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500 000
DE HECTARE

atît trebuie
însămînțat 

cu culturi duble
ÎN CÎTEVA

ZILE!
® Experiența fruntașilor; cooperativele agricole 

din județul BRĂILA au realizat planul de însămînțare a 
culturilor duble în proporție de 108 la sută, cele din 
județele IALOMIȚA 95 la sută, ILFOV — 80 la sută.

• Ce așteaptă organele agricole din județele DOLJ, 
BIHOR, TELEORMAN, TIMIȘ, unde nu s-a realizat nici 
jumătate din planul de însămînțare a culturilor duble ?

In această perioadă, cea mai ur
gentă sarcină in agricultură este 
realizarea integrală a planului de în— 
sămințare a culturilor duble și, în
deosebi, a porumbului. In condiții le~ 
festei veri, cînd solul este incompa
rabil mai bine saturat cu apă decît 
în alți ani. insămințarea porumbului 
în cultură dublă asigură realizarea 
unei producții sporite — cerință 
deosebit de importantă pentru dimi
nuarea daunelor provocate de inun
dații, prin obținerea unor recolte 
suplimentare de pe aceleași terenuri 
de pe care s-au strîns culturile tim
purii. Unele comitete județene de 
partid și organe agricole n-au înțeles 
însă situația particular specifică din 
acest an și, ca urmare, au lăsat să 
se piardă mult timp fără să acționeze 
energic pentru grăbirea semănatului 
porumbului în cultură dublă.

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii re
zultă că pînă în ziua de 31 iulie a.c. 
in întrenrinderile agricole de stat au 
fost realizate numai 59 la sută din su
prafețele prevăzute cu culturi duble, 
iar în cooperativele agricole doar 48 
la sută. Mai sint de insămințat peste 
509 000 ha cu porumb și alte culturi 
duble — ceea ce necesită efectuarea 
unui mare volum de lucrări intr-un 
timp foarte scurt.

Ținînd seama de timpul înaintat, 
de condițiile climatice extrem de 
favorabile se impune ca, în cîteva 
zile, să se facă totul pentru insămin
țarea integrală a suprafețelor prevă
zute cu porumb și alte culturi în 
fiecare județ și în fiecare unitate 
agricolă. Totodată, este necesar să 
fie luate măsuri pentru intensificarea 
recoltării griului, astfel ca să nu se 
piardă nimic din producție, pentru 
prevenirea oricăror sustrageri, pen-

tru organizarea transportului rapid 
și depozitarea cerealelor la timp și 
in bune condiții.

(Citiți in pag, a IlI-a rai- 
dul-anchetă organizat în 
județele Constanța, Bu

zău și Maramureș).

pe conducătorul delegației
guvernamentale a li. P. D. Coreene
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^ENERGIEI
CIVILIZAȚIA

23 August 1944 - 23 August 1970 : 26 de ani de 
muncă liberă, avântată, pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru înflorirea socialistă a României 

în acest nou august aniversar, în care se împli 
nește și un an de la cei de-al X-lea Congres al P.C.R., 
oamenii muncii de la orașe și sate înscriu noi izbînzi 
în realizarea obiectivelor stabilite de partid. Din nu
meroasele realizări ale poporului înfățișăm azi în PA
GINA a V-a o imagine simbolică - aceea a drumului 
de lumină, de energie al țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, l-a primit vineri la amia
ză, la Mangalia-Nord, pe tovarășul 
Zăng Zun Thek, membru supleant 
al Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice-

După două luni: VEȘTI DIN ZONELE LOVITE DE INUNDAȚII

FABRICILE Șl UZINELE
nu de mult sub ape

Uzina textilă „Tîrnava" din Mediaș : Invadată de puhoiul apelor miloase, 
această linie de ringuri și-a reluat activitatea normală la 1 iulie 

Foto : M. Andreescu

PRODUC ASTAZI DIN PUN!
Printr-un efort excepțional, prin mobilizarea de către partid și stat 

a unor uriașe resurse materiale și umane, fabricile și uzinele — puterea 
și averea poporului — lovite de inundații și-au reluat activitatea. Acțiu
nea energică și perseverentă pentru intrarea cit mai grabnică în produc
ție a unităților industriale este factorul fundamental al operei de recon
strucție, un element de importanță capitală atît pentru îndeplinirea cu 
succes a planului pe acest an, cit și pentru normalizarea întregii vieți 
economice și sociale în zonele calamitate.

înfățișăm mai jos cîteva aspecte din munca și lupta dîrză a colec
tivelor acestor întreprinderi.

Un mare succes: Combinatul chimic-Tîrnăveni
produce mai mult decît înaintea calamității

în urma calamităților, toate insta
lațiile Combinatului chimic din Tîr- 
năveni au fost scoase, practic, din 
funcțiune sau distruse. Sprijinul pen
tru refacere a venit, operativ și sub
stanțial, de pretutindeni. în mod or
ganizat, combinatele și unitățile din 
Borzești, Pitești, Rimnicu Vîlcea, 
Craiova. Tg.-Mureș, Făgăraș și Să- 
vinești au trimis oameni și materiale 
pentru refacere și normalizare. De a- 
semenea, pe tot timpul cit s-a lucrat 
la repunerea în funcțiune a instala-

țiilor, specialiștii din cadrul Direc- 
, ției generale mecano-energetice din

M.I.Ch. au lucrat efectiv la repararea 
obiectivelor și rețelelor energetice, a 
aparaturii de măsură și control. In 
același timp, la refacerea unor cup
toare au participat cadre de speciali
tate din cadrul întreprinderilor Mi
nisterului Industriei Materialelor de 
Construcții.

(Continuare in pag. a VII,-a)

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului

'î

NOAPTEA, PRIN BUCUREȘTI:
* 9

TEHERAN

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal exprim Maiestății Voastre Imperiale, poporului iranian, tuturor 
celor care au avut de suferit de pe urma cutremurului din provinciile 
Gorgan și Khorassan sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

ai Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului HANS PETER TSCHUDI

Președintele Confederației Elvețiene
BERNA

Sărbătoarea națională a Confederației Elvețiene îmi oferă plăcutul 
prilej ca, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, să adresez 
Excelenței Voastre și membrilor Consiliului Federal cordiale felicitări', 
iar poporului elvețian prieten cele mai bune urări de pace și prospe
ritate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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președinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, conducă
torul delegației guvernamentale 
coreene aflate în vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv -al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Bîrgăoanu, vi
cepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și Zan Song Nam, vice
președinte al Comitetului pentru 
relațiile economice cu străinătatea.

în cursul convorbirii cordiale, 
prietenești, care a avut loc cu a- 
ceastă ocazie, s-a exprimat de am
bele părți satisfacție pentru evolu
ția continuă, favorabilă, a relațiilor 
de prietenie și colaborare statorni
cite între partidele și popoarele ce-

lor două țări socialiste, dorința co
mună de dezvoltare și pe viitor a 
acestor relații, bazate pe principiile 
internaționalismului socialist, inde
pendenței și respectului reciproc, 
neamestecului în treburile interne.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, s-a 
subliniat voința celor două partide 
și popoare de a milita pentru întă
rirea unității țărilor socialiste, a 
colaborării dintre ele, în interesul 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat cu acest prilej solidarita
tea deplină a poporului român cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru unificarea pe cale pașnică a 
patriei sale.

După primire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut la dejun pe 
oaspetele coreean și celelalte per
soane oficiale.

„Celei dea 16-a Conferințe
internaționale împotriva

bombelor atomice
și cu hidrogen - Gensuikyo

In numele poporului român și 
al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România am deose
bita plăcere să adresez un cald 
salut participanților la cea de-a 
16-a Conferință internațională 
împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen.

Activitățile desfășurate de 
„Consiliul japonez împotriva 
bombelor atomice și cu hidro
gen" — Gensuikyo — constituie 
un însemnat aport Ia lupta po
poarelor împotriva planurilor a- 
gresive ale imperialismului și a 
politicii sale de dominație, pen
tru înfăptuirea dezarmării și, în 
primul rînd, a dezarmării nuclea
re, pentru asigurarea unui climat 
de pace, colaborare și securitate 
internațională.

Este convingerea noastră fermă 
că a sosit timpul să se acționeze 
în modul cel mai hotărît pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor, să 
se întreprindă măsuri practice în 
domeniul dezarmării generale și, 
în primul rînd, pentru distruge-

a

rea armelor de nimicire în masă, 
astfel incit fiecare popor să aibă 
certitudinea securității sale.

Dind expresie sentimentelor 
care animă întregul nostru popor, 
România, alături de forțele pro
gresiste și democratice de pretu
tindeni, își va aduce și in viitor 
contribuția Ia această cauză no
bilă. Ea va milita în continuare 
pentru zădărnicirea politicii de 
război promovate de cercurile im
perialiste, pentru încetarea agre
siunii imperialismului american 
împotriva popoarelor din Indo
china, pentru stingerea focarelor 
de tensiune și conflict existente în 
diferite regiuni ale lumii, pentru 
unirea în această luptă a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Urez succes deplin lucrărilor 
conferinței dumneavoastră și fo
losesc acest prilej pentru a reafir
ma atașamentul poporului român 
față de idealurile progresului so
cial, democrației, independenței 
naționale, păcii și înțelegerii intre 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Ne-am ales ca temă a a- 
cestui raid-anchetă servicii
le publice ce stau noaptea 
în Capitală la dispoziția 
cetățenilor. Ne-am situat în 
postura unui călător sosit 
in București noaptea, la o 
oră tîrzie, cu trenul sau 
autoturismul. Ce pretinde 
călătorul de la aceste servi
cii și în ce măsură ii sint 
satisfăcute necesitățile ?

E ora 23,30. Sosim în Ca
pitală cu autoturismul... Ne 
imaginăm că la cițiva km 
de oraș mașina are o pană 
și ne vedem obligați să ce
rem ajutorul unui serviciu 
de depanări. Reperăm în a- 
propiere un post telefonic și 
formăm numărul salvator
— „03". Telefonista de ser
viciu (nr. 35) ne dă drept 
număr al ..Ciclonului" 
16 24 50. Ora 23.55. Sunăm 
timp de 5 minute. Zadar
nic. Cerem iar la 03 numă
rul „Ciclopului" — poate am 
înțeles greșit ! Primim ace
lași răspuns, reluăm apelul
— cu același rezultat : nu 
răspunde nimeni. Intrigați, 
ne-am deplasat la ..Ciclop". 
Aici, ofițerul de serviciu ne 
lămurește că numărul res-

pectiv s-a schimbat de... 4 
luni. Chiar dacă am fi știut 
numărul, soluția era însă 
aceeași : „Trageți pe dreap
ta și așteptați dimineața". 
Aflăm că „Ciclopul" n-are

De data aceasta apelăm la 
serviciul special de infor
mații telefonice — 05. (tele
fonista nr. 439).

— Vă rog, adresa 
farmacii de noapte 1

unei

• 0 gustare caldă este o cerință de nesatiS' 
făcut ? • Excursie în căutarea... unui anti 
nevralgic © Durerile de dinți și defecțiu 
nile mașinilor sînt „interzise" noaptea.. 
© Nu deranjați visele plăcute ale hotelieri 

lor de serviciu

schimb de noapte. De ce ? 
Conducerea Întreprinderii 
consideră că noaptea nu se 
pot produce defecțiuni teh
nice la mașini ?

...Ne imaginăm că pe 
respectivul călător, după a- 
vatarurile sterile de mai 
sus îl doare capul și doreș
te să găsească o farmacie.

— Ce număr aveți ?
— Sint pe stradă, la 

telefon public !
— Regretăm, nu vă 

tem răspunde decît la 
telefon particular sau 
municîndu-ne numărul 
de cont pentru a vă 
informația... Ne lăsăm 
gubași, ...aminăm durerea

un

pu- 
un 

co- 
dv. 

taxa 
pă-

de cap și o pornim pe 
străzi, în căutarea unei far
macii deschise. Pe șoseaua 
Ștefan cel Mare, întrebînd 
din om în om, descope
rim în sfîrșit farmacia 
nr. 9, care, după cum era 
scris pe ușă, „asigură 
serviciul de urgență în 
tot cursul nopții". Cum îl 
asigură ? Găsim obloane
le trase. E în inventar... 
în Capitală sînt — după 
cite aflăm — . numai 9 
unități farmaceutice cu pro
gram de noapte. Destul de 
puține față de întinderea 
orașului, față de solicitări. 
Ar fi fost, desigur, normal ea 
în timpul cînd o asemenea 
unitate se află în inventar 
să se atribuie alteia funcția 
de serviciu de noapte. Tot 
normal ar fi fost ca res
pectiva farmacie, care și-a 
„declinat" temporar ser
viciile. să indice, afișînd vi
zibil la ușă. care este uni
tatea cea mai apropiată cu

D N POPESCU 
R. DÎMBOVICEANU

CĂTRE COMITETUL EXECUTIV NAȚIONAL 
COMUNIST 

BRITANIE
AL PARTIDULUI 

DIN MAREA
LONDRA

numele Comitetului Central alNe face o deosebită plăcere ca în 
Partidului Comunist Român, al comuniștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din România să vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniști
lor, clasei muncitoare britanice un cald salut tovărășesc și cordiale fe
licitări cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea Partidului Co
munist din Marea Britanie.

în decursul existenței sale de o jumătate de secol, Partidul Comu
nist din Marea Britanie s-a afirmat ca un detașament activ al luptei 
clasei muncitoare pentru democrație, progres social și pace, și-a adus 
contribuția, prin activitatea teoretică și practică desfășurată, la îmbo
gățirea continuă a tezaurului de experiență al luptei revoluționare. Ne 
bucură că Partidul Comunist din Marea Britanie depune eforturi sus
ținute pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, pentru promovarea unor bune relații, bazate pe stimă și 
respect reciproc între partidele frățești.

Cdnsemnînd cu satisfacție evoluția pozitivă, fructuoasă a relațiilor 
tovărășești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Marea Britanie, ne exprimăm convingerea că ele se vor dezvolta și 
mai puternic în viitor în interesul ambelor noastre partide și popoare, 
al întăririi unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, al 
cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

COMITETUL CENTRAL

(Continuare in pag. a Il-a) AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Comorile 
pădurii!

Dacă pînă nu de mult locuito
rii comunei Macea (Arad) aveau 
toate motivele să se mîndrească 
cu pădurea lor, apoi, de acum 
Încolo, aceste motive sint și 
mai temeinice. Și iată de ce : 
Atras de varietatea arborilor 
și arbuștilor, profesorul Pavel 
Covaci, directorul școlii generale, 
a întreprins o cercetare mai a- 
mănunțită asupra pădurii. Re
zultatul întrece toate așteptările 
— pădurea dovedindu-se o ade
vărată... comoară vegetală. în 
căutările sale, profesorul a reușit 
să identifice numeroase specii, 
deosebit de rare (cîteva unicate 
in țară) toate ocrotite prin lege. 
Valoarea deosebită pe care o 
prezintă această pădure de 30 
hectare a și determinat ca foru
rile competente să o declare mo
nument al naturii, hotărînd 
transformarea ei în cel mai tî- 
năr parc dendrologic al țării.

Șah pe bani!
în Capitală funcționează mai 

multe cluburi de șah. Din păca
te, de la o vreme, alături de ju
cători au început să frecventeze 
aceste cluburi și diverși aface
riști care organizează adevărate 
turnee... pe bani. După cum ne 
sesizează mai mulți cititori (și ei 
iubitori ai șahului, dar in adevă
ratul sens al cuvîntului), astfel 
de îndeletniciri se practică cu 
destulă frecvență la clubul Con
structorul, la cel din strada Lips
cani, precum și la clubul existent 
în parcul Herăstrău. Dacă lucru
rile stau astfel, este cazul să pu
nem „în gardă" forurile compe
tente. $i sperăm că astf el, de 
practici vor fi aduse în situația 
de... mat imparabil, iar indivizii 
în cauză vor face „rocada" cuve
nită : din cluburile de șah, acolo 
unde le este locul!

Doi

Numeroasele vestigii istorice 
din Tîrgoviște sînt o adevărată 
atracție pentru turiști. Dar... 
Există din păcate și cite un 
„dar“. Călătorul sosit in oraș 
este pus intr-o veritabilă di
lemă. Să pornească la drum în
cărcat de bagaje sau să se lase 
păgubaș. Motivul ? Nici in sta
ția C.F.R., nici la autogară, nu 
se găsește un birou de bagaje. 
Și cit ar fi de necesar. Dar lip
sind, păgubesc călătorii, nepu- 

dind vizita în bune condiții ora
șul — și păgubește. neîndoios, o- 
rașul însuși. Rămîne de văzut 
dacă învățămintele trase din a- 
ceastă dublă pagubă vor... 
trezi interesul pentru această 
necesară formă de deservire.

La primăria coțnunel, într-o „Fișă 
monografică" tipăgită din inițiativa 
citorva intelectuali inimoși, citim : 
profesori, învățători, și educatori 40 ; 
medici umani și veterinari 4 ; biblio
teci 3 ; aparate de radio 706 ; televi
zoare 182 ; aragaze 76 ; frigidere 27 ; 
brutării 2... în ansamblul și în deta
liul rural, totul s-a schimbat. Maga
zinele universale, cgre pompează pro
dusele industriei pretutindeni, tac 
parte și ele din decorul devenit 
de-acum obișnuit ; apariția trotuare
lor nu mai constituie o surpriză ; far
macia, de asemenea. Elemente consi
derate cindva exclusiv urbane, au pă
truns firesc în aria comunei, incit azi 
trec aproape neobservate.

Totul s-a schimbat la Drănfc, co
mună din județul Dolj, numai șareta 
primarului a ră
mas aceeași de 
cițiva ani. Se pre
linge pe asfaltul 
șoselei, în trapul 
calului, spre satul 
Padea, acolo unde 
țăranii coopera
tori au o admira
bilă grădină de 
legume și zarza
vaturi pe zeci de 
hectare și un ele
șteu, de mina lor 
făcut, unde cresc 
în fiecare an două 
mii de gîște. Cînd 
și cînd un om de 
la stăvilarele ele- 
șteului deschide
„ecluza" să curgă apa pe canalele 
grădinii.

Primarul privește lacul cu puzderia 
de orătănii, își aduce aminte de mun
ca la lopată, cînd lucra, împreună cu 
sute de țărani cooperatori, la amena
jarea lui și reflectează, cu o undă 
de nostalgie, la scurgerea anilor...

Se află în fruntea comunei de 
cincisprezece ani. Și Dumitru Costa- 
che e încă In putere — n-a împlinit 
cincizeci. Se oprește la marginea la
cului. pe iarbă, mănîncă ce a adus 
cu sine — piine, roșii și brînză, ca 
omul aflat în campanie, cînd nici nu 
mai apucă să treacă pe acasă — și 
pleacă mai departe, acolo unde îl 
cheamă treburile grabnice ale co
munei.

— Cum explicați că oamenii sînt 
atît de legați de sat ?

— Stabilitatea lor de acum se dato
rează cooperativei agricole — răspun
de primarul — către ea se îndreaptă 
preocuparea lor principală. Ies masiv 
la cîmp. Prașila porumbului pe 860 de 
hectare n-a durat decît cinci zile. 
Vara, la noi, recoltatul ține cel mult 
zece zile. Asta arată interesul oame
nilor pentru cooperativă. De altfel, 
cred că munca explică și longevita
tea de la noi : numai în satul Drănic 
sînt 81 de bărbați în vîrstă de peste 
70 de ani.

— I-am văzut pe săteni lucrînd la 
grădină, pe malul Jiului. Sînt de o 
voie bună molipsitoare. Cum reușiți 
să îmbinați munca la cîmp, baza agri
cultorului, cu acțiunile obștești de 
gospodărie comunală ?

— La noi s-a creat un bun obicei. 
Pe timp frumos, toată lumea e la 
cîmp. Cu deputății în frunte. In 
schimb, zilele neprielnice muncii în 
agricultură sînt rezervate acțiunilor 
obștești. Așa am făcut brutăriile, șco
lile și toate celelalte.

Și, probabil, aici, în acest modest 
birou al primăriei, s-au luat toate 
hotărîrile importante care aveau să 
dezvolte atît de vizibil economia ru
rală. Pe dealuri slobode au plantat 
vii, in lunci au amenajat grădini. Nici 
un petec de pămint n-a rămas în afa
ra perimetrului agricol.

Discuția a trecut apoi de la pro
bleme economice la cele gospodă- 
rești-edilitare. începeam să Înțelegem 
de ce țin atit de mult oamenii co
munei la primarul lor. Se gîndește la 
toate : la producția ogoarelor și la 
horă, la natalitate și la problemele 
social-edilitare. Cu banii pentru 
două școli a construit patru. După 
deviz, un local de școală cu patru săli 
de clasă și laborator costa 220.000 lei. 
El a redus costul la jumătate. A che
mat deputății, a mobilizat cetățenii la 
muncă patriotică, a folosit materiale 
din resursele comunei și cind au is
prăvit totul, încheind socotelile, s-a 
constatat că din banii pentru două 
școli construiseră patru 1 Cum să nu 
apreciezi un asemenea gospodar 7

L-am întrebat :

Ceea ce nu scrie in 
monografia comunei

— Anul acesta, ce alte lucrări des
chideți ?

— Vi le spun nu în ordinea im
portanței, ci așa cum mi le amintesc : 
construim 6 podețe, extindem spațiile 
verzi, plantăm în toamnă trandafiri, 
mai facem încă vreo 2-3 kilometri de 
trotuare din dale de beton, amenajăm 
cîte un teren sportiv în fiecare sat 
și începem, era să uit, lucrările de 
regularizare a pirîului care trece prin 
Drănic. Avem ce face, nu vom lîn- 
cezi. Valoarea contribuției cetățenești, 
prin muncă patriotică, în acest an. se 
va ridica la 400 000 de lei. Ca și anul 
trecut.

Să facem o socoteală. în întreaga 
țară avem 2 706 comune. Dacă fie
care ar contribui, ca Drănic, cu un 
asemenea volum de activitate ob
ștească, ar însemna ca valoarea lu
crărilor gospodărești-edilitare execu
tate prin muncă patriotică să se ri
dice la peste un miliard de lei. Cifra 
vorbește de la sine. Și în primul rînd 
despre activitatea primarului, depu- 
taților și cetățenilor. Mulți dintre cei 
55 de deputați comunali sînt cunos- 
cuți ca foarte buni gospodari. E și 
convingerea primarului.

— Cîte probleme nu s-au ridicat 
în ultimele săptămîni în activitatea 
noastră. Pe prim plan a fost recol
tarea. Apoi — întreținerea prin 
muncă voluntară a șoselei asfaltate, 
care intră în obligația noastră, cură
țirea pădurii comunale și multe al
tele. S-a dat vacanța și localurile de 
școală au nevoie de unele lucrări : 
zugrăveli, bănci reparate... Oricine 
știe cîte sînt necesare într-o comună.

— în rîndurile deputaților comunali 
sînt oameni de toate vîrstele și pro
fesiile- Cum lucrați cu ei ?

— Cînd organizăm ceva cu tinerii, 
trimitem deputați mai tineri. De alt
fel, tineretul comunei a luat sub „pa
tronaj" întreținerea izlazurilor și pă
durii comunale. Deputății din rindu- 
rile învățătorilor se ocupă în special 
de acțiuni culturale. E normal. Celor 
bătrîni le încredințăm, de regulă, an
chete sociale. Adică muncim cu de
putății diferențiat, după profilul fie
căruia, potrivit pregătirii și pasiu
nii lor.

— Ni ■-» relatat că vă întilniți ade

seori cu bătrlnll, la primărie. Ce dis
cutați ?

— Treburile comunei. Ce să facem 
și cum să facem. Ideea eleșteului de 
la ei a venit. In plus, acești oameni 
cu o virstă respectabilă, deci cu mul
tă experiență de viață, sint deosebit 
de utili în anchetele sociale despre 
care aminteam mai înainte.

— în ce domenii ?
— In rindui minorilor. în dome

niile autorității tutelare, ajutoarelor 
sociale pentru bătrini etc.

— Cițiva deputați remarcau, cu pu
țin mai înainte că. spre deosebire de 
cetățenii din satele Padea, Booveni 
și Foișor, cei din Drănic, centrul co
munei, nu prea uzează de critică, sînt 
înclinați spre laude...

Primarul spuse rizînd :
— Nu sîntem 

chiar perfecți. 
Da, e adevărat, 
deosebirea de a- 
titudine este evi
dentă. Firește, 
n-o acceptăm. 
Mulțumirea de 
sine duce la im
pas. Deputății 
noștri, intelectu
alii satelor au și 
început în spe
cial prin cămine
le culturale, o 
activitate susți
nută pentru o 
opinie cetățe
nească mai acti
vă. Important 

este că oamenilor din Drănic le pla
ce munca, sint harnici și foarte dori
tori de o gospodărire mai bună a co
munei.

Totul îl Interesează și-1 preocupă. 
Pentru că un primar cu adevărat ac
tiv, cu conștiința misiunii sale în 
viața obștei comunale, nu se lasă 
copleșit de probleme administrative 
curente, importante și aoestea ; el are 
în vedere, înainte de toate, latura 
politică și socială a mandatului în
credințat.
• ...Cind am plecat din Drănic, spre 
seară, oamenii mai munceau încă la 
grădină, recoltînd prima „șarjă" de 
roșii. Cițiva meseriași vopseau lemnă
ria unui nou magazin universal. Pe 
șosele, din loc în loc, se înălțau stive 
cu dale de betop pentru trotuare, iar 
în vale, spre pîrîu, se făceau măsu
rători topometrice... Imagini, semne 
că oamenii din Drănic, conduși de 
deputății lor, muncesc consecvent 
pentru prosperitatea comunei.

Un neînfricat luptător 
revoluționar

între figurile de militanți revolu
ționari care s-au consacrat cu abne
gație și devotament luptei pentru 
cauza eliberării clasei muncitoare, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și dreptate socială ale poporului 
român, istoria frămintată a mișcării 
muncitorești din țara noastră înscrie 
și pe aceea a Iui Gh. Niculescu- 
Mizil, de la a cărui moarte se împli
nesc astăzi 25 de ani El are meri
tul de a se număra printre membrii 
fondatori ai Partidului Comunist 
Român, al cărui glorios semicente
nar va fi sărbătorit de întregul nos
tru popor la începutul anului viitor.

S-a născut la 25 noiembrie 1886. 
în comuna Mizil, județul Buzău, in 
familia unor oameni cu stare modestă. 
In pofida setei sale de învățătură, a 
fost nevoit să întrerupă de timpuriu 
școala pentru a-și cîștiga singur exis
tența. Cunoștințele și experiența de 
viață pe care le acumulează il îm
ping, în 1907 — anul marilor răs
coale țărănești — către viața poli
tică, pe drumul aspru, pe care va 
păși în^ă cu fermitate de acum îna
inte : drumul mișcării muncitorești.

In acei ani, mișcarea socialistă din 
România făcea pași importanți către 
reafirmarea sa pe scena vieții politi
ce românești, un eveniment impor
tant în acest sens constituindu-1 re
facerea partidului social-democrat în 
1910. Gh. Niculescu-Mizil s-a inte
grat activ în mișcarea socialistă, 
contribuind la organizarea luptei sa- 
lariatilor din sectorul alimentar. 
Apreciat pentru activitatea sa. a fost 
desemnat delegat la Congresul al 
II-lea al P.S.D. și Congresul al 
IV-lea a] Uniunii Sindicatelor.

In toți acești ani, concomitent cu 
activitatea organizatorică. Gh. Nicu
lescu-Mizil se remarcă printr-o sus
ținută activitate propagandistică, 
publicînd articole în ziarele munci
torești : „România muncitoare", 
„Lupta zilnică", „Uniunea" etc.

împreună cu alți militanți socia
liști, Gh. Niculescu-Mizil a condam
nat războiul mondial dezlănțuit în 
1914 de către puterile imperialiste. In

timpul războiului, el a depus eforturi 
susținute pentru reorganizarea miș
cării socialiste in Moldova. In spi
ritul ideilor internaționalismului, 
adine înrădăcinate in inima proleta
riatului român, își manifestă marea 
satisfacție și bucurie față de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie/ „Izvorită din cauze poli
tice, economice și sociale adinei — 
scria el în articolul apărut sub titlul 
„Moscova" in ziarul „Nădejdea" — 
sprijinită de muncitorii și soldațil 
ruși, cimentată apoi cu singele vărsat 
de aceștia pe străzile Moscovei, re
trogradului și Rusiei întregi, pentru a 
infringe tendințele germanilor, intri
gile Antantei și încurajarea de că
tre aceștia a burgheziei locale ce

25 DE ANI 
DE LA MOARTEA LUI 

GHEORGHE NICULESCU-MIZIL

Se caută un 
motociclist

Constantin Dănilă din comu
na Drînceni și-a cumpărat o mo
tocicletă și a înmatriculat-o sub 
numărul 46-Iș-1684 încă pe 
cînd localitatea făcea parte din 
fosta regiune Iași. A omis să-i 
schimbe numărul de circulație, 
circulînd cu ea, nestingherit, 
pînă de curînd. Deunăzi, însă, a 
accidentat grav pe strada Țuțora 
diri Iași pe cetățeanca Felicia 
Firescu. După comiterea faptei 
a fugit de la locul acciden
tului. Organele de miliție l-au 
căutat zadarnic în Drînceni, căci 
cu mult timp înainte Constan
tin Dănilă a plecat de aici fără... 
adresă. Dacă 11 întilniți, pe el 
sau motocicleta, anunțați de în
dată organele de resort. Este 
căutat cu insistență. Și nu nu
mai pentru... înnoirea permisu
lui de circulație.

în drum spre monumentele 
din nordul Moldovei

...un popas la hanul turistic 
Ilișești, pe drumul ce leagă 
Suceava de Vatra Dornei (DN 
17, km 241) este pe cit de a- 
tractiv, pe atît de reconfor
tant. Construcția hanului, care 
aparține cooperației de con
sum, se încadrează armonios 
în peisajul montan înconjură
tor. Mobilierul este executat 
în stil rustic, iar interioarele

sînt ornamentate cu trofee de 
vînătoare, obiecte de cerami
că și marame cu motive na
ționale. Preparatele de stînă 
(bulz cu mămăligă, urs de mă
măligă cu brînză) pastrama 
de oaie și vinurile din podgo
riile moldovenești adaugă un 
plus de interes și atractivita- 
te sejurului la Ilișești.

■

Ștefan ZIDARIȚA

Un nou hotel turistic la Brăila

(Urmare din pag. I)

păstrați economiile ? 
— departe de a fi o 
deplasată — își are 
ei. Dispunem și de

Năstasa Gherman

Ascunzi
șuri... sigure |

Unde vă 
întrebarea 
curiozitate 
temeiurile 
argumente,
din Sighetul Marmației (strada 
Locul Tirgului 86) îi păstra in
tr-un loc socotit (de ea) sigur. 
Sub... saltea. într-o zi, insă, ia 
banii (aproape 3 000 lei) de unde 
nu-s ! Ce se întimplase ? Desco
perind ascunzișul, frații acesteia, 
Laurențiu și Bartolomeu Varga, 
li luaseră și plecaseră la bufet să 
se cinstească. Acolo au fost sur
prinși de organele de miliție și 
ulterior și-au primit pedeapsa 
cuvenită. Pentru că, frate, frate, 
dar...

