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ZILE DE VIRF
LA RECOLTATUL

GRIULUI

A intrat în funcțiuneI

de produse lactate 
din Slobozia

GENERAL JEAN BEDEL BOKASSA

S în ultimele zile, recoltarea pă- 
\ loaselor s-a intensificat în majo- 
( ritatea județelor țării. Din datele 
C centralizate la Ministerul Agricul- 
( turii și Silviculturii rezultă că, pînă 
/ la 15 iulie, orzul s-a strins de pe
> 84 la sută din suprafața cultivată
> în I.A.S. și de pe 77 Ia sută în co-
> operativele agricole. Pînă la ace- 

eași dată, griul a fost recoltat de
S pe 23 la sută din suprafețele afec- 
' tate acestei culturi

fi pe 13 la sută
* cooperativele

I
gricole.

Din analiza 
teilor centralizate 
se desprinde ne
cesitatea de a se 
trece masiv, cu 
toate forțele, la 
recoltatul griului, 
existînd condiții 
pentru utilizarea 
integrală a capa
cității combinelor 
și a celorlalte 
lucru. în întreprinderile 
cole de stat din județele 
lomița, Tulcea, Brăila, Ilfov și al
tele, conducerile I.A.S. și șefii de 
fermă s-au străduit să aplice corect 
tehnologia de lucru recomandată 
pentru efectuarea recoltării, con
comitent cu eliberarea terenului de 
paie, aratul sau discuitul solului, și 
însămînțarea culturilor succesive. 
Se relevă o preocupare sporită pen
tru buna funcționare a combinelor, 
organizarea transportului boabelor, 
mobilizarea la lucru a tuturor mij
loacelor și forțelor existente. în 
fermele agricole de stat se poate 
vorbi de „zile pline la recoltatul

în
a-

da-

în I.A.S. și de

©

griului”. în acest sens, sint conclu
dente rezultatele. în întreprinderile 
agricole de stat din județul Ialomi
ța griul a fost recoltat de pe 54 la 
sută din suprafața cultivată, In ce
le din județul Tulcea — de pe 48 la 
sută, Brăila — 42 la sută.

în cooperativele agricole ritmul 
de lucru s-a intensificat mult ; 
astfel, în cele din județele Teleor
man, Constanța, Brăila și Ialomița, 
în numai două zile, suprafețele de

să se utilizeze cu întreaga capaci
tate combinele, să se înlăture ope
rativ orice defecțiune, să se reali
zeze norma de lucru a acestor uti
laje de mare randament.

Concomitent cu grăbirea recolta
tului, una dintre cele mai impor
tante lucrări actuale este însămîn- 
țarea culturilor duble de porumb 
și fasole boabe, legume și plante 
furajere pe terenurile eliberate de 
păioase. Pînă

DIN ZORI Șl PÎNĂ-N NOAPTE, TOATE MAȘINILE 
FOLOSITE DIN PLIN !
TRANSPORTUL CEREALELOR IN MAGAZII, FĂRĂ 
NICI O INTIRZIERE !
PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI, CULTURI DUBLE!

mijloace de 
agri- 

Ia-

în ziua de 15 iulie, 
cooperativele a- 
gricole au însă- 
mînțat 96189 ha 
culturi duble, re- 
prezentînd 11 la 
sută din suprafa
ța planificată, iar 
întreprinderile a- 
grioole de stat au 
realizat 37 748 ha. 
însumînd 19 la 
sută din total. A- 
tît în I.A.S. cit și 
în cooperativele 

agricole se menține un decalaj mare 
între suprafețele recoltate și cele 
însămînțate, din cauza necorelării 
lucrărilor. Există reale condiții 
ca, prin folosirea intensă a tuturor 
mijloacelor mecanice, atelajelor și 
a forței de muncă, prin organizarea 
temeinică a lucrărilor, oamenii 
muncii de pe ogoare să asigure 
recoltarea la timp a griului și a 
celorlalte culturi de vară, însămin- 
țarea grabnică a culturilor duble 
pe toate suprafețele prevăzute.
IlI-a publicăm constatările

grîu recoltate s-au dublat. O dată 
cu pîrguirea lanurilor trebuie să se 
intensifice recoltatul și în unitățile 
din alte județe. Cele mai bune re
zultate la recoltatul griului le-au 
obținut cooperativele agricole din 
județele Brăila și Ialomița, care au 
strins această cultură de pe aproa
pe jumătate din suprafață. Ținînd 
seama că ne aflăm în perioada ho- 
tărîtoare pentru strîngerea recoltei 
de grîu, trebuie făcut totul pentru 
a se evita orice întîrziere care poa
te provoca daune. Principalul este

In pagina a 
prilejuite de un raid-anchetă în județele 
Brăila și Olt.

WV'yWWWXA/W

SLOBOZIA (de Ia Lucian Ciu
botarul : De curînd, peisajul in
dustrial al județului Ialomița 
s-a îmbogățit cu o nouă și mo
dernă unitate a industriei ali
mentare : Fabrica de produse 
lactate din Slobozia. Dotată cu 
utilaje moderne, de mare pro
ductivitate, proiectate și execu
tate în cea mai mare parte in 
tară, înzestrată cu laboratoare 
de recepție bine utilate, fabrica 
de produse lactate are o capa
citate de prelucrare, potrivii 
proiectului, de 83 000 litri lapte 
în 24 de ore, fiind după valoarea 
producției a doua ca mărime din 
tară. Reținem că fabrica are pa
tru secții : lapte praf, produse 
proaspete, brinzeturi fermentate 
și unt, ultima urmînd să intre 
în funcțiune la începutul tri
mestrului IV a.c.

Potrivit opiniei dr. Wiiheim 
Tomtsch. șeful fabricii, introdu
cerea elementelor de automati
zare la toate liniile tehnologice 
situează acest nou obiectiv in
dustrial, cu pondere însemnată 
in economia județului, printre 
cele mai moderne. Astfel, insta
lația de fabricat lapte praf, com
plet automatizată, cu o capaci
tate de producție de 8 tone pe 
zi, este deservită de numai doi 
operatori pe schimb. Primele 
produse — 10 tone lapte praf — 
au fost livrate beneficiarului, 
alte 10 tone așteptînd, de ase
menea. să fie expediate, iar pri
ma șarjă de cașcaval ialomițean 
„de Dobrogea", care va fi pro
dus în noua fabrică, a intrat la 
maturare. O cantitate însemnată 
de brinzeturi fermentate, din 
cele 2 000 tone ce vor fi produse 
pină Ia sfîrșitul anului, va fi 
destinată exportului.

Foto : AgerpretUn cdlduros rdmas bun pe aeroportul international „București—Otopeni'

Președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean-Bedel 
Bokassa, care timp de șase zile a 
fost oaspetele țării noastre la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a părăsit 
joi dimineața Capitala.

In timpul vizitei, președintele 
Bokassa a fost însoțit de Ange 
Patasse, ministrul de stat însărci
nat cu dezvoltarea, Nestor Kombot 
Naguemon, ministrul afacerilor 
externe, Henri Paul Boundio, mi
nistru, delegat la Președinția Re
publicii, însărcinat cu secretaria
tul guvernului, Bernard Christian 
Ayandho, ministrul industriei, mi
nelor și geologiei, Jean-Marie 
Wallot, ministrul comerțului, Ma
rie-Josephe Franck, ministrul cu 
problemele sociale, Nicolas Awo- 
yamo, secretar general adjunct al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
și de alte persoane oficiale.

De la reședința rezervată oaspe
ților în timpul șederii în țara

MATURĂ
TINEREȚEA

Combinele mînuite cu pricepere nu înceteazâ nici o clipâ înaintarea în lanuri

a unei fabrici noi
Brăila, Chiscani. Pe 

aici au trecut 1 000 de 
constructori și montori. 
Privim încrengătura 
neverosimilă de țevi, 
țîșnind din pămînt, 
din zidurile de beton, 
evoluînd aerian, răsu- 
cindu-se pe sute și su
te de metri. Albe, ro
tunde, curbîndu-se ne
așteptat. Privim pă- 
mîntul răscolit pînă de 
curînd de excavatoare. 
Subteranele — prin 
care aleargă aburul, 
apa, energia electrică, 
arterele vitale ale fa
bricii — s-au ascuns 
acum privirilor. Bul
dozerele au acoperit 
șanțurile adinei, întor
tocheate ; spații verzi 
vor împăca obrazul ră
vășit al pămîntului. în 
vreme ce, sub liniștea 
firului de iarbă, pulsul 
arterelor vitale va ba
te neîntrerupt orele 
pline ale muncii.

Am urcat etajele u- 
nei hale impresionan
te prin dimensiunea ei. 
Interioare dominate de 
alcătuiri mecanice, cu 
pupitre electrice, si
noptice la capăt. Ade
vărate sinteze ale in
teligenței tehnice, un
de succesiunile lumi
noase și acele indica
toare ale aparatelor 
ultrasensibile măsoară 
In fiece secundă res
pirația productivă pe 
lanțul fără de sfîrșit.

N-am întîlnit nici u- 
nul din cei 1 000 de oa
meni. Alte șantiere 
i-au chemat urgent. 
Mîinile lor durează a- 
cum noi hale sau case, 
noi șosele sau poduri. 
Aici, însă, pe platfor
ma chimiei brăilene, 
loc unde se realizea
ză mai mult de o trei
me din producția in
dustrială a județului, 
cei 1 000 de construc
tori și montori au e- 
dificat un nou obiec
tiv industrial, un o- 
biectiv al anului 1970 : 
Fabrica de celofibră — 
etapa a Il-a — din ca
drul Combinatului de 
fibre artificiale.

La cele 35 000 tone 
de celofibră, cit pro
duce anual combinatul, 
mezina adaugă contri
buția proprie : 15 000
tone intr-un an. Fire 
pentru mii si milioane 
de metri pătrati de țe
sături — cămăși, hai
ne, pînză de mobilă, 
scutece pentru nou 
născuți etc. Fire ceru
te. așteptate de țesăto- 
riile din Iași. Bucu
rești, Galați, Timi
șoara,' Cisnădie.

Așadar, constructori! 
și montorii au plecat. 
Au predat ștafeta al
tora — mult mai sta
tornici, oameni care nu 
cunosc clinele unice de 
migrație de la un șan-

tier la altul, pe mă
sură ce profesiile de 
constructor, de mon- 
tor își împlinesc des
tinul lor. Cei 1 000 au 
lăsat însă în urmă un 
lucru trainic.

Hala cu deschideri 
largi, în care se toar
ce firul subțire și pu
ternic. are la temelii 
1 500 de piloni din be
ton. înfipți de sonete 
în zilele ploioase ale 
toamnei, cu noroiul 
pînă la gît, cu ume
zeala Dunării azvîrli- 
tă aici. Pe umerii a- 
cestor 1 500 de At.lași 
moderni s-au turnai 
50 000 de metri cubi de 
betoane. A urmat apoi 
un covor de 10 000 me
tri pătrați de pardoseli 
speciale și ierarhiza
rea pe etaje. în linia 
firească a fluxului 
tehnotogic. a celor pes
te 8 000 tone de uti- 
laie. Mașini complexe, 
moderne, o bună par
te produse de industria 
românească. <Actul de 
înzestrare tehnică a 
noii fabric! brăilene de 
celofibră a fost semnat 
de uzine de prestigiu : 
„GriVita Roșie". ..Pro
gresul". „Electropu- 
tere". ..Tehnofrig" și 
altele).

I!ie TANASACHE

(Continuare 
în pag. a III-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN COLUMBIA

BOGOTA — COLUMBIA

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Partidului Co
munist din Columbia, Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân vă adresează dumneavoastră, întregului partid, oamenilor muncii 
columbie'ni, calde felicitări și urări de succes în lupta împotriva unel
tirilor cercurilor imperialiste, pentru apărarea și consolidarea indepen
denței naționale, pentru înfăptuirea aspirațiilor de prosperitate și pro
gres social ale întregului popor.

Reafirmăm și cu acest prilej încrederea noastră că relațiile tovă
rășești dintre cele două partide se vor dezvolta în continuare, în inte
resul ambelor popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, al cauzei democrației, păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Adnotări la cîteva
sesiuni științifice

universitare
• De la cascada sesiunilor la avalanșa comunicărilor • Ați știut 
că o problemă „foarte arzătoare** a agriculturii noastre este... 
comportarea cailor trăpași la antrenamente? © 10 minute pentru 
discuție științifică... și „altul la rînd“! • Cînd numărul paginilor 

servește ca etalon valoric

E bine cunoscut : sesiunile de co
municări științifice ale cadrelor di
dactice din învățămîntul superior 
constituie manifestări de prestigiu, 
prilej de înfățișare și dezbatere pu
blică a celor mai reprezentative re
zultate științifice la care au ajuns 
cercetătorii din școala superioară. 
Mai puțin cunoscută este poate 
amploarea lor. Spre a o ilustra este 
suficient să amintim că la sesiunile 
științifice organizate în primăvara 
acestui an au fost prezentate circa 
10 000 de comunicări.

Cifra în sine este impresionantă 
— chiar foarte, din cale afară de... 
Impresionantă. Dar ridică firesc cel 
puțin două întrebări : 10 000 de co
municări au însemnat tot atîtea 
contribuții reale la progresul cerce
tării intr-un domeniu sau altui al 
diferitelor științe ? Care a fost apor
tul acestor lucrări la perfecționarea

procesului instructlv-educatlv din 
învățămîntul superior ?

Facem, mai întîi, un popas la In
stitutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu“, al cărui amplu potențial 
științific îl recomandă ca pe unul 
dintre avanposturile importante ale 
cercetării noastre. Aici, la o recen
tă sesiune științifică a cadrelor di
dactice. au fost prezentate, în cele 5 
secții organizate pe 25 de comisii, 
nu mai puțin de 294 de comuni
cări, la care au lucrat luni și chiar 
ani întregi 701 membri ai corpului 
profesoral. Volumul de muncă este, 
așadar, imens. Dar concluziile la 
care s-a ajuns de pe urma lui ? Cit 
de mari și, îndeosebi, cit de aplica
tive se dovedesc ele ? Ne adresăm 
profesorului dr. Mircea Dinu, care 
a prezidat una din comisiile amin
tite :

— Fără a nega cu ceva valoarea

In-științifică sub raportul bogăției 
formative, pe care o presupunem 
importantă, vă rugăm să ne spu
neți ceva despre caracterul de ur
gență acută, presantă, despre va
loarea de domeniu prioritar de in
vestigație a unor comunicări ca 
„Cercetări asupra caracteristicilor 
fenotipice ale calului trăpaș româ
nesc in condiții de antrenament", 
„Cercetări asupra unor constante 
biochimice și corelația acestora cu 
aptituamea de viteză Ia cabaline". 
Este cumva reductibilă vreo proble
mă esențială a economiei sau teh
nicii noastre agricole la comunica
rea „Valoarea de utilizare la varza 
albă" ? Se mai pot face descoperiri 
fundamentale cu privire la „Dez
voltarea florii femele la nuc" ?

Mihai IORDANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

noastră — Palatul Primăverii — 
președintele Republicii Africa Cen
trală, Jean-Bedel Bokassa, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au venit la ae
roportul internațional „București— 
Otopeni" într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști. Numeroși 
cetățeni, aflați pe traseul pînă la 
aeroport, au salutat călduros pe 
cei doi șefi de stat.

Aeroportul era pavoazat cu dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Deasupra pavilionului oficial se 
aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Jean-Bedel Bokassa. Urările: „Tră
iască prietenia dintre popoarele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Africa Centrală !“, 
„Trăiască pacea și prietenia între 
popoare !" erau înscrise pe mari 
pancarte înălțate pe platforma ae
roportului.

Se aflau de față, pentru a-șl lua 
rămas bun de la oaspeți, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Iosif Banc și Mihai 
Marinescu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter-

★

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, membri al Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, oameni de știin
ță, artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Se aflau, de asemenea, ambasa
dorul Republicii Africa Centrală 
în Republica Socialistă România, 
Albert Sato, alți șefi de misiuni 
diplomatice și membrii Ambasadei 
Republicii Africa Centrală.

La sosirea pe aeroport, garda de 
onoare aliniată pe platoul din fața 
salonului oficial prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale 
celor două țări, în timp ce răsună 
21 salve de artilerie.

(Președintele Jean-Bedel Bokassa 
și președintele Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de onoare.

Oaspetele african își ia apoi ră
mas bun de la persoanele oficiale 

. române și de la membrii corpului 
diplomatic prezenți pe aeroport. Se 
oferă flori.

Luîndu-și rămas bun, cel doi 
șefi de stat își string călduros mîi* 
nile. ‘

Avionul prezidențial decolează 
la ora 10. Pînă la frontieră, aero
nava este escortată de avioane ale 
Forțelor Armate ale 
Socialiste România.

Republicii 
(Agerpres)

★
De la bordul avionului, președintele BOKASSA a transmis președin

telui Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, un mesaj in care se 
spune:

In momentul în care părăsesc frumoasa dumneavoastră țară, am plă
cerea să vă exprim, în numele meu personal și al delegației, sentimente 
de admirație și de mulțumire pentru primirea călduroasă și amicală șî 
pentru grija deosebită de care ne-am bucurat în tot timpul șederii noas
tre în România.

Vă rog să transmiteți curajosului popor român, din partea poporu
lui țării mele, sentimentele de atașament profund față de ideile de pace, de 
libertate și de progres, precum și hotărîrea sa fermă de a rămîne pretu
tindeni și întotdeauna alături de poporul român, care militează pentru 
respectarea în viața internațională a principiilor independenței și suve
ranității naționale, a neamestecului în treburile interne ale altor state, 
pentru cooperare internațională, în interesul păcii și al prieteniei între 
popoare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază, în vizită pro
tocolară de prezentare, pe noul 
ambasador extraordinar și pleni-

potențiar al Olandei Ia București, 
Pieter Veecken Putman Cramer.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externa.

(Agerpres)

Tovarășului N. V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, vă adresez felicitări cordiale și urări de succes în activitatea dum
neavoastră de mare răspundere, în interesul construirii comunismului în 
Uniunea Sovietică, al dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală dintre țările noastre, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului A. N. KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, vă 
transmit sincerele mele felicitări și urări de activitate rodnică spre bi
nele construirii comunismului în patria dumneavoastră, al întăririi prie
teniei și colaborării fructuoase între cele două țări, al cauzei socialismu
lui și păcii.

ION GHEORGHE MAURER



PAGINA 2 SClNTEIA - vineri 17 Iulie 1970

faptul!
DIVERS
25 de 
revederi

O mamă ți-a pierdut, în îm
prejurări dramatice, fiica. Doi 
frați au fost despărțiți — copil 
fiind — și nu mai știu nimic 
unul de altul. Și unii, și alții ar 
dori să se regăsească, să se cu
noască. E o dorință firească, u- 
mană. De aceea, la fiecare soli
citare, serviciul de evidență a 
populației din cadrul I.M.M.B. 
începe cercetările. Adeseori in
formațiile de la care se pornește 
slnt insuficiente. Sînt necesare 
eforturi perseverente, e bine
venit orice concurs din partea 
publicului, cetățenilor care pot 
aduce un plus de informație. In 
majoritatea cazurilor, după cău
tări asidue, persoanele sînt 1- 
dentificate și atunci satisfacția 
este maximă. Numai de la în
ceputul acestui an au fost rezol
vate 25 de cereri. 25 persoane 
(părinți, frați, rude) 8-au 
văzut cu cei despre care 
mult nu mai știau nimic.

re
de

Citi ani
9 

durează 
o săptă- 
mina?

In cit timp poate fl reparat 
un televizor ? Ion Pușcașu, res
ponsabilul atelierului de specia
litate al „Cooperativei meșteșu
garilor" din Buhuși, ne asigură 
că — orice s-ar întimpla — in 
cel mult o săptămină. In cadrul 
acestei limite maxime i-a fixat 
termenul și clientului Gheorghe 
Sachelarie din localitate. Dar 
limita respectivă s-a dovedit 
de-a dreptul fără... limită. După 
un an de zile, televizorul se 
află in atelier in aceeași stare. 
Ciți ani se poate lungi o săptă
mină ? Sau meșteșugarii din 
Buhuși iși închipuie că pentru 
ei și clienfii lor timpul s-a 
prii in loc ?

o-

Evaporare 
automată

_________ ________ in
stalate în Capitală, pe unele 
străzi centrale și în locuri mai 
aglomerate (de pildă Gara de 
Nord) cîteva „automate" de la 
care cetățenii puteau obține, 
prin simpla introducere a unei 
monede, răcoritoare, dulciuri, 
cafea. Cum funcționează aceste 
automate atum, pe timpul ca
niculei 7 Surpriză ! Toate au
tomatele instalate pe străzi au 
dispărut fără urmă. Cit despre 
cele rămase în diverse puncte a- 
glomerate (Universitate, , Gara 
de Nord, Tribunal) trebuie să 
precizăm că nu funcționează 
nici unul ! Nu ne-ar putea spu
ne Direcția comercială a Capita
lei prin ce mecanism „automa
tizat" s-au evaporat nu numai 
răcoritoarele din respectivele a- 
parate, dar chiar aparatele 
seși 7

în urmă cu un an au fost 
«talate în Capitală, pe

în-

Pe roate,
dar... 
n-a mers!

