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cu el însuși...

Congresul internațional
de fizică AMPERE

Cuvinturea de salut 
a președintelui Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUSESCU
Onorată asistență,Stimați oaspeți,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un salut călduros în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și al meu personal, dumneavoastră, participanților la cel de-al 16-lea Congres internațional AMPERE de rezonanțe magnetice și fenomene asociate.Poporul român găzduiește cu bucurie această reuniune, care, prin numărul mare al celor pre- zenți — savanți și cercetători, oameni de știință de renume mondial din peste 30 de țări ale lumii — prin problematica de stringentă actualitate cuprinsă în ordinea de zi, se înscrie ca una din manifestările deosebit de importante ale vieții științifice internaționale.Se știe că din totdeauna știința a avut un rol uriaș în viața societății, in eforturile pentru cunoașterea tot mai profundă a tainelor universului și stăpînirea legilor naturii, în accelerarea progresului material și spiritual al omenirii. Cu atît mai uriaș a devenit rolul științei astăzi, în epoca vertiginoasei revo- iții tehnico-științifice contemporane,-cînd, pe baza descoperirilor savanților și cercetătorilor, omul a pătruns cu temeritate în Cosmos, a ajuns să stăpînească tot mai temeinic tainele atomului. Știința a devenit în mod nemijlocit, în vremurile noastre, o importantă forță de producție; încorporarea în practică a rezultatelor ei a determinat o uriașă creștere a avuției materiale a societății, o sporire fără precedent a potențialului de creație al popoarelor. Prin influența sa hotărîtoare asupra vieții sociale, știința se afirmă tot mai mult drept o imensă binefacere a civilizației.Fizica — domeniu în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea — se numără printre sectoarele cele mai avansate ale științelor moderne, aflîndu-se în avangarda cunoașterii contemporane. Rezultatele obținute în ramurile fizicii de care vă ocupați deschid drumuri și perspective noi în perfecționarea tehnicii, a producției de bunuri

Marți dimineața, în sala Pala
tului Republicii Socialiste Ro
mânia din Capitală s-au deschis 
lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres Internațional de fizică 
AMPERE, reuniune științifică de 
mare prestigiu internațional, la 
care participă peste 600 de sa
vanți de reputație mondială și 
specialiști de seamă din peste 
30 de țări ale lumii. Congresul 
își desfășoară lucrările sub înal
tul patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, expresie a prețuirii 
deosebite care se acordă în Ro
mânia cercetărilor științifice în 
general, inclusiv celor de fizică 
și de energie nucleară, și, tot
odată, a aprecierii de care se 
•bucură peste hotare succesele 
României în dezvoltarea științei 
și în alte domenii, politica sa de 
pace și colaborare internațio
nală.

Congresul internațional AM
PERE este organizat de către 
Institutul de fizică atomică din 
București, sub egida Comitetului 
de stat pentru energia nucleară. 
Academiei, Ministerului învăță- 
mîntului. Consiliului național al 
cercetării științifice. Asociației 
internaționale AMPERE, Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică și Societății europene de 
fizică.

Congresul, care va dura cinci 
zile, își axează lucrările pe do
menii de bază ale fizicii actuale, 
care, pe lingă însemnătatea ce o 
au pentru cercetările fundamen
tale de fizică atomică și nuclea-

(Continuare în pag. a Vil-a) 

materiale, în realizarea marilor proiecte științifice ale omenirii contemporane. Problemele care fac obiectul dezbaterilor dumneavoastră reprezintă unul din cele mai noi capitole ale fizicii moderne, de o deosebită importanță pentru cercetarea fundamentală și aplicativă nucleară, precum și pentru realizări tehnice de mare anvergură în domeniul electronicii, semiconduc- torilor, opticii și în alte domenii.Dacă epoca actuală a înregistrat asemenea mari succese științifice în slujba progresului, nu putem o- mite, în același timp, că evoluția științei — și mai ales descoperirile din domeniul fizicii, îrt special al celei nucleare — a avut drept corolar crearea unor mijloace de distrugere în masă, a bombei atomice și cu hidrogen. Aceasta, după părerea noastră, face să crească incomensurabil răspunderea profesională, morală și socială ce revine astăzi savanților și cercetătorilor, oamenilor de știință din întreaga lume — de a face ca roadele gîn- dirii și eforturilor lor să nu pericliteze în nici un caz soarta civilizației, viața pașnică a popoarelor. Misiunea cea mai nobilă a creatorilor în domeniul științei este astăzi de a milita pentru ca marile cuceriri ale cunoașterii științifice să servească progresului, ridicării nivelului de trai al tuturor popoarelor de pe glob, făuririi unei vieți mai bune, eliberate de spectrul unor noi războaie mondiale nimicitoare. Noi dăm o deosebită apreciere și sprijinim din toată inima activitatea cercurilor largi ale savanților și cercetătorilor din toate țările lumii care militează neobosit pentru folosirea cuceririlor științei în scopuri pașnice și își ridică vocea împotriva agresiunii și războiului, a oricăror acte de folosire a forței, menite să împiedice mersul înainte al popoarelor spre civilizație și progres.Este știut că lumea contemporană este frămîntată astăzi de probleme grave care-și cer soluționarea, că opinia publică internațională, întreaga omenire progresistă luptă pentru excluderea războiului din viața societății, pentru abolirea politicii de dominație și dictat, pentru afirmarea dreptului la via