Rămășag 
periculos

Șoferii Mihai Chiroșcă șiȘoferii Mihai Chiroșcă și Ma
nele Vortolomei, din Vaslui, au 
avijt zilele trecute o discuție in 
contradictoriu pornind de la în
trebarea : se aprinde sau nu 
benzina de la o simplă țigară ? 
Din vorbă în vorbă — unul că 
da, altul că ba — au ajuns la ră
mășag. Confirmarea au primit-o 
pe loc. Au aprins o țigară, de la 
țigară s-a aorins benzina și a- 
poi a luat foc și autocamionul. 
Nici ei n-au scăpat neatinsi. ale- 
gîndu-se cu arsuri de gradul TIT. 
Concluzia (valabilă și pentru 
alții) : pariurile nu se angajează 
pe contul altora șl. mai ales, 
dincolo de cele mai elementare 
răspunderi. Altfel, plata lor — 
la pierdere și cîștig — e aceeași.pierdere și cîștig —e aceeași.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

eu spriîinul corespondenților 
„Scînteii"

program de noapte. După 
tatonări in plină noapte, pe 
străzile Bucureștiului, des
coperim în sfîrșit tocmai în 
„Piața Muncii" o farmacie 
(nr. 46). care ne-a servit 
pilulele salvatoare. Am 
pierdut, în căutarea el, a- 
proape o oră. folosind ma
șina. Dar ce face cetățeanul 
care nu are mașină ?

Pornind chiar de la aceas
tă idee ne-am transpus in 
situația cetățeanului cuprins 
subit de o durere de dinți. 
Din nou formăm „05“ și 
din nou reluăm pertractările 
în jurul „contului" și „ta
xei de informații"...

Bîjbîind în continuare pe 
străzi, întrebînd pe rarii 
trecători întilniți în cale, 
ajungem la policlinica „Col- 
țea". Iată, în sfîrșit. lima
nul salvator !...
' — Aveți hemoragie ? Se 
interesează circumspect 
medicul de gardă.

— ,Da 1
— Sigur aveți hemora

gie ? — insistă medicul. 
Noi intervenim numai în 
situațiile fără probleme și, 
în nici un caz, nu facem 
extracții noaptea. Merggți 
la policlinica din Calea 
Plevnei.

Ce să mai spunem ? O 
altă fugă, într-un alt colț 
al orașului Pînă la urmă 
ne-am lăsat păgubași.

Iată-ne și pe peronul Gă
rii de Nord. Este ora 0,30. 
Proaspăt „descinși" din ac
celeratul 812. Pînă la tre
nul următor, pentru Baia- 
Mare. mai avem de aștep
tat încă 5—6 ore bune. 
Unde să ne odihnim ? în 
sala de așteptare n-am 
găsit nici un loc liber. 
E ora curățeniei gene
rale 1 Și pentru că la 
Gara de Nord curățe
nia se face numai cu 
sălile... goale, cetățenii sînt 
invitați într-o sală vecină, 
unde domnește o îmbulzea
lă indescriptibilă. Să căutăm 
un botei ! O inscripție gă
sită pe peronul gării ne în- 
cUnoștințează : „Informații 
in legătură cu cazarea în 
hoteluri puteti obține zilnic 
dună ora 13.30 la telefonul 
13 27 00". Lăudabilă iniția

tivă. Adresăm, în gînd. mul
țumiri întreprinderii de ho
teluri București și ne folo- 
sim de serviciile ei. For- 
mănîi numărul anunțat. In 
receptor, o voce binevoi
toare...

— Unde vă aflați ?
— In Gara de Nord.
— încercați la hotelurile 

..Cerna". „Bucegi" și „Du
nărea" poate găsiți vreo 
cameră liberă. Dacă nu, în
cercați la particulari...

Cu valiza în mînă. în
cepem colindul prin holu-

desigur evitată dacă I.H.B. 
ar fi înființat un dispece
rat informat permanent și 
realist asupra disponibili
tăților certe din rețeaua 
hotelieră.

...S-a făcut ora 2,30. Ne 
întoarcem în gară, să ve- 

* dem cum răspund unitățile 
de alimentație publică soli
citărilor călătorilor. Dorin
ța de a minca ceva e 
firească, după un drum 
lung, mai ales dacă trenul 
care te-a adus în Capitală 
n-a avut bufet sau va-

ofere .oricînd pasagerilor o 
gustare caldă, frugală și atit 
de binevenită in urma unui 
drum obositor 7 Asemenea 
„scăpări" nu pot fi justifi
cate prin dificultăți de or
ganizare, lipsă de personal, 
„analize" sau „studii" in
complete de prospectare 
a cerinței consumatorilor — 
refrenul tradițional al unor 
conducători de organizații 
comerciale.

De altfel, nu este vorba 
numai de diferiți călători în 
trecere prin Capitală. Sînt

NOAPTEA,
PRIN BUCUREȘTI

rile de hotel. La „Cerna", 
recepționerul scapă repede 
de noi : „N-avem camere I 
Vedeți la „Bucegi". Aici, 
însă, nici vorbă de camere 
libere. „Ar exista ceva la 
particulari... prin Berceni. 
Dar e tîrziu" — spune omul 
de la recepție și ne pri
vește cu compasiune. La 
„Oltenia" și la „Dunărea", 
hotelierii se ridică cu greu 
din fotoliile in care-și „fă
ceau serviciul". Toropiți, 
supărați. ca orice om de
ranjat din somn (nu pri
mesc salariu pentru aceste 
ore ?) ne refuză categoric. 
Nici la Nord Hotel n-avem 
mai mult noroc.

După atitea eșecuri sîn
tem ispitiți să credem că 
anunțul din gară și infor
mația primită la telefon 
au izvorît. probabil, dintr-o 
bună intenție, dar la ora ac
tuală nu fac decît să inducă 
in eroare, să camufleze de
zinteresul real pentru soar
ta călătorului. Această im
previzibilă și neplăcută „a- 
ventură" nccturnă putea fi

gon restaurant. Pe peron 
nu găsim însă nimic. Nici 
un restaurant sau bufet 
deschise 1 Peste tot, s-au 
tras obloanele. Aflăm că 
unitățile de alimentație 
publică din gară întrerup 
activitatea timp de 3 ore (în
tre 2—5 dimineața), tocmai 
orele cind în întregul oraș 
nu mai există nici un local 
de alimentație deschis. Nu 
e de invidiat călătorul care 
intre timp pleacă in altă 
direcție, tot cu un tren „die
tetic".

Mii și mii de oameni, 
fără exagerare se perindă 
noaptea prin gară. Peronul 
este unul din locurile cele 
mai frecventate in cursul 
nopții, motiv puternic ca 
organele comerciale să-și 
concentreze aici, in aceste 
ore de noapte, toată aten
ția. Un asemenea „vad" nu 
poate rămine nevalorificat. 
Necesită oare eforturi atit 
de mari înființarea unor 
toncte care să servească un 
pahar cu lapte, un sandviș, 
o cafea 7 Un bufet care să

destui oameni care lucrea
ză in timpul nopții și ar fi 
și ei direct interesați să aibă 
in preajmă un mic bufet cu 
program de noapte. Este 
oare chiar atît de complicat 
ca intr-un oraș, cum este 
Bucureștiul, să existe citfc- 
va mici bufete sau tonete, 
unde să se poată minca re
pede după ora două noap
tea? In apropierea Gării de 
Nord se află „Bufetul Ex
pres" care, printr-un mic 
efort, și-ar putea prelungi 
programul pină către dimi
neață. S-ar putea decala 
programele de funcționare 
ale restaurantului și bu
fetului expres din incinta 
gării — astfel ca să fie a- 
coperit spațiul intregii 
zile. De altfel, și in cazul 
altor servicii puse Ia dispo
ziția cetățenilor, pe peronul 
gării întîlnim aceeași lipsă 
de solicitudine fată de 
pasageri. Să nu ne referim 
decît la punctul farmaceu
tic care afișează formal 
un ..PROGRAM PERMA
NENT" de funcționare, ceea

ce înseamnă că cetățeanul 
ar trebui să-1 găsească 
deschis... 24 de ore din 24. 
Din păcate, între orele 1—2 
farmacista de serviciu dor
mea, solicitanții trebuind să 
bată insistent în ușă pentru 
a o trezi. Asta ca să nu mai 
vorbim - de faptul că refu
za să vîndă — .nu știm pe 
ce considerente — pite me
dicamente decît cele de 
„mare urgență".

In cursul raidului nostru 
am făcut doar un succint 
sondaj în rețeaua servicii
lor de utilitate publică, pe 
timpul nopții, dio cuprinsul 
Capitalei. Concluziile ? Un 
oraș cu peste un milion și 
jumătate de locuitori, cu un 
număr impresionant de tu
riști, aflat intr-un perma
nent proces de extindere și 
modernizare poate și tre
buie să ofere și noaptea o 
gamă mult mai largă de 
servicii pentru populație. 
Criteriu! funcționării lor 
„numai ziua" se dovedește 
a fi în dezacord cu cerin
țele sporite ale cetățenilor, 
cu intensificarea ritmului 
vieții cotidiene. Situația ac
tuală nu satisface cerințele 
cetățenilor și prejudiciază 
interesele economice, fiind 
de la sine înțeles ce veni
turi însemnate pot aduce a- 
ceste activități de justifica
tă utilitate.

De la informarea, orien
tarea și îndrumarea clară 
a celui nou venit in Capi
tală și pînă la a pune la 
dispoziția sa unități de de
servire complexă și opera
tivă. procesul modernizării 
și extinderii serviciilor 
este imperios necesar. A- 
ducerea deservirii publice, 
chiar și pe timpul nopții, 
la nivelul pe care îl impun 
cerințele crescinde ale 
pppuiației trebuie să pre^ 
ocupe neîntîrziat Direcția 
comercială a Municipiului 
București. Direcția sanitară, 
unitățile cooperației și cele
lalte foruri cu atribuții in 
acest domeniu.

Așteptăm de la organele 
de resort măsuri și iniția
tive eficiente, bine chib
zuite, menite să măr<«iscă 
— și pe această cale — 
prestigiul și trăsătura mo
dernă a Bucureștiului.

încerca să-șl scoată ghearele, revo
luția țăranilor și muncitorilor ruși, 
care n-a pierit pină acum, nu va 
pieri nici de acum incolo...".

Către sfîrșîtul anului 1918, se re
întoarce în Capitală, participînd activ 
la marile lupte sociale din acea pe
rioadă.

După sîngeroasa represiune de la 
13 decembrie 1918 din Piața Teatrului 
Național. Gh. Niculescu-Mizil, îm
preună cu alți fruntași revoluționari, 
este arestat și purtat timp de aproape 
patru luni de zile din închisoare în 
închisoare. Eliberat, își continuă 
neabătut activitatea revoluționară, 
îndeplinind munca de secretar al Uni
unii de transporturi cu sediul la Ga
lați.

După cum este cunoscut, acțiunile 
desfășurate de clasa muncitoare în 
perioada avîntului revoluționar din 
1918—1920 au determinat un proces 
profund și rapid de clarificare poli
tică și ideologică, au convins clasa 
muncitoare de necesitatea făuririi u- 
nui partid consecvent revoluționar, 
marxist-leninist, capabil să o con
ducă în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale istorice. Gh. Nicu
lescu-Mizil a adus o vie contribuție 
la activitatea politico-ideologică 
pentru crearea unui asemenea partid. 
A participat la numeroase întruniri 
organizate în tot cursul anului 1920 
de diversele organizații socialiste și 
sindicale din țară, pronunțîndu-se cu 
tărie, 'in cuvîntările sale, pentru 
transformarea partidului socialist în 
partid comunist. A luat parte la lu
crările Consiliului general al Partidu
lui Socialist și sindicatelor din 30 
Ianuarie—3 februarie 1921, în timpul 
cărora, împreună cu alți militanți ai

aripii de stingă din partid, s-a 
plasat pe poziția majorității mem
brilor partidului — care cereau 
convocarea congresului general.

La 8 mai 1921 s-au deschis la 
București lucrările Congresului I 
al P.C.R. Gh. Niculescu-Mizil, 
prezent la lucrări ca delegat al 
secțiunii București, s-a remarcat 
printr-o activă participare. Așa cum 
se știe, lucrările congresului au 
fost întrerupte la 12 mai, prin inter
venția brutală a autorităților. Con- 
gresiștii care au votat pentru 
transformarea partidului socialist in 
partid comunist și afilierea lui la In
ternaționala a IlI-a — printre care 
se afla și Gh. Niculescu-Mizil — au 
fost arestați și întemnițați. In tim
pul procesului ce le-a fost înscenat, 
el a avut o poziție intransigentă și 
curajoasă. „Doresc și lupt pentru 
schimbarea actualei forme sociale Și 
de guvernămint" — a declarat răs
picat în fața instanței, definind con
cis crezul său politic.

După ce, sub presiunea maselor, 
un număr de 213 fruntași ai mișcării 
muncitorești au fost amnistiați, Gh. 
Niculescu-Mizil — care s-a numărat 
printre aceștia — a continuat să 
îndeplinească importante sarcini de 
partid. A făcut parte din comisia 
centrală de propagandă, a fost dele
gat al C.C. al P.C.R. pentru presă șl 
propagandă, iar un timp secretar al 
secțiunii București a P.C.R.

In condițiile de adîncă Ilegalitate 
în care a fost nevoit să activeze 
partidul după 1924, Gh. Nicules
cu-Mizil a continuat să ia parte la 
acțiunile inițiate de P.C.R. Multe din 
ședințele organizațiilor comuniste se 
țineau în locuința sa. care era în a- 
celași timp și loc de adăpostire aj*- 
nor activiști de partid.

Niciodată, nici chiar In anii tero
rii cumplite din timpul dictaturii fas
ciste, nu a slăbit încrederea sa in vic
toria luptei maselor populare conduse 
de partid pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, pentru instaurarea 
unui regim de reală democrație, pen
tru făurirea orînduirii noi, socialiste, 
în România.

Fericirea de a vedea țara liberă, ne 
drumul luminos deschis de victoria 
insurecției armate din august 1944, 
i-a fost de scurtă durată. A încetat 
din viață în luna august 1945.

Consacrîndu-și toate forțele operei 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, poporul nos
tru muncitor aduce un prinos de 
recunoștință tuturor acelor fii ai săi 
care, prin dăruirea lor totală cauzei 
proletariatului, au așezat lespezi du
rabile la temelia edificiului socialist.

Florian TANASESCU
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

• RECLAMAȚI!

• SESIZĂRI
• RĂSPUNSURI

• Intr-una din dimineți, am des
chis aparatul de radio in timp ce 
trebăluiam prin bucătărie. După cî
teva minute, am auzit un zgomot 
puternic. Cînd am deschis ușa, ca
mera era plină de fum, iar apara
tul în flăcări.

Cazul nu este Izolat. Din cauza 
tensiunii prea mari pe rețeaua elec
trică a rămas fără televizor cetă
țeanul Ștefan Barbu, fără mașină 
de călcat și numeroase becuri Tu- 
dose Constantin și alții. Am anun
țat la Uzina electrică din Craiova, 
au venit lucrători la fața locu
lui și... au încheiat un proces ver
bal. Ca urmare, s-a întrerupt cu
rentul pentru cîteva zile. Cred că nu 
noi trebuie să suportăm aceste dau
ne de care nu sîntem vipovați.

Maria BARBUCEANU
comuna Ișalnița, orașul Craiova

• Locuiesc pe str. Arhitect Ion 
Mincu nr. 6. sectorul 1, peste drum 
de restaurantul recent renovat nu
mit „Ovidiu“. Localul reușește să 
devină, în unele nopți, un adevărat 
infern, pentru noi, cei din împreju
rimi. El este, oricum, o sursă de 
zgomot, dar în nopțile cînd se în
chiriază mese pentru diferite ban
chete, aniversări, afară răzbate un 
adevărat vacarm, urlete ale petre
căreților din sală, care își etalează 
cu impetuozitate calitățile vocale al
terate de aburii alcoolului ; „mulți 
ani trăiască", urmat de nelipsitul 
„totdeauna, totdeauna, să bem vinul 
ca și-acuma“. Apoi, orchestra con
tinuă în această antrenantă atmos
feră „suave opere" ale muzicii mo
derne, un amestec „duios" de șuie
rături, ciocănituri de tingiri, lovituri 
năpraznice de tobă, toate contopite 
într-o melodie ale cărei note răcnite 
cu „virtuozitate" sint aplaudate fre
netic de melomanii din sală. Conco
mitent. vine rîndul să se... producă 
zecile de autoturisme oarcate în fața 
ferestrelor locatarilor, care pîrîie e- 
nergic. completînd. atmosfera „muzi
cală" din local. După cîteva nopți 
„petrecute" în această ambiantă. îți 
vine să-ți lei cîmpii, căci dimineața 
astfel „odihnit" trebuie să te duci 
la lucru.

Propunem organelor competente 
să găsească o soluție (sau mai mul
te) pentru ca și noi. locatarii din 
preaima restaurantului „Ovidiu", să 
ne găsim liniștea mult dorită.

Ing. Valeriu PĂTÎRLAGEANU

• Ca să ajungi de Ia Care! la Piș- 
colt cu autobuzele IT A. con
stituie o problemă. Nu mă refer Ia 
faptul că pe vinilinul banchetelor se 
află un praf pe care se poate dese
na și invăta abecedarul, la zgomo
tul. demn de un avion cu reacție, 
cauzat de lipsa țevilor de eșapa
ment. sau la căldura degajată de 
motorul din spate, neizolat, ci vreau 
să sesizez că. pe această rută și al
tele din raza Careiului. călătorii nu 
pot porni la drum, fiindcă nu au si
guranță că ajung unde doresc. In

ziua de 7 Iulie, am așteptat cu încă 
5- cetățeni, majoritatea cu abona
ment pe acest traseu, cîteva ore, 
cursa de 17,30. în cele din urmă, 
ne-am lăsat păgubași. Ulterior am 
aflat că șoferul a avut de susținut 
un examen și nu a putut veni. în 
ziua de 10 iulie, cînd mai erau vreo 
8 km pînă la Pișcolt, șoferul a tras 
pe dreapta spunîndu-ne că nu mai 
merge și se reîntoarce la Cărei. Ini
țial am crezut că glumește, dar pînă 
la urmă am pornit-o pe jos, pentru 
că alte mijloace de transport ocazio
nale nu ne luau, probabil pentru că 
era control pe rută. Cîteva zile mai 
tîrziu, pe 14 iulie, călătorii au aștep
tat autobuzul 3 ore. Prin urmare, 
nimic sigur, în afară de plata anti
cipată a abonamentului. Faceți, vă 
rog, ceva, tovarăși din conducerea 
acestei instituții, pentru a reda în
crederea călătorilor în autobuzele 
ITA 1

Mik6 LADISLAU
C.A P. Pișcolt, județul Satu-Mare

Am citit în „Scînteia" o notă în 
care se arăta că uzinele „Semănă
toarea" București au livrat I.M.A. 
Rușețu, județul Buzău, o combină 
„Gloria", însă fără keder (masă de 
tăiere) din care cauză acest utilaj, 
de o mare productivitate, nu poate 
fi folosit tocmai acum, cînd este cea 
mai mare nevoie de el. Vă înștiin
țez că la I.M.A. Chiraftei, județul 
Galați, trebuia să ne sosească de la 
aceeași uzină tot o combină „Glo
ria". Am primit. în schimb, ce-i 
drept, încă de la 19 mai. kederul. 
Nu știu dacă este chiar cel care tre
buia să ajungă la Rușețu. dar fapt 
este că cei de la expediția uzinei în
curcă serios lucrurile. Și tocmai a- 
cum cînd sînt concentrate toate 
eforturile pentru recoltare, ca să nu 
se piardă nici un bob.

Constantin NANU
contabil, I.M.A. Chiraftei

• Cecilia Stan din comuna Su- 
rani. județul Prahova, a sesizat zia
rul că nu 1 s-a plătit ajuto
rul _ pentru incapacitate tempo
rară de muncă. Direcția pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale 
a județului Prahova, căreia redac
ția i-a adresat sesizarea, ne-a co
municat următoarele: „Motivul pen
tru care s-a refuzat plata acestui 
certificat medical este că. în zilele 
înscrise. sus-numi‘a a avut nuntă și 
s-a ocupat cu pregătirile necesare. 
I-am comunicat petiționarei că 
ajutoarele de boală se acor
dă pentru îngrijirea sănătă
ții. că angajați! bolnavi au obligația 
să respecte tratamentul medical 
prescris, iar în cazul cînd se depla
sează din localitatea de domiciliu să 
obțină avizul medicului și să anunțe 
unitatea la care se află în lucru. în 
această situație, refuzul de a se plăti 
ajutorul de boală este justificat".

Iată, deci, stimată C. S., că 
„unde-i lege nu-i tocmeală".
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DE ÎNSĂMÎNȚAT IMEDIAT:
9 HECTARE!

Zi cu zi, oră de oră - pretutindeni să se concentreze

FIECARE HECTAR SEMANAT
DE URGENȚĂ ÎN CULTURĂ DUBLĂ

ÎNSEAMNĂ PLUS DE RECOLTĂ
DOUĂ TABLOURI SUGESTIVE:

Stadiul însămînțării culturilor duble in C. A. P.

Județul Suprafața prevăzută Suprafața realizată •/.

Brăila 25 170 27 195 108

Ialomița 38 570 36 820 95

Ilfov 58 980 47 150 80

Galați 25 100 19 052 76

In județul CONSTANȚA, după 
cum se știe, s-a terminat de mult 
recoltarea culturilor păioase. Era fi
resc, deci, ca organele agricole jude
țene să acționeze, în continuare, 
energic pentru mobilizarea tuturor 
forțelor la eliberarea terenului, exe
cutarea arăturilor și însămînțarea 
culturilor duble. Din păcate. însă, 
după seceriș a urmat o perioadă de 
totală acalmie. Joi și vineri dimi
neața am fost lntr-un raid-anchetă 
prin cooperativele agricole din Co- 
badin, Viișoara, Poarta Albă, Chirno- 
geni, Topraisar, Mircea Vodă și 
altele. Constatările : miriștile sînt 
încă ocupate de paie, arăturile 
desfășoară într-un ritm lent.

se 
____,__ __________ Cît 
despre însămînțarea culturilor duble, 
nici măcar specialiștii direcției agri
cole județene nu. sînt pe deplin con
vinși că aceasfă lucrare de maximă 

, urgență nu poate suferi nici o ami- 
nare.

„Solul este extrem de uscat, ne 
spune ing. Dan Serbu, directorul 
direcției agricole județene". Or, a- 
ceastă afirmație nu corespunde rea-. 
lității de pe teren. In ultimele zece 
zile a plouat în mai multe rînduri 
in zonele Cernavodă, Băneasa. Hîr- 
șova. Pornind însă de la justificări, 
apare explicabil faptul că viteza zil
nică de semănat n-a depășit pe județ 
600—700 ha. In afară de aceasta, de-a 
lungul văii Carasu sint amenajate 
mari suprafețe pentru a fi irigate 
și care au fost ocupate cu culturi 
timpurii. însămînțarea culturilor du
ble se tărăgănează însă și în unită
țile din această zonă. în cooperativa 
agricolă Nicolae Bălcescu, de pildă, 
din cele 315 ha prevăzute a fi însă- 
mințate cu porumb pentru boabe și 
plante furajere s-au însămînțat, în 
mai mult de două săptămini, numai 
80 ha. Un ritm cu totul nesatisfăcător 
la semănat se înregistrează și în coo
perativele agricole din Mircea Vodă_, 
Satu Nou, Cuza Vodă, Poarta Albă 
și altele, care au amenajată pentru 
irigații aproape întreaga suprafață de 
teren.

După felul cum se desfășoară lu
crările rezultă că problema însămin- 
țării culturilor duble a rămas o ches
tiune de voluntariat în fiecare uni
tate agricolă. Nu există grafice pre
cise de lucru, miriștile nu se elibe
rează de paie. Mai mult decît atît, 
planul de însămințare a culturilor 
duble, comunicat de mult de către 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii. nu este cunoscut de cooperativele 
agricole. Planul inițial de 37 000 hec
tare, din care în 15—16 zile de lucru 
s-au însămînțat doar 15 986, a fost 
suplimentat cu încă 16 000 
falcarea lui pe unități nu 
făcut însă. Planul în forma 
nitivă este păstrat în seiful 
agricole județene. în aceste 
nu este deloc întîmplător ritmul cu 
totul nesatisfăcător in care se des
fășoară însămînțarea culturilor duble 
in județul Constanța.

Rezultatele comunicate de 
recția agricolă județeană BUZĂU 
arată că au fost lnsămințate 19 400 ha 
culturi duble, 
însămințat și 
cu legume la culturi succesive. La 
aratul și pregătirea patului germina
tiv și la însămînțarea culturilor duble 
lucrează peste 700 de tractoare. 
Succesul acțiunii de însămințare a

ha. De
s-a mai 
sa defi- 
direcției 
condiții,

Dl

De asemenea, s-au 
plantat 2 400 ha

culturilor succesive depinde de felul 
în care este organizată munca, de ex
ploatarea la întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice. Cooperativele 
agricole din Rușețu 
au realizat cea mai 
din planul de arături și însămînțări. 
Inginerul-șef al cooperativei din 
Rușețu, tov. Bănică Encuțu, ne arăta 
că la baza acestor realizări stau trei 
factori decisivi pentru munca în 
actuala campanie agricolă : folosirea 
cît mai completă a timpului de lucru, 
hărnicia oamenilor și exploatarea ra
țională a mașinilor.

Rezultatele obținute pînă acum în 
județ nu sint satisfăcătoare. Coope
rativele agricole din Padina, Pîrscov, 
C, A. Rosetti și altele mai au supra
fețe mari de pe caje nu .s-au strîns 
paiele și. deci, pe care nu se pot 
efectua arăturile și insămînțarea 
culturilor succesive. De aceea nu 
este întîmplător că aici și în alte 
cooperative ritmul de 
a culturilor succesive a 
tima săptâmînă foarte 
Padina și Pîrscov forța 
nu se folosește rațional, 
tru care exista un 
între lucrări. C 
nu pot fi întilnite pe teren decit o 
oră, două pe zi. La cooperativa agri
colă din Cislău, din 190 ha de pe 
care s-a recoltat griul, sînt arate doar 
25. Cu porumb nu s-a însămînțat 
nici o palmă de teren. Cauzele ? Nu 
s-a adus sămînța de la magazie.

Slaba organizare a muncii deter
mină întîrzieri și la eliberarea și pre
gătirea terenului pentru însămințare. 
La cooperativele agricole din Padina, 
Cislău, Pirscov, Movila Banului, Pă- 
tîriagele și Bozioru, deși paiele sînt 
balotate pe mari suprafețe, nu se 
îngrijește nimeni de transportul a- 
cestora cel puțin pînă la marginea 
tarlalelor, pentru a asigura astfel 
front de lucru tractoarelor. Aportul 
specialiștilor, al membrilor consilii
lor de conducere se face prea puțin 
simțit. Am întîlnit cu greu președinți 
sau ingineri-șefi în mijlocul forma
țiunilor de lucru. Lipsuri serioase se 
vădesc și în funcționarea mijloacelor 
mecanice. La Movila ' Banului, de 
pildă, în primele 6 ore ale zilei de 
miercuri, 3 tractoare și 3 prese de 
balotat nu strinseseră nici un pai. 
Cu inginerul-șef Ion Dona, care avea 
sarcina organizării muncii, nu se 
putea" sta de vorbă deoarece era ple
cat „fără adresă". Nici la coopera
tiva agricolă din Mihăilești tractoa
rele nu pot fi folosite la arături și 
însămînțări, deoarece 350 ha, din cele 
500 recoltate, nu sînt eliberate de 
paie. La arături, miercuri, din 20 de 
tractoare nu se repartizase nici unul 
la arat. La cooperativa din Amaru, 
inginerul-șef nu dă de lucru tracto
riștilor pentru simplul motiv că nu 
se știe ce suprafețe au fost eliberate 
de paie. Aici nu s-a realizat nici 15 
la sută din arăturile și însămințările 
planificate. Slaba organizare a mun
cii pentru însămînțarea culturilor 
succesive dăinuie încă de la începu
tul campaniei și nu se văd semne 
certe de remediere a situației. Dacă 
organele agricole județene și specia
liștii din cooperativele agricole au 
vreme de așteptat, timpul în mod 
sigur nu stă pe loc.

In județul MARAMUREȘ s-a pre-

și Scurtești 
mare parte

însămînțare 
fast in ul- 
scăzut. La 
de muncă 
motiv peri

mare decalaj 
Conducerile unităților

Județul

Suceava
Caraș Severin 
Argeș
Bihor 
Teleorman 
Constanța 
Dolj

Suprafața prevăzută Suprafața realizată •/.

ÎN JUDEȚUL ILFOV

S-a terminat recoltatul

I ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR
DIN ÎNTREPRINDERI

Din dezbateri
1

temeinice, un amplu 
program de acțiune

de
Și 

ju- 
în-

10 840
5 650 

16 580 
25 710
51 920 
39 220
52 710

536
536

4 262
9 004

19 688
15 986
22 841

5
9

26
35
10
41
43

La sfîrșitul primului semestru, în
treprinderea „Electroaparataj" din 
Capitală a raportat îndeplinirea prin
cipalilor indicatori ai planului : pro
ducția marfă a fost realizată, bună
oară, în proporție de 102,3 la sută, 
iar nivelul planificat al producției 
marfă vîndută și încasată a fost de
pășit cu 2,5 la sută, ceea ce a con
tribuit esențial la obținerea a 2,9 
milioane lei beneficii peste plan. 
Pornind de la aceste rezultate bune, 
oglindite de darea de seamă prezen
tată de tov. Gheorghe Cosmin, ingi
ner șef, adunarea generală a repre
zentanților salariaților a dezbătut mi
nuțios, în spirit critic, problemele cele 
mai importante ale activității pro
ductive, reliefind neajunsurile care 
s-au semnalat în prima jumătate a 
acestui an, ca și măsurile adecvate 
pentru înlăturarea lor neîntîrziată în 
lunile următoare. In esență, discu
țiile au vizat trei aspecte de o deose
bită însemnătate pentru activitatea 
acestei întreprinderi : folosirea inte
grală a tuturor capacităților de pro
ducție, instaurarea unei discipline fer
me la toate locurile de muncă, desfă
șurarea neîntreruptă, ritmică, a cir
cuitului aprovizionarc-desfacere.