Ilie Constantin, elev la școala 
de impiegați de mișcare din 
Mangalia, și-a pus în 
să-și procure bani pentru 
autoturism „Dacia 1300" 
tr-un procedeu, considerat de el, 
sigur și ingenios. A falsificat 
un buletin loto la o tragere spe
cială, s-a prezentat cu el la o 
agenție Loto-Pronosport din lo
calitate și a obținut adeverința 
prin care se atestă că este cîșli- 
gătorul unuia din autoturismele 
puse în joc. Dar Ilie era gră
bit. Nu putea aștepta sosirea 
mașinii. O voia imediat în... 
bani lichizi. Posesorul unui alt 
bilet, Constantin Popescu din 
Mangalia, i-a băgat însă bețe-n 
roate. După „omologare", Ilie 
Constantin a cedat dreptul la 
cîștig noului pretendent. A ur
mat apoi încă o „tragere" spe
cială in fața instanței de jude
cată. Viitorului impiegat de 
mișcare i s-a închis macazul!

gînd 
un 

prin-

Imprudență
fatală

S-a intîmplat in tabăra stu
dențească de la Costinești. 
Soare, caniculă, marea ușor on
dulată. în aceste condiții, o baie, 
oricît de dorită ar fi, impune 
prudență. Aurel Constantinescu, 
student în ultimul an la Insti
tutul agronomic din Craiova, a 
nesocotit-o. înșelînd suprave
gherea salvamarului, s-a avîn- 
tat mult în largul mării și nu 
s-a mai putut întoarce. încerca
rea de a-1 salva a fost zadarnică. 
Acasă, îl așteptau părinții, lo
godnica... Sezonul estival este în 
toi. Determinate și de caniculă, 
tentațiile cresc. Nu vă lăsați 
purtați de ele în larg.

de *Rubricâ redactata
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Este binecunoscută Importanța 
pe care o are, pentru organizațiile de 
partid, adoptarea unei hotărîri. Dar 
tot atît de binecunoscut este și faptul 
că elaborarea unei hotărîri nu con
stituie un scop în sine, că adoptarea 
unei hotărîri, chiar perfecte, nu 
schimbă lucrurile de la sine, auto
mat ; esențială este munca politică 
și organizatorică pentru aplicarea 
măsurilor adoptate.

Pornind de la aceste considerente, 
am întreprins o investigație în cîteva 
organizații de partid din municipiul 
Turnu Severin pentru a analiza 
modul cum se înfăptuiesc măsurile 
stabilite în adunările generale de 
partid, mai ales în adunările gene
rale de dare de seamă care au avut 
loc anul trecut.

...Sistemul hidroenergetic șl de na
vigație Porțile de Fier. Comuniștii da 
aici au elaborat, încă de anul trecut, 
un vast plan de măsuri organizatori
ce și politice pentru realizarea sarci
nilor de plan pe 1970, sarcini substan
țial sporite față de prevederile ini
țiale. O succintă analiză a stadiu
lui realizării acestor hotărîri de
monstrează că ele vor deveni fapt în 
termenul stabilit Cuvîntul organiza
ției de partid a prins contur într-o 
vastă acțiune politico-organizatorică. 
Un prim obiectiv : mobilizarea tutu
ror comuniștilor la traducerea în via
ță a hotărârilor adoptate, astfel ca e- 
xemplul lor să constituie un factor di
namizator, un „magnet" care să atra
gă întregul colectiv. S-a început cu 
repartizarea sarcinilor către membrii 
comitetului de partid, ca fiecare din 
ei să răspundă efectiv de îndrumarea 
organizațiilor de bază dintr-un anu
mit sector, să le ajute în coordonarea 
activității lor, în stimularea inițiati
vei oamenilor. Astfel s-a procedat 
și în organizațiile de bază, unde fie
care știe ce are de făcut. Paralel, s-a 
urmărit creșterea numerică și ca
litativă a organizațiilor de bază, prin 
primirea în partid a unor muncitori, 
ingineri și tehnicieni, care prin pro
filul lor moral-politic au dovedit că 
merită înaltul titlu de comunist. în 
același timp, s-a acționat pentru ca 
hotărîrea adoptată să fie cunoscută 
de întregul colectiv al șantie
rului. Aici. un rol deosebit 
l-au avut adunările generale ale sa- 
lariaților, temeinic pregătite și prilej 
de intense dezbateri pentru valorifi
carea tuturor posibilităților de care 
dispune acest harnic colectiv. Mun
ca politică a îmbrăcat diverse forme. 
S-au organizat convorbiri consacrate 
valorificării unor noi rezerve ale pro
ducției. Panourile au popularizat sar
cinile concrete ce revin colectivelor 
de muncă, iar gazetele de perete și 
stația de amplificare au fost ecoul 
viu al stadiului înfăptuirii aces
tora.

Desigur, așa cum aminteam, hotă
rîrea reprezintă o investiție de gîn- 
dire colectivă căreia trebuie să-i ur
meze o investiție de muncă colecti
vă. De aici și necesitatea unui con
trol sistematic, permanent asupra sta
diului îndeplinirii diferitelor preve
deri ale fiecărei hotărîri.

— A intrat în practica comitetului 
nostru de partid — ne-a spus tovară-

șui Mișu Bușescu, secretarul comite
tului de partid de la șantierul na
val — ca, săptămînal, membrii comi
tetului să se informeze reciproc cum 
se îndeplinesc hotărîrile luate, ce 
greutăți s-au întîmpinat, ce soluții se 
propun. Pe baza acestor informări, se 
întocmește, cum s-ar spune, planul 
„de bătaie" pentru săptămină viitoa
re, se stabilesc responsabilitățile con
crete și, firește, termenele de execu
tare.

Am reținut din discuțiile purtate pe 
șantier că este în continuă creștere

Iată, așadar, o paletă bogată de ini
țiative care s-au constituit într-o 
garanție a îndeplinirii hotărîrtlor. Dar 
sînt aceste exemple definitorii pen
tru munca tuturor organizațiilor de 
partid din municipiul Turnu Seve
rin 7

Am stat de vorbă cu numeroși mun
citori și tehnicieni, membri și nemem
bri de partid de la C.E.I.L. Turnu 
Severin, pentru a vedea dacă cu
nosc care au fost hotărârile adoptate 
de către adunarea generală cu activul 
care a avut loc anul trecut, stadiul ln-

HOTĂRlREA
LA DOSAR,

TREABA MERGE
CA -NAINTE...

i

viața de partid

numărul muncitorilor, Inginerilor șl 
tehnicienilor 
privitoare la 
activității de 
zarea producției, 
muncii sindicatului, a organizației 
U.T.C. etc. Iar atît comitetul de par
tid, cît și organizațiile de bază rapor
tează în fiecare ședință despre sta
diul îndeplinirii hotărîrilor, al rezol
vării * diferitelor propuneri în spri
jinul perfecționării organizării pro
ducției. Firește, sarcina de a rezol
va aceste propuneri revine comite
tului de direcție, dar comitetul de 
partid și organizațiile de bază nu 
și-au încrucișat brațele, ci au con
trolat ca propunerile judicioase să fie 
incluse în planurile de măsuri ale 
secțiilor și sectoarelor, raportând pe
riodic cum sînt ele aplicate. Aces
te aspecte ale stilului muncii de 
partid încetățenit aci au contribuit ca 
planul producției globale pe primele 
6 luni ale anului să fie îndeplinit în 
proporție de 100,6 la sută, cel al pro
ducției marfă cu 113,8 la sută, iar cel 
al producției marfă vîndute și înca
sate în proporție de 140,3 la sută.

care fac propuneri 
ridicarea nivelului 
partid, la organi- 

la îmbunătățirea

deplinirii acestora. Din cei chestionați, 
mai bine de 90 la sută nu le cunoș
teau, iar ceilalți au încercat să-și a- 
mintească cite ceva. „Misterul" aces
tei stări de lucruri ni s-a dezvăluit la 
comitetul de partid, cînd am consul
tat planul de măsuri adoptat anul 
trecut. în primul rînd, era un plan ge
neral, fără responsabilități și termene 
precise. Cît despre singura concreti
zare, aceea de a crește indicele de 
utilizare a masei lemnoase cu 1 la 
sută în 1970, nu se știa dacă pe pri
mul semestru se realizase ceva sau 
nu. Ni s-au adus chiar și argumente 
„convingătoare" că de fapt nu se va 
putea cunoaște situația exactă a în
deplinirii acestei hotărîri decît în tri
mestrul 
va face 
1970. Și 
mitetul
mai surprins faptul că secretarul or
ganizației de bază nr. 7, de la fabri
ca de P.F.L.. tovarășul Constantin 
Boștină, nici nu știa unde se află ho
tărîrea adoptată anul trecut la adu
narea generală a organizației de bază,

I al anului... 1971, cînd se 
bilanțul întregii activități pe 
dacă așa stau lucrurile la co
de partid pe C.E.I.L., nu ne-a

nu cunoștea că fabrica înregistrează 
mari pierderi la prețul de cost. Cît 
privește controlul îndeplinirii hotă
rîrilor, informarea comuniștilor asu
pra stadiului traducerii în practică a 
măsurilor stabilite, nici nu putea fi 
vorba, pentru simplul motiv că bi
roul organizației de bază nu-și pro
pusese să facă acest lucru.

Este acesta un caz singular 7 Din 
Făcate, nu. Comitetul de partid de la 
ntreprinderea județeană de construc- 

ții-montaj, analizînd situația efectivu
lui existent pe șantiere, nevoile de 
cadre calificate, a ajuns la concluzia 
că singura soluție rezonabilă pentru 
acoperirea deficitului de muncitori 
calificați este școlarizarea acestora 
la locul de muncă. Intr-o plenară a 
comitetului de partid cu activul s-a 
cerut conducerii tehnico-administra- 
tive să organizeze calificarea la locul 
de muncă a 500 de muncitori, 30 de 
tehnicieni și maiștri. Și, totuși, mă
sura preconizată a rămas un simplu 
înscris pe o hîrtie uitată intr-un ser
tar, deși șantierele duc lipsă de sute 
de zidari, iar întreprinderea a reali
zat pe primele 6 luni ale anului 30,6 
la sută din planul anual, sub media 
realizărilor pe total investiții din ju
deț.

Pe la C.E.I.L., ca și pe la între
prinderea județeană de construcții- 
montaj au trecut mulți activiști ai 
Comitetului municipal de partid 
Turnu Severin, și chiar ai comitetu
lui județean. Să nu fi aflat ei că, aici, 
de mai bine de doi ani viața de or
ganizație se desfășoară la un nivel 
scăzut 7 Este întrebarea pe care i-o 
adresăm tovarășului Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid.

— Desigur, multe din lipsurile sem
nalate le cunoaștem și noi, astfel că în 
momentul de față sîntem preocupați 
să sporim răspunderea organizațiilor 
de partid în înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate, 
în acest 
colective . , ______ _
secretari ai comitetului municipal de 
partid, s-au deplasat în mai multe 
unități economice pentru a controla 
cum sînt îndeplinite hotărîrile și a 
lua măsuri practice, imediate, în ve
derea remedierii lipsurilor constatate. 
Concluziile reieșite cu această oca
zie au constituit obiectul unei ple
nare a comitetului municipal de 
partid. Din lucrările plenarei a re
ieșit că neajunsurile în controlul în
deplinirii hotărîrilor se datoresc, în 
principal, lipsei de perseverență a 
birourilor organizațiilor de bază 
de a antrena toți comuniștii, 
întregul colectiv atît la realizarea ho
tărîrilor, cît și la cunoașterea stadiu
lui de transpunere în practică. Nu e 
mai puțin adevărat că această con
secvență și perseverență trebuie s-o 
imprime organizațiilor de partid. în 
mai mare măsură, comitetul munici
pal, activiștii de partid. Am între
prins prea puține acțiuni spre a în
văța birourile organizațiilor de bază 
cum să urmărească, cum să strîngă 
în jurul lor toată organizația de 
partid. Este obiectivul spre care ne 
vom îndrepta atenția în mai mare 
măsură.

SERVICIILE
de Închiriat obiecte

o „floare comercială"
care vegetează în obscuritate

să combatem formalismul 
domeniu. în acest scop, 
complexe, conduse de

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii

numeroasele institufii sanitare apărute în ultimii amPrintre în tara noastră este și modernul spital din Hunedoara Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
pronunța a- 
teme, vreau 

______ ___ .. _ două, comu
nicate în comisia pe care personal 
am prezidat-o, nu tratează — e a- 
devărat — probleme de primă im
portanță pentru economia agrară în 
stadiul ei actual, în schimb repre
zintă un material didactic util. Cele 
mai multe cadre didactice desfă
șoară o activitate de cercetare și în 
vederea perfecționării cursurilor, 
iar unele rezultate ale acestei cer
cetări sînt îpfățișate prin asemenea 
comunicări.

— Bine, dar o sesiune științifică a 
universitarilor înseamnă ceva mai 
mult, un for de investigație aple
cat spre aspectele majore și de sin
teză ale realității. De ce să omolb- 
găm drept „contribuții științifice" 
intervenții atît de fragmentare, care 
adeseori nu depășesc condiția unei 
inventarieri de date 7

— E adevărat că uneori ideile ex
puse în sesiune reprezintă abia o 
preelaborare individuală a unor lu
crări care s-ar cere mai ample, al
cătuite de colective capabile să 
investigheze un fenomen din mai 
multe unghiuri. Tocmai în această 
perspectivă, viitorul plan tematic 
de cercetare al institutului nostru 
va fi axat pe un număr mai redus 
de teme, care însă se vor evidenția 
prin caracterul lor de mai largă 
aplicabilitate practică.

Iată și un alt aspect. în cadrul 
secției de horticultură, cîteva din
tre comunicările prezentate au fost 
într-adevăr rodul unor colaborări 
ceva mai largi. 4—5 autori și-au u- 
nit eforturile în elaborarea unor lu
crări nu fără contigențe cu cerin
țele concrete, practice ale produc
ției. Dar cum 7 Prima comunicare 
a avut drept temă „Studiul compa
rativ a) conținutului... în strugurii 
de masă soiul «Cardinal»", a doua a 
tratat din aceleași unghiuri soiul 
„Regina viilor", a treia reia soiul 
„Cardinal" spre a-i cerceta radio
activitatea naturală. Și așa mai de
parte, 4—5 comunicări elaborate de 
un colectiv avînd cam aceeași com
ponență.

— N-ar fi fost mai util ca toate 
aceste teme să fie reunite într-o 
singură lucrare, in cuprinsul căreia 
analizele comparatiste să poată fi 
mai extinse și mai aprofundate pe 
direcțiile necesității practice 7

— Desigur, numai că atunci cînd 
organizăm o sesiune ne lovim, în 
primul rînd. de faptul că deși la 
început merge foarte greu cu pri

— Fără să mă pot 
supra tuturor acestor 
să vă spun că primele

propunerilor de teme, spre 
ni se înfățișează un număr 
mare de lucrări, care însă nu

mirea 
sfîrșit 
foarte 
sint subordonate unui obiectiv fun
damental prioritar, — ne răspunde 
prof. dr. Ștefan Puiu, prorectorul 
Institutului agronomic „N. Bălces- 
cu“. Așa se face că unele variante 
experimentale nici nu au în vedere 
perspectiva aplicabilității în pro
ducție a rezultatelor obținute. Să 
mai adăugăm, de asemenea, lipsa 
de coordonare, la nivel de facultate, 
a propunerilor făcute de catedre, 
ceea ce face ca unele dintre te
mele majore să fie dispersate, ur
mărite paralel și aproape inde
pendent de către mai multe cadre

tatea orelor se consumă prin pre
zentarea succesivă a unor refera
te și comunicări. Ce mai ră- 
mîne din timp se discută, dar 
tot la modul general, rezultînd a- 
proape de regulă o „dezbatere" de... 
complezență. Cunoscînd prea bine 
forțele științifice 
de care dispunem, 
ma cu certitudine că 
tribuția lor efectivă
sesiunilor ar fi de un 
mare și de actualitate.

— Eu cred că există 
eroare de concepție în
sesiunilor științifice — aprecia prof

și didactice 
putem afir- 

alta ar fi con- 
dacă tematica 

interes mal

mal întîi o 
organizarea

semnul întrebării necesitatea orga
nizării în continuare a unor sesiuni. 
„Sînt și eu conștient de caracterul 
formal al multor sesiuni. Dar cred 
că nu ar fi oportun să se renunțe, 
cel puțin în institutele cu tradiție 
în acest domeniu, la asemenea se
siuni științifice — este de părere 
prof. dr. docent George Bărănescu, 
membru corespondent al Acade
miei, rectorul Institutului politeh
nic. E adevărat că, dată fiind struc
tura lor organizatorică, cel mai a- 
desea de 
întotdeauna 
situeze la

natură eclectică, 
ele reușesc să 
limita superioară

nu
se

Adnotări la cîteva sesiuni
științifice universitare

didactice deodată, fără obiective 
precise și metodică pusă de acord. 
De aici și insuficienta documentare 
asupra stadiului cercetării pe plan 
național și internațional, ceea ce 
duce uneori nu numai la paralelis
me și suprapuneri, dar și la relua
rea unor probleme deja cercetate și 
rezolvate.

Ne-am referit mai pe larg la u- 
nele aspecte ale sesiunii științifice 
desfășurate la Institutul agronomic 
din Capitală spre a concretiza cî
teva carențe cu caracter mai gene
ral și, din păcate, destul de frec
vent întîlnite în programele de co
municări și referate care se susțin 
în sesiunile științifice din toate cen
trele universitare. Asemenea caren
țe tematice se conjugă și cu o for
mulă organizatorică care doar ara
reori permite stabilirea cu precizie 
a valorii reale a comunicărilor. O 
radiografie a desfășurării oricărei 
sesiuni din ultimul timp înfățișea
ză cam aceeași imagine : timpul 
rezervat unei lucrări nu depășește, 
din cauza numărului prea mare 
de comunicări incluse în program, 
10—15 minute. De aceea, majcri-

dr. docent LIviu Constantinescu, 
membru corespondent al Academiei, 
prorector al 
trol, 
timp 
crare

pe- 
Mult 

lu-

Institutului de 
gaze și geologie, 
s-a considerat că o 
științifică e valorificată 

tn momentul cînd „se comunică".
Astăzi, evident, o astfel de concepție 
nu ne mai mulțumește pentru că 
o reală valorificare presupune pu
nere in aplicare. Iar un prim pas 
spre aplicare poate fi făcut în chiar 
sesiunea științifică, bineînțeles nu 
printr-o comunicare independentă 
de cine o ascultă, ci prin cea adre
sată și specialiștilor din produc
ție, care-și pot da seama mai bine 
de interesul cercetării, de posibili
tățile transpunerii ei în practică. 
Condiția reușitei, deci, se identifică, 
după părerea mea, între altele în 
participarea specialiștilor din pro
ducție ' la sesiunile științifice uni
versitare. Ceea ce, din păcate, nu 
prea se întîmplă.

Asemenea păreri sînt larg accep
tate în rîndurile corpului profeso
ral, iar uneori se pune chiar sub

exigenței și eficacității. Dar sînt 
un bun cîștigat. Cadrele tinere, 
mai ales, primesc aici nume
roși stimuli. De aceea cred că ac
tualele sesiuni științifice anuale ale 
cadrelor didactice trebuie menținu
te. dar perfecționate ; în modul de 
organizare, dar mai ales în conți
nut".

în legătură cu acest aspect al 
problemei, tinde să se acrediteze 
și o altă impresie, cum că, prin pre
zentarea ----- ------- --------------
torul 
decît 
selor care se anexează 
moriul de activitate științifică 
pentru promovarea în ierarhia 
niversitară, fie pentru dobîndirea 
titlului de doctor. Din păcate o ase
menea părere este alimentată 
doar de modalitatea prezentării 
nei comunicări, dar și de felul 
deseori eronat în care aceasta 
evaluează. Spre ilustrare este su
ficient să amintim că în aprecierea 
rezultatelor recentului concurs de 
ocupare a postului de conferențiar 
la disciplina Boli infecțioase de la
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— Ce ați prefera : să cumpărați un 
obiect sau să-1 închinați doar atunci 
cînd aveți efectiv nevoie de servi
ciile lui 7 — am întrebat mai mulți 
cetățeni.

— Evident, în multe cazuri calea 
închirierii este preferabilă, ne-au de
clarat cei solicitați să-și spună păre
rea. Considerăm mai favorabil ca a- 
numite obiecte, utilizate doar la in
tervale de timp mai mari, să poată 
fi împrumutate, scutindu-ne astfel de 
travaliul întreținerii și reparării, eco
nomisind spațiul de depozitare și evi- 
tînd riscurile uzurii.

Activitatea de împrumut îmbină 
însă o sferă mult mai largă de avan
taje. Astfel, produsele sînt utilizate 
mai intensiv decît prin trecerea lor 
în proprietate personală, putîndu-se 
răspunde astfel acelorași nevoi cetă
țenești cu un număr mai redus de 
obiecte. Prin închiriere se obțin indici 
înalți de rentabilitate. închirierea este 
și mai utilă la produsele pentru care 
oferta comercială nu atinge nivelul 
cererii sau la cele cu o solicitare 
pronunțat sezonieră.

Pe temeiul unor atari considerente, 
în aproape toate țările lumii s-au or
ganizat și dezvoltat puternice unități 
de împrumut, cărora prognozele le 
prevăd o dezvoltare considerabilă în 
continuare. Se pune totuși întrebarea : 
apariția acestui sector este condițio
nată de o anumită conjunctură, de 
un anumit nivel de dezvoltare econo
mică 7 Nicidecum, spun specialiștii. 
Atît exemplul unor țări aflate în curs 
de dezvoltare, cît și al celor avansate
— unde piața înregistrează o satura
ție sau chiar o suprasaturație — de
monstrează acest lucru.

Nu putem spune că activitatea la 
care ne referim nu se bucură și la 
noi de o anumită atenție. Centrele de 
împrumut de pe întreg cuprinsul țării
— de la orașe și sate — oferă o gamă 
largă de produse : de la aparate de 
radio. T.V., autoturisme, instrumente 
muzicale, radianți de raze ultraviole
te, pînă la cele mai simple obiecte de 
uz curent, gospodăresc. An de an ni
velul de dotare a unităților a crescut, 
nomenclatorul obiectelor s-a lărgit.

Numai că ceea ce s-a făcut și se 
face în prezent este extrem de puțin 
în comparație cu vastele posibilități 
de dezvoltare ale acestor servicii. 
Spre exemplu, patrimoniul celor 13 
centre de închiriat ale cooperativei 
„Deservirea" din Capitală a sporit, 
în primele 5 luni ale anului 1970 
doar cu 1,08 la sută, în condițiile 
în care valoarea acestui patrimoniu, 
raportată la numărul populației ce o 
deservește, nu depășește un leu/locui- 
tor. Lucrurile se petrec aidoma și în 
alte localități din țară.

— De ce depinde sporirea patri
moniului 7 — l-am întrebat pe Ion 
Copăcenaru, președintele cooperati
vei „Deservirea".