intr-o pauză a congresului

ță liberă al fiecărui popor, respectarea independenței și suveranității naționale a statelor, pentru destindere și securitate. Știința, cunoașterea științifică nu se pot dezvolta decît într-un climat de pace, în care toate popoarele — mari și mici — au posibilitatea să-și valorifice nestingherit capacitățile creatoare, talentul și energia, aducîndu-și contribuția proprie, originală la progresul mondial. Tocmai de aceea, oamenii de știință și cultură nu pot fi decît de partea forțelor care militează pentru zădărnicirea unui nou război mondial, pentru întărirea încrederii și prieteniei între popoare. Credem că, pe deasupra oricăror deosebiri de orînduire socială, a oricăror diferențe de concepții politice, filozofice, religioase, oamenii de știință trebuie să-și dea mîna, să acționeze solidar pentru apărarea cuceririlor geniului uman, pentru respectarea principiilor dreptului internațional, a dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, pentru salvgardarea păcii.Una din problemele majore ale epocii noasitre, care preocupă în modul cel mai profund omenirea, este oprirea cursei înarmărilor, ce a atins proporții uriașe, absorbind anual fonduri de sute de miliarde de dolari, făcînd să se acumuleze cantități tot mai mari de arme ultraperfecționate de distrugere în masă. Nici un am de știință conștient de rolul și menirea sa în societate nu poate sta departe de aceaStă luptă vitală a popoarelor, nu poate pregeta să acționeze din toate puterile pentru ca mijloacele financiare absorbite de înarmare să fie puse în serviciul bunăstării popoarelor, al înfloririi științei și culturii, ocrotirii sănătății și dezvoltării instrucției publice, lichidării decalajului care mai desparte astăzi popoarele de pe glob, întăririi securității și păcii mondiale.în opera pe care o întreprinde poporul român — de transformare pe baze noi, socialiste, a întregii societăți, de făurire a unei economii și culturi moderne și prospere — știința ocupă un loc de însemnătate esențială. Statul nostru face eforturi deosebite pentru a asigura o largă bază materială muncii de 

cercetare științifică, pentru a crea condițiile materiale necesare desfășurării cu succes a creației științifice, pentru formarea și pregătirea unui număr tot mai mare de cercetători și oameni de știință — convins că aceasta reprezintă o condiție sine qua non a însuși progresului României. Acordăm o deosebită atenție cercetării în domeniul fizicii — îndeosebi în domeniul fizicii nucleare și electronicii — precum și aplicării în practică a rezultatelor sale, în scopul modernizării continue a întregii e- conomii naționale. Savanții și cercetătorii din țara noastră, conti- nuînd valoroasele tradiții ale școlii științifice românești din trecut, au adus și aduc o contribuție de seamă la eforturile generale ale poporului pentru propulsarea țării pe căile progresului și Civilizației, își dau aportul la îmbogățirea continuă a patrimoniului științei internaționale.Considerăm că dezvoltarea largă a colaborării multilaterale între toate statele lumii este unul din factorii primordiali ai progresului, ai consolidării păcii și încrederii internaționale. în acest spirit, România intensifică și adîncește în mod consecvent schimburile sale culturale și științifice cu celelalte țări ale lumii. Statul nostru sprijină și încurajează contactele dintre oamenii de cultură, dintre savanții care lucrează în domeniul fizicii și în alte sectoare ale cercetării științifice, promovează cooperarea lor pe plan internațional în realizarea marilor obiective pe care și le propune știința românească și mondială, în înfăptuirea unui climat de încredere și colaborare între națiuni.îmi exprim speranța că această Importantă reuniune internațională va contribui la mai buna cunoaștere și apropiere dintre oamenii de știință, la dezvoltarea colaborării tehnico-științifice internaționale, la progresul general al științei moderne, spre binele întregii umanități.Urez succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră !

NOI 
CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE 

CORESPONDENȚII „SCÎN*
TEII" TRANSMIT :

SUCEAVA : La complexul de 
celuloză, hirtie și confecții din 
Suceava a fost construită o nouă 
secție industrială. Ea va produce 
anual 2 000 tone de hirtie gu
mată — un nou sortiment, cu o 
largă utilizare în fabricarea am
balajelor pentru bunuri de larg 
consum.

ZLATNA : La uzina metalur
gică de metale neferoase din lo
calitate a fost pusă în funcțiune 
o instalație chimică pentru ob
ținerea sulfatului de magneziu 
din deșeuri dolomitice, care 
n-aveau pină acum nici o între
buințare. Ele sînt furnizate de 
Combinatul siderurgic de la 
Hunedoara. Noua instalație va 
realiza cantități importante de 
sulfat de magneziu tehnic și de 
sulfat de magneziu farmaceutic.

TELEAJEN : în cadrul Uzinei 
de reparații utilaj petrolier din 
localitate a Intrat in funcțiune 
o turnătorie de piese din oțel, 
care va avea, în final, o capaci
tate de 4 200 tone piese anual. 
Noua turnătorie asigură piese 
necesare industriei noastre pe
troliere.

SLOBOZIA : A fost terminată, 
la Fetești, construcția unei sta
ții de uscat, curățat și calibrat 
porumb. înzestrată cu două linii 
tehnologice moderne și folosind 
un sistam de uscare cu aer cald, 
noua unitate economică are o 
capacitate proiectată de 120 de 
tone pe zi. în curînd, aici vor 
fi sortate primele cantități de 
porumb din recolta acestui an, 
obținîndu-se sămînță cu valoare 
biologică ridicată.

BISTRIȚA : întreprinderea de 
industrie locală din Bistrița s-a 
mărit cu o nouă capacitate de 
producție — turnătoria de fontă. 
Ea va produce armături metali
ce pentru construcții-montaje și 
diferite obiecte de uz gospodă
resc.
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AGRICULTURA 
are nevoie de întreaga 
cantitate de îngrășăminte 
chimice contractată! 
INDUSTRIA CHIMICĂ 

să-și respecte obligațiile 
asumate, să recupereze 

in timp util toate restanțele!
In ultimul timp, In relațiile con

tractuale dintre industria chimică și 
agricultură a intervenit o situație 
nedorită. Ea a fost generată de livra
rea de către industria chimică a 
unor cantități mai mici de îngrășă
minte chimice decît s-a prevăzut in 
contractele încheiate. La Direcția ge
nerală de aprovizionare și desfacere 
din Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii aflăm amănunte. Pină la 31 
august a.c. unitățile agricole nu pri
miseră — deși erau contractate — 
52 500 tone îngrășăntinte azotoase și 
49 200 tone îngrășăminte complexe. Ce 
repercusiuni poate avea asupra pro
ducției agricole . această rămînere în 
urmă la livrările de îngrășăminte 
chimice 7

— Neprimind ritmic, cantitativ și 
pe structură, îngrășămintele prevă
zute, unitățile agricole nu pot ad
ministra în timp util in sol aceste 
substanțe chimice — ne-a răspuns 
ing. Ion Toma, secretar general în 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii. Pentru a contura consecințele a- 
cestei nesincronizări între aprovizio
nare și necesitățile agriculturii, să ne 
referim la restanța de îngrășăminte 
complexe : ținînd seama că pentru 
fiecare hectar semănat cu griu se ad
ministrează circa 150 kg îngrășă
minte. rezultă că 300 000 ha vor ră- 
mîne nefertilizate, dacă nu se vor 
recupera restanțele la livrări. Or. fie
care kilogram de substanță activă are 
un corespondent precjs : obținerea în 
plus a cite 12—14 kg boabe de grîu.