în ultimii ani, întreprinderea

din cauza comodității și lipsei de 
interes a conducerilor secțiilor și 
atelierelor pentru punerea în func
țiune a tuturor utilajelor montate, a 
dispozitivelor de pe benzile de fa
bricație. De asemenea, a fost insis
tent criticată rutina acelora 
continuă să lucreze cu metode vechi, 
ce au o productivitate mult 
mică decit cele care pot fi aplicate 
la noile utilaje. In aceeași ordine 
de idei, vorbitorii au cerut condu
cerii Centralei industriale de elec
tronică și automatizări să hotărască

care
mai

Întreprinderea 
„Electroaparataj“ 

din Capitala
i

în cursul zilei 
ieri, mecanizatorii 
cooperatorii din 
dețul Ilfov au 
cheiat recoltatul 
griului de pe întrea
ga suprafață 
vată. Acesta 
cel de-al 8-lea Județ

culti- 
este

care anunță termina
rea strîngerii grîului. 
Dar cu aceasta, cam
pania agricolă de 
vară nu se poate, 
nicidecum, considera 
încheiată. Ca atare, 
în cooperativele agri
cole se lucrează cu

toate forțele, fără 
răgaz, la executarea 
celorlalte lucrări și, 
în primul rînd, la în- 
sămînțarea grabnică 
a culturilor succesive 
în toate unitățile a- 
gricole, pe întreaga 
suprafață prevăzută.

văzut a se însămînța cu culturi suc
cesive o suprafață de 2 000 ha. Piuă 
în ziua de 31 iulie a.c. lucrarea era 
efectuată pe numai 300 ha. Față de 
posibilitățile existente, de timpul fa
vorabil, organele agricole județene, 
ca și consiliile de conducere aia 
cooperativelor agricole, tratează cu 
destulă ușurință această lucrare. In 
multe cooperative, cum sînt cele din 
Ulmeni, Seini, Ilba, Cicîrlău, Mo- 
cira, Coltău și altele, nu s-a trecut 
decit sporadic la însămînțarea cul
turilor succesive. In 24 de coopera
tive agricole din zona acestor rîuri, 
din 1 020 ha prevăzute, abia se în- 
sămînțaseră 194 ha, deși griul și se
cara erau recoltate de pe 66 la. sută 
din suprafață. Ritmul lent al acestei

lucrări se datorește unor cauze su
biective : insuficienta organizare a 
muncii, nefolosirea integrală a zilel- 
lumină, desele defecțiuni la mașinile 
și utilajele agricole etc. Consiliile de 
conducere și specialiștii din multe 
cooperative agricole „uită" de aceas
tă lucrare de stringentă actualitate.

Ținînd seama de timpul înaintat, 
se impune ca organele județene de 
partid și agricole, conducerile unită
ților agricole socialiste să ia măsuri 
pentru urgentarea însămînțării cul
turilor duble, pentru realizarea in
tegrală a suprafețelor prevăzute.

Radu APOSTOL 
Radu GHEORGHIU 
Vasile GAFTONE

■ 
beneficiat de mari fonduri de inves
tiții care au permis lărgirea capaci
tăților de producție și perfecționa
rea proceselor tehnologice. Plecînd 
de la această constatare, ing. Petre 
Dumitru, adjunctul șefului secției 
prese mecanice, a evidențiat o seamă 
de carențe organizatorice care au de
terminat neutilizarea mașinilor și 
instalațiilor la parametrii funcționali 
optimi. în esență, aceste neajunsuri 
se referă la dezechilibrul în acorda
rea asistenței tehnice în toate schim
burile și la aprovizionarea defectuoa
să cu scule. în completarea acestui 
punct de vedere, tov. Dragoș Simu- 
lescu, inginer șef adjunct, a subli
niat că dotarea tehnică avansată nu 
a dus în toate cazurile la obținerea 
unei eficiență economice superioare

La cooperativa agricolâ din Sinești, județul Ilfov, toate mijloacele mecanice lucreazâ din zori pînâ in noapte, 
fârâ întrerupere, la însâmînfarea porumbului în cultură succesivă Foto : M. Cioc
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cu mai mult discernămînt defal- 
carea sortimentală a producției, 
pentru a fi fabricate numai acele 
produse realmente necesare econo
miei.

Mai mulți participant! la discuții au 
subliniat deschis necesitatea ieșirii 
din inerție a cadrelor care răspund 
de organizarea producției și a muncii; 
ei au arătat că impulsionarea acestei 
acțiuni este o principală cale de spo
rire a producției, de atingere a efi
cienței economice a investițiilor. Rea
lizarea sarcinilor de plan pe 1971, de 
pildă, este condiționată in mare mă
sură de fabricarea unui număr cores
punzător de matrițe ; deși capacitatea 
matrițeriei este strict limitată, așa 
după cum au apreciat vorbitorii, ea 
poate face față necesităților sporite 
ale anului viitor cu condiția să fie 
luate măsuri de repartizare în atelie
rul de matrițerie a celor mai buni lu
crători din întreprindere, care să asi
gure o muncă cît mai productivă, să 
folosească la maximum capacitatea 
mașinilor. In același timp Se impune 
exploatarea mai atentă a matrițelor 
in vederea prelungirii duratei lor de 
folosire.

Pătrunse de înaltă responsabilitate 
față de bunul mers al procesului de 
producție, referirile la întărirea disci
plinei în muncă au fost însoțite de 
propuneri conorete menite să spo
rească productivitatea muncii. Darea 
de seamă a comitetului de direcție a 
arătat de altfel că indicele de utili
zare a timpului de lucru a fost de nu
mai 92,5 la sută, înregistrîndu-se

25 882 ore absențe nemotivate. De a- 
ceea, pe bună dreptate, atît maistrul 
Ion Vișan, cit și muncitorul Victor 
Scarlat au arătat că munca educativă 
în rindul salariaților trebuie întărită; 
maiștrii trebuie să abandoneze exce
siva activitate de dispecerat și să se 
ocupe mai mult de supravegherea și 
îndrumarea realizării producției ; de 
asemenea, s-a subliniat că problema 
ridicării calificării muncitorilor tre
buie să ocupe un loc de prim ordin 
in preocupările comitetului de di
recție.

în ce privește cea de-a treia pro
blemă — asigurarea condițiilor pen
tru desfășurarea optimă a aprovizio
nării tehnico-materiale și a desfa
cerii produselor — discuțiile nu au 
atins gradul de profunzime do
rit. Participanții la discuții nu au 
făcut o analiză aprofundată a si
tuației economice și financiare a 
întreprinderii. Este drept, directo
rul adjunct al întreprinderii, ing. 
Andrei Costea, a prezentat principa
lele neajunsuri ale activității de apro
vizionare și desfacere, subliniind și 
atenția ce trebuie acordată înlăturării 
acestora in contextul aplicării noilor 
reglementări cu privire la contractele 
economice, la finanțarea și creditarea 
activității productive. Dar nici ing. 
A. Costea, nici ceilalți vorbitori nu 
au propus măsuri concrete care să 
declanșeze un reviriment mai ales în 
acest domeniu. Or, dezbaterea apro
fundată a acestor laturi ale activi
tății întreprinderii era cu atît mai 
utilă cu cît numai în primul 
mestru s-au plătit peste 1,2 milioane 
lei dobînzi la credite restante, în 
mare parte din cauza unor stocuri 
supranormative de materii prime și 
de producție netenminată. Dereglă
rile în procesul de producție au de
terminat, de asemenea, nerealizarea 
Ia timp a unor obligații contractuale. 
O asemenea situație nu va mai pu
tea fi menținută în anul viitor, 
sarcinile întreprinderii vor fi 
ți tor- sporite.

Considerăm că asupra acestor 
bleme s-ar fi cuvenit Insistat _
temeinic ; doar simpla lor enunțare 
nu este de natură să determine o îm
bunătățire a situației in domeniul 
amintit. Dincolo de această lacună, 
a ieșit pregnant în evidență străda- 
nia colectivului de a întreprinde 
tot ce-i posibil pentru a asigura în
cheierea cu succes a planului pe acest 
an și a crea condițiile unui bun de
maraj pentru înfăptuirea sarcinilor 
din primul an al viitorului cincinal.

se-

cînd 
sim-

pro-
mai -

Corneliu CÂRLAN
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La Combinatul chimic-Craiova

0 nonă instalare a intrat in funcțiune
In cadrul Combinatului chimic 

din Craiova a fost pusă în 
funcțiune o Instalație cu ajutorul 
căreia se obține metil-etil-piri- 
dina, materia primă pentru fa
bricarea acidului nicotinic. Pro
cesul tehnologic care stă la baza 
acestui produs a fost elaborat la 
Institutul „Chimigaz" din Me
diaș, iar proiectul instalației este 
semnat de specialiști de la Insti-

tutui de proiectări chimice din 
București.

Prin intrarea în funcțiune a 
acestei instalații, materia primă 
pentru obținerea acidului nicoti
nic se asigură din producție pro
prie, fapt de pe urma căruia 
Combinatul chimic din Craiova 
va obține anual economii eva
luate la peste 1 600 000 lei valută.

(Agerpres)
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La Ministerul Industriei Lemnului, 
ca și într-o serie de combinate și 
intreprinderi din această ramură, 
specialiștii, factorii 
dere cu care am 
fost țn unanimitate de acord că 
achiziționarea și „păstrarea" unor 
utilaje și mașini fără ca acestea să 
fie introduse în circuitul productiv 
provoacă numai pagube. Mai întî, în
semnate fonduri bănești ale statului 
cheltuite pentru cumpărarea lor ră
mîn imobilizate. Apoi, nu se obține 
producția care s-a scontat atunci cînd 
s-a stabilit ca asemenea mașini și 
utilaje să facă parte din zestrea teh
nică a unei unități sau alteia. Inter
vin, de asemenea, sumele de bani ce 
sînt plătite ca amortizări și care în
carcă nejustificat prețul de cost al 
producției.

Dacă toate aceste consecințe econo
mice sînt atit de clare pentru toată 
lumea, de ce volumul utilajelor nefo
losite se menține, de ani de zile, ri
dicat 
inte 
zele __ ,
menea fenomen, cu influențe nega
tive asupra eficienței economice, să 
vedem faptele. Ultimul „recensămînt" 
al mașinilor și utilajelor nefolosite 
existente în unitățile industriei lem
nului a avut loc la sfîrșitul primului 
trimestru a.c. Cu această ocazie au 
fost identificate cîteva sute de utilaje 
nefolosite. Nefiind necesare întreprin
derilor respective, aceste utilaje au 
fost declarate disponibile.

S-ar putea crede că e vorba de o 
situație normală. In activitatea unor 
întreprinderi pot apărea cazuri in 
care unele fonduri fixe 
necesare la un moment 
ele sînt oferite pentru 
altor unități economice, 
lucrurile mai de aproape, se observă 
unele „amănunte" care aruncă o lu
mină mai rlară asupra problemei. 
Notăm bunăoară, că la Combinatul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului din Iași s-a dat ca disponi
bil un dinamometru de 10 tone, im-

de răspun- 
discutat au

portat în anul 1966 și nefolosit vre
odată. Intr-o situație nu cu mult dife
rită se aflau două mașini de șlefuit 
cu doi cilindri, achiziționate în urmă 
cu un an de C.E.I.L. din Constanța, 
2 ferăstraie circulante pentru lobde, 
tip „Gugești" — la C.E-.I.L. din 'Pia
tra Neamț, 5 aeroterme de 100 000 
Kcal/oră, cumpărate chiar în acest an 
— la C.E.I.L. din Bistrița etc. Nu e 
vorba, deci, numai de situații firești, 
în care un utilaj folosit un timp a 
devenit inutil — datorită modificării

sul la această întrebare l-am cău
tat la Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera, unitate care gru
pează toate întreprinderile de prelu
crare a lemnului din Capitală. Aici, 
la 1 aprilie a.c.. existau 27 de utilaje 
inactive și disponibile. Din acestea, 
un număr de 9 — este vorba de niște 
traductoare pneumatice și de o ma
șină de imprimat furnire provenite 
din import — erau noi, neutilizate. 
Pe scurt, „odissea" celor nouă uti
laje este următoarea : traductoarele

punct tehnologia de fabricație, apoi 
nu au mai existat comenzi la care 
această mașină să poată fi utilizată. 
Acum, așa cum arătam, ea este dis
ponibilă.

Chiar și din relatarea acestor cîtorva 
exemple se desprinde că una din cau
zele principale care duc la menține
rea unui volum ridicat de fonduri 
fixe inactive în industria lemnului o 
constituie achiziționarea la întîmplare 
a unor utilaje și mecanisme, fără un 
studiu atent al nevoilor reale ale în

Cînd situațiile statistice
în 
de 
care

industria lemnului ? Ina- 
a ne referi la cau- 

au generat un ase-

nu mai sînt 
dat și atunci 
redistribuire 
Dar privind

devin acoperișul ideal
pentru utilajele nefolosite

planului de producție — unității care 
îl are în dotare, ci de cazuri anor
male.

Cum s-a ajuns la asemenea situații, 
ce nu-și au nici un fel de justifi
care, in care o sene de utilaje sînt 
achiziționate — de multe ori din im- 

cheltuindu-se inutil fonduri 
ale țării — și abia după 
dovedește că ele nu erau 
producției, fondurile fixe 

trecînd inevitabil pe 
.disponibilităților" 2 Răspun-

port, 
valutare 
aceea se 
necesare 

respective 
lista

pneumatice — în valoare de aproxi
mativ 300 000 lei — au fost importate 
în anul 1964 pentru a fi folosite ca 
instalații de automatizare la cazanele 
CR 12. Dovedindu-se inutilizabile, 
ele au-trecut, în 1968, de la „investi
ții" la producție, iar de doi ani con
ducerea combinatului se străduiește, 
fără succes însă, să le găsească un 
loc de plasare. Cu șase ani în urmă, 
s-a importat și mașina de imprimat 
furnire, in valoare de aproape 250 000 
lei. La început nu a fost pusă la

treprinderilor, fără a avea certitudi
nea oportunității și necesității lor. 
Iar consecințele nefavorabile sînt 
iminente. Nu numai că fondurile in
vestite rămîn blocate, nu fructifică, 
dar, după cum arătam la început, se 
plătesc sume importante drept amor
tizări. Cit de mari ? Pentru cele 27 
de utilaje inactive și disponibile de 
la C.I.L. Pipera, de pildă, anul acesta 
amortizările se ridică la 113 000 lei.

Se mai ridică și o altă întrebare : 
cum funcționează mecanismul .trans-

i
ferării — în cadrul ramurii de ex
ploatare și prelucrare a lemnului sau 
in afara ei — a fondurilor fixe dispo
nibile ? încă foarte greoi. Iar aceasta 
reprezintă o altă mare cauză care 
determină perpetuarea fenomenului 
negativ al stocurilor mari de utilaje 
inactive. în acest an, spre e- 
xemplu, lista cu aceste fon
duri fixe a fost întocmită în luna 
martie, iar pînă la începutul lunii iu
lie centralizatorul utilajelor disponi
bile din întreaga ramură nu a fost 
nici măcar multiplicat spre a fi difu
zat unităților interesate. De altfel, 
între timp, situația inițială s-a și 
modificat, așa cum s-a întîmplat, de 
exemplu, la C.I.L. Pipera, unde 5 uti
laje cuprinse în lista trimisă ministe
rului în luna martie a.c. au fost 
transferate altor unități economice. 
Dar la minister, lista întocmită în 
martie își urmează... filiera. Fi
rește, în asemenea condiții, este 
ușor de înțeles de ce se tărăgănează 
transferarea utilajelor disponibile de 
la o unitate la alta, de ce ele sînt 
trecute periodic de pe o listă de dis
ponibilități pe alta.

Cu toată claritatea se 
necesitatea ca Ministerul 
Lemnului, combinatele în

■ să ia cele mai operative și ________
măsuri în scopul introducerii în cir
cuitul productiv a mașinilor și utila
jelor nefolosite, să depășească faza 
studiilor și analizelor îndelungate, 
acționînd decisiv în acest sens. O 
asemenea intervenție energică est» 
dictată de interesele majore ale eco
nomiei, de a se utiliza la maximum 
potențialul existent în fiecare ramu
ră, în fiecare întreprindere indus
trială, este impusă de însăși cerința 
amplificării pe toate căile a eficien
ței activității economice — sarcină 
centrală pusă de partid în etapa ac
tuală. Societatea noastră nu mal 
poate admite să nu se obțină în în
tregime efectele economice scontate 
de pe urma eforturilor neîntrerupte 
pe care ea le face pentru dotarea în
treprinderilor 
moderne.

I

desprinde 
Industriei 
subordine 
judicioase

ea mașini șl utilaje
Dan MATEESCU.
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EDUCAȚIA ȘTIINȚIFIC Omagiu unui mare Cum pregătim
componentă intrinsecă a procesului 
de formare a conștiinței socialiste

5 J
Procesul intens de dezvoltare mul

tilaterală a societății socialiste, ce
rințele afirmării largi, nestingherite, 
a personalității omului impun, ca o 
latură importantă a dezvoltării con
științei socialiste, îmbunătățirea con
tinuă a activității de educare a ma
selor in spiritul concepției științifice, 
materialiste despre lume. Omul so
cietății socialiste trebuie să fie un om 
luminat, avînd o concepție științifică 
despre natură și societate, un nivel ri
dicat de cultură. Aceasta presupune 
implicit eliberarea de sub influența 
oricăror prejudecăți mistice, incom
patibile cu concepția științifică des
pre lume, înlăturarea balastului pe 
care-1 reprezintă orice rămășițe ale 
obscurantismului.

Am urmărit, în cîteva județe — Al
ba, Bihor, Cluj, Sălaj — cum își în
deplinesc această importantă sarcină 
organele și organizațiile de partid, 
așezămintele de cultură.

Ceea ce se remarcă în primul rînd 
este faptul că educarea științifică a 
maselor, combaterea misticismului se 
realizează îndeobște prin îmbinarea 
unor mijloace și forme multiple, va
riate, în multe locuri fiind vizibilă 
preocuparea de a găsi acele modali
tăți în măsură să acționeze viu, di
rect, convingător asupra conștiințe
lor. Este, de asemenea, pozitiv că în 
multe locuri educația științifică se 
realizează în mod diferențiat, ținînd 
seama de categoriile sociale cărora li 
se adresează, de nivelul de cultură, 
de diferitele particularități de men
talitate ale oamenilor. Comitetul 
județean de partid Sălaj, comitetele 
orășenești. Beiuș, Salonta și Marghi- 
ta (județul Bihor), Cîmpeni, (județul 
Alba) au organizat studii asupra 
gradului de pătrundere a cunoștin
țelor științifice în rîndul locuitori
lor, asupra ariei de răspîndire a sec
telor religioase, asupra cauzelor per
sistenței unor manifestări de obscu
rantism. „Un asemenea studiu — 
arăta tov. Vasile Cornea, secretar al 
Comitetului județean Sălaj al P.C.R. 
— ne-a ajutat să adaptăm munca 
noastră educativă la particularități
le și cerințele locale, la necesitățile 
spirituale ale oamenilor, să-i asigu
răm un conținut adecvat".

Un bun mijloc de cultivare a con
cepției științifice, materialiste despre 
lume s-au dovedit învățămintul de 
partid, cercurile destinate studiului- 
concepției științifice a partidului des
ire lume. In anul de învățămînt 
încheiat, asemenea cercuri au func
ționat în toate județele amintite, în 
număr mai mare ca în trecut. Totuși, 
ponderea lor în totalul formelor de 
invățămint a fost încă mică în raport 
cu interesul manifestat de cursanți 
față de asemenea probleme. Este însă 
demn de semnalat că problematica e- 
ducației științifice a fost prezentă 
și în multe dintre programele celor
lalte forme ale studiului ideologic, 
prin teme ca : atitudinea partidului 
comunist față de religie, socialismul 
si libertatea de conștiință, raportul 
dintre știință și religie. Asemenea su
biecte și-au găsit în destule locuri o 
(ratare corespunzătoare. De pildă, în- 
r-unul din cercurile de studiu din 

Alba Iulia, dezbaterea asupra • opozi
ției dintre știință și misticism a pri
lejuit nu numai o convingătoare de
monstrație a caracterului științific al 
ateismului marxist, dar și o argumen
tată combatere a concepțiilor mistice, 
a tendințelor acestora de a le prezen
ta în forme noi, modernizate, de a a- 
credita teza falsă a „împăcării" reli
giei cu știința. Este îmbucurător că în 
cele mai multe locuri conducerea dez
baterilor pe asemenea teme a fost în
credințată unor lectori și propagan
diști cu experiență. Pregătirea lor a 
format — în județele Alba, Bihor — 
obiectul unor instruiri speciale la 
cabinetele de partid.

Grija pentru reușita și eficienta 
muncii de educare științifică, de com
batere a misticismului a inspirat re
cent la Zalău o acțiune interesantă. E 

,vorba de simpozionul „Educația ști
ințifică și metodologia acesteia", la 
care au participat lectori, pro- 
nagandiști și activiști ai comitetu
lui județean de partid, direc
tori ai căminelor culturale, respon
sabili ai brigăzilor științifice, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai altor instituții de cultură. 
In program au fost .cuprinse expu
neri menite să îmbogățească cunoș
tințele despre revoluția tehnico-știin- 
țifică contemporană, despre noile des
coperiri din diverse ramuri ale știin
ței — fizică, chimie, biologie 
care au constituit noi și noi

mări ale adevărului filozofiei mar
xiste, ale concepției materialismului 
dialectic. Esența simpozionului au 
constituit-o insă problemele de me
todologie, dezbaterile asupra căilor 
de folosire cu eficiență sporită a mij
loacelor moderne de comunicație cul
turală, asupra rolului școlii și 
celorlalte așezăminte de cultură în 
acțiunea de răspîndire a cunoștințe
lor științifice. Principala concluzie 
metodologică a fost aceea că educa
ția științifică, combaterea misticismu
lui, tocmai pentru că întîmpină une
ori mentalități- adine înrădăcinate, nu 
trebuie să se desfășoare simplist, ru
dimentar, ci cu mult tact șl răbda
re, cu discernămint, chiar cu o anu
mită sensibilitate, pe bază de expli
care și lămurire, numai astfel pu
țind să aibă ecou în conștiințe, pu
tere reală de convingere. Este o ac
tivitate ce trebuie desfășurată per
manent, sistematic, înlăturîndu-se 
orice tendință de campanie. Notăm 
dintre celelalte concluzii care s-au 
desprins ; cerința de a însoți difuzarea 
cunoștințelor științifice cu privire la 
fenomenele din natură și societate de 
o prezentare subliniată a concluziilor 
materialiste ce rezultă din ele, ne
cesitatea de a detașa, evidenția șl 
„valorifica" fondul laic al sărbătorilor 
și obiceiurilor populare, de a utiliza 
în mai mare măsură acele forme de 
propagandă care presupun o antre
nare colectivă și activă a cetățeni
lor.

Alături de studiul ideologic, o con
tribuție însemnată Ia educarea ști
ințifică a maselor o aduc casele de 
cultură, cluburile și căminele cultu
rale, bibliotecile, muzeele, cinemato
grafele. In cadrul multora dintre ele 
se desfășoară o activitate rodnică, 
bogată, de difuzare a cunoștințelor 
științifice, folosindu-se o gamă largă 
de forme și mijloace — expuneri, 
conferințe, simpozioane, mese rotun-, 
de, montaje audiovizuale, seri de 
întrebări și răspunsuri, jurnale vor
bite. E demn de remarcat că un nu
măr tot mai mare de asemenea ac
țiuni sînt însoțite de demonstrații 
științifice și experiențe ce reproduc 
la scară de laborator fenomene din 
natură — ceea ce sporește audiența 
lor în public. în comune ca : Noșlac, 
județul Alba, Mirșid, Popeni, Jac, 
județul Sălaj, Corpadea, județul 
Cluj, căminele culturale devin neîn
căpătoare cînd au loc astfel de acti
vități. O contribuție importantă la re
ușita lor au brigăzile științifice, 
formate din intelectuali de di
ferite specialități — profesori, me
dici, ingineri, juriști etc. — care 
se deplasează din comună în co
mună. Numai în Zalău activează 
20 asemenea brigăzi.

O inițiativă meritorie a avut Co
mitetul județean de partid Sălaj, care 
a organizat, în colaborare cu între
prinderea cinematografică locală, pre
zentarea în toate satele județului a 
unui ciclu de filme Cu caracter știin
țific, documentar, ca de exemplu 
„Noi și soarele", „Mișcările scoarței 
Pămîntului" etc. însoțite de explicați
ile unor specialiști.

în multe locuri, activităților de 
la căminele culturale li se adaugă 
o fecundă muncă politică ce fo-

losește activ cartea. Prezentarea 
lucrărilor de popularizare a cu
noștințelor științifice prin panouri, 
expoziții și recenzii, prin discuții cu 
cititorii a devenit o practică curen
tă la biblioteci ca cele din Moldove
nești și Chiuești, județul Cluj, Ileanda 
și Bocșa, județul Sălaj etc. Am în
tâlnit in unele localități inițiative in
teresante menite să adauge noi va
lențe muncii bibliotecarilor. Astfel, 
în comuna Ohaba, județul Alba, s-au 
reunit bibliotecari din zonele înve
cinate, într-un schimb de experiență 
cu tema : „Rolul bibliotecii în răs- 
pindirea cunoștințelor științifice". 
Ideea principală în jurul căreia s-au 
purtat discuțiile a fost aceea că bi
bliotecile nu trebuie doar să aștepte 
cititori, ci să-i atragă și să le stimu
leze interesul pentru cartea de popu
larizare a științei, să-și facă efectiv 
simțită prezența în viata spirituală a 
satului.

La capătul acestor rînduri nu putem 
să nu semnalăm însă și fap
tul că dominanta unor activități or
ganizate în așezămintele culturale o 
constituie încă improvizația, sărăcia 
de conținut, simplismul. Se mai țin 
încă destule expuneri și conferințe 
plate, aride, monotone, lipsite de for
ță de convingere, care mai degrabă 
deservesc munca de educație ști
ințifică decît o ajută. La Poiana 
Vadului și Daia, județul Alba, Lozna 
și Camăr, județul Sălaj, Vultureni, 
județul Cluj, acțiunile de masă pen
tru răspîndirea cunoștințelor știin
țifice au loc foarte rar și la întîm- 
plare. In foarte multe locuri se aș
teaptă programarea unor asemenea 
acțiuni numai de la centrul de județ, 
forțele intelectuale ale satului nu 
sîpt folosite pentru explicarea ope
rativă a unor fenomene naturale sau 
pentru combaterea unor superstiții și 
manifestări mistice. Sînt comitete 
comunale de partid, de pildă cele 
din Panticeu, județul Cluj, Vîrșolț și 
Coșei, județul Sălaj. Valea Crișului 
și Sînmartin, județul Bihor, care 
fac prea puțin pentru îndrumarea 
și controlul activităților culturale 
din satele respective. Se impune de 
asemenea observația că este încă in
suficientă munca depusă de organi
zațiile de tineret pentru educarea 
științifică a generației tinere, că unele 
probleme de acest gen sînt abordate 
cu o anumită reținere în adunările 
generale ale organizațiilor U.T.C.

Mai trebuie adăugat că deși în ca
drul grupurilor de lectori de pe lingă 
comitetele județene de partid s-au 
creat, în urmă cu cîteva luni, coleeti- 
ve specializate în probleme de educa
ție științifică, nu peste tot acestea își 
fac simțită existența.

Avînd în vedere uriașa însemnăta
te pe care o au pentru formarea con
științei socialiste educația ști
ințifică a maselor, combaterea mis
ticismului. se impune ca orga
nele și organizațiile de partid, așe- 
zămintele de cultură, organizațiile de 
masă și obștești să-și intensifice 
munca în acest domeniu, să o con
ceapă ca o activitate permanentă, sis
tematică mereu mai rodnică, prin fo
losirea mijloacelor celor mai vii, mai 
convingătoare.

Silviu ACHIM

etc. — 
confir-

muzician: gene rația
IONEL PERLEA

con-
pe- 
su- 
cu

Pătrunzînd, o dată cu 
aportul multilateral al 
lui Enescu, în dome
niul recunoașterii uni
versale, școala româ
nească a format ar
tiști de seamă, ce 
s-au distins prin ori
ginalitatea și profun
zimea actului creator 
sau interpretativ. A- 
semenea însușiri ale
se, cu care se identi
fică personalități ca 
George Enescu, Geor
ge Georgescu sau Dinu 
Lipatti, s-au relevat 
publicului nostru ca 
fiind tot atît de pro
prii dirijorului și com
pozitorului Ionel Per
lea, unul din expo- 
nenții de prestigiu ai 
mișcării muzicale 
temporane.

Format într-o 
rioadă cînd arta 
netelor își căuta
fervoare un loc demn 
în societate. Ionel 
Perlea și-a legat nu
mele de izbînda fi
larmonicii și a operei 
române, de afirmarea 
tinerei muzici națio
nale, de ridicarea unor 
generații de artiști ta- 
lentați. Prime audiții 
de lucrări simfonice, 
spectacole de operă în 
premieră, concursul 
generos și competent 
pentru afirmarea u- 
nor interpreți români 
și a unor oaspeți de 
peste hotare, munca 
stăruitoare pentru ca 
ansamblurile noastre 
orchestrale și de tea
tru muzical să cunoas
că desăvîrșirea au în
scris Humele său în 
istoria înfăptuirilor 
de frunte ale artei 
românești. Asemenea 
lui Enescu și lui Jora, 
Ionel Perlea reprezin
tă un model de inte
gritate și exigență a- 
tunci cînd este vorba 
de interesele mari ale 
vieții artistice, 
principiile înalte
educației muzicale. 
Ținuta sa profesio
nală exemplară, ati
tudinea fermă de mi
litant pentru progre
sul vieții muzicale 
s-au adeverit ca unul 
din aspectele conștiin
ței artistice românești 
din perioada modernă.

Ionel Perlea a ur
cat impetuos scena 
consacrării mondiale, 
activînd ca șef de or
chestră în centre ar
tistice de renume, 
drumînd ucenici 
artei dirijorale, 
chestra simfonică
Bamberg, Filarmonica 
din Viena, Orchestra

de 
ale

în- 
aî 

Or
din

Radiodifuziunii 
liene, orchestra 
lonne din Paris, 
chestra simfonică 
New-York, mai 
te teatre de operă din 
Europa și din 
ca, case 
cronicari 
giu și 
exigent 
a cucerit 
muzicianul român. A- 
cesta este rezultatul 
puterii neobișnuite cu 
care Ionel Perlea s-a 
dăruit adîncirii ope
relor interpretate, vi
brației artistice pe 
care o comunica, mij
loacelor pe cît de so
bre, pe atît de desă- 
vîrșite de care dispu
nea pentru 
fuziunii între 
și iubitorii ei.