— De împiedicat nu ne împiedică 
nimic : marfă există, fonduri avem 
suficiente, iar achiziționarea obiecte
lor necesare activității de împrumut 
se poate face fără ca fondul pieței și 
nevoile de consum să fie afectate. 
Dar trebuie avut în vedere că aceas
tă activitate este discontinuă — o- 
biectele nu se închiriază zi de zi, se
zon de sezon — și nu ar fi justificat 
să o lărgim mai mult.

Opinia, împărtășită de altfel
mai mulți interlocutori, exprimă mie
zul concepției celor ce se ocupă cu 
sectorul de împrumut și explică tot
odată menținerea stadiului său atît

de

Facultatea de medicină veterinară 
din București, s-a luat în conside
rație și faptul că unul’ dintre can
didați „are cu 30 la sută mai multă 
activitate științifică", pentru că po
sedă „1 852 pagini de comunicări 
științifice față de numai 1 269“ ale 
celuilalt concurent. Dar de cînd va
loarea unei lucrări științifice se 
măsoară cu pagina 7

După o opinie frecvent formu
lată, lipsa unor dezbateri con
cludente bazate pe un larg schimb 
de opinii, este și consecința fireas
că a participării unei singure cate
gorii de cercetători — cei ai institu
tului unde se organizează sesiunea. 
Or, în condițiile de azi. cind in in- 
vățămîntul superior își desfășoară 
activitatea peste 13 000 cadre didac
tice, cînd, de asemenea. Ministerul 
învățămîntului a preluat conducerea 
a 16 unități specializate de cerce
tare — reprezentînd mai mult de 
un sfert din potențialul științific pe 
care l-a avut Academia -r. practica 
reuniunilor de dezbatere științifică 
limitate la un institut pare multora, 
dacă nu depășită, în orice caz cu 
totul insuficientă.

Rezultatele superioare sub raport 
științific și didactic, larga colabora
re dintre învățămînt și producție, pe 
care le-au promovat cîteva reuniuni 
la care au participat cadre didacti
ce de aceeași specialitate — prin
tre care putem aminti conferințele 
republicane „Proiectarea, tehnologia 
și exploatarea sculelor așchietoare" 
organizată sub auspiciile institutu
lui politehnic din Brașov, „Sudura 
și încercarea metalelor", desfășura
tă la Timișoara din inițiativa Insti
tutului politehnic din localitate, iar 
mai recent a Il-a Conferință 
de motoare cu ardere inte'-nă — 
sînt argumente temeinice în favoa
rea extinderii cadrului organizato
ric specific sesiunilor științifice 
specializate. De altminteri, dună 
cum am fost informați de prof. dr. 
docent George Ciucn. director ge
neral în Ministerul învățămîntului, 
și forurile de învățămînt consideră 
că experiența înainte amintită ofe
ră dacă nu total, măcar parțial so
luția ieșirii din impasul în care s-a 
ajuns în organizarea sesiunilor ști
ințifice ale cadrelor didactice.

Este necesar să se acționeze e- 
ficace pentru sporirea contribuției 
efective, a prestigiului sesiunilor 
științifice. Pentru că Îndeplinirea 
obiectivelor precise șl de acută ac
tualitate pe care conducerea de par
tid le-a fixat cercetării științifice 
românești trebuie să constituie cel 
dintîi criteriu șl în conceperea și or
ganizarea acestor importante reu
niuni ale universitarilor.

de precar. Argumentul adus în dis
cuție — discontinuitatea solicitării — 
nu este altceva decît o particularitate 
binecunoscută a activității de împru
mut, în special pentru acele produse 
a căror utilizare este sezonieră și 
nu poate constitui nicidecum o frînă 
a dezvoltării sade. Este vorba deci de 
o neînțelegere, întrucit la nivelul în
tregului interval de utilizare a obiec
tului supus închirierii influența dis
continuității se elimină prin însuși 
sistemul de calculare a tarifelor. Se 
știe doar că la fixarea lor se are în 
vedere numărul mediu de zile sau 
ore în care obiectul se împrumută e- 
fectiv, pînă la uzura definitivă, ne- 
existind deci nici un pericol de a se 
lucra în pierdere. Practica demon
strează acest lucru : toate unitățile de 
închiriat sînt rentabile.

Alții Încearcă să explîce eă de 
fapt serviciile de împrumut nici nu 
ar trebui extinse întrucît reprezintă 
un pericol pentru desfacerea măr
furilor și ar duce la scăderea nu
mărului cumpărătorilor. Dar și a- 
ceastă viziune este eronată, îngustă. 
Adevărul este că această practică a- 
duce importante beneficii statului șî 
răspunde unor cerințe ale consuma
torilor.

Preocuparea factorilor în cauză »r 
trebui să se îndrepte însă și s’» 
alte direcții, spre a oferi cetățea~ t 
serviciile unităților de profil ln'«4i- 
diții cît mai atracțioase, determinînd 
astfel o creștere a solicitărilor și, pe 
această bază, dezvoltarea întregului 
sector. în prezent, departe de a se 
face asemenea eforturi, au fost ridi
cate o serie de bariere. La centrul de 
închiriat din Calea Rahovei nr. 212, 
am asistat la următoarea discuție :

— Aș dori să împrumut pînă mîine 
niște tacîmuri.

— Adeverință de la serviciu aveți?
— De unde adeverință 7 Musafirii 

mi-au sosit acum, seara.
— Fără adeverință nu se poate. 

Astea-s dispozițiile. Ce rațiune pot 
avea asemenea dispoziții 7 în cazu
rile, relativ puține, de neînapoiere a 
obiectelor împrumutate, documentul 
de bază pentru urmărirea celui în 
cauză rămîne tot actul de identitate 
personală. Atunci ce rost mai au a- 
deverințele de la instituție 7

Printre elementele ce frînează pro
cesul de atragere a populației către 
unitățile de împrumut se numără și 
modul de stabilire a unor tarife. De 
exemplu, la prețul sifonului s-au a- 
dăugat cheltuielile 
face cooperativa 
rea activității de 
procent constant de 
suma rezultată s-a 
mărul mediu de Împrumuturi 
timp de un an. Judecind 
această formulă, sifonul pare să se fi 
uzat intr-un an de zile, întrucît în
treaga sa valoare s-a amortizat în 
acest. interval. Cum în realitate pe
rioada de uzură a sifonului este mal 
mare de un an. rezultă că în anii 
următori tariful încasat, mai puțin 
procentul de cheltuieli de 18,50 la 
sută, reprezintă pentru cooperativă 
un venit net. Urmările 7 îngustarea 
numărului de clienți și o proastă re
clamă a serviciilor de împrumut în 
rindul populației.

Nu cunoaștem dacă se dispune sau 
nu de fonduri suficiente pentru orga
nizarea propagandei și a reclamei ; 
cert este că existența centrelor de 
închiriat vegetează într-un anonimat 
cvasi-total. în loc să fie susținute 
printr-o activitate de popularizare 
adecvată, printr-o reclamă atractivă 
— care să „țipe" oferindu-și servi
ciile ! — să expună gama largă a 
obiectelor, tarifele convenabile, aceste 
centre duc o viață obscură, necunos
cută. Credem că volumul redus al în
chirierilor se datorează în principal 
tocmai acestui anonimat. Aceasta 
afectează și regimul prețurilor ; este 
evident că, în condițiile unor solici
tări reduse, cooperativele caută să-și 
asigure rentabilitatea prin tarife mai 
mari ; or, acționînd pentru extinderea 
acestei forme de prestații, pentru 
creșterea volumului de închirieri, s-ar 
putea reduce și tarifele, ceea ce ar 
stimula și mai mult interesul popu
lației.

Ar fi de o mare utilitate ca gama 
articolelor procurable la centrele de 
împrumut să fie extinsă cu mai multă 
îndrăzneală și fantezie. Iată, de pildă, 
sintem in plină vară, în plin sezon de 
concedii : nu ar fi oare de așteptat o 
intensă ofertă pentru închirierea de 
corturi, ambarcațiuni pliante sau 
pneumatice, bărci cu motor, echipa
ment de munte, rucsacuri, ustensile 
portabile de gătit și alte asemenea 
obiecte cu mare căutare în timpul 
vacanței 7 Ne întrebăm în ce măsură 
este pregătită cooperația pentru a 
satisface cerințele cetățenilor pentru 
acest gen de servicii.

Nu putem încheia fără a pune în 
discuție și unele măsuri ce se cer 
a fi luate în privința înlesnirii ope
rației de achiziționare, de către uni
tăți, a obiectelor destinate închi
rierii. Astăzi, pentru a procura prin 
virament o serie de mărfuri, este ne
voie de aprobarea... Ministerului Co
merțului Interior, deși mărfurile res
pective se găsesc din abundență în 
magazine. De asemenea, credem că 
ar fi deosebit de importantă reali
zarea unei analize aprofundate șl 
multilaterale a sectorului de îm
prumut, cu participarea comună a 
tuturor departamentelor ce au sau 
pot avea în profilul lor și asemenea 
servicii. Vizăm în principal UCECOM, 
CENTROCOOP, CSEAL, ................
Transporturilor, M.C.I. 
S-ar impune și participarea 
organe de sinteză : Comitetul 
stat pentru prețuri și Ministerul 
nanțelor Un asemenea studiu 
trebui să stabilească — pornind 
la analiza minuțioasă a stadiului 
actual — cadrul organizatoric al sec
torului, într-o viziune imediată 
de perspectivă, sfera obiectelor 
se pot închiria, modalitatea 
desfășurare a activității unităților, 
organizarea propagandei și a recla
mei etc. în acest fel s-ar cristaliza 
o concepție unitară, valorificîndu-sa 
cu maximum de eficiență eforturile 
ce se fac și ce se vor face în acest 
sector cu largi perspective de dez-, 
voltare.
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ZILE DE VîRF

LA RECOLTATUL
GRIULUI

Recoltarea la timp șl fără pierderi a griului, orzului, mazăre! și furaje
lor, însămînțarea culturilor succesive de porumb, fasole, legume și plante 
de nutreț constituie in aceste zile lucrări de maximă însemnătate și urgență. 
Ținînd seama de necesitatea intensificării recoltatului, a celorlalte lucrări 
agricole de sezon, redacția noastră a organizat un raid-anchetă in județele 
Brăila și Olt — județe eu o pondere însemnată în producția agricolă.

JUPETUL BRĂILA: S-a încheiat recoltarea orzului 

și mazârel. Acum, toate eforturile către strîngereo 

urgentă a griului.

în județul Brăila recoltarea orzului 
și mazăre! s-a încheiat. Acum, for
țele mecanizatorilor și cooperatorilor 
sînt îndreptate spre reooltatul griului. 
Din cele 62 968 ha, aparținînd I.A.S. 
și- cooperativelor agricole, au fost re- 
1 '.tate mai mult de jumătate. Coo- 
' -eCativele agricole din Batogu, Jugu- 
rșanu, Mihai Bravu, Dudești, Mo- 
hreanu, Gura Călmățui și altele au 
terminat recoltatul griului și lucrea
ză acum la balotatul și transportul 
paielor, la arat și însămînțarea cul
turilor duble.

O muncă intensă se desfășoară la 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, acolo 
unde, din cînd în cînd, oamenii încă 
își mai îndreaptă privirile spre apele 
care nu s-au dezlipit de dig. în cele 
40 de ferme agricole din incinta în- 
diguită, reooltatul griului a atins un 
procent de aproape 50 la sută. „Avem 
griu bun — spunea cu vădită satis
facție tov. Cristache Moldoveanu, se
cretarul comitetului de partid din 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei. La noi 
se aplică tehnologia de recoltare în 
flux continuu. Ferma Blasova a ter
minat recoltatul griului de pe cele 
120 ha, obținînd o producție de peste 
4 000 kg la ha. Deoarece griul nu a- 
j unsese la maturitate în toate ferme
le, am grupat combinele la Pelicanu, 
Maicanu etc., acolo unde se putea lu
cra. Concomitent cu recoltarea, sacii 
sînt transportați la șlep, se balotează 
paiele, pentru a putea efectua pregă
tirea terenului și semănatul culturi
lor duble.

Cu toate că rezultatele de ansam

blu sînt bune, se întîlnesc și o sea
mă de nereguli care trebuie înlă
turate de urgență. La ferma Pancea, 
combinele au mari defecțiuni. Piese
le de schimb necesare se obțin foarte 
greu, determinînd staționări înde
lungate. La ferma Titcov, una din 
combine a stat patru zile, iar la fer
ma Șeicuța, o altă combină a sta
ționat trei zile din cauza lipsei unei 
curele de transmisie trapezoidală. A- 
ceste defecțiuni se datoresc sectoru
lui de mecanizare, dar și lipsei de 
organizare a muncii în cadrul acestor 
ferme.

în mare parte, producția de griu 
este transportată direct la întreprin
derea de valorificare a cerealelor, 
iar o altă parte este depozitată în 
spațiile libere din insulă pentru să- 
mînță. La transportul recoltei se fo
losește întreg parcul de autocamioane 
al I.A.S., dar acesta nu satisface ne
cesarul. De aceea, I.A.S. Insula Mare 
a Brăilei, ca și alte I.A.S. au contrac
tat mașini de la baza D.R.T.A. Ga
lați. Dar aceasta n-a reușit să in
troducă în insulă toate camioanele 
prevăzute în graficul de transport. 
Spre exemplu, la data de 14 iulie a.c. 
trebuiau să lucreze la transportul re
coltei 130 camioane ale autobazelor 
Brăila, Panciu și Galați, dar au fost 
numai 109. De la autobaza Brăila 
lipseau 10 camioane, iar de la auto
baza Panciu — 12. Lipsa camioanelor 
duoe la blocarea sacilor, la depozi
tarea griului în aer liber, în condiții 
precare.

JUDEȚUL OLT : Viteza de lucru planificata se reali-

supraoopt se scutură. Așa se explică 
de ce din 470 ha cu griu nu s-a re
coltat nimic. Justificări ni s-au adus 
destule, de la inginerul-șef al coope
rativei, Octavian Ismanu, dt și de la 
Ion Drăgan, secretarul comitetului 
comunal de partid, dar nici imul 
dintre el nu s-a apucat să pună lu
crurile la punct.

Deși orzul este supracopt, Iar 
griul a ajuns la maturitate, în 
zona de mijloc șl de nord a 
județului stăruie o serie de defi
ciențe care împiedică buna utilizare 
a mijloacelor mecanice, fapt ce ex
plică de ce plnă acum pe raza de ac
tivitate a I.M.A. Balș, pînă la 15 
iulie, s-au recoltat doar 109 ha cu 
griu și 450 ha orz. în afară de aceas
ta, suprafețele însămlnțate cu cul
turi duble însumează 15 ha, ceea 
ce, evident, este foarte puțin. 
Aspectele din teren se întîlnesc 
și la sediul I.M.A. Balș. Pe ben
zile de reparații se aflau nu mal 
puțin de 17 tractoare, iar în curte se 
găseau 6 prese de balotat paie. Ing. 
șef Ion Briac arată că printre cauzele 
acestei situații se află și slaba apro
vizionare a întreprinderii cu piese de 
schimb. Lipsesc o serie de repere de 
mare necesitate în campanie ca : rul
menți fuzetă, pinioane duble și lan
țuri pentru presa de balotat, seg- 
menți etc.

Constatările făcute în aceste două 
județe ne arată cîteva direcții prin
cipale în care trebuie îndreptate, în 
aceste zile, eforturile :

• toate mijloacele mecanizate să 
fie folosite din zori și pină in noap
te la stringerea recoltei ;

• defecțiunile care survin să fie 
grabnic remediate, iar piesele de 
schimb livrate fără intîrziere ;

• munca organizată în flux Îm
piedică irosirea de forțe și pierderi 
de recoltă ;

• după recoltare să se însămin- 
țeze imediat culturi duble.

N. Gr. MĂRAȘANU 
Aurel PAPADIUC 
corespondenții „Scînteii*

Rodul unei colaborări 

științifice 

româno-cubaneze
Interviu cu ing. G VOINOV,

director tehnic ol Institutului de cercetări și proiectări pentru Indus
tria celulozei și hîrtiei

Unul din factorii de 
o deosebită însemnă
tate ai progresului 
științei contemporane 
este colaborarea inter
națională. Experiența 
demonstrează utilita
tea aoestei colaborări 
tehnico-științifice, ca
racterul fructuos al 
cooperării în cercetare 
și proiectare. Pe aceas
tă linie se înscrie ex
tinderea continuă a re
lațiilor de colaborare 
între România și alte 
țări — în primul rfnd 
cu oamenii de știință 
și cercetătorii din ce
lelalte țări socialiste.

Un exemplu sugestiv 
privind rodnicia aces
tor relații îl oferă o 
recentă reușită a co
laborării tehnico-știin
țifice dintre țara noas
tră și Cuba prietenă, 
primul stat socialist 
de pe continentul a- 
merican. Este vorba 
despre elaborarea la 
Institutul de cercetări 
și proiectări pentru 
industria celulozei și 
hîrtiei a unui procedeu 
de fabricare a celulo
zei chimice pentru fire 
și fibre artificiale din 
bagasă (deșeu rezultat 
în procesul de obține
re a zahărului din 
trestie de zahăr).

în legătură cu aceas
ta, am solicitat un in
terviu directorului teh
nic al institutului.

— Ținind seama că 
materia primă utiliza
tă in procedeul amin
tit nu există in țara 
noastră, am dori să 
aflăm cum s-a ajuns

la abordarea acestei 
teme de cercetare ?

— Inițiativa aparține 
specialiștilor din Cuba, 
unde bagasa există în 
cantități suficiente 
pentru a fi valorifica
tă industrial. Ca urma
re a solicitării părții 
cubaneze, s-a încheiat 
un contract de experi
mentare a fabricării 
celulozei chimice. To
varășii cubanezi ne-au 
furnizat materia primă 
neoesară pentru desfă
șurarea cercetării, au 
participat la finanța
rea cercetării și, în a- 
celași timp, ne-au ofe
rit o bună bază de por
nire, reprezentată prin 
ideile transmise, prin 
concluziile investiga
țiilor întreprinse de ei, 
pînă la anumite stadii. 
Menționăm, în același 
context, aportul pozi
tiv al schimburilor re
ciproce de tehnicieni:

— Cum au decurs in 
continuare lucrările ?

— După încheierea e- 
tapelor străbătute în 
laboratoarele institutu
lui, cercetătorii au co
laborat activ cu tehni
cienii Combinatului de 
celuloză și hîrtie de la 
Brăila, unde a avut loc 
experimentarea. Tre- 
cîndu-se la fabricarea 
loturilor de probă 
de fibre din celu
loza chimică, am a- 
pelat la Combinatul de 
fibre artificiale de la 
Brăila, unde s-au ob
ținut fibre în stațiile 
pilot, și la Institutul de 
cercetări textile din 
București, unde «-au

realizat fire și țesă
turi. Toate aceste pro
duse au trecut cu bine 
examenul probelor teh
nologice, dovedind ca
lități corespunzătoare.

— Ce perspective de 
valorificare prezintă 
procedeul despre care 
discutăm ?

— în prezent sînt în 
pregătire convorbiri cu 
specialiștii cubanezi 
privind continuarea co
laborării în vederea a- 
plicării procedeului.

Elaborarea procedeu
lui fabricării din ba
gasă a celulozei chi
mice este un exemplu 
al rodniciei colaborării 
dintre cercetătorii ro
mâni și cei cubanezi. 
Este o precizare cu a- 
tît mai necesară, cu cît, 
recent, a fost publica
tă o știre, emanată de 
la un funcționar ne
competent în această 
problemă, în care se 
prezentau în mod in
complet și eronat îm
prejurările realizării 
acestui procedeu.

Apreciind reușita co
laborării româno-cuba
neze concretizată în 
’laborarea procedeului 
amintit, ne exprimăm 
dorința ca relațiile de 
«operare tehnico-știin- 
țifică dintre România 
și Cuba să se dezvolte 
în continuare, sub cele 
mai bune auspicii, în 
interesul ambelor țări, 
al popoarelor noastre.

Interviu realizat de 
Ion HOBANA

zează zilnic.; însămînțarea culturilor duble, o preocu- 

pare de prim ordin.

In județul Olt se poate spune că 
recoltatul cerealelor păioase se des
fășoară cu maximum de intensitate, 
în unitățile din sudul județului, da
torită bunei organizări a muncii, fo
losirii la întreaga capacitate a utila
jelor, se realizează viteza zilnică de 
lucru planificată. Pînă în ziua de 15 
iulie au fost reooltate 16 000 ha griu 
și 17 905 ha orz. Aproape 10 000 ha au 
fost însămînțate cu culturi duble. .în 
multe unități munca este organizată 
exemplar, în flux continuu. La coope
rativa din Izbiceni s-a încheiat recol
tatul orzului de pe toate oele 440 ha, 
iar griul s-a strins de pe 300 ha din 
650. în urma combinelor vin imediat 
presele de balotat pale, care elibe
rează terenul, permițînd astfel efec
tuarea arăturilor și însămînțarea cul
turilor succesive.

Unele unități au încheiat campania 
de recoltare. Bunăoară, cooperativa 
din Grojdibodu a terminat de recoltat

atît orzul, cît și griul de pe 640 ha. 
Totodată, s-a realizat peste 80 la sută 
din planul de însămînțare a culturi
lor duble pe 550 ha. Cooperativa a 
achitat toate obligațiile contractuale 
către stat, reprezentînd 330 tone griu 
și 143 tone de orz.

Ceea ce vrem însă să reliefăm este 
faptul că între modul de desfășurare 
al campaniei de recoltare în coope
rativele din sudul județului Olt și 
cele din partea de mijloc și de nord, 
unde griul a ajuns la maturitate, 
există o mare deosebire. Iată cîteva 
aspecte edificatoare surprinse la coo
perativa Gropșani. Era ora 12 și în 
curtea secției de mecanizare, trei com
bine „se prăjeau" la soare, împreună 
cu trei tractoare defecte. Secția are 7 
combine și 12 tractoare. Din acestea, 
mai bine de jumătate sînt de neuti
lizat acum în plină campanie de re
coltare. Doar două combine treierau 
mazăre, în timp ce griul și orzul

Tinerețea matură 
a unei fabrici noi

(Urmare din pag. I)

îi lntîlnim pe operatorii 
chimiști Valentin Fedorenco 
și Vasile Pavel în fața 
pupitrelor vopsite frumos, 
cu semnale luminoase ce 
avertizează precis, cu apa
rate de măsură și control, 
unde parametrii tehnici 
sînt supuși sintezei și în
fățișați astfel deciziei omu
lui într-un colț, o grămadă 
de flanșe albe, de plastic, 
așteaptă să fie așezate în 
ringuri și să „toarcă" firul 
nesfîrșit. Inginerul Gheor- 
ghe Ursu cântărește în 
mîinl una din piesele aces
tea pe care se înfășoară ki
lometri întregi de fir.

