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Constructorii marilor obiective 
transmit vibrante mesaje

COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Pe adresa Comitetului Centra! al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit, zilele acestea, numeroase scri
sori și telegrame prin care constructorii din întreaga tară raportează, 
cu prilejul sărbătoririi Zilei constructorului, succesele obținute in în
deplinirea sarcinilor de plan, angajindu-se să contribuie cu toate for
țele Ia înălțarea unor noi obiective industriale, social-culturale și lo
cuințe, pentru a transpune în viată mărețul program elaborat de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

In telegrama trimiși de colecti
vul ÎNTREPRINDERII DE CON
STRUCȚII SPECIALE INDUSTRIA
LE ȘI MONTAJ — I.C.S.I.M. BUCU
REȘTI, se arată : Aplicînd prețioa
sele învățăminte date de conduce
rea partidului, în cei 20 de ani de 
activitate, am realizat lucrările de 
construcții industriale, de montare 
a utilajelor tehnologice și ale in
stalațiilor aferente pentru 17 unități 
noi, precum și pentru reconstruc
ția, modernizarea șl mărirea capa
cității de producție a altor 96 uni
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O COMBINELE Șl CELELALTE MIJLOACE MECANICE 
SĂ LUCREZE CU ÎNTREAGA CAPACITATE LA RE
COLTARE • COSITUL FURAJELOR Șl ÎNDEOSEBI 
AL FÎNETELOR NATURALE SĂ SE FACĂ RAPID, 
PENTRU ÎNLĂTURAREA PIERDERILOR DE SUBSTANȚE 
NUTRITIVE ® ÎN ATENȚIA ORGANELOR AGRICOLE : 
TRANSPORTUL GRABNIC DIN CÎM? AL ÎNTREGII 

RECOLTE

I tn această săptămînă, oamenii muncii din agricultură au de efec-
► tuat un mare volum de lucrări, dintre care se detașează — ca însem

nătate și urgență — RECOLTAREA GRIULUI, lucrare care a început
' și trebuie să se desfășoare intens și în județele din centrul și nordul

► țării STRlNGEREA FURAJELOR ȘI ÎNDEOSEBI COSIREA FÎNE-
► TELOR NATURALE, pentru a evita pierderile de substanțe nutritive,
► folosirea tuturor forțelor și mijloacelor existente pentru INSAMINȚA- 
1 REA GRABNICA A CULTURILOR SUCCESIVE. Aceste sarcini tre-

► buie să polarizeze atenția tuturor organelor agricole, a conducerilor 
1 unităților agricole socialiste, care au datoria să organizeze temeinic 
) munca, să repartizeze cu discernămînt mijloacele și forțele de 
, muncă, acolo unde este cea mai mare nevoie.

Ținind seama de timpul înaintat, de suprafețele mari, de sute de 
mii de hectare, cu finețe naturale încă nerecoltate, de producția abun- 

! dentă de masă verde care trebuie recoltată pentru fin sau siloz, în 
* cel mai scurt timp și fără pierderi, redacția a organizat un raid-an-
► chetă in județele SĂLAJ ȘI MEHEDINȚI. (Citiți în pagina a IlI-a
► raidul intitulat: „Recoltarea furajelor, cit mai repede,
► cu toate mijloacele mecanice și manuale").

tăți existente, punînd în funcțiune 
un număr de peste 300 obiective și 
capacități de producție.

Raportăm că sarcinile și angaja
mentele colectivului întreprinderii 
noastre pe semestrul I 1970, atît în 
ceea ce privește producția, cit și 
termenele de punere în funcțiune, 
au fost îndeplinite integral.

Pînă la sfîrșitul acestui an vom 
da în folosință toate cele 38 obiecti
ve din plan, dintre care la 6 obiec
tive durata de execuție va fi scur
tată în total cu 510 zile.

Prin sarcini concrete, la călirea 
partinică a comuniștilor

O expresie elocventă a încrederii 
și atașamentului poporului nostru față 
de politica marxist-leninistă a Parti
dului Comunist Român o constituie 
creșterea continuă a rîndurilor parti
dului ; nu există organizație de bază 
care să nu numere membri de partid 
tineri, oameni care, prin întreaga lor 
activitate și comportare, s-au dove
dit demni de înaltul titlu de comu
nist. Această creștere numerică a 
rîndurilor organizațiilor de partid ri
dică în fața Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R. sarcini 
de mare răspundere privind educa
rea politică și ideologică a noilor 
membri de partid, sprijinul acordat 
acestora în formarea trăsăturilor pro
prii comunistului, sarcini a căror 
însemnătate crește în mod deosebit 
în condițiile pregătirilor pentru ani
versarea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român, care, așa cum 
se subliniază în hotărîrea adoptată de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., va 
trebui întîmpinat prin intensificarea 
muncii politice pentru educarea co
munistă a oamenilor muncii, pentru

în cel 20 de ani de activitate, »« 
spune in telegrama adresată de lu
crătorii TRUSTULUI DE CON
STRUCȚII ARGEȘ — am realizat 
peste 15 000 apartamente, din care 
11 000 numai în municipiul Pitești, 
220 săli de clasă, întreprinderi da 
mașini agricole, numeroase capaci
tăți industriale de depozitare și so
cial-culturale. Pornind în anul 1950 
cu mijloace modeste, datorită grijii 
permanente a conducerii partidului 
și statului nostru, trustul este în 
prezent o unitate puternică, cu sar
cini anuale de plan de peste 270 mi
lioane lei. Anul 1970, ultimul an al 
actualului cincinal, coincide cu rea
lizarea prin forțe proprii a primului 
bloc de panouri mari în orașul Pi
tești, cu extinderea metodei de exe
cuție cu cofraje plane universale, 
prefabricarea în masă a instalațiilor,

Adalbert CRIȘAN 
prim-secretar al Comitetului 

județean Bistrifa-Nâsăud al P.C.R,

dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor.

Punctul de plecare al Întregii 
noastre activități în acest domeniu 
îl constituie convingerea că munca 
de educare a noilor membri de 
partid nu poate fi privită ca o ac
țiune care începe la o dată precisă 
și se termină la alta. Este vorba de 
o activitate complexă, sistematică, cu 
multiple valențe și aspecte, înglo- 
bind deopotrivă îndrumarea noilor 
membri de partid in călirea lor po
litică și ideologică, cultivarea unui 
climat de exigență principială și 
efervescentă creatoare în fiecare or
ganizație de bază. Sîntem preocupați 
ca educarea comunistă a noilor mem
bri de partid să se desfășoare ca un 
proces multilateral, de largă perspec
tivă, orientat cu clarviziune spre obi
ective majore.

Aceasta a fost și rațiunea 
pentru care, cu cîteva luni în 
urmă, una din plenarele comitetului 
județean de partid a fost consacrată 
unei ample dezbateri asupra meto
dologiei educării tinerilor comuniști, 
sintetizării concluziilor desprinse din 
experiența dobîndită în acest dome
niu, stabilirii măsurilor privind înlă
turarea neajunsurilor, a diferitelor 
practici rutiniere, șablonarde. Discu
țiile purtate cu acest prilej au de
terminat și pentru comitetul județean 
de partid o reevaluare a metodelor 
folosite in conducerea procesului

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
VARȘOVIA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al întregului popor român și al nostru personal vă transmitem 
dumneavoastră și poporului frate polonez un salut tovărășesc și felici
tări cordiale cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a Zilei renașterii 
Poloniei.

Poporul român se bucură din inimă de realizările însemnate obți
nute de oamenii muncii din R. P. Polonă, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în edificarea societății socialiste și le urează noi 
succese în dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei lor socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Polonă vor continua să se dezvolte, pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, al uni
tății țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist 
Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

producerea primelor panouri mari 
în poligonul propriu.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dv. personal, tovarășe secretar 
general, că întreg activul trustului, 
în frunte cu comuniștii, nu-și va 
precupeți • eforturile pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidu
lui în investiții, că ne vom realiza 
exemplar sarcinile de plan și anga
jamentele luate.

La rindul lor, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din unitățile de con
strucții industriale ale municipiului 
PITEȘTI raportează punerea in 
funcțiune, cu trei luni înainte de 
termenele planificate, a noi capa
cități de producție in cadrul Com
binatului textil Pitești.

Astfel, țesătoria de la întreprin-

(Continuare în pag. a III-a)

complex de maturizare politică a ti
nerilor comuniști.

Socotim că principalul tărim al 
muncii de educare partinică trebuie 
să-l constituie activitatea practică 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui ; acesta este cadrul propice in 
care membrii de partid sint ajutați 
să dea întreaga măsură a capacită
ții și abnegației lor, să-și dezvolte 
plenar aptitudinile, calitățile. Tn a- 
ceastă ordine de idei, un rol deose
bit de important în formarea trăsă
turilor comunistului are confrunta
rea cu îndatoririle concrete ce-i re
vin, Cultivarea înțelegerii că titlul 
de membru al partidului presupune 
un permanent efort de autoperfec- 
ționare, de mobilizare a forțelor în 
vederea înfăptuirii politicii partidu
lui.

In acest sens, se cere relevată 
în mod deosebit importanța sarcinii 
de partid ca unul din principalele 
mijloace de călire partinică. îndru
măm, în acest scop, organizațiile de 
bază să chibzuiască temeinic asupra 
sarcinilor încredințate tinerilor comu
niști, astfel incit ele să fie stabilite 
în funcție de pregătirea și aptitudi
nile acestora, să stimuleze maturi
zarea lor politică. Extindem, de a- 
ceea, practica stabilirii unor sarcini 
obștești precise, care să contribuie 
la dezvoltarea spiritului de responsa
bilitate partinică, așa cum se proce
dează în organizațiile de partid din 
C.E.I.L. Năsăud, unde a dat bune 
rezultate cooptarea unor tineri co
muniști în colective de studiere a 
căilor de creștere a productivității 
muncii, de mai bună valorificare a 
masei lemnoase. O practică asemă
nătoare s-a încetățenit la C.A.P. 
Teaca, unde biroul organizației de

(Continuare In pag. a Il-a)

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Al C. C. AL P. C. R. CU PRILEJUI

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

După cum s-a anunțat, Comi
tetul Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a oferit luni o masă cu pri

lejul celei de-a 70-a aniversări a 
zilei de naștere a tovarășului 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

La festivitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gheorghe Stoica au 
rostit toasturi.

Dragă tovarășe Stoica,
Stimați tovarăși,
Reuniunea de astă-seară e consa

crată unui eveniment important: 
împlinirea de către tovarășul Stoica 
a 70 de ani de viață și a peste 
50 de ani de activitate în mișcarea 
revoluționară.

E plăcut să ajungi la o vîrstă 
înaintată, cînd viața pe care ai 
trăit-o ai inchinat-o unor idealuri 
mărețe — idealurilor socialismului 
și comunismului — ai consacrat-o 
bunăstării poporului, intereselor 
națiunii tale socialiste. Viața și 
activitatea tovarășului Gheorghe 
Stoica îi face cinste nu numai lui. 
ci și partidului nostru. El este unul 
din militanții vechi ai partidului 
care încă din tinerețe s-au înro
lat in mișcarea socialistă și apoi 
în rindurile Partidului Comunist 
Român, contopindu-se cu năzuin
țele de libertate, de dreptate so
cială și de independență naționa
lă ale poporului nostru. El se nu
mără printre acei care au luat par
te la primul Congres de constitui
re a Partidului Comunist Român, 
îndeplinind apoi munci de condu
cere, inclusiv pe aceea de secretar 
al Comitetului Central, în condi
țiile activității ilegale a partidului 
nostru, în anii luptelor grele des
fășurate de comuniști, de proleta
riatul român împotriva reacțiunii 
interne și a dominației imperialiste 
străine. La chemarea partidului, 
împreună cu sute și sute de co
muniști și antifasciști români, to
varășul Stoica a mers în Snania, 
unde a participat la lupta împo
triva fascismului care tindea la 
înrobirea popoarelor, la lupta pen
tru apărarea democrației. Tre
buie să subliniem că asemenea mi- 
litanți ca tovarășul Gheorghe Stoi
ca, care nu au precupețit nimic în 
lupta revoluționară, au contribuit 
ca Partidul Comunist Român, cla
sa muncitoare, poporul român să 
poată desfășura cu succes mari bă
tălii politice și, cu modestie spu- 
nînd, să se numere printre detașa
mentele de frunte care s-au ridi
cat împotriva fascismului în Eu
ropa.

Au fost multe momente de sea
mă ale istoriei partidului și pa
triei noastre la care tovarășul 
Gheorghe Stoica a participat în anii 
ilegalității. Menționez acestea cu 
atît mai mult cu cît peste cîteva 
luni vom sărbători 50 de ani de 
la constituirea Partidului Comu
nist Român — moment de o im
portanță covîrșitoare în istoria 
luptelor revoluționare din România, 
a mișcării noastre muncitorești, 
înființarea partidului nostru și-a 
avut rădăcinile în dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei și toc
mai de aceea el a putut să se dez
volte șî să conducă cu succes lup
tele pentru transformarea revolu

Toastul tovarășului Gheorghe Stoica
Dragi tovarăși și tovarășe,
Aș dori, înainte de toate, să 

mulțumesc Comitetului Executiv 
pentru înalta apreciere dată acti
vității mele, să mulțumesc tovară
șului Ceaușescu pentru cuvintele 
bune, tovărășești, pe care mi le-a 
adresat și, totodată, să mă declar 
întru totul de acord cu conținutul 
politic al cuvîntării sale, îndrep
tată spre întărirea continuă a 
partidului nostru, a rolului său, a 
forței și unității sale, spre întări
rea — pe baza respectării inde
pendenței și suveranității fiecărui 
partid — a unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. Aș dori, de asemenea, să 
folosesc acest prilej pentru a a- 
dresa mulțumiri tovarășilor, orga

ționară a României. Cu atît mai 
mult merită să subliniem acest lu
cru astăzi, cînd legarea mișcării 
muncitorești, a partidelor comu
niste de propriile popoare, trans
formarea lor în port-drapel și 
conducător al acestora este pro
blema primordială pentru dezvol
tarea cu succes a luptei revolu
ționare, pentru victoria socialis
mului, pentru apărarea păcii în 
lume.

Partidul Comunist Român are 
meritul că, fiind strîns legat de 
poporul român, de clasa munci
toare, de forțele revoluționare din 
patria noastră, a știut întotdeau
na să judece evenimentele și să-și 
elaboreze linia politică în con
text cu interesele generale ale pro
gresului social, ale cauzei socialis
mului. Și astăzi, analizînd dez
voltarea și perspectivele mișcării 
revoluționare, partidul nostru por
nește de la condițiile social-isto- 
rice date, de la faptul că în lume 
există 14 state socialiste, că sis
temul socialist mondial se poate 
afirma numai în măsura în care 
acționează unitar. Noi considerăm 
că înțelegerea noilor condiții isto
rice, înțelegerea ideii indepen
denței naționale, a respectului su
veranității. a neamestecului în tre
burile interne, a dreptului fiecă
rui partid comunist și al fiecărei 
națiuni de a-și hotărî destinele de 
sine stătător este determinantă 
pentru victoria cauzei socialismului 
și păcii, precum și pentru însuși 
progresul și civilizația omenirii.

Sărbătorind pe tovarășul Stoica, 
unul din militanții vechi ai par
tidului nostru, sărbătorim pe cei 
care întotdeauna au înțeles că a 
fi comunist înseamnă a fi în pas 
cu vremea, cu dezvoltarea socială, 
cu ceea ce este nou. Partidul nos
tru poate fi mîndru că acționează 
în continuare alături de tot ceea 
ce este progresist, că luptă pentru 
dezvoltarea în noile condiții a mar
xism-leninismului, pentru pro
gresul socialismului și comunismu
lui în lume.

Tovarășul Stoica a luptat, cum 
am amintit, în Spania ; el a lup
tat în războiul împotriva Germa
niei hitleriste. ca atitea alte sute 
de mii de cetățeni ai patriei noas
tre. După eliberare, el a îndeplinit 
numeroase sarcini de răspundere — 
și le-a îndeplinit bine. A înțeles 
întotdeauna că trebuie să meargă 
acolo unde îl trimite partidul, unde 
este necesar să acționeze pentru 
realizarea în viață a liniei generale 
a partidului. Am lucrat direct cu 
tovarășul Stoica, inclusiv aici, în 
Dobrogea. Știu cu cîtă pasiune, cu 
cită hotărîre a acționat în acele 
împrejurări. Și astăzi, în calitate 
de membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central, știm cu 
cîtă pasiune, cu cîtă fermitate ac
ționează pentru a contribui nu nu

nizațiilor obștești, care m-au feli
citat la aniversarea zilei mele de 
naștere.

Tovarăși, la vîrsta la care am 
ajuns, desigur că mi-am făcut un 
anumit bilanț al drumului parcurs, 
al vieții și activității mele sociale, 
întrebîndu-mă dacă am dat tot ce 
a trebuit să dau, dacă acțiunile pe 
care le-am întreprins și-au atins 
țelul. Analizîndu-mi activitatea 
din decursul acestor 55 de ani con- 
sacrați mișcării revoluționare, în- 
cepînd încă din perioada dinain
tea formării partidului comunist, 
m-am oprit mult asupra luptei 
partidului nostru, privind-o prin 
prisma învățăturilor vieții acumu
late pînă acum. M-am întrebat 
cum aș acționa dacă soarta m-ar 
pune din nou să-mi aleg drumul. 

mai la elaborarea liniei generale 
a partidului nostru, dar și la trans
punerea ei în viață — atît în pro
blemele transformării socialiste a 
patriei, cît și în problemele poli
ticii internaționale.

Noi il sărbătorim pe tovarășul 
Stoica ca pe unul din tovarășii de 
luptă vechi, cu care mulți de aici 
am luptat în ilegalitate, cu care 
toți lucrăm acum împreună. Știm 
că întotdeauna, preocupindu-se de 
interesele generale ale clasei mun
citoare, ale poporului, el a avut in 
vedere că acestea pot fi îndeplini
te în condiții bune numai în mă
sura in care partidul este puternic, 
unit, neadmițînd niciodată acțiuni 
care să dăuneze unității partidului, 
făcînd totul pentru întărirea unită
ții sale de monolit. Relev acest lu
cru, tovarăși, ca pe o învățătură 
principală a istorici partidului nos
tru, învățătură pe care o vom 
sublinia și la aniversarea celor 50 
de ani de existență ai săi. Știm cu 
toții că unitatea a fost baza succe
selor partidului și că, atunci cind 
nu a existat unitate, partidul nu 
și-a putut îndeplini rolul. Pentru 
ca un partid comunist — inclusiv 
partidul nostru — să-și îndepli
nească rolul de forță politică con
ducătoare a societății în făurirea 
socialismului și comunismului, el 
trebuie să fie puternic, unit și să 
nu admită în rindurile sale nici un 
fel de fisură. Democrația socia
listă, democrația partinică, presu
pune discuții, dezbateri libere, ela
borarea colectivă a liniei politice, 
activitate colectivă pentru înfăp
tuirea ei. Totodată, ea presupune» 
disciplină fermă care să nu per
mită nimănui să se abată de la 
hotărîri sau, atunci cînd aceasta 
se întîmplă, să se ia toate măsu
rile necesare pentru a apăra parti
dul, unitatea sa, pentru a garanta 
clasei muncitoare, națiunii socia
liste, forța care s-o conducă spre 
victorie, spre socialism, spre co
munism.

Doresc să adresez tovarășului 
Gheorghe Stoica cele mai calde și 
sincere felicitări din partea mea și 
a voastră, a tuturor, din partea 
Comitetului nostru Central, a parti
dului, a poporului nostru. Doresc 
să-i urez ani multi ca, împreună 
cu conducerea partidului, cu parti
dul, cu poporul nostru, să meargă 
ferm înainte spre realizarea pro
gramului stabilit de Congresul al 
X-lea, pentru a face ca patria noas
tră să devină tot mai puternică, tot 
mai bogată, tot mai înaintată. In 
felul acesta vom contribui la întă
rirea sistemului socialist mondial, 
la realizarea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești, la victoria cauzei socia
lismului șî păcii în lume.

Iți doresc, tovarășe Stoica, multă 
sănătate, multă fericire.

Știm că drumul nostru nu a fost 
un triumf neîntrerupt, presărat 
cu flori șl aplauze, ci a fost un 
drum greu; au existat victorii 
mari, dar și greșeli, și nu puține ; 
au fost multe înaintări, dar și re
trageri. Cu toate acestea, trebuie 
să vă spun, tovarăși, cu toată sin
ceritatea că, dacă soarta m-ar 
pune în fața unei asemenea si
tuații, eu tot acest drum aș alege, 
tot acest partid aș alege.

Un partid trebuie analizat nu 
numai prin prisma slăbiciunilor și 
greșelilor sale, trebuie apreciat în 
primul rînd piin capacitatea lui de 
a conduce, uni și organiza masele 
în momentele de răscruce ale is
toriei. Or, tocmai în asemenea mo-

(Continuare în pag. • Vil-a)
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„Băbeasca**
| în ipostază... 
| tînără

...lipsesc doar
După mai multe experimen

tări, specialiștii de la podgoria 
Panciu au reușit să realizeze 
din renumita „Băbească neagră" 
cel mai... tânăr sortiment — șam
pania roză ! Preparat în hru
bele vechi de mai multe secole 
ale podgoriei, noul produs, care 
prezintă calități superioare, a 
trecut cu deosebit succes primul 
examen de „degustare". După o 
producție experimentală de 
12 000 sticle, alte 100 000 sticle 
vor lărgi cercul degustătorilor, 
urmînd ca în cîțiva ani produc
ția să ajungă la 700 000 sticle ! 
După cum se vede, o producție... 
de masă. La propriu și la figu
rat

piesele de

Familia Cristea 
ați soli-

de bloc, 
avea cu

Muzica
oborului

Obor 
îmbul- 
ziulica 
a pie- 

maximum,

Ce nu găsiți în piața 
din Capitală 1 Forfotă, 
zeală și... muzică. Cît e 
de mare, stația de radio 
ței, „amplificată" la 
transmite, necontenit, un pro
gram de muzică ușoară. Totul 
spre disperarea cetățenilor care 
locuiesc în preajmă. Deși au 
stăruit pînă acum pentru poto
lirea „zelului" muzical, ei nu au 
reușit cu nici un chip să redu
că fundalul sonor pe care (nu 
se știe de ce) se desfășoară ac
tivitatea „Oborului". Răspunsul 
primit este invariabil : „Au 
dreptul și cei din piață la pu
țină muzică". Așteptăm 
tervenție „forte". Să se 
difuzoarele... pianissimo.

o in- 
audă

întîmplări ca aceea de mai jos 
au fost relatate deseori. O mai 
facem o dată în speranța că se 
vor trage învățămintele de ri
goare. Plecînd după cumpără
turi, Maria Alexan, din strada 
Cloșca, cartierul Someș t— Satu- 
Mare, și-a lăsat copilul, Sorin 
Alexan, în vîrstă de 4 ani, sin
gur singurel în locuința aflată 
la etajul al patrulea. Doar pen
tru cîteva minute — și-a spus 
— autoliniștindu-se. Au fost 
însă suficiente doar cîteva se
cunde pentru ca Sorinei să se 
urce pe scaun și, apledndu-se 
prea mult peste fereastra des
chisă, să se rostogolească de la 
etajul al 4-lea 1 Din fericire, so
lul fiind moale, în urma ploilor 
căzute recent, copilul s-a ales 
doar cu două fracturi și cu mai 
multe zgârieturi pe față. O șansă 
extraordinară 1 Dar cum „excep
ția confirmă regula", apelul la 
prevedere rămîne pe deplin 
labil.

va-

— Alo ! 14 88 92 ? Familia dr. Po
pescu Constantin ? Ați solicitat, acum 
două ore, intervenția la domiciliu a 
unui depanator pentru deblocarea ușii 
de la frigider. A venit meseriașul 7

— Da. sigur că da. A și plecat de 
cîteva minute...

— Alo I 14 84 65 7
Alexandru 7 Dumneavoastră 
citat un lăcătuș 7

— Nu eu, ci vecinul meu 
întors de la serviciu nu mai
ce intra în casă. Pierduse cheile. A 
fost meseriașul cooperativei și s-a re
zolvat. Vă mulțumim...

Sondajul pe care l-am făcut zilele 
trecute în Capitală și din care nu pu
tem reproduce din lipsă de spațiu și 
alte dialoguri (vă asigurăm însă că și 
celelalte au fost asemănătoare), ur
mează la cîteva luni de la publicarea 
în coloanele ziarului nostru a unei an
chete pe tema serviciilor la domici
liu. în cele de față, reluăm un capi
tol al temei, și anume cel al inter
vențiilor urgente. Confirmările zeci
lor de cetățeni cu care am stat de 
vorbă, ca și propriile noastre teste, ne 
îndreptățesc să afirmăm că lucrurile 
au evoluat în bine. S-a creat un dis
pecerat central al cooperativei „Me- 
talo-casnica", încadrat cu lăcătuși 
mecanici, cu meseriași pentru insta
lații sanitare și electrice, pentru re
parații ale obiectelor casnice de la 
care — în urma unei solicitări directe 
sau telefonice (14 61 81 ; 16 76 47) — se 
deplasează la cetățean depanatorul 
respectiv. Pentru perioadele de „vîrf", 
dispeceratul are posibilitatea să ape
leze la sprijinul altor opt unități, am
plasate fiecare în cîte un sector al 
orașului.

— în acest fel însă, intervine cu o 
explicație Ion Grigore, președintele 
cooperativei, nu s-a rezolvat decît 
parțial problema deservirii la domici
liul clientului. S-a cîștigat, ce-i drept, 
în privința promptitudinii în inter
venții, dar, rămîn încă în suspensie 
alte două aspecte deosebit de impor
tante : operativitatea la înlocuirea 
pieselor sau ansamblurilor la obiec
tul defect și eficiența economică a de
servirii la domiciliu.

în prezent, datorită faptului că fur
nizorii nu respectă eșalonările la li
vrarea pieselor de schimb (întreprin
derii „Mecanica“-Sadu, de exemplu, i 
se solicită 20 la sută din piesele pen
tru frigider în trimestrul întîi și 40 la 
sută în trimestrul doi, iar ea reeșa- 
lonează termenele : zero la sută pen
tru 
tru 
nat 
rea
cerere nominală de piese de schimb.

— Pentru orice șurub ce le lipsește 
— intervine Nicolae Tănase, tehnician 
în cadrul aceleiași cooperative — lu
crătorii trebuie să-și întrerupă mun
ca la bancul de producție, să-și sufle
ce mînecile și să se așeze la masa de 
scris, unde umplu pagini întregi de 
hirtie. Ne-am transformat în „redac
tori" de cereri, adrese, scrisori și 
referate. Și, din păcate, la nivelul 
cooperației meșteșugărești sînt cîteva 
mii de asemenea... să zicem copțo-

trimestrul întîi și 30 la sută pen- 
trimestrul doi), un volum însem- 
de muncă se risipește în rezolva- 
fiecărei defecțiuni, pe bază de

Remediul
amneziei

an,De aproape jumătate de 
policlinica teritorială din Brăila 
s-a îmbogățit cu o stație de ste
rilizare. Tot de atunci însă, apa
ratura, deosebit de necesară po
liclinicii, zace neîntrebuințată pe 
coridoare. Ce s-a întîmplat 7 Sta
ția, o dată adusă, trebuia mon
tată. Pentru aceasta era nevoie 
de specialiști de la Întreprin
derea tehnico-medicală din Ca
pitală. Aceștia însă n-au sosit. 
Toate intervențiile policlinicii 
(vreo douăsprezece la număr) pe 
lingă conducerea întreprinderii 
bucureștene au rămas... sterile. 
Pesemne că cei de la „Tehnica 
medicală" suferă de amnezie — 
altfel nu se explică uitarea în
datoririlor ce le revin. Poate 
reușesc forurile competente din 
Ministerul . Sănătății să aplice 
„tratamentul" adecvat.