Repertoriul ___
de Perlea, care repre
zintă tot ce 
mai valoros 
semnificativ 
sunetelor, 
prodigioasă, 
rea unei vaste expe
riențe, a unei tehnici 
orchestrale fără greș, 
receptivitatea fină 
pentru stilurile și con
cepțiile fundamentale 
ale istoriei muzicii au 
făcut din programele 
sale momente de 
dîncă și durabilă 
tisfacție spirituală. 
Cît despre gîndirea sa 
estetică, ea este în
corporată ființei mu
zicale însăși, cu care 
dirijorul s-a confun
dat într-o dăruire to
tală, concentrată în 
interior, eficientă, sim
plă și precisă ca ade
vărurile mari, drama
tice sau luminoase 
ale vieții. Perlea a 
știut să facă din mu
zica epocilor trecute 
o prezentă contempo
rană și din creații ale 
timpului nostru valori 
nepieritoare. El a ră
mas un exemplu ne
întrecut pentru felul 
cum a știut să declan
șeze si ,să strunească 
energiile potențiale ale 
orchestrei, să răsco
lească în sufletul mii
lor de auditori sensi
bilități neștiute. Cre- 
zînd în Mozart ca în 
bucuria denlină a ar
tei. muzicianul tălmă
cea tot atît de adînc 
pe romantici ca și pe 
creatorii secolului XX.

Celebru în lume ca 
dirijor, Perlea este 
legat, în orizontul 
structural al preocu
părilor sale, cu toată 
priceperea și simțirea 
iui, de activitatea
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cinema

grădină — 20,30, FLOREASCA 
15,30; 18; 20.30.

creatoare. Lucrări in
trate de mult și pre
zente și azi în viața 
noastră muzicală, cum 
sînt Cvartetul pentru 
coarde, distins cu pre
miul național de com
poziție „George E- 
nescu", 
simfonice pe o 
proprie 
tipărită 
Editura 
niunii

„George
Variațiuni 

temă
— partitură 

de curînd la 
muzicală a U- 
Compozitorilor.

— alte realizări ca 
Simfonia în do major, 
lieduri, un Cvintet, 
un recent Concert pen
tru vioară și orches
tră întregesc imagi
nea unui muzician 
complet, cu un bogat 
fond expresiv și o 
măiestrie de prim or
din a compoziției.

Nu ne mai rămine, 
pentru a încheia a- 
ceastă scurtă evocare 
a exemplarului muzi
cian, despre al " ’
sfîrșit am aflat cu du
rere, decît Să 
loc testamentarelor 
sale gînduri rostite eu 
prilejul 
concerte 
dirijate 
la 
am 
nă 
ma 
atîtea cîte le-am 
zut, sint impresionan
te. Regăsesc o țară în 
plin avînt, prosperă, 
înfloritoare. Am diri
jat foarte recent mu
zică de George Enes- 
cu, partiturile fiind 
tipărite. In prezent, 
alături de compozitori 
români valoroși, 
sînt de vîrsta 
sau mai tineri 
mine, se ridică 
contenit, 
după generații 
compozitori foarl

cărui
facem

ciclului de 
memorabile 

anul trecut 
București. „Deși 
sosit de puți- 

vreme, pot afir- 
că înfăptuirile, 

vă-

care 
mea 
decît 

ne- 
generații 
7i de 

foarte în
zestrați, foarte stu
dioși. Din fericire, azi 
ei au posibilități să-și 
audă lucrările, să și le 
tipărească prin grija 
Uniunii compozitori
lor. Personal voi fi 
totdeauna dornic să 
le cunosc și să le fac 
cunoscute în măsura 
posibilităților mele".

Deși a trăit în ulti
ma parte a vieții sale 
departe de țară, muzi
cianul a rămas întot
deauna atașat poporu
lui, țării în care s-a 
născut.

înfăptuirile artistice, 
crezul umanist al lui 
Ionel Perlea vor ră- 
m»e «in exemplu, o 
valoare nepieritoare 
în istoria muzicii ro
mânești și universale.

Vasile TOMESCU

anului 2000?

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12.45; 16,30; 20,15.
• Monștrii : REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Jandarmul se însoară : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,15; 21, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRADINA DOINA 
— 20,30, GRADINA FESTIVAL — 
20,15.
• Petrecerea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15,
• Ciclul „Succese de altădată": 
GRĂDINA CAPITOL — 20; 22..
• Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, SALA PALATULUI — 19,30 
(seria de bilete — 3356).
• Dreptul de a te naște : VIC
TORIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, BUCEGI — 10; 16; 18,30, la

a a a

Pan Wolodyjowskl : CENTRAL 
9,30; 13; 16,30; 20.
Aniclka : LUMINA — 9,30—15,30 
- ------------- < 18,15; 20,30.
Salutări din Ada Kaleh ; Geo- 

seamă 
românești (seria

• Aniclka : LI 
în continuare:
• ~ b- ------ ------
metria dură ; Oameni de 
ai agriculturii ~ / _____
a II-a) ; Băiatul și porumbelul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Program de desene animat* 
pentru copii : DOINA — 10.
• Bănuiala : DOINA — 11,30; 
13.45: 16: 18,15: 20,30.
• Marile manevre — 9; 11; 13;
Articolul 420 — 15.30; Frumoasele 
nopții — 18,30; Mînăstirea din
Parma — 20,15 : CINEMATECA
(sala Union).
• Argoman superdiaboiicul : FE
ROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
• Această femele : GRIVIȚA — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; la grădină 
— 20,30, FLAMURA — 11; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Afurisitul de bunic : ÎNFRĂȚI

m g a a g a a g o g

REA INTRE POPOARE
17,45; 20.
• My fair lady : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20,15.
• Marile vacanțe : DACIA — 
8.45—20,30 în continuare, ARTA — 
15,30; 18; la grădină - 20,30.
• Departe în Apus î UNIREA — 
15,30; 18.
• Moll Flanders : GRADINA U- 
NIREA — 20,30.
• Cei 1 000 de 
Mabuse : LIRA 
dină — 20,15.
• Sub semnul 
DRUMUL SĂRII 
20, GRADINA 
PARC — 20,15.
• Aventurile Iul Juan : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Străinii : GIULEȘTI — 15,30;
18; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină - 20,30.
• Subiect pentru o schiță : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; **
• Ferestrele timpului : 
— 15,30; 18; 20,15.
• Omul care nu poate fi 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
a Freddy șl 
VIITORUL —
• Armando; 
RUL — 20.

15,15;

ochi a! doctorului 
—.15,30; 18, la gră-

luî Monte Crlsto :
15,30; 17,45;

PROGRESUL

20.
PACEA

acuzat :

preriei :cîntecul
16; 18.
Calul alb : VIITO-

• Salariul groazei : MIORIȚA — 
11; 14,30; 17,15; 20, VITAN — 16, 
la grădină — 20,15. .
• Marele semn albastru : MOȘI
LOR — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă :
MOȘILOR — 18, la grădină — 
20,30, CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
20,15, RAHOVA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
• Operațiunea Lady
POPULAR — 15,30; 1-, ____
• Vînătorul de căprioare : MUN
CA — 16; 18; 20.

’ Chaplin i 
18; 20,15.

teatre
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : My fair 
lady — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical 
nase“ (grădina Boema) : 
Lunii — 20.
• Teatrul Giulești (la 
Romane) : Omul care 
moartea — 20.

„C. Tă- 
Sonatul

Arenele 
a văzut

*

*

aaa^aeaa
Nu spunem nici o nouta

te : îndeosebi în ultima 
vreme s-au făcut auzite 
numeroase voci — unele 
chiar prin intermediul zia
rului nostru — care au 
observat absența pieselor 
antice din repertoriul tea
trelor. Includerea formală, 
pur ilustrativă a tragicilor 
greci pe afișele de specta
cole ale unor teatre — cite
va!— nu a fost în măsură să 
afecteze în vreun fel exac
titatea unei atari observa
ții. Ca, de altfel, și puținele 
spectacole experimentale, a 
căror originalitate strict 
formală era, contrar inten
țiilor, mai mult de natură 
să estompeze sensurile tex
tului clasic decît să le pună 
în evidență. Este, așadar, o 
realitate : teatrul antic cu
noaște o absență îndelun
gată de pe scenele noastre.

Argumentul prim — acela 
al respectului față de isto
ria dramaturgiei europene, 
-,.i cărei primi reprezentanți 
sînt grecii antici — nu este, 
desigur, singurul important. 
Dramaturgia antică nu a 
fost niciodată și nu este nici 
azi un fond cultural pasiv. 
Prețuirea ei nu poate fi 
doar consecința unei atitu- 
i’ni pioase față de tradiție, 

ci rezultatul unor concluzii 
privind valoarea care se 
mențin mereu aceleași, 
chiar dacă criteriile în vir
tutea cărora sînt emise 
variază. Dialog și medita
ție, prima tribună de înal
tă școală civică a societății 
din care s-a născut, tea
trul antic și-a păstrat pînă 
astăzi o puternică funcție 
educativă.

Există o mulțime de ex
plicații pentru care aborda
rea teatrului antic a intere
sat și va continua 
intereseze cu și 
mare intensitate : 
rea sa valoare umanistă ; 
caracterul fundamental al 
întrebărilor pe care el șl le 
pune cu privire la existența 
umană, la raportul omului 
cu universul ; înaltele sale 
rigori ; caracterul de operă 
deschisă unoi* lecturi ce a- 
dîncesc mereu esențialul ; 
complexitatea realizării e- 
chilibrului optim între pla
nul reflectării realiste și 
planul semnificațiilor ; ab
sența unui stil de joc cano
nizat. Sint tot atîtea moti
ve pentru care apropierea 
de dramaturgia antică tre
buie făcută cu solemnitate, 
cu gravitate, cu rigori de 
ceremonial.

Și iată, spectacolul „Me
deea" de Euripide, în mon
tarea Teatrului de dramă și 
comedie din Constanta, 
marchează de la distanță 
cea mai valoroasă inițiativă 
a acestei stagiuni estivale, 
una din rarele încercări de 
valorificare a unei tragedii 
antice ; prima montare de 
largă desfășurare intr-un 
cadru natural vast și va
riat, gîndită „ab-initio!‘. Un 
spectacol care ne reamin
tește că teatrul s-a născut 
în aer liber ; un spectacol 
care propune — cu rezul
tate inegale ca valoare, e 
drept — soluții interesante 
ale unui mod posibil de a 
juca astăzi teatrul antic.

„Medeea" preia legenda 
Medeei, fiica lui Aeetes, ’•e- 
gele din Colchis, caro l-a

să 
mai 
ma

ajutat pe Iason să pună 
mina pe Lîna de Aur și a 
fugit cu el pe mare. Ca și 
Eschil și Sofocle, Euripide 
prelucrează patrimoniul le
gendar — loc comun — 
pentru a evidenția sen
suri noi, specifice desi-

ternică decît hotărîrile me
le" — sună un celebru vers 
din finalul tragediei. Desti- 
nul Medeei este propriul ei 
„demon".
Iason, al 
vulnerabil" 
se numește

Destinul 
cărui 
erau 

Medeea.

lui 
„călcîi 
copiii, 

Cri-

motivului Medeei), ci este 
fixată asupra preliminarii
lor actului ; asupra argu
mentelor pro și contra ale 
conflictului tragic interior. 
Cuvîntul, dialogul, desfășu
rările retorice joacă un rol 
însemnat.

Vocea Medeei pe țărmul

Pontului Euxin
Euripide in interpretarea Teatrului

de dramă și comedie din Constanța

gur gîndirii vremii sale. 
„Cel mai tînăr" dintre ma
rii tragici greci. Euripide, 
este și cel mai laic. EI por
nește de la existența reală 
a omului ; coboară zeii pe 
pămînt, identifică destinul 
cu pasiunile devorante din 
abisurile sufletului omenesc.

în tratarea lui Euripide, 
„Medeea" devine tragedia 
pasiunii unice, adinei, do
minatoare, ineluctabile, tra
gedia iubirii pătimașe, a 
spiritului de posesiune și a 
orgoliului imens.

„Mînia mea este mai pu

cronica
dramatică

mele Medeei au, în piesa lui 
Euripide, valoarea de cazuri- 
limită ale demonstrației. A- 
tenția tragicului grec nu 
este concentrată pe „act" 
(cum se întîmplă ade
sea în teatrul modern și 
cum s-a întimplat chiar în 
prelucrările moderne ale

Scena spectacolului con- 
stănțean — imaginată 
sculptorul 
Lucaci și
Gheorghe Jora — este Ma
rea Neagră, pe care vine 
Iason cu tovarășii săi ; este 
cheiul portului Tomis — 
țărmul Colchis la care an
corează vasul Argo ; este 
malul înalt și abrupt, plin 
de verdeață, din preajma 
portului. Tragedia se des
fășoară pe treptele — ne- 
sfîrșite! — ale cărărilor tă
iate în zig-zag pe acest mal 
și pe o platformă sprijinită

de 
Constantin 

de regizorul

de cariatide, care se articu
lează împreună cu malul 
intr-un spațiu de joc semi
circular. Palatul lui Creon, 
de unde se aud primele va
iete ale Medeei, este sus, in 
vîrf. Coloana lingă care Me
deea cere ocrotirea lui Egeu 
se află lingă mare, la cîțiva 
metri de primul rind al 
spectatorilor. Ingeniozitatea 
alegerii cadrului natural și 
a completării lui armonioa
se cu elemente de sceno
grafie — mai mult de ordin 
sculptural și arhitectonic — 
fericit armonizate cu pro
porțiile naturale, constituie 
o importantă reușită a spec
tacolului.

Cadrul „scenic" fiind re- 
dimensionat. se cereau re- 
gîndite toate celelalte ele
mente ale montării. Se ce
reau soluții care să susțină 
și să caracterizeze prezen
țele umane, să diferențieze 
eroii tragici de cor. Ceea ce 
s-a și făcut într-o anumită 
măsură cu succes.

Eroii care parcurg drumul 
tragic al marilor destine au 
chipul acoperit de măști 
sculptate, cu expresii adec
vate sentimentelor pe care 
le încearcă, semnificațiilor 
pe care le reprezintă. Cho- 
reutele poartă măști trafo- 
rate. colorate intr-un roșu 
portocaliu fluorescent, prin 
care transpar chipurile unor 
femei obișnuite, străine de 
forța cotropitoare a pasiu
nii, dar și incapabile să se 
opună cursului tragic al 
destinelor. Mișcarea este a- 
decvată spațiului neobișnuit 
al reprezentației. Locurile 
de joc sînt schimbate cu re
peziciune de pe o platformă

Prima și cea mai importantă preo
cupare a educației contemporane este 
viitorul. Viitorul înțeles in perspec
tiva pregătirii copiilor și tinerilor de 
azi pentru condițiile de muncă și via
ță din anii deplinei lor maturități. 
Răspunsurile primite la întrebarea 
„Cum pregătim generația anului 
2 000 ?“, adresată de redacția „Scîn- 
teii“ unor specialiști participanți la 
conferința internațională „Educația 
copilului in fața progresului științei 
și tehnicii contemporane", desfășurată 
recent la București, sub auspiciile 
Anului internațional al educației, 
reflectă diversele preocupări pe plan 
mondial pentru formarea omului — 
de 10—15 ani în 1970, de 49—45 de 
ani la începutul noului mileniu — 
capabil să se adapteze la condițiile 
de viață pe care încearcă să le for
muleze cu asiduitate viitorologii.

— Perspectiva vastă și, în același 
timp, foarte concretă deschisă de re
zultatele uriașului progres științific și 
tehnic contemporan determină ca e- 
ducarea tinerei generații să fie privi
tă din ce in ce mai mult ca un proces 
continuu — ne-a spus M. TETERIN, 
subdirector general pentru educație 
la UNESCO. De 
a trecut de 
multă vreme 
acțiuni de am
ploare, 
rînd că, 
rent de 
obiectivul trebuie 
să fie același : 
educarea tinerei 
generații în spi
ritul înțelegerii 
științei și tehnicii 
ca părți compo
nente ale culturii 
ce poate fi însu
șită atît în școală, 
cit și în multe in
stituții extrașcolare 
tați științifice, olimpiade, filme știin
țifice și tehnice, muzee, conferințe 
ș.a.).

mai 
la

conside- 
indife- 

metode,

aceea, UNESCO

ANCHETA
INTERNAȚIONALĂ

A „SCÎNTEII"

(cluburi și socie-

— Ce alte acțiuni sînt prevăzute 
pentru viitor ?

— UNESCO a planificat desfășu
rarea unui seminar internațional 
consacrat dezbaterii celor mai bune 
mijloace și căi de popularizare a 
științei și tehnicii. Diferite alte 
conferințe zonale vor fi organi
zate în Africa și Asia. Se prevede, 
de asemenea, o intensă activitate în
dreptată spre coordonarea organiza
țiilor naționale existente în efortu
rile lor de popularizare a educației 
științifice și tehnice. Participarea la 
recenta conferință din București mi-a 
oferit prilejul de a cunoaște cit de 
importantă și interesantă este activi
tatea desfășurată în România în do
meniul instruirii științifice și tehnice 
a tinerei generații. Condițiile exce
lente de organizare au oferit tuturor 
părticipanților posibilitatea stabilirii 
de contacte directe, de a efectua un 
larg schimb de opinii".

Întreaga problematică a pregătirii 
generației anului 2000 este reductibi
lă la ideea de personalitate in accep
țiunea acesteia de cea mai înaltă for
mă de existență umană. Ce impera
tive se cuvin să prezideze astăzi for
marea personalității ?

— Eu cred în umanism, în capaci
tatea omului de a se manifesta ple
nar, liber, creator — ne precizează de 
la început FRANCIS WATTIER, se
cretar general al Comitetului inter
national pentru inițierea în știință și 
dezvoltarea activităților științifice ex
trașcolare. Iar tehnica și știința con
temporană, ca expresii ale gîndirii și 
activității omului, cred că vor putea 
fi cel mai bine înțelese și integrate 
pașnic structurii umane atunci cind 
copiilor le cultivăm judecata perso
nală, atitudinea activă, creatoare. Să 
le creăm deci copiilor o largă parti
cipare și acces la tot ceea ce le dez
voltă imaginația, spiritul de creati
vitate tehnică și artistică.

— Din acest punct de vedere ce 
v-a impresionat mai mult la noi ?

— Expoziția Minitehnicus. Este o 
revelație. Revelația viitorului con
cret, palpabil. Mi-a inspirat multe 
idei pentru o carte. Dumneavoastră 
ați realizat multe lucruri frumoase în 
domeniul educației, dar și mai im
portant mi se pare a fi faptul că în 
activitatea cotidiană a copiilor ați gă
sit echilibrul necesar între latura rea
lizării fizieo-concrete și cea a imagi
nației creatoare. Acesta este un lucru

ele nupe alta atunci cind 
sînt utilizate, deliberat, si
multan. Vocile dinainte im
primate sînt amplificate 
prin difuzoare. Se reușește 
o bună sincronizare între 
jocul actoricesc desfășurat 
sub ochii noștri și banda so
noră.

Interpreții fac eforturi 
notabile, cel mai adesea în
cununate cu succes, de a 
pătrunde și exprima psiho
logia complicată, subtilă a 
personajelor. Medeea. în in
terpretarea Marcelei Sassu, 
este orgolioasă, violentă, a- 
bilă ; are o mare putere de 
fascinație, o inteligență vie, 
ascuțită de pasiune. Iason, 
în interpretarea lui Sandu 
Simionică, este, asemeni e- 
roului lui Euripide. un ego
ist și un cinic trecut cu suc
ces prin școala sofiștilor. 
Egeu (Dan Herdan) amin
tește de calmul și omenia 
bătrînilor înțelepți home
rici.

Ceea ce credem că nu s-a 
realizat în spectacolul con- 
stănțean este — cum ar spu
ne George Călinescu. care 
exclama undeva „Eheu, un 
timp imens de Acheea mă 
desparte" — „modul tra
gediei". esența conflictului 
tragic. Nu s-a ajuns, cu ex
cepția cîtorva momente ale 
Marcelei Sassu și a scurtei 
apariții a lui Dan Herdan, 
la performanta 
nui ton. a unui 
lire, a unui 
unei game 
pe deplin acordate 
surilor adinei ale 
euripidiene 
grandios al 
(spațiului de joc, adoptării

stabilirii u- 
mod de ros- 

stil și a 
de gesturi 

sen- 
gîndirii 

și cadrului 
spectacolului

măștilor, folosirii play- 
back-ului). înregistrăm nu o 
dată o discrepanță între 
gesticulația măruntă, pri
pită, lipsită de eleganță, 
intonația familiară, pe de o 
parte, și întîmplările, actele 
neobișnuite, pe de alta.

Toate aceste observații nu 
au intenția de a diminua 
valoarea meritorie a reali
zării teatrului constănțean. 
Si cu atît mai mijit pe cea 
a Inițiativei de a face să ră
sune pentru prima oară la 
Tomis, peste valurile Pon
tului Euxin, prin strigătele 
Medeei, gîndurile lui Euri
pide. Ele urmăresc doar ca. 
îndemnînd teatrele la emu
lație în valorificarea anti
cilor, să schițeze citeva as
pecte demne de a fl luate în 
atenție în cadrul unor dez
bateri de specialitate. A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cit montarea teatrului din 
Constanța ar putea stimula 
și alte teatre la inițiative 
similare, determinînd i- 
naugurarea unei s-tagiuni 
estivale de teatru an
tic, sau de teatru în aer li
ber pe malurile Mării Ne
gre. Stagiune care ar putea 
fi gîndită din timp, cu spri
jinul forurilor culturale 
centrale și la care și-ar pu- . 
tea aduce contribuția nu 
numai teatrele din Constan
ta. O stagiune care s-ar pu
tea dovedi aptă să valorifi
ce frumusețea cadrului na
tural. să răspundă cu mij
loacele marelui teatru setei 
de cultură și de adevăr u- 
man a spectatorilor.

Natalia STANCU

a1-

fundamental dacă ne gîndim că omul 
viitorului nu trebuie să fie sclavul 
tehnicii, el este chemat s-o domine 
cu autoritatea complexei și bogatei 
sale personalități.

Cum este și firesc, cele mai impor
tante căi de pregătire a generațiilor 
viitoare trebuie să aibă drept obiec
tiv primordial integrarea profesiona
lă și socială a tineretului prin însu
șirea unei calificări în concordanță 
cu exigențele progresului social, cu 
dezvoltarea vertiginoasă a științei și 
tehnicii. O asemenea problemă, foar
te mult dezbătută pe plan mondial, 
a fost asociată de interlocutorii noștri 
idealului însuși al educației — parti
ciparea plenară a omului la viața so
cietății prin dezvoltarea tuturor apti
tudinilor lui individuale. VANDA 
KLICUNENE, secretar al Comitetului 
Central al Comsomolului din Lituania, 
declara : „Cred că dezvoltarea multi
laterală a tinerei generații poate fi 
înfăptuită mai ușor atunci cînd aces
teia îi cultivăm convingerea că peste 
un număr de ani va deveni adultă 
și va purta răspunderea pentru viito
rul întregii omeniri. Sentimentul de
plinei responsabilități va trebui să fie 
deci cea dinții componentă a omului 

viitor. Evident, 
un asemenea a- 
tribut se cere 
strîns legat de 
făurirea unpr 
înalte idealuri 
morale, pentru că 
însușirea unei 
înalte calificări 
trebuie să se gre
feze pe formarea 
conștiinței socia
liste, pe educația 
în spiritul idealu
rilor marxism-le- 
ninismului. Cum 
putem forma

semenea oameni ? Cred că indi
ferent de caracterul metodelor noas
tre, dacă se adresează sau nu virstei 
preșcolare, dacă intervine mai mult 
sau mai puțin educația specializată, 
trebuie să avem permanent în vedere 
tînărul ca individualitate concretă, 
distinctă, cu particularitățile lui spe
cifice. In U.R.S.S., orientarea profe
sională a t*<ierilor tocmai un aseme
nea sens activ îl urmărește : tînărul 
să înțeleagă rostul și semnificațiile 
integrării, să se angajeze conștient și 
să-și asume deplina responsabilitate 
față de colectiv".

Dr. ARSENIO CARMONA, director 
în Ministerul Educației Naționale din 
Cuba, , l-a axat considerațiile pe ideea 
necesității ca școala însăși să-și re
evalueze substanțial obiectivele și, 
mai ales, mijloacele de realizare a 
acestora.

— Nu cred că mai putem evalua 
școala viitorului după imaginea pe 
care o avem acum despre școală, ca 
instituție cu aplecări enciclopediste 
care-și propune uneori programatic 
dezvoltarea îndeosebi a sferei inte
lectuale a omului. Generația anului 
2000, tocmai datorităf nivelului im
presionant de dezvoltare științifică și 
tehnică a societății viitoare, se cere 
alcătuită din oameni cu un program 
de viață relativ egal, repartizat tutu
ror sferelor. Altfel riscăm ca omul 
să nu mai realizeze echilibrul nece
sar cu mediul înconjurător și să 
ajungă o anexă a propriilor sale des
coperiri.

— Cum 
in ordine 
buie oare 
ne să opteze dramatic între cu
noaștere și sănătate ?

— Nu e vorba de asta atîta vreme 
cît procesul de învățămînt își propu
ne să-i ofere copilului nu un volum 
inform de cunoștințe, cît o structură, 
o direcție a acestora, în funcție de 
care să se poată orienta. Avem ne
voie deci de o didactică a dezvoltării 
psihice mai mult decit de o didactică 
a cunoștințelor, ca în prezent. In 
Cuba am înființat un laborator de 
cercetare axat pe această necesitate. 
Metodele folosite aici urmăresc ca 
prin mijlocirea jocului să dezvolte 
operațiile gîndirii — analiza, sinteza, 
comparația etc.

Pe de altă parte, însuși imperativul 
formării unei personalități armonios 
închegate, echilibrate, receptive la 
întregul arsenal de valori, pune acut 

, problema transformării condiției noi
lor generații în subiect, coparticipant 
activ în procesul de educație. Fluxul 
de informații și date mereu mai in
tens, nivelul crescut de solicitări încă 
din primii ani ai existenței provoacă 
maturizarea și conștientizarea mai 
rapidă a tinetei generații. „în aceste 
condiții mi se pare lipesc ca școala 
să cultive valorile morale ale științei 
și tehnicii — este de părere SFAR 
MOHAMED EL HABIB, șeful servi
ciului pentru copii din Tunisia. îna
inte chiar de a-și însuși cunoștințe 
legate de un anume domeniu de acti
vitate profesională, tînărul trebuie să 
învețe a fi un bun cetățean, să știe 
a se depăși pe sine însuși, să învețe 
cum • să învețe, să deprindă rigorile 
unui comportament în acord total cu 
drepturile și îndatoririle pe care ci
vilizația tehnico-științifică le presu
pune."

In calitatea domniei sale de redac- 
tor-șef al publicației pionierești Swiat 
Mlodych, l-am solicitat pe JERZY 
MAJKA, membru al Consiliului Cen
tral al Uniunii pionierilor polonezi. 
să ne vorbească despre rolul presei 
în educarea generației anului 2000. 
Cu multă amabilitate, interlocutorul 
ne-a declarat : „Desigur, sînt multe 
de spus cu privire la aportul publi
cațiilor noastre in difuzarea infor
mațiilor științifice și tehnice, în 
popularizarea procedeelor instructiv- 
educative superioare, în sprijinirea 
copiilor de a opera singuri selectarea 
modelelor de viață și a decide în ur
marea lor. Cred însă că toate aceste 
obiective se cer urmărite în totalita
tea lor, în capacitatea lor de a crista
liza în rîndurile copiilor conștiința că 
ei reprezintă o generație, generația 
anului 2000, dacă vreți, și că aparte
nența la același viitor îi unește în- 
tr-un puternic ideal internaționalist. 
Nu mai departe decît în penultimul 
număr al revistei, noi am publicat o 
bogată corespondență despre faptele 
de eroism ale pionierilor din Sighi
șoara in timpul și după inundații. 
Prietenia oamenilor care gîndesc și 
acționează 
tîi atribut 
în secolul

concepeți acest raport 
strict educativă ? Tre- 
copilul de azi și de mîi-

uniți se cere a fi cel din- 
al generației care va trăi 
viitor."

Anchetă realizată de
Mihai IORDANESCU
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Poporul întreg se pregătește să întîm- 
pine o nouă aniversare — cea de-a 
XXVI-a, de la eliberarea patriei — victo
rie epocală prin care Partidul Comunist 
Român a deschis cale nouă destinelor 
patriei.

în acest an, ultimul al actualului cinci
nal, primul după istoricul Congres al 
X-lea al partidului, în uzine și pe ogoare, 
în laboratoarele științei și în amfiteatrele 
culturii, pretutindeni pe cuprinsul patriei, 
oamenii muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — au adău
gat noi și importante realizări la vastul 
edificiu social pe care-l înălțăm, la în
demnul clarvăzător al P.C.R., al condu
cerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din marea carte a realizărilor socia
liste, desprindem azi o pagină dedicată 
— cu sentimentul atribuirii unei semnifi
cații simbolice — luminii, energiei.

Cîți stîlpl electrici au fost 
plantați, de-a lungul acestor ani, 
pe solul patriei noastre ?

Inutil vom interoga statistici
le. Ele se schimbă de la o lună 
la alta, într-o metamorfoză tot 
atît de spectaculoasă ca și. sâ 
zicem, însăși nașterea energiei 
din invizibilele latențe ale unei 
ape de munte, zăgăzuită prin- 
tr-un/baraj. Arborii de oțel al 
acești j. „puteri a secolului" creso 
la noi mal repede decît bambu
sul. Coloane de mașini, camioa
ne ' și utilaje grele, purtînd în
semnele acestei branșe, pot fi 
întîlnite cotidian în zeci sau 
sute de puncte, de la Ma
rea Neagră la Apuseni, de la 
Dunăre la codrii Sucevei. Sfre- 
delul de oțel al primei mașini 
sapă. în circa 90 de secunde, 
groapa în care mașina urmă
toare, un camion, deșartă ci
ment cu priză rapidă. Cîteva se
cunde mai tirziu. brațul hidrau
lic al celei de a treia mașini 
fixează temelia pilonului de o- 
,țel. Caravana pleacă mai de
parte, în timp ce undeva, la o- 
rizont, apar tractoare trăgînd u- 
riașe rulouri de cabluri.

Cîți stîlpi electrici, cîți pi
loni de oțel ar putea măsura, 
fie și numai simbolic, „spațiul 
energetic" al României ?