Se întrevede, deci, o eventuală 
pierdere la producția de grîu. Aceasta 
pentru că industria chimică nu-și 
onorează integral obligațiile con
tractuale, înregistrînd, perioadă de 
perioadă, restanțe față de volumul 
de livrări de îngrășăminte chimice 
prevăzut. Și în timp ce restanțele se 
mențin la diferite sortimente, la Di
recția generală de aprovizionare și 
desfacere din Ministerul Industriei 
Chimice, tovarășul director general 
Aurel Nițulescu ne-a spus că pînă la 
începutul lunii august, comparativ cu 
cantitățile contractate cu unitățile a- 
gricole, se livraseră mai mult cu 5 400 
tone îngrășăminte azotoase și cu 
10 300 tone îngrășăminte superfosfati- 

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului LE DU AN
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate VietnamDragi tovarăși,Cu prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale — cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Comitetului Permanent al Adunării Naționale. Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Vietnam și poporului frate vietnamez un salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.în sfertul de veac care a trecut de la proclamarea Republicii Democrate Vietnam poporul vietnamez a dus, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, o luptă eroică pentru apărarea libertății, independenței și suveranității naționale, pentru făurirea unei vieții noi, socialiste. Poporul român se bucură din toată inima de succesele obținute de poporul vietnamez și îi urează victorie deplină în înfăptuirea aspirațiilor sale nobile.Reafirmîndu-și solidaritatea internaționalistă cu lupta plină de abnegație a bravului popor vietnamez, P.C.R., poporul român îi vor acorda și în viitor întregul lor sprijin pentru realizarea năzuințelor sale legitime, pentru restabilirea păcii in Vietnam, încetarea agresiunii imperialiste, retragerea trupelor S.U.A. și ale aliaților lor din Vietnam și respectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam se vor dezvolta tot mai mult spre binele popoarelor român și vietnamez, al unității țărilor socialiste și tuturor forțelor antiimperialiste, în interesul socialismului și păcii în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri

al Partidului Comunist Român al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ce. „Probleme" erau numai la ingrășă- 
mintele complexe, unde se înregis
trase o rămînere în urmă de 27 400 
tone. Depășindu-se volumul de livrări, 
mai ales la azotatul de amo
niu — depășire la obținerea căreia 
combinatele chimice de la Făgăraș, 
Tirgu-Mureș, din orașul Victoria și 
Craiova au contribuit din plin — ne- 
realizările consemnate la sulfat de 
amoniu, îngrășăminte complexe, ni- 
trocalcar și, în special, la uree au fost 
„compensate”, iar planul pe „global" 
•— îndeplinit.

Livrările în compensație nu pot fi 
acoeptate. Fiecare semănătură, fie
care lot de pămînt are nevoie de în
grășăminte specifice. Ne refe
rim îndeosebi la două sor
timente — uree și îngrășăminte com
plexe — la care restanțele la livrări 
sînt cele mai mari. Aducem această 
chestiune în discuție pentru că agri
cultura are nevoie de anumite sor
timente de îngrășăminte în perioade 
precis stabilite ale anului. Or, în cam
pania care va începe în curînd, toc
mai de uree și, în special, de îngră
șăminte complexe este nevoie pentru 
a fi introduse sub brazdă. Iată, însă, 
ce ne transmit corespondenții noștri : 
în primele opt luni ale anului, unită
țile agricole cooperatiste din jude
țul Iași urmau să primească 2 980 
tone de uree și li s-au livrat 1104 
tone ; în aceeași perioadă, au con
tractat 6 280 tone îngrășăminte com
plexe, dar au primit doar 3 620 de 
tone. In județul Constanța, unitățile 
agricole de stat și cooperatiste au 
contractat 11 767 tone de uree și 24 415 
tone de îngrășăminte complexe, dar 
au primit numai 8 088 tone de uree 
și, respectiv, 17 611 tone de îngrășă
minte complexe. Unitățile coopera
tiste din județul Timiș urmau să pri
mească pînă la 31 august a.c. 5 980 
tone de îngrășăminte complexe ; li 
s-au livrat doar 4 700 de. tone. Și 
exempilele pot continua. în total, în

Dan MATEESCU 
Alexandru BRAD

(Continuare în pag. a IlI-a)
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FAPTUL
DIVERS

I
I

Nu s-au dat 
înapoi

Pe orice pescar îl trage ața 
la... pește. Numeroși amatori ai 
sportului cu undița din satele ju
dețului Sibiu au fost invitați însă 
să' nu ocolească nici... racii ! 
Pescarii nu s-au dat înapoi. Pină 
acum, ei au recoltat nu mai pu
țin de 4 800 kg raci vii, care au 
fast puși la dispoziția întreprin
derilor comerciale. Campionul 
este, fără îndoială, Ioan Kessler, 
paznic de pescuit din comuna 
Hozman. El a prins, în rîul 
Hîrtibaciul, peste 2 000 kg de 
raci. Valorificați, racii au adus 
asociației județene de pescuit 
beneficii însumînd aproximativ 
100 000 lei.