Roata morii
se-nvîrteste

în urma unor sesizări, orga
nele de miliție au întreprins o 
anchetă la Baza de recepție din 
Focșani, aparținînd întreprinde
rii de valorificare a cerealelor 
Vrancea. S-a stabilit că, profi- 
tînd de lipsa unui control sis
tematic, șeful bazei, Moise Cîrje, 
Stoica Ursu, laborant. Constan
tin Harabagiu și Panaitache To- 
tolici, gestionari, întocmeau, in 
complicitate cu mai mulți res
ponsabili de mori, adeverințe 
fictive de recepționare a unor 
cantități de cereale provenite 
din uium. Găsiseră, cu alte cu
vinte, un prilej de „învîrteală". 
Ancheta a stabilit, de altfel, un 
prejudiciu de peste 180 000 de 
lei I Cercetările fiind încheiate, 
dosarul a fost înaintat procura
turii, urmînd ca în curînd vino
vății să-și primească „uiumul". 
Cum rămîne însă cu cei care, 
prin neglijența dovedită, au dat 
„apă la moară" infractorilor 7

Rubricd redactata de >
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

schimb
piști. Or, noi 
Remunerarea se 
mărul de pagini și dosare scrise 
sau semnate, ci în funcție de o- 
blectele 
muncă 
pentru 
300 de

sîntem meseriași, 
face nu după nu-

dacă 
peste

reparate. Imaginați-vă cită 
socială se irosește, 
fiecare din cele 
cereri nominale de piese 

pentru bunurile în garanție, înregis
trate de la începutul anului și pînă 
acum, sînt antrenați opt oameni, de 
la tehnicianul din unitate pînă la pre
ședintele cooperativei. Dar dacă la 
obiectele aflate în garanție există, de 
bine de rău, obligația producătorului 
de a livra piesele solicitate, în post- 
garanție această chestiune este facul
tativă, ceea ce implică, în mod evi
dent, eforturi mult sporite. Cred că 
producătorii ar trebui să fie aceia 
care să ne întrebe ce piese dorim și 
cînd să ni le trimită — fiind în joc 
prestigiul mărcii lor de fabricație — 
și nu noi să ne „căciulim" pe la 
ușile lor. Mai grav e faptul că de 
multe ori se întîmplă să ni se închi
dă... ușa în nas. Iată unul din exem
plele mai recente : pentru frigiderul 
tip mobilă al Iozefinei Crețulescu 
am solicitat producătorului (cu adre
sa 12279) o piesă în locul celei defec
te. Am așteptat în zadar. Nu numai 
că nu am primit piesa solicitată, dar 
furnizorul nici nu s-a obosit măcar 
să ne răspundă într-un fel, să ne dea 
vreo explicație. A trebuit să întoc
mim proces verbal de înlocuire a 
bunului. Necazurile sînt atît de par
tea noastră cît și a cetățeanului. Deși 
este proprietarul bunului — plătind o 
sumă însemnată pentru a-1 cumpăra 
— cetățeanul nu poate beneficia de 
utilitățile lui timp de cîteva săptă- 
mîni și în unele cazuri cîteva luni, 
pînă cînd producătorul binevoiește să 
trimită piesa defectă. Cred că furni
zorii de piese ar trebui să reflecteze 
mai mult asupra acestor chestiuni.

Purten» în discuție cu această oca
zie și problema eficienței economice 
a serviciilor la domiciliul clientului, 
element de care depinde în mod ne
mijlocit promovarea respectivei for
me de deservire. Se constată că ni
velul de rentabilitate a unităților și 
în special a celor din domeniul repa
rațiilor electrice și sanitare este cu 
mult sub cel planificat pe cooperati
vă, la unele din ele — unitățile nr. 
11 și 19 — fiind chiar sub limita ad
misă . pe întregul sistem cooperatist, 
anume 1,18 la sută și respectiv 5,03 
la sută. încercînd să desprindem fac
torii ce influențează acest lucru am 
constatat că și în condițiile ac
tuale de tarifare — poate nu cele 
mai indicate (specialiștii din coopera
ția meșteșugărească și cei din Comi
tetul de Stat pentru Prețuri sînt pe 
cale de a elabora un nou sistem de 
tarifare) — o serie de elemente ale 
prețului de cost influențează nefavo
rabil rentabilitatea centrelor de de
servire și implicit cea a cooperativei. 
Astfel cheltuielile de secție și 
generale reprezintă un procent 
de 84 la sută față de manoperă, 
că aproape jumătate din tarif,
urmare, gradul de eficiență a servici
ilor este mult diminuat, ba mai mult.

s-a ajuns ca pentru unele categorii 
de lucrări să se înregistreze și pier
deri. S-a creat astfel în rîndul fac
torilor responsabili din sectorul coo
peratist falsa părere că serviciile la 
domiciliu nu ar fi de natură să coin
tereseze cooperativele în a le promo
va. Or, o asemenea viziune este fun
damental eronată. întrucît ineficien
ta este generată nu de specificul a- 
cestui gen de servicii — prestarea lor 
la domiciliul clientului — ci de faptul 
că nivelul cheltuielilor Indirecte (cele 
de secție și cele generale ale coope
rativei) este ridicat. Iată de ce cre
dem că este de datoria conducerii 
cooperativei, a forului său tutelar — 
Uniunea metal-lemn-chimie din mu
nicipiul' București — de a analiza 
atent toate capitolele de cheltuieli, 
de a găsi căile de reducere a lor, 
pentru a se obține în final o așeza
re a prețului de cost pe baze rea
liste.

Realizarea acestui lucru, în paralel 
cu adoptarea unui nou sistem de ta
rifare ar fi de natură să schimbe 
optica lucrătorilor din cooperație a- 
supra locului acestui gen de deser
vire. să aducă îmbunătățiri în acti
vitatea financiară a cooperativelor. 
S-ar crea astfel și condiții mai 
bune pentru cointeresarea lucrătorilor 
ce prestează serviciile la domiciliu, 
ar crește interesul lor și, pe această 
cale, s-ar îmbunătăți însuși nivelul 
de deservire a populației.

După ce am citit aproape 
un hectar și 30 de ari de do
cumente, după ce am dis
cutat cu majoritatea celor 
care cunoșteau cazul, am in
trat în cofetăria hotelului 
„Bulevard" din Sibiu. Pen
tru că fumatul în local era 
interzis am rugat să mi se 
aducă o carte de telefon și 
încă un pahar de borviz cu 
gheața separat, pentru că și 
așa n-aveau. După șase mi
nute de gimnastică a minții, 
am intrat in cabina telefo
nică și am format un nu
măr. Am întrebat dacă e 
casa Dumitru Lungu, m-am 
prezentat și fiind chiar 
dumnealui la telefon l-am 
rugat să-mi înlesnească o 
întîlnire.

— Apropo, de ce să ne in- 
tilnim ?

— O problemă care vă in
teresează și mă interesează. 
Sînt găzduit la' hotel „Bu
levard", camera 319. Vă aș
tept pînă la ora 18.

La Sibiu era cu opt grade 
mai cald decît a fost alaltă
ieri la București. Am des
chis fereastra și ușa pentru 
a se face curentul de aer 
necesar pornirii ventilatoru
lui.

La ora 17 și 19 minute a 
sosit, in sfirșit, domnul Du
mitru Lungu. Am inceput:

— Acum citeva luni am 
asistat aici, la Tribunalul 
din Sibiu la un proces. Un 
ins luase cîteva kg de stru
guri din viile la care 
crează de cîteva zeci 
ani. A fost sancționat, , 
cum spune legea și...

— Nu pricep ce doriți 
la mine.

— Dumneata ai vie ? 
lot ajutător 7 Cultivi vi
nete, varză, porumb, do
vlecei ?

— Nu. N-am lot ajutător. 
Dar de ce ?

— Un moment. Vă serbați 
onomastica ? De Sf. Dumi
tru faceți o sindrofie, ori 
cum îi zice pe-atci ?

— Da...
— Anul trecut, cu cîteva 

zile înainte .de Sf. Mitică, 
mai precis în ziua de 17 oc
tombrie, veneați de dincolo 
dinspre Săliște cu I.M.S.-ul 
cu nr. 1 Sb-2487 încărcat 
damigene cu vin, lăzi 
struguri și alte legume.

— E adevărat. Le cumpă
rasem.

La bufetul de lingă Să-Mihai IONESCU

lu
de 

așa

de

Ai

cu 
cu

liște v-ați oprit să mai luați rate, de ce le-ați dosit ? De 
„benzină". A venit la dv. că- ce l-ați ultragiat pe căpi- 
pitanul de miliție Vasile 
Popa și v-a rugat să prezen
tați actele. A vrut să se con
vingă 
le-ați 
v-ați 
părat.

— Tovarășe, povestea asta 
s-a lămurit. S-a făcut an
chetă. Sînt documente la 
dosar că le-am plătit .

— Dar in momentul cînd 
căpitanul Popa a insistat 
să-i arătați bonurile de 
cumpărare de ce ați dat

și dumnealui dacă 
cumpărat, ori numai 

tăcut că le-ați cum-

tanul Popa ?
— Tovarășe, dar povestea 

asta s-a încheiat. A fost 
proces. Am fost achitat. 
Procuratura județului gă
sind soluția justă n-a făcut 
recurs...

— E destul de interesant 
cum ați fost achitat. Mă 
rog ați fost achitat, dar că
pitanul Vasile Popa, după 
cîte am aflat din documente, 
a fost chemat in fața Tribu
nalului militar pentru ultraj 
și abuz de putere. Cum ai

ANTRICOTUL

FERMECA T

foiloton de Nicuță TĂNASE

„încălzirea"
Mă ‘

de 
din

dispoziție șoferului să apese 
pe accelerator ?

— Eram băut...
— Făceați

pentru Sf. Dumitru ? 
rog. Vă mai amintiți...

— Ce?
— Vă mai amintiți 

„cursa cu obstacole"
ziua aia ? Căpitanul Popa 
s-a urcat în autoturismul 
l-Sb.-801 și a pornit in ur
mărirea dumneavoastră. V-a 
somat de citeva ori. N-ați 
oprit. L-ați depășit, iar v-a 
somat. Ați intrat in curtea 
unei întreprinderi, ați as
cuns damigenele și lăzile cu 
struguri... Cînd a vrut să 
intre omul legii să facă pro
ces verbal ați dat dispozi
ție paznicului să nu-l pri
mească. Dacă vinul, strugu
rii și celelalte erau cumpă-

4

făcut domnule, de-ai întors 
totul pe dos 7 Cum ai reușit 
să-l bagi la apă 7

— Dumneata îmi iei un 
interogatoriu 1 Cu ce drept?

— Păcatele mele ! Am eu 
figură de anchetator ?

— Atunci ?
— Am auzit de cazul ăsta. 

L-am studiat pe îndelete și 
dumneata știi cît de curioși 
sînt scriitorii. Te-am deran
jat cu atitea întrebări pen
tru cultura mea generală. 
Pentru documentare. Pe 
cinstea mea dacă nu ești 
mare în ochii mei. Guliver 
din țara piticilor pe lingă 
dumneata e un prichindel. 
Ești colosal. După ce mă. 
despart de dumneata alerg 
glonț la cinematografie și 
semnez un contract pentru 
un film in culori. Ați putea

juca în filmul ăsta ca erou 
principal ?

—Domnule, eu sînt om 
serios.

— Nu-i nimic. Am să in
sist pe lingă cinematografie 
să-l aducă pe Alain Delon. 
Vă convine ?... Tovarășe 
Lungu, spune-mi rogu-te șt 
mie acum între patru ochi. 
Cum ai făcut domnule...

— Cum am făcut ce ?
— Cum ai făcut de-ai ieșit 

din încurcătura asta și l-ai... 
Încarci I.M.S.-ul cu damige
ne cu vin, cu lăzi cu stru
guri, ultragiezi un căpitan 
de miliție și pînă la urmă 
ajunge la Tribunalul mili
tar tot ofițerul. Ai avut un 
avocat chiar așa de isteț ?

— Dacă vrei să știi nici 
n-am avut avocat pînă...

— Ești mare, nene Lun- 
gule... Iți mulțumesc pentru 
vizită. Mi-a făcut mare plă
cere intîlntrea cu dumnea
ta... Un moment.. Am uitat 
să te întreb ceva.

— Ce?
— Te bucuri în orașul 

ăsta de multă simpatie. Cu 
ce te ocupi ? Faci gheață 
artificială și-i servești pe... 
Ce faci ?

— Directorul abatorului 
din Sibiu.

— Sinteți directorul aba
torului 7 !

— Adică acuma nu mal 
sînt. De la povestea aia 
m-au retrogradat^

— Deci ceva măsuri s-au 
luat. Nu vă mai ocupați cu 
industria cărnii. V-a trecut 
la industria locală, vă ocu
pați de rogojini ori cala
poade ?...

— Nu tovarășe. Tot la a- 
bator. Achizitor șef. Achi
zitor de animale...

După despărțire am făcut 
un duș.

Interlocutorul meu pleca
se, dar in urma lui stăruia 
o aromă nedefinită, ceva 
care semăna grozav cu mi
rosul de antricot la grătar. 
Da’ un antricot grozav. Fer
mecat. Sau, poate, erau 
momițe bine fripte ? In 
orice caz, cam așa ceva.

Pentru că ați văzut vreo
dată „relații" fripte sau 
„atenții" la grătar ? Eu nu 
— și susțin că 
văd".

O va mai 
neva ?... Ar fi

astea „nu se

asculta ei- 
nevoie !

Foto : Gh. VințilăbrașoveanăNocturna

(Urmare din pag. I)

bază a încredințat unora dintre noii 
membri de partid sarcina de a urmări 
îndeaproape cum este respectată dis
ciplina muncii, de a contribui la ins
taurarea unui climat de exigență și. 
răspundere. Cîștigul a fost dublu : 
pe de o parte, activitatea s-a îmbu
nătățit, iar pe de altă parte, în 
cursul eforturilor privind îndeplini
rea sarcinilor încredințate tinerii 
comuniști și-au pus la încercare for
țele, și-au lărgit experiența politică, 
a crescut autoritatea lor în rînduri- 
le colectivului.

Fără Îndoială, rolul sarcinii de 
partid în ansamblul muncii de edu
care comunistă este nemijlocit legat 
de caracterul ei concret, de utilitatea 
ei practică. Insist asupra acestor as
pecte, întrucît consider că din neso
cotirea acestor cerințe decurg o sea
mă de neajunsuri. Unul dintre ele 
constă în încredințarea de sarcini 
generale, care ori se confundă cu 
atribuțiile profesionale, ori se reduc 
la mărunte treburi administrative, 
incapabile să stimuleze efortul de gîn- 
dire, de inițiativă, să determine oa
menii „să-și bată capul" spre a găsi 
soluții mai bune, a birui greu
tățile. Alt neajuns împotriva că
ruia trebuie acționat cu mai mul
tă fermitate constă în neglijarea 
unui control riguros al îndeplinirii 
sarcinilor încredințate ; întîlnim 
frecvent birouri ale organizațiilor de 
bază, pe cît de conștiincioase în a re
partiza sarcini noilor comuniști, 
pe atît de dezinteresate în controla
rea înfăptuirii lor efective. Nu este 
de mirare că, în asemenea cazuri, 
cum s-au petrecut lucrurile, de pil
dă, la C.A.P. Mărișelu, sarcinile 
judicios gîndite și încredințate mem
brilor de partid nou primiți au rămas 
doar consemnate pe hîrtie, întrucît 
nimeni nu s-a mai interesat dacă 
le îndeplinesc, dacă întimpină greu
tăți, dacă au nevoie de ajutor.

Nu mai puțin important în călirea 
tinerilor comuniști este ajutorul pri
mit din partea vechilor membri de 
partid în înfăptuirea sarcinilor încre
dințate. Călirea partinică a tinerilor 
comuniști este, intr-un fel, rezultatul 
transmiterii experienței intre diferi
tele generații de luptători revoluțio
nari, un factor de întărire a climatu
lui de intrajutorare tovărășească a

membrilor organizației și, implicit, 
de cimentare a colectivului respectiv. 
Tocmai de aceea, comisia organiza
torică a comitetului județean a stu
diat experiența bună dobîndită in 
acest sens de organizația de bază de 
la liceul din Beclean, unde încredin
țarea de sarcini Obștești noilor 
membri de partid se imbină cu în
drumarea și ajutorul acordate aces
tora de cei cu stagiu mai îndelungat 
în partid. Generalizarea acestei me
tode se impune cu atît mai mult cu 
cît în unele organizații de bază e

năr, față de felul în care acționează 
organizația de partid pentru educa
rea lui partinică.

Combătînd tendințele de formalism 
In încredințarea de răspunderi tine
rilor comuniști, comitetul județean a 
întreprins, recent, un studiu privind 
mijloacele de a imbina educarea co
munistă a noilor membri de partid 
cu îndeplinirea sarcinilor actuale și 
de perspectivă care stau in fața fie
cărei organizații de bază.

Cred că unul din principalele mij
loace îl constituie, în această direc-

PRIN SARCINI CONCRETE, 
LA CĂLIREA PARTINICA 

A COMUNIȘTILOR
■ ■■im mirul i imuiugBaa—

încă înrădăcinată convingerea potri
vit căreia, odată primiți în rîndurile 
partidului, tinerii comuniști trebuie 
lăsați „să se descurce singuri". Lipsa 
îndrumării tovărășești privind în
deosebi cultivarea trăsăturilor mora
le proprii comunistului, a ajutorului 
acordat la timp în prevenirea unor 
încălcări ale principiilor noastre mo
rale are urmări negative, așa cum 
s-a întîmplat în organizația de 
partid din sectorul de exploatare fo
restieră Lunca Ilvei, unde absența 
unei poziții principiale ferme, com
bative. a celor din jur a creat con
diții prielnice ca un tînăr membru 
de partid să alunece de la abateri 
la început mărunte, la altele grave, 
ceea ce a impus, în cele din urmă, 
excluderea lui din rîndurile partidu
lui. Educarea partinică a noilor 
membri de partid este o îndatorire 
a întregii organizații. Nici un comu
nist nu poate rămîne indiferent față 
de evoluția tovarășului său mai tî-

ție, creșterea rolului adunării gene
rale a organizației de partid ca 
școală de educare comunistă, mo
ment de largă confruntare a păreri
lor șl de dezbatere profundă a pro
blemelor, menit să cultive respon
sabilitatea partinică, intransigența 
principială, astfel ca însăși partici
parea la adunările generale să con
tribuie la călirea partinică a tineri
lor comuniști.

Activitate de mare finețe și pro
funzime, munca educativă pentru 
formarea trăsăturilor proprii comu
nistului își concretizează aceste ca
racteristici în faptul că este „o mun
că cu omul", care trebuie să se des
fășoare in funcție de aptitudinile și 
calitățile sale, să stimuleze ceea ce 
este bun și înaintat, să-l ajute să 
infrîngă tot ce reprezintă factori de 
rutină și stagnare. Acest caracter 
diferențiat al metodologiei folosite 
în educarea tinerilor comuniști cău
tăm să-1 Imprimăm tuturor organi

zațiilor de bază, atît în ce privește 
atribuirea de sarcini de partid, în 
funcție de aptitudini și cerințe, cit 
și in ce privește căile de dezvoltare 
a pregătirii politice, ideologice, cul
turale a noilor membri de partid. 
Deși ;n ultimul timp organizația 
noastră județeană a realizat progre
se apreciabile in perfecționarea for
melor și metodelor învățămintului 
de partid, în prezentarea în organi
zațiile de bază, de către cadre bine 
pregătite, a numeroase expuneri pe 
teme actuale ale politicii interne și 
externe a partidului, de cultură ge
nerală, ca și privind trăsăturile 
moral-politice ale comunistului, se 
menține încă o anumită uniformiza
re, întîrziere in găsirea celor mai 
bune căi pentru acel dialog diferen
țiat cu comuniștii, in funcție de 
pregătirea și experiența lor. A 
devenit necesar ca atît comitetul 
județean, cît și comitetele oră
șenești și comunale să cunoască efec
tiv cerințele fiecărei organizații de 
bază, cele mai acute aspecte speci- 

I fice în domeniul educării partinice, 
i Aceasta presupune să înlăturăm 
i practica de a admite includerea ani 
} în șir a unor tovarăși în aceleași 
; forme de învățămînt (Ia organizația 

de bază din Albeștii-Bistriței, unde 
Ia cercul de studiere a Statutului 
P.C.R. au fost cuprinși toți membrii 
de partid, fără a se ține seama că 
unii mai frecventaseră același cerc, 
că există diferențe de pregătire și 
experiență firești), să întocmim te
matica expunerilor și conferințelor 
in organizațiile de bază pe temeiul 
unei largi consultări a membrilor de 
partid, astfel ca ele să răspundă in 
cea mai mare măsură problemelor 
care ii preocupă.

Nou constituit, prin îmbunătățirea 
împărțirii administrativ-teritoriale a 
țării, județul Bistrița-Năsăud dispu
ne de importante rezerve care așteap
tă să fie valorificate, are largi per
spective de dezvoltare. Transforma
rea acestor posibilități în realitate 
depinde de perseverența cu care vom 
acționa pentru ca fiecare organiza
ție de partid să constituie, prin în
treaga ei activitate, prin exemplul 
însuflețitor al tuturor membrilor ei, 
o forță activă, dinamizatoare a efor
turilor creatoare ale maselor în în
făptuirea politicii partidului.
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TRICOTAJE CARE 
„VIN BINE"

13 milioane tricotaje din 
mătase artificială și fire tip 
lină și 54 milioane perechi de 
ciorapi din fire de bumbac și 
sintetice vor fi livrate în a- 
cest an pentru piața internă 
și export de către Combinatul 
de tricotaje și ciorapi Sibiu.

In prima jumătate a aces
tui an, combinatul sibian și-a 
îndeplinit și depășit planul de 
stat la toți indicatorii. S-a ob
ținut o producție marfă su
plimentară în valoare de 4 mi
lioane lei. Față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, 
cheltuielile la mia de lei pro
ducție marfă au fost reduse, 
realizîndu-se pe această cale în 
plus economii la prețul de 
cost de peste 5,5 milioane lei. 
Este de subliniat că toate de
pășirile și economiile la prețul 
de cost au fost obținute numai 
pe seama creșterii productivi
tății muncii. Anii următori 
prevăd pentru unitățile din 
cadrul combinatului — de la 
Sibiu. Agnita și Sebeș — im
portante înnoiri. Vor fi adu
se și montate noi utilaje de 
înaltă tehnicitate. In 1975 pro
ducția combinatului va spori 
cu circa 30 la sută față de 
anul acesta, spor care va fi 
realizat în proporție de 80 la 
sută pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

La conducerea combinatului 
ni s-a vorbit pe larg despre 
hărnicia și priceperea colecti
velor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la unitățile

componente, despre strădania 
acestora pentru creșterea con
tinuă a producției, pentru îm
bunătățirea calității articole
lor fabricate, pentru folosirea 
chibzuită și economicoasă a 
materiilor prime, materialelor 
și energiei electrice.

In legătură cu modul de fa
bricare a produselor, calitatea 
acestora le recomandă singu
re : sînt realizate în linii mo
derne, cum s-ar zice „vin bi
ne" pe corp, au rezistență la 
purtat, sînt aspectuoase. Sînt 
însușiri apreciate, de altfel, de 
numeroși cumpărători din ța
ră și de peste hotare, produ
sele combinatului exportîn- 
du-se în U.R.S.S., Franța, 
R.F. a Germaniei, Iugoslavia, 
Canada, Libia etc. In 1971 va
loarea producției ce urmează 
să fie destinată exportului se 
va dubla față de nivelul anu
lui curent și va reprezenta 
peste un sfert din întreaga 
producție marfă a combinatu
lui.

încă de pe acum, specialiș
tii de aici pregătesc noi mo
dele pentru producția anului 
viitor. In primul trimestru al 
anului 1971 se vor introduce 
in fabricație 40 noi modele de 
tricotaje și lenjerie și 15 mo
dele noi de ciorapi. La reali
zarea acestora se vor utiliza 
pe scară mai largă firele sin
tetice cu rezistență sporită, 
combinațiile de diferite culori 
și în pastel, imprimeurile vii, 
atrăgătoare.

S. UTAN
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Constructorii marilor obiective
transmit vibrante mesaje
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

depar- 
econo-

derea textilă a fost extinsă cu o ca
pacitate de 3 milioane mp/an țesă
turi bumbac, iar cea de la fabrica 
de stofe „Argeșeana" cu 800 000 
mp/an țesături tip lină.

Constructorii din șantierele in
dustriale ale acestui municipiu se 
angajează să depună în viitor efor
turi sporite în scopul înălțării pe 
meleagurile argeșene a unor noi 
edificii industriale, convinși că prin 
aceasta contribuie și pe mai 
te la ridicarea potențialului 
mic al patriei noastre.

Participanții la adunarea festivă 
dedicată sărbătoririi Zilei construc
torului, se spune într-o altă tele
gramă, folosesc acest prilej pentru 
a-și manifesta deplina lor recunoș
tință față de grija și prețuirea pe 
care conducerea partidului nostru le 
acordă muncii din acest important 
sector al economiei naționale.

' ) în primul semestru al acestui an 
au fost date în exploatare, cu 90 de 
zile înainte de termen, o capacitate 
de 8 000 tone utilaje la Uzina meca
nică Nicolina, o alta de 2 050 tone/an

RECOLTAREA FURAJELOR
Cit mai repede, cu toate mijloacele

mecanice și manuale !
A4

importante 
recoltarea 
de unită- 

climaterice 
o creștere

Paralel cu recoltarea griului și a 
celorlalte culturi, în această perioa
dă, una dintre cele mai 
și urgente lucrări este 
furajelor. Măsurile luate 
țile agricole și condițiile 
favorabile au determinat 
abundentă a plantelor furajere. Pe 
aoeea, în momentul de față trebuie 
să se facă tot ce este cu putință 
pentru urgentarea cositului, trans
portului, depozitării și însilozârii 
nutrețurilor, spre a se echilibra ba
lanța furajeră în fiecare unitate a- 
gricolă și a se crea rezerve cit mai 
mari. Pentru creșterea efectivelor și 
a producției animale este deosebit 
de important ca nimic din bogăția 
de furaje verzi existente să nu se 
piardă. în legătură cu desfășurarea 
strîngerii furajelor și măsurile în
treprinse pentru buna lor depozitare, 
am întreprins un raid-anchetă în 
județele Sălaj și Mehedinți, care 
dispun de suprafețe întinse de fi
nețe naturale și diferite culturi fu
rajere.

în județul Sălaj, cooperativele a- 
gricole au intensificat ritmul strîn
gerii furajelor. In aceste zile, sute 
de cooperatori muncesc din zori pînă 
în noapte la cositul, transportul și 
depozitarea finului, conștienți de în
semnătatea pe care o are această 
acțiune pentru asigurarea hranei ne
cesare animalelor pe timp de iarnă. 
După cum ne-a relatat ing. Valeriu 
Mican, directorul direcției agricole 
județene, din totalul de 28 900 hec
tare de finețe naturale au fost re
coltate pînă în ziua de 19 iulie 14 449 
ha. Timpul n-a permis să se încheie 
această acțiune, dar acum importan
te forțe lucrează intens la cositul, 
transportul și depozitarea furajelor. 
Au fost luate măsuri din timp pen
tru a sprijini cooperativele greu lo
vite de inundații, care au înnămo
lit peste 6 000 hectare.

Peste 30 cooperative agricole de 
producție din județ, printre care cele 
din Nușfalău, Carastelec, I-Ialmășd, 
Boghiș, Hereclean, Vîrșolt și altele, 
au încheiat recoltarea furajelor. 
„Mai avem de cosit doar 9 hectare 
din totalul de 319 hectare cultivate 
cu furaje — ne spunea tovarășul 
Emeric Posta, președintele coopera
tivei din Nușfalău. Cu cele 650 tone 
de fînuri asigurăm hrana animale
lor noastre și ajutăm cooperativele 
lovite de ape cu 4 vagoane de fu
raje".

Pe ansamblul județului însă este 
rămasă în urmă recoltarea fînețe- 
lor naturale, din cauza nefolosirii cu 
întreaga capacitate a mijloacelor de 
lucru și a forței de muncă. In coo
perativele agricole din Aghireș, Zim- 
bor, Bobota și altele s-a recoltat 
numai o mică parte a fînețelor na
turale. Aceeași situație o întilnim și 
în alte comune.

în alte cooperative agricole, finul 
a fost cosit, dar continuă să rămină 
pe cîmp, unde se depreciază. „Am 
cosit totul, ne spunea loan Chira. 
președintele cooperativei din comu
na Marca, dar mai mult de jumătate 
a rămas pe cîmp. Ce putem face cu 
patru atelaje ? Și apoi... O mare 
parte din fînețele naturale au fost 
și sînt înnămolite". Aceleași motive 
sînt invocate și în cooperativa din 
Bobota, unde din suprafața totală de 
peste 500 hectare finețe naturale au 
fost recoltate doar 26. Președintele 
cooperativei, Petre Moale, este to
tuși „optimist", promițînd chiar a- 
jutorarea altor unități. Dacă apre
ciem după stadiul în care se află 
lucrările de recoltare, reușita este 
cam îndoielnică. Este cit se poate de 
util ca organele agricole să sprijine 
aceste unități, să le îndrume să uti
lizeze în mai mare măsură remor
cile I.M.A. și alte mijloace de trans
port.Pe alocuri. în județ se resimte 
'ipsa mijloacelor mecanice de recol
tare. De pildă, pentru unitățile din 
bazinul Șimleul Silvaniei, I.M.A. 
Nușfalău dispune de numai 7 cosi
tori mecanice, ceea ce este foarte 
puțin. In ce privește mijloacele de 

tuburi panter la uzina de prelu
crare a maselor plastioe, cu 135 zile, 
iar la Uzina metalurgică * .’ 
nouă capacitate de 25 000 tone/an 
țevi sudate cu 30 de zile.

In telegramă se arată, de ase
menea, că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii constructori din acest 
municipiu vor face totul pentru a 
respecta angajamentul luat de a 
pune în funcțiune uzina de fibre 
sintetice, etapa a Il-a, cu 3 luni 
înainte de termen, de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile ce le revin în 
acest an.