Cifra, poate, este de ordinul 
sutelor de mii. Sîntem într-un 
domeniu în care cifrele înseși, cu 
implacabila lor rigoare, capătă 
coordonate tot atît de mobile ca 
poezia sau visul. Cînd, exact cu 
două decenii în urmă. în 1950, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român lansa planul 
de electrificare a țării, plan care 
echivala cu declanșarea celei 
mai mari bătălii constructive 
din istoria României, aceeași 
Rr^nânie nu dispunea decît de 
o lingură linie de 110 kV, lungă 
de ' 127 de kilometri, care lega 
centrala electrică de la Dobrești 
cu Bucureștii. în clipa de față, 
țara noastră are circa 7 100 km. 
de linii electrice de 110 kV, la 
care se adaugă 2 800 km. linii de 
400 și 220 kV, 61 000 km. linii de 
medie tensiune (5—60 kV), a- 
proape 100 000 km. de linii cu 
tensiune de pînă la 1 kV. Un gi
gantic spațiu al energiei, ritmat 
prin milioane de piloni de oțel, 
un sistem energetic care aco
peră întreg spațiul țării, într-o 
polivalență de sensuri, cu o den
sitate și o ramificație neatin
se de nici un alt sistem al in
dustriei. Mii, zeci de mii de 
kilometri de magistrale și li
nii aeriene prin care circulă 
milioane și miliarde de volți, 
care trec peste uzinele și se
mănăturile noastre, peste zile
le și nopțile noastre, coborînd 
în gesturile noastre cotidiene, 
transformîndu-se într-o pute
re care destupă furnale. face 
să gilgîie țițeiul în erupții ar

0 epopee națională 
care ne definește ființa, 

forța, virtuțile
Mergind de-a lungul firelor 

de oțel. întinse pe cer, către sur
se, suind cu degetele gîndului 
pe strunele acestei gigan
tice harfe eoliene care face să 
sune puterile și mîndria noas
tră, ajungem la un unio punct 
de pornire, sub semnul unei u- 
nice inițiale de ton. Este punc
tul matrice, farul din care iz
vorăște lumina, punctul care a- 
dună, asemenea unui nod sim
bolic, toate aceste energii crea
toare, întreaga vastă rețea de 
lumină și energie desfășurată ca 
un altfel de cer pe cerul țării.

Sînt planurile concepute ăe 
partid. Planurile industrializării 
socialiste a României, ale zidi
rii noului edificiu economic și 
social, în care electrificarea și 
energia, conform celebrei lozinci 
a lui Lenin, devin un atribut 
fundamental al puterii, decisiv 
pentru ziua de azi și de mîine. 
Sînt liniile de sens ale vastei 
opere care, inaugurată de co
muniști, reliefează, prin ani, cu 
pregnanța vie a faptei, o con
cepție clară și o metodă știin
țifică, fruct al cunoașterii a- 
dînci a realităților naționale, a 
legilor dezvoltării și a necesită
ților el, privite în mișcarea lor 
vie. în dialectica devenirii lor.

Cînd spunem, azi, „energie", 
trezim ecouri pe toate pămîntu- 
rile românești, de la țarcurile 
goale de piatră ale Carpaților 
pînă în codrii și în cîmpii. Cînd 
spunem, azi, „energie", asociem 
noțiunea unei întregi geografii, 
transformată în spațiu dinamic 
*1 noului, unei întregi istorii 

teziene, declanșează fulgerul 
apei pe canale de irigații, i- 
nundă nopțile cu ploaia gal-- 
benă a luminii, face să vibre
ze antenele de comunicații, co
mandă întreaga noastră miș
care materială, ca un altfel de 
sistem nervos al lumii. Un 
sistem energetic care, creat 
și perfecționat de-a lungul a- 
cestor ani. ridică, suprapus pe 
harta pămîntului nostru, o 
nouă hartă, o veritabilă civi
lizație a energiei, prin care ne 
definim și care ne definește alt
fel în ochii lumii.

In tabela de valori a lumii 
contemporane, producția și 
consumul de energie electrică 
se constituie înțr-un indicator 
de primă însemnătate, defini
toriu pentru economia, cultu
ra, întreaga mișcare a fluxului 
social ale unei țări, ale unui 
popor. Pe acest tabel. România 
își are pătratul său. cu parame
trii încă în studiu. Se știe mult, 
se știe puțin. Se știe — fapt 
consemnat în toate statisticile, 
inclusiv rapoartele O.N.U. — 
că de circa un deceniu și ju
mătate dezvoltarea electrificării 
în România se săvîrșește in
tr-un ritm mediu anual de două 
ori mai mare decît ritmul me
diu înregistrat pe plan mondial. 
Se știe că, datorită acestor rit
muri, ca rezultat al intensei 
construcții de centrale hidro și 
termoelectrice, producția națio
nală anuală de energie electrică 
pe cap de locuitor a crescut de 
la 72 kWh în 1938 la 416 în 1960, 
905 în 1965, 1 700 în 1970. Se 
știe. în. sfîrșit, că, declanșînd 
marea bătălie a electrificării șl 
energeticii, ca prefață și sursă 
a marelui avînt constructiv care 
definește opera industrializării 
socialiste a țării, România a 
trecut direct, într-un magistral 
salt peste epoci, sfidînd „plau
zibilul clasic" al dezvoltării, din 
era chibritului suedez la cea mal 
contemporană energie a seco
lului. A fost o revoluție. O revo
luție pe care oamenii altor 
meridiane au parcurs-o lent, 
evolutiv, prin multe decenii, 
prin infinitezimale acumulări 
cantitative, o dată cu fie
care pas în știință și teh
nică, asimilat și aplicat. O 
revoluție pe care oamenii de la 
noi au parcurs-o în ani și în 
luni.

Toate aceste lucruri se știu. 
Așa cum este axiomatic știută, 
făcînd inutil comentariul adia
cent, covîrșitoarea însemnătate a 
energiei în lumea și timpul nos
tru, ca vehicul-motor al progre
sului. Ceea ce, însă, nu poate 
realiza nici o statistică, este răs
punsul la întrebarea, legitimată 
prin înseși cifrele de mai sus :

Cum a fost cu putință un ?st-' 
fel de salt ?

a revoluției, în care capitolele 
se cheamă Bicaz, Argeș, Lotru, 
Dunăre. Dar aceste- capitole, 
înainte de a fi noi simboluri 
geografice sau file noi de isto
rie, au fost capitole, determina
te strict, în niște planuri-poeme 
de respirație și de durată.

O centrală hidro sau termo
electrică e un ansamblu con
structiv de o mare pretenție, 
realizabil în durate întinse de 
timp. Ciclurile de proiectare, 
construcție, construcție de echi
pamente, montaj, probe și pu
nere în funcțiune înseamnă cam 
5 ani pentru termocentrale și 6 
ani pentru centralele hidroelec
trice. Crearea energeticii, do
meniu fără tradiție în România, 
dezvoltarea și ridicarea ei la 
nivelul de exigență al veacului, 
stabilirea unui perpetuu și o- 
bligatoriu avans față de celelalte 
direcții ale creației noastre ma
teriale, au însemnat, deci, în 
concepția partidului, elaborarea 
unor ample programe de pers
pectivă, dirijate și urmărite mi
nuțios. cu termene și etape se
vere, cu deschideri spre viitor 
jalonate de borne plantate te
meinic. O astfel de bornă a fost 
Bicazul (210 megawați) ; i-a ur
mat Argeșul (220 megawați), le 
urmează Lotrul (500 megawați), 
Porțile de Fier (2000 megawați), 
le vor urma hidrocentralele vii
torului cincinal, noile hidrocen
trale de pe Dunăre. Olt. Someș. 
Șiret. Rral Mare etc., insumind 
circa 4 300—4 400 de megawați. 
Sint borne și cifre care, jalo- 
nind drumul energeticii româ
nești, ritmurile progresului a

cestei ramuri vitale, destăinuia 
larga deschidere a unor planuri 
care. înfăptuite, consacră Ro
mânia socialistă printre statele 
avansate ale planetei.

„Asigurarea progresului ne
întrerupt pe baze moderne ai e- 
conomiei naționale, ridicarea ni
velului de civilizație și cultură 
al populației — scrie în Directi
vele Congresului al X-lea al 
partidului — necesită dezvolta
rea puternică a bazei energetice 
primare de combustibili și a in
dustriei energiei electrice în a- 
vans față de alte ramuri econo
mice". Dezvoltarea producției 
de energie electrică cu un ritm 
mediu anual de 13,8 la sută în 
perioada 1950—1960 și de 17,5 
fa sută în perioada 1961—1968, 
perioadă în care Congresul al 
IX-lea al partidului situează 

problemele energeticii la un loc 
de amplă însemnătate, dind un 
puternic impuls acestei ramuri, 
demonstrează încă o dată nu 
numai capacitatea partidului de 
a formula niște planuri de an
vergură, în strîns consens cu in
teresele țării și exigențele revolu
ției tehnico-științifice mondiale, 
ci și capacitatea sa de a le în
făptui. Pe aceste înfăptuiri, pe 
aceste probe materiale indubi
tabile. prin care ne-am verificat 
și ne verificăm puterile, se ri
dică perspectiva spre viitor, con
sacrată, in Directivele Congresu
lui al X-lea al P.C.R., printr-un 
capitol distinct închinat dezvol
tării resurselor ■ energetice și a 
electrificării în România în pe
rioada anilor 1971—1980.

Bicaz, Argeș, Lotru, Porțile de 
Fier reprezintă istoria pe care ne 
sprijinim, trepte sculptate în 
timp spre 1980 și spre mai de
parte. Sint nume-simboluri, 
nume-istorie, dar sînt, în ace
lași timp, mult prea apropiate, 
mult prea cuprinse în biografia

Portativul de fire 
de oțel întinse peste 

cerul țării
Grandiosul acestor planuri — 

și al trecerii lor in fapte — nu 
înseamnă numai niște proporții, 
niște spectaculoase coloane de 
cifre, chiar dacă, consemnîn- 
du-le în succesiunea lor, con
semnăm, de fiecare dată, veri
tabile salturi peste serii de pro- 

unei singure generații, pentru 
a le putea socoti cu detașare is
torică ; ele sînt viață trăită. Ele 
înseamnă, deci, pentru noi, nu 
numai un exercițiu de tehnică, 
un examen al unei capacități 
constructive, ci însăși munca și 
viața noastră de-a lungul aces
tor ani, în reprezentările lor cele 
mai expresive, mai pline de sen
suri ; înseamnă mîndria noastră, 
realitatea noastră, noi. înseamnă 
o etapă de eforturi eroice, în 
plasma cărora sîntem încă prinși. 
Uriașa noastră voință de a cons
trui, eliberată și fructificată prin 
revoluție, construcția ca m'arcă și 
ca blazon, ca ținută cotidiană a 
vieții noastre, ca biografie și imn 
al țării, și-au găsit în aceste 
nume întruchipări dintre cele 
mai strălucite.

■Uriașului efort de partid și de 

stat i-au răspuns conștiințele. 
Uriașului efort material, tehnic, 
financiar, de gîndire, grandios 
prin proporții, prin consumul de 
forțe și energii pe care le-a im
plicat în atingerea țelului, în
tr-o epocă în care n-am călcat 
pe covoare de roze, i-a răspuns 
încrederea oamenilor, a zecilor 
de mii de constructori, și a noas
tră, a tuturor, a celor 20 de mili
oane de români. încrederea în 
cuvîntul partidului. încrederea 
că aceste eforturi sînt necesare, 
vitale, pline de sens, profund 
justificate. încrederea că le vom 
duce la bun sfîrșit, că Bicazul, și 
Lotrul, și Argeșul, și toate ma
rile obiective înscrise la orizon
turile înaintării noastre vor de
veni, din promisiune, beton de 
faptă. Prin toate acestea, bătă
lia electrificării în România a 
devenit una din marile pagini 
ale istoriei, una din acele epopei 
naționale prin care se exprimă, 
ca într-o apoteoză, virtuțile și 
ființa unui popor.

gresii geometrice. Epopeea elec
trificării — inclusă marii bătălii 
a industrializării socialiste — 
ne-a demonstrat cit de mult, cit 
de vast, dar și cit de bine pu
tem construi.

O minimă întoarcere în timp 
se face, din nou, necesară. O 

vom face nu pentru didacticis
mul confruntării dintre ieri și 
azi, ci pentru însuși înțelesul a- 
cestei epoci.

Opțiunea partidului pentru in
dustrializarea socialistă a țării, 
ca stîlp de boltă al noii noas
tre civilizații, a însemnat, de la 
bun început, o opțiune in favoa
rea tehnicii noi, a introducerii 
și fructificării tuturor cuceririlor 
științei, ale gîndirii umane, prin- 
tr-o rapidă asimilare și, în ace
lași timp, prin crearea condiții
lor de manifestare și afirmare a 
inteligenței tehnice naționale. 
Evoluția electrificării și energe
ticii în România, cu amploarea 
ritmurilor și spectaculozitatea 
construcțiilor, cu etapele lor de 
răspîntie modificînd la intervale 
de ani și luni relațiile din între
gul tablou, e elocventă pentru a

ceastă concepție și pentru efec
tele ei.

Am asistat, acum cîțiva ani, 
la Argeș, la inaugurarea bara
jului de la Vidraru. Un zid de 
beton încastrat în munte, între 
ape și munte, între munte și cer. 
Dar un baraj care reprezintă, 
prin toate datele sale, ultima ex
presie științifică a strădaniilor 
depuse în acest domeniu ; un ba
raj de beton „în arc", înalt de 
166 de metri. printre primele 
cinci baraje de acest tip reali
zate în Europa : un monument în 
a cărui arhitectură și-au sculp
tat semnăturile, ca uu metaforic 
brîu de metope, nenumărați 
specialiști și maeștri români ai 
tehnicii.

Am asistat, în ultimele luni, 
la Lotru, la străpungerea „gale
riei forțate" din centrala elec
trică subterană, uriașă cavernă 
scobită sub munte, la 140 de me
tri sub talpa stîncii. Dar Lotrul, 
imagine dintre cele mai eloc
vente a supunerii și disciplinării 
unei naturi ostile, pînă acum 
necălcată de om, e, în același 
timp, un document de gîndire 
tehnică și de artă, reprezentînd 
una dintre cele mai mari cen
trale electrice ale continentului. 
O centrală care realizează o că
dere de ape de 816 metri și a 
cărei „galerie forțată", cu încli
nația sa de 32 de grade, a însem
nat pentru constructori, montori 
si sudori un veritabil salt în 
necunoscut, unic la noi, dar în
făptuit cu succes.

Am asistat, în aceste zile, la 
începerea probelor cu apă la pri
mul hidroagregat al marii cen
trale electrice de pe Dunăre, 
constrdită de poporul nostru in 
colaborare cu R.S.F. Iugoslavia. 
Dar prin aceste probe, desfășu
rate simultan pe ambele țărmuri, 
se creează premisele intrării în 
funcțiune a agregatului cu 30 de 
zile mai înainte de termenul in

scris în planul de stat. Iar hi
drocentrala de la Porțile de Fier, 
principal obiectiv hidroenerge
tic al cincinalului, cu barajul său 
deversor lung de 1,2 km., e. prin 
volumul și complexitatea lucră
rilor, unul dintre ansamblurile 
de energie cele mai reprezenta
tive din lume, îmbogățind cele 
două popoare cu un flux de e- 
nergie de 10 miliarde kWh a- 
nual.

Bistrița, Argeș, Lotru. Olt. So
meș, Șiret, cu toate încrengătu
rile și rubedeniile lor, cu puz
deria de izvoare și de pîraie, cu 
larma de unde, de valuri și de 
torente, cu tunetul cascadelor și 
larma dulce a clipelor de popas, 
ridică, pe harta de pămînturi 
a patriei, cel mai armonios 
sistem hidrografic din cite se 
cunosc. Baza geometrică a aces

tui sistem, punctul lui de rea
zem e Dunărea. Sursa lui prin
cipală, castelul de zămislire, 
pierdut cu turnurile în nori fabu
loși, sînt Munții Carpați. De la 
munți la Dunăre, umplînd cu 
larma lor muzicală tot spațiul 
nostru geografic, apele românești 
cîntă azi nu numai cu murmure 
de izvoare, cu glas de pîraie și 
riuri, ci și cu voci de turbine, 
perpetuînd la infinit o nouă mu
zică. Sistemul hidrografic româ
nesc devine astfel un sistem al 
energiei. Un sistem de repere și 
de valori care argumentează, cît 
se poate de elocvent, opera va
lorificării superioare a resurse
lor naționale, a transsubstanție
rii unor bogății milenare, cîndva 
ignorate, azi incluse circuitului 
vieții, puse în slujba țării și a 
poporului.

Dar această operă, pe care se 
sprijină înșiși pilonii edificiului 
nostru industrial, include sferei 
sale de gravitație nu numai 
forța ascunsă a apelor, ci tot 
ceea ce poate constitui, pentru e- 
nergetică, o materie primă, un 
punct de plecare, o valoare. 
Conform Directivelor congrese
lor al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, fructificarea „huilei 
albe" a apelor țării se comple
tează și se ridică la o nouă scară 
valorică prin scoaterea la lumină 
a energiilor zăvorite in sol. 
Actuala etapă a dezvoltării ener
geticii românești stă sub sem
nul centralelor termoelectrice 
funcționînd pe bază de cărbune 
inferior, al grupurilor de ener
gie cu puteri unitare mari și pa
rametri de autentică perfor
manță. Cel mai mare grup al 
României antebelice, instalat la 
termocentrala din Grozăvești, a- 
vea 12 MW. Numai în actualul 
plan cincinal, termocentrale ca 
Ludușul și Craiova au atins cîte 
800 și, respectiv, 1 000 MW ; 
sint, de asemenea, in plină cons- 

trucție centralele termoelectrice 
de la Deva, care în 1971 va ra
porta o putere de 840 MW, de la 
Rovinari, cu o capacitate finală 
de 1 600 MW etc., obiective care 
in anii ce vin vor furniza două 
treimi din producția națională 
de energie electrică.

Impresionează și aici ritmurile, 
amploarea construcțiilor, compe
tența și competiția tehnică, ca
pacitatea de a trece ideea în 
faptă, spirala mereu suitoare pe 
care ne înscriem eforturile.

Cînd. la tribuna Congresului 
al X-lea al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia 
importanta „folosirii tot 
mai accentuate a resurselor de 
cărbuni" pentru dezvoltarea e- 
nergeticii românești, la Craiova, 
la marea termocentrală de la 
poarta de apus a orașului, con
structorii abordau deja operația 
ridicării pe verticală a celui mai 
înalt turn românesc, un coș de 
fum înalt de 200 de metri. în a- 
ceeași Oltenie, la Rovinari, în 
hotarul marelui depozit de căr
bune exploatabil „la zi", desco
perit și pus în valoare în anii 
noștri, constructorii noii termo
centrale cu o putere de 1 600 MW 
se pregătesc, la ora de față, pen
tru zidirea unor turnuri de ener
gie înalte de cîte 250 de metri. 
Barajul de la Vidraru are 166 de 
metri. Turnul de comandă de la 
Porțile de Fier, care dirijează e- 
cluzele și mișcarea vapoarelor, 
este și mai înalt. Turnurile cen
tralelor termoelectrice, aceste ul
time și grandioase obeliscuri ri
dicate pe hărțile energeticii, vin, 
parcă, să reexprime, prin noile 
cote, prin noua amploare a edi
ficiilor energiei, linia mereu as
cendentă a progresului tehnicii 
și capacității tehnice, continuita
tea și consecvența unei politici 
consacrate patriei, omului, valo
rificării tot mai înalte a bogă
țiilor și resurselor noastre.

Cît a trecut de la grupul de 12 
MW, principalul simbol energe
tic al României de ieri ? Simpla 
confruntare ieri-azi nu mai ajun

Directivele de partid— 

cartea de căpătii 

a fiecărui constructor
...Producția de energie electri

că va atinge. în 1975, 55—57 mi
liarde kWh, iar în 1980 — 80—85 
miliarde kWh...

...Consumul intern de energie 
electrică pe locuitor va ajunge, 
in 1975, )a 2 400—2 500 kWh, iar 
în 1980 la 3 000—3 400 kWh...

...Obținerea marilor cantități de 
energie electrică prevăzute pen
tru anii următori se va realiza 
prin instalarea în centralele elec
trice a unei puteri de 13 000— 
13 800 MW, reprezentînd aproape 
dublul actualei puteri instalate...

Sînt cifre desprinse din Direc
tivele Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român. Ci
fre din marea carte a viitorului 
țării, devenită carte de căpătii 
a fiecărui constructor,. care-și 
extrage din ea cîtimea lui de 
răspundere și de vis.

Cindva, electricianul român, 
într-o Românie „eminamente a- 
grară", constrînsă să meargă ală
turi de timp, era, dacă nu o fi
gură exotică, în orice caz un în
singurat. Un meșter care, aflat 
la marginea unui peisaj econo
mic în care rolul său interesa 
prea puțin, simțea cum fructul 
miinilor și al talentului lui se 
pierde, sorbit de cel mai negru 
anonimat. Avem azi zeci de mii 
de meșteri ai electrificării și e- 
nergeticii. Avem zeci de mii de 
muncitori. tehnicieni, ingineri, 
proiectanți, cercetători, construc
tori și montori de centrale mo
derne, specialiști ai captării și 
dirijării fluxului energiei, crea
tori ai unui sistem energetic vast 
cît și țara. Avem, alături de ei, 
alte zeci de mii de muncitori de 
înaltă calificare, tehnicieni, in
gineri, proiectanți, cercetători, 
care concep, fabrică și livrează 
— României și lumii — utilaje, 
mașini, motoare și aparate elec
trice de mare putere și de mare 
tehnicitate, făurari ai locomoti
velor Diesel electrice și electrice, 
maeștri ai subramurilor moderne 
ale construcției de mașini, ca 
electronica și electrotehnica, e- 
lectrochimia, eiectrometalurgia, 
electroprelucrarea etc., domenii 
ale celei mai noi tehnologii, me- 
ritînd fiecare din ele un capitol 
special în dezbaterea despre 
prezentul și viitorul energeticii 
romă nești.

Vor putea fi atinse cotele vii
torului ? Răspunsul îl dau oame
nii, constructorii și exploratorii 
acestor cote. Cu hărnicia, price
perea și talentul lor.

Am cunoscut, cu 20 de ani în 
urmă, la „Electroputere“-Craio- 
va, un fiu de țăran. II chema 
Petre Săftoiu. Muncise ca sala
hor la fundațiile marii uzine și. 
în anul acela, calificîndu-se, lu
cra la construcția primului mo
tor electric produs la „Electro- 
putere" : un motor electric de 
4,5 wați... Cît a trecut de cînd 
Petre Săftoiu. azi tehnolog prin
cipal al Fabricii de locomotive 
Diesel electrice și electrice, lau
reat al Premiului de Stat, a in
trodus în bornele de alamă pri
mele fire de cupru lucrate de 
mîna lui, făcînd să vibreze micul 
motor ? „Electroputere" produce 
azi, după o licență proprie, gi- 
ganți de 190 MV A, aparate elec
trice grele de 250 de tone și înal
te cit niște blocuri de 4—6 etaje. 
Acești giganți vor fi montați la 
Porțile zde Fier (unde, de altfel, 
ca și in celelalte centrale elec
trice, o mare parte a echipamen
tului tehnic este asigurat de in
dustria noastră ; din cele șase 
agregate ale marii hidrocentrale, 
trei vor purta mărci românești). 
Petre Săftoiu este de fel de lingă 
Porțile de Fier. Atunci cind, 
pentru prima oară, fluxul im
ponderabil al materiei se supu
sese miinilor și minții lui. ridi- 
cind la incandescență firul de 
platin, electricitatea însemna 
pentru el doar un bec în satul de 

ge. Confruntarea se poartă, a- 
cum, pe alt plan, Înscrisă liniilor 
de perspectivă ale prezentului și 
viitorului.

Sîntem în creștetul veacului, 
Iar veacul nu-1 poți cuprinde, în 
structura și perspectivele sale, 
decit văzîndu-1 în lumina liniilor 
directoare ale progresului eco
nomic și social. Se spune că is
toria progresului, mai cu seamă 
în secolul nostru. înseamnă cău
tarea neîntreruptă a noilor surse 
de energie. în zilele noastre, ast
fel de căutări au plasat omeni
rea în era atomului. Un singur 
gram de uraniu-235 — afirmă 
experții — poate elibera o canti
tate de energie echivalentă cu 
cea furnizată de 3—4 tone d<* 
huilă de calitate superioară. în 
anul 2000 — afirmă aceiași «x- 
perți — energia electrică produsă 
în centralele nucleare va depăși 
jumătate din producția mondială 
a energiei.

Anul 2000 a început ’ Stabili
rea unui program național de 
perspectivă pentru energetica 
nucleară, destinat să asigure va
lorificarea resurselor de uraniu 
din țara noastră, măsurile refe
ritoare la participarea industriei 
construcțiilor de mașini în asi
milarea și fabricarea utilajelor 
necesare centralelor nuclearo- 
electrice, pregătirea cadrelor de 
specialiști situează, din nou. 
România printre țările care urcă, 
în tabelele de valori ale lumii 
contemporane, niște indici de in
teres unanim.

Centralele nuclearoelectrice ce 
se vor construi la noi in anii 
1971—1980 — stă scris în Direc
tivele Congresului al X-lea al 
partidului — vor însuma o pute
re de 1 800—2 400 MW. Deo
camdată, un’ vis. Dar un vis ca- 

‘re se înscrie la orizontul zilei 
apropiate, un vis care trece de pe 
acum în faptă, fiindcă visul în
seamnă la noi obiective concrete 
de plan, sarcini cu termene e- 
xacte, viitorul obligat să devină 
azi, în ani, zile și ore.

lingă Dunăre, o stea luminoasă 
care avea să arate că acolo, în 
satul acela dintre ape și munți, 
oamenii s-au ridicat la o nouă 
treaptă de civilizație. Acum, Pe
tre Săftoiu se pregătește pentru 
centralele electrice ale viitoru
lui.

Am refăcut, pe șantierul cen
tralei hidroelectrice de la Lotru, 
destinul unei brigăzi de mineri. 
Brigada condusă de Mihai Far- 
caș lucrează de două decenii pe 
șantierele electrificării ; a mun
cit la Bicaz și la Argeș, iar a- 
cum. in toamna aceasta, după 
încheierea lucrărilor la galeria 
de care răspunde, se va muta la 
Someș, la construcția hidrocen
tralei de la Mărișelu, cu o putere 
de 220 MW. Am stat de vorbă cu 
membrii acestei brigăzi : toți 
vorbesc despre Someș. După 
două decenii de muncă eroică, 
echivalînd cu însăși istoria elec
trificării în România. începută o 
dată cu planul din 1950, membrii 
acestei brigăzi, mulți dintre ei cu 
părul alb, vorbesc despre viitor, 
se pregătesc febril să-1 întîm- 
pine.

Oamenii se pregătesc pentru 
cotele viitorului. Cu pasiune, cu 
dăruire, cu conștiința clară a e- 
fortului ce-i așteaptă, cu mîndrie 
de muncitori și autori de istorie.

La Rovinari, pe șantierul ter
mocentralei de 1 600 MW, o bri
gadă de 100 de oameni a început, 
în aceste zile, glisarea primului 
coș de fum. E aceeași echipă ca
re. acum cîțiva ani. la Craiova, 
construia coșul de 200 de metri 
al centralei electrice din hotarul 
orașului, raportînd execuția lui 
într-un ritm încă neatins pe șan
tierele noastre. Coșul a fost con
struit într-o sută de zile ; ritmul 
înaintării pe verticală, sub cer, a 
fost de 2 metri pe zi. Au fost și 
zile și nopți de recorduri, cînd, 
pentru recuperarea ritmurilor 
mai lente la ‘ care-i obligaseră 
iarna și viscolul, constructorii, 
urcați pe platforma de lucru a- 
semănătoare unei uriașe nacele 
suspendate intre cer și pămînt, 
au atins cîte 3 metri pe zi. La 
Rovinari, acești 3 metri pe zi 
vor însemna viteza cotidiană 
obligatorie, ritmul mediu plani
ficat. Brigada s-a angajat să-i 
realizeze. Și chiar să facă mai 
mult.

Oamenii se pregătesc pentru 
noile cote, înarmați cu instru
mentele științei și tehnicii vea
cului. Lingă utilajul modern de 
construcție, lingă aparatura elec
trică necesară echipamentelor de 
automatizare ale unităților ener
getice, se află, pe mesele pro- 
iectanților, calculatoarele elec
tronice, metodele de calcul sta- 
tistico-probabilistice, modelele 
matematice bazate pe programa
rea liniară și dinamică, machete
le tridimensionale, tehnici care 
asigură și vor asigura mai de
parte pîrghiile necesare, ale as
censiunii spre viitor.

în cabinetele de concepție, a- 
colo unde se țes liniile viitorului, 
ca și în uzinele și centralele în 
care aceste linii se încarcă zilnic 
cu energie, se află, însă, mai 
presus de toate, omul. Acest om 
care a construit și Bicazul. și 
Argeșul, care construiește Por
țile de Fier, care va construi 
centralele de la Rovinari, de pe 
Someș, care va întinde peste ce
rul de raze al patriei, peste har
ta pămintului românesc, noile 
magistrale și linii aeriene, ca o 
nouă civilizație a energiei.

Pe firele de oțel ale energiei, 
pe firele de ideal care duc în 
comunism, mîinile harnice de 
țesători de priveliști ale con
structorilor noștri scot — des
prins din cartea marilor directi
ve ale partidului — chipul cel 
nou al României socialiste.

I. OLTEANU
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Osaka — al doilea oraș din Japonia — supranumit „Orașul apelor* Preșcolari din Tokio ajutați la traversarea strâzii de un agent de circulate Arta de a servi ceaiul se învafâ cu atenție, transmițîndu-se din generație
în generație

(Fotografiile autorului)

JAPON. citadine
Am evadat din Megalopolis în 

lumea satelor și a urbelor de 
provincie japoneze, într-un pe
riplu zig-zagat, la cîteva mii de 

kilometri, de la Tokio, la Hiroshima. 
Tokioul poate fi privit ca o țară 

întreagă intr-un oraș, dar abia cu- 
noscînd diversitatea lumii japoneze 
de dincolo de el, constați că nu este 
decît un oraș — cu toate problemele 
marilor metropole occidentale în- 
tr-o țară plină de contraste. Arhipe
lagul japonez, cu cele 1 054 de insule 
ale sale, „navighează" pe mare. Ra
portată la suprafața întregii țări, 
densitatea'populației nu se ridică de
cît la 270 de locuitori pe kilometrul 
pătrat, ocupînd locul al patrulea în 
Asia, după Hong-Kong, Formosa și 
Java și fiind ceva mai scăzută decît 
în Belgia și Olanda. Dar luînd in 
considerație numai suprafața locuibi
lă a țării, densitatea umană trece de 
o mie de locuitori pe kilometrul pă
trat, bătînd astfel recordul mondial 
de suprapopulație. Pădurile ocupă 
jumătate din întinderea țării. Munți 
prăpăstioși, vulcani adormiți, dintre 
care vreo cincizeci încă în activita
te, convulsionează pămîntul arhipe
lagului cu peste trei mii de cutremu
re in fiecare ari. Conform vechilor 
credințe, sub pămîntul Japoniei ar 
dormi o pisică Uriașă, care, dih cînd 
în cînd. se trezește și se mișcă. A- 
tunci vin cutremurele, izbucneso 
vulcanii, apele își ies din matcă și 
se pornesc taifunurile... Clima e di
versă. De la iarna siberiană în nordul 
insulei Hokaido, la vara subtropicală 
din sudul insulei Kyusiu, ea bascu
lează in jurul zonei temperate din 
Honsu. Pămîntul arabil nu reprezin
tă decît o șesime din suprafața Ja
poniei și, în afară de bărăganul ni
pon din Fossa Magna, el se întinde 
la poalele munților, în lungul litora
lului. Orezul, care la sud de para
lela 37 poate fi recoltat de două ori 
pe an, a constituit dintotdea- 
una plinea japonezului. El nu 
este numai cereala cea mai 
nutritivă, ci, totodată, un factor al 
civilizației nipone și pretextul unui 
întreg ceremonial.