I

Accident 
la sol

Pe aeroportul Otopent, un a- 
vion era aproape gata pentru 
plecarea în cursă. Mal trebuia 
doar să fie alimentat cu oxigen. 
Autospeciala de aprovizionare 
era insă imobilizată, deoarece 
n-avea șofer. Maistrul Artur 
Stroe, deși n-avea permis de 
conducere, s-a oferit să o pună 
în mișcare. O manevră greșită 
și... avionul a fost declarai inapt 
pentru zbor. Din cauza loviturii 
a trebuit să intre in reparații. 
Readucerea lui pe pistă costă 
cîteva sute de mii de lei. Sufi
ciente motive pentru ca vino
vății să fie acum... in aer l

Picupul 
la rețeaua 
de înaltă 
tensiune!

Creșterea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid este organic 
legată de prezența pilduitoare a fie
cărui comunist în activitatea cotidia
nă pentru înfăptuirea politicii parti
dului, „Fiecare organizație de partid, 
fiecare comunist — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
poarte răspunderea pentru modul 
cuni se desfășoară activitatea in ca
drul unității în care lucrează, să se 
preocupe permanent de îmbunătă
țirea muncii proprii și sporirea con
tribuției sale la rezolvarea proble
melor pe care le ridică îndeplinirea 
prevederilor de plan in toate dome
niile". Pornind de la aceste consi
derente, am urmărit, în mai multe 
organizații de partid din municipiul 
Baia Mare, ce modalități sînt utiliza
te pentru atragerea tuturor comuniș
tilor la viața organizației de partid 
din care fac parte.

— Una din metodele folosite de 
comitetul de partid, de birourile or
ganizațiilor de bază din secții, pen
tru a-i face pe membrii de part.d 
să-și manifeste plenar inițiativa — 
relata Paul Tirnovan, secretarul co
mitetului de partid al Uzinei meta
lurgice de metale neferoase — este 
de a-i pune — în funcție de aptitu
dinile, pregătirea, experiența în pro
ducție și în muncă de partid — in 
situația de a rezolva anumite sarcini 
concrete, astfel incit să ajungă a se 
convinge de utilitatea contribuției lor 
practice la ’activitatea organizației 
respective. Firește, nu e vorba de a 
reveni la acele practici minate ' de 
formalism, constînd în a încredința 
unor membri de partid sarcini uzua
le. activități rutiniere. Chiar dacă .se 
referă la o chestiune de pro
ducție. nc-nm orientat în așa fel ca 
sâtfcinilc dq partid să solicite 
un plus do efort, de inițiativă, 
față de obligațiile strict pro
fesionale. Iată un exemplu. Nu de 
mult, la secțiile topire și acid sulfu
ric s-a efectuat revizia generală a 
instalațiilor. Ce am făcut spre a de
termina comuniștii din secțiile res
pective să se situeze în fruntea ac
țiunii ? Au fost inițiate adunări ge
nerale pe tema calității, a scurtării 
termenului de execuție a reviziilor ; 
s-au făcut propuneri, sugestii, s-au 
luat angajamente concrete. La ini
țiativa birourilor, unor echipe spe
ciale conduse de cei mai buni spe
cialiști li s-au trasat sarcini de partid 
care vizau reducerea cu 2—3 zile a 
reviziei generale și concomitent 
s-au purtat discuții de la om 
Ia om cu cei care contribuiau la 
executarea reviziei. Rezultatul ? Re
vizia a fost terminată cu trei 
zile mai devreme, calitatea ei este 
superioară celor anterioare, prelun- 
gindu-se. totodată, ciclul de func
ționare dintre două revizii cu citeva 
luni de zile. Numai datorită spo
rului .de producție obținut prin scur

tarea reviziei, am reușit să dăm 
peste plan 7 105 tone de acid sulfuric 
în cinstea zilgi de 23 August.

Discuțiile, purtate cu secretari și 
alți membri ai birourilor unor orga
nizații de partid de la uzinele meca
nice de mașini și utilaj minier, ex
ploatarea minieră Herja, uzina de 
preparare a minereurilor Săsar și al
tele au relevat necesitatea ca atra
gerea comuniștilor la viața de orga
nizație să fie privită ca o sarcină ab
solut permanentă, și nu temporară, 
de „campanie".