— Priviți acum — ni se 
adresează inginerul Ursu — 
una dintre cele mai recal
citrante și banale flanșe. 
N-a vrut în ruptul capului 
să fie... asimilată. Cînd era 
Buficient de rigidă se 
dovedea și prea casantă, Iar 
cînd izbuteam să o aducem 
la punctul de incasabilitate, 
nu era suficient de rigidă. 
Uite așa, mii de nervi ne-au 
tocat pînă am izbutit

Da, s-a izbutit. Conectate 
la turația de muncă a în
tregii țări, instalațiile com

plexe ale noii fabrici torc 
acum fir de început. Ingi
nerii Alexandru Iriciuc, Io
nel Gheorghe, Andrei Mur- 
goci, maiștrii Vasile Boguș 
și Marian Rădulescu — ca 
să nu amintim decît nu
mele cîtorva — au trăit cli
pa unică a nașterii primu
lui fir după zile și nopți de 
efort, de încercări. Am 
întîlnit aici, încă din pri
mele zile ale startului pro
ductiv, dorința de a aduce 
cît mai repede noul obiec
tiv al chimiei brăilene la 
nivelul parametrilor proiec
tați. Poate și de aceea a- 
genda de lucru a chimiști- 
lor de aici este atît de în
cărcată. Un prim punct 
îl constituie asimilarea 
pieselor de schimb în 
aceste hale, unde prin 
natura producției proce
sul de eroziune este ra
pid. Directorul general, ing. 
Eremie Cimpean, ne adu
cea la cunoștință că, prin 
eforturi conjugate, s-a a- 
juns să se asimileze pînă 
acum în întregul combinat, 
un număr de 8 200 de piese 
din aproximativ 9 000 de 
repere. Asimilarea, întări
rea disciplinei, întreținerea

corectă a utilajelor — lată, 
sintetic factorii ce au de
terminat o bună activitate 
productivă în acest an : de
pășirea pe 6 luni a indici
lor de plan privind produc
ția globală și marfă cu a- 
proape 15 milioane lei. S-au 
produs în plus 477 tone ce
lofibră tip lină, 136 tone re
țele cord, iar la fiecare 1 000 
de lei cheltuieli de produc
ție s-au economisit, peste 
prevederi, circa 6 lei. Re
zultate valoroase obținute 
în condiții deosebite de lu
cru. De ce deosebite 7 Să 
ne explicăm :

Mai bine de 2 săptămînl, 
între 300 și 500 de munci
tori au lucrat la ridicarea 
digului de la Vărsătura 
(celebra Vărsătură a lui Pa- 
nait Istrati). După orele de 
muncă, operatori chimiști, 
tehnicieni, ingineri lăsau 
pupitrele de comandă 
schimburilor lor, rigla de 
calcul, puneau mîna pe hîr- 
lețe, pe lopeți, se alăturau 
muncii eroice de apărare a 
Brăilei. Combinatul a tri
mis apoi, la apelul uzinelor 
ce au suferit de pe urma

inundațiilor, electricieni, 
șamotori pentru a ajuta la 
refacerea grabnică. în tot 
acest timp, ciclul obișnuit 
al producției n-a fost tul
burat o clipă.

— în consens unanim cu 
țara, ne spunea directorul 
general al combinatului, 
colectivul nostru a hotărît 
să-și suplimenteze și el an
gajamentele. Astfel, pină la 
sfîrșitul anului vom da o 
producție globală și marfă 
In plus de 15 milioane lei, 
față de 6 milioane lei an
gajamentul inițial. Este 
răspunsul nostru, pătruns 
de responsabilitate patrio
tică, la chemarea partidu
lui, de a contribui la recu
perarea pagubelor provoca
te de inundații, la dezvolta
rea continuă a economiei 
noastre.

Un răspuns demn, care se 
traduce în sute de tone de 
celofibră, de rețele cord 
peste plan. Un răspuns care 
este semnat acum cu șar
jele emoționante ale debu
tului și de către noua fa
brică de pe platforma chi
miei brăilene.

EXPERIMENTAREA NOULUI SISTEM 
DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

ÎNTREBĂRI
SI RĂSPUNSURI

Specialiști din Ministerul Muncii răspund In continuare 
Ia Întrebările adresate de cititorii ziarului „Sclnteia"

în ultimii ani, Industria ali
mentară — ca și celelalte ra
muri economice — a cunoscut 
o intensă dezvoltare, în scopul 
satisfacerii tot mai complete 
a cererilor de consum ale 
populației. Pe întreg întinsul 
țării au apărut întreprinderi 
mari și moderne ale industriei 
alimentare, înzestrate cu in

stalații șl mașini de mare pro
ductivitate. în aceste unități 
economice, rolul lucrătorului e 
doar de supraveghetor al mo
dului de funcționare a utila
jelor. în iotogralie : întreprin
derea de produse lactate din 
Galați — linia de îmbuteliere 
a iaurtului.

Foto : M. Andreescu

Scrisoarea sosită de la Cluj din 
partea tov. ing. loan Simionescu, 
cercetător principal, conține trei 
întrebări. Prima dintre ele ri
dică problema dacă este legal ?i 
echitabil ca doi cercetători știin
țifici cu aceleași studii, aceleași 
titluri științifice și aceeași vechi
me in cercetare, in cadrul ace
luiași județ, dar la unități dife
rite, la care s-au aprobat sche
me de salarizare de același ni
vel, să aibă stabilite, după noul 
sistem de salarizare, salarii ta
rifare diferite, acordindu-i-se u- 
nuia 6 gradații și altuia numai 
2 gradații ?

— Este îndeobște cunoscut faptul 
că doi angajați — în cazul de față 
doi cercetători — cu toate că au ace
leași studii, aceleași titluri științifice 
și chiar aceeași vechime în activita
tea de cercetare pot avea un randa
ment diferit în muncă. Prevederile 
noului sistem de salarizare elimină 
una din deficiențele vechiului sistem, 
tocmai în sensul că creează posibili
tăți de a se diferenția în mai mare 
măsură salariile unor angajați, în ra
port cu calitățile lor personale, cu 
aportul lor în muncă. Astfel, regle
mentarea în vigoare prevede că nu
mărul gradațiilor se stabilește în ra
port cu calitățile profesionale carac
terizate prin experiența în muncă, 
capacitatea profesională, spiritul de 
Inițiativă, operativitatea în muncă și 
calitatea lucrărilor efectuate. Se ține 
seama, de asemenea, de conștiinciozi
tatea în realizarea sarcinilor, în ge
neral de contribuția adusă la îmbu
nătățirea activității colectivului de 
muncă din care face parte angajatul.

Ca urmare a celor arătate, este po
sibil și justificat ca doi cercetători, 
chiar dacă au studii și titluri identice, 
însă au rezultate diferite în activi
tatea lor, să aibă și salarii diferite.

— Este legal șt echitabil ca In 
cadrul aceluiași institut un cer
cetător cu 28 ani vechime in 
cercetare să fie încadrat cu a- 
celași număr de gradații și sala
riu tarifar egal cu alt cercetător 
cu vechime de 14—15 ani ?

— După cum s-a arătat în răspun
sul la prima întrebare, experiența în 
muncă este numai unul din criteriile 
de stabilire a numărului de gradații. 
Ca atare, pot exista situații cînd ex
periența mai mare a unui angajat 
poate fi compensată la altul cu apti
tudini profesionale mai evidente, ca
litățile cumulate ducînd eventual la 
stabilirea aceluiași număr de gradații 
pentru ambii angajați.

Este de precizat că experiența mai 
mare este stimulată și prin acofda- 
rea unui spor de vechime mai mare 
angajatului cu o vechime neîntre
ruptă de 28 de ani, față de aceea 
acordată celui cu vechime de 14—15 
ani.

— Ce drepturi'au in plus cer
cetătorii științifici cu doctorat 
față'de cei fără doctorat, la a- 
ceeași vechime in cercetare, la 
data aplicării noului sistem de 
salarizare ?

— Pe lingă faptul că la aplicarea 
noului sistem de salarizare a existat 
posibilitatea ca numărul de gradații 
să se acorde și în raport de titlurile 
științifice, dacă acestea se reflectau 
corespunzător în calitățile profesio
nale ale angajatului, prin reglemen

tarea actuală este prevăzută șl posi
bilitatea ca angajați! de Înaltă cali
ficare ce au titluri științifice și care 
obțin calificativul „foarte bun", avînd 
în mod constant o contribuție cu 
totul deosebită la realizările unității, 
să beneficieze cu prioritate de gra
dații superioare și de reducere de 
stagiu pentru obținerea unei gradații 
superioare. Un alt avantaj al celor 
cu titlul de doctor îl reprezintă pre
vederea prin care se stabilește că 
stagiul necesar promovării într-o 
funcție superioară este mai mic decît 
în cazul celor ce nu posedă acest 
titlu.

— Gradația acordată este un 
drept ciștigat ? In ce condiții — 
întreabă Iosif Pop, salariat la 
Baza de aprovizionare și desfa
cere a Ministerului Poștelor șl 
Telecomunicațiilor — poate fi 
retrasă 7

— Noul sistem de salarizare pre
vede introducerea unui sistem de gra
dații la funcțiile tehnic-administrati- 
ve, în vederea asigurării posibilității 
de diferențiere a salariilor tarifare 
de încadrare, în raport cu aptitudi
nile personale și cu contribuția adu
să la realizarea sarcinilor unităților 
în care activează personalul care 
ocupă asemenea funcții.

Gradațiile se acordă pe baza carac
terizărilor întocmite la sfîrșitul fie
cărui an de către șeful imediat Ierar
hic superior, ținîndu-se seama de ca
litățile personale ale angajaților, de 
capacitatea profesională, spiritul de 
inițiativă, operativitatea In muncă și 
calitatea lucrărilor efectuate, conștiin
ciozitatea în realizarea sarcinilor, 
contribuția adusă la îmbunătățirea ac
tivității colectivului de muncă din 
care fac parte.

Calificativele ce se acordă în ca
racterizările anuale oonstituie baza 
pentru acordarea sau neacordarea 
unei gradații superioare. Cei care 
obțin calificativul „foarte bun" sau 
„bun", dacă îndeplinesc condițiile da 
stagiu prevăzute pentru fiecare gra
dație, pot fi trecuți la o gradație 
superioară.

Gradațiile acordate unui angajat 
constituie un drept ciștigat al acestuia 
atît timp cît ocupă — în aceeași 
unitate, sau prin transfer în intere
sul serviciului, în altă unitate — 
funcția la care i s-au acordat grada
țiile și îndeplinește condițiile pe baza 
cărora ele i-au fost acordate. Retra
gerea gradației nu se poate face decît 
în mod cu totul excepțional în con
dițiile prevăzute în regulamentul da 
ordine interioară al întreprinderii.

Pentru a stimula stabilitatea cadre
lor, reglementarea în vigoare preve
de că, la plecarea din întreprindera 
prin demisie, angajatul respectiv în
cetează să mai beneficieze de grada
țiile obținute pînă la data demisiei. 
După o perioadă de cel puțin un an 
de la angajarea salariatului respectiv 
în noua unitate, conducerea între
prinderii, constatînd că angajatul în
deplinește condițiile pentru obținerea 
gradațiilor, poate aproba să 1 se acor
de un număr de gradații, fără să 
depășească numărul gradațiilor da 
care beneficia în întreprinderea de 
unde a plecat.

In caz de abateri disciplinare este 
prevăzut, de asemenea, că conducerea 
întreprinderii poate hotărî retragerea 
uneia sau mai multor gradații pen
tru o perioadă limitaTă, prevăzută 
de lege.

SEMNALELE ZIARULUI
- ; < s .; '• A. '.

E NEVOIE DE UN „IMPULS" 
LA FIECARE TREI ANI ?

în artioolul intitulat „Studiem, organizăm, dar 
muncim tot ca înainte" — publicat cu peste două 
luni în urmă în ziarul nostru — se releva faptul 
că, în unitățile componente ale Grupului indus
trial de petrochimie din Borzești, după demarajul 
remarcabil de acum trei ani, se constată, de cîtva 
timp, o diminuare a eficienței acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a muncii — în 
special, ca urmare a orientării spre studii și pro
bleme mărunte, puțin importante pentru produc
ție. Articolul se încheia cu următoarele cuvinte : 
„Este cazul să le reamintim membrilor consiliului 
de administrație că organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii trebuie să constituie o preocu
pare permanentă, că studiile nu se elaborează de 
dragul de a le elabora sau pentru a le raporta 
forurilor de resort superioare, d pentru a deter
mina obținerea unor rezultate economice tot mai 
bune în producție".

Biroul executiv al consiliului de administrație 
al Grupului industrial de petrochimie din Bor
zești ne-a răspuns cu promptitudine. După ce este 
prezentată activitatea de ansamblu din acest an, 
a resortului de organizare superioară a produc
ției și a muncii din această mare unitate a in
dustriei chimice, în răspuns se spune : „în legă

tură cu studiile de importanță minoră, considerăm 
greșită orientarea compartimentului de organi
zare științifică a producției și a muncii ; de altfel, 
pentru perioada imediat următoare, s-au luat mă
suri corespunzătoare, astfel ca planul de studii 
să fie aprobat de biroul executiv. De asemenea, 
consiliul de administrație al grupului are înscrisă, 
pe agenda sa, o serie de acțiuni corelate cu noile 
investiții pe care le realizăm, ce afectează schim
bări de tehnologii, creșteri de capacități, îmbună
tățiri ale transportului intern etc".

Cum s-ar spune, la Grupul Industrial de petro
chimie din Borzești, acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii a fost... pusă 
din nou pe roate. Dar pentru ca acest comparti
ment să-și facă datoria este nevoie de cîte un 
„impuls" la fiecare... trei ani 7

DE CINE DEPINDE NUMĂRUL DE 
CONTROLORI AI CALITĂȚII 

PRODUSELOR ?

Reluînd șl dezvdltînd cîteva dintre observațiile 
formulate — cu două luni în urmă — în ancheta 
economică „Cum și cine girează calitatea produ
selor", directorul uzinei Electromotor din Timi
șoara, Marin Tănase, ne-a scris printre altele ]

„După părerea noastră, între creșterea volumu- 
lui producției și majorarea numărului de con
trolori ai calității produselor există o relație maî 
complexă decît pare la prima vedere. Cîtă 
vreme uzina noastră — ca și multe alte între
prinderi — realizează în prezent o producție mal 
mare decît în 1969, dar cu un număr de munci
tori mai mic (evident, pe seama creșterii pro
ductivității muncii), nu putem fi de acord cu ce! 
care fac abstracție de această realitate și susțin 
că numărul controlorilor calității produselor ar 
trebui să crească direct proporțional cu valoa
rea producției realizate. Dacă ar trebui să admi
tem cu orice preț o relație de directă proporțio- 
nalitate a numărului la care ne referim, aceasta 
ar fi, desigur, numai cu cel al muncitorilor direct 
productivi. Evident, aceasta deoarece considerăm 
că obligativitatea creșterii productivității muncii 
nu se limitează la procesul de producție propriu 
zis, ci se referă și la atît de importanta activi
tate de control tehnic. Ca atare, pentru a garan
ta calitatea unui volum sporit de producție, ac
centul nu trebuie pus neapărat pe creșterea nu
mărului de controlori, ci mai ales pe îmbunătă
țirea metodologiei de control tehnic, pe întă
rirea disciplinei tehnologice în această activitate. 
Nu trebuie uitat de asemenea- că, pe de altă 
parte, extinderea autocontrolului în producție va 
determina, neîndoielnic, tot o restrîngere a per- 
sonalului de control tehnic din întreprinderi**, j
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mistice, obscuran- 
lucrările la care 
găsesc asemenea 
nu se bazează în-

Acad. Aurel AVRAMESCU
i

ȘTIINȚIFICĂ

în tot restul 
autorul inte-

„Știință, cercetare, producție

ateist-stiintifică

G. CĂLINESCU:

EDITURA EMINESCU EDITURA MINERVA

L1TERARÂ

Eminescu

în ansamblul activității ideologi
ce desfășurate de partid, cartea des
tinată răspîndirii cunoștințelor a- 
teist-științifice, sădirii unor solide 
oonvingeri materialist-dialectice 
despre lume și viață înscrie o 
zență valoroasă și permanent 
cesară. 
mai la 
marcăm 
crări de

Dacă ne referim 
ultimii dol-trel ani, 
apariția a numeroase lu- 
acest gen, printre care cele 

publicate de redacția pentru tine
ret din cadrul Editurii politice, co
lecția „Orizonturi" a Editurii enci
clopedice române — editură recent 
Înființată, care a preluat aceste 
preocupări de la Editura științifică. 
In volume ca : „Mituri și adevă- 

ari", „Adevăruri și... «adevăruri»", 
Știința și religia despre om și unl- 
ers", „Procesele vrăjitoarelor", 
încă o dată despre sfirșitul lumii", 

etc., cititorii găsesc explicarea cau
zelor reale ale diferitelor fenomene 
din natură, ca și ale unor complica
te procese vitale, înfățișarea evolu
ției Ideilor științifice și religioase, 
precum și a unora dintre cele mai 
noi cuceriri ale cunoașterii umane. 
Lucrările publicate au merite in
contestabile, sînt citite cu interes 
de zeci de mii de oameni, ceea ce 
se reflectă și în faptul că se epui
zează, de regulă, la scurt timp de 
la apariție.

Ținînd seama însă de înaltele 
exigențe ce se pun în fața acestei 
literaturi, de rolul ei în educația 
socialistă a maselor, ne propunem, 
în cele ce urmează, să semnalăm 
unele deficiențe și, mai ales, să 
circumscriem cîteva modalități de 
perfecționare a cărții ateist^știin- 
țifice.

Deși în acest domeniu se remarcă 
o mare varietate tematică, totuși 
subiectele abordate sînt în bună 
măsură orientate spre prezentarea 
trecutului istoric al evoluției cu
noașterii științifice. Lucrarea „Știin
ța și religia despre om și uni
vers", de pildă, făcînd o amplă și 
Interesantă incursiune în lupta des
fășurată de-a lungul secolelor între 
concepțiile științifice și cele reli
gioase, nu trece, în genere, mai de
parte de secolul al XIX-lea. Fără în
doială că, pentru a înțelege prezen
tul, este necesar să cunoaștem tre
cutul luptei dintre adevăr și eroare, 
dintre știință și religie, dintre con
cepțiile materialiste și idealiste. Dar 
a rămîne numai la trecut este cu to
tul insuficient, cu atît mai mult cu 
cît în condițiile actualei revoluții 
tehnico-științifice, problematica a- 
cestei lupte se îmbogățește cu aspec
te noi, deosebit de concludente. Pro
bleme de extremă importanță și 
actualitate, ca libertatea de 
știință a omului în cadrul 
duirii socialiste, raporturile dintre 
stat și biserică, dintre cultură și re
ligie, dintre personalitatea umană, 
știință și religie etc. ar merita, de
sigur, o tratare distinctă.

în condițiile societății noastre so
cialiste, răspîndirea cunoștințelor 
științifice și culturale nu repre
zintă o simplă operă iluministă, ci 
o aotivitate militantă, urmărind, o- 
dată cu lărgirea orizontului cultu
ral al maselor, formarea unei con
cepții științifice, materialist-dialec
tice despre lume. Sarcina este mult 
înlesnită de faptul că marile des-

coperirî științifice contemporane 
dovedesc mai convingător ca ori- 
cînd materialitatea lumii. Nu sînt 
însă puține cazurile cînd în lucră
rile de răspîndire a cunoștințelor 
științifice lipsesc concluziile filo
zofice ateiste. Chiar și atunci cînd 
asemenea concluzii există, ele sînt 
numai enunțate — de regulă în 
cuvîntul de introducere al temei. 
Or, cunoștințele într-un domeniu 
sau altul al științelor despre na
tură și societate, oricît ar fi ele de 
bogate și multilaterale, nu 
în mod spontan, automat, la 
cepție științifică despre 
Transmiterea de adevăruri 
țifice se cere a fi întregită prin in
terpretarea lor filozofică — potrivit 
concepției partidului nostru despre 
lume și viață.

O propagandă ateist-știlnțifică 
eficientă, convingătoare, nu poate 
fi concepută fără o critică a ideilor 
fi prejudecăților 
tiste. Deși în 
ne-am referit se 
critici, totuși ele 
totdeauna pe o solidă argumentare. 
Ideile fideismului și neotomismu
lui contemporan care încearcă să 
susțină teza împăcării religiei cu 
știința, a „armonizării" credinței 
religioase cu cunoașterea științifică 
nu intră, din păcate, sub conul de 
acțiune al criticii.

Textul lucrărilor ce apar în co
lecția „Orizonturi" este adesea în
soțit de ilustrații, fotografii, scheme, 
menite să înlesnească înțelegerea 
unor idei. Faptul însă că nu întot
deauna sînt bine selectate și înso
țite de explicațiile necesare, face 
ca unele din aceste ilustrații să slu
jească mai degrabă popularizării, 
decît combaterii unor practici mis
tice. Este cazul de pildă cu unele 
fotografii cuprinse în lucrările 
„Cultul sfinților", „Botezul și îm
părtășania" etc.

Procesul intens de făurire și dez
voltare a conștiinței socialiste im
pune îmbunătățirea continuă a acti
vității de educare a maselor în spi
ritul concepției științifice, materia
liste despre lume. Este un obiectiv 
la a cărui realizare cartea de popu
larizare a cunoștințelor științifice 
poate și trebuie să contribuie mai 
activ, mai substanțial.