Orezul cere trudă, de la aratul 
milului sub apă de pe ogor, la se
mănat, la repicat, la recoltat mă
nunchi cu mănunchi, la Întinsul pa
ravanelor de snopi aurii la soare pen
tru a smulge strălucirea astrului și a 
o concentra în cristalinul bobului alb. 
Mania miniaturizării s-a impus și în 
dimensionarea uneltelor agricole, dic
tată, totodată, de condițiile reliefului, 
de randamentul optim și de mî- 
nuirea cit mai simplificată. Tractoa
rele simt lilipute ca niște scutere, 
treierătoarele cît roaba pot fi puse în 
funcțiune de numai două femei.

Un localnic care a văzut zona noas
tră de cernoziom din Bărăgan mi-a 
spus cu invidie că japonezul ar unge 
un astfel de pămînt ca untul pe pii- 
ne și ar scoate din el adevărate mi
nuni. Văzindu-i ogoarele destul de 
zgîrcite, supuse unei exploatări in
tensive, suprasaturate de îngrășămin
te chimice, îl cred.

La marginea sudică a Fossei Magna 
se cultivă mult ceai și citrice. Dar 
ogoarele japoneze nu pot hrăni suta 
de milioane de guri și țara importă 
anual 3—4 milioane de tone de grine.

Satele sint compacte, concentrate in 
marginea ogoarelor pe suprafețe cit 
mai restrânse cu putință pentru a e- 
conomisi fiecare palmă de pămînt 
arabil. Casele de lemn, acoperite cu 
olane sau plăci de ardezie, au culoa
rea pământie, pe al cărei fond, numai 
albul ferestrelor culisante, cu hirtie 
mată de orez în loc de geamuri, spar
ge monotonia cenușiului.

In lungul țărmului, care totalizează 
26 500 kilometri, țăranul japonez este 
deopotrivă agricultor și pescar. Peste 
un milion de oameni se ocupă în 
exclusivitate cu pescuitul de coastă. 
Ei dețin aproape trei sute de mii de 
vase, cu sau fără motor, și mulți, în 
sudul arhipelagului, s-au specializat 
în culturile de alge și stridii. Captura 
lor marină nu reprezintă însă decît 
o treime din cantitatea de hrană 
smulsă oceanului de marea flotilă de 
traulere și pescadoare, care, prin vo
lum și producție, deține primul loc 
în lume.

In traversarea Japoniei, părăsi
rea autostrăzii egalează cu in
trarea într-un nesfîrșit labirint, 
sufocat în orașele de provin

cie de o circulație viscerală. Șoseaua 
constituie prin ea însăși o lume a- 
parte. Ea își are legile ei, normele 
ei de conduită, ritmul și respirația 
ei. Chiar extrasă din contextul țării, 
cred că ea ar reuși să existe în con
tinuare și să fascineze. Japonia nu 
trăiește decît prin mișcare și nimic 
nu este mai aproape de un perpetuăm 
mobile de inepuizabilă energie ca 
panglicile nesfîrșite de asfalt pe care 
rulează zeul automobil. Profilul lui 
nu este dat, atît de numărul mașini
lor, cît de volumul lor. Dominanta 
nu mi se pare a fi puzderia de limu
zine, cohortele de autoturisme care 
se scurg în torente de oțel și nichel, ci 
pahidermicul „Team", camionul de 

proporții gigantice, tîrînd în goană 
remorci de cite cincisprezece tone, a- 
devărate convoaie mastodontice ale 
secolului vitezei. Aflări în continuă 
mișcare pe șoselele arhipelagului, a- 
cești coloși transportă peste două tre
imi din tot ce mănincă, tot ce îm
bracă, tot ce construiește Japonia 
modernă, deținînd sub volanul lor a- 
provizionarea orașelor din interior și 
obligînd constructorii de autostrăzi la 
consolidarea șoselelor cu straturi a- 
dinci de beton compact. Constrinse la 
orare de circulație draconice, obligate 
să evite anumite artere rezervate 
transportului ușor, ele acoperă noap
tea japoneză cu mugetul constant al 
motoarelor lor, făcînd să tresară som
nul orașelor cu scrîșnetul frînelor. Se 
conduce pe stingă, deși Mac Arthur, 
în timpul ocupației americane, a im
pus modificarea circulației pe dreapta, 
dar imediat după epoca macarthu- 
ristă, Japonia s-a in tors la tradițiile 
sale și in acest domeniu.

Indicatoarele rutiere de pe arte
rele principale sint bilingve, alături 
de hieroglifele nipone informația 
necesară fiind dată și în engleză. 
Dar, o dată ieșit de pe linia lor, pier
dut în labirintul drumurilor secun
dare, nu te mai poate scăpa decît 
planul desenat, pe care orice local
nic este dispus să ți-1 Schițeze cu o 
minuție de tapograf.

Japonezii au preluat de la ameri
cani procedeul supravegherii circu
lației cu manechine de polițiști, a 
căror siluetă decupată din plăci fi- 
brolemnoase și plantată din loc in 
loc, pe marginea șoselelor, în pozi
ții marțiale de samurai ’încruntați, 
cu bastonul vărgat în mînă, obligă 
la încetinirea vitezei. Trucul dă re
zultatele scontate ; la zece-cinci- 
sprezece siluete, un manechin este 
„fals", adică în locul polițaiului ino
fensiv de lemn sau carton se află 
postat unul in carne și oase, care nu 
iartă. De altfel, nici șoferii nu cruță 
și tentativa traversării „pe roșu" se 
poate solda, în cel mai fericit caz, 
cu un urlet al „teamsterului" la a- 
dresa pietonului distrat: „Kami
kaze" — în sens de „sinucigașule !“.

Văd în asta mai mult semnul u- 
nei discipline impuse de legile 
circulației în labirintul prea 
strimt pentru excesiva mișcare 

automobilistică, dar și faptul că o 
atitudine de individualism nu poate 
să nu întîmpine oprobriul general. 
Peisajul urbanistic capătă astfel 
ceva din stilul vieții unui popor ; 
individul nu se poate manifesta de- 
cit in funcție de societatea in care 
trăiește, făcînd tot ceea ce îi sță în 
puteri pentru a-și păstra locul ce 
i s-a rezervat. Asta nu înseamnă 
insă „a da din coate", ci a munci cu’ 
devotament și abnegație douăspre
zece luni pe an, fără concediu legal 
de odihnă și uneori fără week-end. 
De altfel, asigurările sociale sint mi
nime în Japonia, promovarea in 
muncă făcindu-se automat, în baza 
studiilor și a experienței dobân
dite, la etape fixe, care duc la 
dublarea sau triplarea salariului ini
țial, după o vechime de douăzeci 
sau douăzeci și cinci de ani de acti
vitate in același loc. Pensionarea 
nu se produce automat, la o anumită 
vîrstă, deși ea poate fi cerută după 
55 de ani, supraviețuirea la bătrînețe 
fiind asigurată mai mult din econo
miile depuse la casele de economii și 
din sprijinul familial decît dintr-o 
sinecură viageră. Examenele de ad
mitere în universitățile de stat sint 
deosebit de severe, dar absolvirea lor 
asigură o bună pregătire și un pla
sament preferențial. Casta nu-și 
poate împinge odraslele nedotate de
cît în facultățile particulare, ale căror 
diplome nu se bucură întotdeauna 
de aceeași apreciere ca atestatele 
acordate de marile universități. A 
pătrunde intr-o universitate impe
rială și a o absolvi cu succes este 
pentru orice tînăr japonez cel mai 
ambițios ideal, dar nu cel mai acce
sibil. La unele facultăți se prezintă 
cite treizeci de concurenți pe un loc 
și severitatea examenelor de admi
tere poate face ca nici unul dintre 
ei să nu-1 poată ocupa. Dar sînt ani 
cind, din motive greu de înțeles de 
către neinițiați, numărul candidaților 
scade brusc și inexplicabil. In calen
darul tradițional japonez, din șase în 
șase decenii revine „Anul calului șt 
al focului". Ultima dată, semnul a- 
cesta a marcat anul 1966 și el va 
reveni în 2026. Conform horoscoape- 
lor nipone, el este un an malefic 
pentru fetele născute sub zodia lui 
și demografii japonezi au prevăzut 
pentru 1966 o scădere însemnată a 
natalității, considerînd că numeroase 
familii japoneze își vor amina do
rința de a avea un copil pentru un 
an mai fast. Dar 1966 a oferit o sur
priză. Cu toată zodia nefericită pen
tru fetele care, născute în acest an, 
ar fi predestinate celibatului și ne
reușitei in viață, demografii n-au în
registrat deficitul scontat. O anchetă 
întreprinsă printre părinții care 
au ținut totuși să aibă un co
pil născut în „Anul calului și al 
focului" a relevat o surprinzătoare
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combinație pe seama perspectivei. 
Numeroase cupluri, socotind că nu
mărul noilor născuți în 1966 va fi 
foarte redus, au calculat că șansele 
băieților pentru a pătrunde peste opt
sprezece ani intr-o universitate vor 
fi mult mai mari. Și au „riscat". în 
fond, fie zodia-calului și focului, sau 
oricare altă zodie, pruncul nu poate 
fi decît fată sau băiat, deci „riscul" 
n-a fost in acest elementar calcul al 
probabilităților decît de cincizeci la 
sută.

Astăzi, copiii japonezi născuți în 
1966 au patru ani. Peste paisprezece 
ani, mulți dintre ei se vor prezenta 
la porțile marilor universități. Dar 
cum va arăta Japonia de atunci ?

După „Anul calului și al focului" au 
urmat „Anul maimuței", apoi „Anul 
cocoșului". Cu cițiva bănuți se poate 
cumpăra un horoscop tipărit pe hîr- 
tie fină de orez, subțire ca foița de ți
gară. Hieroglifele caligrafiate cu peni
ța descriu într-o limbă esopiană des
tine posibile și zodiacul se încheie cu 
sfaturi. Dar. după litera lor, omul nu 
este capabil să facă mare lucru con
tra sorții. Cel mult, poate să-și aga
te viitorul de crengile arbuștilor din 
jurul unui templu ori să aștepte cu 
resemnare. Judecind după numărul 
magilor și al ghicitorilor în palmă, 
specializați într-o chiramanție deose
bit de rafinată, japonezul acordă mul
tă încredere prezicătorilor. Seara, în 
cartierele aglomerate ale marilor ora
șe apar prin locuri mai ferite înjghe
bările de șipci și stambă neagră ale 
celor ce își cîștigă bucata de pîine din 
credulitatea populară. Un soi de con
fesionale ca acelea din bisericile ca
tolice, mici cît niște cabine telefonice, 
în care, la lumina unui felinar cu hie
roglife, magul, așezat de o parte, vor
bește încet, privind cu atenție palma 
întinsă cu un argint pe ea și contra 
acestui preț 1 se poate citi „viitorul". 
Asta, în țara celor mai desăvirșite 
creiere electronice, a celei mai ambi
ționate futurologii, a celor mai precise 
planuri de dezvoltare.

în periplul nostru pe uscat, tre- . 
cem prin orașul Suzuki, lîngâ Na
goya, unde se înalță unul din impe
riile tehnice ale marilor uzine „Hon- 
da“, marcă celebră de motociclete, 
scutere și automobile de mic litraj. 
De pe benzile rulante ale acestei 
uzine, la fiecare zece secunde iese o 
motoretă. Dintre cei trei mii de sa- 
lariați, aproape două treimi au studii 
medii sau superioare. Personalul este 
polispecializat, fiecare tehnician pu
țind trece de la un utilaj la altul, ex- 
cluzîndu-se astfel monotonia tyloristă 
a automatizării prin specializarea 
strictă. Funcționărime puțină, sub 
cinci la sută din efectiv. De altfel, în 
Japonia, nu omul cu geanta și cu in
dicațiile este cel mai de invidiat, și 
nici pe departe el nu poate constitui 
un contingent prea numeros. Prin 
lege, numărul funcționarilor publici 
este limitat la 1 300 000 persoane, la o 
populație de peste o sută de milioane 
de locuitori (într-o țară ca Franța, cu 
numai jumătate din populația Japo
niei, numărul funcționarilor publici 
este aproape dublu).

reportaj
de loan GRIGORESCU

In uzinele „Honda" din Suzuki s-a 
șters orice discrepanță între ținuta 
muncii intelectuale, de birou, de con
cepție, și cea de execuție, de elabora
re tehnică. Halate și salopete impe
cabile, cămăși albe, cravată, aer con
diționat în toate atelierele, o curățe
nie absolută.

Cifra de afaceri a uzinei trece de 
cinci sute de milioane de dolari a- 
nual, „Honda" singură producînd tot 
atîtea autovehicule cit Anglia, adică 
aproape trei milioane de mașini pe 
an. In domeniul motocicletelor, scu
terelor și motoretelor, marca bate 
toate recordurile mondiale, producția 
acestora crescînd în ultimii zece ani 
de optsprezece ori.

La Nagoya, tragem la un „rio- 
kan", un mic hotel tradițional 
japonez și după prima noapte 
petrecută în atmosfera lui a- 

bandonez pentru tot timpul cît mai 
am de petrecut în Japonia ideea de 
a mă instala în hoteluri de tip euro
pean. Discuțiile despre cameră, preț, 
condițiile de găzduire se duo in pra
gul casei și, după acceptarea de am
bele părți, pătrund într-o lume ne
bănuită. Mai întîi, încă înainte de a 
se păși pragul, obligația descălțării, 
încălțămintea prihănită de stradă se 
depune într-un stelaj, la intrare, 
unde, la ieșire, o voi găsi curățită 
impecabil. Se încalță papucii de cu
loar, care, la rîndul lor, în pragul ca
merei de găzduire, se schimbă cu 
alți papuci. Gazda, o bătrînă care 
tot timpul discuției nu s-a ridicat 
în picioare, ci a rămas în genunchi, 
într-o poziție fals umilitoare, deoa
rece pentru japonezi ea este gestul 
supremei curtenii, mă însoțește în 
cameră, unde, mișcîndu-se tot pe 
genunchi, îmi oferă o ceașcă de ceai 
verde și o prăjitură cafenie, ca un 
jeleu, din amidon de orez și mirode
nii. Rețin detaliul, deoarece ceaiul 
acesta parfumat, cu miros de iaso
mie, neîndulcit, și bucățica de 
prăjitură cu aromă de cuișoare, 
le-am regăsit ca pe un ceremonial 
obligatoriu în toate riokanele unde 
am locuit ulterior.

încăperea este aproape total lipsi
tă de mobilă. O măsuță scundă in 
mijloc, la care ne așezăm stînd tur
cește, pe tatami — rogojinile dense, 
moi, răcoroase. împletite din pai de 
orez. Un aparat de radio, un para
van pliabil acoperind saltele și aș
ternutul împăturit cu grijă. Nimic 
altceva. Bătrîna scoate de după pa
ravan un fel de jumătate de scaun, 
adică numai partea pe care te așezi 
și rezemătoarea, invltîndu-ne la o 
poziție mai comodă — deși nu prea 
estetică — picioarele noastre euro
pene, neînvățate să se îndoaie cu
minți din genunchi și să rămînă în
crucișate sub șezut, pot fi întinse sub 
măsuța pe care aburește ademenitor 
ceainicul cu arome. Sîntem întrebați 
dacă vrem să facem o baie și să 

servim masa. Baia japoneză este al 
doilea pas în asimilarea obiceiurilor 
locale, masa, al treilea. In locul hai
nelor și al lenjeriei de corp, care iau 
drumul reîmprospătării prin perie 
Și fier de călcat, primim chimonouri 
bărbătești, cămăși lungi de noapte, 
din bumbac gri ca cenușa. Mîneci 
largi, evazate, umerii croiți în un
ghiuri drepte, poalele în trapez. 
Toată această rufărie de interior, căl
cată cu apret și împăturită sub pre
siunea fierului fierbinte încît pîn- 
zele care s-au lipit între ele creează 
o senzație stranie, de intrare în altă 
viață, printr-un joc de travesti care 
ne modifică gesturile, atitudinile, 
întreaga^ înfățișare. Comparînd rigi
ditatea îmbrăcămintei noastre cu li
bertatea de mișcare pe care ți-o dă 
chimonoul, nu mai pot să contest ra
țiunea care îl face pe japonez ca, în
tors acasă de la birou sau de Ia ate
lierul uzinei sale, să-și scoată ime
diat hainele europene și să-și îmbra
ce portul tradițional.

Baia este o încăpere cu pereții și 
podeaua de faianță sau cărămidă 
smălțuită, cu un bazin dreptunghiu
lar ca o cadă îngropată în sol, sau 
cu putinee din lemn de brad. Furtu
nuri pentru dușuri „scoțiene" și pro
soape pufoase, cu miros de lavandă.

La masă, felurile de mîncare se 
aseamănă cu cele chinezești, multe 
și mărunte, servite în castronașe de 
porțelan, cu două bețișoare dp bam
bus, a căror mînuire nu se deprinde 
mai greu decît o impecabilă servire 
cu greoaiele noastre tacâmuri de al
paca. Fileu de pește proaspăt, crud, 
alge și ierburi marine cu sosuri pi
cante, tocătură de scoici coaptă pe 
jăratio în cochiliile unor melci cit 
pumnul, și „sukiaki" — feliî subțiri 
de carne de vită care se fierb în 
clocotul unei supe de legume și 
zarzavaturi, pregătită chiar sub ochii 
noștri, într-un fel de sobiță-samovar 
pusă în mijlocul mesei. In loc de 
pîine, orez fiert. Participarea la 
pregătirea bucatelor chiar în mo
mentul consumării lor este una din 
caracteristicile artei culinare orien
tale și efectul ei psihologic nu este 
greu de ghicit. Se bea sake, bere de 
Saporo și, la urmă, ca într-un ri
tual obligatoriu, ceai verde. începu
tul și încheierea mesei sînt mărcate 
de ceremonialul șervețelului fier
binte, scos de la aburi, cu care se 
șterg mîinile și fața.

Patul se așterne direct pe tataml, 
întinzîndu-se saltelele stivuite după 
paravan. Același foșnet al rufăriei 
curate, călcată sub presiune, plă- 
pumi moi și perne tari, scurte, 
înalte,_ ca niște cărămizi dreptunghiu
lare, îndesate cu iarbă marină sau 
cu grăunțe de orez. Și paravanul cu 
ramuri de vișin înflorit, care ră- 
mine să ne păzească visele...

Kyoto, Kobe și Osaka formează 
megalopolisul sudic din insula 
Honsu, triptic urbanistic con
topit prin extindere într-o gi

gantică metropolă, care a și fost bo
tezată cu numele de Kinki. Cele trei 
orașe, concentrînd pe o suprafață de 
27 0G0 kilometri pătrați peste șaispre
zece milioane de locuitori, cumulea
ză în acest punct al Japoniei func
țiunile Tokioului : Kyoto — institu

țiile de suprastructură, artele șl în
vățământul universitar, Kobe — 
portul și șantierele navale. O- 
saka — industria și marele comerț.

Kyoto a fost capitala imperiului 
mai bine de zece secole, din 794 pînă 
in 4868. Ca toate orașele japoneze cu 
peste un milion de locuitori, el se 
mîndrește astăzi cu un turn-antenă 
de televiziune, din care turiștii pot 
urmări vastitatea fostei citadele im
periale. O sută de sanctuare shintois- 
te, peste o mie cinci sute de temple 
și pagode budiste atestă prin vesti
giile lor splendoarea apusă a capita
lei Japoniei medievale.

E ceva trist în orașul acesta, ca în 
toate orașele-muzeu. Alături de exu
beranța tineretului universitar con
viețuiește o senectute surîzătoare, că- 
rindu-și cu discreție povara aminti
rilor pe sub zidurile templelor uitate 
de vreme. Supraviețuirea după holo
caustul din 1945 pare să fi fost plătită 
cu complexul toleranței acordate de 
învingători numai pentru viața mo
numentelor moarte, și nu pentru me
ritele oamenilor. Nicăieri n-am ur
mărit ca aici surîsul japonezilor, fără 
să reușesc a-i pătrunde misterul. O 
tristețe care se îneca într-un surîs 
absorbant pentru toate durerile ome- 
.nești. El mi s-a părut mai curînd 
deghizarea lacrimei decit expresia 
voioșiei. „Cînd mijloacele noastre de 
expresie sînt epuizate — mi-a spus 
scriitoarea Akiko Baba — arborăm 
un surîs irațional și gol, enigmatic și 
de neînțeles pentru un occidental. 
Japonezul, insular prin spirit și geo
grafie, găsește în surîsul acesta sin
gura formă de existență interioară. 
El comunică prin nuanțe o complexi
tate de sentimente care nu vor dis
părea niciodată din inima omului. 
El este înainte de toate un limbaj 
local".

La Kyoto am găsit replica acestui 
limbaj atît de ermetic pentru noi, 
europenii, în grădinile de meditație 
ale sectei zen. Sînt grădini stranii, 
in care nu crește nici o floare, nici 
un arbust, nici un fir de iarbă. Hor
ticultorul este aici un ciudat estet 
al grădinilor selenare. Un peisaj arid, 
de o armonie și o liniște înspăimîn- 
tătoare, în care nu înflorește decit 
piatra. O frapantă controversă a atri
butului clasic pe care noi îl acordăm 
termenului de grădină. Un frumos 
relativ, fascinant prin Ineditul lui, 
care predispune la surîs interiorizat 
și la meditație. Pietriș mărunt, gol, 
greblat in unduiri line, și stînci go
lașe. Ele pot sugera valurile mării, 
întinderea nemărginită a cerului, 
munții. Dar înainte de orice su
gerează calmul. In fața lor deprlnzi 
surîsul japonezului și începi să-1 
descifrezi.

_ Cu muzeele și templele sale, Kyoto 
rămine o pagină deschisă asupra su
fletului japonez. Pagoda de aur din 
parcul Kinkaku plutește încet pe 
unda unui lac cu flori de lotus, răs- 
frîngindu-și in oglinda lui umbra 
diafană de șofran. In templul Ren- 
geoin, o mie șț una de fețe ale lui 
Buddha reclama o contemplare mută 
paralizată de ipostazele hieratice ale 
înțeleptului reeditat într-o multipli
care de transă hipnotică. Imagina- 
ți-vă o mie de statui de înălțimea 
unui om, cioplite in lemn și acope
rite cu un strat de aur, încolonate ca 
o teribilă armată mută a cerului, 
pentru a coborî cu pas sacerdotal 
treptele unui gigant templu, într-un 
front de o sută de chipuri, fiecare 
avînd în spate alte zeoe. Ipostazele 
lui Buddha par identice, dar impre
sia aceasta nu este decît aparență. 
Numai poziția trupului este aceeași, 
ușor marțială prin somptuozitatea 
odăjdiilor, sobră, austeră, cu binecu
noscutul surig ascuns de o mască a 
gravității. Miinile aduse în față, cu 
palmele lipite a rugăciune, și, din 
spatele fiecărui sfînt ieșind, ca niște 
aripi, două duzini de brațe mai mici, 
ținind in pumni însemnele puterii. 
Panorama acestui puhoi de statui 
aurite, strălucind opac în semiobscu
ritatea .templului, este de-a drep
tul halucinantă. Nici o des
criere n-o poate înfățișa, fotografia 
rămine rece și neputincioasă, 
filmul aplatizează prin lipsa de 
relief. O imagine mai mult de coșmar 
decît de vis sacru, înspăimântătoare 
prin repetarea ei, care dă senzația de 
infinit, de insignifianță și neputință 
a omului singur, care, într-o zi, se va 
prezenta la înfățișarea cu oștirile ne
înduplecate ale preasfîntului. Nicăieri 
n-am trăit o emoție mai puternică 
în fața închipuirii despre viața de a- 
poi. Nici la Chartres — Parthenonul 
Franței — nici sub ploaia de dantelă
rie neagră pietrificată a Domului din 
Koln, nici pe muntele-templu de la 
Borobudur, în Java, nici în fața ului
toarelor fresce ale Voronețului.

La Nara, cel dinții oraș construit 
In Japonia, deținător al unora dintre 
cele mai vechi pagode de lemn din 
lume, imaginea uriașului Buddha 
Daibutsu, gigantica statuie de bronz 
neegalată prin proporții de nimic ase
mănător, produce o impresie mai pu
țin sugestivă. Colosul se ridică din 
mijlocul unei flori de lotus, cu palma 
dreaptă desfăcută către muritori, iar 

cu stânga, în al cărei căuș ar putea să 
se așeze douăzeci de oameni, spriji
nită de genunchi. Profunzimea suges
tiei este diminuată de lipsa de har a 
celui care a plăsmuit-o. Măreția nu 
poate fi niciodată exprimată numai 
prin volum, și dacă forța emoțională 
lipsește, dimensiunile de record n-o 
pot înlocui.

Nara este un oraș încremenit în tre
cut, cu pagode de carmin pe fondul 
unei vegetații luxuriante, cu mii de 
căprioare domesticite ținindu-se cîrd 
după oameni prin parcuri, cu cohor
te de turiști conduși de ghizi care 
vorbesc prin megafoane portabile, cu 
zeci de riokane transformate de pu
hoiul vizitatorilor in dormitoare pu
blice.

Apogeul arhitecturii hieratice ja
poneze nu este atins decît la 
Nikko și în Miajima, insula sa
cră din fața Hiroshimei. La Nik

ko, în mijlocul unei păduri 
de cedri seculari crescută în 
creierul munților, fantezia con
structorilor Japoniei medievale im
pune ca opera lor să se adauge ce
lor șapte minuni ale lumii. Ce păcat 
că scrisul nu dispune decit de sără- 

. cia adjectivului pentru a înfățișa. Cu- 
vintul apare Sărac, deposedat de mij
loacele de expresie ale altor Arte, 
care, la rîndul lor, rămîn nepuiin- 
cioase în fața realității. Cea mai mă- 
iastră descriere a Voronețului nu 
poate egala cu un singur minut de 
contact direct cu nemuritoarele 
fresce. Retransmisă, emoția pierde 
din fiorul ei esențialul, înlocuit doar 
de frumusețea rece a cuvintelor. Arta 
aparține celor care fac efortul de a o 
înțelege, celor capabili de acest efort.

La Nikko, arhitecții japonezi au 
fost înainte de toate giuvaergii ai 
lemnului de cedru, ai lacului și ai 
policromiei, căci opera lor pare o 
uriașă bijuterie cizelată cu mi
nuția șlefuitorilor de diamante. O 
lume de basm într-o pădure adormită. 
Știu că nu voi reuși s-o descriu și 
totuși reclam imaginația cititorului. 
Inchipuiți-vă verdele profund al 
codrului de cedri, cel mai nobil din
tre conifere. Pe fondul lui, ici, colo, 
pagode roșii cu streșinile răsfrînte 
spre cer, in cinci sau șapte etaje de 
aripi gata parcă să-și ia zborul. Nu 
mai sînt pagodele chinezești, plantu
roase, opulente, impunînd prin vo
lum și soliditate. Și totuși, aparenta 
fragilitate a templelor din Nikko a 
rezistat secolelor. Dedesubt, mocnește 
magma vulcanilor stinși, îmblinziți 
parcă de splendorile ieșite din mii
nile oamenilor, ochii de smaragd ai 
craterelor își revarsă unul intr-altul 
cascadele de lacrimi. Frumusețea nu 
se dezvăluie privirilor dintr-o dată, 
ci încetul cu încetul, ca într-o vrajă 
care termină prin a subjuga prin 
fascinație, abia după ce realizezi în
tregul. Apogeul este atins în fața por
ților Yomei-mon și Kara-mon, care 
duc în interiorul sanctuarului Tos- 
bogu. Sînt porțile imperiale ale Nir- 
vanei, așa cum și-au imaginat-o oa
menii, încercînd să materializeze 
pe 'pămînt plăsmuirea splendori
lor cerești. In fața acestor opere 
de artă, numeroșilor zei și dumnezei 
care populează cerul nu le mai ră- 
mîne nimic de făcut. Talentul lor 
n-ar putea depăși setea de frumusețe 
a celor muritori. Căci dacă „nemuri
torii" există undeva, atunci ei nu poț 
sălășlui decît în sufletele oamenilor.

La Miajima, o insulă aflată la șai
sprezece kilometri în golful Hiroshi
mei, o poartă de carmin ridicată in 
mijlocul apelor își tremură umbra 
sîngerie în unda fluxului. După apu
sul soarelui, la reflux, oamenii pot 
păși pînă la ea pe uscat. Noaptea, a- 
pele se retrag, iar ziua vin să cuprin
dă în îmbrățișarea lor un templu 
înălțat pe piloni, lăsînd aparența 
plutirii. De sus, de pe cocoașele îm
pădurite ale munților, se deschide 
una dintre cele mai uluitoare pano
rame asupra arhipelagului. O puzde
rie de insule minuscule volatilizîn- 
du-se în ceața mării calde, prinsă în 
rețelele culturilor de stridii perlifere. 
Și undeva, la capătul orizontului, 
conștiința grea, strivită de tragic, a 
Hiroshimei.