— în acest amplu proces — ne 
spunea tovarășul Nicolae Cioflică, 
secretarul comitetului de partid de 

FIECARE COMUNIST, 
un element dinamic, 

activ, în viața 
organizației de partid

la U.M.M.U.M. — nu pot exista „hal
te" sau stații. Activitatea mem
brilor de partid trebuie privită 
ca un mecanism cu funcționare 
neîntreruptă. în esență, este vorba 
de a pune în mișcare și a fruc
tifica spiritul de inițiativă, ener
gia creatoare a comuniștilor. Mo
dalitățile sînt, desigur, variate. M-aș 
referi doar la adunările generale. 
Căutăm să creăm, în cursul pregăti
rii lor, ca și ulterior, in cursul dezba
terilor, un climat favorabil dezvoltă
rii democrației interne de partid a- 
sigurînd exprimarea largă a puncte
lor de vedere, stimularea criticii și 
autocriticii, aplicarea sugestiilor și 
propunerilor valoroase.

O investigație făcută in secțiile 
mecanică, turnătorie și forjă reflectă 
atenția acordată de birourile orga

nizațiilor de bază de aci aspectelor 
de care depinde creșterea rolului e- 
ducativ al adunărilor generale de 
partid. Intre altele, au fost organi
zate adunări generale Ia care nu s-au 
prezentat referate sau informări scri
se. Acest lucru a solicitat din par
tea birourilor ca, intre adunări, să 
țină o mai strînsă legătură cu comu
niștii, să le sondeze opinia, să-i de
termine ca să se pregătească mai 
bine pentru adunare, Intr-o adunare 
de la secția turnătorie, de pildă, s-a 
pus în discuție problema întăririi 
disciplinei in muncă. In dezbateri au 
fost abordate aspecte legate de în
semnătatea exemplului personal a) 

oomuniștilor, a combativității lor 
față de abaterile de Ia disciplina teh
nologică, s-a insistat asupra efecte
lor manifestărilor de superficialitate, 
a absențelor, întîrzierilor și negli
jențelor asupra volumului pieselor 
rebutate, asupra rezultatelor genera
le ale muncii colectivului. Asemenea 
adunări au dat semnalul desfășurării 
unei acțiuni susținute pentru crearea 
unui climat de înaltă exigență civică 
și profesională, ceea ce a contribuit 
la reducerea — intr-un șir de secții 
— a coeficientului de rebut sub limi
ta admisă, la economisirea a peste 
100 tone de metal.

— Cind ii solicităm pe comuniști 
la anumite acțiuni importante vizind 
reducerea consumurilor specifice de 
metal, creșterea rentabilității pro
ducției — ne spunea tovarășul Ioan 

Covaciu, secretarul organizației de 
bază de la secția turnătorie — nu ne 
limităm să le cerem părerea, ci în
credințăm sarcini efective oamenilor 
competenți în problemele respective, 

în organizațiile de partid amintite 
adunările generale sint bine pregă
tite, eficiente prin soluțiile adoptate, 
solicitând participarea efectivă a tu
turor comuniștilor la aplicarea mă
surilor preconizate. Comitetul muni
cipal de partid intenționează să ge
neralizeze unele dintre metodele a- 
plicate aci privind organizarea unor 
dezbateri și schimburi de experiență 
cu secretarii organizațiilor de partid, 
analiza periodică a felului în care își

Îndeplinesc anumiți membri de partid 
sarcinile primite, informarea adună
rilor generale asupra stadiului înde
plinirii hotărîrilor și măsurilor adop
tate, ceea ce stimulează spiritul de 
răspundere al comuniștilor.

Am întilnit însă și birouri care lasă 
ca participarea comuniștilor la viața 
organizației respective să se desfă
șoare în virtutea inerției, „de la 
sine". în organizația de partid nr. 5 
de la Uzina centrală de preparare a 
minereurilor din Baia Mare s-au 
produs repetate acte de indisciplină, 
abateri de la regulile de siguranță a 
circulației pe liniile ferate interne, 
dar biroul organizației de partid le-a 
tolerat, le-a trecut cu vederea, n-a 
exercitat un control exigent asupra 
felului în care iși îndeplinesc comu
niștii sarcinile de serviciu.