Ritmul nemaiîntîlnit de dezvol
tare economică și socială pe care 
județul Covasna l-a înregistrat in 
ultimii ani se datorește sprijinului 
neprecupețit pe care conducerea de 
partid și de stat, personal dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îl acordați oamenilor muncii, ro
mâni și maghiari, din această parte 
a țării, se spune în telegrama tri
misă de colectivul de muncă al în
treprinderii județene de construc- 
ții-montaj Covasna. Orașele noastre 
au urcat noi trepte pe scara urba
nității, satele s-au dezvoltat con
tinuu.

Iași o

RAID-ANCHETĂ IN JUDEȚELE 
SĂLAJ Șl MEHEDINȚI

transport, acolo unde s-a dat dovadă 
de mai multă inițiativă, unde s-au 
improvizat atelaje, furajele n-au ră
mas pe cîmp. Este necesar ca, în cel 
mai scurt timp, direcția agricolă 
județeană și uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de produc
ție să ia măsuri în scopul canali
zării eforturilor cooperatorilor și 
mecanizatorilor pentrii urgentarea 
strîngerii furajelor de pe cîmp, spre 
a se asigura hrana corespunzătoare 
animalelor.

În județul Mehedinți, bogăția de 
furaje verzi din acest an este strîn
să în mare parte. Pînă în ziua de 19 
iulie a.c., cooperativele agricole au 
recoltat 4190 ha finețe naturale, re- 
prezentînd 72 la sută din suprafața 
existentă. De asemenea, coasa a 
doua la lucernă este practic înche
iată. Aceste rezultate se datoresc 
măsurilor luate din timp de către 
organele locale. De exemplu, în luna 
iunie, la cooperativa agricolă „Ni
colae Bălcescu" a fost organizat un 
schimb de experiență pentru însu
șirea tehnologiei de însilozare la su
prafață, ca și a modului cum 
buie organizată recoltarea 
canizată a furajelor cu 
bina de siloz, cu cositoarele pur
tate de tractoare și cu motocositoa- 
rele de tip „Carpați". La prima ve
dere, lucrurile stau bine. De ce nu
mai la prima vedere ? Pentru că, așa 
cum ne spunea și ing. Constantin 
Bulugiu, directorul direcției agricole 
județene, „coasa a doua la lucernă a 
întîrziat aproape două săptămîni. Și 
aceasta din două motive : pe de o 
parte din cauza ploilor căzute în ul
timul timp, iar pe de altă parte, și 
acesta este motivul principal, în 
multe cooperative nu a fost bine or
ganizată munca. Din această cauză, 
la cooperativele agricole din Simian, 
Cioroboreni, Dănceu și' altele n-a 
fost folosită întreaga capacitate de

tre- 
me- 

com-

Muncâ intensa pentru strîngerea recoltei în Bărâgan Foto : M. Andreescv
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INTERVENȚIA MINISTERULUI
ȘI-A ATINS ȚINTA

„Dacă se va lucra în ritmul din ultimele 3—4 
luni, respectarea termenului de punere în func
țiune a noilor obiective industriale de la Uzina 
de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari va 
fi iremediabil compromisă. Deocamdată, acest 
nedorit deznodămint mai poate fi evitat. în acest 
sens, este necesară, înainte de orice, intervenția 
operativă a Ministerului Construcțiilor Indus
triale..."

Aceasta era concluzia articolului „Șantierul se 
tot reorganizează, restanțele înfloresc văzînd cu 
ochii", apărut în ziarul „Scînteia" nr. 8424. Care 
a fost reacția ministerului ? Iată cîteva spicuiri 
din răspunsul trimis redacției din partea Direc
ției generale de construcții industriale : „După 
cum rezultă din articol, îndrumarea și controlul 
șantierului de la Uzina de superfosfați și acid 
sulfuric Năvodari se făceau defectuos de către 
întreprinderea de construcții-montaj Brăila de 
care aparținea. Din aceste motive, șan
tierul de la Năvodari a fost trecut la data de 
1 aprilie a.c. la întreprinderea 12 construcții- 
montaj Constanța. Pentru bunul mers al lucră
rilor de construcții-montaj pe acest șantier, 
s-au ținut și se țin ședințe săptămînale de co-

în acest an, cu toate greutățile 
provocate de calamitățile naturale, 
au fost predate cu 10 pînă la 45 de 
zile înainte de termen o serie de 
obiective economice și sociale, în
tre care hala de tîmplărie la Tg. 
Secuiesc, un complex comercial la 
Sf. Gheorghe, 267 apartamente și 
altele, recuperîndu-se rămînerlle 
în urmă provocate de inundații.

Ne angajăm ca pînă la sfîrșitul 
anului să realizăm 160 de aparta
mente cu 15 zile înainte de termen, 
să economisim 200 tone ciment și 
20 tone oțel-beton prin reducerea 
consumului specific și gospodărirea 
judicioasă a materialelor. Colectivul 
nostru — se spune în telegramă — 
a primit cu entuziasm sarcinile ce-i 
revin în viitorul cincinal și, în spe
cial, în primul an al acestuia, 1971 
— și se angajează ca pentru tradu
cerea lor în viață să nu precupe
țească nici un efort. In acest 6cop 
vor fi depuse eforturi sporite pen
tru introducerea în tehnologia con
strucțiilor a tot ceea ce e înaintat, 
modern și economic, pentru utiliza
rea eficientă a mașinilor și agrega
telor de șantier, a materialelor de 
construcții.

lucru a utilajelor. De asemenea, coo
perativele agricole din Șișești, Șo- 
varna și Ilovăț au intirziat mult 
transportul finului, care, fiind supus 
intemperiilor, s-a depreciat". Ceea ce 
demonstrează că în aceste cooperati
ve nu s-au tras învățăminte din ne
ajunsurile de anul trecut, cînd s-au 
produs pierderi mari de furaje.

Păgubitoare este și optica unor 
consilii de conducere care nu s-au 
convins de necesitatea folosirii tu
turor resurselor de furaje. La coope
rativa agricolă Cujmir, după ce finul 
de lucernă din coasa a doua a fost 
lăsat neadunat — ceea ce a dus la

mandament cu beneficiarul. Este adevărat că la 
semnarea actului de punere în funcțiune a li
niei a IlI-a de acid sulfuric s-a constatat că 
mai sînt necesare o serie de remedieri și com
pletări la circa 200 puncte, dar în prezent aceste 
remedieri și completări sint finalizate. Mențio
năm, totodată, că provizoratele privind punerea 
fabricii în funcțiune au fost impuse de livrarea 
cu intîrziere a unor utilaje, o parte din ele ne- 
fiind aduse nici în prezent. Cu toate acestea, fa
brica lucrează la parametrii proiectați și a fost 
recepționată cu două luni înainte, de termen.

Pentru viitor s-au luat măsuri ca secția de 
granulafe să intre în probe tehnologice la 1 de
cembrie 1970, iar lucrările de Ia acidul fosforic 
și superfosfatul triplu, care aveau termen de 
punere in funcțiune la 30 decembrie 1971, să fie 
date în. exploatare la 30 iunie 1971“.

După aceste precizări, considerăm că interven
ția ministerului și-a atins ținta.

S-AU TRAS ÎNVĂȚĂMINTELE 
CUVENITE ?

în legătură cu articolul „Piesele de schimb — 
o problemă a industriei chimice", apărut în ziarul 
„Scînteia" nr. 8420 , în care se critica încetineala

cu care sînt asimilate piesele de schimb pre
văzute in plan la Uzina de medicamente Bucu
rești (U.M.B.), am primit la redacție următorul 
răspuns din partea corhitetului de direcție al fa
bricii : „Am luat măsuri imediate in vederea 
executării urgente a celor 15 poziții de piese de 
schimb și asimilări restante din trimestrul I 
1970. Ca urmare, pină în momentul de față s-au 
realizat în afara pozițiilor restante din trimes
trul I 1970 și asimilările prevăzute pentru' tri
mestrul II. Am intervenit la timp pentru execu
tarea în termen și a celorlalte piese de schimb 
asimilate și planificate în trimestrele III și IV 
1970. Sîntem convinși că în prezent la 
U.M.B. au fost înlăturate carențele de or
ganizare, provocate în perioada lucrări
lor de sistematizare a patru ateliere me
canice cu specific diferit și că în viitor rezul
tatele muncii vor fi la nivelul cerințelor".

Și de această dată consemnăm o intervenție 
eficientă pentru soluționarea unei probleme de 
mare imporțanță economică. Important este ca 
în viitor asemenea măsuri să aibă un caracter 
preventiv, iar realizarea integrală a sarcinilor 
de plan la toate sortimentele, inclusiv piesele 
de schimb, să constituie o preocupare perma
nentă a comitetului de direcție.

IN TOATE ÎNTREPRIN 
BERILE CAPITALEI

Acțiuni susținute 
pentru

economisirea 
metalului

O amplă acțiune de econo
misire a metalului se desfă
șoară în toate întreprinderile 
bucureștene. Mii de oameni 
propun noi soluții și mijloace 
pentru reducerea consumurilor 
specifice, se fac reproiectări 
de repere, vizînd micșorarea 
gabaritelor acestora, se aplică 
metode tehnologice perfecțio
nate La uzinele „Vulcan", 
de pildă, prin reproiectarea 
supraîncălzitoarelor și tambu
rului cazanelor de 120 tone/ 
abur/oră se realizează econo
mii de 50 de tone metal. Pes
te 30 de tone de metal se eco
nomisesc și la uzinele „Elec
tromagnetica" numai prin re
proiectarea unor aparate de 
măsură și contoare electrice. 
Uzinele „23 August" au înscris 
de la începutul anului în con
tul economiilor peste 600 tone 
de metal. Printre măsurile a- 
plicate aici în scopul folosirii 
cît mai judicioase a metalului 
se află reproiectarea unor re
pere ale liniilor de ciment, 
introducerea de noi tehnologii 
la fabricarea unor repere 
pentru locomotive, folosirea 
capetelor de metal rezultate 
din ștanțări pentru realizarea 
unor repere mici etc.

(Agerpres)

putrezirea unei cantități însemnate 
— vrejii de mazăre de pe 20 de hec
tare au rămas pe cîmp. Or se știe că 
vrejii de mazăre constituie o exce
lentă hrană pentru oi.

Din raidul întreprins în județele 
Sălaj și Mehedinți se desprinde con
cluzia că este imperios necesar ca 
organele agricole să-și îndrepte a- 
tenția spre acele unități unde se a- 
preciază că pot avea' deficite de fu
raje, sprijinindu-le să organizeze re
coltarea tuturor rezervelor de nu
trețuri, a ierburilor de pe marginea 
șoselelor și a căilor ferate, din po
ieni de pădure etc., pentru a-și con
stitui rezerve cit mai mari de nu
trețuri. Principalul este să se acțio
neze cu rapiditate pentru ca furajele 
existente în mari cantități pe cimp 
să ajungă neîntîrziat în sectoarele 
zootehnice.

Vasile RUSU 
Constantin COTOȘPAN 
corespondenții „Scînteii

Obiectivele majore ale dezvoltării economice
IN DEZBATEREA

ADUNĂRILOR

GENERALE

ALE SALARIA TILOR
Tn numeroase întreprinderi, salariafii sau repre

zentanții acestora — desemnafi în adunări pe sec
ții și sectoare — analizează în aceste zile, în adu
nări generale, bilanțul activității economice și fi
nanciare din prima jumătate a acestui an și mă
surile necesare pentru asigurarea îndeplinirii inte
grale a planului și a angajamentelor asumate în 
anul 1970, dezbat sarcinile de plan pe 1971 — 
primul an al cincinalului viitor — și măsurile teh-

nico-organizatorice pentru realizarea lor exem
plară. Adunările generale ale salariaților, for co
lectiv de dezbatere și analiză a problemelor ma
jore ale producției, prilejuiesc o analiză profundă, 
obiectivă și realistă a situației economico-finan- 
ciare, evidențierea resurselor interne existente în în
treprinderi, prin a căror intensă fructificare să se 
asigure realizarea și depășirea planului pe acest 
an și îmbunătățirea indicatorilor de plan pe 1971.

LA UN ÎNALT NIVEL DE MATURITATE

e-co-
ceea
și a

Ceea ce a caracterizat adunarea 
generală a reprezentanților salariați
lor de la FABRICA DE PIELĂRIE 
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE „FLACARA 
ROȘIE" DIN BUCUREȘTI a fost 
profundul său caracter de lucru, des- 
prinzîndu-se cu pregnanță spiritul de 
responsabilitate și hotărîrea muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor și 
nomiștilor de aici de a dezvolta 
ce a fost pozitiv în munca de pînă 
acum, de a lichida neajunsurile 
stabili noi- modalități prin care să 
sporească contribuția colectivului de 
aici la ridicarea calitativă a întregii 
activități economice.

După ce a scos în evidență reali
zările colectivului din primul se
mestru al acestui an — la producția 
globală planul a fost depășit cu 1,4 
la sută. Ia producția-marfă cu 5,7 
ia sută, iar productivitatea muncii a 
fost cu 1,2 la sută mai mare decît 
cea planificată — darea de seamă 
prezentată de ing. Dumitru l’inti- 
Iescu, directorul fabricii, departe de 
a căuta scuze și justificări facile pen
tru unele neajunsuri existente în 
gospodărirea materiilor prime și a 
materialelor, în domeniul calității 
producției, a prezentat detaliat, in
tr-un pronunțat spirit critic, princi
palele cauze ale deficiențelor ce con
tinuă să existe în activitatea între
prinderii. Prin problematica aborda
tă, darea de seamă a creat o bază 
serioasă de discuții.

Sesizînd că punctul nodal al per
fecționării activității economice a în
treprinderii îl constituie îmbunătăți
rea continuă a calității produselor și 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, mulți 
participanți la dezbateri au abordat 
cu precădere aspectele concrete lega
te de soluționarea acestor probleme.

— Este bine să amintim rezultate
le bune- — remarca tehnicianul Ion 
Carpen — dar este și mai bine să ne 
sporim exigența față de propria 
noastră muncă, pentru ca în felul a- 
cesta să putem produce în viitor mai 
mult și mai bine. Consider că, în ac
tuala etapă, obiectivul central al
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muncji noastre trebuie să fie îmbu
nătățirea calității producției. Or, în- 
trucît nivelul calitativ al unui produs 
finit depinde, în ultimă instanță, de 
calitatea execuției în toate fazele și 
operațiile, cred că este absolut nece
sară întărirea autocontrolului tehnic 
de calitate la fiecare operație a pro
cesului tehnologic.

Propunerea aceasta a declanșat 
discuții interesante, exprimarea u- 
nor păreri competente, caracterizate 
de un înalt spirit critic și autocri
tic.

— Am realizat planul pe 6 luni — 
a spus Gheorghe Niculescu, din ca
drul serviciului C.T.C. — dar între
barea este : cum, în ce condiții ? Să 
recunoaștem că la calitate ne-am 
gîndit uneori mai puțin. Altfel cum 
pot fi explicate o serie de defecte 
depistate abia la recepție sau faptul 
că, recent, o serie de produse reali
zate la banda nr. 1 au trebuit să fie 
remaniate ? Vina este atît a contro
lorilor de la capătul de linie, care la
să uneori cu destulă ușurință să trea
că și produse de slabă calitate, dar 
și a tovarășilor de la secția tăbăcă- 
rie, care ne furnizează materii prime 
necorespunzătoare și care vor trebui, 
ca atare, să-și îmbunătățească neapă
rat activitatea.

Alți vorbitori, printre care Nicolae 
Doroftei, Dumitru Pora și Filofteia 
Corban, au reliefat interdependența 
ce există între îmbunătățirea calită
ții produselor și creșterea eficienței 
economice a întreprinderii. Ei au sub
liniat, totodată, că eforturile pentru 
realizarea acestor sarcini economice 
majore vor trebui să se amplifice 
simțitor în viitor, date fiind exigen
țele sporite ale planului pe anul 1971. 
în strînsă legătură cu ridicarea ni-

TONUL FESTIVIST
NU POATE ANIHILA

SPIRITUL CRITIC
Cu cîteva minute înainte de a în

cepe adunarea generală a reprezen
tanților salariaților de la COMBINA
TUL DE PORȚELAN DIN CLUJ am 
fost surprins cînd am aflat că ea n-a 
fost pregătită cu toată răspunderea, 
că darea de seamă prezintă scăderi 
serioase, iar proiectul planului de 
măsuri tehnico-organizatorice este 
doar un schelet a ceea ce ar trebui să 
fie, întrucil nu dădea răspuns nume
roaselor probleme ridicate în adunări
le care au avut loc, în prealabil. în a- 
teliere și în secții și, în general, ma
rilor probleme care stau în prezent în 
fața combinatului. Și totuși, adunarea 
generală a avut loc. înainte de a în
cepe a fost constituit, ad-hoc, un co
lectiv care — în timp ce ing. Alexan
dru Șerban, directorul general a! com
binatului, a prezentat darea de seamă 
— a procedat la „lărgirea" planului 
de măsuri. Cele 7 propuneri inițiale 
au devenit... 22. de data aceasta — 
spre deosebire de prima variantă — 
Cu termene și responsabilități.

Desigur, este greu de presupus că 
în 30—40 de minute au fost selecțio
nate judicios măsurile cele mai bune 
care să asigure creșterea producției 
și a productivității muncii, sporirea 
eficienței activității economice a com
binatului. Superficialitatea cu care a 
fost pregătită aici adunarea generală 
a salariaților este mai mult decît evi
dentă. Darea de seamă a pus aocen- 
tul îndeosebi pe realizări. Reprezen
tantul forului tutelar — ing. Adrian 
Lupu, din Direcția generală de ur
mărire a producției din M.I.U. — s-a 
străduit să laude rezultatele meritorii 
ale combinatului: în primul semestru 
planul și angajamentele au fost reali
zate cu 10 zile mai devreme, la toți 
indicatorii. O atare situație a creat, 
probabil, un sentiment de automulțu- 
mire în sinul conducerii combinatului, 
sentiment care a făcut-o să uite că, 
chiar și în activitatea unui colectiv 
harnic, nu totul merge strună, există 
destul loc pentru mai bine.

Tonul festivist, bilanțier al dării de 
seamă, care a escamotat în bună 
măsură neajunsurile, nu i-a împiedi
cat pe participanții la dezbateri 
să-și spună deschis opinia asupra 
punctelor nevralgice ale activității 
combinatului, să facă propuneri con
structive pentru obținerea de rezul
tate economice superioare. Romulus 
Ghidea, directorul fabricii de por
țelan în curs de construire la Alba 
lulia, a arătat că intrarea în func- 

velului calitativ al producției, au fost 
dezbătute și o serie de probleme pri
vind reducerea consumului de ma
terii prime și materiale. Pornind de 
la datele prezentate în darea de sea
mă, din care rezultă că o serie de 
ateliere nu și-au realizat angajamen
tul de economii la diferite sortimen
te, tov. Vasile Vasile, președintele 
comitetului sindicatului, a arătat că 
în acest domeniu există încă imense 
rezerve nefructificate. „Nu cred — 
spunea dînsul — că la atelierul de 
croit doar 3 muncitori au fost ca
pabili să obțină economii. După pă
rerea mea, întregul nostru colectiv 
dispune de posibilități în acest sens. 
Se cere însă să fie înfrînte anumite 
inerții, să crească spiritul gospodă
resc ăl fiecăruia dffitre noi".

Dezbătînd cifrele de plan pe anul 
1971, vorbitorii au subliniat că a- 
cestea sînt mobilizatoare, pe deplin 
realizabile, concentrind preocupările 
colectivului în direcția ridicării pe 
toate planurile a eficienței econo
mice. Proiectul de plan de măsuri 
tehnico-organizatorice prezentat de 
Mihai Deselnicu, inginerul șef al 
fabricii — care va fi definitivat pe 
baza propunerilor formulate în adu
narea generală a salariaților — oferă 
în acest sens un argument convin
gător. Vizînd modalități concrete de 
atragere în circuitul producției a unor 
noi rezerve interne, măsurile pre
conizate vor contribui, neîndoielnic, 
la creșterea producției și a produc
tivității muncii, la reducerea prețu
lui de cost. Din calculele făcute re
zultă că cele 26 de măsuri tehnico- 
organizatorice prevăzute vor avea 
o eficiență de aproape 8 milioane 
lei.

Constantin DUMITRU

instalații care 
vor trebui să 
lăzi, deoarece 
Cluj, este în

fost 
pe- 

unor 
mult 
— a 
șeful

țiune la termen a acestei noi unități 
. industriale se află sub semnul între
bării : agregate și 
peste puțină vreme 
producă sînt încă în 
constructorul, I.C.M.
intîrziere cu unele lucrări ; nici a- 
sigurarea cu cadre a acestei fabrici 
nu este o problemă care să nu dea 
de gindit. lug. loan Roșea, șeful ser
viciului producție, maiștrii Emanoil 
Man și Dumitru Gaciu, muncitoa
rea Eufrosina Mureșan, Doina Ol
tean, șefa serviciului organizarea și 
normarea muncii, brigadierul Ștefan 
Marc și alții au scos în evidență nu
meroase rezerve de creștere a pro
ducției și productivității muncii, de 
reducere a costurilor de fabricație 
prin utilizarea pe scară mai largă a 
materiilor prime indigene și redu
cerea importurilor de caolin, colo- 
ranți, chimicale etc.

La Fabrica de porțelan din Cluj se 
pune cu acuitate problema reduce
rii cheltuielilor de fabricație, care, în 
primul semestru din 1970, au 
mai mari decît în aceeași 
rioadâ a anului trecut. Calitatea 
produse poate fi, de asemenea, 
îmbunătățită. „Nu-i suficient 
subliniat ing. Cornel Fărăianu, 
laboratorului central — să constatăm 
că în produsele noastre apar fisuri, 
ovalizări sau crăpături. Trebuie să 
descoperim neîntîrziat cauzele aces
tor defecte, să luptăm pentru înlătu
rarea lor. Una o știm : este neres- 
pectarea rețetelor de fabricație, adică 
încălcarea disciplinei tehnologice. 
Stă în puterea noastră s-o înlătu
răm".

Hotărît lucru. în adunarea generală 
6-au spus multe lucruri interesante, 
la obiect, s-au făcut numeroase pro
puneri pe baza cărora va putea fi îm
bogățit planul de măsuri tehnico-or
ganizatorice. Cu atît este mai regre
tabil că la dezbateri n-au fost pre- 
zenți reprezentanți ai întreprinderii 
de construcții-montaj, care poartă o 
mare răspundere pentru întîrzierea 
lucrărilor de investiții, ai cercetăto
rilor din cadrul filialei Academiei, 
care colaborează la rezolvarea unor 
probleme de producție ale combinatu
lui, ca și ai Centralei miniere, care nu 
asigură 
ritmică 
riale.

întotdeauna o aprovizionare 
cu materii prime și mate-

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii1
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Spre o investigare 
largă, sistematică 
a documentelor istorice

Opinii exprimate !n sesiuni de co
municări științifice și informații tot 
mai dese publicate în coloanele 
periodicelor noastre comunică îm
bucurătoare știri că pretutindeni, 
harnici muzeografi, cercetători per- 
severențl, cadre didactice și do
natori au îmbogățit și îmbogă
țesc colecțiile documentare ale fon
durilor arhivistice, muzeele, expo
natele caselor memoriale, instituțiile 
de învățămînt și de cercetare știin
țifică cu materiale privind aspirațiile 
și viața de luptă a națiunii noastre, 
momentele creativității ei robuste, 
activitatea unor personalități remar
cabile.

încă din secolul trecut — călăuzit 
nu numai de comandamentele disci
plinei istorice, pe care ca om de 
știință a ilustrat-o la catedra de ar
heologie a Universității din București 
și prin cercetări valoroase, dar și ca 
intelectual cu luminoasă conștiință 
cetățenească — Al. Odobescu luase 
inițiativa, ca director departamental 
și mai apoi ca ministru al instruc
țiunii publice în guvernul Mihail 
Kogălniceanu din 1864, ca prin căr
turarii de la sate și profesori să fie 
depistate de-a lungul țării monumen
tele trecutului, să fie culese tradi
țiile orale, legendele și baladele fol
clorice, să se publice documentele 
particulare și de stat din arhive, 
grijă ce, peste cîțiva ani numai, o 
exprima într-un însuflețit discurs la 
24 ianuarie 1870, pe dealul Cotroce- 
nilor, dramaturgul și poetul antimo
narhic Nicolae Scurtescu. El indica 
între mijloacele de afirmare a socie
tății studiile „istoriei naționale și 
literatura poporană în care românis
mul este adine sculptat cu obiceiuri, 
datine și costume. E destul să meargă 
cineva prin colibele acoperite cu 
șovar șf le va afla ascultînd poveș
tile bătrinilor și cîntecele flăcăilor".

Preocupări asemănătoare stau și la 
baza cunoscutelor chestionare de is
torie, de limbă, de carte veche româ
nească și de folclor ale lui Nicolae 
Densușeanu, B. P. Hașdeu, Nerva 
Hodoș, Artur Gorcvei, răspîndite în 
ultimele decenii ale secolului al 
XIX-lea în toate județele țării și 
prin răspunsurile cărora s-au con
semnat la îndemîna istoricului cul
turii naționale, foarte bogate pe cit 
de utile informații cu caracter is
toric, filologic, folcloric și de biblio
grafie din mediul sătesc și urban.

In momentul actual nu poate fi 
vorba de document în sine, de colec
ționare nefructificată, ci, ca în cazul 
inovațiilor din industrie ce duc la 
perfecționarea procesului tehnologic, 
de valoarea lui augmentativă, de 
intrarea și integrarea esenței sale în

releul informațional al problemei la 
care se referă.

Cercetările trebuie promovate cu 
curaj și valorificate în cercuri cit 
mai largi pentru a contribui la pro
gresul științei, actul lor urmînd a fi 
stimulat în toate ramurile discipline
lor umaniste și pozitive, contribuind 
pe temeiul documentărilor inedite la 
progresul științei.

Mihail Kogălniceanu spunea în 1843 
că „Istoria trebuie să fie și a fost 
întotdeauna cartea de căpetenie a 
popoarelor și a fieștecărui om îndeo
sebi, pentru fieștecare stare, fiește- 
care profesie află în ea reguli de 
purtare, sfat la îndatoririle sale, 
învățătura la neștiința sa, îndemn la 
slavă și faptă", drept care, pe teme
iul concepției marxiste despre lume 
și societate, care valorifică rolul 
popoarelor în evoluția umanității, 
documentării îi revine în procesul 
predării didactice și în cercetarea

puncte de vedere
științifică o contribuție remarcabilă 
nu numai la lărgirea volumului de 
cunoștințe, oi și la consolidarea con
științei patriotice-cetățenești a ele
vului, a studentului, a cititorului din 
masă.

Pe măsură ce căutarea materiale
lor noi va înainta, cercetarea va cîș- 
tiga aderenți zeloși. Așa au făcut 
„școală" în direcția adunării izvoa
relor și a cercetării B.P. Hașdeu, 
A.D. Xenopol, D. Onciul, Victor 
Babeș, dr. George Marinescu, Ovid 
Densusianu, N. Iorga, V. Pîrvan, 
D. Guști, N. Cartojan, George Căli- 
nescu, Perpessicius.

Urmînd cu consecvență convinge
rea că în sprijinul științei istorice 
din patria noastră cercetărilor de 
istorie locală le revine un rol im
portant, menit să stimuleze investi
gații noi și pe scară mare, punct de 
plecare al redactării unor monografii 
și lucrări de sinteză cu tematică 
extinsă, explorarea documentară în 
multilateralitatea ei se impune, după 
părerea mea, ca deziderat național 
pus în slujba valorilor perene ale 
poporului român. Subliniindu-se ele
mentul caracteristic epocii și regiunii 
pot fi evitate teoretizările închistate 
și repetarea unor locuri comune, iar 
in locul aparatului încărcat de bi
bliografie comună și de trimiteri ge
nerale, bibliografia va cîștiga ca sub
stanță.

Nu-i de conceput ca în fața docu
mentului să rămîi indiferent sau să-1 
negi contribuția.