Oricit de straniu ar părea, există o 
frapantă asemănare între porțile ma
ramureșene și porțile sacre japoneze. 
Două deosebiri rămîn însă esențiale: 
Ale noastre sînt laice, porți de gospo
dărie, de viață, prin care intră carele 
cu boi ; ale lor sînt hieratice ca niște 
praguri către moarte. Streșinile por
ților maramureșene se apleacă spre 
pămînt, pe cînd celelalte, ale niponi
lor, se răsfrîng către cer, într-o ilu
zorie încercare de zbor. Solemnitatea 
și monumentalitatea le rămîn însă 
identice. Doar încărcătura decorativă 
este mai sobră la noi, mai sintetică, 
mai apropiată de esența metaforei, și 
nu de atributele ei adjectivale. Și 
privindu-le acolo, la capătul celălalt 
al Pămîntului, îndepărtat de casă 
peste șapte mări și șapte țări, mi 
s-a făcut dor de Maramureș ; așa 
cum. probabil, unui japonez rătăcit 
în țara lui Dragoș. privind porțile 
maramureșene. 1 s-ar face dor de 
poarta lui sacră de la Miajima.»
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ÎNTILNIREA TOVARĂȘULUI Dineu in cinstea delegației
PAUL NICULESCU-MIZIL CU TOVARĂȘII guvernamentale a R.P.D. Coreene FA BRICIL E Șl UZINEI E
OLAVI HANNINEN Șl OSSIN SJOMAN

Vineri după-amiază, a 
intîlnire între tovarășul 
lescu-Mizil. membru al 
Executiv, al Prezidiului 
secretar al C.C. al P.C.R., și tovarășii 
Olavi Hanninen, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P. C. Fin-

avut loc o 
Paul Nicu- 
Comitetul.ii 
Permanent,

landez, și Ossin Sjoman, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Fin
landez, care se află la odihnă In țara 
noastră.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a oferit vineri, 
in saloanele Hotelului Athenâe Pa
lace. un dineu în cinstea delegației 
guvernamentale coreene condusă de 
Zăng Zun Thek, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al Republi
cii Populare Democrate Coreene.

Printre persoanele participante se 
afla și Kang Iăng Săp, ambasadorul 
R.P.D Coreene la București.

In timpul dineului, tovarășii Iosif 
Banc și Zăng Zun Thek au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol
româno-sovietic

AL C. C. S. DIN R. P. UNGARĂ
Vineri seara, la Mangalia Nord, 

tovarășul Florian Dănâlache, preșe
dintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, cu soția, 
au oferit o masă tn cinstea secreta-

rului general al Consiliului Central 
al Sindicatelor din 
Sandor Gaspar, și a 
se află la odihnă în

R.P; Ungară, 
soției sale, care 
țara noastră.

(Agerpres)

MOSCOVA 31 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova a fost semnat vineri un pro
tocol intre guvernele Republicii So
cialiste România și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, privind li
vrarea de utilaje și acordarea de asis
tență tehnică pentru construirea unor 
obiective metalurgice în România în 
perioada 1971—1975.

Protocolul a fost semnat de minis
trul industriei metalurgice, Nicolae 
Agachi. și de I. V. Arhipov, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului sovietic 
pentru relațiile economice externe.

La semnare a fost de față Teodor 
Marinescu, . ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.

★

Vineri seara s-a înapoiat de la 
Moscova tovarășul Nicolae Agachi, 
ministrul metalurgiei, unde a sem
nat un Acord interguvernamental pri
vind livrarea de către U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România de uti
laje și instalații 
oada 1971—1975.

La sosire, pe 
au fost prezenți 
sa dorul Uniunii 
rești și membri

siderurgice pe peri-
Aeroportul Otopeni, 
A. V. Basov, amba- 
Sovietice la Bucu- 
ai ambasadei.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 43-A ANIVERSARI Solemnitatea acordării gradului
A ARMATEI POPULARE CHINEZE DE ELIBERARE de ofițer promoției 1970

Recepție la Ambasada
R. P. Chineze

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a creării Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, vineri seara, 
Lin Cien, atașatul militar, aero și 
naval al R. P. Chineze la București, 
a oferit un cocteil în saloanele amba- 

*■ sadei.
Au participat general-colonel Mihai 

Burcă, adjunct al ministrului forțe
lor armate, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
generali și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, șefii unor misiuni 
atașați militari și alți 
corpului diplomatic.

TELEGRAMĂ

diplomatice, 
membri ai
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a Zilei Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, general-colonel Ion Ioniță, a 
transmis o telegramă tovarășului Lin 
Biao, vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul apărării naționale a 
Republicii Populare Chineze, în care 
felicită pe militarii chinezi de ziua 
lor și le urează noi și importante 
succese în întărirea capacității com
bative a unităților și marilor unități, 
pentru apărarea muncii creatoare a 
harnicului popor chinez.

de absolvenți ai Școlii militare
de ofițeri a M. A /.

Cronica zilei
PREZENTAREA 

DE CONDOLEANȚE 
LA AMBASADA R. P.

MONGOLE
Cu prilejul Încetării din viață 

ministrului afacerilor externe 
R.P. Mongole, Luvsantorjiin 
vineri la amiază, la sediul Ambasa
dei mongole la București, o delega
ție a Ministerului Afacerilor Exter
ne, în frunte cu Mihai Marin, ad
junct al ministrului, a exprimat 
condoleanțe ambasadorului R. P. 
Mongole în România, Damdinneren- 
ghiin Bataa, și membrilor ambasa
dei.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere, cei prezenți au semnat 
în cartea de condoleanțe.

În aceeași zi, au exprimat condo
leanțe reprezentanți ai unor insti
tuții centrale din Capitală, precum 
și șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Vineri, a părăsit Capitala V M. 

Vinogradov, președintele Comisiei 
U.R.S.S. pentru UNESCO, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care, la invitația Comisiei 
Naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față acad. Andrei Oțetea, 
președintele Comisiei Naționale a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E.

Au fost, de asemenea, prezenți A.V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai ambasadei.

a 
al 

Toiv,

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Elveției, ambasadorul acestei țări 
la București, Alfred William Rappard, 
a oferit vineri o recepție.

Au participat Nicolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

loc vineri di- 
____ ___________ acordării gra
dului de ofițer promoției 1970 de 
absolvenți ai Școlii militare de ofi
țeri a Ministerului Afacerilor In
terne.

La solemnitate au luat parte gene- 
ral-maior Nicolae State, adjunct al 
ministrului afacerilor interne, șeful 
Inspectoratului general al Miliției, 
generali și ofițeri superiori din 
M.A.I., Consiliul Securității Statului, 
M.F.A., reprezentanți ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., ai 
Procuraturii Generale, cadre didac
tice universitare.

După intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România, s-a 
dat citire Ordinului ministrului afa
cerilor interne pentru acordarea gra
dului de ofițeri noii promoții. Apoi 
au fost înmînate premii absolvenților 
clasați pe primele trei locuri la învă
țătură, disciplină și alte activități in 
cadrul școlii.

în numele celor mai tineri ofițeri 
de miliție, locotenentul Damian Ste- 
lian, șeful promoției, a mulțumit 
conducerii de partid și de stat pentru 
condițiile bune de învățătură create 
și a exprimat angajamentul întregii 
promoții de a-și aduce contribuția la 
întărirea legalității socialiste, la apă
rarea avutului obștesc și personal al 
cetățenilor, la asigurarea ordinii și 
liniștii publice.

A luat apoi cuvintul general-maior 
Nicolae State, care, in numele mi
nistrului afacerilor interne, i-a feli
citat pe noii absolvenți și le-a urat 
succese în muncă.

Absolvenții școlii au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, co
mandant suprem al Forțelor Armate

In Capitală a avut 
mineață solemnitatea

ale Republicii Socialiste România, în 
care se spune :

„Absolvenții Școlii militare de 
ofițeri a Ministerului Afacerilor In
terne, în acest moment solemn — 
de înălțare la grad de locotenent — își 
îndreaptă cu recunoștința toate gin- 
durile și simțămintele către Partidul 
Comunist Român, conducător încer
cat al poporului in opera de edificare 
a socialismului in patria noastră.

Prin grija conducerii de partid și 
de stat, a dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
au fost asigurate toate condițiile 
pentru a ne pregăti multilateral și 
temeinic. In școală am învățat să 
respectăm munca creatoare a po
porului și să apărăm, așa cum se 
cuvine, marile realizări obținute în 
opera de construire a orinduirii 
noastre socialiste.

Ne angajăm ca in intreaga noastră 
activitate să traducem in viață hotă- 
ririle de partid și de stat, să aplicăm 
in practică cele învățate in școală și să 
ne perfecționăm continuu pregătirea 
politico-profesională și militară. In 
munca noastră vom respecta și apăra 
drepturile fundamentale ale cetățeni
lor dovedind maximum de solicitudi
ne față de interesele și cererile legale 
ale acestora. Totodată, vom dovedi 
intransigență și 1'erjnitate în preve
nirea și combaterea faptelor antiso
ciale, bazindu-ne pe sprijinul larg al 
cetățenilor!

Vă asigurăm 
nici un efort 
alături de toți 
înfăptuirea programului trasat de 
Congresul al X-lea al partidului, de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul Româ
niei".

La sfîrșitul solemnității a avut loc 
defilarea noii promoții de ofițeri de 
miliție.

că nu vom precupeți 
pentru a contribui, 
oamenii muncii, la

(Agerpres)

nu de mult sub ape
PRODUC ASTAZI DIN PLIN!
(Urmare din pag. I)

Hotăritor pentru reintrarea rapidă 
în producție a combinatului a fost 
sprijinul întreprinderii de construcții 
și montaje din Cluj, întreprinderii de 
montaje, întreprinderii de instalații 
și întreprinderii de lucrări speciale 
din București.

Combinatului i-au fost puse la dis
poziție peste 25 km cablu de diferite 
dimensiuni și caracteristici. 50 000 că
rămizi obișnuite. 30 000 cărămizi re
fractare. materiale de izolație și pen
tru confecții metalice. Utilajele au 
fost refăcute la fața locului. 2 000 de 
motoare electrice au fost curățate, 
uscate și reparate în diferite unități 
din cadrul M.I.Ch. Toate racordurile 
și rețelele electrice, energetice, de 
apă și de canalizare au fost reparate 
înainte de graficul inițial stabilit.

Durata medie a staționării instala
țiilor a fost de circa 30 de zile. Prin 
grija conducerii de partid și de stat, 
m toată această perioadă în care, deși 
s-a muncit enorm, nu s-a produs ni
mic, colectivul de aici a beneficiat de 
salariul integral, ciștigurile plătite 
ridieîndu-se la circa 5 milioane lei.

— In general — ne-a spus ing. 
Romulus Cimpeanu, director general 
al combinatului — graficul de intrare 
în funcțiune a fost devansat la fie
care instalație. După reluarea proce
sului de fabricație, în 5—6 zile s-a 
atins capacitatea normală de lucru 
la fiecare instalație, astfel îneît la 1 
iulie producția s-a reluat normal în 
toate fabricile și secțiile combinatu
lui. Fabrica de carbid produce zilnic 
cu circa 12 tone mai mult carbid de- 
cît în perioada premergătoare cala
mităților. Ca producția să crească și 
mai mult este necesară o aprovizio
nare corespunzătoare cu materii 
prime. M luna iulie, la producția de 
sulfat de aluminiu s-a realizat o de
pășire de 350 de tone fată de plan. 
Scontăm ca pe baza eforturile colec
tivului. pînă ’a sfîrsitnl anv’ui să re
cuperăm 70 din cel» 16’ milioane lei 
prodnetie nerealizată din cauza ca
lamităților.

Corneliu CÂRLAN

trepidantă la marele 
combinat de industria-

lizare a lemnului
Șase din cele zece unități ale 

Combinatului de exploatare și indus
trializare a lemnului din Satu-Mare 
au fost greu lovite de furia inunda
țiilor din luna mai. Pagubele mate
riale se cifrează la 24 621 000 Iei. la 
care se adaugă pierderi de producție, 
din cauza stagnărilor, care ating 
29 230 000 lei. Dar sprijinul statului, 
ajutorul frățesc al întreprinderilor 
din intreaga țară s-a făcut simțit 
încă din primele zile ale catastrofei.

Circa 100 de tehnicieni, electricieni 
și lăcătuși din cadrul unor combinate 
similare din Sighetul Marmației,

r

Cluj, Turnu-Severin, Arad, Oradea 
etc., au sosit la C.E.I.L. Satu- 
Mare, unde au participat la repune" 
rea in funcțiune a motoarelor elec
trice și a altor utilaje. Deosebit de 
prompt și de eficace a fost ajutorul 
organizatoric și financiar acordat de 
Ministerul Industriei Lemnului. Ast
fel, in combinat au fost detașați 30 
de specialiști, in frunte cu un mi
nistru adjunct și un director general 
adjunct, care au acordat asistență 
tehnico-economică, au participat 
efectiv Ia reorganizarea ți normali
zarea activității productive. Cu aju
torul ministerului și al altor 
C.E.I.L.-uri din țară, C.E.I.L. Satu- 
Mare a reușit să-și reîntregească 
stocul de materii prime și. materiale. 
Ministerul a acordat, de asemenea, 
combinatului sătmărean un ajutor 
financiar temporar de 14 milioane 
lei pentru plata salariilor și redre
sarea aprovizionării. Pentru perioada 
14 mai—3 iuuie, in care a stagnat 
producția, muncitorii combinatului au 
beneficiat de salarii care însumează 
peste 2 milioane Iei.

Pină la 31 iulie, din totalul pier
derilor de producție s-au recuperat 
21 _ milioane lei, angajamentul 
C.E.I.L.-ului fiind de a recupera in 
întregime valoarea pierderilor de 
producție pînă la sfirșitul trimestru
lui al III-Iea.

Unitățile calamitate ale combina
tului au început să livreze din nou 
produse la export. Este un semn că 
normalizarea deplină se apropie cu 
pași repezi.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

„Refractara“-Dej
funcționează cu intre

gul potențial

oane lei. Nici alți Indicatori n-au fost 
realizați.

In adunarea generală a salariaților 
care a avut loc în urmă cu citeva 
zile, toți salariații s-au angajat 6ă-și 
dubleze eforturile pentru îndeplini
rea cu succes a planului de produc
ție pe 1970.

C. ANTONESCU

Uzina de produse so
dice Ocna Mureș: Cu 
pași repezi spre nob 

malizare

în timpul vizitei în România, V. M. 
Vinogradov a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Invățămîntului. Ministerului Afaceri
lor Externe. Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Comisiei națio
nale române pentru UNESCO.

★
In zilele de 1 și 2 august, ne vi

zitează țara un grup de studenți 
francezi, în al căror program^ figu
rează excursii la Brașov ' 
Brașov. Cu acest prilej, 
francezi se vor întîlni cu 
români.

Incepînd cu 8 august.

și Poiana 
studenții 

colegii lor

__________ ___  timp de 
patru zile, 35 de studenți silvicul
tori din Finlanda vor fi oaspeții 
țării noastre Ei vor vizita litoralul, 
localitățile Sinaia, Brașov și Bucu
rești și vor face mai multe vizite 
profesionale în unele unități sil
vice.

st
Vineri la amiază a părăsit Capitala, 

plecînd spre Pekin, o delegație de 
specialiști din agricultură, condusă d^ 
Titus Popescu, vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, care va face 
o vizită de documentare în domeniul 
irigațiilor în Republica Populară 
Chineză.

La plecare, pe Aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, și Uniunii 
a Cooperativelor Agricole 
ducție.

Au fost prezenți Van 
consilier al Ambasadei

Naționale 
de Pro-

Țen-iuen.
.....  . .................... Republicii 

Populare Chineze la București, și alți 
membri ai ambasadei.

★
Delegația economică română, con

dusă de Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, care a 
făcut o vizită în Republica Arabă 
Libia, s-a întors vineri la București. 
Delegația a avut convorbiri cu condu
cerile ministerelor economice din 
Libia privind dezvoltarea relațiilor 
comerciale și a cooperării economice 
Intre cele două țări. (Agerpres)
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Din fondurile Casei de Economii și Consemnațiuni

După cum se știe, Consiliul de 
Miniștri a autorizat Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni să acor
de cetățenilor din fondurile sale 
credite pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Această măsură, aplicată înce- 
pînd cu data de I ianuarie 1970, 
a fost primită cu larg interes de 
cetățenii dornici să-și constru
iască locuințe proprietate perso
nală.

Este grăitor în această privin
ță faptul că numai în primele 6 
luni ale anului curent au depus 
cereri de credite pentru construi
rea de locuințe peste 51000 de 
cetățeni, cereri care, în marea lor 
maioritate, au fost rezolvate prin 
încheierea de contracte de cre
dite. ’

Cererile pentru atribuirea cre
ditelor pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală se 
primesc în continuare de filialele 
C.E.C. din orașele reședință de 
județ, iar în Capitală de filiala 
municipală a Casei de Economii.

Potrivit reglementărilor în vi
goare, Casa de Economii si Con- 
semnațiuni u—2X  7.------
credite :

zațiile socialiste autorizate să în
cheie țontracte pentru construi- 
ea de locuințe proprietate per

sonală și avansul depus la C.E.C. 
de beneficiar, constituit din mij
loace proprii sau din credite de 
la C.E.C. ;

— credite pentru construirea 
de locuințe în regie.

acordă următoarele

H.C.M. NR. 2258/ÎN BAZA 
1969:

— credite .__
avansurilor minime necesare la 
încheierea contractelor de con
struire cu organizațiile socialiste 
cu drept de contractare ;

— credite pentru completarea 
avansului constituit din mijloace 
proprii cu sumele necesare aco
peririi costului integral al locuin
țelor.

pentru constituirea

ÎN BAZA LEGII NR. 9/1968 :
— credite pentru diferența 

dintre prețul de deviz prevăzut 
în contractul încheiat cu organi

CREDITE IN CONDIȚIILE 
LEGII NR. 9/1968 POT SA PRI
MEASCĂ CETĂȚENII CARE:

— nu au o altă locuință pro
prietate personală sau o cotă- 
parte dintr-o locuință (atît soțul 
cît și soția), indiferent de locali
tatea de unde se află aceasta ;

— fac dovada unui venit pro
priu care să asigure rambursarea 
creditului;

— nu au mai beneficiat de 
credite de la stat pentru con
struirea de locuințe proprietate 
personală ;

— nu și-au vîndut locuințele 
sau cota-parte din locuința pro
prietate personală, începînd cu 1 
noiembrie 1967 ;

— își construiesc locuințele în 
clădiri cu 2 sau mai multe apar
tamente, prin organizații socia
liste autorizate să încheie con
tracte pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală ;

— construiesc, în regie proprie, 
clădiri cu un singur apartament.

CREDITE ÎN CONDIȚIILE 
H.C.M. NR. 2256/1969 POT S\ 
PRIMEASCĂ SALARIAȚII. A«L 
MILATTT ACESTORA ȘI PEN
SIONĂRII CARE :

— au domiciliul într-un oraș 
în care se construiesc de către 
organizațiile socialiste autorizate 
locuințe proprietate personală și 
îndeplinesc condițiile de mai sus 
(cu excepția ultimului alineat).
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PROGRAMUL I
15,00 Deschiderea emisiunii. 

Campionatele mondiale de caiac- 
canoe. Transmisiune directă de la 
Copenhaga. 17,00 MiCroavanpre- 
mlera zilei. 17,10 Emisiune în lim
ba germană. 18,10 Anunțuri — pu
blicitate. 18,15 Bună seara, fete 1 
Bună seara, băieți ț 19,15 Anun
țuri — publicitate. 19,20 1 001 de 
seri — emisiune pentru cei mici. 

Aspecte de Ia „Dinamoviada" inter-19,30 Telejurnalul de seară. 19,50
națională de box. 20,10 Tele-enciclopedla. 21,10 Film serial „Incorupti
bilii" (I). 22,10 Parodii muzicale. 23,15 „Revistele săptămînii" de Nicolae 
Popescu. 23,30 Telejurnalul de noapte. Sport. 23,45 închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL n
20,10 Pra patria. Prezintă : Nicolae Balotă. 20,25 La flntîna dorului — 

folclor coregrafic bihorean — In vizită la Runcu. 20,55 Film artistic de 
scurt metraj : „Puterea imaginației”. 21,35 Seara melomanului. Invitatul 
emisiunii : prof. dr. Edmond Nicolau. în program : muzică de Corelli, 
Beethoven, Weber, Richard Strauss. Muzica, o artă evolutivă... 22,20 Film 
serial : „La fiecare km” — (reluarea episodului al 8-lea). 23,20 închiderea 
emisiunii programului II.

într-o singură zi. Întreprinderea 
„Refractara" din Dej a devenit sim
bolul dureros al unei nemeritate lo
vituri primite din partea vitregiilor 
naturii. Dar asta s-a întîmplat în 
urmă cu două luni și jumătate. Dato
rită muncii fără preget, astăzi între
prinderea lucrează din nou cu între
gul potențial.

Lupta pentru ștergerea rănilor lă
sate de ape n-a fost ușoară. Zi și 
noapte, într-o impresionantă mani
festare a conștiinței lor muncitorești, 
cei 362 șalariați ai fabricii au cărat, 
mai întîi, mîlul care acoperise halele 

,, do producție. au spălat piesă cu pie
să utilajele avariate, au șters fiecare 
urmă săpată adine de ape in trupul 
întreprinderii. Secțiile au început din 
nou să funcționeze ; la 13 iunie, cup
torul nr. 1. Peste 2 zile, o dată cu 
„startul" celui de-al doilea cuptor, 
întregul potențial al „Refractarei" era 
redat producției.

Tn eforturile lor fndirjite pentru a 
reda întreprinderii aspectul dinainte 
de calamități, muncitorii de aici au 
simțit, în fiecare clipă, sprijinul în
tregii țări. Se cuvine menționată, în 
primul rind, hotărîrea partidului și 
guvernului de a se acorda în între
gime salariile, pentru perioada cît lu
crul a fost întrerupt Din Cluj, spe
cialiștii Institutului politehnic au 
preluat și pus la punct complet toate 
instalațiile de automatizare și elec
trice ale fabricii. O brigadă de la 
I.A.U.P.S. București, alta de la Cen
trala industrială pentru utilaje și 
piese de schimb au refăcut celelalte 
instalații. La rindul lor, cimentișții 
turdeni au cerut să rebobineze cele 
100 de electromotoare avariate 
ape.

Acum, atenția întregului colectiv 
al fabricii este concentrată pentru 
recuperarea totală a pagubelor în
registrate din cauza stagnării produc
ției. Pe primul semestru, planul pro
ducției marfă vîndută și încasată n-a 
fost îndeplinit cu 9 milioane lei, iar 
cel al producției globale cu 8 mili-

Dintre întreprinderile economice din 
județul Alba, Uzina de produse so
dice din Ocna Mureș a suferit cela 
mai mari pierderi materiale provo-' 
cate de inundații.

Printr-un susținut efort colectiv, 
salariații uzinei, cu sprijinul statului 
și al tovarășilor din alte unități ale in
dustriei chimice, au reușit ca într-un 
timp record să redea uzinei pulsul 
normal al producției. Pentru perioada 
in care uzina se pregătea de relua
rea lucrului, statul a plătit colectivu
lui circa 3 milioane lei salarii. Nu
mai pentru plata muncitorilor rămași 
izolați care nu s-au putut deplasa la 
lucru au fost alocate fonduri de circa 
1 milion lei.

Răsplătind acest sprijin, colectivul 
unității s-a angajat într-o susținută 
muncă In vederea recuperării pro
ducției pierdute. într-o singură lună 
— luna iunie — pierderile de produc
ție au fost diminuate de la 10,8 mi
lioane lei la 6,15 milioane lei. Expri
mată în tone, producția recuperată în
seamnă 3 200 tone carbonat de sodiu 
brut, 2 880 tone sodă calcinată și 
caustică.

— Pină la sfîrșitul anului, ne-a 
spus tovarășul Vasile Minăscurtă, in- 
ginerul-șef al uzinei, vom recupera 
producția globală in întregime. La 
sodă calcinată se va recupera ceva 
mai mult de jumătate din pierderile 
de producție. Căile prin. care se va 
atinge acest obiectiv au fost stabilite 
de mult. Ele vizează scurtarea perioa
dei de revizie generală a uzinei de la 
15 zile la 10 zile, scurtarea perioadei 
de oprire pentru reparație a compre
sorului de bioxid de carbon cu 10 zile 
și alte măsuri de ordin organizatoric, 
tuna august, perioadă în care uzina 
va intra în revizie, devine o lună 
decisivă pentru Înfăptuirea scopului 
propus. Aș vrea să amintesc că în 
ciuda catastrofei, sarcinile de export 
ale uzinei au fost îndeplinite.

Cele afirmate de inginerul-șef au 
fost pregnant subliniate de întregul 
colectiv cu prilejul adunării generale 
a salariaților care a avut loc zilele 
trecute în uzină. Muncind intens 
pentru recuperarea pierderilor, chi- 
miștii din Ocna Mureș și-au exprimat 
hotărîrea de a asigura condiții optime 
pentru desfășurarea activității pro
ductive.

Sfefon DINICA
corespondentul „Scînteii

de

De la Ministerul 
Transporturilor

Ministerul Transporturilor anunță 
că pentru perioada 1—25 august, a 
fost stabilit următorul program de 
trecere a autovehiculelor, în zona Du
nării, de la Giurgeni — Vadu Oii : 
autoturismele vor avea acces pe po
dul plutitor de vase zilnic, fără între
rupere între orele 10,00—20,00, iar 
bacurile destinate trecerii fluviului 
vor funcționa continuu, atît ziua cît 
și noaptea. (Agerpres)

LISTA
DE CISTIGUR!

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PE LACUL BAGSVAERD (DANEMARCA)

S-au deschis
mondiale de

Cea de-a 8-a ediție a Campionate
lor mondiale de caiac-canoe a înce
put vineri pe lacul Bagsvaerd (la 
nord de Copenhaga), in condiții at
mosferice ideale, cu participarea a 
352 de concurenți, repre^entind 26 
de țări. Prima zi a fost’ consacrată 
eliminatoriilor. Toți concurenții ro
mâni au obținut calificarea, majori
tatea dintre ei fiind câștigători de 
serii. Campionii olimpici la canoe 
dublu Serghei Cavoliov și Ivan 
Pațaichin au ciștigat prima serie în

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 IULIE 1970

campionatele
caiac-canoe

Campionatul national 
de ciclism-șosea 

pe anul 1970
al3’50” 24/100 (cel mai bun timp 

zilei. La caiac simplu 500 m Mihai 
Zafiu a sosit primul în seria a 6-a 
cu timpul de l'58'’13/100. La caiac 
dublu 500 m Aurel Vernescu și Ata- 
nasie Sciotnic au ciștigat seria a 
5-a cu timpul de 1’48”74/100. La 
caiac simplu femei 500 m Maria 
Nichifor (România) a obținut al 8-lea 
timp — 2’16” 94/100, calificindu-se
pentru semifinale. S-a calificat, de 
asemenea, Vasile Roșea la caiac sim
plu 1 000 m, cu timpul de 4’05”.

E. RUSU, C, KANER, C. HtR-
JESCU - CAMPIONI NAȚIO

NALI

ASTAZI, PE STADIONUL DINAMO

Finalele dinamoviadei de box
Cea de-a doua gală a semifinale

lor Dinamoviadei de box a prilejuit 
afirmarea pugiliștilor români, care au 
ciștigat in 5 din cele 6 meciuri, unde 
se aflau angajați cu adversari pu
ternici. Tn limitele categoriei semi- 
muscă, Boboc l-a întrecut 
pe maghiarul Zubik, la 
muscă, Ivan a ciștigat tot 
în. fața lui Zaporojeț 
U.R.S.S.). Tn limitele categoriei co
coș, A. Moraru a obținut decizia la 
puncte în fața lui Kovacs (Dozsa Un
garia), în timp ce la categoria ușoară,

la puncte 
categoria 

la puncte 
(Dinamo

Calistrat Cuțov și-a adjudecat victo
ria intr-un meci foarte spectaculos 
cu Granicinikov (Dinamo U.R.S.S.). 
Meciul de la categoria grea dintre 
Ion Alexe și polonezul Denderys s-a 
încheiat cu victoria la puncte a pu- 
gilistului român. în cadrul catego
riei mijlocie mică, polonezul f 
churski l-a întrecut la puncte pe 
prezentantul nostru. Ghyorfy.

Gala finală a Dinamoviadei 
loc astăzi pe stadionul Dinamo, 
începere de la ora 18,30.

(Agerpres)

Sta- 
s re-

are
cu

(Prin telefon). — Proba de contra
timp cu care au început campionatele 
naționale de ciclism șosea pe anul 
1970 s-a disputat ieri la Brașov pe 
șoseaua Sighișoara (variantă). Au 
participat peste 120 de alergători din 
20 de cluburi (din București și pro
vincie). După cum era de așteptat, 
categoria de seniori a fost dominată 
de specialistul 
dinamovist E. 
cel mai bun 
concurenți. El a 
km cel mai bun
53’13”. cu o medie orară de 45.1 km 
(I). care cîștigă și titlul de campion 
național pe anul 1970. Pe locul II : 
D. Nemțeanu (Steaua) — 54’31” și pe 
locul III : Mircea Rîndașu (Metalul 
Plopeni) — 54’48”.

Titlurile de campioni naționali la 
juniori mari și juniori mici au fost 
cîștigate de alergătorii de la C.S. 
Brăila. La juniori mari : C. Kaner a 
realizat pe 30 de km 42’26” — cam
pion național, urmat de M. Ferfelea 
(Steaua) și V. Budea (Dezrobirea — 
Brașov). La juniori mici : C. Hirjescu 
(28’21” pe 20 km — campion națio
nal) ; Z. Elekes (Dezrobirea — Bra
șov) ; I. Nagy (C.S.M. — Cluj).

probei
Rusu, 
dintre 
realizat 
timp din ultimii ani:

alergătorul 
de departe 
cei 37 de 
pe cei 40 de
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cîștigurilor
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1 12665 36 100 000 100 000
1 78481 33 75 000 75 000
1 68330 02 50 000 50 000
1 28379 32 25 000 25 000
1 47144 28 10 000 10 000
1 75435 13 5 000
1 50603 29 5 000 10 000
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Te
rm
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80 843 06 2 000
80 633 36 2 000 320 000
80 631 20 1 000
80 001 28 1 000
80 860 38 1 000
80 434 43 1000 820 000

800 06 29 800
800 16 12 800
800 00 08 800 1 920 000

2887 1 TOTAL: 2 830 000

Ciștigurile revin întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv* 1/8 din ciștigurile de mai 
sus. In valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.
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PERU

Trecerea sub controlul 
statului a unor ramuri 

industriale I

LIMA 31 (Agerpres). — La Lima 
a fost dată publicității legea cu pri
vire la activitatea industriei, anun
țată la 28 iulie de președintele Peru
vian, Juan Velasco. In virtutea aces
tei legi, siderurgia, metalurgia nefe
roasă. industria chimică, de îngră
șăminte și a lemnului trec sub con
trolul statului. In toate sectoarele 
economiei, precizează legea, statul 
va putea participa fie singur, fie cu 
concursul întreprinderilor particulare 
sau al celor din sectorul cooperatist 
la dezvoltarea industrială a țării.

La . capitolul privind investițiile 
străine, legea stipulează că între
prinderile constituite cu capital în 
exclusivitate străin vor trebui să în
cheie contracte cu statul. întreprin
derile mixte vor proceda similar — 
capitalul străin în aceste întreprin
deri neputînd depăși 75 la sută.