Este de la sine înțeles că meto
dele de comandă, respingerea obser
vațiilor critice, a părerilor exprimate 
de comuniști nu sint de natură să sti
muleze spiritul de inițiativă al aces
tora ; dimpotrivă, au un efect demo
bilizator. Ne-o dovedesc, între al
tele, stările de lucruri din cadrul 
biroului organizației de partid de la 
Stațiunea pomicolă din Baia Mare. 
O dată aleși membri ai biroului, 
loan Bretan, Andrei Lazăr și Mihai 
Hoza s-au simțit „mari" și „tari", nu 
au îngăduit ca autoritatea- lor să fie 
„lezată" de criticile îndreptățite ale 
comuniștilor. Spre a-i împiedica 
să-și spună cuvintul, nu au convo
cat decit rareori, adunări generale. 
A fost nevoie de intervenția comite
telor județean și municipal de partid 
pentru a se pune capăt — destul de 
tîrziu, de altfel — acestor stări dc 
lucruri și a readuce activitatea orga
nizației respective pe făgașul' cuve
nit.

— Desigur, procesul de activizare 
a participării comuniștilor la viața 
organizației din care fac parte este 
complex, comportind modalități diver
se, dar desfășurarea acestui proces 
afectează, în esență, întreaga muncă 
de partid — ne spunea tovarășul 
Traian Darolți, secretar al Comite
tului municipal de partid Baia Mare. 
Tocmai de aceea am început să ana
lizăm, în cadrul unor ședințe de bi
rou sau secretariat, la fața locului, 
activitatea unor comitete de partid 
— printre care a unor exploatări mi
niere, Uzina centrală de preparare a 
minereurilor, întreprinderea de ma
teriale de construcții. Autobaza 
nr. 1 — privind felul cum ac
ționează pentru dezvoltarea de
mocrației interne : am organizat 
schimburi de experiență, dezba
teri cu membri ai comitetelor și 
birourilor de partid pe teme privi
toare la creșterea eficienței și com
bativității adunărilor generale, îm
bunătățirea activității comisiilor pe 
probleme, sporirea aportului mem
brilor comitetului municipal, al ca
drelor cu funcții de răspundere la 
munca organizațiilor de partid. Prin- 
tr-o mai „activă" prezență pe teren 
a membrilor biroului municipal, a 
instructorilor, ajutăm organizațiile 
de bază să-și perfecționeze stilul de 
muncă, mai ales in direcția elimină
rii balastului de formalism în pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
generale, în încredințarea și urmă
rirea îndeplinirii sarcinilor de partid, 
în controlul îndeplinirii hotărîrilor, 
în stimularea criticii și autocriticii, 
în promovarea receptivității față de 
propunerile și sugestiile provenite 
din masa membrilor de partid

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii”
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în toate cele 11 fabrici ale 

Combinatului de industrie ali
mentară din Sibiu există o 
preocupare permanentă pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru diversificarea 
acestora. La Fabrica de con
serve din Sibiu, de exemplu, 
se realizează în prezent circa 
80 de preparate din carne, în
tre care sortimentul „Kalops”, 
distins cu medalie de aur la 
Tîrgul internațional de la Leip
zig. Gama de conserve de 
carne s-a îmbogățit, de cu- 
rînd, cu trei noi sortimente de 
pate de ficat și cu un produs 
cu specific local — „sîngere- 
te ardelenesc". La fabrica 
„Victoria", profilată pe produ
se de patiserie, se realizează 
50 de sortimente de pișcoturi, 
napolitane, turtă dulce, foi de 
tort, budincă etc. Printre pro
dusele cele mai solicitate de 
consumatori se numără napo
litanele umplute cu gemuri de 
fructe, precum și napolitanele 
„Gabriela" și „Liliana", boga
te în elemente nutritive și aro
mate. Fabrica are și o secție 
de paste făinoase, care pro
duce zilnic 14 tone din cele 
mai variate sortimente solici
tate de gospodine. Unitățile 
Combinatului de industrie ali
mentară din Sibiu pregătesc 
pentru viitoarele contractări 
cu organele comerțului 25 de 
noi produse.

Intr-una din zilele trecute, 
doi copii din comuna Ma- 
glavit (Dolj) au luat de acasă un 
picup și au pornit să asculte mu
zică la iarbă verde. Ajunși pe o 
pajiște au constatat că nu au 
sursă de curent electrifc. Cum 
prin apropiere se afla o linie e- 
lectrică. cei doj copii și-au pro
pus... să conecteze picupul la ea. 
Unul din copii a atins firele de 
legătură și a fost electrocutat. 
Oare toți copiii știu că nu au 
voie să umble la rețelele de e- 
nergie electrică ?