Expoziția pictorului polonez 
Waclaw Taranczewski

De asemenea, nu-1 mai puțin ade
vărat că pentru a extrage materia
lului documentar elementele care îm
ping înainte informația trebuie pasiu
ne și competența investigației, autori
tatea interpretării critice a materiale
lor dobîndite, constituind prin adăugi
rea esenței lor de știri la bibliografia 
selectivă interesante acte de restitu- 
ție și comuniune, dialogul cauzal cu 
realitatea istorică. Traducerea în 
practică a acestui nobil deziderat, 
efectuarea amplului proces de inves
tigare, de cercetare și scoatere la 
lumină a unor tezaure cuprinzînd 
valori inestimabile ce concretizează 
expresiv date valoroase pe multiple 
planuri, cum ar fi cel sociologic, 
științific, literar, presupune ca o con
diție a succesului lărgirea bazei sale 
de realizare, antrenarea unor cate
gorii tot mai largi de cunoscători și 
prețuitori ai faptului de cultură. 
Intelectualitatea din mediul sătesc, 
profesorii de limba română și limbi 
străine, istorie, pot aduce o contribu
ție hotărîtoare și prețioasă în toate 
regiunile patriei, prin activitatea lor 
permanentă de surprindere din inte
rior a realităților locale, surprindere 
care prin numărul deocamdată redus 
al specialiștilor cercetători nu poate 
avea, întotdeauna, amplitudinile do
rite. Este necesară însă, pe lîngă 
entuziasm și rîvnă, și o pregătire 
adecvată, o familiarizare cu metodele 
și tehnicile de cercetare specifice 
acestui domeniu de activitate, fami
liarizare care trebuie să fie făcută 
încă din anii studenției pe băncile 
amfiteatrelor. Facultățile de filologie 
din cadrul universităților și institu
telor pedagogice trebuie să găsească 
modalități mai eficace pentru a da 
viitorilor profesori cunoștințele nece
sare abordării și studierii documen
tului, ajutîndu-i să știe cum trebuie 
să fie explorate arhivele orășenești 
și comunale, bibliotecile sătești, co
lecțiile particulare, cu receptivitatea 
necesară față de valoarea documen
tului. Căutînd, descoperind ves
tigiile vieții poporului, ocrotind și 
prelucrînd tezaurul informativ al 
strădaniilor lui pentru o ordine so
cială dreaptă, documentele .■ mate
riale și spirituale locale (cores
pondență, acte oficiale, cronici să
tești, folclor, însemnări particulare, 
cărți adnotate, obiecte casnice de 
altădată, inscripții lapidare, monu
mente arheologice, periodice vechi, 
proclamații și alte mărturii) ce ilus
trează împrejurări sociale și politice 
din diferite perioade, înțelegerea 
sporită a datului istoric capătă adîn- 
cime, semnificația patriotismului 
înnobilator și precizări asupra lupte
lor purtate de masele populare 
pentru independență și suveranitate 
națională, pentru eliberarea de ex
ploatare, pentru răsturnarea orîndui- 
rii burgheze, pentru edificarea socia
lismului.

Prof univ. dr. Augustin Z. N. POP
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i G Dansînd Sirtaky
T — 15,30; 18; 20,15.
i o Acțiunea „Vulturul": MUNCA 
/ — 16; 18; 20.
1 • Cazul sergentului Grișa (ambe

le serii) : COSMOS — 15,30; 19.

cinema

iarbă : CEN-
13,30; 16; 18,30;

GRĂDINA CA-

O Sunetul muzicii I PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Petrecerea : CAPITOL — 9,15;
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,15.
• Intrusa : REPUBLICA — 10; 
12,30; 16; 18,30; 21.
O Argoman superdlabolicul : FES
TIVAL — 8; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, GRĂDI
NA DOINA — 20,30, ARENELE
ROMANE — 20,45.
• Jandarmul se însoară: SALA
PALATULUI — 19,30 (seria de
bilete — 3368), BUCUREȘTI — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, GRĂ
DINA FESTIVAL — 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
VICTORIA — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,30; 19; 21, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Splendoare în 
TRAL — 8,45; 11;
21.
• Pepe le Moko : 
PITOL — 20,15; 22.
• Așteaptă pînă se întunecă î 
LUMINA — 9,15—15,45 în continua
re; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
O Marile vacanțe î DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, VOL
GA — 16; 18,15; 20,30, GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,30.
• Zece ani de eră cosmică ; 
Omul a ieșit în Cosmos — 9; 13;
19.30, Pași spre infinit — 11,15;
17,15 : TIMPURI NOI.
• Orgolioșii — 9; 11; 13, Articolul 
420 — 15,30; Roșu și negru (ambe
le serii) — 19; CINEMATECA 
(sala Union).
• Această femeie : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30. ; 21, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Omul care nu poate fi acuzat: 
GRIVIȚA — 16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA PRO
GRESUL PARC — 20,15.
• Salariul groazei : BUCEGI — 
10; 15,45; 18,30, Ia grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 16; 17; 20.
• Asterix și Cleopatra : UNIREA
— 15,30; 18.
a Urmărirea : GRĂDINA UNI
REA — 20,30.
o Vînătorul de căprioare i LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Operațiunea LSontine : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te naște : GIU- 
LESTI — 15.30; 18; 20,30, ARTA — 
10,30: 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 15,45; 18,15; 20,30.
A Freddy și cîntecul preriei : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20, VI
TAN — 15,30, la grădină — 20,30.
• Testamentul doctorului Ma
buse : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
A Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Joc dublu în serviciul secret t 
VIITORUL — 16; 18; 20.
» Străinii : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15, la grădină
— 20,30.
O Timp pentru a trăi s MOȘILOR

• Mtsteriorul X din Cosmos : MO
ȘILOR — 15,30, Ia grădină — 20,30.
• *- ■ — - • r . POPULAR

serii) : COSMOS — 15,30; 19.
Departe în apus : FLACARA 

— 15,30.
• Păcatul dragostei : FLACARA!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l — 18; 20,30.
t, Warlock : DACIA — 8,45—20,30 

ț în continuare.
« Familia T6t t VTTAN — 18.
• Marele semn albastru t PRO- 
GREȘUL — 15,30; 18.

t

începînd de marți, sala Dalles din 
Capitală găzduiește expoziția picto
rului polonez Waclaw Taranczewski.

Deschisă sub auspiciile Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă 
în cadrul „Zilelor culturii poloneze", 
expoziția prezintă o selecție din lu
crările artistului realizate în cei 
peste 30 de ani de activitate.

Cu prilejul vernisajului a luat 
cuvîntul criticul de artă Vasile Dră
guț, care a reliefat personalitatea 
artistului oaspete subliniind, totodată, 
caracteristicile creației sale. Răspun- 
zînd, pictorul Waclaw Taranczewski

a exprimat gratitudinea sg pentru 
organizarea expoziției.

în asistență, prezentă la deschide
rea expoziției, se aflau Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Dinu, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Ion Jalea, președinte de 
onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. Erau prezenți, de aseme
nea, Jaromir Ocheduszko, ambasa
dorul R.P. Polone la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București și membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

O lume a fanteziei și inteligenței tehnice

„MINITEHNICUS ’70“
Din 1967, de cînd a 

fost lansat de revista 
„Cutezătorii", cu spriji
nul Consiliului Național 
al Organizației Pionie
rilor, concursul „Mini
tehnicus" s-a desfă
șurat la cea de-a treia 
ediție, iar numărul 
elevilor care și-au des
coperit vocația, pasiu
nea pentru tehnică, în
clinațiile către deprin
deri practice a crescut 
mereu.

O enumerare a parti- 
cipanților de-a lungul 
celor trei ediții este e- 
dificatoare : in 1968, la 
prima ediție — 1235 
concurenți, in 1969 — 
3 900 de participanți și 
1 234 lucrări ; iar in 1970 
— 10 000 de participanți, 
8 000 lucrări cu care 
s-au alcătuit în preala
bil 40 expoziții județe
ne, selectîndu-se apoi 
pentru expoziția pe țară 
„Minitehnicus ’70", 1 000 
de lucrări, dintre care 
203 distinse cu premii 
și mențiuni.

începînd de luni, în 
aripa nouă a Institutu
lui de arhitectură „Ion. 
Mincu", roadele inteli
genței și pasiunii teh
nice a multora din cei 
10 000 de autori pot 
fi cunoscute de vizita
torii interesantei expo
ziții, care va rămîne 
deschisă pînă la 10 au- 
gust. O noutate în a- 
cest an : alături de lu
crările elevilor și pio
nierilor români, sînt 
prezente exponate șt 
imagini fotografice în- 
fățișind activitatea in 
domeniul tehnic din 
alte țări socialiste — 
Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Unga
ria. U.R.S.S.

Expoziția este un ve
ritabil test profesional. 
Ingeniozitatea cu care 
nu fost concepute apa
rate dintre cele mai di

verse, utilitatea lor, 
vorbesc nu despre niște 
simple „jocuri de copii", 
ci de o activitate ce se 
poate numi fără ezitări 
anticipația viitorului 
profesional al multora 
dintre participanți. Sînt 
prezenți aici, în expo
ziție, cercetătorii, in
ventatorii de mîine. în 
„biografia" lor științifi
că primele date au fost 
consemnate deja și a- 
testate și prin „Diplo
mele de inventator" a- 
tribuite unora dintre 
ei, recomandind sim
plu calitățile deose
bite ale autorilor lor. 
Astfel, după ce în 1969, 
elevul Radu Papazian 
din București se pre
zenta cu o nivelă sim
plu și ingenios gîndită, 
ce acționa un indicator 
audio și video, arătind 
in centimetri și grade 
cele mai mici denivelări 
de suprafață, în acest 
an propune un dispozi
tiv pentru detectarea 
pierderilor de gaz pe 
conductă, lucrare cu 
care, alături de alți opt 
autori români de apa
rate tehnice, va parti
cipa la Tirgul interna
țional de invenții ale 
elevilor de la Tokio. Un 
nume dintre multe alte
le ! Propunindu-l aten
ției, avem sentimentul 
că ar trebui să-i alătu
răm alte sute de nume. 
Cu atît mai mult, cu cit 
o parte din aparate sînt 
rezultatul unor con
tribuții colective ; încă 
de pe acum, tinerii 
tehnicieni descoperă a- 
vantajele muncii de e- 
chipă.

Așa îneît nu ne ră- 
mtne decît să zăbovim 
în fața sutelor de expo
nate, să le apreciem 
caracteristicile tehnice, 
să ne bucurăm de ta
lentul materializat. Și 
să reținem din acest ca

leidoscop de preocupări 
cîteva dintre ele : mat 
intii, roboții la care 
doar numele amintesc 
că „părinții" lor sînt 
niște copii — „Tic-tac", 
„Roboțel", „Bogdan" etc. 
— apoi aeromodelele și 
navomodelele — con
fesiuni ferme ale unor 
aspirații statornice...

O mare lume a fan
teziei tehnice,consacra
tă, recunoscută prin 
premii speciale, men
țiuni, premii pentru 
originalitate. O lume ai 
cărei eroi sînt miile de 
elevi care și-au afirmat 
astfel voința de a-și. 
dezvolta aptitudinile, 
talentul tehnic. O lume 
a micilor tehnicieni, 
inventatori, autori cu 
brevete și diplome, a- 
flată într-o pasionantă 
competiție în care, 
deocamdată, s-a situat 
în frunte județul Bra
șov, cîștigător pentru a 
doua oară al trofeului 
transmisibil „Miniteh
nicus". O lume in care 
toți participanta sînt 
cîștigătorl.

Acesta este, în mare, 
universul expoziției 
„Minitehnicus ’70". El 
exprimă elocvent con
dițiile de pregătire teo
retică și practică ce 
le-au fost create elevi
lor din școlile noastre, 
prin grija permanentă 
a partidului și statului, 
prin munca dăruită a 
miilor de cadre didac
tice.

în loc de final la a- 
eeste însemnări, o invi
tație : Părinți, dacă 
vreți să vă cunoașteți 
mai bine copiii, dacă 
vreți să știți ce sînt ca
pabili să realizeze, vizi
tați expoziția deschisă 
recent la Institutul de 
arhitectură „Ion Min
cu" l

N. DRAGOȘ
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EXPRESIA UNOR 
REMARCABILE 
TRADIȚII ARTISTICE

EXPOZIȚIA „ARTELOR FRUMOASE Șl ARTELOR APLICATE DIN VIETNAM
Sălile Dalles găzduiesc în aceste 

zile o amplă expoziție de artă viet
nameză : pictură și grafică în cele 
mai diverse tehnici, precum și artă 
decorativă aplicată. Deținător al 
unei străvechi și puternice tradiții 
artistice' naționale de o mare 
originalitate, îndeosebi în artele
aplicate și arhitectură, poporul
vietnamez a fost în permanență des
chis comunicării cu alte culturi ar
tistice. In această alianță, trăsă
turile naționale s-au reliefat cu 
pregnanță și farmec, atît în genuri 
de mai veche tradiție, cum ar fi lacu
rile, gravura populară, pictura pe mă
tase, unele cate
gorii de artă apli
cată, cit și în ge
nurile moderne : 
pictura în ulei, 
acuarela, desene
le în tuș, peniță 
și hîrtie, afișul.

Publicul nostru 
își poate da sea
ma de caracterul 
acestei amprente 
naționale, consti
tuită în cadrul is
toric al unei stă
ruitoare lupte 
pentru indepen
dență, pentru că 
a avut prilejul să 
admire, în ultimii 
ani, de mai muj- 
te ori, ample 
expoziții de ar
tă plastică din 
Extremul-Orient, 
fiecare avindu-și 
trăsăturile ei bine 
definite. Dacă ar 
fi, înainte de a 
intra în amănun
te, să facem o a- 
preciere asupra 
„tonului" afectiv 
de ansamblu al 
expoziției (și este 
întotdeauna un 
semn bun faptul 
că un asemenea
impune), ar trebui din primul 
moment să subliniem cordialita
tea, franchețea, luminozitatea inte
rioară. Contactul dintre public și o- 
peră se stabilește ușor. Deosebit de 
expresive sînt lucrările pe teme con
temporane, printre care numeroa
se, consacrate luptelor eroice ale 
poporului vietnamez pentru liber
tate, vitejiei și abnegației cu care, 
condus de partid, înfruntă pe agre
sori, hotărît să-și făurească o țară 
liberă, independentă. Impresionează, 
de asemenea, modul în care sînt in

terpretate teme din viața cotidiană.
Deosebit de atrăgătoare prin cali

tatea lor — și poetică, și decorativă 
— sînt picturile pe mătase. Conce
pute ca niște picturi de șevalet, cu 
dimensiuni relativ mici (nedepășind 
în general o jumătate de metru, nici 
in lungime, nici în înălțime), aceste 
picturi reușesc totuși să acopere o 
scară de modalități expresive, de la 
cea miniaturală, de fină poezie a 
detaliului și evocare poetică prin 
grația scrierii mărunte, pe care o 
întîlnim de pildă în peisajul „Șo
seaua din Bac Son" de Dao Duc — 
la viziunea decorativă cu stilizări în

autor, gîndită într-o gamă cromatică 
bazată în primul rînd pe folosirea 
aurului, „Decorticarea orezului", de 
Van Tam, în care mișcarea persona
jelor ne readuce în minte unele com
poziții ale Iui Brueghel, sînt, precum 
și titlurile o arată, inspirate toate 
din viața de eforturi constructive 
ale poporului. Preocupări asemănă
toare întîlnim în numeroasele acua
rele expuse, unele de viziune rea
listă — unități de armată în mers 
— altele dominate de o fantezie 
energică, transpusă totuși intr-un 
limbaj discret, subtil („Mina de căr-

Plufe pe plajăPHAM VAN DON

ton există si se forme fluide, amintind de imaginile 
„Art-Nouveau“-ului, cum atestă por
tretul pe fond deocrat' „împle
tirea părului" de Ngyun Thi 
Khong, sau la sugestia semnifi
cativă, foarte modernă, a formelor 
din pictura „Capre" de Phia Peng.

Un gen specific, cu ajutorul cărora 
pictorii vietnamezi contemporani 
obțin efecte noi și neașteptate, sînt 
lacurile. Compozițiile „Turnarea sta- 
niului" de Pham Duc Cuong, „Plute 
pe plajă" de Pham Van Don, „Intr-o 
galerie deschisă de mină" de același

buni din Hongorp II", „Cîntecul unui 
sat de munți" de Cun Ngoc Khin). 
Sensibilitatea pentru frumusețile na
turii și priceperea de a înțelege și 
reda expresiv mișcarea oamenilor, 
in cele mai diverse ipostaze, se ob
servă și în desene și gravuri : „în
registrarea normelor de producție", 
„Măturătorii noaptea", „Fete la lu
cru", care confirmă aceste trăsături 
ale graficii vietnameze. în mare 
parte, sectorul de grafică al expo
ziției oferă, în cadrul expunerii de 
afișe și caricaturi, lucrări de mare
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INIȚIATIVĂ EDITORIALĂ DE PRESTIGIU:

I
COPIII

Concretizînd o practică 
curentă în întreaga lume 
— aceea a serializăril pro
ducției de carte pentru 
copil — Editura „Ion 
Creangă" a inițiat colecția 
„Biblioteca pentru toți 
copiii", colecție care se 
află astăzi la cel de-al șa
selea număr al său și care 
se înscrie printre realiză
rile de prestigiu ale editu
rii.

Titlurile publicate pînă 
acum, cit și cele în per
spectivă, vădesc o preocu
pare constantă pentru îm
binarea armonioasă a a- 
tractivității cu cerințele e- 
ducativ-formative, condiții 
sine qua non ale genului. 
Selecția ilustrează o con
cepție unitară, aparițiile 
tinzînd să ofere copiilor 
posibilitatea formării unei 
biblioteci care să cuprindă 
marile capodopere ale li
teraturii române și uni
versale, cărțile de căpătîi 
ale copilăriei.

Teoretic, colecția vizea
ză lecturile copiilor între 
zece și patrusprezece ani ; 
varietatea tematică și de

gen ne pare însă a anula 
o asemenea delimitare, 
aparițiile reținînc} aten
ția unei game de vîrs- 
te mult mai largă. Co
lecția înmănunchează in
tr-adevăr titluri care vi
zează, simultan, cultiva
rea pasiunii pentru lec
tură, dezvoltarea gustului 
estetic, formația de cul
tură a copilului, urmă
rind deci — cu o con
stanță care, parcurgînd 
lista aparițiilor viitoare, 
nu pare a înregistra osci
lații — atingerea unui scop 
educativ-formativ, la a că
rui realizare s-a meditat în
delung.

In același sens — edu
cativ — ni se pare de bun 
augur numerotarea apari
țiilor, insuflînd copilului nu 
numai sentimentul ordinii, 
dar și dorința de a poseda 
o bibliotecă completă. Nu
merele apărute pînă acum 
respectă o alternanță care 
omagiază, în egală măsură, 
marile nume ale literaturii 
române clasice și ale lite
raturii universale (Creangă, 
Twain, Eminescu, J. Ver

ne, Sadoveanu). De aseme
nea, din sumarul colecției 
desprindem apariția unor 
volume purtînd semnătura 
unor scriitori de prestigiu 
ca Edmondo de Amicis, 
Emil Gîrleanu, Miguel Cer
vantes, Ion Luca Caragiale, 
H. C. Andersen, Ionel Teo- 
doreanu, Ernest Heming
way, Nicolae Iorga și alții. 
Se concretizează prin a- 
ceasta intenția de a da co
pilului atît măsura marilor 
valori de circulație mon
dială cit și pe aceea a 
inestimabilului tezaur al 
culturii naționale, creîn- 
du-se premisele acelui res
pect pentru tradițiile de 
cultură ale țării sale, ga
ranție a cetățeanului — pa
triot de mai tîrziu.

Sub aspectul formulei 
grafice, deloc neglijabil în 
cazul cărții pentru copii, 
unde concepția vizuală 
presupune responsabilități 
de anvergură, se impune 
în aceste apariții remar
cabila lor ținută. Un su.ces 
cu atît mai meiitoriu, cu cit 
pentru coperta colecției, a- 
parținînd talentatului gra

fician, cunoscut ilustrator 
de cărți pentru copii, Done 
Stan, s-a folosit un produs 
românesc (Relutex), adap
tat pentru prima dată pen
tru o lucrare policromă. 
Coperțile exterioare Includ, 
pe lingă ilustrație, prezen
tarea viitoarelor două apa
riții, precum și o succintă 
biografie a autorului căruia 
ii aparține lucrarea cu
prinsă în respectivul nu
măr, biografie care vine 
să confirme, încă o dată, 
țelurile instructive ale co
lecției.

Angajarea, pe marginea 
acestei colecții, a unui dia
log intre editură și cititori, 
părinți, pedagogi, dialog 
propus de editură in cu
vîntul înainte la volumul 
de debut al colecției și 
sprijinit printr-o măsură 
eficientă — aceea a publi
cării. la sfîrșitul volumului 
inaugural, a listei apariții
lor prevăzute pentru urmă
torii ani — ni se pare a 
traduce în practică un În
totdeauna necesar simț al 
responsabilității. Credem că

este, de asemenea, de 
datoria presei, cu deose
bire a celei de speciali
tate, de a prilejui o con
fruntare a sugestiilor, opi
niilor celor mai diverse, ale 
criticilor chemați să se 
considere printre cei din
ții interlocutori în acest 
dialog care-și propune, în 
esență, să gîndească un 
drum sigur, către cul
tura autentică pentru ti
nerele generații. In acest 
sens, o primă observa
ție care ni se pare a se 
impune, o dată parcursă 
lista viitoarelor apariții, 
este aceea a absenței lu
crărilor consacrate ale 
scriitorilor români contem
porani, ceea ce creează un 
inexplicabil dezechilibru, 
dacă ne gindim la mulți
mea numelor de prestigiu 
și de certă valoare pe care 
le avem. Și aceasta, cu atît 
mai mult cu cit din enu
merare nu lipsesc scriitori 
contemporani străini.

Dana TUDOR

intensitate militantă pe plan politic. 
Este interesantă inițiativa organi

zatorilor expoziției de a prezenta și 
desene de copii, multe și bine alese. 
Prin intermediul lor, vizitatorii pot 
confrunta sensibilitatea, modul de a 
reacționa artistic în fața realității al 
mai multor generații. Continuitatea 
este impresionantă și solidă: cei 
mici moștenesc' cordialitatea, umo
rul, finețea, observația și energia 
evidențiate în operele celor mari. 
Aș menționa aici „Reuniunea de pio
nieri" de Ngyuen Thi Dien Linh.

Din bogatul sector consacrat arte
lor aplicate se remarcă, în primul 
rînd, delicatele împletituri tradițio
nale din bambus, lucrate în modele 
simple, care sînt folosite azi în deco
rul celor mai rafinate și exigente 
ansambluri de interioare moderne. 
Sculpturile de vitrină continuă tradi
ția sculpturii figurative decorative 
medievale integrate în arhitectură, iar 
obiectele din lac propun o decorație 
realistă.

Prin tot ce ne prezintă expoziția, 
ea constituie pentru noi un moment 
important în cunoașterea realizărilor 
culturale ale poporului vietnamez, 
al afirmării și in acest fel a senti
mentelor de stimă reciprocă, de 
prețuire care animă cele două po
poare ale noastre.

Amelia PAVEL

• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Secretul 
lui Marco Polo — 20.i

iU.

O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
na.se“ (la grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20 ; (la sala Savoy) : 
Spectacol prezentat de ansamblul 
polonez de muzică ușoară — 20.

alter-
Bucu-
U.T.A.

17.30 Fotbal. Transmisiune 
nativă de la Iași șl 
rești : Politehnica — 
și Steaua — Crișul.

19,20 Păstorii — film folcloric.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Telecinemateca : „Genera

ția" — un film de A. Wajda.

21,35 Concert pe 707 străzi.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,30 Gala marilor interpret! 

mâni. Radu Aldulescu.
23,00 Cele trei schimburi ale Var

șoviei — film documentar.
23,25 închiderea emisiunii.

ro-

I
I
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Ceea ce nu scrie
in cartea de muncă...

N-a muncit

liceul econo-

condiții tre-

Profesiile, de regulă, sînt 
definite exact. Iar înăun
trul fiecărei profesii se află 
diviziuni riguroase, în func
ție de calificare, vechime, 
de gradul de răspundere — 
toate înscrise în diplome și 
certificate, în cărți de 
muncă... Și totuși, atîtea 
date esențiale rămîn în 
afara celor cîteva cuvinte 
așternute sec pe albul unui 
certificat! Date care ne vor
besc despre comuniunea 
dintre om și activitatea sa, 
despre pasiune și spirit 
creator, despre caratele ca
lității muncii fiecăruia. 
Dar, pentru asemenea în
sușiri nu pot exista for
mule atotcuprinzătoare ; 
nici o rubrică din cartea de 
muncă și nici un certificat 
nu le pot reda în toată va
rietatea și frumusețea lor. 
Ele se cer percepute cu 
alte mijloace, cu alte cu
vinte. Uneori nici cuvintele 
nu ajută... Așa cum se în- 
tîmplă acum, cînd încerc să 
schițez, să definesc acele 
trăsături morale aparte în- 
tîlnite la cițiva oameni cu- 
noscuți în recentele călăto
rii ale reporterului.

...Un băiat de 22 de ani 
care pătrunde în laborato
rul său cu liniștea, cu con
centrarea unui chirurg îna
intea unei operații grele. 
Leonard Husarciuc, tehni
cian metrolog la Uzina de 
mecanică fină din Sinaia. 
Se așează în fața aparate
lor. în jurul său totul în
cepe să trăiască potrivit 
unui cod numai de el știut. 
Un singur gest greșit, o 
singură clipă de absență, 
uneori un accidental fir de 
praf pot răsturna echilibrul 
unei măsurători pentru 
care s-au consumat „tone" 
de migală. Dar asta nu se 
întîmplă, pentru că întreaga 
ființă a acestui tînăr ur
mează rigorile unui anumit 
stil de viață.

— Nu fac decît de doi ani 
munca asta — îmi spune 
el — dar pot să vă asigur 
că este profesia mea defi
nitivă. M-a absorbit.

— Nu ți se par obositoare 
rigorile ei 7

— Nu. atunci cînd ți le 
impui tu însuți. Sint ale 
mele.

— Acasă ești la fel 7
•c- Am devenit, cu timpul. 

Prietenii mei mai vechi, 
foști colegi de școală, îmi 
spun că în ultimii doi ani 
m-am schimbat mult. Unii 
parcă mi-ar reproșa. Spun 
că am devenit prea serios. 
Nu cred că au dreptate. E 
nevoie de ordine. Nu pot 
să duc o viață dezlînată. 
Viața își are legile și ce
rințele ei. Mă mai duc și 
eu la o petrecere, Ia dans, 
dar nu-mi plac excesele, 
actele de teribilism... Știu 
■că ele, mai devreme sau 
mai tîrziu, s-ar întoarce 
împotriva mea.

Băiatul acesta de 22 de

ani a intrat în viață pe 
poarta mare a înțelegerii 
mature. O privește prin 
optica legilor morale pe 
care și le-a însușit în mij
locul unui colectiv exigent, 
în confruntarea cu regulile 
nescrise ale unei profesii 
de răspundere. Unii, din 
păcate, ajung la înțelep
ciunea aceasta la o virstă 
cînd nu mai au timp decit 
pentru... meditații? Ordi
nea, structurarea riguroasă 
a vieții personale, răspun
derea față de propria evo
luție, raportarea lucidă la 
exigențele profesiunii con-

in vîrstă — m-au privit, la 
început, cu neîncredere. 
Am simțit imediat că aici 
domnesc, nevăzute, reguli 
de muncă foarte severe. 
M-am apucat hotărît de 
treabă. Știți ce mi-a mai 
plăcut aici 7 Felul foarte 
drept al comuniștilor de a 
judeca lucrurile. Se intere
sează de mine, de viața pe 
care o duc în afara fabricii. 
Mi-au atras părintește 
tenția : „— Ai grijă,
munca asta nu poți să pro
gresezi dacă în afara fabri
cii duci o viață de tîrîie- 
brîu“. Și au dreptate. De

a- 
în

PATRU OAMENI ÎȘI DEFINESC 

STILUL DE VIAJĂ:

• „La muncă și în timpul liber — 
aceeași unitate de măsură , a 

comportării"
• ■ I

• „Autodisciplina, busola fără greș 

a formării personalității1*

• „Talentul se valorifică prin con
știința țelului, a responsabilității 
sociale asumate"

• „A-ți împlini datoria înseamnă, 
implicit a ți-o depăși*'

stituie tot atîtea mijloace 
de împlinire a personali
tății.

...La sute de kilometri de 
Sinaia, la Arad, avînd o 
altă profesie, am cunoscut 
un alt tînăr al cărui fel de 
a fi și de a-și înțelege me
nirea îl așează in rind cu 
Husarciuc, pe același „me
ridian" moral, Lucrează 
numai de cîteva luni ca 
matrițer la fabrica de cea
suri „Victoria" din Arad. 
A venit aici de la Timi
șoara ; un prieten l-a vor
bit despre satisfacția mun
cii de finețe și precizie pe 
care ar putea să i-o ofere 
fabrica de ceasuri.

— Am venit mai întîi- sâ 
„prospectez" — povestește 
Florin Stepan — și am fost 
cucerit pe loc. Și la Uzina 
mecanică din Timișoara fă
ceam operații de precizie, 
oricum, căpătasem deprin
derea lucrului făcut cu 
grijă. Aici însă e altceva. 
Bătrinii din secție — pen
tru că, ați observat desigur, 
aproape toți tovarășii mei 
de muncă sînt cu mult mai

CONTINUITATE
Făcind un scurt popas la Mijlocenii Birgăului — 

comună așezată gospodărește sub umbra de tisă 
și zadă a codrilor seculari prefirați pe coastele îm
prejmuitoare — am zărit într-o curte țărănească, 
lingă o casă cu nimic mai arătoasă decit celelalte, 
o adevărată expoziție de ceramică cu care s-ar fi 
putut minări orice muzeu de artă populară. Nu 
era însă o expoziție, ci ultimele „produse" scoase 
din cuptor de meșterul olar Ștefan Gănău, puternic 
talent nativ, creator de magice frumuseți în lut ars 
și smălțuit. Se înșiruiau in soare găini cu pene de 
aur (care nu erau altceva decit ulcele pentru țui
că), tot felul de animale ciudate lucind in palete 
cromatice (și care se dovedeau a fi tradiționale puș
culițe), amfore cu superbe simetrii, gingaș stilizate 
(și ale căror „capete" erau simple căni de vin).