Liviu Rebreanu : ION (Biblio
teca Eminescu)
D. D. Panaitescu 1 CARNET 
INACTUAL (1)
Pop Simion : PARALELA 45 
Ioana Postelnicu : BEZNA 
Petre Sălcudeanu : DE 
VAD INVERS 
Ion Ruse : COȘAVA 
PORT 
Șerban Nedelcu i 
OMULUI 
Constantin Mateescu : 
TEA ȘI ZIUA 
Menelaos Ludemls : 
DORM NELINIȘTIȚI 
Alexandru Georgescu : 
DEAPSA 
Bujor Nedelcovlc! : ULTIMII 
Ion Cojan : NOPȚI DE VARA 
Gheorghe Anca : ERES 
Virgil Gheorghiu : ȚINUTA 
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M. Ivănescu : 
George Dan : 
MARE
Petre Stoica :
George Demetru Pan : 
TIMA THULE
Cristina Tacoi : IERUGI 
Adrian Munțiu : PlNA LA 
IOV
Dan Mutașcu I SUBSTRA
TUM
Florin Muscalu : ȚARA BA- 
TRlNULUI FOTOGRAF

INIMA
NOAP-
EROII

OROLOGIUL,

Pompiliu Constantinescu > 
SCRIERI, volumul IV 
Perpessicius : MEMORIAL DE 
ZIARISTICA, volumul I 
P. V. Haneș : STUDII DE IS
TORIE LITERARA
G. C. Nicolescu : STRUCTU
RA ȘI CONTINUITATE (Pa
gini de istorie literară) 
Nicolae Ciobanu : IONEL 
TEODOREANU
George Sorescu t GHEOR- 
GHE ASACHI
Ion Barbă : VERSURI ȘI 
PROZA (Biblioteca pentru

Blecher : TNTIMPLARI 
IREALITATEA IME

DIATA. INIMI CICATRI
ZATE
O Han : DĂLȚI ȘI PENSULE 
Mihai Sevastos : DOCUMEN
TE OMENEȘTI. AMINTIRI. 
Vlaicu Bîrna : CUPA DE AUR 
(versuri)
REVISTE LITERARE ROMA
NEȘTI DIN SECOLUL AL 
XIX-LEA. Contribuții mono
grafice, sub îngrijirea lui 
Paul Cornea
FOLCLOR DIN OLTENIA ȘI 
MUNTENIA, volumul IV
I. G. Bibicescu : POEZII 
POPULARE DIN TRANSIL
VANIA
Petre Isplrescu : LUPUL 
PlRCĂLAB (snoave și zică- 
tori populare)

Reeditarea unei lucrări 
atît de vast concepute ca 
Opera lui Mihai Emines
cu de George Călinescu 
marchează nu numai un 
moment important de ac
tivitate editorială, dar 
ilustrează permanențele 
și mutațiile unei viziuni 
critice strălucite aparți- 
nînd unuia din cei mai 
mari istorici și critici li
terari români asupra 
poetului nostru național. 
De fapt, actuala Operă a 
lui Mihai Eminescu este 
și nu mai este vechea 
lucrare. O spune George 
Călinescu însuși, în Pre
fața la noua ediție, ca și 
în articolul Contradicțiile 
erei burgheze oglindite 
in ideologia lui Emines
cu, inclus în recenta edi
ție.

Această prefață capătă 
impresionante dimen
siuni de evoluție interi
oară prin profesia de 
credință făcută în pagi
nile ei de criticul vîrst- 
nic, care privea. în pra
gul apusului său fizic, 
înapoi și în 
cîntărea cu 
minții sale veșnic căută
toare plusurile și minu
surile unei opere de tine
rețe, care însă își dobîn- 
dise drept de cetate în 
cultura românească. Ceea 
ce spune Călinescu se 
situează dintr-odată în
tr-un plan care depășește 
măruntele noastre sectoa
re de existență și crea
ție. Adică vorbește, în 
rîndurile perfect obiecti
vate (lucru rar întîlnit 
de altfel în vorbele și

prezent și 
luciditatea

scrierile admirabilului 
om de litere) ale intro
ducerii, un savant și un 
însetat de totalități, de 
viziuni integrale, un exe
get care, pentru a-1 înțe
lege pe poetul de care 
se ocupa, a construit în
treaga istorie a literatu
rii române, simultan cu 
monografia creatorului 
pe care încerca să-l cir
cumscrie. Atîta ar fi su
ficient pentru a înțelege 
o metodă de gîndire și 
de lucru, grea, foarte 
grea, fiindcă în afara 
erudiției care impunea 
parcurgerea manuscrise
lor și „înotarea în 
cercuri concentrice tot 
mai largi în literatura 
universală" pentru sta
bilirea de izvoare și afi
nități, cerea o minte pu
ternică, îndrăzneață, de
parte văzătoare, capabilă 
de a se mula pe geniul 
eminescian, a-i înțelege 
direcțiile și a emite ju
decățile de valoare, dar 
și o intuiție care să intre 
sigur în adîncimi și pe
numbre de lume interi
oară, refăcînd-o cu exac
titate. Călinescu a cumu
lat, nu mai e nevoie să o 
spunem, toate aceste atri
bute fundamentale, care 
au colaborat la nașterea 
grandioasei opere critice 
în prima ei ediție.

Dorind s-o reediteze 
însă, exegetul lui Emi- 
nescu a recitit-o șl din 
noua lectură a tras con
cluzia adevărată că esen
țialul fusese spus. Dar a 
înțeles în același timp și 
Imperfecțiunea ei, care

stătea, poate, intr-o înfă
țișare puțin sistematică 
(autorul spunea „haoti
că"), într-o prea mare 
bogăție de asocieri și re
ferințe care delectau pe 
cititor, dar îl îndepărtau 
de sensul exact al creș
terii interpretării 
dinainte stabilitele 
culmi, în necesarul 
al unor interioare 
dații

Călinescu a rescris 
în întregime 
clarificînd-o și 
cînd-o. A pornit de 
reculegerea 
îndreptarea 
de lectură ; 
țit textul 
stilistic ; a 
chip fericit 
cialist, un întreg aparat 
de trimiteri la manuscri
se și opere publicate ; a 
fixat subtitluri (mai cu 
seamă în capitolul Des
crierea operei) ușurînd 
perceperea suișului (sau 
coborîșului) tematic de 
la cosmogonii, teogonii și 
mitologii spre istoria na
țională. Cele cinci volu
me ale ediției precedente 
au fost strînse în nouă 
capitole, reunite în două 
masive volume în care 
regăsim paginile despre 
filozofia teoretică și cul
tură (împreună cu Emi
nescu în timp și spațiu), 
despre temele romantice, 
cadrul fizic și cel psihic, 
pe lîngă ampla descriere 
a operei. O modernizare 
evidentă a cunoscut fos
tul capitol Analize în 
Tehnica interioară, capitol 
cu intenții extrem de inte-

spre 
ei 

ritm 
gra-

deci 
lucrarea, 

unifi- 
la 

citatelor, cu 
unor erori 

a îmbunătă- 
sub raport 
adăugat, în 
pentru spe-

resante de analiză de 
structură, și în Tehnica 
ex-terioară. Totul tinde, 
într-un efort uriaș, dar 
sigur, la descoperirea 
rădăcinilor naționale și 
a determinărilor de or
din istoric, ca și a înru
dirilor 
specie, 
Eminescu în familia 
relor spirite ale lumii. 
Cercurile concentrice se 
string spre un centru 
virtual pe care, la sfîrși- 
tul cărții. îl atingem cu 
puterile minții bine că
lăuzite de George Căli
nescu.

Și deși materialul fap
tic e respus, dicția criti
că a lui Călinescu nu 
mai e aceeași. Barocul 
acela al tinereții călines- 
ciene a cedat locul unor 
tot atît de personale, însă 
mult clasicizate, 
de expresie. O 
stăpînită 
vîntului, 
minarea 
mare de 
cultură, de paranteze, face 
din noua lucrare o operă 
de clasicitate alexandri
nă.

Editarea acestei scrieri 
fundamentale, ca și a 
restului operei lui Geor
ge Călinescu, reprezintă 
un nobil, necesar, act de 
cultură.

deuniversale, 
integrîndu-1 pe

ra-

forme 
calmă, 

conducere a cu- 
asociată cu eli- 
unui material 
digresiuni de

Zoe DUMITRESCU, 
BUȘULENGA
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EDITURA ION CREANGĂ și
DE

E-

EDITURA ALBATROS

UROȘ TOMIN

probleme ale științei despre

ZOLTAN BANNER: „MAITIS TEUTSCH

COFRAJE
GLISANTE

TEHNICĂ
SI UTILIZĂRI

TEHNICĂ

Editura „Meridiane" a înlesnit, 
prin tipărirea monografiei poetului 
clujean Zoltan Banner, cunoașterea 
de către publicul larg a unui ar
tist de talia lui MATTIS TEUTSCH. 
Deși s-au publicat în ultimul timp 
cîteva articole dedicate artistului — 
în „Contemporanul" — se resimțea 
necesitatea unei lucrări mai ample, 
care să împlinească un mai cuprin
zător portret al creatorului mili
tant comunist.

Cartea lui Zoltan Banner eviden
țiază efortul de a fixa, cu cit mai 
multe argumente ale judecății com
plexe de valoare, locul lui Mattis 
Teutsch în contextul artei europene 
și naționale. Cel care a făcut parte, 
din motive ținînd deopotrivă de 
convingeri artistice și social-po- 
litice, din grupările de avangardă 
ale continentului de la începutul 
secolului nostru, cel care a expus 
în compania lui Klee, Chagal, Kan
dinsky și a altor asemenea strălu
cite personalități, a păstrat consec
vent un crez al său, de factură 
umanistă asupra artei, ilustrînd 
idealul artistului angajat, patriot, 
într-un mod cu totul ieșit din co
mun. Zoltan Banner realizează, de 
altfel, cu precizie și nuanțare do-

cumentarul vieții artistului, sur
prinde etapele dezvoltării creației 
sale, a limpezirilor succesive ale 
concepției sale estetice.

Sigur, monografia nu putea 
epuiza vasta problematică a valori
ficării multilaterale a operei lăsată 
în urma sa de pictorul, graficianul 
și sculptorul brașovean. Detalii bio
grafice revelante (relația cu bine
cunoscutul animator francez și cri
tic al artei moderne, Michel Seu- 
phor — și în general legăturile cu 
arta franceză de avangardă — ten
tativele poetice, consacrate în re
viste de mare autoritate europeană, 
și care se integrează viziunii sale 
estetice globale, influența exercita
tă asupra unor creatori tineri ș.a.) 
nu și-au aflat în lucrare reflectarea 
necesară. Am menționa de aseme
nea și faptul că selecția reprodu
cerilor și materialul ilustrativ este 
sub nivelul exigențelor și scopului 
unei asemenea lucrări. Aceste ob
servații departe de-a diminua va
loarea monografiei, ca text, pre
figurează dorința posibilei îmbu
nătățiri a unei următoare ediții.

Mihai NADIN

g. k. chesterton: Charles Dickens

Iată o carte cu o tema
tică pe cit de actuală, pe 
atît de pasionantă pentru 
cititorul trăind în mediul 
revoluției științifice și teh
nice contemporane. Știin
ța a crescut în dimensiuni 
și corelații în asemenea 
măsură, încît este justifi
cată crearea unei macro
discipline proprii, prin 
care ea se autostudiază. 
Tematica scienticii — de
numirea aparține savan
tului englez John Bernal 
— cuprinde istoria., filozo
fia, sociologia și psiholo
gia științei, cît și metodo
logia ei generală, cerceta
rea cercetării, conducerea 
și econometrla științei etc. 
Ea comportă, de asemenea, 
multiple suprapuneri de 
sfere și preocupări cu o 
serie de alte macrodisci
pline — informatica, ciber
netica, statistica, cerceta
rea operațională etc.

Cartea este împărțită în 
11 (poate cam multe) ca
pitole, precedate de o in
troducere, și urmate de 
o postfață. Istoria știin-

București, Editura 
Academiei Republicii So
cialiste România, 1970.

Victor Tulbure : DICȚIONAR 
CU POEZII
Iordan Chimet : ÎNCHIDE 
OCHII ȘI VEI VEDEA ORA
ȘUL
Grigore Băjenaru : TAINA 
LUI MIRCEA VOIEVOD
EDITURA JUNIMEA

Mihai Sabin : ÎNGERUL 
MĂSCĂRICIUL
Ion Chiriac : RĂSĂRIT 
FATA MARE
Mihai Ursachi : INEL CU 
NIGMA
Tudor Ursu : PEISAJ CU VA
PORAȘE
Titu Constantin : ORA ÎN
CHIDERII.

Dan Grigorescu începe Cuvîntul 
înainte la traducerea românească a 
monografiei consacrate de Chester
ton lui Dickens prin evocarea o- 
biecției lui Eliot la factura eseului 
practicat de autorul pe care-1 discu
tăm. Este însă de observat că în 
mod evident Eliot nu avea drep
tate.

Observația lui privea stilul lui 
Chesterton dintr-un punct de ve
dere foarte restrîns, care nu poate 
însemna la scara mare a umani
tății mal nimic. Discutarea ei poate 
însă lumina un punct de vedere im
portant în ceea ce privește critica 
literară. Fiindcă aceasta era po
ziția lui Eliot : poziția unui, critic 
literar, unui om care privește o 
carte dintr-un unghi de profesio
nist al lecturii literare. Chesterton, 
dimpotrivă, tratează literatura ca 
posibilitate de a medita asupra 
unor idei sau în orice caz asupra 
unor coordonate generale ale 
umanității, asupra unor constante 
de psihologie colectivă și indivi
duală, asupra unor probleme sociale 
sau de altă natură. Prin optica unui 
moment literar anumit, poziția lui 
Eliot este atrăgătoare și se potri
vește mult mai mult circumstanței. 
Orice operă, oricît de mare se va 
constitui ea de-a lungul timpului, 
trece întîi printr-o judecată lite
rară, este validată estetic. Nu este 
însă mai puțin adevărat că orice

operă mare devine la un moment 
dat rebelă față de „absolutismul cri
teriului estetic", încît pare aproape 
o lipsă de gust sau chiar un semn 
de inaptitudine intelectuală, un cer
tificat de provincie intelectuală, 6ă 
discuți, de pildă, Frații Karamazov 
sau Război și pace din punct de 
vedere literar. De aceea, criticii a- 
parțin în general numai epocii în 
care au scris, puțini dintre ei depă
șesc anii sau deceniile de activitate 
imediată, numai aceia capabili să 
transgreseze perspectiva estetică 
pentru una mai largă, numai a- 
ceia capabili să formuleze în legă
tură cu cărțile de care se ocupă 
adevăruri generale. Valoarea lite
rară, o dată admisă, validată de 
opinia publică și de trecerea unui 
număr de ani, nu mai are nevoie 
să fie probată, iar critica va trăi 
în continuare prin altceva decît 
prin certificatul pe care îl acordă 
literaturii. Critica poate birui nu
mai prin spectacolul inteligenței și 
al ridicării propozițiilor sale la ran
gul de constante omenești. Para
doxurile lui Chesterton, stilul său 
strălucitor nu sînt făcute pentru a 
epata, cu siguranță. în cartea de 
față, opera lui Dickens este un 
prilej de a face reflecții despre 
umanitate, despre probleme sociale 
ale secolului nostru șl despre si
tuația Angliei în special.

Citind cartea lui Chesterton îți 
dai seama că discuția pur literară 
este foarte amplă, că argumentele 
pentru măreția romancierului en
glez sînt în egală măsură de dome
niul umanității generale cit și artis
tice. De unde impresia aoeasta 7 Ea 
vine de la faptul că marile opere 
suprapun perfect cele două planuri. 
Marile tentative artistice nu pot 
avea decît o adîncă semnificație 
umană. Am mai spus asta, nu-1 poți 
crea pe Oedip la operetă, oricltă 
bunăvoință ai avea. împingînd ra
ționamentul mai departe, cu cit u- 
manitatea unei cărți este mai sem
nificativă, probabil că valoarea ar
tistică este mai adîncă și implicațiile 
literare sînt mai bogate. Asta în
seamnă însă că în discuția unei cărți 
problemele de antropologie, de so
ciologie, de psihologie socială, de fi
lozofie trebuie să ocupe un loc 
central și că așa-numitele valori 
eteronomice ocupă în constituția 
unei opere un loc tot atît de în
semnat rit cea 
ceasta din 
prin cele 
Chesterton 
traducerea
toată nesiguranța transpunerii unor 
formulări ale autorului englez, este 
binevenită.

Aurel Dragoș MUNTEANU

G. Ibrăileanu : SPIRITUL 
CRITIC ÎN CULTURA RO
MANEASCA
Mihai Drăgan : APROXIMA
ȚII CRITICE
Nicolae Țațomir : MELOS 
Florin Mihai Petrescu : ÎN
TRE PAMINT și stele

Marin Sorescu : O ARIPA 
ȘI-UN PICIOR
Ion Chiriac : OSPĂȚUL PA- 
MÎNTULU1
Iuliu Ratiu : AH, ACEȘTI 
ADOLESCENȚI

ței și tehnicii, care se în
globează numai fragmen
tar în Știentică, este consi
derată destul de impor
tantă pentru a i se atri
bui un capitol separat, dar 
în acest caz putea fi tra
tată mai pe larg decît pe 
două pagini. Logica știin
ței prilejuiește autorului o 
prezentare a contribuției 
clasicilor marxism-leni- 
nismului la lămurirea pro
blemei „ridicării" de la 
abstract la concret, iar 
împărțirea în două perioa
de logic justificate a dez
voltării științei, caracteri
zate prin analiză și sin
teză, evidențiază întărirea, 
in ultimul timp, a tendin
țelor spre viziuni sinteti
ce, după o lungă perioadă 
analitică.

Un capitol reușit se re
feră la psihologia cercetă
rii științifice, în care se 
studiază condițiile și fazele 
creației. Documentarea și 
exemplificarea amplă per
mit autorului, aici, ca și în 
subcapitolul despre perso
nalitatea omului de știin
ță, să concretizeze aspec
tele esențiale ale proble
melor și etapelor. „Scien-

tometria" — analoagă me
todologic cu econometria— 
ocupă un alt capitol de 
numai două pagini, dar 
elementele ei sînt pre
sărate ‘ '
cărții, 
grind el însuși matemati
ca în metodologia scienti
cii. Astfel, legile dezvol
tării științifice se prezintă 
pe baza studiilor statistice.

în capitolul privind le
găturile dintre știință și 
producție, ar fi fost poate 
necesară discutarea rela
ției dintre teză: știința — 
forță de producție, și anti
teză : știința — componen
tă a suprastructurii. Rolul 
cercetării fundamentale ar 
fi trebuit să apară 
multilateral discutat, așa 
cum este el în 
zent, spre deosebire 
cel al cercetării i . 
cative și de dezvoltare. 
Cititorul va urmări însă 
cu interes o serie de alte 
aspecte importante, ca de 
exemplu avantajele cerce
tării în colective mixte sau 
ale îmbinării cercetării cu 
activitatea didactică, mă
rirea eficienței muncii de 
cercetare datorită condu-

cerli el raționale, cu aju
torul calculatoarelor elec
tronice etc.

Ultimele capitole se re
feră la economia cercetă
rii științifice și la relațiile 
ei internaționale. În post
față, autorul recunoaște 
necesitatea unui studiu 
despre problemele scienti- 
cil raportate la țara noas
tră, încercînd 
astfel critica, 
justificată, ce 
aduce, privind 
aportului savanților ro
mâni la lansarea ideii ști
ințifice despre știință.

Cu toate aceste observa
ții, cartea rămîne o operă 
meritorie, dedicată cunoaș
terii scienticii. Documen
tarea poate fi considerată 
amplă, citarea surselor fă- 
cîndu-se în subsol, ceea ce 
ușurează urmărirea lor în 
continuare. Se remarcă sti
lul deosebit de clar și de 
curgător al expunerii. Cred 
că succesul de public nu 
va întîrzia să recompense
ze autorul și Editura Aca
demiei. care au depus un 
efort deosebit de util.

Recent, sub îngrijirea Editurii 
tehnice și sub semnătura ing. Tu
dor Dinescu, ing. Andrei Șandru și 
ing. Constantin Radulescu, a apărut 
cartea „Cofraje glisante — tehnică 
și utilizări", ediția a Il-a. Pornind 
de la necesitățile înfăptuirii vastu
lui program de investiții din țara 
noastră, care impun realizarea o- 
biectivelor industriale și social- 
culturale în termene din ce in ce 
mai scurte, autorii descriu, în cele 
400 pagini ale lucrării, tehnica și 
utilizările uneia din cele mai mo
deme metode de construcție — co- 
frajele glisante.

Cum arătam mai înainte, volu
mul „Cofraje glisante" se află la a 
doua ediție. Prima ediție, apărută 
în anul 1963, făcea cunoscute me
toda cofrajelor glisante, avantajele 
și unele din domeniile ei de apli
care. Apoi, completată cu ultimele 
realizări din țara noastră și din 
străinătate, lucrarea a fost tradusă 
în anii 1066 și 1967 în limba un
gară și în limba bulgară. In anul 
1968, lucrarea a fost tradusă în 
limba franceză. Pentru ediția în 
limba franceză, lucrarea a fost com
plet refăcută și completată la zi cu 
realizările și îmbunătățirile aduse 
metodei cofrajelor glisante. Tex
tul tradus în limba franceză a stat 
la baza ediției a Il-a în limba ro
mână, fiind completat, eu deosebire 
în partea privitoare la lucrările 
speciale și lucrul pe timp friguros.

Cartea prezintă din acest motiv 
un mare interes practic. Ea se a- 
dresează inginerilor și tehnicienilor 
din proiectare și execuție și cu
prinde indicații complete atît asu
pra lucrărilor executate șl modului 
lor de execuție, asupra tipurilor de 
cofraje glisante și utilajelor, cît și 
despre condițiile de calitate, inci
dentele și defecțiunile posibile, 
despre căile de evitare și de reme
diere a acestora. Lucrarea contri
buie astfel atît la cunoașterea mai 
îndeaproape a realizărilor și posi
bilităților metodei cofrajelor gli
sante, cît și la difuzarea, perfecțio
narea și extinderea ei în conti
nuare.