ORIENTUL APROPIAT
• GUVERNUL ISRAELIAN A HOTARÎT SĂ SUBSCRIE LA INIȚIATIVA AME
RICANĂ REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT • DOUĂ 
ORGANIZAȚII ALE MIȘCĂRII DE REZISTENTA PALESTINENE SPRIJINĂ 
POZIȚIA ADOPTATA DE PREȘEDINTELE NASSER • U THANT L-A CON-POZIȚIA ADOPTATA DE PREȘEDINTELE NASSER • U THANT 

VOCAT LA NEW YORK PE G. JARRING

„Politica externă 
și securitatea 

europeană"

Din nou
incidente
la Belfast

TEL AVIV 31 (Agerpres). — „Gu
vernul israelian a hotărit să subscrie 
la ultima inițiativă a guvernului 
S.U.A. și să desemneze un repre
zentant pentru negocieri de pace 
fără condiții prealabile, prin bunele 
oficii ale ambasadorului Gunnar 
Jarring și în cadrul oferit de rezo
luția Consiliului de Securitate nr. 
242. din 22 noiembrie 1967, în scopul 
de a se ajunge la un acord de pace 
care să stabilească obligațiile con
tractuale ale părților" — se arată in 
comunicatul oficial dat publicității 
vineri după-amiază la Tel Aviv, la 
încheierea reuniunii cabinetului care 
a luat în discuție planul Rogers. Po
ziția guvernului ' 
biiită după mai 
bateri.

In comunicat se precizează 
odată că Israelul este pregătit 
subscrie la propunerea Statelor Unite

privind încetarea focului 
de cel puțin trei luni 
egiptean.

Secretarul cabinetului 
arătat că primul ministru 
Meir va face in cursul 
viitoare o declarație în 
set-ului (Parlamentul 
legătură cu acceptarea 
vernul său a ’

pe termen 
pe frontul
israelian a 

Golda 
săptăminii 

fața Knes- 
israelian), în 
de către gu- 
Rogers.planului

★

(Agerpres). — Două 
mișcării de rezistență 
Organizația, de ac-

israelian- a fost 
multe zile de

sta- 
dez-

tot-
să

AMMAN 31 
organizații ale 
palestinene — 
țiune pentru eliberarea Palestinei și 
Organizația palestiniană arabă — au 
dat publicității o declarație în care 
sprijină poziția adoptată de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, față de planul Rogers pri
vind soluționarea crizei din Orientul 
Apropiat.

Popoarele Indochinei trebuie

singure destinele

★
DAMASC 31 (Agerpres). — Un co

municat oficial dat publicității vineri 
seara la Damasc anunță că guvernul 
sirian nu acceptă „planul Rogers" 
privind soluționarea crizei din Ori
entul Apropiat.

*
NEW YORK 31 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
l-a convocat de urgență la New York 
pe reprezentantul său special în Ori
entul Apropiat, ambasadorul Gunnar 
Jarring, pentru consultări asupra „u- 
nor posibile noi măsuri", a anunțat 
astăzi un purtător de cuvint al Na
țiunilor Unite. Se relevă că reche
marea lui Gunnar Jarring urmează 
acceptării în principiu de către 
R.A.U., Iordania și Israel a „planului 
Rogers",

Seminarul de la Salzburg
VIENA 31 (Agerpres). — „Politica 

externă și securitatea 
constituie tema generală a celui de-al 
XII-lea seminar pentru tineri diplo- 
mați, ale cărui lucrări ’se desfășoară 
în prezent la Salzburg. In cadrul se
minarului prezintă, de asemenea, ex
puneri diplomați din 11 țări. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României, a prezentat 
expunerea ; „Politica externă a Re
publicii Socialiste România și secu
ritatea europeană".

★

Cu prilejul prezenței sale în Aus
tria. Vasile Gliga a fost primit de 
Rudolf Kirchscnlăger. ministrul afa
cerilor externe austriac, și a avut un 
schimb de păreri cu adjunctul secre
tarului general al Ministerului Aface
rilor Externe. E. Halusa. Convorbi
rile purtate cu această ocazie s-au re
ferit la cooperarea și securitatea eu
ropeană', precum și la alte probleme 
de interes comun.

europeană"

BELFAST 31 (Agerpres). — După 
mai multe zile de calm, capitala Ir
landei de Nord — Belfast — a cu
noscut in noaptea de joi spre vineri 
noi momente de încordare. Tulbură
rile au început, puțin după miezul 
nopții, intr-unui din cartierele locuite 
in majoritate de catolici (New Lodge), 
unde doi tineri au fost arestați și con
duși la comisariatul de poliție. Apoi, 
grupuri de catolici au început să-și 
manifeste ostilitatea față de forțele 
de poliție, aruneînd eu pietre asupra 
unui autovehicul al poliției. Trupele 
britanice, dizlocate în Ulster pentru 
menținerea ordinii, au intervenit lan- 
sînd grenade lacrimogene și deschi- 
zînd focul asupra manifestanților. In 
urma incidentelor, o persoană a fost 
ucisă și numeroși" demonstranți au 
fost răniți sau arestați.

După incidentele din cursul nopții, 
vineri dimineața, un purtător de cu- 
vînt al armatei britanice a precizat 
că „trupele se află în continuare în 
cartierul New Lodge din Belfast" și 
că „situația se află în întregime sub 
controlul forțelor de ordine".

VIZITA DELEGAȚIEI 
MILITARE ROMÂNE 
ÎN R. P. CHINEZĂ

PEKIN 31 — Corespondentul Ager
pres Ion Gălățeanu transmite : In 
cadrul vizitei pe care o întreprinde 
în R.P. Chineză, delegația militară 
română, condusă de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, 
a fost, în dimineața zilei de vineri, 
oaspete al colectivului de muncitori 
ai Combinatului siderurgic „Capitala" 
din suburbiile Pekinului. Membrii de
legației române, care au fost salutați 
la sosire de reprezentanți ai comi

tetului revoluționar al combinatului, 
au vizitat cu acest prilej principalele 
secții, luind cunoștință de succesele 
în producție obținute aici. Muncitorii 
au făcut pretutindeni o caldă și en
tuziastă primire oaspeților români.

In timpul vizitei, delegația a fost 
Însoțită de Siao Cin-kuan, adjunct 
al ministrului apărării, comandantul 
forțelor maritime militare, șl de Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P. Chineză.

Recepție oferită de ambasadorul român la Pekin

Interviul acordat ,,Scînteii" de NGUYEN THI BINH 
ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

HAVANA

ÎNTREVEDERE
Ministrul afacerilor externe in Guvernul Revoluționar Provizoriu al Re

publicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, se numără printre cei mai 
eunoscuți conducători ai F.N.E. din Vietnamul de Sud. Biografia sa exempli
fică sugestiv destinul femeii militant din Vietnamul de Sud in acești ani de 
luptă pentru independență, împotriva agresiunii imperialiste. Născută la Sai
gon in 1927 intr-un cartier popular, după ce a urmat cursurile liceului, s-a 
dedicat carierei pedagogice, care a pasionat-o întotdeauna. Angajată in miș
carea anticolonialistă, ea a fost arestată împreună cu alți intelectuali din 
Saigon pentru activitatea sa patriotică și condamnată la trei ani de închi
soare. Regăsindu-și libertatea, ca urmare a semnării acordurilor de la Ge
neva, ea s-a consacrat din nou învățămintului, militind în același timp in rin- 
durile femeilor. A participat Ia fondarea F.N.E. ca responsabilă a mișcării fe
minine. în 1968 a fost desemnată șef al delegației F.N.E. la convorbirile cva- 
dripartite de la Paris privind Vietnamul, apoi a devenit ministrul afacerilor 
externe in Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Recent, șeful diplomației Republicii Vietnamului de Sud a avut amabi
litatea de a acorda un interviu corespondentului nostru la Hanoi.

BUJOR ALMAȘAN
PEDRO MIRET

Prima întrebare s-n 
referit la încadrarea 
problemei vietnameze 
in contextul mai larg 
al situației din Asia de 
sud-est. Răspunzînd, 
ministrul Nguyen Thi 
Binh a subliniat că Sta
tele Unite urmăresc de 
mult timp aservirea 
țărilor din Indochina 
in vederea transformă
rii lor in colonii și 
baze militare. „S.U.A., 
a continuat domnia sa, 
au sabotat acordurile 
de la Geneva din 1954 
privind Indochina, au 
declanșat războiul de 
agresiune in Vietnam, 
Laos, Cambodgia, dar 
n-au reușit să supună 
popoarele din țările 
Indochinei ți au sufe
rit succesiv grele in- 
fringeri. Recenta con
ferință la nivel înalt a 
popoarelor din Indo
china a evidențiat cu 
claritate obiectivul co
mun al luptei popoare
lor din cele trei țări 
care constă in intensi
ficarea solidarității lor 
ți infringerea fermă a 
imperialiștilor ameri
cani și a marionetelor 
acestora, salvgardarea 
drepturilor naționale 
sacre ale popoarelor 
din această regiune, 
salvgardarea principii
lor fundamentale ale 
acordurilor de la Gene
va din 1954 și 1962, ast
fel incit Indochina să 
devină intr-adevăr o 
zonă a independenței și 
păcii. Totodată confe
rința a arătat că fieca
re din popoarele țărilor 
noastre are obiectivele 
sale de luptă și orien
tarea sa in ce privește 
rezolvarea propriilor 
probleme, potrivit si
tuației reale din fiecare 
țară, conform următo
rului principiu inserat, 
de asemenea, in docu
mentele 
eliberarea 
teritoriului 
cauza poporului 
fiecare țară. Părțile se 
angajează să se spriji
ne fără rezerve potrivit 
cererii respective a fie
cărei părți șt pe baza 
respectului mutual".

In continuare, minis
trul afacerilor externe 
al Republicii Vietna
mului de Sud s-a refe
rit la căile de rezolva
re a problemelor din 
cele trei țări din Indo
china. „In ce privește 
Vietnamul de Sud, a 
spus domnia sa, F.N.E. 
și guvernul provizoriu 
al Republicii Vietna
mului de Sud au făcut 
deja cunoscut la con
ferința cvadriparti.tă 
de la Paris, planul glo
bal in zece puncte, foar
te adecvat pentru a so
luționa problema și a 
contribui la restaurarea 
păcii. In cursul celor

conferinței : 
ți apărarea 

constituie 
din

16 luni care au trecut 
insă, această conferință 
nu a putut progresa din 
cauză că administrația 
Nixon nu a dorit să 
negocieze cu adevărat, 
menținindu-se incă cu 
obstinație pe o poziție 
agresivă ți de căutare a 
unei victorii militare. 
In ce privețte proble- 

Frontul 
a

plan de 
in cinci 
rezolva- 
pe cale

Laos
ma laoțiană, 
Patriotic din 
prezentat un 
reglementare 
puncte vizind 
rea problemei
pațnică. De asemenea, 
în declarația sa din 13 
martie 1970, șeful statu
lui cambodgian, Sam- 
dech Norodom Sianuk, 
a arătat linia corectă 
pentru soluționarea 
problemei cambodgiene 
și anume că Statele Fi
nite trebuie să pună 
capăt agresiunii lor îm
potriva Cambodgiei. 
Grupul reacționar Lon 
Nol-Sirik Matak trebuie 
să fie înlăturat de la 
putere pentru a permite 
poporului cambodgian 
să restaureze indepen
dența, pacea și neutra
litatea țării sale"

Ministrul de externe 
Nguyen Thi Binh a spus 
in continuare : In pre
zent opinia publică din 
întreaga lume, inclusiv 
cea din S.U.A., con
damnă politica de agre
siune, de intensificare 
și extindere a războiu
lui, cit ți artificiile în
șelătoare de pace ale 
administrației S.U.A. In 
același timp, ea expri
mă aprobarea ți spriji
nul puternic pentru 
cauza luptei drepte a 
popoarelor din Indo
china.

Referitor la calea ce 
trebuie urmată in actu
alul moment pentru ca 
pacea și independența 
poporului vietnamez și 
a celorlalte popoare din 
Indochina să fie asigu
rate, ministrul Nguyen 
Thi Binh a spus : Calea 
unică, logică și corectă 
pentru instaurarea pă
cii și independenței in 
Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia și care consti
tuie totodată singura 
cale ce ar permite 

depășească

din Indo- 
aceasta : 

trebuie să

ți in

•inter- 
de ex-

impasul lor 
china, este 
Statele Unite 
retragă toate trupele a- 
mericane și ale țărilor 
satelite din Vietnamul 
de Sud, Laos și Cam
bodgia in mod necon
diționat, pentru a lăsa 
popoarele din aceste 
trei țări să rezolve ele 
insele propriile lor pro
bleme interne, fără in
tervenție străină. Sta
tele Unite trebuie să 
pună capăt definitiv 
oricărui act de violare 
a suveranității și secu
rității R. D. Vietnam, 
pentru va aceasta să-și 
poată vindeca rănile 
pricinuite de război și 
să se edifice in condiții 
de pace. Numai astfel 
s-ar putea asigura cu 
adevărat pacea și secu
ritatea in Asia 
lume.

In încheierea 
viului, ministrul
terne al Republicii Viet
namului de Sud, Ngu
yen Thi Binh, a ținut 
să transmită următoa
rele : „Prin intermediul 
dv. urăm poporului ro
mân frate să obțină 
victorii și mai mari in 
edificarea țării și in 
activitatea de ridicare a 
nivelului de trai. Per- 
miteți-mi să transmit in 
mod deosebit populației 
din regiunile afectate 
recent de inundații sim
patia noastră profundă, 
îngăduiți-mi totodată să 
exprim sincere mulțu
miri din partea popu
lației sud-vietnameze, 
a F.N.E., Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Viet
namului de Sud — 
Partidului Comunist, 
guvernului ți poporului 
frate român care acordă 
de atita timp sprijinul 
și ajutorul lor prețios 
cauzei noastre de luptă 
împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru sal
vare națională. Sîntem 
ferm convinși că soli
daritatea militantă intre 
populația din Vietnamul 
de Sud și poporul ro
mân se va consolida și 
dezvolta in mod fericit 
din ce in ce mai mult".

S.U.A. să Corneliu VLAD

SAIGON- 31 (Agerpres). — în ultimele 24 de 
ore — relatează agențiile de presă — în mai 
multe regiuni ale Vietnamului de sud au avut 
loc lupte între unitățile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu și forțele americano-saigoneze. 
Cea mai importantă operațiune s-a desfășurat 
în zona Platourilor înalte, la sud de Pleiku.

HAVANA 31. — Corespondentul
Agerpres Victor Stamate transmi
te : Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul industriei mi
niere și geologiei, conducătorul dele
gației române la sărbătorirea zilei 
de 26 iulie — Ziua insurecției națio
nale cubaneze — a avut o întrevedere 
cu comandantul Pedro Miret, mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba, minis
trul industriei minelor, combustibilu
lui și metalurgiei. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme ale cooperă
rii româno-cubaneze în domeniul in
dustriei petroliere și miniere. între
vederea s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

LOS ANGELES 31 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U.P.I., 
într-o conferință de presă radiotele
vizată, ținută la Los Angeles, pre
ședintele Nixon a declarat că, după 
părerea sa. Israelul poate accepta în 
siguranță încetarea focului de 90 de 
zile, fără a se teme că R.A.U. va 
profita de aceasta pentru a-și îm
bunătăți poziția militară. „Statele 
Unite — a spus el — nu au primit 
incă un răspuns din partea Israelu
lui la propunerea de pace, dar cred 
că Israelul se va alătura R.A.U. și 
Iordaniei în acceptarea planului Ro
gers". Nixon a subliniat inconsisten
ța temerilor Israelului că încetarea 
focului ar putea avea drept rezul
tat o întărire a poziției militare a 
țărilor arabe, precizînd că Statele 
Unite au dat asigurări Israelului că 
nu se va întîmpla așa. El a afirmat 
că o condiție a încetării focului este 
acordul R.A.U., Iordaniei și Israe
lului că va fi respectată o pauză în 
activitatea militară.

Răspunzînd întrebărilor privind 
războiul din Indochina, președintele 
6-a referit din nou la așa-numitul 
plan de „vietnamizare" a conflictu
lui, aspru criticat, după cum 
știe, chiar în Statele Unite.

înPreședintele Nixon a relevat 
continuare necesitatea realizării unui 
acord între Statele Unite și U.R.S.S. 
în problema limitării 
strategice. El consideră 
vorbirilor de la Viena 
reducerea reciprocă a

Președintele Richard 
bordat apoi unele aspecte ale actua
lei situații economice a S.U.A., in- 
sistînd asupra politicii antiinflațio- 
niste urmată de administrație. El a 
afirmat că una din cauzele actualei 
încetiniri a ritmului de creștere e- 
conomică ar constitui-o încercarea 
de a se realiza tranziția de la o eco
nomie de război la una de pace. 
Președintele a atribuit acestor efor
turi și nivelul ridicat al șomajului, 
care a atins în luna iunie 4.7 la sută 
din totalul forței de muncă, 
deosebit de îngrijorător în 
populației de culoare : 8,7 la 
Deși a încercat să absolve adminis
trația de responsabilitatea pentru 
tulburările studențești și rasiale, 
care marchează în prezent scena in
ternă americană, președintele a re
cunoscut totuși că guvernul poartă 
o parte din vină".

înarmărilor 
că țelul eon
ii constituie 
înarmărilor. 

Nixon a a-

fiind 
cadrul 

sută.

sovietic „AN-22
MOSCOVA 31 (Agerpres). — De 

două săptămîni continuă cercetările 
în vederea găsirii avionului sovietic 
„AN-22" „Anțeu" cu care s-a pierdut 
legătura în timp ce efectua o cursă 
spre Peru, avînd la bord instrumen
te medicale destinate sinistraților din 
această țară. In această perioadă, in
formează agenția TASS, a fost cer
cetată o zonă largă din Oceanul 
Atlantic — între Islanda și litoralul 
sudic al Groenlandei. La operațiunile 
de căutare, potrivit hotărîril C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, au 
participat numeroase nave sovietice 
și un grup special de avioane. Per
manent s-au transmis informații în 
legătură cu rezultatele cercetărilor.

Agenția citată precizează că situa
ția a fost elucidată într-o oarecare 
măsură. Echipajele navelor de pescuit 
sovietice au găsit pe suprafața apei 
diferite obiecte care, în mod neîn
doielnic, se aflau la bordul avionului 
„AN-22". Nu au putut fi însă găsiți 
membri ai echipajului. Cu toate a- 
cestea cercetările continuă.

Cu prilejul vizitei delegației mili
tare romane, conausă ae general-co- 
lonel Ion Ioniță, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pekin, 
Aurel Duma, a oferit o recepție, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, de prietenie.

,iu puriivxpa, uuan iun-șen, șeful 
Marelui Suit Major al Armatei popu
lare căineze de eliberare, Siao Cin- 
kuan. adjunct al ministrului apărării 
naționale și comandant al torțelor 
maritime militare. Pin Sao-hui, loc
țiitor al șeluiui Marelui Stat Major, 
Huan Gi-iun, adjunct al șefului Di
recției superioare politice a armatei. 
Cian Ci-min, comisar politic al Direc
ției generale a intendenței, Uan Hui- 
ciu, comisar politic al forțelor aeriene 
militare, Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Li 
Cian, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. Au fost prezenți, de ase
menea. atașați militari acreditați la 
Pekin.

Ion Ioniță și Huan Iun-șen au rostit 
toasturi.

Apreciind că vizita de prietenie pe 
care delegația noastră a efectuat-o în 
R.P. Chineză a fost bogată in impre
sii și fructuoasă, tovarășul Ion Ioniță 
a spus că ea se înscrie ca o nouă ma
nifestare a preocupărilor comune de 
a dezvolta prietenia dintre popoarele 
și armatele noastre.

Primirea călduroasă ce ni s-a făcut 
nouă, ca soli ai poporului român, o 
considerăm ca o expresie a sentimen
telor de stimă și prețuire pe care oa
menii muncii și militarii chinezi le 
nutresc față de România socialistă și 
torțele sale armate.

In timpul vizitei în R.P. Chineză, 
delegația noastră militară a avut po
sibilitatea să cunoască nemijlocit u- 
nele din remarcabilele succese obți
nute de harnicul și talentatul popor 
chinez în opera de construire a socia
lismului. De asemenea, ne-am putut 
convinge că atit in Armata populară 
chineză, cit și în formațiunile miliției 
populare, se instruiesc luptători dirzi 
și curajoși, care obțin rezultate bune 
in pregătirea politică, de luptă și de 
specialitate și care mînuiesc la per
fecție armamentul și tehnica moder
nă. Toate aceste realizări mărețe au 
fost obținute sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, a Comitetului 
său Central, în frunte cu președintele 
Mao Tzedun.

Angajat cu toate forțele în lupta 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei, poporul nostru aoordă o mare 
atenție întăririi prieteniei, colaborării 
frățești și alianței cu toate țările so
cialiste in spiritul încrederii, bunei 
înțelegeri, stimei și respectului reci
proc, aceasta favorizind înflorirea 
fiecărei națiuni socialiste, contribu
ind la creșterea influenței socialis
mului în lume.

Ca membră a Tratatului de la Var
șovia, România socialistă este gata 
să-și îndeplinească obligațiile ce-i 
revin în cazul unei agresiuni impe
rialiste în Europa.

Partidul Comunist Român și gu
vernul țării noastre dau o apreciere, 
deosebită relațiilor cu P. C. Chinez, 
cu R. P. Chineză, acționează și vor 
acționa și în viitor pentru dezvolta

rea multilaterală a colaborării și 
prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre.

Partidul și guvernul României so
cialiste au acordat și acordă o mare 
însemnătate rolului ce revine R. P. 
Chineze pe plan internațional, in 
lupta dusă împotriva imperialiștilor, 
în lupta pentru securitatea și pacea 
mondială.

In continuare, general-colonel Ion 
Ioniță a spus : Aș dori să remarc cu 
deosebită satisfacție că prietenia ro- 
mâno-chineză, bazată pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, se dezvoltă per
manent în interesul ambelor ' lastre 
popoare. Relațiile de prieten, și co
laborare multilaterală dintre țările 
noastre contribuie la întărirea siste
mului mondial socialist, a forțelor 
antiimperial iste.

Luînd apoi cuvîntul, Huan Iun- 
șen a arătat că sosirea intr-o 
vizită de prietenie a delegației 
militare române, în frunte cu 
ministrul Ion Ioniță, nu mult timp 
după vizita în China a delegației 
Marii Adunări Naționale și a Consi
liului de Stat, în frunte cu tovarășul 
Emil Bodnaraș, constituie o expresie 
vie a dezvoltării pe zi ce trece a prie
teniei dintre cele două partide, din
tre cele două țări, cele două popoare 
și cele două armate ale Chinei și 
României.

în cursul vizitei, președintele Mao 
a avut o întrevedere cu tovarășul 
Ion Ioniță și cu ceilalți distinși oas
peți români. Solii prieteniei poporu
lui român și armatei sale au vizitat 
capitala și alte orașe din țara noas
tră, au avut contacte cordiale cu ma
sele populare și cu comandanți și 
luptători ai armatei de eliberare din 
țara noastră. Actuala dv. vizită a a- 
dus o contribuție de seamă la dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
frățești de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare și cele două 
armate ale Chinei și României.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Singurul conducător al 
forțelor noastre armate este partidul, 
guvernul, comandamentul suprem 
liațional. Numai acestea pot da orâine 
armatei noastre și numai aceste Or
dine pot fi executate în Republica 
Socialistă România" Pentru această 
atitudine de apărare a demnității na
ționale, a spus în continuare vorbito
rul, Armata populară chineză își ex
primă admirația sa sinceră.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat satisfacția că oaspeții români au 
putut vedea în cursul vizitei lor că 
poporul chinez și armata sa, strîns 
unite în jurul C.C. al partidului, în 
frunte cu președintele Mao. și avînd 
drept comandant suprem adiunct pe 
vicepreședintele Lin Biao, luptă cu 
asiduitate pentru a cuceri noi victo
rii în cauza revoluției și construcției 
socialiste.

Huan Iun-sen a rugat delegația mi
litară română ca. la întoarcere în pa
trie. să transmită poporului frate ro
mân și forțelor sale armate sentimen
te de prietenie sinceră si salutări 
cordiale din partea poporului chinez 
si a Armatei populare chineze de eli
berare.

Confederația Elvețiană sărbătorește astăzi Ziua sa națională. Tară 
cu neasemuite frumuseți naturale, care au favorizat crearea unei pu
ternice industrii a turismului, Elveția posedă în același timp o econo
mie multilateral dezvoltată, dominată mai ales de ramuri industriale 
bazate pe o înaltă calificare a forței de muncă, ca electrotehnica, 
industria construcțiilor de mașini și aparate de precizie, industria chi
mică, orologeria etc. Realizările muncii creatoare a poporului elve
țian Sînt bine cunoscute în țara noastră. între România și Elveția există 
legături tradiționale de prietenie și colaborare multilaterală, bazate pe 
principiile respectării independenței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, egalității în drepturi, avantajului reciproc.

Deși sînt țări cu sisteme sociale diferite, România și Elveția, ca state 
europene, sînt animate de aspirații de pace și securitate, de făurire a 
unui climat de înțelegere și cooperare între state pe continentul nos
tru. Cu prilejul acestei zile festive, poporul român transmite poporu
lui elvețian sincere felicitări și urări de prosperitate și pace.

In fotografie : vedere din Basel, metropola chimiei elvețiene.

PREȘEDINTELE MAO TZEDUN A PRIMIT
DELEGAȚIA MILITARĂ A R.P.D. COREENE
PEKIN 31 (Agerpres). — Mao Tze

dun, președintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, a primit delegația 
militară a R.P.D. Coreene, condusă 
de generalul O Jin U, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei populare co
reene, care se află într-o vizită în 
China.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire cordială, prietenească. Au

luat parte Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat, Huan 
Iun-șen, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, și Ciu Ui-tso, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major.

agențiile de presă transmit
Cea mai mare parte din 

cei 47 000 de docheri bri
tanici aflat‘ *n grevă de la data 
de 15 iulie, a aprobat vineri propune
rile formulate de o comisie guverna
mentală în vederea reluării lucru
lui în porturi. Singurii 
luat încă o hotărîre sînt 
Liverpool. Ca urmare a 
cestor propuneri, lucrul 
britanice va fi reluat luni.

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, l-a pri
mit vineri, la cererea sa, pe 
ambasadorul Algeriei la 
Paris, Reda Malek. După întreve
dere, ambasadorul algerian a decla
rat că au fost discutate probleme pri
vind tranzacțiile petroliere algero- 
franceze, precum și cooperarea între 
cele două țări.

La Moscova, 3 avut loc vi- 
nerl o nouă întîlnire între ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei

care nu au 
docherii din 
aprobării a- 
în porturile

Gromîko, și ministrul afacerilor ex
terne al R.F. a Germaniei, Walter 
Scheel. După cum s-a făcut cunoscut 
in mod oficial, a continuat discutarea 
problemelor care fac obiectul tratati
velor dintre cele două părți. După șe
dința de vineri dimineața a comisiilor 
de lucru care a durat trei ore, Rudiger 
yon Wechmar, purtătorul de cuvînt 
oficial al delegației R.F.G., a preci
zat că „atmosfera a fost bună".

Republica Arabă Yemen 
va primi din partea Arabiei 
Saudite un important ajutor 
economic — lnformează agenția 
de presă yemenită. Hotărîrea privind 
acordarea acestui ajutor intervine în- 
tr-un moment în care relațiile dintre 
cele două țări cunosc, după opt ani 
de tensiune, o evoluție favorabilă.

Populația lumii, p°trivit es- 
timărilor experților O.N.U., totaliza 
la jumătatea anului 1969 3,552 miliar
de locuitori, fiind cu 69 milioane lo
cuitori mai mare decît cu un an îna
inte.

în funcția de președinte 
al Partidului conservator, 
primul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, a numit pe deținăto
rul postului de secretar de stat pen
tru Țara Galilor, Peter Thomas. Tho
mas înlocuiește astfel pe Anthony 
Barber, care a fost desemnat minis
tru de finanțe.

Comisia prezidențială a 
Ghanei, or§an 081,6 îndeplinește 
funcțiile șefului statului, constituită 
în luna octombrie 1969, în momentul 
preluării conducerii țării de către au
toritățile civile, va ti dizolvată la 7 
august, s-a anunțat oficial la Accra. 
Cu același prilej, primul ministru al 
Ghanei a anunțat că alegerile prezi
dențiale vor avea loc la sfirșitul lunii 
august.

comunist, tinerilor socialiști, tineretu
lui liberal și Uniunii naționale a stu
denților din Anglia. In cadrul con
vorbirilor s-a efectuat o informare 
reciprocă asupra activității desfășu
rate în rîndul tineretului, precum și 
un schimb de păreri în legătură cu 
principalele probleme ale mișcării in
ternaționale de tineret și studenți.

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
Diallo Telli, a sosit la Kam
pala. *"a sos*re> 8 declarat că va 
avea întrevederi cu președintele U- 
gandei, Milton Obote, privind diferi
te probleme referitoare la O.U.A. șl 
la alte probleme Internaționale.

0 nouă ședință de lucru 
din cadrul convorbirilor 
sovieto-americane privind li
mitarea cursei înarmărilor strategice 
a avut loc vineri la Ambasada ame
ricană din Viena. anunță agenția 
TASS. Reluînd surse autorizate ame
ricane, agenția France Presse arată 
că, pentru prima oară de la deschide
rea convorbirilor, experții celor două 
părți s-au întrunit pentru a discuta 
probleme tehnice de detaliu.

Taifun in Honshu.In lnsu- 
la japoneză Honshu, ale cărei țărmuri 
sînt bîntuite de mai multe zile de 
taifun, s-au produs în ultimele 48 de 
ore inundații.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. a avut, în cursul zilei de joi, 
întîlniri cu conducerile tineretului

BUDAPESTA 31 — 
Corespondentul Ager
pres Alexandru Pin
ten transmite : Colec
tivul Teatrului sa- 
tiric-muzical „Constan
tin Tănase" din Bucu
rești a prezentat joi 
seara pe scena teatru
lui budapestan in aer 
liber „Buda-park" pri
mul spectacol din tur
neul de două săptămini 
pe care il întreprinde 
în Ungaria. Spectacolul,

la care au asistat nu
meroase personalități 
ale vieții cultural-artis- 
tice și obștești din capi
tala ungară, s-a bucu
rat de succes. Cronica
rii de specialitate și nu
meroși artiști unguri au 
avut cuvinte de caldă 
apreciere despre spec
tacol — desfășurat de 
altfel cu casa închisă — 
considerîndu-l drept u- 
nul dintre cele mai 
bune prezentate in ulti

mii ani la Budapesta. 
Joi după-amiază a avut 
loc o conferință de pre
să in cadrul căreia re
gizorul Nicolae Dinescu, 
directorul teatrului, a 
prezentat ziariștilor pe 
unii dintre interpreți și 
pe conducătorii artistici 
ai ansamblului și a vor
bit despre istoricul și 
activitatea teatrului, 
despre turneele sale din 
ultimii ani.
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