Mi-am oprit ochii asupra uneia dintre aceste am
fore, admirindu-i delicatețea unduitoare a desenu
lui, înciniătoarea armonie a nuanțelor coloristice. 
Urmărindu-mi privirea, olarul a ris cu acea veselie 
plină, generoasă, a omului simplu, care trăiește o 
adincă mulțumire.

— Să știți că asta nu-i de mine l Eu n-am făcut 
decit s-o ard la cuptor. A lucrat-o un elev al meu 
din Casa de copii de la Prundu Birgăului...

Rostise cuvintele acestea în treacăt, informativ, cu 
grija creatorului autentic de a nu-și însuși rodul 
muncii altuia. Dar ele mi-au incitat curiozitatea, 
m-au îmboldit să-i pun tot felul de întrebări. Și 
așa mi s-a dezvăluit o realitate infinit mai preg
nantă, mai bogată în semnificații și, aș îndrăzni să 
spun, mai frumoasă decit înseși splendidele opere 
de lut smălțuit ale inimosului olar bîrgăoan.

Totul a pornit, in urmă cu ani, de la o nemulțu
mire a lui Ștefan Gănău. In ce consta ? In faptul 
că nici unul dintre feciorii săi n-a vrut să-i urmeze 
drumul, să deprindă meșteșugul olăritului. Pentru 
el devenise o obsesie gindul că nu se va găsi cine 
să preia din mâinile sale ștafeta acestui meșteșug, 
pe care el însuși l-a deprins din bătrîni și a cărui 
făclie simțea, că n-are dreptul s-o lase să se stingă.

Din această preocupare a emanat o inițiativă pe 
care n-a pregetat s-o propună organelor locale și 
care a găsit imediat ecou și sprijin. Și anume — 
să înființeze la Casa de copii din Prundu Birgău
lui, cu micuții găzduiți în acest lăcaș de ocrotire, 
un atelier de olărit. El însuși a meșterit roata de 
olar, izbutind, cu migală de artist și cu dăruire, să 
contamineze de pasiunea lui cițiva copii talentați, 
care se anunță viitori maestri ai olăritului, și să 
le modeleze înclinațiile timpurii pentru această artă 
seculară . . _  ...

In amurg, cînd am părăsit Mijloceau. Birgăului, 
mă urmărea ideea că micii discipoli ai lui Ștefan 
Gănău nu chezășuiesc numai perpetuarea pe aceste 
meleaguri a unui meșteșug milenar. Prin ei se asi
gură generațiilor viitoare transmiterea unui me
saj impregnat de umanismul caracteristic concep
ției poporului nostru despre viață și despre rostul 
omului pe pămint. E vorba de sentimentul continui
tății. Firește, mă gîndesc nu atît la intuirea cere
brală, pe planul „conceptelor", cit la trăirea lui in
tensă, simplă, omenească, in înlănțuirea de fapte a 
cotidianului.

altfel, ciudat lucru, de cînd 
lucrez aici nu-mi mai place 
să umblu brambura prin oraș 
și să las să treacă timpul 
oricum. Pentru prima dată 
în viața mea m-am dus să 
activez într-o formație ar
tistică de amatori...

De fapt, toate acestea 
rezumă o concluzie preți
oasă ; autodisciplina. Pe 
masa de lucru a tînărului, 
mulțimea sculelor delicate 
de care se folosește sînt și 
ele guvernate de o mișcare 
strict ordonată, ca de cea
sornic. Iar disciplinei inte
rioare a omului i se supun 
atenția, calmul, echilibrul, 
gîndirea — care toate se 
concentrează într-o operă 
de bijutier. între om și . 
munca sa, transferul este 
direct, implicit, obligatoriu. 
Este un transfer subtil, o- 
perat cu ajutorul conștiin
ței, o calitate umană pe 
care nici o carte de muncă 
n-o poate consemna.

...De altfel, în munca de 
fiecare zi se confirmă ne
încetat că priceperea, cali
ficarea profesională nu-și 
demonstrează valoarea de
cit într-o strînsă conjuga
re cu țelul urmărit con
știent, printr-o continuă 
raportare Ia responsabili
tatea încredințată. O res
ponsabilitate socială care 
catalizează și valorifică 
toate resursele de energie, 
competență și inventivitate.

în această ordine de idei, 
mă gîndesc la inginerul 
Aurel Mitrofan, șeful secției 
turnătorie al uzinei „Victo
ria" Călan. împreună cu tî- 
nărul -inginer Marghescu,

este autor al unei invenții 
cu o geneză semnificativă. 
1 se ceruse uzinei să încerce 
turnarea unor piese specia
le pentru mașini-unelte 
(piese procurate, pînă a- 
tunci, din import). Instala
țiile din uzină nu permi
teau însă obținerea unui a- 
liaj special din fontă prin 
mijloacele cunoscute. După 
săptămîni de căutări asidue, 
cei doi au avansat o idee 
mai mult decit temerară : 
topirea separată a fiecărui 
element din compoziție și 
amestecul lor în stare li
chidă, la temperaturi și în 
condiții riguros calculate. 
Un eșec... Al doilea... Și, 
în sfîrșit, primul semn încu
rajator. Formula, după per
fecționări succesive, a izbu
tit și s-a dovedit superioară 
altora existente în lume. S-a 
pus la punct producția de 
serie, au fost turnate pri
mele loturi de piese și abia 
tîrziu și-au dat seama au
torii că. de fapt, ceea ce rea
lizaseră ei era... o invenție.

— Cum de v-ați dat sea
ma atît de tîrziu că e vorba 
de o invenție 2

— Pur și simplu nu ne-a 
preocupat ideea asta — răs
punde inginerul Mitrofan. 
Nu ne-a interesat ce titlu 
poartă lucrul pe care izbuti
sem să-l facem. Ceea ce ne 
absorbea era să rezolvăm o 
problemă acută a producției.

...Dar conștiința scopului, 
a responsabilității se relevă 
într-o infinitate de fațete 
ale muncii creatoare. Iată o 
alta :

— Am fost cu tovarășul 
Pilly, de curînd, la o șe
dință la Deva — povestește 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei. în pauză a 
alergat la primul telefon 
și a intrat în legătură cu 
furnalele. N-are o clipă de 
liniște dacă, cine știe prin 
ce împrejurare, pierde și
rul parametrilor de la fur
nale. Știți de ce face asta 7 
Credeți că e un automa
tism 7 Sau o manie biro
cratică 7 Nicidecum. Lite
ralmente vine din nevoia 
de a stăpîni, de a dirija via
ța marilor agregate. Este 
un- raport cu munca de Ia 
care nu poate abdica.

Cînd l-am vizitat, Nico- 
lae Pilly ședea la o modes
tă masă de lucru. Calcula 
cufundat programul de re
parație capitală al unuia 
dintre furnale. încerca, prin 
diverse formule, să cîștige 
minute, ore, zile din tim
pul, și așa scurtat la ma
ximum, destinat reparației.

— Cred — spunea el pri- 
vindu-și cu pasiune calcu
lele — cred că vom cîștiga 
două sau trei zile...

Acele zile însemnau mii 
de tone de fontă. Am înțe
les atunci exact de unde iz
vorăște nevoia sa de a cu
noaște la perfecție „pulsul" 
agregatelor. A cunoaște 
însemna pentru el a putea 
acționa — precis, eficient, 
responsabil. A cunoaște în
semna a urmări tenace sco
pul propus, a avea conștiin. 
ța datoriei îmolinite. îm
plinite și depășite.

Iar această conștiință — 
marele titlu de noblețe al 
orînduirii care cultivă în 
oameni astfel de calități — 
chiar dacă nu poate fi în
scrisă în cartea de muncă, 
se înscrie cu majuscule în 
viață.

Fata cu care stăm de vorbă are 
vreo douăzeci de ani. 
niciodată în viața ei.

— Ați terminat, deci, 
mic la seral.

— Da.
— Știți, desigur, ce

buie să îndeplinească cineva pentru 
a urma cursurile unui liceu de spe
cialitate, la seral.

— Da ; să fie încadrat în muncă.
— Asta, în general. Și la liceul e- 

conomic, in special 7
— Să fie încadrat într-o funcție e- 

conomică.
— Dumneavoastră sînteți 7

— Nu numai că nu munciți intr-o 
funcție economică, dar nu munciți 
deloc.

Mihai CARANFIL

Privesc cererile de înscriere ale e- 
levei Bona Viorica, în anul I, în a- 
nul II, în III, în IV. Pe fiecare, ea 
scrie ba că e recepționeră de mate
riale, ba că este magazineră, ba că... 
Și fiecare se termină cu o formulă 
pe care nimeni nu știe cine a in- 
ventat-o, o formulă ce angajează u- 
nul dintre cele mai scumpe concep
te ale societății noastre, una dintre 
valorile noastre fundamentale : mun
ca. Scrie „Onoare muncii" — culme 
a ridicolului ! — un om care nici 
măcar de curiozitate nu a muncit 
vreodată în viața lui. (între paran
teze fie spus, acest „Onoare muncii" 
— cine l-o fi scornit 7 — l-am mai 
găsit pe zeci și sute de declarații, ce
reri, scrisori etc., semnate de escroci 
notorii, de calomniatori, de hoți ai 
avutului obștesc — pe la mi
liție, pe la tribunale, încheind niște 
hîrtii care vorbeau despre orice lu
cru de pe lumea asta, în afară de 
muncă și în afară de onoare. Dar să 
revenim la liceul economic. Liceul 
economic din Craiova).

Ca să se înscrie, Vioricăi Bona nu 
îi era, bineînțeles, de-ajuns o cerere, 
fie ea și încheiată cu „onoare mun
cii". îi mai trebuia și o adeverință 
oficială. Și eleva „a făcut rost". Ul
timele două — pentru anii trei și pa
tru — sînt de la Asociația sportivă 
„Universitatea" și Asociația sportivă 
„Voința". Scurt și fără echivoc : acte 
false.

— Cum de ați eliberat un act fals 7
Interlocutorul nostru este Pătru 

David, secretarul Asociației sportive 
„Voința". Iar răspunsurile pe care ni 
le dă au darul să ne consterneze : 
nici nu știm unde să le încadrăm : 
la inconștiență, la încercarea dispe
rată de a fugi de răspundere 2

— Am vrut și eu să o ajut, să a- 
jut un om... (O victimă a propriului 
umanitarism !).

— Poftim ajutor ! Ați ajutat-o să 
cadă, împreună cu dv., de altfel, sub 
rigorile Codului penal.

— Vedeți și dv. ce e pe străzi cu 
unele tinere... Ce zisei : să ajungă și 
ea așa 7 (Un luptător 
rea mediului social I).

— Da 7 ...Mă rog... 
prevede Codul penal 
dv. : închisoare de la 6 luni la 5 ani. 
Ce ziceți de această'perspectivă 7

— Ce să zic 7 Eu cred că trebuie 
analizat, trebuie gîndit (sic !).

Formidabil 1 Acest om de 47 de ani 
socotește că alții trebuie „să gin- 
dească", alții trebuie „să analizeze". 
El nu putea să gindească și să ana
lizeze înainte de a comite un fals în 
acte 7 Culmea : 
fapta sa poartă 
telectual.

După cum, 
Se întîlnesc, 
celași dosar 
un om cu o condamnare in trecut 
pentru delapidare : 
fost șef al biroului 
DIFOT-Craiova, și 
crător la serviciul
Combinatului chimic Craiova. Amîn- 
doi au falsificat adeverințe în fa

pentru asana

Știți tnsă ce 
pentru fapta

In termeni 
numele de...

juridici, 
fals in-

și alții.fel socotesc 
pildă, in unul și a-

la 
de 
penal, pe aceeași filă,

Balaci Florea, 
administrativ la 

Sturzu Ilie, lu
de personal al

Victor BÎRLADEANU

□ □□no
într-un halat albastru și 

el un nelipsit geamantan 
om obișnuia să cutreiere

voarea elevei Calotă Elena (șl ea ne
încadrată în muncă).

— Nu am crezut că o să aibă ur
mări... — ne spune Bălăci Florea. Am 
dat și eu o adeverință, acolo. Ce zi
sei 7 Să învețe și fata carte. (Brusc, 
interogativ-acuzator): Ce, n-are drep
tul la învățătură 7 Tineretul n-are 
dreptul la învățătură 7

...Dacă îl mai lăsam puțin, să-și 
desfășoare demagogica perorație, in
terlocutorul ajungea, probabil, să ne 
tragă pe noi — și pe cei care l-au 
prins asupra faptului — la răspun
dere.

In țara noastră, dreptul la Învăță
tură este garantat de legea supremă. 
Asigurarea acestui drept este o pre
ocupare de căpetenie a partidului și 
guvernului. Milioane și milioane de 
tineri învață ; după cum bine se știe, 
capitolul din bugetul țării care cu
prinde cheltuielile pentru învățămînt 
este un capitol substanțial. Tine
retul are dreptul la învățătură, 
cetățene Bălăci ! Și, mai ales, are 
dreptul Ia o viață demnă, la onesti
tate, la muncă. Știți perfect de bine

meni care fără nici o ezitare și-au în
ghesuit copiii între copertele Codului 
penal, i-au învățat, concret, cu de
monstrații practice, cum sâ facă pri
mii pași în viață nu pe calea largă 
a muncii și a cinstei, ci pe poteca 
mărăcinoasă a înșelăciunii și furtu
lui. Apoi, „concentrarea de forțe", 
care a acționat în unele cazuri. Lui 
Virtopeanu Ion, de exemplu, i-au 
dat concursul, pentru obținerea unei 
adeverințe false („cu scopul de a 
urma și eu liceul economic, fiindu-mi 
drag a lucra in domeniul economiei" 
— citat dintr-o declarație a sa) trei 
„binevoitori" plus doi gură-cască, ce 
au semnat fără să se uite.

Lucruri grave ! Dar... haideți să 
adoptăm, pentru un minut, optica lui 
Bălăci Florea : ce dacă are adeve
rință falsă 7 N-a învățat 7 Ei, toc
mai asta e : n-a învățat ! Dintre cel 
69 de elevi depistați a avea acte 
se, doar 4 au medii între 7 și 8 
(unul) peste 8. Restul, corigenți, 
petenți și țîrindu-se între 5 și 6. 
resc, într-un fel. Atunci cînd tinărul 
(peste 83 la sută din învinuiți au

fal
și 1 
re- 
Fi-
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se mai adaugă una : for- 
adeverință, pentru ca să 
urma, a fost sustras de 
altă întreprindere — are

dialo- 
redac- 
Ia Li- 
a fost

că acești elevi au dat examenele de 
admitere la liceele teoretice, au că
zut și vrind totuși să aibă o diplo
mă — a nu se confunda cu „să în
vețe" — au uzurpat un drept, au 
încălcat prevederile legale. Or, scopul 
cursurilor serale de la liceele de spe
cialitate este limpede : să ofere po
sibilitatea de a se califica celor ce 
lucrează efectiv in funcții economice, 
dar nu au studii.

Celălalt co-inculpat din dosar — 
și mai vinovat, fiindcă la infracțiu
nea de fals 
mularul de 
i se piardă 
el de la o
cel puțin tăria ca în ceasul al 12-lea 
Să recunoască întru totul culpa :

— îmi pare rău... Am dat cu pi
ciorul unei munci de o viață în
treagă..

Cum de am ajuns la aceste 
guri 7 O scrisoare sosită la 
ție ne aducea la cunoștință că 
ceul economic din Craiova
descoperită o falsificare de acte „pe 
bandă rulantă". Sînt actele despre 
care am vorbit, adeverințe în toată 
regula, certificînd că X și Y sînt în 
cîmpul muncii, in funcții economice. 
Intr-adevăr, în dosarele procuraturii 
și miliției figurează peste o sută de 
nume, în legătură cu astfel de acte 
false. Un fenomen care dă de gîndit. 
O bună parte dintre elevii școlii au 
frecventat-o fără nici un drept și, 
mai grav, uzînd de aceste acte false 
procurate de ei înșiși sau de inter
mediari.

Două lucruri ne-au izbit : unii din
tre intermediari sînt rude apropiate, 
sau chiar părinți ai învinuiților ; oa-

18—25 de ani), aflat în plină epocă 
de formare a personalității, vede con
cret că falsul, înșelăciunea, minciuna 
îi rentează — nu mai are de făcut 
decit un pas, doar unul singur, pen
tru a-și nesocoti și elementarele o- 
bligații profesionale. în vreme ce în 
școală am întîlmt, printre elevi, e- 
xemple ce ne umplu de admirație (o 
mamă a trei copii, funcționară, ele
vă fruntașă), în unele dosare ale mi
liției am găsit, căzînd sub prevede
rile legilor ce combat huliganismul, 
parazitismul, prostituția ș.a.m.d., nu
mele altor elevi. Și mai „firesc" : de 
vreme ce nu muncește — intre cei 
12 elevi ai anului IV, care au uzat 
de fals, 11 sînt fără ocupație — și 
de vreme ce bate străzile hai-hui, în 
orele de curs — absențele se cifrea
ză la 100, 110, 120 — ce altceva ar 
putea să facă 7

De o gravă răspundere se încarcă 
conducerea Liceului economic din 
Craiova și personalul administrativ al 
școlii. Avem în fața ochilor adeve
rința falsificată de Răducan Aurelia. 
Ștearsă cu o soluție ce a umplut-o 
de pete, scrisul de dedesubt încă vi
zibil, scrisul nou grosolan — pe scurt, 
și un copil de zece ani ar vedea fal
sul de Ia o poștă. El da, dar secre
tara școlii, dirigintele clasei, direc
torul — nu 1

— Nu v-ați temut să vă duceți cu 
o asemenea adeverință 7 — o între
băm.

— Ba da — și începe să plîngă. 
Tremuram toată de frică și de ru
șine dacă mă prinde. Dar nu m-au 
prins...

Cum s-o prindă, cînd printre pro
fesorii școlii sînt unii ca Sulcea Ște-

fan, care a procurat, el însuși, nu 
mai puțin de 5 adeverințe false 7

Tovarășul profesor Ion Stroescu, 
secretarul organizației de partid din 
liceu, este categoric :

— Vina noastră este că n-am con
trolat felul cum s-au înscris elevii. 
E drept că și la secretariat s-a lu
crat fără răspundete. Diriginții sus
țin că au controlat. (I-am întrebat 
pe mal mulți elevi, din diferite cla
se, cu ce se ocupau în orele de di- 
rigenție. „Recenzii, pe urmă despre 
compozitorii clasici...") în ceea ce 
privește absențele, nu este ade
vărat că la conducerea școlii s-ar fi 
închis ochii, dar cred că la unii pro
fesori ar fi putut să existe tendința 
aceasta.

Aceleași lucruri ni le spune, în e- 
sență, și tovarășa Maria Topală, di
rectoarea liceului. Mai mult, dînsa 
ne relatează că a sesizat în actele 
elevului Brătan o neregulă și i-a 
refuzat înscrierea. însă după cîteva 
zile... l-a întîlnit la curs.

— Și ce măsuri ați luat 7
Nu s-a luat nici o măsură. Elevul 

Brătan își vede de drum. In aceste 
condiții, mai este de mirare că s-a 
întîmplat ceea ce s-a întîmplat 7 Cli
matul de toleranță, de nepăsare a 
fost și el, bineînțeles, un factor favo
rizator deosebit de puternic.

Nu putem să trecem cu vederea 
vina pe care o poartă și direcția de 
resort din Ministerul învățămîntu- 
lui. Deși, cu luni în urmă, o situa
ție cvasl-identică a fost depistată la 
Buzău, deși presa a semnalat „afa
cerea", de care ne ocupăm (ziarul 
„înainte" din Craiova, la 14 martie, 
și rubrica „Faptul divers" din zia
rul nostru la 11 aprilie a. c.) nu s-a 
dat nici măcar un semnal de aten
ție.

Faptele 6înt cu atît mal condam
nabile cu cît ele contrastează fla
grant pe fundalul general al unei 
atmosfere de seriozitate, de muncă 
și de cinste care constituie climatul 
natural al școlii noastre. Elevii li
ceelor noastre, de la zi și de la se
ral, depun an după an eforturi sus
ținute pentru a-și însuși știința și 
cultura contemporană, pentru a sa 
forma ca oameni înzestrați cu înal
tele trăsături etice cultivate in socie
tatea noastră. Este de aceea nevoie, 
la Ministerul învățămîntului, de o 
solidă analiză a nefericitelor întim- 
plări prezentate în această anchetă 
și de organizarea unui vast și a- 
profundat control în întreaga rețea 
de licee de specialitate.

Este de neconceput ca datorită u- 
nui concurs de împrejurări opuse le
gii să se forțeze o portiță dosnică 
prin care în economia națională să 
se infiltreze elemente necalificate, în 
fond, în altceva decît în necinste, în 
înșelăciune. Nu este vorba doar de 
culpa morală sau juridică, ci și de 
faptul că aceste falsuri merg împo
triva însăși a rațiunii, a sensului 
pentru care au fost create aceste 
licee economice. în răspunderea ce
lor ce le-au deschis această „portiță" 
cade și pericolul social (din fericire, 
virtual !) de a fi lăsat cale liberă me
diocrității și necinstei. Pe mina cui 
dăm averea noastră 7 Pe mina unor 
indivizi care chiar înainte de a in
tra în viață mint și inșală 7 La un 
loc, ei vor avea de gestionat, de pla
nificat, de contabilizat bunuri în va
loare de miliarde de lei. Pe cine 
vom trage atunci la răspundere 7 Pe 
diriginții care au discutat despre 
„compozitorii clasici", pe funcționa
rii iresponsabili ai școlii, pe cei ce 
le-au eliberat adeverințe false, pe 
funcționarul din minister, care, după 
întimplarea de la Buzău, nu s-a oste
nit să redacteze o pagină, o singură 
pagină pe care s-o trimită, ca circu
lară, tuturor liceelor 7 Nu, atunci ar 
fi prea tîrziu. Dar astăzi încă nu este.

George-Radu CHIROVICI

îmbrăcat 
ducind cu 
negru, un 
pînă de curînd halele secției Otopeni 
a întreprinderii de construcții meta
lice și prefabricate-București. Cine 
era „călătorul" 7

Reproducem dintr-un dosar volu
minos, aflat la organele de justiție : 
„în ziua de salariu, numitul Ion Fun
dățeanu , (omul cu halatul albastru, 
n. n.) a venit în hală unde erau mai 
mulți muncitori. A scos din geaman
tan diverse obiecte : carpete, cravate, 
basmale, lănțișoare. bufoni etc., pe 
care' le-a oferit spre vînzare. Mie 
mi-a plăcut o carpetă. Am întrebat 
la ce. sumă o vinde. Mi-a cerut 40C 
de lei, din care 200 l-am dat pe loc, 
iar 200 mi-au fost reținuți pe statul 
de plată". (Vasile Gh., sudor).

O altă declarație precizează fără 
echivoc : „Ion Fundățeanu făcea co
merț cu obiecte în cadrul întreprin
derii. în timpul serviciului, al orelor 
de program ; mergea cu obiecte și le 
vindea la muncitori..." (Dumitru Stă- 
noiu. șeful biroului expediții).

Omul care practica pînă de curînd 
această îndeletnicire de necrezut lu
crează ca tehnolog în cadrul serviciu
lui lansări-comenzi. Cum s-a „lan
sat" în afacere 7 Iată ce ne spune : 
„în iulie-august anul trecut, mă 
cheamă șeful unității, inginerul Ver
giliu Ionescu, și-mi zice : „Vrei să-mi 
faci un serviciu ?“. „Cu plăcere", 
răspund. „Uite, am niște lucruri 
străine aduse din excursii. Le poți 
plasa în întreprindere ?“. „Desigur". 
Am fixat prețurile împreună, am fă
cut tabele — unii plăteau și în rate 
— și am început treaba. Marfă aveam 
mai tot timpul pe birou. Cînd veneau 
oamenii să achite și nu eram în bi
rou, încasa colega de serviciu, Angela 
Ștefănoiu".

Rămînem surprinși de „firescul" 
povestirii. Cinism 7 Inconștiență 7

— Cum v-ați putut preta 7
Omul parcă se trezește din vis.
— Acum, după cîte văd, ar reieși 

că nu trebuia să fac acest lucru. Știa 
însă atîta lume, n-o făceam ps as
cuns ! Și apoi, cel ce îmi ceruse să-l 
servesc îmi era șef. Să știți, n-am 
fost recompensat cu nici un ban în- 
trucît vindeam în timpul serviciului...

Comentariile ar fi de prisos, dacă

îndărătul comedioarei de „mic sluj
baș — prea-plecat“, pe care încearcă 
s-o joace acum Fundățeanu, nu s-ar 
afla adevăratul motiv al acceptării 
misiei de comis-voiajor. El are la ac
tivul său o condamnare de 13 ani. Or, 
tocmai acest lucru a știut să-l spe
culeze șeful său, ing. Vergiliu Iones- 
cu : și-a ales cu grijă omul care s-o

Stăm de vorbă cu „patronul", îng. 
Vergiliu Ionescu, șeful secției Oto- 
peni a întreprinderii mai sus-amin- 
tite. Discuția e mai mult decit peni
bilă. Fiecare întrebare de-a noastră 
îi aduce în obraz un val de roșeață. 
Omul pare răscolit. Regretele vin 
însă tardiv.

— Acum, orice motiv aș invoca nu

p
vîndut

la o tarabă
Q OIO O ©de chilipiruri

facă pe samsarul, să-i reprezinte in
teresele mercantile fără să crîcneas- 
că. Iar datorită acestei dezgustătoare 
cîrdășii, mecanismul a funcționat 
ireproșabil luni de zile. Șeful aducea 
aproape săptămînal cite un transport 
de marfă, iar subalternul își făcea 
supus datoria, oferind chilipirurile : 
obiecte de podoabă, cupoane de stofă, 
pixuri și baticuri, cravate și cosme
tice.

poate fi luat în considerare. Unul, 
totuși, există : am accidentat mașina 
(cu care a adus din excursiile făcute 
într-o serie de țări, fără să plătească 
vamă, obiectele destinate speculei, 
n. n.).

în realitate, avem de-a face cu un 
„accident" de altă natură, mult mai 
gravă : căpătuiala cu orice preț. Cu 
prețul cinstei și al demnității. Cu 
prețul abuzului grosolan de funcție,

al „șantajului Invizibil" printre sala- 
riații din subordine, puși să cumpere 
de la această tarabă unde nu se vin
deau doar niscaiva mărunțișuri, ci în
suși prestigiul șefului de unitate !

Josnica ocupație a celor doi aso- 
ciați, sprijinită pe „autoritatea ierar
hică", nu disculpă însă nici pe cei 
care, deși aveau menirea s-o facă, 
n-au curmat această practică fără 
precedent. Cum poate fi apreciată po
ziția tov. Constantin Ioniță, președin
tele comitetului sindicatului, care re
cunoaște senin : „Știam, desigur, dar 
niciodată nu mi-am pus problema că 
ar fi ceva nelegal “7 ! Aceeași între
bare trebuie pusă și tov.’ Dumitru 
Predescu. locțiitor al secretarului or
ganizației de bază, care lucrează în 
același birou cu Fundățeanu, și sub 
ai cărui ochi înțelegători s-a putut 
desfășura toată negustoria. Timp de 
6 luni cît afacerile binomului Iones
cu—Fundățeanu au prosperat nestin
gherit, conducerea întreprinderii care 
are în subordine secția Otopeni. n-a 
schițat un gest, n-a întreprins nimic 
pentru a pune capăt acestor practici. 
Să admitem că n-a fost informată, că 
„n-a știut, n-a văzut". Cum se ex
plică însă atitudinea adoptată după 
ce organele de miliție au scos la 
iveală întregul adevăr 7 Căci iată ce 
caracterizare i se dă lui Vergiliu Io
nescu : „corect, disciplinat, cu o Justă 
comportare față de salariații secției". 
Iată-1 „caracterizat" si ne Ion Fundă- 
țeanu : „element conștiincios în acti
vitatea pe care o desfășoară". Sem
nat : I. Deca, directorul întreprin
derii.

De unde această filantropie adjec
tivală față de doi infractori, aduși să 
răspundă în justiție pentru faptele 
lor și care au pricinuit incalculabile 
prejudicii morale întreprinderii 7 Ce 
criterii stau la baza filotimiei în ca
zul celor ce și-au vîndut funcția la 
tarabă 7 Sînt întrebări al căror răs
puns se află mult dincolo de coper- 
țile dosarului penal și se cere dat — 
printr-o atentă analiză a tuturor cau
zelor și responsabilităților — de foru
rile tutelare ale respectivei întreprin
deri.