Editura didactică și pedagogică a 
pus la îndemîna cititorilor trei lu
crări consacrate muncii educative 
în școli. Rodul unor ample cerce
tări, efectuate într-o perioadă în
delungată de timp, de un colectiv 
de cercetători de la Institutul de 
științe pedagogice, volumul „Siste
mul muncii educative in liceu", sub 
redacția prof. dr. P. Bărbulescu, 
răspunde unor cerințe majore ce 
stau în fața școlii noastre. Cele pa
tru părți prezintă în mod sistema
tic laturi esențiale ale muncii edu
cative, programul acesteia în ca
drul liceului, principalele cerințe 
și norme cu privire la organizarea 
muncii educative, indicații metodi
ce menite să contribuie la realiza
rea optimă a obiectivelor propuse. 
Conținutul lucrării este așezat te
meinic pe idei și teze elaborate de 
Congresul al X-lea al P.C.R., pe un 
bogat material de fapte și date cu
lese din școlile 
din discuțiile cu profesorii.

Evident, autorii nu și-au propus 
să epuizeze întreaga problematică 
pe care o ridică munca educativă 
din școală. Poate însă că, în cazul 
în care se va pregăti o nouă edi
ție, ar fi utilă și dezbaterea modu
lui în care trebuie să acționeze 
profesorii în preocupările, educațive 
privind conduita elevilor în clasă 
și în societate, îndeplinirea îndato
ririlor școlare și obștești ale aces
tora, ținuta în școală și în afara ei 
etc. Pentru că asemenea aspecte 
ale educației nu și-au găsit încă o 
fundamentare teoretică, nu avem la 
îndemînă nici o sinteză a experien
ței dobîndite de diferiți colegi pe 
acest tărîm.

Volumului 
firesc și o : 
pentru orele 
alcătuită tot 
de științe pedagogice. Culegerea ni 
se pare judicios structurată pe mai 
multe grupări tematice — cu o 
problematică bogată — subordonate 
unor obiective ale educației morale, 
intelectuale și etice. Consider de 
asemenea binevenite îndrumările și 
sugestiile metodice care însoțesc 
unele din texte. Modalitatea folo
sirii lor în discuțiile cu clasa, in
terpretarea lor rămîn la inițiativa 
— practic nelimitată — a diriginți- 
lor, în funcție de specificul clasei, 
de problemele pe care le ridică, 
într-o etapă sau alta a vieții șco
lare, colectivul de elevi.

O tematică și scopuri similare, 
dar incluzînd un alt compartiment 
al școlii, își propune și „Culegerea 
de texte pentru munca educativă la 
clasele I—IV". Și acest volum pare 
să fie o reușită. Consider deosebit 
de rodnică preocuparea Institutu
lui de științe pedagogice pentru 
elaborarea unor asemenea lucrări 
metodice, culegeri de texte — dife
rențiate pe cicluri școlare — lu
crări monografice în principalele 
probleme ale educației tineretului. 
După părerea mea însă, antrenarea 
la elaborarea lor a unui număr mai 
mare de cadre didactice cu expe
riență bogată la catedră, referirile 
mai ample la unele aspecte practi
ce ale muncii educative din școli 
vor da mai mare consistență și o 
eficiență sporită acestor prețioase 
instrumente de lucru pentru edu
catori.

Prof. Luiza RAICAN

ISTORIA LITERATURII RO
MANE (1) — ediția 
revăzută
PAGINI DE ARTA 
ROMANEASCA 
CONTRIBUȚII LA 
LOGIA CULTURII DE MASA
Costin Murgescu : CASA 
REGALA ȘI AFACERILE 
CU DEVIZE
Emanuel Vasillu : ELEMEN
TE DE 
CA A
RALE
Charles
ȘI OBICEIURILE PLANTE
LOR CATARATOARE

Mircea Zaciu ; GLOSE
I. Negoițescu : ÎNSEMNĂRI 
CRITICE
Ion Vlad : ÎNTRE ANALIZA 
ȘI SINTEZA
Pavel Apostol : TREI MEDI
TAȚII ASUPRA CULTURII

Andrâ Malraux : SATURN. 
ESEU DESPRE GOYA 
Camille Mauclair : SECRE
TUL LUI WATTEAU („Bi
blioteca de artă", seria Bio
grafii. Memorii. Eseuri) 
DELACROIX, album 
Guillaume Appoiinaire :
LA INGRES LA PICASSO. 
Cronici de artă
Marcel Proust : ELSTIR — 
DESPRE ARTA
Marin Matei Popescu : 
DOABE MEDIEVALE 
ȚĂRILE ROMANE



SClNTEIA - .vineri 17 iulie 1970 PAGINA 5

în legătură cu ratificarea
Tratatului româno-sovietic

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a Însărcinat comi
siile pentru politică externă, pentru 
probleme de apărare și juridică ale 
Marii Adunări Naționale să exami
neze și să avizeze proiectul de decret, 
prezentat de guvernul român, privind 
ratificarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și Uni
unea Republicilor Sovietice Socialiste, 
semnat la București la 7 iulie 1970, 
In vederea ratificării acestuia de că
tre Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

MOSCOVA (T.A.S.S.) — Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a hotă- 
rît să prezinte comisiilor pentru pro
blemele externe ale Sovietului Uniu
nii și Sovietului Naționalităților ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pen
tru aprobare, Tratatul sovieto-român 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, semnat la București, la 7 Iu
lie, și prezentat de guvernul sovietic 
spre ratificare.

Tratatul va fi apoi examinat In ca
drul ședinței Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Cocteil cu prilejul 
Zilei naționale 

a Republicii Irak
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Irak, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, Salam Edeen Elsheikly, a 6- 
ferit joi după-amiază un cocteil.

Au luat parte Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

0 delegație a Consiliului popular 
al municipiului București 

a plecat la Copenhaga
Joi dimineața a plecat spre Copen

haga o delegație a Consiliului popu
lar al municipiului București, condusă 
de Dumitru Popa, președintele Comi
tetului Executiv, primarul general al 
Capitalei, care va lua parte la des
chiderea expoziției „București 1970", 
organizată în capitala Danemarcei ca 
răspuns la expoziția „Familia Copen
haga", deschisă în această vară în Ca
pitala României.

Printre persoanele oficiale prezente 
la plecare, pe aeroportul Otopeni, se 
afla Per Hildebrant, însărcinat cu

afaceri ad-interim al Danemarcei la 
București.

în aceeași zi, delegația a S06it Ia 
Copenhaga, unde a fost întîmpinată 
de Egon Weidekamp, președintele 
consiliului municipal, Urban Hansen, 
primarul general al orașului, de re
prezentanți ai municipalității, mem
bri ai ambasadei române. în seara 
aceleiași zile, Consiliul municipal al 
orașului Copenhaga a oferit în cinstea 
oaspeților români, în saloanele pri
măriei, un dineu.

_ (Agerpres)

Semnarea unui acord aerian

între Republica Socialistă România 

și Republica Africa Centrală
La Ministerul Transporturilor a fost 

semnat, joi dimineața, un acord ae
rian între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Africa Centrală. 
Documentul prevede dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări în do
meniul aeronautic, precum și înfiin
țarea , în viitor a unor linii aeriene 
direr, te între București și Bangui.

Acordul a fost semnat de Pavel 
Ștefan, ministrul transporturilor din 
Republica Socialistă România, și Ange 
Patasse, ministrul de stat însărcinat 
cu dezvoltarea din Republica Afri
ca Centrală.

(Agerpres)

F

Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, joi la amiază 
s-a deschis, în sala Dalles, expoziția 
„Artele frumoase și artele aplicate 
din Vietnam". Expoziția prezintă o 
selecție de peste 250 de picturi în 
ulei, acuarele, gravuri, afișe, desene, 
lucrări tratate în cele mai diferite 
tehnici și materiale, semnate de ar
tiști de toate vîrstele, care contu
rează imagini emoționante străbătute 
de un puternic suflu eroic din viața 
și lupta poporului vietnamez. Ală
turi de acestea, obiecte din fildeș, 
lemn, porțelan și ceramică, lacuri, 
împletituri din bambus și pai măr
turisesc un gust artistic deosebit.

La vernisajul expoziției, criticul de 
artă Mircea Deac. directorul Oficiu
lui pentru organizarea expozițiilor 
d artă, Hoang Manh Tu, însărcinat

cu afaceri ad-interim al R.D. Viet
nam la București, și sculptorul Tran 
Van Lam, secretar general adjunct 
al Uniunii artelor frumoase din R.D. 
Vietnam, au relevat în cuvîntările 
lor mesajul acestei expoziții, prilej 
pentru o mai bună cunoaștere și 
pentru întărirea prieteniei dintre po
porul român și cel vietnamez.

Festivitatea s-a desfășurat în pre
zența unei numeroase asistențe, în 
rindul căreia se aflau Vasile Dinu, 
vicepreședinte al C.S.C.A., artistul 
poporului Ion Jalea, președintele de 
onoare al Uniunii artiștilor plastici, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București.

(Agerpres)

Vizita în Capitala a secretarului general 
al Conferinței Națiunilor Unite 

pentru comerț și dezvoltare
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„PROBLEME 
ECONOMICE"
Spicuim din cuprins studiile 

și articolele : „Societatea socia
listă și cerințele conducerii sale 
științifice" de dr. ILIE RADU
LESCU, „Relația plan-contract 
economic" de dr. DUMITRU 
FUNDATURA, „Diferența din
tre fondurile fixe avansate și 
cele consumate — sursă de spo
rire a eficienței economice" de 
AN A COJOL, „Necesitatea și im
plicațiile integrării in C.A.P. a 
unor activități din alte ramuri 
economice" de dr. MIHAI LE
VENTE, „Probleme ale reparti
ției și calificării forței de mun
că feminine" de ANA GLUVA- 
COV și „Anul final al celui de-al 
optulea cincinal al U.R.S.S." de 
N. BAIBAKOV.

Numărul cuprinde și o amplă 
rubrică de dezbateri. în cadrul 
ei sînt publicate dezbaterile ști
ințifice și anchetele organizate 
de revista „Probleme economi
ce" în colaborare cu Academia 
de științe sociale și politice, A- 
cademia de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Institu
tul de cercetări economice sau 
cu diferite ministere și alte in
stituții centrale pe temele : 
Munca socială creatoare de ve
nit național ; Probleme ale uti
lizării forței de muncă în indus
trie ; Metodologia de determina
re și analiza populației active și 
a populației ocupate ; Valoarea 
producției obținute la 1 000 Iei 
investiții ; Centralele industria
le. Atribuții, competențe, res
ponsabilități ; Echitate și coin
teresare. Noul sistem de salari
zare. în continuare, la rubrica 
„Eficiența cercetării științifice" 
este inserată ancheta „Valorifi
carea creației tehnico-științifice 
românești — imperativ al pro
gresului economic și social". Re
vista mai cuprinde articolul 
„Progresul tehnic și „potența
rea" forței vii de producție" de 
M. IONESCU și obișnuitele ru
brici „Răspunsuri la întrebările 
cititorilor", în cadrul căreia O. 
NICOLESCU semnează artico
lul „Informația economică și 
rolul ei în conducerea științifi
că a întreprinderilor", „Critică 
și bibliografie", „Scrisori către 
redacție" și „Publicitate".

vremea

Tabloul complex, 
dinamic al relațiilor

de cooperare 
româno- poloneze

Joi a sosit în București Manuel Pe
res Guerrero, secretar general al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
care, la invitația Ministerului Aface
rilor Externe, va face o vizită în țara 
noastră. El este însoțit de Moses Ade- 
bandjo și Jiri Riska, directori în 
Secretariatul U.N.C.T.A.D.

în cursul zilei de joi, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Manuel Peres Guerrero, 
secretar general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare (U.N.C.T.A.D.). în cadrul în
trevederii au fost discutate probleme 
privind activitățile Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare și cooperarea dmt-o România 
și acest organism al O.N.U. A par

ticipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Joi după-amiazâ, ministrul comer
țului exterior, Cornel Burtică, a pri
mit pe dl. Manuel Peres Guerrero, 
secretarul general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), care face o 
vizită în țara noastră. Convorbirile 
au prilejuit trecerea în revistă a 
unor probleme actuale ale activității 
U.N.C.T.A.D., precum și posibilitățile 
de lărgire a participării României la 
această activitate.

în după-amiaza zilei, Manuel Peres 
Guerrero a vizitat Central de pregă
tire a cadrelor de conducere 
(CEPECA).

(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Uniunii interparla

mentare, Andre Chandernagor, care 
ne-a vizitat țara, la invitația preșe
dintelui Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, a părăsit joi dimi
neața Capitala, îndreptindu-se spre 
patrie. La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de Mi
hai Levente, președintele Grupului 
român al Uniunii interparlamentare, 
Ilie Rădulescu și Ion Mărgineanu. se
cretari ai Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, de alte persoane 
oficiale.

★
în ziua de 16 iulie a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schimbul 
instrumentelor de aprobare și ratifi
care a acordului comercial între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Orientală a Uruguayului, semnat 
la Montevideo la 9 octombrie 1968.

★
Joi dimineața, Alexandru Boabă, 

ministrul industriei chimice, a plecat 
la Varșovia, unde va purta tratative 
cu omologul său, in vederea lărgirii 
cooperării economice între România 
și Polonia în domeniul producției 
chimice.

★
Joi a părăsit Capitala delegația 

Uniunii Tineretului Comunist din 
Spania, formată din Elias Guttierrez, 
secretar general, și Paloma Martin, 
membru al conducerii, care, la invi
tația Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, a făcut o vizită 
în țara noastră. La plecare, pe aero
portul internațional București-Oto- 
peni, au fost de față tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, și activiști ai U.T.C.

★
Cu prilejul plecării definitive d'n 

țara noastră. Ricardo Gimenez Ar
nau, ministru plenipotențiar, șeful 
Reprezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei la București, a oferit

joi o recepție. Printre invitați se 
aflau Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
M.A.E.

★
La invitația Uniunii ziariștilor din 

Republica Socialistă România, o dele
gație a Uniunii ziariștilor din 
U.R.S.S., alcătuită din tovarășii Boris 
Burkov, vicepreședinte al uniunii, 
președintele agenției de presă „No- 
vosti", și Viaceslav Cernîșev, secretar 
al uniunii, a făcut o vizită în țara 
noastră. Cu acest prilej s-au purtat 
convorbiri privind colaborarea dintre 
cele două uniuni de ziariști și a fost 
semnat protocolul de schimburi pe 
anul 1970.

★
Ansamblul folcloric „Mara", al 

Casei de cultură din Sighetul Mar- 
mației, care va reprezenta România 
la cel de-al V-lea Festival interna
țional de folclor de la Zagreb, a ple
cat joi în R. S. F. Iugoslavia.

★
O delegație a Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condAsă de Constantin He- 
rescu, secretar al Consiliului Central, 
a plecat joi la Paris pentru a lua 
parte la lucrările Conferinței sindi
cale mondiale de solidaritate cu lupta 
popoarelor din Indochina, care va 
avea loc în capitala Franței în zilele 
de 18 și 19 iulie.

★
Ansamblul artistic al Uniunii Ti

neretului Comunist a plecat, joi sea
ra, în Republica Federală a Germa
niei. La invitația unor grupuri fol
clorice din această țară, tinerii artiști 
români vor prezenta — în cadrul 
unor festivaluri internaționale ale 
cîntecului, dansului și portului — cele 
mai reprezentative melodii și dansuri 
populare românești.

(Agerpres)
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Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 iulie. In țară : vremea se 
va menține răcoroasă și instabilă în 
prima parte a intervalului, cînd vor 
cădea ploi frecvente, mai ales sub 
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice, Apoi se va ameliora 
treptat începind din nord-vest, ploile 
căpătînd un caracter tot mai local. 
Cerul va fi schimbător, cu înnorări 
mai accentuate în jumătatea de est 
și regiunea de deal și de munte. Vînt 
potrivit, cu intensificări locale în sud- 
estul țării. Temperatura în creștere 
spre sfirșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar maximele între 18 și 28 de grade, 
izolat mai ridicate. In București : 
vreme răcoroasă și în general insta
bilă, mai ales în prima parte a in
tervalului, cînd cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate și va ploua 
mai ales sub formă de averse. Vînt 
potrivit, cu intensificări trecătoare, 
Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere ușoară.

cinema

• Sunetul muzicii (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Această femeie : BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,45; 16,15; 18,45; 21, 
MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, MODERN — 9,45; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15, ARENELE 
ROMANE — 20,45.
• Cel cinci din cer : LUMINA — 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30.
• Urmărirea : VICTORIA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15.
• Marele semn albastru î VICTO
RIA — 18,45; 21.
• Petrecerea : REPUBLICA — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21, STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Argoman superdiabolicul : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, la gră
dină — 20,30. FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRADINA DOINA
— 20,30.
• Splendoare în iarbă : CENTRAL
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Program de desene animate : 
DOINA — 10.
• Freddy și cîntecul preriei :
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRADINA MOȘILOR —
20.30.
• Moshi, Moshi, alo, Japonia ! ; 
CEPECA : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• Străinii : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Dreptul de a te naște : GRI- 
VITA — 10,30; 15,30; 18; 20,30, AU
RORA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,30.
• Cazul sergentului Grișa : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,15.
• Bănuiala : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE

TELEGRAME DE FELICITARE
Tovarășul Ștefan Voitec, președin

tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a adre
sat telegrame de felicitare lui Ale
xei Șitikov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Stiprem al 
U.R.S.S., și președintelui Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Iadgar Nasriddinova, cu 
prilejul alegerii lor în aceste funcții.

★
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de fe

licitare lui A. A. Gromîko, cu prile
jul numirii sale în funcția de minis
tru al afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice.

★
Tovarășul Corneliu Mănescu, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare tovarășului 
Hă Dam cu prilejul numirii sale în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Populare Demo
crate Coreene.

(Agerpres)

S P OR T
VICTORII 

ALE TENISMANILOR 
ROMÂNI

Tenismanii români Hie Năstase și 
Ion Țiriac au obținut noi victorii în 
cadrul turneului „Washington Star 
International". în turul doi al com
petiției, ILIE NĂSTASE l-a învins 
în două seturi : 6—2, 6—0 pe ameri
canul Jim McManus, iar ION TI
RIAC l-a eliminat cu 7—5, 6—3 pe 
cehoslovacul Stepan Koudelka. O 
victorie surprinzătoare a obținut me
xicanul Joaquin Loyo Mayo, învin
gător cu 6—4, 6—3 în fața cunoscutu
lui jucător american Clark Graebner. 
Alte rezultate : Ashe (S.U.A.) — Pa- 
run (Noua Zeelandă) 6—4, 6—4 ; 
Smith (S.U.A.) — Olvera (Ecuador)
5— 7, 8—6, 6—3 ; Goven (Franța) —
Cornejo (Chile) 6—3, 6—3 ; Richey 
(S.U.A.) — Mackey (S.U.A.) 6—2,
6— 2 ; Fiîlol (Chile) — Vilas (Argen
tina) 6—3, 6—1.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
STUDENȚESC DE FOTBAL

• IN PRIMA ZI : ROMANIA —
OLANDA 5—1

Ieri a început in Iugoslavia CAM
PIONATUL EUROPEAN STUDEN
ȚESC DE FOTBAL. în prima zi a 
turneului, selecționata studențească a 
României a jucat cu formația uni
versitară a Olandei, pe care a învin
s-o cu scorul de 5—1 (3—0). Puncte
le echipei române au fost marcate 
de Adam (2), Țarălungă, Barbu, Ui- 
făleanu. în jocul următor, studenții 
români întîlnesc echipa Cehoslovaciei.

2,26 M LA SĂRITURA 
ÎN ÎNĂLȚIME

Cu prilejul campionatelor de atle
tism ale R.P. Chineze a fost înregis
trat un rezultat de valoare mondială : 
Ni Chih-cin a cîștigat proba la sări
tura în înălțime cu performanța de 
2,26 m.

MECIUL DE ATLETISM
R. F. A GERMANIEI - S.U.A.
• JOSEF SCHWARZ — 8,35 M

LA LUNGIME !
Pe stadionul „Neckar" din Stutt

gart, în prezența a peste 10 000 de 
spectatori, a început dubla intilnire 
de atletism dintre selecționatele R.F. 
a Germaniei și S.U.A. După prima zi 
de întreceri, oaspeții conduc la mas
culin cu scorul de 58—48 puncte, iar 
la feminin avantajul este de partea 
gazdelor cu 37—25 puncte.

Cîteva excelente performanțe au 
fost înregistrate în prima zi de con
curs. Astfel, atletul vest-german JO
SEF SCHWARZ, în vîrstă de 29 de 
ani, a egalat recordul european în 
proba de săritură în lungime cu 8,35

m, rezultat care constituie și cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului. Oaspeții au realizat rezul
tate bune în probele de aruncare a 
suliței (BILL SKINNER — 88,94 m) 
și 100 m plat (BEN VAUGHAN — 
10”). De notat înfrîngerea atleților a- 
mericani în proba de aruncare a 
greutății, în care gazdele au ocupat 
primele două locuri prin IIEIN- 
FRIED BIRLENBACH (20,35 m) și 
Gloeckler (19,09 m).