Ilie TANASACHE
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Ipostazele huliganului™
Desen de V. TIMOC
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ANCHETA ȘTIINȚIFICĂ A „SCÎNTEII"

MICROELECTRONICA:
X*. * : 4■Vv

pîrghie de progres tehnicl

V-

$

La Salonul internațional de componente electronice — 
deschis la Paris, în primăvara acestui an — atenția publicu
lui a lost atrasă în mod deosebit de un calculator electronic 
de toarte mare capacitate, avînd dimensiunile unui aparat 
de radio cu tranzistor!. Este încă un triumf al microelectro
nicii, această relativ recent născută ramură a unei discipline 
care numără ea însăși doar cîteva decenii.

Preocupare științifică și tehnică „de vîri", oferind mul

tiple avantaje sub raport economic, microelectronica inte
resează în cel mai înalt grad și țara noastră. Cel de-al X-lea 
Congres al partidului a trasat ca sarcină cercetării științi
fice dezvoltarea acestui domeniu modern al științelor teh
nice. Dorind să înfățișăm cititorilor noștri stadiul îndepli
nirii acestei sarcini, ne-am adresat unor specialiști, repre
zentanți ai unor institute și laboratoare de profil din rețeaua 
noastră științifică. Numai ordinatoarele pot sâ conceapă destul de rapid arhitectura complexă a circuitelor integrate moderna

prof. dr. ing. Vasile CĂTUNEANU 
decan al Facultății de electronică și telecomunicații 

din Institutul politehnic — București

Ceroetînd proveniența unora din
tre cele mai spectaculoase realizări 
tehnico-științifice ale epocii noastre, 
vom constata că acestea nu pot fi 
atribuite în mod simplu unor disci
pline clasice, deoarece la baza lor 
se află cunoștințe dobîndite în mai 
multe domenii. Microelectronica re
prezintă un bun exemplu în acest 
sens. Ea a apărut ca urmare a ge
neralizării utilizării aparaturii elec
tronice și a creșterii considerabile a 
cantității de informație care trebuie 
prelucrată de această aparatură, in 
condițiile reducerii in cit mai mare 
măsură a prețului de cost și de În
treținere, ale măririi preciziei și si
guranței de funcționare.

La început, miniaturizarea a avut 
drept țel reducerea dimensiunilor 
pieselor utilizate, tuburi electronice 
și componente pasive, ceea ce a dus 
la apariția unor modele noi de com
ponente și a unor metode noi de 
asamblare — tehnica circuitelor, a 
cablajelor imprimate și a construc
țiilor modulare. S-a ajuns curînd la 
o limitare firească, din cauza sigu
ranței de funcționare reduse a com
ponentelor utilizate și a puterii con
sumate destul de mari. S-au căutat 
deci noi direcții de dezvoltare, prin 

care să se poată micșora nivelul pu
terii disipate și mări siguranța de 
funcționare. De aceea, descoperirea 
tranzistorului a fost salutată cu ma
rc interes de specialiști. Dimensiu
nile mici ale tranzistorului, puterea 
consumată redusă, viața mai lungă, 
robustețea mecanică au determinat, 
împreună cu reducerea dimensiuni
lor componentelor pasive, trecerea 
la o treaptă superioară în efortul 
continuu de miniaturizare. S-au 
creat astfel premisele pentru obți
nerea unor sisteme care pot fi reali
zate mai rapid, mai ieftin, fiind 
totodată și mai sigure în funcțio
nare. Toate acestea s-au obținut pe 
seama creșterii procentului „inova
ției tehnologice" a fiecărui tip nou 
de piesă, a procentului de „inteli
gență științifică" și efort creator de 
specialitate.

In acest stadiu de dezvoltare, o 
atenție deosebită s-a acordat spori
rii densității de împachetare, întru- 
cît dimensiunile aparaturii au o im
portanță covîrșitoare în multe apli
cații : zboruri spațiale, comunicații 
intercontinentale prin sateliți artifi
ciali etc. Miniaturizarea componen
telor discrete a reprezentat un se
rios progres în reducerea costului

...........................   I 

materialelor și al asamblării piese
lor. La un moment dat, însă, piesele 
încep să devină prea mici pentru a 
putea fi manevrate, miniaturizarea 
ajungînd într-un punct mort, în care 
dezavantajele depășesc avantajele. 
De aceea, in fața specialiștilor s-a 
pus cu stringență problema reduce
rii numărului de componente dis
crete care trebuie fabricate, contro
late. ambalate, dezambalate, inter
conectate și verificate. Din acest 
impas s-a ieșit apelîndu-se la cu
noștințe din alte domenii — fizică, 
chimie, electronica corpului solid, 
cristalografie, metalurgie ș. a.

Cercetarea de specialitate a oferit 
practicii două căi de realizare a mi- 
crominiaturizării : — varianta mo
nolitică, folosind proprietățile semi- 
conductorilor și utilizînd structura 
de tranzistor pentru obținerea atît 
a componentelor active, cit și a ce
lor pasive, necesare formării diver
selor circuite (circuite integrate mo
nolitice) ; — varianta hibridă, avînd 
la bază tehnologia straturilor sub
țiri în care se controlează grosimea 
și structura peliculelor subțiri (me
talice, izolatoare sau semiconduc
toare), realizate prin procedee ca e- 
vaporarea în vid. Fiecare din meto- 

dele amintite oferă deopotrivă avan
taje și inconveniente de ordin teh
nologic, ceea ce impune din partea 
producătorului și a beneficiarului o 
cunoaștere temeinică a posibilități
lor. de la caz la caz. De altfel, di
versificarea continuă a aplicațiilor 
microelectronicii restructurează e- 
sențial insăși concepția de investi
gație în electronica modernă. A fost 
abandonat „clasicismul", care atri
buia acesteia mai ales rolul de a re
prezenta fizic relațiile matematice 
ale circuitelor. Potrivit noii viziuni, 
important este să se obțină funcțiu
nile dorite ale sistemului electronic, 
cit se poate mai direct și mai sim
plu, pornindu-se de la cele mai ne
așteptate proprietăți de bază ale 
materiei. Este climatul favorabil a- 
firmării așa ziselor „dispozitive 
funcționale", în care se utilizează 
posibilitatea realizării funcțiunilor 
de circuit electronic cu dispozitive 
fizice singulare, simple, înlocuind 
un număr impresionant de compo
nente uzuale. S-a și demonstrat că 
este posibilă efectuarea unor func
țiuni de logică complexă și de me
morii folosindu-se atît pachete mo
nolitice pe bază de ferite, cît și dis
pozitive criogenice (care utilizează 

proprietatea de superconductibilita- 
te), sau materiale feroelectrice. Des
coperirea ovonicului a adus. în aten
ție și resursele nebănuite ale sub
stanțelor amorfe. în ceea ce priveș
te proprietățile electrice. Pe aseme
nea baze, s-a trecut extrem de rapid 
de la etapa miniaturizării, la aceea 
a microminiaturizării.

Interesul pentru microelectronică 
s-a concretizat, la noi, în preocu
pări și rezultate meritorii. La Insti
tutul de fizică și Institutul politeh
nic București — Catedra de tuburi 
electronice și tranzistoare și Cate
dra de fizică I — se studiază de 
cîțiva ani circuitele peliculare și 
monolitice, capitole de seamă în 
procesul de miniaturizare. Faptul că 
Institutul politehnic bucureștean 
dispune de un laborator de evapo
rări în vid permite efectuarea in 
continuare de cercetări și experien
țe utile. Un obiectiv de mare impor
tanță, care trebuie să stea în atenția 
factorilor interesați, este asimilarea 
cît mai completă a unora dintre 
componentele furnizate de micro
electronică, pe baza necesităților in
dustriei noastre de profil, aflată în 
plină dezvoltare.

/

ing. loan BĂTRÎNA

Lucrînd într-un centru de cerce
tare cu specific uzinal, deci mai 
strîns legat de realitățile producției 
din sfera microelectronicii, mi-am 
dat seama că progresul în domeniul 
circuitelor integrate decurge în pre
zent extrem de rapid. Creșterea 
densității schemelor electronice pe 
unitatea constructivă are implicații 
mari, atît la utilizatorii de compo
nente electronice, cit și la fabrican
ții celorlalte componente electronice 
de natură semiconductoare (tran- 
zistoare, diode etc.). Astfel, utiliza
torii circuitelor integrate (construc
torii de calculatoare electronice, de 
instalații electronice profesionale și 
constructorii aparatelor de radio și 
televizoare) sînt determinați să 
facă schimbări mari in tehnologia 
de fabricație și chiar in concepția 
și arhitectura produselor lor. Totuși, 
aceste schimbări trebuie să se pro
ducă treptat, pentru a finaliza va
lorificarea vechilor investiții, pentru 
a reprofila personalul și pentru a 
pregăti fabricația noilor produse, 
bazate pe circuite integrate. Acest 
proces are o durată de desfășurare 
variabilă, estimată de statistici la 

1—9 ani pentru instalațiile elctro- 
nice industriale și la 8—10 ani pen
tru bunurile de larg consum elec
tronice.

Modernizarea producției de micro
electronică trebuie să fie susținută 
substanțial de cercetarea de profil, 
prima chemată să aibă in vedere 
noutățile ce intervin, schimbările de 
optică, posibilitățile care se deschid. 
S-au și obținut rezultate mai mult 
decît promițătoare, de pildă în do
meniul calculatoarelor electronice. 
Prin utilizarea circuitelor integrate, 
crește complexitatea circuitelor pe 
unitatea constructivă, crește eficien
ța economică a fabricației și a utili
zării calculatoarelor, crește viteza 
lor de funcționare. Noua generație 
de calculatoare (a 4-a) — care se va 
fabrica în perioada 1971—1975 și va 
utiliza „circuite cu grad înalt de 
integrare" — va avea o arhitectură 
nouă, cu o diagnosticare și o repa
rare automatizată și o siguranță de 
funcționare mai mare. Aceiași in
dicatori economici caracterizează 
domeniile instalațiilor electronice 
industriale și, chiar mai pregnant, 
domeniul bunurilor de larg consum 

electronice (radio-receptoarele și te
levizoarele).

Analizînd asemenea probleme în 
condițiile industriei noastre electro
nice, constatăm că dezvoltarea 
globală stabilită prin directivele 
Congresului al X-lea, cu un ritm 
mediu anual de 21 Ia sută, precum 
și sarcina recuperării râminerilor 
în urmă din acest domeniu, pot fi 
îndeplinite, dacă se orientează în
tregul potențial de concepție și de 
fabricație spre introducerea micro
electronicii, dezvollind totodată un 
front larg de cercetare, pentru a 
atinge nivelul tehnic mondial. In 
ceea ce privește realizarea perfor
manțelor și a prețurilor competiti
ve în momente potrivite ale cererii 
pe piața externă, care are o dina
mică rapidă, ea depinde, evident, 
de intensificarea colaborării între 
cercetare și producție, dar și de ri
dicarea indicilor tehnico-economici 
ai utilajelor tehnologice, domeniu 
în care maț avem destule de făcut. 
Tehnologia circuitelor integrate, 
care va fi valorificată la scară in
dustrială în următorii ani (circuite 
integrate monolitice bipolare), are 

un mare grad de complexitate și 
se bazează pe procese tehnologice 
cu regimuri critice. De aceea, asi
gurarea unor randamente și a u- 
nor performanțe convenabile este 
determinată, în primul rînd, de pro
cesul tehnologic al controlului cali
tății, a cărui funcție este foarte 
complexă, urmărind, pe lingă ca
racteristicile fluxului material și 
ale produselor finite, o serie de 
alte probleme : contaminarea me
diului, funcționarea instalațiilor de 
testare, uzura sculelor și capacita
tea de muncă a operatorilor. Valo
ric, costul procesului de control al 
calității este astăzi aproximativ de 
două, trei ori mai mare decît acela 
al tuturor proceselor fluxului ma
terial și, ca atare, el trebuie să fie 
un control activ, acționînd prin 
reacție, pentru prevenirea căderi
lor tehnologice.

O chestiune hotărîtoare este, de
sigur, aceea a cadrelor de speciali
tate necesare introducerii micro
electronicii în economia națională. 
Ele s-au dovedit capabile să rezol
ve aspectele de concepție și fabri
cație ale circuitelor integrate, pre

cum și problemele utilizării aces
tora în instalațiile electronice cele 
mai complexe. După numai zece 
luni de activitate, promoția din 
1969 a institutelor politehnice și 
universităților din țară a dat, in 
genere, rezultate foarte utile, ce 
urmează a fi valorificate eficient 
în industrie.

Orientarea capacităților de con
cepție și de execuție spre nevoile 
industriei, valorificarea rapidă a 
rezultatelor cercetării, analiza lor 
prin prisma eficienței economice 
constituie imperative care au, în 
momentul de față și in domeniul 
cercetării Și fabricației de compo
nente electronice, baze legale, ex
perimentate sau în curs de experi
mentare. Ca domeniu care consu
mă valori de investiții foarte mari, 
avînd implicații importante in mai 
toate ramurile economiei noastre 
naționale, microelectronica necesi
tă deci o preocupare cu totul deo
sebită. Ar trebui poate studiată Po
sibilitatea includerii ei în tematica 
prioritară a cercetării științifice 
pentru perioada 1971—1975, asigu- 
rîndu-i-se astfel condiții optime de 
dezvoltare.

r”

UN STIMUL A TOR 
MULTIPLU AL

ing. Florin MUNTEANU
director adjunct științific la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru electronică și tehnică de calcul

în Directivele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la planul de dezvol
tare economico-socială a României 
pe anii 1971—1975 se prevede : „In
dustria electronică va crește de 
2,2—2,4 ori îndeosebi prin dezvol
tarea producției de aparate electro
nice industriale, de aparate de mă
sură și control electronice, de mij
loace de automatizare pentru înzes
trarea instalațiilor cu echipamente 
moderne de comandă, control și re
glaj ; va spori, de asemenea, cu 
prioritate producția de componente 
de clasă profesională, se va trece la 
producția de disDozitive semiconduc
toare pe bază de siliciu și de cir
cuite integrate ; se va organiza și 
extinde producția de aparate de ra- 
diocomunicații pentru utilizări pro
fesionale. In același timp, se va 
lărgi substantial producția tehnicii 
de calcul electronice, prin asimila
rea în fabricație a mașinilor electro
mecanice și electronice, precum și a 
calculatoarelor electronice de capa
citate medie". Este deosebit de im
portant de reținut, deci, faptul că. 
în acest domeniu, creșterea impor
tantă prevăzută nu reprezintă nu
mai un salt cantitativ, ci și unul 
calitativ, majoritatea obiectivelor 
referindu-se la dezvoltări de elec
tronică profesională de virf.

Sub acest aspect, ne vom opri a-

supra unui singur sector, care re
prezintă. însă, pîrghia dezvoltării 
industriei noastre electronice : sec
torul producției de piese și compo
nente profesionale, pe baza cărora 
se pot construi instalații electronice 
complexe (calculatoare electronice, 
aparatură de măsură și control etc.), 
destinate echipării economiei națio
nale. Aceste piese trebuie să posede 
obligatoriu o serie întreagă de cali
tăți — gabarit redus, stabilitate și 
siguranță în funcționare, consum de 
energie scăzut, stabilitate de tempe
ratură, preț de cost cît mai mic. vi
teză de lucru mare (frecvență ridi
cată de funcționare), valori precise 
ale parametrilor tehnici etc.

In evoluția constructivă a pieselor 
și dispozitivelor electronice. în peri
oada 1944—1970 s-au desfășurat trei 
faze : a tuburilor electronice, a ele
mentelor semiconductoare (diode și 
tranzistoare) și a circuitelor inte
grate. Corespunzînd acestor trei fa
ze în sfera tehnicii electronice de 
calcul găsim trei generații de calcu
latoare, ultima dintre ele folosind 
circuitele integrate. Această etapă a 
„microelectronicii integrate" a apă
rut prin 1960, după punerea la punct 
a metodei planar pentru construcția 
tranzistorilor cu siliciu, asigurînd un 
preț scăzut de fabricație, o bună 
stabilitate și o posibilitate de cone
xiune directă între componente.

In ceea ce privește circuitele in
tegrate semiconductoare, în prezent 
se lucrează la reducerea efectelor 
parazite, prin reducerea rezistențe
lor în serie, a inconvenientelor jonc
țiunilor de izolare (capacități para
zite. tranzistori paraziți). S-au reali
zat și îmbunătățiri ale componente
lor pasive, făcîndu-se eforturi pen
tru mărirea numărului de compo
nente pe modul și a complexității 
circuitelor integrate respective ; s-a 
efectuat integrarea la scară mijlo
cie, apoi integrarea la scară largă, 
prin care numărul de componente 
cuprins într-un modul cresc succe
siv.

Problema construcției de cir
cuite integrate Ia scară largă este 
foarte complexă și presupune utili
zarea calculatoarelor electronice. 
La nivelul „microelectronicii inte
grate" și, în special, la cel al „cir
cuitelor integrate Ia scară largă", 
folosirea în procesul de concepție, 
elaborare și fabricație a calculato
rului electronic este în prezent 
obligatorie.

Tehnica microelectronică dispune 
de un număr de familii de „circuite 
integrate logice" (RTL, DTL. ECL, 
TTL etc.), fiecare din ele împărțite 
pe game de viteze de lucru (lente, 
rapide, foarte rapide). Cu ajutorul 
lor, se fabrică astăzi calculatoarele 
electronice din generația a 3-a și se

pregătesc calculatoarele electronice 
din generația a 4-a. O altă cale uti
lizată în microelectronică este aceea 
a circuitelor cu pelicule subțiri. S-a 
constatat că circuitele integrate se
miconductoare se pretează mai bine 
la realizarea de funcții logice (apa
ratură cu funcționare discretă), în 
timp ce circuitele cu peliculă sub
țire sînt indicate pentru funcții ana
logice (aparatură cu funcționare 
continuă). Prin combinarea acestor 
două categorii s-au obținut „micro- 
circuitele hibride", formate din ele
mente active și pasive, care prezintă 
o serie de avantaje : viteză de lu
cru ridicată precizie în stabilirea 
parametrilor tehnici, varietate de 
component! activi-pasivi, stabilitate 
termică, putere disipată mare, con
sum redus de energie.

In domeniul componentelor elec
tronice profesionale, se pregătește 
astăzi înlocuirea microelectronicii 
cu „nanoclectronica". In microelec
tronică, elementele dopante se in
troduc în semiconductor prin meto
da difuziei (la o temperatură de or
dinul 1 000°C), ceea ce face ca pă
trunderea lor să se realizeze nu nu
mai în profunzime, ci și lateral, ur
marea fiind introducerea de capaci
tăți parazite. „Nanoelectronica" pre
supune și vizează punerea Ia punct 
a unui nou procedeu de dopare (prin 
metoda „implantării ionice"), care 
asigură evitarea răspindirilor late

rale, deci și a capacităților parazite. 
Ea este deci o etapă de viitor, la 
realizarea căreia participă oameni 
de știință din cele mai diferite do
menii : fizicieni, chimiști, ingineri 
electroniști, ingineri de mecanică 
fină etc. Ritmul ei rapid de dezvol
tare este impus de cerințele deose
bite pe care le ridică evoluția tehni
cii de calcul a cercetărilor aerospa- 
țiale, a tehnicii militare etc.

în țara noastră, pe baza prevede
rilor din Directivele Congresului al 
X-lea privind industria electronică, 
s-au luat măsuri hotărîte. O deose
bită atenție este dată pregătirii de 
specialiști în stare să rezolve ase
menea probleme complexe, atît în 
domeniul construcțiilor de piese și 
componente ale microelectronicii, 
cit și in cel al utilizării acestora. 
Preocupări de acest gen există și în 
institutele de învățăm! nt superior, 
în institutele de cercetări și proiec
tări cu profil electronic, în centrele 
de cercetări uzinale și în fabricile 
de profil. Căci și la noi, de rezolva
rea in condiții bune a problemelor 
ridicate de producția de componente 
microelectronice profesionale de
pinde dezvoltarea celorlalte sectoare 
ale industriei electronice profesio
nale : tehnica electronică de calcul, 
aparatura electronică de măsură, 
instalațiile de conducere automată, 
electronica industrială profesională 
etc.

conf. dr. ing. George RULEA
Institutul politehnic — București

Vorbind despre microelectronică, 
sîntem tentați, cel mai adesea, să 
ne gindim numai la expresiile fi
zice, corporale ale acesteia : dis
pozitivele liliputane spectaculoase. 
Dar ea mai înseamnă și funcțiuni 
electronice de foarte mică anver
gură. cum sînt cele ce se încadrea
ză tehnicii microundelor (sau a 
frecvențelor foarte înalte). Dome
niu modern al radiotehnicii, carac
terizat prin folosirea undelor elec
tromagnetice cu lungimea de undă 
mai mică de un metru (unde deci- 
metrice, centimetrice, milimetrice), 
are. în prezent, multiple aplicații.

Astfel, rețelele de radiorelee 
transmit convorbiri telefonice in
terurbane sau asigură programu
lui de televiziune o răspîndire 
mult mai largă decît aceea pe care 
ar permite-o propagarea directă de 
la stație, eficace pe o rază de 
aproximativ 100 km. Radiocomu- 
nicațlile cosmice, cu sateliți arti
ficiali sau mobili, navigația aeria
nă și maritimă, meteorologia, radio- 
astronomia, fizica plasmei, biologia 
și medicina, acceleratoarele de 

particule și calculatoarele electro
nice utilizează, de asemenea, teh
nica microundelor. în același timp, 
în diverse ramuri industriale, a- 
ceastă tehnică este aplicată pentru 
măsurarea calității materialelor 
(proprietăți electrice, omogenitate) 
a suprafețelor, a grosimilor (tole- 
lor), a lungimii (laminatelor) etc. 
Această multiplă și intensă solici
tare se explică prin proprietățile 
specifice ale acestei game de unde : 
posibilitatea utilizării simultane a 
unui număr enorm de radiolegă- 
turi, fără perturbări reciproce, ceea 
ce corespunde nevoii sporite de 
comunicație și de transmisiune de 
informație ; propagarea în linie 
dreaptă a microundelor, care pot 
fi concentrate în fascicole extrem 
de înguste (ceea ce permite locali
zarea obiectelor în spațiu, prin 
radar), dimensiunile reduse ale 
antenelor comparabile cu lungimile 
de undă la care lucrează etc.

Aplicarea acestei noi tehnici In 
Industrie a însemnat și o substan
țială modificare a tehnologiei in 
radioelectronică : pe lingă apariția 
unor tuburi electronice Speciale 

pentru microunde, elețpentul esen
țial al noilor instalații este ghidul 
de undă (o conductă metalică de 
secțiune dreptunghiulară sau cir
culară, prin care se propagă micro
undele). Acesta este folosit atît la 
instalațiile radar, cît și pe sateliții 
de telecomunicații (spre exemplu, 
Telstar).

După cum se vede, condițiile 
generale impuse aparaturii radio- 
electronice de progresul tehnic — 
siguranță de funcționare sporită, 
volum mic, greutate redusă, con
sum de energie electrică scăzut — 
au influențat și domeniul microun
delor, semiconductorizarea și minia
turizarea incepînd să-și spună cu- 
vintul și aici. Generatorii de micro
unde clasici (tuburi electronice spe
ciale) au căpătat un concurent 
de temut, in special la pu
teri mici : elementele semicon
ductoare active (diodele parametri
ce, diodele tunel, diodele în ava
lanșă etc.). Toate acestea formează 
baza de la care pornește miniatu
rizarea ; realizarea circuitelor inte
grate în microunde, ghidul de unde 
cu secțiune de 3x1,5 cm și greu

tatea de zece kilograme pe metru 
lasă, astfel, tot mai mult locul 
diodei generatoare, de numai doi- 
trei milimetri și cîteva grame.

Pasul următor a fost, logic, 
transformarea ghidului de undă. 
Pornind de la cablul coaxial, cu
noscut de peste un secol și folo
sit și la frecvențe mai joase, spe
cialiștii au imaginat un cablu co
axial turtit, cu conductorii plăți. 
A apărut ghidul plat, în formă de 
cordon care și-a pierdut, astfel, 
rigiditatea și a devenit flexibil, 
secțiunea dreptunghiulară transfor- 
mîndu-se într-un strat subțire de 
ordinul milimetrului. In locul tur
nătoriei și a atelierului mecanic 
de prelucrare, a apărut „laborato
rul pentru depunerea păturilor sub
țiri", care folosește tehnica vidului 
și procedee de depunere catodică. 
Grosimea straturilor depuse este de 
ordinul micronului, iar fizicianul, 
inginerul chimist și electronistul 
lucrează într-o colaborare imperios 
necesară.

Un obstacol dintre cele mai difi
cile în calea miniaturizării apara
turii pentru microunde este repre

zentat de antenă, care — sub formă 
de bară, de reflector sau de pil— 
nie — are totuși dimensiuni prea 
mari, în raport cu noile compo
nente. Specialiștii au rezolvat și 
această problemă, prin antena spi
rală (realizabilă pe o suprafață pla
nă. prin depunere de pături sub
țiri și avînd drept formă vechea 
spirală a lui Arhimede). Iată una 
din formele noi prin care antenele 
se pregătesc să se integreze în 
ansamblul circuitelor integrate 
pentru frecvențe foarte înalte. Pro
gresul în acest domeniu este foar
te rapid și este probabil ca, în 
cîțiva ani. metodele de producție 
noi ale aparaturii de microunde să 
se generalizeze. Să reținem însă că, 
deocamdată, există încă un număr 
important de instalații de microun
de de tip clasic, că perioada de în
locuire a lor este relativ lungă și 
că, în domeniul puterilor mari, 
tuburile electronice pentru micro
unde clasice își mențin încă prio
ritatea, chiar dacă sub presiunea 
noilor condiții își micșorează di
mensiunile si își îmbunătățesc con
tinuu performanțele.

I
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Toastul tovarășului

Marți la amiază, tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a oferit, la 
Mangalia-Nord, o masă in cinstea to
varășului Dmitri Stepanovici Polean- 
ski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la odihnă în țara noastră.

Au luat parțe tovarășii Iosif Banc,

membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Ange
lo Miculescu, ministrul agriculturii și 
silviculturii. Petre Ionescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., președintele consi
liului popular județean.

Masa a decurs într-o ambianță cor
dială, tovărășească.

(Agerpres)

CRONICA
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Dumitru Niculescu a fost 
numit in funcția de inspector gene
ral de stat al Inspectoratului gene
ral de stat pentru controlul calității 
produselor, cu grad de ministru.

LA A XXVI-A ANIVERSARE

A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

Gheorghe Stoica
(Urmare din pag. I)

mente — și mă gîndesc în primul 
rînd la 23 August 1944 — parti
dul nostru a fost capabil să strîngă 
forțele cele mai vii ale națiunii și 
să le îndrepte împotriva dușmanu
lui. Capacitatea și arta unui ade
vărat partid marxist-leninist con
stă și în a ști, în fiecare etapă a 
dezvoltării societății, dar mai cu 
seamă în momentele de răscruce, 
să găsească aliații cu care să rea
lizeze cotitura necesară. Partidul 
nostru a fost în stare să strîngă 
toate forțele posibile și să întoarcă 
un front uriaș împotriva dușma
nului de atunci. Istoria nu cu
noaște multe cazuri similare celui 
din 1944, cînd partidul nostru co
munist a mobilizat întreaga ar
mată să întoarcă armele împotriva 
cotropitorilor fasciști. Marea ca
pacitate politico-organizatorică a 
partidului nostru s-a dovedit apoi 
în lunile următoare eliberării, 
cînd a închegat alianța muncito
rimii cu țărănimea, cu intelectua
litatea, pentru a obține desăvîrșî- 
rea revoluției burghezo-democra- 
tice și apoi cucerirea puterii, vic
toria revoluției socialiste, trecerea 
la făurirea noii orînduiri.

De aceea, tovarăși, se poate spu
ne cu deplin temei că partidul 
nostru s-a dovedit un partid bun, 
capabil să conducă clasa sa, po
porul, spre împlinirea destinului 
socialist. Izvorul acestei capacități 
constă în aceea că la baza ideo
logiei sale a stat și stă marxism- 
leninismul.

Spunînd toate acestea, mulțu
mesc Partidului Comunist Român 
care mi-a deschis ochii, mi-a dat 
un țel în viață, un ideal pentru 
care merită să trăiești, pentru 
care merită să-ți dai întreaga ca
pacitate, 
muncă.

Astăzi 
că, în
Ceaușescu, 
găsit conducătorul ideal. Tovarășul 
Ceaușescu întrunește calitățile ne
cesare pentru a îndeplini această 
grea, complicată, dar nobilă misiu
ne, pe care sînt convins că o va

întreaga putere de

e clar pentru toată lumea 
persoana tovarășului 
partidul nostru și-a

duce pînă la capăt. Secretarul ge
neral al partidului nostru ne dă 
tuturor exemplul unei profunde 
pregătiri teoretice, ideologice, po
litice, dispune de o mare experien
ță organizatorică, de o extraordi
nară energie și putere de muncă, 
de un larg orizont, de înalt pres
tigiu șl autoritate morală și poli
tică. El are un ascuțit simț al nou
lui, precum și capacitatea de a 
milita pentru nou, pînă la mate
rializarea, la promovarea lui în 
viața socială. Nu este, deci, întîm- 
plător faptul că tocmai în perioa
da de dinaintea Congresului al
IX- lea, spre Congresul al X-lea și 
după Congresul al X-lea, patrimo
niul ideologic, teoretic șl organiza
toric al partidului nostru cunoaș
te o îmbogățire, o înflorire din ce 
în ce mai mare. Nu e întîmplător 
că tocmai acum unitatea partidu
lui — despre care a vorbit aici și 
tovarășul Ceaușescu — este mai 
puternică ca oricînd. Partidul 
nostru e sprijinit, stimat și iubit 
de mase ; poporul nostru are de
plină încredere în el. Prestigiul 
de care se bucură partidul nostru 
pe .scară internațională, încrederea 
mișcării comuniste internaționale 
în Partidul Comunist Român sînt 
determinate de succesul cu care 
el conduce opera de edificare a so
cialismului în România, precum și 
de fermitatea luptei sale, pentru 
refacerea, pentru întărirea unită
ții mișcării comuniste și muncito
rești, pe baza marxism-leninismu- 
lui, pe baza acelor principii care 
au fost de nenumărate ori spuse, 
atît înaintea cît și la Congresul al
X- lea, și care au fost accentuate și 
în cuvîntarea din această seară a 
tovarășului Ceaușescu.

Aș vrea să închin paharul în 
sănătatea tovarășului Ceaușescu, 
și să-i urez ca la aniversarea a 70 
de ani —.la care sper să partici
păm cu toții — să lupte cu aceeași 
energie, cu aceeași fermitate în 
fruntea partidului nostru, în ser
viciul partidului, pentru binele 
națiunii noastre socialiste, al pa
triei noastre dragi.

Să ne trăiești, tovarășe 
Ceaușescu !

Cronica zilei
Delegația Oficiului pentru sfaturile 

populare al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, condusă de dr. Pop 
Lajos, președintele oficiului, aflată 
in țara noastră pentru un schimb de 
experiență și documentare, a făcut 
marți dimineața o vizită la Comite
tul de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală.

Cu acest prilej a avut loc o între
vedere cu Andrei Păcuraru, prim- 
vicepreședinte, și cu alți membri ai 
comitetului. Intr-o atmosferă prie
tenească s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la organizarea si 
activitatea organelor locale ale pu
terii de stat din cele două țări, rolul 
și atribuțiile acestora in construc
ția socialistă.

După-amiază, 
într-o călătorie

delegația a plecat 
în județul Cluj.

★
Marți după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Paris, delega
ția Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
condusă de Constantin Herescu, se
cretar al Consiliului Central, care a 
participat la lucrările Conferinței 
sindicale mondiale de solidaritate cu 
lupta popoarelor din Indochina.

Cu prilejul împlinirii unui an de la 
prima debarcare a omului pe Lună, 
marți seara a avut loc în sala Dalles 
din Capitală o manifestare in cadrul 
căreia dr. ing. Florin Zăgănescu a 
vorbit despre semnificația acestui e- 
veniment epocal, despre complexita
tea problemelor tehnico-științifice pe 
care le-au ridicat atît 
cosmice „. 
rea ei.

Asistența a vizionat 
„Călătorie spre infinit", producție în 
culori a studiourilor americane, în 
care sînt redate principalele etape 
ale programului „Apollo". •

★
Marți și-a încheiat cursurile Școala 

Internațională de vară de la Predeal, 
pentru reacții nucleare la energii 
joase. Aflată la cea de-a doua ediție, 
această manifestare, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Energia Nu
cleară și Institutul de fizică atomică 
din București, a reunit, pe lingă nu
meroși oameni de știință români, 
specialiști din Anglia, Danemarca. 
Franța, Finlanda, Italia^ Iugoslavia, 
Olanda, Polonia,
R. F. a Germaniei, Ungaria și Uni
unea Sovietică.

zborul navei
,Apollo", cît și aseleniza-

apoi filmul

R. D. Germană.

(Agerpres)
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Primire ia C.C. ai P.C.R
Marți, 21 iulie, tovarășul Virgil 

Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., l-a primit la 
sediul C.C. al P.C.R. pe tovarășul B. 
Lhamsuren, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, care își petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

La primire au participat Nicolae 
Ionescu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Sosirea compozitorului 
grec Mikis Teodorakis
Mafți după-amiază a sosit in Ca

pitală cunoscutul compozitor grec 
Mikis Teodorakis, militant de frunte 
pe tărimul luptei pentru triumful 
cauzei democrației, libertății, progre
sului și păcii. La sosire, pe aeropor
tul București-Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe
dinte al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
Ion Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ion Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor. (Agerpres)

Recepție co prilejul
LA IAȘI

Miting de solidaritate
cu lupta poporului vietnamez

Cu ocazia împlinirii a 16 ani de la 
semnarea acordurilor de la Geneva 
cu privire la Indochina, marți la 
amiază, la Institutul politehnic din 
Iași a avut loc un miting de solida
ritate cu lupta eroicului popor viet
namez. La această manifestare au 
participat cadre didactice, studenți, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului.

Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei R. D. Viet
nam la București.

Luînd cuvîntul, prof. univ. Con
stantin Corduneanu, vicepreședinte 
al Consiliului județean Iași al Fron
tului Unității Socialiste, a evocat 
lupta plină de dîrzenie a popoare
lor din Indochina împotriva agre
siunii americane și a marionetelor 
lor. în anii care au trecut, a spus 
vorbitorul, victoriile repurtate de 
patrioții vietnamezi demonstrează cu 
prisosință că un popor care luptă 
pentru apărarea patriei sale, a drep
tului său sfînt la o viață liberă nu 
poate fi înfrînt. Vorbitorul s-a refe
rit apoi la acordurile de la Geneva 
care constituie o bază pentru regle
mentarea problemelor politice din 
Indochina. Dîrzen’a si eroismul, băr
băția și fermitatea popoarelor viet
namez. laoțian și cambodgian, a spus 
în încheiere prof. univ. Constantin 
Corduneanu. constituie însufletitoare 
exemple pentru popoarele care își 
anără libertatea si independenta. 
De partea lor se află toate popoare
le cărora le sînt scumpe, interesele 
pârii și libertății.

A luat apoi cuvîntul Hoang Ma’nh 
Tu, însărcinat cu afaceri 
rim al R. D. Vietnam la București, 
care, după ce a reamintit 
lele momente ale luatei duse de po
porul vietnamez împotriva imperia
lismului american, a subliniat că în 
lupta sa dreaptă poporul vietnamez 
se bucură de simpatia popoarelor din 
întreaga lume, inclusiv a ponorului 
american. Poporul frate român. a 
sous vorbitorul, privește cu simpa
tie lupta de eliberare a poporului 
vietnamez. Solidaritatea și priete
nia frățească dintre cele două țări 
se exprimă, de asemenea, prin spri
jinul și ajutorul prețios acordate po
porului vietnamez de partidul, gu
vernul și poporul român, în lupta îm
potriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională în Vietnamul de

sud și a operei de construire a socia
lismului in Vietnamul de nord.

în încheierea mitingului au fost 
prezentate filme documentare în care 
este înfățișată lupta plină de abne
gație a poporului vietnamez pentru 
eliberarea națională și construcția 
socialismului.

(Agerpres)

ad-inte-
principa-

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
21 și 25 iulie, in (ara : Vreme căldu
roasă și în general frumoasă, mai 
ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în jumătatea de nord-vest 
a țării, unde vor cădea ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. Apreciem că spre sfîr- 
șitul intervalului ploile se vor întinde 
treptat și în celelalte regiuni. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 23—33 de grade, 
local mai ridicate în sud-est. In 
București : Vreme călduroasă și în 
general frumoasă, cu cer variabil. La 
sfîrșitul intervalului cerul se va în
nora treptat devenind favorabil aver
sei de ploaie. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

în aceste zile ne-a vizitat țara un 
grup de delegați ai unor organizații 
umanitare din Elveția, condus de dr. 
Ilans Schindler, secretar general al 
Crucii Roșii Elvețiene. Ca delegat al 
organizației „Ajutorul muncitoresc 
elvețian" din Zurich, din grup a făcut 
parte Giacomo Bernasconi ; din par
tea organizației ..Caritas" — mon
seniorul Paul Bouvier ; din partea 
„Ajutorului bisericii evanghelice el
vețiene" — pastorul Francisc 
Gschwend și pastorul protestant 
Francisc Gerber din Neuchatel._

La sediul -
oaspeții au avut o întrevedere cu re
prezentanți ai Comisiei centrale de 
primire și distribuire a ajutoarelor 
internaționale. De asemenea, au vizi
tat unele zone care au avut de sufe
rit de pe urma inundațiilor. Grupul 
de delegați s-a oferit să participe la 
refacerea unor obiective distruse de 
inundații.

Lucrătorii și activiștii Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia și colectivul redacțional al 
ziarului „Akahata" au donat pentru 
regiunile sinistrate din România. în 
total, suma de 157 600 YENI.

Firma „Linde" din Miinchcn (R. F.

Societății de Cruce Roșie,

a Germaniei) a comunicat că donează 
o cantitate de carbid în valoare de 
85 060 MĂRCI, destinat Combinatului 
siderurgic din Galați.

Tot din R. F. a Germaniei, firma 
„Danzas et Co“ din Frankfurt pe 
Main a trimis un cec în valoare de 
1 000 MĂRCI.

Firma italiană „AHevatori Vitelli" 
din Roma a făcut o donație de 
1 000 000 LIRE ITALIENE.

John V. Murra, profesor ia „Yale 
University" din New Haven — Con
necticut (S.U.A.), originar din Româ
nia. a expediat un cec in valoare de 
100 DOLARI.

Edo Marion și soția sa, de origine 
română, împreună cu un grup de stu
denți de la Universitatea „Harward" 
din Boston (S.U.A.), au donat suma 
de 300 DOLARI.

Emil Badescu din Milano, originar 
din România, a donat suma de 150 000 
LIRE ITALIENE pentru fondul
ajutorare a zonelor sinistrate din Ro
mânia.

Barlen Martin și Vianu Alice 
New York, cetățeni americani, origi
nari din România, au donat suma de 
500 DOLARI și, respectiv, 100 DO- 
LARL

Foias Ilie Ciprian, profesor la Uni
versitatea din București, care -func
ționează în prezent ca profesor oas
pete in S.U.A.. a donat suma de 500 
DOLARI.

Uniunea cooperativelor plantatori
lor de citrice — Seiek din Kircnia 
(Cipru) a donat suma de 150 LIRE 
CIPRIOTE (circa 360 dolari S.U.A.).

Casa de economii austriacă din 
Viena („Girozentrale und Bank der 
Osterreichische Sparkassen") a do
nat suma de 50 000 ȘILINGI AUS
TRIECI.

Primarul orașului Innsbruck (Aus
tria) a donat suma de 1000 ȘILINGI 
AUSTRIECI.-

Elevii clasei 
ziul „Mădchen 
au donat 895

Diverse organizații și cetățeni ja
ponezi au făcut donații care totali
zează 130 300 YENI.

DI. J. M. Juran. președinte de 
onoare al Societății americane pen
tru controlul calității, a donat 200 
DOLARI, ca o contribuție persona
lă la fondul de ajutorare a sinistra- 
ților.

a V-a de Ia gimna- 
Holbein" din Basel 

FRANCI ELVEȚIENI.

de

din

(Agerpres)

naționale
a Belgiei

Zilei naționale a Bel-Cu prilejul 
giei, ambasadorul acestei țări la Bu
curești, Jan Adriaenssen, a oferit 
marți după-amiază o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de artă, 
știință și cultură, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

Noi măsuri de îmbunătățire a regimului 
vamal pentru turiști și alte categorii 

de călători
Ca urmare a sporirii, an de an, a 

traficului internațional de persoane, 
o dată cu mărirea numărului de tu
riști și al altor categorii de călători 
care trec frontiera țării noastre, s-au 
considerat necesare noi măsuri de 
îmbunătățire a regimului vamal apli
cat acestora. Aceste îmbunătățiri se 
referă în special la corelarea drep
turilor acordate persoanelor de a im
porta sau exporta bunuri cu nivelul 
de viață în continuă creștere în țara 
noastră, cu nevoile care se fac re
simțite în practicarea turismului mo
dern, a turismului automobilistic și 
cu specificul călătoriilor, in interes de 
serviciu sau de afaceri.

Noile norme țin seama de nevoile 
oricărei persoane care Întreprinde o 
călătorie internațională indiferent de 
calitatea în care călătorește peste 
frontieră și indiferent dacă este cetă
țean român sau străin. De pildă, 
cantitatea admisă de efecte personale 
— îmbrăcăminte și încălțăminte, 
precum și alte articole noi sau folo
site — este nelimitată. De asemenea, 
orice călător (turist, în interes de 
serviciu, inclusiv oameni de afaceri 
etc) poate avea cu sine alimente și 
medicamente necesare pe timpul că
lătoriei și în raport direct cu durata 
deplasării, fără însă ca valoarea totală 
a alimentelor să depășească 500 lei. 
In sensul normelor stabilite și pen
tru a crea condițiile cele mai avanta
joase turiștilor și oamenilor de afa
ceri, s-a stabilit ca. in cadrul efecte
lor. să fie admise și următoarele ar
ticole : două aparate fotografice și

A apărut

LUPTĂ
DE CLASĂ

I

24 casete de filme sau 10 rolfilme, un 
aparat cinematografic de filmat de 
format mic și două bobine 
un binoclu, un magnetofon 
și 10 discuri, un televizor 
un aparat de radiorecepție 
o mașină de scris portativă, 
cior de copil, un cort sau alt echipa
ment de cantonament pentru turiști, 
scule și articole de sport (o undiță 
de pescuit, două arme de vînătoare, 
100 cartușe, o bicicletă fără motor, 
un caiac sau canoe de dimensiuni 
sub 5,50 m. o pereche de schiuri, două 
rachete de tenis și alte articole ase
mănătoare).

In ceea ce privește obiectele din 
metale prețioase, pot fi trecute prin 
vamă bijuteriile personale cu condiția 
să fie declarate în scris pe un formu
lar tip organelor vamale de frontieră.

In afara obiectelor personale men
ționate mal sus, turiștii români în 
grupuri organizate pot lua cu ei în 
străinătate, fără plata taxelor va
male, cadouri a căror valoare să nu 
depășească 500 lei.

La înapoiere sînt admise, fără 
taxe, bunuri și amintiri de voiaj 
cumpărate în străinătate, cu condiția 
ca valoarea totală a acestor bunuri 
să nu depășească sumele în valută 
obținute oficial : turiștii individuali 
(vizită ia rude sau la prieteni, la tra
tament medical etc.) au dreptul să 
transporte cadouri în valoare totală 
de 1 000 Iei. iar la înapoiere cadouri 
primite de la cei vizitați in valoare 
de cel mult 2 000 lei, în afara bunuri
lor achiziționate cu valuta obținută 
oficial.

De menționat că de aceste scutiri 
de taxe vamale nu se bucură autotu
rismele, rulotele, motocicletele cu o 
capacitate cilindrică de peste 350 cmc, 
ambarcațiunile cu motor și mobilă 
nouă.

în același spirit sînt stabilite și 
scutirile de taxe vamale pentru călă
torii români care pleacă în interes de 
serviciu peste hotare.
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Numărul pe luna iulie a.c. al 
revistei publică, in deschidere, 
Hotârirea cu privire la aniver
sarea semicentenarului Parti
dului Comunist Român. In con
tinuare, revista cuprinde arti
colele : Societatea românească 
într-o nouă etapă de dezvoltare 
de DANA VOINEA, PAUL RA
DOVAN, Caracter militant și 
finalitate în predarea științelor 
sociale de I. GRĂDIȘTEANU, 
I. REBEDEU, Sociologia - 
știință a cunoașterii și transfor
mării realității sociale de MIR
CEA MÂCIU, Forme democra
tice de organizare și conducere 
în industria socialistă româneas. 
că de MIHAIL FLORESCU, Di
recții și mijloace de chimizare 
a agriculturii de DAVID DAVI- 
DESCU.

în acest număr sînt inserate, 
de asemenea, intervențiile la 
dezbaterea — organizată de Sec
ția de științe politice a Acade
miei de științe sociale și politi
ce — cu tema „Revoluția în ști
ință și tehnică. Natura și direc
țiile desfășurării ei“ ale tovarăși
lor: FLORIN CIORASCU, ARIS- 

l TIDE HALANAY, 
’ MARCUS, AUREL 
\ VALTER ROMAN, 
i SAHINI VICTOR SAHLEANU. 
1 ION TRAISTARU, CONSTAN- 
' TIN VLAD. ȘTEFAN VOICU.

Revista mai publică articolul 
Noi tendințe in dezvoltarea e- 
cononiică a Americii Latine de 
EUGEN POP, precum și mate
rialele : Deputății comuniști în 
parlament (iunie 1931) de AN- 

. DREI CARDAȘ — la 
i „Pagini de istorie", 
’ o frescă istorică a 
I mișcării noastre 
I de ION FELEA, Insei 
! „Cronica anului 2 090' 
i TRU BERAR. Două cărți 
' mânești despre cunoaștere 
\ sinteză în biologia actuală 
i VASILE SPOR ICI, precum 
1 rubricile „Note" și „Revista 
ț vistelor".
i ________________ _
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„Cred că nu sînt multe alte locuri 
unde prezența noului să fie atît de 
multiplă și de complexă, unde tine
rețea să fie, nu o metaforă, ci vîrsta 
adevărată a lucrurilor și a oameni
lor" — îmi spunea un scriitor polo
nez, în cursul unei recente vizite in 
țara prietenă. Străbătînd Polonia, în 
lung și în lat, de la brîul de păduri 
al munților Tatra pînă la țărmurile 
dantelate ale Balticii, aveam să mă 
conving că, intr-adevăr, nu era vorba 
aici de o figură 
ractepstică a 
contemporane.

Mi-am început 
țară, după drumuri parcurse cu min
tea în istoria și geografia sa, pentru 
a incerca revelația unei „reîntîlniri", 
de astă dată pe tărimul concretului. 
Cronica existenței milenare a statului 
polonez are nenumărate pagini eroice, 
înfățișînd lupta poporului pentru li
bertate și o viață mai bună. Data de 
22 iulie 1944 are însă pentru acest 
popor o importanță crucială, mar
chează eliberarea Poloniei de sub 
jugul hitlerist, trecerea oamenilor 
muncii la o viață nouă. Zorii socia
lismului au răsărit. în Polonia, după 
coșmarul unui război care a costat 
viețile a 6 milioane de cetățeni, adică 
a peste o cincime din populația tării, 
precum și pierderi materiale imense. 
Aproape 40 la sută din avuția națio
nală a Poloniei, reprezentind valoarea 
muncii a două generații, a fost dis
trusă. Totul a trebuit să fie refăcut, 
totul a fost refăcut.

Iată de ce, vizitatorul de astăzi al 
Poloniei poate spune că se află într-o 
țară nouă, uimitor de „tinără". Pe 
străzile capitalei sau în orice oraș 
te-ai opri vei întîlni tineri, foarte 
mulți tineri, deoarece aproape jumă
tate din numărul total al locuitorilor 
Poloniei nu 
ani. Și, tot 
se remarcă 
țării.

Polonia
vast șantier al construcției socialiste. 
Varșovia, Gdansk, Wroclaw, Szczecin 
cunosc acum tinerețea conferită de 
noile întreprinderi industriale, de 
miile de imobile recent construite, su
tele de noi cartiere, școli, cinemato
grafe, teatre etc.

Pe harta țării au apărut, în ultimul 
sfert de veac, noi nume de obiective 
și centre industriale : Nowa Huța, cu 
o populație de 150 000 de locuitori, 
care a crescut în jurul marelui com
binat metalurgic „V. I. Lenin", de 
lingă Cracovia ; Nowe Tychy, centru 
minier în plină expansiune, situat în 
bazinul Sileziei superioare, cu o popu
lație de 70 Q00 locuitori. Regiuni odi- 
nioară cu o economie eminamente a- 
gra'ră au devenit azi puternice zone 
industriale, în perpetuă dezvoltare. 
Pe. cursul mijlociu al Vistulei, un 
complex al industriei miniere și chi
mice. dezvoltat pe baza zăcămintelor 
de sulf recent intrate in exploatare la 
Tarnobrzeg, a insuflat viață unor vas
te meleaguri. Combinatul de îngră
șăminte azotoase de la Polawy (cu o 
producție anuală de 2 milioane de 
tone), Plock — tinără cetate a petro
chimiei poloneze, complexul de ter
mocentrale și moderna uzină de alu
miniu din regiunea 
sînt, de asemenea, 
mentale 
nomice
Slaskie" (Orășelul silezian) — așezat 
pe un teren liber, parțial împădurit, 
cuprinzînd hale uriașe, furnale înalte, 
cuptoare,lungi — este obiectivul cel 
mai nou și mai modern al metalurgiei

de stil, ci de o ca- 
realităților poloneze

călătoria in această

depășește virsta de 30 de 
ca un simbol al tinereții, 
noul peisaj economic ai

renăscută este astăzi un

Konin-Patnow 
repere tunda- 

ale unei dezvoltări eco- 
ascendente. „Miasteczko
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Cu prilejul celei de-a XXVI-a ani
versări a Zilei renașterii Poloniei, 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor și Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii au 
trimis telegrame de felicitări organi
zațiilor similare din Republica Popu
lară Polonă.

neferoase din Polonia. La Turoszow, 
unde cantități imense de lignit zac la 
suprafața pămîntului, s-a construit 
cea mai mare centrală electrică din 
țară, cu o putere de 2 000 MW. Noul 
bazin carbonifer de la Rybnik, la sud 
de Katowice, sporește faima Sileziei 
„aurului negru", iar filonul de cupru, 
deosebit de bogat, descoperit în zona 
Legnica-Glogow a deschis perspective 
de nebănuit dezvoltării acestui ținut 
pe care localnicii îl numesc acum cu 
mîndrie „Silezia de aramă".

De altfel, este tot mai dificil să gă
sești în Polonia vreun oraș sau chiar 
un orășel unde să nu fi fost ridicată 
o nouă uzină. Nume ce înainte de
semnau „locuri unde nu se intîmpla 
nimic", ca Sandomierz, Cheim, Kras- 
nik, Debica, Skawina, Ostroleka, Ja- 
worzno, Inowroclaw și altele, sînt a- 
sociate azi cu importante obiective 
industriale, ridicate în respectivele lo
calități — o fabrică de sticlă, una de 
ciment, o uzină de rulmenți, alta de 
pompe pneumatice, o uzină de alumi
niu un combinat de celuloză și hirtie, 
o centrală electrică, o uzină de sodă. 
S-a asigurat astfel o dezvoltare armo
nioasă a tuturor regiunilor țării, șter- 
gindu-se discrepanțele economice 
stridente între diverse zone ale țării, 
moștenite din trecut.

Anvergura transformărilor înregis
trate pe harta economică a Poloniei 
populare este ilustrată, în același 
timp, de semnificative cifre statistice. 
In perioada 1951—1968, producția in
dustrială a țării a crescut de peste 6 
ori, iar cea agricolă cu 70 la sută. Po
lonia a devenit o țară cu o dinamică 
a investițiilor foarte ridicată. Din 
totalul celor 1 800 miliarde de 
zloți alocați pentru dezvoltarea eco
nomiei poloneze între 1950—1968, o 
pondere de 42 la sută a revenit in
dustriei. Demnă de menționat e 
orientarea nouă a investițiilor spre 
modernizarea industriei, îmbunătăți
rea continuă a nivelului calitativ 
tehnic al produselor, adaptarea lor 
cerințele exportului etc.

Tinerețea Poloniei populare este 
aceea a făuritorilor acestor realizări, 
a oamenilor muncii angrenați în mă
reața bătălie a construcției socialis
mului. Am auzit sociologi vorbind 
despre „tripla tinerețe" a clasei mun
citoare poloneze. Ea este tinără — 
spun unii — în primul rînd, în sen
sul propriu al cuvîntului, dat fiind 
că 40 Ia sută din numărul muncitori
lor nu depășesc vîrsta de 29 de ani ; 
e tinără pe plan social și profesional, 
deoarece 
muncitori 
alcătuind deci prima generație 
acest gen 
șit, muncitorimea din Polonia este 
tinără în afirmarea ei pe plan teh
nologic, în ramuri industriale mo
derne, ca chimia, electrotehnica, elec
tronica ș.a. Tocmai către asemenea 
ramuri se îndreaptă cu prioritate 
absolvenții institutelor de învățămînt 
superior, ai diverselor școli profesio
nale și tehnice, dată fiind calificarea 
lor, adaptată cerințelor științei și 
tehnicii moderne. în prezent, tinerii 
formează 60 la sută din personalul 
minelor și uzinelor din bazinul cupri
fer de la Lubin, 55 la sută din cel 
al complexului de îngrășăminte de la 
Polawy, 45 Ia sută din cel al combi
natului petrochimic de la Plock.

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez, oamenii muncii 
din Polonia se îndreaptă cu pași ho- 
tărîți spre înfăptuirile socialiste de 
mîine.

Viorel POPESCU

Și 
la

Și

o mare parte a tinerilor 
provin din mediul rural, 

deci prima generație de 
de după eliberare. în sfîr-
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Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Corneliu 
Mănescu. a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone, Stefan 
Jedrychowski, cu prilejul celei de-a 
XXVI-a aniversări a Zilei renașterii 
Poloniei.

(Agerpres)
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ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL

Astăzi, uit ima etapă

In vederea campionatelor 
de caiac-canoe

Ce intîmplări interesante aștep
tăm să ne mai aducă ultima etapă 
a campionatului diviziei A, acum, 
după ce știm bine că titlul național 
a intrat in stăpinirea echipei U.T.A. ? 
Fără să prețuim mai puțin decît se 
cuvine competiția, pentru postul ono
rific de vicecampion, dintre Rapid 
și Steaua, sau intrecerea dintre 
aceasta din urmă și Dinamo Bucu
rești ori Universitatea Craiova, pen
tru locul al treilea, ni se pare că 
partidele avind o legătură cu „foto
liul nr. 15“ sînt acelea care dau sare 
și piper ultimei etape. Nu întîmplă- 
tor, televiziunea a ales soluția trans
miterii alternative a meciurilor de la 
București (Steaua—Crișul) și Iași 
(Politehnica—U.T.A.), meciuri în 
care iși joacă ultima carte Crișul și 
Politehnica, echipele, teoretic, cele 
mai amenințate de pericolul retro
gradării in divizia B. Cele mai ame
nințate, dar nu singurele, fiindcă atît 
C.F.R. Cluj cit și Petrolul, în cazul 
unor conjuncturi nefavorabile, pot 
ajunge, fiecare dintre ele, in acea 
categorie poreclită „purgatoriu".

Pe scurt, să vedem care sînt șan
sele acestor patru echipe, plecind de 
la situația Crișului (25 puncte, gola
veraj : —7). Dacă orădenii pierd 
partida cu Steaua, atunci celelalte 
trei formații scapă de griji, inclusiv 
Politehnica Iași (25 puncte, golave
raj : —3), chiar dacă ar pierde în 
fața arădanilor (firește, la un scor 
rezonabil). Dacă insă Crișul obține 
un rezultat de egalitate. în discuție 
apare și C.F.R. Cluj (26 puncte, go
laveraj : —16). în acest caz, clujeni
lor le trebuie și lor un punct în 
meciul cu Farul, altfel — presupu-

ieșenii realizeazăcă și
egal — retrogradează din 
golaverajului foarte slab ! 
ipoteza că orădenii înving

un 
pri-

nind 
scor 
cina

In ...___  .. . ... „ .
Steaua, in horă este atras și Petrolul 
Ploiești (27 puncte, golaveraj : —5) ! 
Prin urmare, ca să se pună la adă
post, ploieștenilor li se pretinde să 
cucerească, la Brașov, un punct de 
la Steagul Roșu. Dar în această 
ipoteză, a victoriei Crișului, inter
vine obligativitatea unui succes atit 
pentru Politehnica (la egalitate de 
puncte cu Crișul, se poate salva da
torită golaverajului) cit și pentru 
C.F.R. (căruia nu-i mai este de fo
los un simplu meci nul, fiindcă la 
egalitate de puncte cu Crișul ar fi 
dezavantajat de golaverajul, cum 
spuneam, foarte slab).