Iată rezultatele tehnice înregistra
te în prima zi : masculin : 100 m : 1. 
Vaughan (S.U.A.) — 10” ; 2. Crockett 
(S.U.A.) 10” 1/10 ; 400 m ; 1. Smith
(S.U.A.) — 45” 1/10 ; 2. Collett
(S.U.A.) — 45” 3/10 ; 3. Jordan
(R.F.G.) — 45” 4/10 ; 4. Schloeske
(R.F.G.) — 45” 9/10 ; 400 m GAR
DURI : 1. Mann (S.U.A.) — 49” 3/10 ; 
1 500 m : 1. May (R.F.G.) — 3’ 40” ; 
10 000 m : 1. Letzerich (R.F.G.) — 
28’ 50” 4/10 ; 2. Bjorklund (S.U.A.) — 
28’ 50" 4/10 ; ARUNCAREA GREU
TĂȚII : 1. Birlenbach (R.F.G.) —
20.35 m ; Gloeckler (R.F.G.) —
19,09 m ; 3. Wilhelm (S.U.A.) — 
19.06 m ; 4. Feuerbadh (S.U.A.) — 
19,06 m ; ARUNCAREA SULIȚEI : 
1. Skinner (S.U.A.) — 88,94 m ; SĂ
RITURĂ CU PRĂJINĂ : 1. Caruthers 
(S.U.A.) — 5,20 m ; SĂRITURĂ ÎN 
LUNGIME : 1. Schwarz (R.F.G.) —
8.35 m ; ȘTAFETA 4 X 100 m : 1.
S.U.A. — 39” 3/10 ; 2. R.F.G. —
39” 6/10 ; FEMININ : 200 m : 1. Ma
vis Laing (S.U.A.) — 23” 2/10 ; 2. 
Rita Jăhn (R.F.G.) — 23” 7/10 ; 3. 
Pam Green (S.U.A.) — 23" 7/10 ; 4. 
Annelie Wilden (R.F.G.) — 23” 7/10 ; 
100 m GARDURI : 1. Heide Rosen- 
dahl (R.F.G.) — 13” 1/10 ; 2. Pat 
Johnson (S.U.A.) — 13” 3/10 ; 800 m : 
1. Hildegarde Janze (R.F.G.) — 
2’ 04” 6/10 ; 2. Scheril Toussaint 
(S.U.A.) — 2’ 05” 2/10 ; SĂRITURĂ 
ÎN ÎNĂLȚIME : 1. Renate Gaertner 
(R.F.G.) — 1,78 m ; ARUNCAREA 
DISCULUI : 1. Liesel Westermann 
(R.F.G.) — 59,92 m ; 2. Brigitte Be- 
rendonk (R.F.G.) — 57,60 m ; ȘTA
FETA 4 X 400 m : 1. R.F.G. —

3’35’T/IO ; 2. S.U.A. — 3’37”.
„AFRICA SPORTS", prima revistă 

sportivă africană cu caracter conti
nental, va apărea în primul său nu
măr la 18 iulie a.c., dată care coinci
de cu împlinirea a cinci ani de la 
organizarea primelor Jocuri sportive 
africane, la Brazzaville. Editată de 
Consiliul superior al sportului din 
Africa (C.S.S.A.), revista, bogat ilus
trată, va cuprinde articole, intervi
uri, informații din sportul continen
tului negru.

FOSTUL CAMPION MONDIAL DE 
BOX LA CATEGORIA MIJLOCIE, a- 
mericanul de culoare EMILE GRIF
FITH, l-a învins la puncte în 10 re
prize pe nigerianul DICK TIGER în- 
tr-un meci disputat la „Madison 
Square Garden" din New York. Mai 
tînăr cu nouă ani decît Tiger (41 de 
ani), dar mai ușor cu 5 kg, Griffith 
(32 ani) a impus în cele 10 runduri 
un ritm infernal, căruia nigerianul nu 
i-a putut face față, rezistînd totuși 
miraculos în picioare pînă la gongul 
final.

Promovarea unei politici de co
laborare și cooperare multilaterală 
cu toate țările socialiste — de care ne 
leagă comunitatea orînduirii social- 
politice, a ideologiei marxist-leni- 
niste, a țelurilor fundamentale : con
struirea socialismului și comunismu
lui — alcătuiește, după cum se știe, 
o constantă esențială, fundamentală 
a politicii țării noastre în domeniul 
vieții internaționale.

În acest context, prietenia și co
laborarea dintre România și Polonia, 
care au dobindit un conținut nou, su
perior în anii puterii populare, se 
amplifică in mod continuu. înfăp
tuirea unor largi transformări înnoi
toare, bogatul bilanț de realizări ob
ținute de cele două țări în dezvolta
rea forțelor de producție, în sporirea 
întregului lor potențial economic, o- 
feră mereu noi posibilități pentru 
lărgirea și adincirea colaborării și 
cooperării lor multilaterale, reciproc 
avantajoase.

Înlilnirile și contactele, la nivelul 
conducerilor de partid și de stat, pre
cum și schimburile de vizite ale 
unor delegații de partid și guverna
mentale, economice, tehnico-științifi
ce, culturale contribuie în mod con
siderabil la valorificarea acestor po
sibilități, la intensificarea și diversi
ficarea acestei conlucrări rodnice, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, a 
avantajului reciproc.

In accelerarea și lărgirea flu
xurilor economice dintre cele 
două țări un rol important re
vine Comisiei guvernamentale româ- 
no-polone de colaborare economică. 
Reprezentînd un instrument de ex
plorare a celor mai diverse domenii 
ale cooperării și colaborării, de con
cretizare a unor modalități și forme 
de conlucrare corespunzătoare pe 
plan economic, acest organism se 
dovedește util și eficient, dinami
zează dezvoltarea relațiilor econo
mice, contribuie la finalizarea obiec
tivelor propuse. Cele opt sesiuni de 
pînă acum ale comisiei, precum și 
numeroasele întîlniri ale grupelor 
sale de specialiști au permis depista
rea unor noi căi, inițierea unor mă
suri referitoare Ia lărgirea colabo
rării economice și tehnico-științifice.

După cum se știe, recent a 
avut loc la Varșovia vizita to
varășului Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Comisia 
guvernamentală româno-polonă. în 
urma convorbirilor purtate a fost 
încheiat un protocol cuprinzînd noi 
înțelegeri și acțiuni îndreptate spre 
dezvoltarea colaborării in diferite do
menii de interes reciproc, spre lărgi
rea schimbului de mărfuri pe anul 
1970, încheierea protocolului comer
cial pe anul 1971, precum și spre în
cheierea noului acord comercial de 
lungă durată pe perioada 1971—1975.

Este un motiv de satisfacție reci
procă că relațiile economice dintre 
cele două părți — bazate pe princi
piile trainice ale marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list, ale respectului independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi și întrajutorării tovărășești 
— au cunoscut, in ultimii ani, pro
grese remarcabile. Un exemplu grăi
tor în această privință îl constituie 
creșterea și diversificarea continuă a 
schimburilor comerciale reciproce. 
Volumul comerțului româno-polonez 
pe anul 1969 a fost de 2,2 ori supe
rior nivelului realizărilor anului 1960 
și cu 71 la sută mai mare față 
de 1965. In 1970, cuantumul livră
rilor reciproce urmează să spo
rească cu 100 la sută față de 
anul 1965. Deosebit de semnifica
tive sînt modificările intervenite 
în structura schimburilor dintre 
țările noastre : ponderea grupei de 
mașini și utilaje a sporit an de an, 
ajungînd să constituie în prezent 
aproape 50 la sută din volumul to
tal al schimburilor, în timp ce în 
perioada 1961—1965, ponderea cea 
mai mare o dețineau incă materiile 
prime, semifabricatele și alte măr
furi. In nomenclatorul produselor 
care formează obiectul acestor schim
buri au apărut mărfuri noi, mai ales 
în domeniul industriei construcțiilor 
de mașini. In acest sens, România a 
exportat, în ultima vreme, în țara

prietenă locomotive Diesel electrice k 
de 2100 CP. locomotive Diesel hi
draulice de 350—450 CP, cargouri 
maritime de 350—2 200 tdw, autoca
mioane, iar Polonia, la rindul ei, a 
furnizat la export traulere de pes
cuit, motoare pentru nave, vagoane 
poștale și de bagaje, vagoane de că
lători ș. a.

Paralel cu sporirea continuă a 
schimburilor comerciale, se intensi
fică cooperarea economică dintre cei 
doi parteneri în domeniul produc
ției, tehnico-științific și in alte do
menii. Sint schimbate reciproc pro
grame de fabricație, documentații
tehnice, nomenclatoare de produse 
și oferte, au loc întilniri ale gru
pelor de experți din cele două

duc la o mai bună 
a realizărilor și 
de colaborare, mai a- 

siderurgiei, con-

țări, care 
cunoaștere 
spectivelor 
Ies în domeniul 
atracțiilor de mașini-unelte,. mașini
lor și utilajelor pentru construcții și 
materiale de construcție, industriei 
electrotehnice etc. Tabloul complex, 
intr-o dinamică ascendentă, al co
laborării economice româno-poloneze 
poate fi exemplificat prin asemenea 
cazuri concrete, cum ar fi dezvolta
rea cooperării in producția utilajelor 
pentru cocseria de la Combinatul 
siderurgic din Galați, achiziționarea 
de către România a unor nave de 
pescuit oceanic ; contractarea 
nor instalații și utilaje 
gospodăria de cărbune a 
centralei electrice de la 
livrări reciproce de produse 
subansamble pentru mașini-unelte 
de așchiere a metalelor ; specializa
rea părții poloneze în fabricarea de 
substații de transformare miniere ; 
convenirea unor forme și domenii 
de cooperare în lucrările de con- 
strucții-montaj etc.

Unele ministere au Inițiat forme de 
colaborare directă între ele, bazate pe 
o tematică-program ce se aprobă 
anual de către organele competente. 
O astfel de colaborare a fost conve
nită intre Ministerul Industriei Me
talurgice din România și Ministerul 
Industriei Grele din Polonia, intre 
ministerele industriei chimice, între 
ministerele industriei construcțiilor 
de mașini din cele două țări, între 
Ministerul Petrolului din România și 
Ministerul Industriei Chimice din 
Polonia.

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute, cele două părți apreciază 
că în domeniul cooperării și spe
cializării in producția industrială 
nu s-au valorificat încă toate 
posibilitățile oferite de dezvolta
rea in ritm susținut a economii
lor lor naționale. Pornindu-se da 
la această constatare, de la do
rința comună de a fructifica bogatele 
posibilități existente in această di
recție, a fost fixat un întreg program 
de lucru, defalcat pe diverse sectoa
re — industria minieră (metale nefe
roase), siderurgie, construcții navale, 
material rulant, mașini-unelte pen
tru prelucrarea metalelor și scule, 
mașini de construcții și rutiere, mo
toare Diesel, produse ale industriei 
electrotehnice, utilaje metalurgice, 
hale siderurgice, fabrici de zahăr, 
mașini si utilaje pentru industria 
lemnului și a hirtiei, mașini agrico
le, utilaje pentru industria chi
mică, alimentară, textilă 
care să permită trecerea cit mai 
operativă la încheierea 
telor și acordurilor corespunzătoare.

Toate acestea reprezintă o concre
tizare a dezideratului comun al celor 
două țări de a stimula evoluția pe o 
cale 
țiilor 
țifice 
adinei mai departe 
toate domeniile de activitate. Se dă 
astfel expresie convingerii că dez
voltarea activă, multilaterală a rela
țiilor româno-polone contribuie la 
accelerarea construcției socialiste in 
cele două țări, la progresul și înflo
rirea celor două națiuni socialiste 
și, totodată, slujește adîncirii- colabo
rării între țările socialiste, întăririi 
sistemului socialist mondial, unității 
și coeziunii sale, intereselor socialis
mului și păcii în lume.

mereu 
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per
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pentru 
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Viorel POPESCU

POPOARE — 18; 20, COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Subiect pentru o schiță BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Departe în Apus : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
• Fanfan la Tulipe : 9; 11; 13, Ar
ticolul 420 : 15,30, Aventură fan
tastică : 18,30; 20,30 — CINEMA
TECA.
• Sub semnul Iui Monte Cristo : 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădi
nă — 20,30, FLOREASCA — 10; 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15; 17; 19, 
la grădină — 20.30.
• Al 8-lea : UNIREA — 15,30; 18.
• Așteaptă pîn^ se întunecă : 
LIRA — 15,30: 18, la grădină —
20.30, COTROCENI — 15,30; 17,45; 
20.
• Ferestrele timpului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18.
• Astă-seară mă distrez : DRU
MUL SĂRII — 20.
• Marile vacanțe : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Stăpîn pe situație ; FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.
• Castelul condamnaților : PA
CEA — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
CRÎNGASI — 16; 18; 20.
• Cei 1 000 de ochi ai dr. Mabuse : 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
e Jurnalul unei cameriste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Salariul groazei : GLORIA — 
9,30; 12; 14.30; 17; 19.30. FLAMURA
— 11; 16,30; 19.30, TOMIS — 8,30;
11.30; 14,30; 17,30, la grădină —
20.30.
• Vînătorul de căprioare : POPU
LAR — 15,30; 18.
• Pentru țară și rege : POPULAR
— 20,15.
• Familia T6t : MOȘILOR — 15,30; 
18.
• Misteriosul X din Cosmos : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Răzbunătorul : CRÎNGAȘI — 16; 
18; 20.
• Aventurile lui Juan ; FLACĂ
RA — 15,30; 18.
• Să ucizi o pasăre clntătoare : 
FLACARA — 20,30.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
VITAN — 15,30; 18.

• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
RAHOVA — 15,30; 18.
• Timp pentru a trăi : PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• Pasiunea fatală : GRADINA 
CAPITOL — 20,15; 22.
• Afurisitul de bunic : GRADINA 
BUZEȘTI — 20.30.
• Joc dublu în serviciul secret : 
GRADINA UNIREA — 20,30.
• Operațiunea Leontine : GRA
DINA VITAN — 20,30, GRADINA 
RAHOVA — 20,15.
• Dansînd sirtakl : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la teatrul de vară „23 Au
gust") : Puricele în ureche — 20,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la teatrul de vară 
„Herăstrău") : Floare de cactus 
— 20.

t V
18,00 Deschiderea emisiunii a Ml- 

croavanpremiera e Turism — 
Vacanța '70.

18.20 Actualitatea în economie.
18,35 Teleglob : „Varșovia, azi". 
19,00 Reflector.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „French-can- 

oan".
21.40 Mal aveți o întrebare 1
22.40 Din carnetul cu amintiri al 

„Cerbului de aur" : Recital 
Raphael.

22,55 Telejurnalul de noapte.

Sprijin acordat României 
pentru înlăturarea 

urmărilor inundațiilor
Guvernul grec a hotărit să doneze 

cinci mii de tone grîu cu destinația 
zonelor inundate din România. Hotâ- 
rirea a fost luată în cadrul unei șe
dințe a Comisiei coordonării econo
mice, prezidată de ministrul coordo
nării, Nicolaos Makarezos. Ajutorai 
va fi acordat prin intermediul F.A.O.

Partidul Muncii din Elveția a do
nat 1 000 FRANCI ELVEȚIENI, pen
tru fondul de ajutorare a populației 
din România. Această donație re
prezintă „un gest de solidaritate și 
prietenie al Partidului Muncii din El
veția față de poporul român".

Societatea scriitorilor elvețieni a 
donat 1 000 FRANCI ELVEȚIENI.

Din Suedia, Ture Venegren, direc
torul firmei „Svenska Metallverken", 
și Gunaar Larsson, directorul firmei 
„Aktiebolaget Original Odhner", au 
donat cile 10 000 CU! IOANE SUEDE
ZE, iar Kjellander Harry, din partea 
cluburilor „Lions" din Stockholm și 
Lidingo — 2 000 COROANE SUE
DEZE.

Firmele italiene „Ornez" din Ber
gamo și „Mario Crosta" din Busto 
Arsizio au donat 1000 DOLARI și, 
respectiv, 470 DOGARI.

Firmele „Felten et Guillaume Ka- 
belwerke" și „Schwabische Hutten- 
werke" din R. F. a Germaniei au 
făcut donații totalizînd 21 000 MĂRCI.

Prima biserică baptistă din Detroit, 
statul Michigan (S.U.A.). a făcut o 
donație de 1 300 DOLARI.

Asociația românilor din Victoria- 
Melbourne (Australia) a trimis, prin 
președintele său, Low Rocka, suma de

1160 LIRE STERLINE, pentru refa
cerea regiunilor devastate de inun
dații.

Hermann Goldstein, om de afaceri 
din Franța, de origine română, a do
nat suma de 15 000 FRANCI ELVE
ȚIENI.

Societatea „Nestle" a donat 1000 
FRANCI ELVEȚIENI prin Uniunea 
elvețiană pentru protecția copilului.

Giuseppe Petrilli, președintele In
stitutului pentru reconstrucție in
dustrială din Italia, a informat prin- 
tr-o scrisoare despre contribuția în
treprinderilor grupului I.R.I. la opera 
de înlăturare a consecințelor inun
dațiilor din țara noastră. Astfel, 
firma „Pinsidcr" donează 65 tone 
oțel-beton, „Finmeccanica" — o auto- 
anibulanlâ „Alfa Romeo", dotată cu 
aparatură medicală, iar instituțiile de 
credit ale grupului I.R.I. (băncile 
„Roma", „Comercială" și „Creditul 
italian") donează 11 milioane LIRE 
ITALIENE pentru achiziționarea da 
materiale de primă urgență.

Sindicatul lucrătorilor companie! 
„Morinaga" din Japonia a donat 
103 881 YENI.

Setsularo Kobayashi, președintele 
companiei „Fuji Photo Film Co. 
Ltd." a donat, prin intermediul Aso
ciației producătorilor de filme din 
Japonia, 50 000 metri de film crud 
(pozitiv, 35 mm, alb-negru), care a 
fost expediat spre România.

Firma japoneză „Nissho-Iwai“ a 
anunțat că a depus in contul fondu
lui de ajutorare suma de 360 000 
.YENI.

(Agerpres)



viața internațională
CA URMAREA GREVEIIGENERALEA DOCHERILOR

ÎN MAREA BRITANIE 
A FOST DECLARATĂ 
STAREA DE URGENȚĂ

LONDRA 16 (Agerpres). — Greva generală a celor 47 000 de do
cheri britanici a fost declanșată miercuri în toată plenitudinea ei, 
paralizînd activitatea în întreaga țară. în cursul zilei de joi s-a 
lucrat numai în porturile mici, iar traficul a fost/asigurat între 
Southampton și insulele anglo-normande.

In ședința extraordinară de joi, 
prezidată de premierul Edward 
Heath, guvernul britanic a adoptat 
măsuri excepționale în legătură cu 
situația creată de greva generală a 
docherilor : decretarea stării de ur
gență și constituirea unui tribunal 
de anchetă, care va trebui să se pro
nunțe in cel mai scurt timp posibil 
asupra cauzelor conflictului intre 
sindicatele docherilor britanici și pa
tronat.

în declarația făcută tn Camera Co
munelor asupra proclamării stării de 
urgență, ministrul afacerilor interne, 
Reginald Maudling, a subliniat că 
aceasta este o măsură de precauție : 
cabinetul conservator nu va utiliza 
drepturile ce-i revin decît în caz de 
necesitate. El a adăugat însă că gu
vernul este gata să recurgă la aju
torul armatei pentru descărcarea în 
porturi a mărfurilor de primă nece
sitate, dacă va fi necesar. Cabinetul 
britanic va controla, de asemenea, 
prețurile bunurilor alimentare. Deși 
ministrul de inferne a făcut declara
ții menite să liniștească opinia publi
că, la Londra s-a anunțat că joi a

fost înregistrată o oarecare creștere 
a prețurilor la unele alimente.

Proclamarea stării de urgență — 
în virtutea unei legi care datează 
din 1920 — a fost cerută de regină 
la mai puțin de o oră după sosirea 
sa la Palatul Buckingham, joi după- 
amiază, la întoarcerea dintr-o vi
zită oficială în Canada. Puterile spe
ciale ale guvernului vor trebui rati
ficate de parlament în cel mult 
7 zile de la adoptarea legii. Cercurile 
politice sînt însă unanime în a con
sidera că parlamentul va aproba 
chiar în ședința de luni această de
cizie guvernamentală. Decretul cabi
netului are putere de lege timp de 
40 de zile, după care poate fi reîn
noit de parlament.

în ceea ce privește tribunalul de 
anchetă, se crede că el își va începe 
activitatea luni, iar înainte de sfîr- 
șitul săptămînii viitoare va putea 
prezenta un raport guvernului. Mi
nistrul forței de muncă și al pro
ductivității. Robert Carr, anunțînd 
crearea tribunalului, a declarat că, 
după părerea sa, nu există șanse de 
rezolvare a conflictului pe calea ne
gocierilor directe între părțile inte
resate.

LONDRA. Docheri aflați în grevd demonstrînd în sprijinul revendicărilor 
lor economica

Vizita delegației de activiști 
ai P.C.R. in R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 16 — Corespondentul 
Agerpres George Ionescu transmi
te : Delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Petre Dănică, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcea al P.C.R., 
care se află în Iugoslavia într-un

schimb de experiență, a avut o în- 
tîlnire cu Mika Tripalo, membru al 
Biroului Executiv al* Prezidiului 
U.C.I. La întîlnire au participat Koli 
Siroka, membru al Prezidiului ALC.I., 
precum și ambasadorul României la 
Belgrad, Vasile Șandru.

Tovarășul Kim Ir Sen 

a primit delegația militară 

română
PHENIAN 16 (Agerpres). — To

varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit 
joi delegația militară română, con
dusă de general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, care se 
află într-o vizită în R.P.D. Coreeană.

A fost prezent Nicolae Popa, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Phenian.

Din partea coreeană au participat

general de armată O Jin U, șeful 
Statului Major, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și general-loco- 
tenent Rieiong Mu, prim locțiitor al 
șefului Direcției superioare politice 
a Armatei Populare Coreene.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat ^ntr-o 
atmosferă prietenească.

în aceeași zi, tovarășul Kim Ir 
Sen a oferit o masă în cinstea de
legației militare române.

Delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România 

in R. P. Albania
TIRANA 16 (Agerpres) — Delegația 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Florian Dănăla- 
che, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., care, la 
invitația Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Albania, face o 
vizită în această țară, s-a întîlnit cu 
Rita Marko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din

Albania, președintele Consiliului 
Central. La întrevedere, care a 
decurs într-o atmosferă cordială 
și prietenească, au fost prezenți 
Tonin Jakova, secretar general 
al Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Albania, și alți 
reprezentanți ai conducerii sindicale 
albaneze. A fost de față Manole 
Bodnaraș, ambasadorul României in 
Albania.

Lupte in regiunea 
orașului Pnom Penh

PNOM PENH 16 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că forțele 
de rezistență' populară din Cambodgia 
și-au intensificat în ultimele 24 de 
ore atacurile asupra pozițiilor deți
nute de trupele regimului Lon Noi în 
diferite regiuni ale țării. Patrioții au 
lansat importante operațiuni ofensive 
la sud-vest și sud-est de orașul Pnom 
Penh. De asemenea, au avut loc lupte 
tn regiunea Takeo, tn apropiere de 
punctul strategic de la Neak Lung 
și în regiunea orașului Siem Reap.