După cum se vede, există multe 
motive pentru ca lupta de evitare a 
retrogradării să facă atractive patru 
dintre partidele ultimei etape. Bă
nuim că atit cluburile interesate cit 
și federația de fotbal au luat toate 
măsurile ca aceste meciuri să aibă 
loc intr-o sportivitate perfectă. De 
asemenea, presupunem că arbitrii în 
cauză, I. Rus (Steaua—Crișul), C. Pc- 
trea (Politehnica— U.T.A.), Gh. Li- 
mona (C.F.R.—Farul) și A. Bentu 
(Steagul Roșu—Petrolul) s-au pre
gătit pe măsura cerințelor spre a 
asigura deplina corectitudine a în
trecerilor.

pe

V. MIRONESCU

Celelalte trei partide sînt : Rapid— 
Dinamo Bacău, F. C. Argeș—Uni
versitatea Craiova și A.S.A.—Dinamo 
București. Toate jocurile încep la 
ora 17,30.

Au fost stabilite seriile eliminatorii 
ale campionatelor mondiale de caiac- 
canoe, programate între 31 iulie și 
2 august pe lacul Bagsvaerd (în a- 
propiere de Copenhaga).

în proba de caiac 1—1 000 m, Româ
nia a fost repartizată in prima serie, 
alături de Suedia, Canada, Austria 
și Italia, iar in cea de caiac 1—500 
m face parte din seria a 6-a. impreună 
cu Franța, Canada și Austria. La ca
noe 1—1 000 m. echipajul român va 
lua startul în seria a 3-a, alături de 
echipaje din Cehoslovacia, Finlan
da, Ungaria și Danemarca.

ATLETISM
Cu prilejul campionatelor de alle- 

tism ale Franței desfășurate Ia Pa
ris au-fost stabilite două noi recor
duri naționale : 19,77 m la aruncarea 
greutății — PIERRE COLNARD și 
45"l/10 la 400 m - Jean CLAUDE 
NALLET. Cursa feminină de 400 m 
plat a fost ciștigată de o tinără spe
ranță a atletismului francez, ELIANE 
JACQ, care a învins-o la sprintul 
final pe campioana olimpică COLET
TE BESSON. Ambele atlete au fost 
cronometrate cu timpul de 53”9/10. 
GUY DRUT a egalat recordul fran
cez în proba de 110 m garduri cu 
timpul de 13”6/10.

Alte rezultate : 5 000 m : Jourdan 
— 13’44'’6/10 ; ciocan : Accambray — 
65,10 m ; 800 m : Sibon — l’48”2/10 ; 
3 000 m obstacole : Villain — 8’36”8/10; 
înălțime femei : Constans — 1,75 m ; 
200 m femei : Telliez — 23”6/10.

CU PRILEJUL CAMPIONATELOR 
DE MARȘ ALE R.F. A GERMANIEI, 
desfășurat.!' la Eschborn, PETER 
SCHUSTER a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anului în 
proba de 30 km marș cu timpul de 
4h06’28”6/10. Fostul campion, Bern- 
hard Nermich, s-a clasat pe locul 
trei cu 4h09’10”2/10.
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generală a celor 47 000 de docheri 
britanici a intrat marți în cea de-a 
șaptea zi. Pe cheiurile tuturor por
turilor engleze activitatea este com
plet paralizată, sute de nave, venite 
din toate colțurile lumii, așteptind 
să fie descărcate sau încărcate. 
O asemenea eventualitate însă nu 
se întrevede, tratativele dintre repre
zentanții greviștilor și cei ai patro
natului fiind suspendate.

Marți dimineața, și-a început ofi
cial activitatea comisia specială de 
anchetă, condusă de lordul Pearson,

Ce va discuta 
sesiunea jubiliară 

a O.N.U.
NEW YORK 21 (Agerpres) — La 

Națiunile Unite s-a anunțat că, pînă 
în prezent, au fost înscrise pe ordi
nea de zi provizorie a celei de-a 25-a 
sesiuni jubiliare a Adunării Gene
rale a O.N.U. 100 de probleme. Prin
tre acestea figurează celebrarea a 25 
de ani de la crearea organizației, a- 
niversarea a 10 ani de la Declara
ția cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale, 
problema dezarmării, consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei înar
mărilor, rolul științei în dezvoltarea 
economică a națiunilor (ultimele 
două la propunerea României), rolul 
tineretului și educarea sa în spiritul 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, extinderea sediului 
O.N.U. etc.

care a fost desemnată de guvern să 
examineze cauzele conflictului și să 
recomande măsurile ce ar fi nece
sare în vederea reluării lucrului în 
porturi. Comisia a audiat pe cițiva 
dintre liderii sindicatului muncitori
lor din transporturi, care au subli
niat că nu s-ar fi ajuns la situația 
actuală dacă „patronatul ar fi dat 
dovadă de un simț al responsabili
tății și proporțiilor" în examinarea 
revendicărilor docherilor. Jack Jones, 
secretar general al Uniunii munci
torilor din transporturi, a declarat 
că „docherii britanici sînt tratați ca 
cetățeni de categoria a doua".

Congresul sindicatelor britanice 
(T.U.C.), cea mai mare centrală sin
dicală din Anglia, și-a afirmat marți 
solidaritatea cu acțiunea revendica
tivă a muncitorilor portuari. Obser
vatorii din Londra subliniază faptul 
că este pentru prima oară de la în
cheierea ultimului război mondial 
cind Congresul sindicatelor britanice 
acordă sprijinul său moral unei 
greve pe scară națională. De aseme
nea, se consideră că această hotărîre 
reprezintă un avertisment pentru 
guvernul conservator, sugerînd că 
orice intervenție a trupelor ar putea 
avea drept urmare declanșarea unor 
greve 1 de solidaritate cu docherii în 
alte sectoare vitale ale economiei 
britanice.

Luni noaptea, Camera Comunelor 
a aprobat declararea „stării de ur
gență", de către guvern și măsurile 
propuse în scopul de a se face față 
situației create prin greva docheri
lor. Cu toate acestea, după cum 
relevă agenția Reuter, se consideră a 
fi foarte puțin probabilă o interven
ție a armatei pentru descărcarea na
velor imobilizate în porturi, cel puțin 
pînă după publicarea raportului co
misiei de anchetă condusă de lordul 
Pearson.

bolivia RĂPIREA
UNOR TEHNICIENI

VEST GERMANI
LA PAZ 21 (Agerpres).

Doi tehnicieni vest-germani, Eugen 
Schuluimauser și Gunther Lerch au 
fost răpiți duminică în orașul Teo- 
ponte din Bolivia. Autorii răpirii ce
lor doi tehnicieni au difuzat prin pos
tul de radio clandestin al organiza
ției „Armata de eliberare națională" 
un comunicat în care condiționează 
eliberarea captivilor de punerea în 
libertate de către poliția boliviană, în 
termen de 48 de ore, a 10 deținuți 
politici. In caz contrar, se precizea
ză în comunicat, ei vor fi execu
tați. Deținuții ce vor fi eliberați ac 
urma să fie conduși, la bordul unui 
avion, într-o țară străină. (Comuni
catul nu precizează care ar putea fi 
aceasta).

Consiliul de miniștri bolivian s-a 
întrunit de urgență marți pentru a 
discuta cererea răpitorilor. Ambasa
dorul vest-german la La Paz, K. 
Hampe, a declarat că guvernul bo
livian a promis să elibereze pe cei 
10 deținuți «rit mai curînd posibil.

Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a semnării 

Acordurilor de la Geneva

Declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în legătură cu cea de-a 16-a aniver
sare a semnării Acordurilor de la Ge
neva pentru Indochina.

Acordurile de la Geneva, arată de
clarația, au recunoscut și garantat 
drepturile fundamentale ale Vietna
mului, Cambodgiei și Laosului : inde
pendența, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială. Cu toate a- 
cestea, S.U.A. încalcă sistematic obli
gațiile asumate, vlolînd drepturile 
naționale ale popoarelor Indochinei. 
în Vietnamul de sud, S.U.A. intensi
fică războiul de distrugere. Concomi
tent, ele încalcă suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam. La confe

rința de la Paris, guvernul american 
refuză retragerea totală și necondi
ționată a trupelor S.U.A. din Viet
namul de sud și se pronunță împo
triva dreptului populației din Viet
namul de sud la autodeterminare.

Declarația condamnă în continuare 
așa-numita „vietnamizare" a războ
iului, precum și lovitura de stat din 
Cambodgia.

în încheiere, declarația exprimă 
gratitudinea poporului vietnamez și 
a guvernului R. D. Vietnam față de 
guvernele țărilor socialiste frățești, 
față de toți cei cărora le sînt scumpe 
pacea și dreptatea, pentru sentimen
tele de solidaritate și sprijinul acor
dat cauzei juste a poporului vietna
mez și a altor popoare ale Indochinei.

CAMBODGIA

Crește presiunea forțelor patriotice 
in zona Pnom Penh

PNOM PENH 21 (Agerpres) — Ști
rile transmise din Cambodgia de co
respondenții agențiilor de presă sem
nalează o intensificare a presiunii e- 
xercitate de forțele de rezistență 
populară asupra pozițiilor deținute 
de trupele generalului Lon Noi la 
nord, sud și vest de capitala khme
ră. Patrioții au declanșat puternice 
atacuri asupra fortificațiilor de care 
trupele inamice dispun în orașul 
Saang, situat la numai 29 kilometri 
sud de Pnom Penh. Concomitent, de
tașamente ale forțelor de rezistență 
populară au încercuit un important

post militar al armatei administra
ției Lon Noi, amplasat în localitatea 
Srang, la 48 kilometri de capitala 
cambodgiană. Lupte intense conti
nuă, totodată, să se desfășoare în o- 
rașul Kirirom și în împrejurimile a- 
cestuia.

In ultimele 48 de ore au fost, de a- 
semenea, semnalate ciocniri violente 
între forțele de rezistență populară 
și unități militare inamice în locali
tatea Kompong Trabek, situată pe 
șoseaua ce unește Pnom Penhul cu 
Saigonul, precum și în provinciile 
Kompong Speu, Takeo și Kampot.

RABAT

SEMNAREA PROTOCOLULUI 
DL COOPERARE CULTURALA 

Șl ȘTIINȚIFICĂ DINTRE 
ROMÂNIA Șl MAROC

RABAT 21 (Agerpres). — La 20 
iulie a avut loc la Rabat semnarea 
Protocolului de cooperare culturală și 
științifică dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Maroc. Din 
partea română, documentul a fost 
semnat de Vasile Mircea, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Rabat, iar din partea marocană de 
către Abdelhadi Chraibi, ambasador, 
șeful Diviziunii culturale din Minis
terul Afacerilor Externe al Marocu
lui.

Protocolul prevede realizarea unei 
serii de acțiuni pe linia cooperării 
între instituțiile de învățămînt din 
cele două țări, organizarea de expo
ziții și alte manifestări menite să 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor culturale ale ce
lor două țări.

„Aceste contacte și schimburi, a 
declarat Abdelhadi Chraibi cu pri
lejul semnării protocolului, sînt de 
natură să permită națiunilor noastre 
să cunoască mai bine viața culturală 
a celor două țări și să aprecieze e- 
forturile depuse în mod continuu pen
tru asigurarea bunăstării popoarelor 
noastre sub conducerea și directive
le prețioase ale eminenților noștri 
șefi de stat". La rîndul său, amba
sadorul român a subliniat : „Cînd 
cele două guverne au hotărît să în
cheie acșst acord cultural, ele au 
manifestat dorința comună a po
poarelor noastre de a colabora și de 
a încuraja această colaborare prin- ' 
tr-o mai bună cunoaștere reciprocă".

Vizita delegației militare 
române in R. P. D. Coreeana

PHENIAN 21 (Agerpres) — La Tea
trul Mare din Phenian a avut loc 
un spectacol cu opera „Opt povestiri 
de pe muntele Kumgang", dat în 
cinstea delegației militare române, 
conduse de general-colonel Ion Ioni- 
ță, ministrul forțelor armate ale Re

publicii Socialiste România, care face 
o vizită în R.P.D. Coreeană.

La spectacol, oaspeții români au 
fost însoțiți de generalul O Jin U, șe
ful Statului Major al Armatei Popu
lare Coreene, de miniștri adjuncți al 
apărării naționale, generali și ofițeri 
ai Armatei Populare Coreene,

1USÎM SPRIJINĂ CONVOCAREA 

UNEI CONFERINȚE A SECURIIAIII EUROPENE
• »

• DECLARAȚIILE MINISTRULUI DE EXTERNE, RUDOLF 
KIRCHSCHLAEGER

VIENA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Luni seara a avut loc la „Pallais 
Palffy" din .Viena deschiderea oficia
lă a seminarelor organizate de Aca
demia internațională pentru pace, 
avînd ca teme „Asigurarea păcii" și 
„Aplanarea conflictelor internațio
nale".

în cuvîntul de deschidere, ministrul 
de externe al Austriei, Rudolf Kir- 
chschlaeger, a arătat că țara sa a sta
bilit relații de colaborare pașnică cu 
toți vecinii și că este gata să între
prindă inițiative proprii atunci cînd 
consideră că poate să aducă o con
tribuție pozitivă la cooperarea inter
națională și la întărirea securității in
ternaționale. „In zilele următoare — 
a spus ministrul austriac — vom re
mite guvernelor tuturor statelor eu
ropene, precum și S.U.A. și Canadei, 
un memorandum in problema convo
cării și ordinii de zi a unei confe
rințe a securității europene. Sperăm 
ca, prin expunerea punctului nostru 
de vedere, să se înlesnească o înțele
gere asupra unei asemenea conferin
țe, care, sintem convinși, ar putea să 
reprezinte o contribuție de mare va

loare la consolidarea securității în 
Europa. Credem că asigurarea păcii 
și securității internaționale cere de
mersuri pozitive. Toate statele trebuie 
să respecte principiile Cartei Națiu
nilor Unite și ale declarației generale 
a drepturilor omului — suveranitatea, 
integritatea și independența tuturor 
popoarelor" — a subliniat ministrul 
de externe austriac.
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transmit

american 
cu secretarul ge- 
Thant.

agențiile

cum s-au cristalizat în ședințele de 
pînă acum, au precizat surse ofi
ciale. S-a hotărît ca o nouă ședință 
să aibă loc vineri.

Primul ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, va 
exercita personal funcțiile de minis
tru al afacerilor externe, în urma de
cesului titularului acestui portofoliu, 
Panayotis Pipinellis. El va fi asistat 
de un secretar de stat permanent, 
Christos Xanthopoulos-Palamas.

afacerilor externe, Vai no Leskinen, 
va pleca miercuri într-o vizită ofi
cială de șase zile în S.U.A. — s-a 
anunțat la Helsinki. în cursul șe
derii sale în Statele Unite, președin
tele Kekkonen urmează să aibă con
vorbiri cu președintele 
Richard Nixon și 
neral al O.N.U., U

PLENARA
C. C. AL P. C.

DIN PERU
LIMA 21 (Agerpres). — In ra

portul prezentat la plenara Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Peruvian, Jorge del Prado, se
cretarul general al partidului, a exa
minat situația politică din țară. El 
a remarcat adoptarea și aplicarea în 
ultimul timp a unor măsuri îndrep
tate spre dezvoltarea întreprinderilor 
industriale naționalizate și înfăptui
rea reformei agrare.

Raportul a scos în evidență, de 
asemenea, adoptarea legilor privind 
monopolul de stat asupra producției 
industriei extractive și pescuitului, 
controlul asupra operațiunilor valu
tare etc.

în domeniul politicii externe, se 
spune în raport, eforturile sînt în
dreptate spre formarea unui front al 
popoarelor latino-americane pentru 
consolidarea unei independențe eco
nomice reale, pentru intensificarea 
relațiilor economice, culturale și di
plomatice cu statele socialiste și - Je 
apropiere de Cuba într-o atmosferă 
tot mai favorabilă pentru stabilirea 
de relații normale cu această țară.

...în ziua de 18 iulie, turiștii sosiți în împrejurimile Innsbruck-ului (Austria) au găsit, spre surprinderea lor, con
diții mai bune pentru schi decît pentru sporturile,de vară

Telefoto : A.P. — Agerpres

COLUMBIA DUPĂ DECRETAREA
STĂRII DE ASEDIU

Pentru a doua oară într-un inter
val de trei luni, Columbia trăiește 
sub regim de stare de asediu, decre
tat duminică de actualul președinte 
Carlos Lleras Restrepo. Această ho
tărîre a fost determinată de escalada 
tulburărilor organizate de gruparea 
opoziționistă Alianța națională popu
lară a ex-dictatorului Rojas Pinilla. 
Măsurile excepționale includ institui
rea restricțiilor de circulație în 
timpul nopții, percheziționarea de 
persoane și autovehicule, interzice
rea grupurilor mai mari de patru 
persoane, transferarea către tribuna
lele militare a proceselor privind se- 
chestrele și atentatele teroriste, stabi
lirea de domiciliu forțat pentru o 
lungă listă de „subversivi" (majori
tatea fiind lideri opoziționiști) etc.

Tensiunea existentă s-a acumulat 
treptat de la alegerile prezidențiale 
din 19 aprilie, cînd Alianța națională 
populară a contestat valabilitatea 
scrutinului, pe motiv de fraudă, de- 
terminînd tribunalul electoral să nu
mere din nou peste patru milioane 
de voturi. La 25 aprilie se știa că 
urnele arătau victoria candidatului 
Frontului național (guvernamental, 
coaliție a partidelor liberal și con
servator) cu o diferență de numai 
65 000 voturi față de cele obținute 
de Rojas Pinilla. Dar fostul dictator 
nu a recunoscut rezultatele și a în
cercat o mișcare insurecțională pen
tru a le invalida. După prima decre
tare a stării excepționale, cînd tri
bunalul trecuse la renumărarea vo
turilor, se părea că există un acord 
tacit în sensul de a aștepta confir
marea definitivă a rezultatelor, dar 
evenimentele ulterioare au dovedit că 
Alianța națională populară și-a trans
ferat doar intențiile de invalidare 
pentru data cînd noii parlamentari 
aleși ar urma să fie instalați în ca
drul sesiunii solemne a Congresu
lui.

încă de sîmbătă, din ajunul des
chiderii Congresului (care a coincis 
cu aniversarea a 160 de ani de la 
proclamarea independenței de stat a 
țării) devenise limpede că se pregă
tesc tulburări de amploare și, pen
tru a Ie preveni, guvernul a decis 
ocuparea militară a capitalei. Tensiu
nea s-a accentuat în cursul zilei de 
duminică, în timpul sesiunii Congre-

sului, cînd fiica lui Pinilla, senatoa- 
rca Maria Eugenia de Moreno Diaz, 
a citit un mesaj al tatălui său (aflat 
în prezent la tratament medical ia 
Miami), incrtînd țara la revoltă. în
tre altele, mesajul afirmă că „nu va 
exista pace în Columbia, ci vor curge 
riuri de sînge" pînă cînd nu se va 
recunoaște pretinsa victorie a Alian
ței naționale populare la ultimele a- 
legeri prezidențiale.

Evenimentele din ultimele zile sînt 
considerate de observatori „un prim 
capitol" al unei perioade agitate care 
se așteaptă să se încheie — după pă
rerile mai optimiste — la 7 august, 
data instalării în funcție a noului pre
ședinte Misael Pastrana Borrero. E- 
lementul care a oferit pînă acum cel 
mai solid sprijin guvernului a fost 
armata, dar neliniștea începe să in
fluențeze și acest sector vital pentru

stabilitatea guvernelor civile din a- 
ceastă emisferă, mai ales că publica
ția opoziționistă „Alerta" duce o a- 
prigă campanie menită să cîștige a- 
deziunea forțelor armate.

Chiar în perspectiva unei soluțio
nări a tulburărilor pînă la instalarea 
lui Pastrana Borrero, observatorii 
prevăd o gestiune dificilă pentru vii
torul președinte, dat fiind că acesta 
contează în parlament pe sprijinul 
a numai 57 de senatori și 90 de depu- 
tați, ceea ce îl va obliga la tentati
va unei coaliții politice, urmînd să 
atragă încă cel puțin trei senatori și 
unsprezece deputați pentru a avea 
asigurată majoritatea necesară 
ambele camere ale parlamentului.

Președintele Mao Tzedun 
și vicepreședintele Lin Biao au pri
mit luni la Pekin delegația Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Congo, condusă de Alfred Raoul, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Congolez al 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
aflată într-o vizită în R.P. Chineză. 
Președintele Mao Tzedun și vice
președintele Lin Biao au avut o con
vorbire cordială și prietenească cu 
membrii delegației congoleze.

Guvernele R.D. Vietnam 
și Ceylonuluiau căzut de acord 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, se arată într-un 
comunicat dat publicității de către 
Ministerul Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam.

Muncii,

A 6-a întîlnire din cadrul 
schimburilor de păreri din
tre ambasadorii Uniunii So
vietice, S.U.A., Marii Brita
nii și Franței,3 avut loc mar*' 
în clădirea fostului Consiliu de con
trol din Berlinul occidental. Viitoarea 
întilnire va avea loc în luna septem
brie.

Ministrul de finanțe în 
noul guvern conservator 
al Marii Britanii, lain 
Macleod, a decedat timpul 
nopții de luni spre marți, la reședin
ța sa oficială, în urma unei crize 
cardiace. In vîrstă de 57 de ani, lain 
Macleod fusese operat de apendici
tă acută , în ziua de 7 iulie. Criza 
cardiacă a fost facilitată de o ar
trită contractată în timpul campaniei 
din 1940 din Franța.

Remaniere ministerială 
în Algeria. comun'cat ai pre
ședinției Consiliului de Miniștri al 
Algeriei, dat publicității marți seara, 
anunță o remaniere ministerială. Se 
relevă că remanierea afectează 12 
ministere. Au fost create totodată 
cîteva portofolii noi. Noul cabinet, 
condus de președintele Houari 
Boumediene, care păstrează și por
tofoliul apărării, este format din 23 
de membri în loc de 18, ca în vechiul 
guvern. Abdelaziz Bouteflika deține 
în continuare portofoliul afacerilor 
externe, iar B. Abdessalam, pe cel al 
industriei și energiei.

Hidrocentrala
de Ia Assuan lucrează

Un avion cu reacție de 
tipul Boeing 737, aparținînd 
companiei vest-germane „Condor", 
s-a ciocnit cu un avion particular, 
provocînd moartea tuturor celor trei 
ocupanți ai acestuia din urmă, 
dentul a avut loc în apropierea 
portului internațional REUS de 
localitatea spaniolă Tarragona.
unul dintre cei 95 de turiști aflați la 
bordul avionului cu reacție nu a fost 
rănit, aparatul reușind să aterizeze 
în siguranță.

cu întreaga ei 
capacitate

CAIRO 21 (Agerpres). — Marți di
mineața, prin intrarea în funcțiune 
a celei de a 12-a și ultime turbine, 
marea hidrocentrală de la Assuan a 
început să lucreze cu întreaga ei 
capacitate, transmite agenția M.E.N. 
Puterea instalată a acestui mare o- 
biectiv se ridică acum la 2100 000 
kW, permițînd acoperirea necesită
ților de energie electrică ale econo
miei R.A.U.

Acci- 
aero- 
lîngă
Nici

Rio de Janeiro
V. OROS

Moment de tensiune în Congresul columbian : senatoarea Maria Eugenia 
de Moreno Diaz este evacuată cu forța, Ia scurtă vreme după citirea masa

jului prin care incita țara la revoltă
Telefoto : A.P. — Agerpres

Guvernul R.P. Albania și 
guvernul Confederației El
vețiene au cazut de acor^ să sta
bilească relații diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanți cu rangul de 
ambasadori, informează agenția 
A.T.A.

A 25-a ședință a convor 
birilor 
asupra limitării armelor 
strategice <S A-L-T-)<a avut loc 
marți la Ambasada U.R.S.S. din Vie
na. In cursul discuțiilor s-a pro
cedat la un schimb de opinii asupra 
punctelor de acord și dezacord, așa

sovieto-americane

Procesul a 21 de ciprioți 
greCÎ acuzați de apartenență la 
organizația clandestină de extremă 
dreaptă „Frontul Național" începe 
astăzi la Nicosia. Se crede că prin
tre membrii organizației se află și 
inițiatorii atentatului nereușit de 
la 8 martie, îndreptat împotriva pre
ședintelui Makarios, precum și au
torii a numeroase recente atacuri să- 
vîrșite asupra unor posturi de poli
ție. Este pentru prima oară cînd 
membrii unei organizații teroriste 
din Cipru compar în fața instanței 
de judecată.

Președintele Finlandei,
Urho Kekkonen. însoțit de ministrul

Poliția argentineană des
fășoară o vastă anchetă 
pentru a-i aresta pe toți cel care ar 
fi putut fi implicați în răpirea și asa
sinarea generalului Aramburu. Se 
pare că în cursul anchetei de pînă 
acum au fost identificați principalii 
responsabili ai acestui act în persoa
na lui Carlos Capuano Martinez și 
Mario Eduardo Firmenich. Cei doi au 
scăpat, însă, cursei întinse de poliție. 
Alte 116 persoane sînt bănuite de a- 
mestec direct sau indirect în afa
cerea Aramburu. Acestea se 
stare de arest și sînt supuse 
gatoriilor.

află în 
intero-

AGENDA ECONOMICA
V

o La Moscova s-a deschis o expo- 
ție industrială a Iugoslaviei, cea 

mai mare din cite a organizat pînă 
acum R.S.F.I. în străinătate. După 
cum relatează agenția TASS, expo
ziția are ca scop impulsionarea re
lațiilor economice bilaterale. Agenția 
precizează că, anul trecut, valoarea 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări a atins 425 milioane ruble.

• La Camera de comerț din Lon
dra a fost inaugurată luni o secție 
pentru comerțul cu Republica De
mocrată Germană. La recepția ofi
cială ce a avut loc cu acest prilej au 
participat reprezentanții a peste 150 
firme industriale care au legături co
merciale cu parteneri din R.D.G. în 
anul care a trecut, volumul schim
burilor comerciale dintre Marea Bri- 
tanie și R. D. Germană s-a cifrat la 
27,3 milioane lire sterline.

« In capitala Belgiei a avut loc 
marți prima reuniune a reprezentan
ților Angliei și Pieței comune consa
crată examinării modului în care se 
vor desfășura viitoarele tratative în 
vederea aderării Marii Britanii la 
C.E.E. Anthony Barber, ministrul 
însărcinat cu probleme europe
ne, conducătorul delegației britanice, 
a anunțat că țara sa acceptă propune
rile făcute de „cei șase" ca la fiecare 
trei luni să se desfășoare două reu
niuni la nivel ministerial, iar 
care două săptămîni să aibă 
tîlniri la un nivel mai redus.

Reuniunea de marți a avut 
racter strict procedural. Ea s-a pre
lungit pînă noaptea tîrziu. Se relevă 
că au apărut divergențe între cele 
două delegații asupra modului în 
care să înceapă negocierile propriu- 
zise. In timp ce „cei șase" doresc 
discuții la nivel de miniștri sau ad-

crearea

la fie- 
loc in-
un ca-

juneți ai lor. englezii cer 
imediată a unor grupuri de lucru, 
alcătuite din experți. Comentînd a- 
cest fapt, corespondentul din Bruxel
les al agenției France Presse subli
niază că „pentru moment... cele două 
delegații nu se găsesc pe aceeași 
lungime de undă". Tratativele pro- 
priu-zise privind aderarea Angliei la 
C.E.E. vor fi angajate în toamnă.

o Bulgaria a semnat recent acor
duri comerciale pe termene lungi cu 
Grecia și Republica Cipru. Se pre
vede ca, în 1970, valoarea schimbu
rilor de mărfuri cu Grecia să ajungă 
la 47 milioane dolari. După cum con
sideră cercurile economice 
garia, structura schimbului de măr
furi între cele două țări nu este con
formă modificărilor intervenite în 
economiile ambelor țări, ponderea 
produselor agricole continuînd să fie 
prea mare.

din Bul

TABRIZ

Tractorul 
cu matricola 

„1000“
TEHERAN 21. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Popovici, 
transmite : De pe banda de 
montaj a uzinei din orașul ira
nian Tabriz a ieșit recent trac
torul cu matricola „1000“. Im
portantul obiectiv economic din 
Tabriz, realizat in cooperare cu 
România, intră, grație eforturi
lor comune ale specialiștilor ro
mâni și iranieni, in cadrul pa
rametrilor proiectați. In prima 
etapă urmează să se monteze 
5 000 de tractoare anual, iar 
peste 5 ani se vor fabrica anual 
10 000 de tractoare.

Directorul general al uzinei 
„Iran Traktor Manufacturing 
Co“, ing. Gholamreza Foulady- 
oun. a adresat intr-o scrisoare 
mulțumiri tuturor specialiștilor 
români care au contribuit la ob
ținerea acestor rezultate bune, 
exprimîndu-și, totodată, speran
ța intr-o continuă și fructuoasă 
cooperare și pe mai departe, in 
vederea realizării complete a a- 
cestui obiectiv economic.

Intr-un articol publicat re
cent de ziarul „El Elaat" se a- 
rată că au fost aprobate toate 
investițiile necesare continuă
rii construcției uzinei de 
tractoare din Tabriz, ceea ce re
prezintă o dovadă a rezultate
lor convingătoare obținute pini 
acum, cit și o garanție că acea
stă unitate ocupă un loc cores
punzător în procesul industria
lizării Iranului.
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