H ■ D ■ ES a o

Mitingul de
La Phenian a avut Ioc un miting 

cu prilejul vizitei delegației militare 
române, condusă de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România.

Au luat parte general de armată 
Țoi Hiăn, ministrul apărării națio
nale al R.P.D. Coreene, general de 
armată O Jin U, șeful Statului Ma
jor, general-colonel Han Ik Su, șeful 
Direcției superioare politice a arma
tei, Ke In Thia, ministrul comerțului 
exterior, Yang Hieung Seup, minis
trul învățămîntulul superior, și alte 
persoane oficiale. Au fost, de aseme
nea, prezenți Nicolae Popa, ambasa
dorul României la Phenian, și mem
bri ai ambasadei, atașați militari al 
ambasadelor străine din Phenian.

Salutînd delegația română, Kan Hui 
On, președintele Comitetului muni
cipal Phenian, a subliniat că 
vizita acesteia contribuie la întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
existente între popoarele și armatele 
celor două țări.

Referindu-se la suocesele obținute 
de poporul român, care a transformat 
țara sa într-un stat socialist cu o in
dustrie modernă și cu o agricultură 
dezvoltată, vorbitorul a arătat că 
în prezent poporul român, sub con
ducerea partidului, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, depune 
eforturi pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului. Poporul coreean, 
militarii coreeni se bucură de suc
cesele obținute de poporul român, de 
militarii săi și le urează mari suc
cese în viitor.

în continuare, vorbitorul s-a oprit 
la succesele obținute de poporul co
reean pe calea dezvoltării socialista

la Phenian
a țării și a subliniat lupta dusă de 
patrioții și revoluționarii din Coreea 
de sud pentru salvarea națională.

In încheiere, Kan Hui On și-a ex
primat convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare și țări se vor întări și 
dezvolta în interesul celor două țări.

A luat apoi cuvîntul general-colo
nel Ion Ioniță, care a exprimat mul
țumiri pentru primirea făcută dele
gației, apreciind-o ca o expresie a 
sentimentelor de prietenie ale po
porului coreean față de poporul 
român.

Vorbitorul a subliniat cu acest pri
lej realizările obținute în industrie, 
agricultură, în domeniile social-cul
tural, al apărării de către poporul 
coreean sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen.

Referindu-se apoi la lupta dusă de 
poporul coreean împotriva agresiunii 
imperialiste, general-colonel Ion 
Ioniță a relevat că România cere re
tragerea trupelor S.U.A. din Coreea 
de sud și sprijină năzuința poporu
lui coreean de a trăi într-o patrie de
mocratică, prosperă și unificată, ca 
o națiune liberă și independentă.

în continuare, el a subliniat că 
forțele armate ale Republicii Socia
liste România vor dezvolta și în vii
tor relațiile de colaborare cu ar
matele țărilor membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, cu armatele ce
lorlalte țări socialiste.

Partidul și guvernul român acordă 
o atenție deosebită dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie șl 
colaborării dintre România și R.P.D. 
Coreeană — a spus în încheiere to
varășul Ion Ioniță.

agențiile de presă transmit:

lor
întâlnirea parlamentari

din 8 țări aparținînd bazinului
Mării Baltice și din Europa de nord, 
care s-a desfășurat la Rostok, în ca
drul Săptămînii Mării Baltice, s-a în
cheiat. Participanții au discutat pro
bleme referitoare la convocarea 
conferinței general-europene pentru 
problemele securității și la normali
zarea relațiilor dintre toate țările 
baltice și din Europa de nord pe baza 
principiilor coexistenței pașnice și 
dreptului internațional.

Președintele Nixon • con- 
vocat miercuri la Casa Albă pe prin
cipalii săi consilieri economici pentru 
a discuta situația generală a econo
miei americane. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Ronald Ziegler, a de
clarat presei că președintele și-a rea
firmat, cu acest prilej, hotărîrea de 
a continua politica sa antiinflaționis- 
tă. Ziegler a arătat că la Casa Albă 
se manifestă optimism în legătură cu 
posibilitatea ameliorării situației eco
nomiei americane în a doua jumătate 
a acestui an. Cu toate acestea, unii 
observatori sînt de părere că evo
luția de ansamblu de pînă acum nu 
ar justifica deplin optimismul afișat 
la Washington.

Tribunalul electoral din 
Columbia “ procIamat oficial pe 
Misael Pastrana drept președinte 
ales al țării, după cea de-a doua nu
mărătoare a voturilor exprimate la 
19 aprilie. Numărătoarea a fost ho- 
tărîtă după ce candidatul opoziției, 
generalul Gustavo Rojas Pinilla, a 
contestat rezultatele alegerilor. Po
trivit constituției, noul președinte 
urmează să-și preia funcțiile la 7 
august

Kuweitul nu acceptă nici o prezență militară străină 
în regiunea Golfului PerSÎC, todi£erent dacă este vorba de Marea 
Britanie sau de o altă putere — a declarat primul-ministru kuweitian, șeicul 
Jaber Al Ahmed Al Jaber, în cursul ședinței de închidere a sesiunii parla
mentului emiratului. El a subliniat că țara sa consideră că securitatea regiu
nii Golfului Persic trebuie să fie asigurată numai de statele din această zonă.

Comisia R. D. Vietnam 
pentru anchetarea crimelor 
comise de americani în Vietnam a 
dat publicității o declarație tn care 
condamnă în mod hotărît tratamentul 
inuman și barbar care este aplicat 
patrioților sud-vietnamezi în închi
sorile regimului de la Saigon. De
clarația demască sistemul de torturi 
la care sînt supuși patrioții sud-viet
namezi în închisorile regimului sai- 
gonez și cheamă opinia publică in
ternațională să protesteze energic îm
potriva acestor fapte.

Un uragan de o putere 
neobișnuită 8 3 obătut asupra 
voievodatului Jeszewski din R.P.

Polonă. Viteza vîntului a atins 
35 m/sec, ceea ce echivalează cu o 
furtună de gradul 12. în urma ura
ganului au fost semnalate întreru
peri pe liniile electrice, telefonica șl 
telegrafice.

Uriaș incendiu ,n re8i qț* 
de sud a Franței. întreaga zonă * 
Coastei de Azur este amenințată de 
flăcări. Pînă miercuri seara, incendiul 
a mistuit 5 000 de hectare de păduri, 
precum și numeroase ferme și locuin
țe. Mai multe localități au trebuit să 
fie evacuate. Pentru a localiza in
cendiul au fost trimise echipe de 
pompieri din mai multe departamen
te ale Franței.

BELGIA

De ce a fost respins proiectul 
de reformă constituțională

ITALIA

CONSULTĂRILE IN VEDEREA REZOLVĂRII CRIZEI DE GUVERN
ÎNTRUNIREA DIRECȚIUNII P. C I.

ROMA 16 — Corespondentul Ager
pres Nicolae Puicea transmite : Pre
mierul desemnat al Italiei, Giulio 
Andreotti, și-a continuat joi dimi
neața consultările în vederea rezol
vării crizei de guvern. El a făcut o 
vizită la locuința senatorului Gio
vanni Gronchi, fost președinte al re
publicii, și a primit, apoi, la Palatul 
Montecitorio (sediul Camerei Deputa- 
ților) pe Campilli, președintele Con
siliului național al economiei și

muncii (C.N.E.L.), și pe vicepreședin
ții C.N.E.L. — Rizzo și Simoncini.

în vederea analizării evoluției si
tuației politice din Italia, tot astăzi 
s-a întrunit la Roma Direcțiunea 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer, vice-secretar general al 
P.C.I., a prezentat un raport în legă
tură cu desfășurarea crizei de gu
vern. El s-a referit, de asemenea, la 
consultările de ieri ale premierului 
desemnat, Andreotti, cu o delegație a 
P.C.I.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Relațiile franco-britanice 

după convorbirile de la Paris
La Paris s-a înregistrat cu satisfac

ție faptul că noul șef al diplomației 
britanice, Alec Douglas Home, a ales 
capitala Franței pentru începutul 
turneului său în capitalele* occiden
tale, după Instalarea sa la Foreign 
Office. Observatorii politici francezi 
vor să vadă în acest gest importanța 
de o acordă noul guvern conservator, 
prezidat de Edward Heath, bunelor 
relații cu Franța. Sub acești auguri 
s-au desfășurat convorbirile de 
miercuri dintre ministrul de externe 
britanic și omologul său, Maurice 
Schumann. Aceste contacte au per
mis să se facă un tur de orizont asu
pra pozițiilor celor două țări in pro
blemele relațiilor bilaterale și ale ac
tualității internaționale.

în problema conflictului din Orien
tul Mijlociu, aflată la loc prioritar pe 
agenda convorbirilor, s-a exprimat 
dorința celor două părți de a vedea 
restabilită cit mai rapid pacea în 
această regiune. Considerîndu-se că 
în cursul ultimelor săptămîni s-a în
registrat „un anumit progres" în ca
drul consultărilor cvadripartite in 
vederea unui acord care să permită 
relansarea „misiunii Jarring", cei doi 
miniștri de externe s-au pronunțat 
pentru continuarea acestor consultări.

Un alt capitol important al discu
țiilor l-a constituit „problemele eu
ropene" și e de notat că sub această 
titulatură nu s-au definit, ca în tre
cut, doar problemele legate de Piața 
comună. De fapt, despre candidatura 
Angliei la C.E.E. nici nu s-a discutat, 
admițîndu-se punctul de vedere 
că negocierile privind candidatura 
respectivă sînt de competența „celor 
șase", care și-au coordonat poziția în 
pregătirea marii negocieri ce va în
cepe la 21 iulie la Bruxelles. Unii 
comentatori au văzut în aceasta un 
mod abil de a evita discuții în pro

bleme care, evident, separă Parisul de 
Londra.

în schimb, aci se remarcă cu Interes 
faptul că s-a discutat mult despre 
proiectata conferință consacrată secu
rității europene — temă ce domină 
tot mal mult activitatea diplomatică 
europeană. După cum s-a aflat, în 
cursul discutării acestei probleme s-a 
manifestat un larg consens într-o se
rie de privințe, între care necesitatea 
ca această conferință să fie pregătită 
prin noi eforturi în vederea destin
derii, a multiplicării schimburilor în 
diferite domenii între toate țările 
continentului.

în cursul discuțiilor de la Paris — 
după cum s-a aflat — au fost larg 
evocate evenimentele din Indochina. 
Deși nu s-au făcut precizări, presa 
franceză este de părere că în această 
problemă pozițiile rămîn depărtate. 
Franța pronunțîndu-se pentru retra
gerea trupelor S.U.A., în timp ce gu
vernul conservator se menține pe 
pozițiile predecesorilor săi laburiști. 
O concluzie care a fost subliniată în 
mod deosebit este aceea că nici o 
problemă importantă privind Asia de

sud-est și ansamblul vieții internațio
nale nu se poate soluționa fără parti
ciparea R.P. Chineze. în urma 
consultărilor franco-britanice s-a lă
sat să se înțeleagă că în acest do
meniu ar putea rezulta propuneri 
concrete.

La capitolul relațiilor bilaterale, s-a 
convenit să se continue conlucrarea 
în construcția avionului „Concorde" 
și s-a hotărît ca cele două guverne să 
examineze proiectul de tunel de sub 
Marea Mînecii, proiect asupra cărtVa 
grupurile particulare interesate au 
ajuns deja la rezultate încurajatoare.

în esență, observatorii politici, care 
nu se așteptau decît la puține rezul
tate concrete, consideră că vizita lui 
Home la Paris a marcat reluarea de 
contacte oficiale între cei doi miniștri 
de externe și a prilejuit discuții uti
le, într-o atmosferă mal bună decît 
oricînd în ultimii opt ani, perioadă 
caracterizată prin răceală în relațiile 
dintre cele două părți. In același 
timp, comentatori politici de aci, ca 
cei de la „Le Monde" sau ,,L’Aurore", 
fără a subestima semnificația con
vergențelor înregistrate miercuri la 
Paris, subliniază că acestea nu pot 
eclipsa divergențele majore ce opun 
în continuare concepțiile celor două 
diplomații într-o serie de probleme 
cum sînt cele privind atitudinea față 
de N.A.T.O. De aceea, ei consideră 
că pentru o mai mare apropiere 
franco-britanică mal sînt încă multe 
dificultăți de învins.

Al. GHEORGHIU
Parle

Pași spre normalizarea 

vieții politice in Brazilia
Tncepînd de miercuri, ultimele trei 

adunări legislative — ale statelor 
Guanabara, Rio de Janeiro și Go
ias — și-au reluat activitatea, ajun- 
gindu-se astfel la funcționarea com
pletă a tuturor instanțelor legislatl-

ve braziliene, federale și locale. Ast
fel s-a depășit lunga perioadă de 
embargo impusă prin actul instituțio
nal nr. 5 din 13 decembrie 1968 și de 
suita de „acte complementare" adop
tate ulterior. Motivate prin „corup-

ție șl subversiune", măsurile restric
tive s-au completat cu un proces de 
„purificare" tradus la nivelul Came
rei deputaților în 88 de invalidări de 
mandate, concomitent cu suspenda
rea pe zece ani a drepturilor poli
tice ale unor senatori.

La instalarea sa ca președinte al 
republicii, și în alte ocazii ulterioa
re, generalul Emilio Garrastazu Me
dici a proclamat normalizarea vieții 
politice drept unul din principalele 
țeluri ale guvernului său și, în a- 
ceastă direcție, a demonstrat o in
contestabilă preocupare pentru resta
bilirea autorității legislative. Desigur, 
rămîne încă destul de făcut ca nor
malizarea să ajungă la plenitudinea 
promisă. E vorba de corectarea di
ficilă a unor anomalii mai vechi. De 
peste Șase ani viața politică brazilia
nă se desfășoară în condiții excep
ționale, fapt notoriu, recunoscut ofi
cial. Este destul să se menționeze că, 
alături de constituție (promulgată în 
1969) funcționează prevederile actu
lui instituțional nr. 5, care acordă in
stituțiilor executive și în special pre
ședintelui prerogativele cele mai largi 
cunoscute vreodată în trecutul repu
blican al Braziliei. în ce privește 
Congresul, de la începutul acestui an 
nu a făcut decît să ratifice de- 
crete-legi, (deși în unele cazuri li s-a 
imputat caracterul neconstituțional).

Reluarea activității tuturor adună
rilor legislative se înscrie pe linia 
măsurilor de a asigura desfășurarea 
scrutinului din 15 noiembrie și co
incide cu încheierea operației de de
semnare a candidaților la funcția de 
guvernator. De data aceasta procesul 
selecționării candidaților a căzut în 
sarcina personală a președintelui re
publicii, urmînd ca persoanele alese 
de el să fie confirmate doar de a- 
dunările legislative. Cum există nu
mai 22 de candidați (unul pentru fie
care stat), aceștia sînt de fapt viito
rii guvernatori, siguri de omologare.

V. OROS
Rio de Janeiro

La Karlovy Vary t-a deschis 
cea de-a 17-a ediție a tradițio
nalului festival internațional al 
filmului. La festival participă 
numeroase delegații de cineaști 
ți actori de peste hotare, printre 
care și din România. In prima 
seară, au fost prezentate filmul 
slovac „Turnul de aramă" și 
„Castelul condamnaților", o pro
ducție a cinematografiei româ
nești, realizată de regizorul 
Mihai Iacob.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Ca
nada Corneliu Bogdan, a fost 
primit de către guvernatorul 
general al Canadei, Roland Michener, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din această țară. Ambasadorul român 
a mai fost primit, de asemenea, de 
către ministrul afacerilor externe, 
Mitchell Sharp. Ministrul afacerilor 
externe canadian a oferit un dejun 
în cinstea ambasadorului român. La 
15 iulie, ambasadorul României a o- 
ferit un cocteil de rămas bun la care 
au participat ministrul industriei și 
comerțului, Jean Luc-Pepin, funcțio
nari superiori din Ministerul de Ex
terne canadian, șefi ai unor misiuni 
diplomatice.

Zilele trecute parla
mentul belgian a res
pins proiectul de refor
mă constituțională pro
pus de cabinetul pre
mierului Gaston Eys- 
kens — proiect con
ceput în scopul aplană
rii disensiunilor dintre 
cele două comunități 
— flamandă și valonă.

Este știut că, aparent, 
neînțelegerile dintre 
flamanzi și valoni sînt 
de ordin lingvistic ; dar 
numeroși sînt observa
torii care consideră că 
ele sînt alimentate de 
discrepanțele de ordin 
economic și social din
tre nordul țării, locuit 
de flamanzi, și sudul, 
locuit de valoni. In 
timp ce nordul benefi
ciază de o industrie pu
ternică și o economie 
înfloritoare, sudul se
află într-o stare de
stagnare. Pornind de
aci, flamanzii urmăresc 
o consfințire constitu
țională a situației lor 
privilegiate și, ca ata
re, un rol mai impor
tant pe plan politic și 
social. Valonii obiectea

ză, cer modernizarea 
structurilor economice 
din regiunile locuite de 
ei și garanții împotriva 
pericolului unei sta
tuări a actualei lor 
poziții inferioare. A- 
ceastă situație a dat 
naștere conflictului, ca
re, în ultimii cincispre
zece ani, a cunoscut în 
repetate rîndurl răbuf
niri acute sub forma in
cidentelor ce s-au re
percutat adesea și pe 
plan guvernamental.

Proiectul de reformă 
constituțională propus 
de prim-ministrul Eys- 
kens își propune să răs
pundă unora din pro
blemele existente, pro- 
punind autonomia cul
turală a celor două re
giuni, un statut bilingv 
pentru zona orașului 
Bruxelles, precum și u- 
nele măsuri de descen
tralizare și autonomie 
economică și adminis
trativă.

De la început, parti
dele de opoziție s-au 
Împotrivit acestor pro
puneri, fiecare din con
siderente proprii. Moti

vul imediat al eșuării 
proiectului a fost sta
tutul orașului Bruxelles. 
Proiectul prevedea e 
administrația orașu 
cu toate suburbiile- <. 
intră în componența 
sa, să fie bilingv ; con
ducătorii flamanzi au 
considerat însă că zona 
bilingvă ar fi prea ma
re și au argumentat că 
în unele suburbii se 
vorbește exclusiv fla
manda. Includerea lor 
în zona bilingvă, spun 
ei, ar expune populația 
de origine flamandă u- 
nei puternice influențe 
valone. In ce-i privește, 
valonii, constituind ma
joritatea populației ca
pitalei — în care limba 
predominantă este fran
ceza — au insistat în 
schimb să fie respec
tate „limitele naturale" 
ale Bruxelles-ului.

Observatorii politici 
sînt de părere că res
pingerea proiectului de 
constituție nu va atra
ge după sine, de data 
aceasta, o criză guver
namentală.

A. S.

! Dezvoltarea agriculturii i 
! irakiene !

Cereri pentru convocarea 

Consiliului de Securitate

*

*

*

De curînd Irakul a 
trecut la înfăptuirea 
noului plan de cinci 
ani (1970—1974). Așa 
cum rezultă din exa
minarea obiectivelor 
acestuia, actuala con
ducere a țării, instau
rată la 17 iulie 1968, 
își propune să inten
sifice acțiunile de va
lorificare a resurselor 
naturale, în vederea 
sporirii venitului na
țional și a dezvoltării 
multilaterale a eco
nomiei. în acest ca
dru, o atenție deose
bită este acordată 
dezvoltării agricultu
rii. Aceasta nu numai 
pentru faptul că 80 la

ța. 
ci 

de 
de

cută din populația 
rii trăiește la sate, 
și din necesitatea 
a asigura o bază 
materii prime pentru
dezvoltarea industri
ei. în acest scop se 
Iau măsuri pentru de- 
săvîrșirea reformei a- 
grare, începută după 
revoluția antimonar
hică din 14 iulie 1958, 
se întreprind vaste ac
țiuni pentru mecani
zarea agriculturii și 
valorificarea pămîn- 
turilor aride prin lăr
girea rețelei de iriga
ții. Revista „BAG
DAD", din care repro
ducem fotografia de 
mai sus, citează în a-

cest sens lucrările de 
irigare din regiunile 
Dawaya și Magheshi 
pentru realizarea că
rora sînt mobilizate 
Importante forțe u- 
mane și materiale. Ca
nalul săpat în prima 
provincie va avea o 
lungime de 56 km, 
din el ramifieîndu-se 
alte 36 canale secun
dare. Lucrarea va 
contribui la~. irigarea 
a 114 000 donum (un 
donum — 0,25 ha).

în fotografie : Să
parea primei porțiuni 
a canalului de irigație 
din apropierea rîului 
Eufrat.
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în legătură cu:
• VÎNZARILE DE ARMAMENT 

CĂTRE R.S.A.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres) 

— Un grup de 40 state membre 
ale O.N.U., majoritatea africane, au 
adresat secretarului general, U 
Thant, o scrisoare în care cer convo
carea de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru a se examina vio
larea de către unele state a embar
goului asupra livrărilor de armament 
către Republica Sud-Africană — 
transmite agenția Associated Press. 
„Aceste violări ale embargoului, se 
6pune în scrisoare, au permis gu
vernului sud-african să constituie o 
forță militară considerabilă, care 
este utilizată nu numai in scopul 
impunerii politicii de apartheid, ci 
și pentru zădărnicirea hotăririlor 
O.N.U. în legătură cu Namibia, Rho
desia și coloniile portugheze Angola 
și Mozambic".

LONDRA 16 (Agerpres). — Citind 
surse informate britanice, corespon
dentul din Londra al agenției U.P.L 
afirmă că guvernul conservator a ho
tărît să reia vînzările de armament 
către Republica Sud-Africană. Hotă- 
rirea ar urma să fie anunțată luni In 
Camera Comunelor de ministrul afa
cerilor externe, Douglas-Home.
• ATACAREA UNOR SATE 

SENEGALEZE DE CĂTRE 
TRUPE PORTUGHEZE

DAKAR 16 (Agerpres) — Senega
lul a cerut întrunirea de urgență a 
Consiliului de Securitate, ca urmare 
a atacurilor declanșate de trupele 
portugheze dislocate în colonia Gui- 
neea-Bissau asupra mai multor sate 
senegaleze situate în apropierea 
frontierei cu acest teritoriu — anun
ță agenția France Presse.
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