Au dat 
faliment

Nicolae Dinică, Florea Despa, 
Anica Manolache și Constantin 
Dumitru, din comuna Mihăilești 
(Ilfov) au avut o idee îndrăznea
ță. Ce-ar fi să deschidă o cir
ciumă la domiciliu ? — și-au 
spus ei. Zis și făcut. Cumpărau 
tot felul de băuturi : bere, vin,, 
țuică din magaz'inele din Capita
lă și le revindeau în sat, la preț 
de speculă. Pină deunăzi cind 
niște „clienți" neprevăzuți i-au 
dus la... .faliment ! La domiciliul 
lor s-au găsit sute de sticle de 
bere și cantități industriale de 
vin și țuică. Umvlindu-se paha
rul, circiumarii d,e ocazie au in
trat... la apă.

Cea mai 
bună 
recompensă

Ajuns în satul Densuș. lingă 
Hațeg, Sever Rusu din Mediaș, 
strada Gh. Gheorghiu-Dej nr. 27, 
a vrut să fixeze pe peliculă cî
teva imagini din localitate. 
Dar... ia aparatul fotografic și 
exponometrul de unde nu-s ! 
Și-a adus aminte că le uitase în 
ziua precedentă pe spătarul unui 
scaun de la Terasa „Flora" din 
Timișoara. Ambele valorau circa 
3 500 lei. Deși se afla la 200 km 
depărtare, s-a decis să se în
toarcă după ele. Și n-a făcut dru
mul degeaba. Aparatele — găsite 
de ospătară Maria Iarz — îl aș
teptau Ia responsabilul unității, 
Roman Mureșan. Amîndoi au re
fuzat orice recomnensă. Gestul 
lor l-a descumpănit însă în- 
tr-atîta incit se pare că a uitat 
chiar... să-i fotografieze. Era o 
recompensă pe care — sîntem 
siguri — cei doi ar fi acceptat-o 
cu plăcere.

Iarba de 
pampas la... 
București•

După mai mulți ani de efor
turi, specialiștii de la Grădina 
Botanică din Capitală au reușit 
să aclimatizeze pentru prima oa
ră în țara noastră o nouă sne- 
cie de graminee — Gynerium 
argenteum. Originară din Ame
rica de Sud. unde este cunoscu
tă sub numele de iarbă d? pam
pas sau coada struțului, noua a- 
chiziție este o plantă ornamen
tală înaltă de un metru și ju
mătate, avînd un spic lung de 
50 cm, de culoare argintie, ase
mănătoare penajului struților 
nandu. Aflată în perioada inflo
rescenței, planta poate fi admi
rată, deocamdată, în cadrul Gră
dinii Botanice, iar în anii vii
tori — sperăm — și în alte lo
curi.

Rubricd redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu spriiinul corespondenților 
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✓Noul teleferic cabină de pe Tîmpa
Foto : V. Moldovan

Prin muncă
patriotică

Cetățenii județului Prahova 
au realizat în acest an, prin 
muncă patriotică, lucrări gos
podărești și de înfrumusețare 
a localităților, a căror valoare 
se ridică la peste 82 milioane 
lei, cu 12 milioane mai mult 
decît prevedea angajamentul 
anual. Urmînd îndemnul depu- 
taților, cetățenii au construit 
și reparat 60 000 mp trotuare, 
1 100 km de străzi și drumuri 
comunale, au amenajat și ex
tins spațiile verzi pe aproape 
160 ha, au construit noi baze 
sportive. Fruntași în această 
acțiune sînt locuitorii orașelor 
Bușteni, Urlați, Mizil, Sinaia, 
precum și cei din comunele 
Lipănești, Berceni, Surani și 
Aluniș.

(Agerpres)

! INVITAȚIE IA HANUL
) „PELICANUL

*
i sporit, de curind, cu un punct tu- 

ristic pe cit de original, pe atît de
\ agreabil. Ideea (și împlinirea ei) a- 
l parține CENTROCOOP, care a ante-

II

O dată cu venirea lunii septem
brie. nesfirșitele întinderi de stuf, 
oazele cu nuferi, sălcii și lotuși, a- 
pele limpezi și domoale și însuși 
cerul Deltei Dunării par o adevărată 
simfonie de culori. Frumusețea de 
basm a Deltei atrage in aceste zile 
numeroși turiști din țară și de peste 
hotare, dornici de un sejur recon
fortant, de o călătorie cu vaporul 
sau cu lotca pescărească.

Atracția irezistibilă a Deltei a

Pină mai Ieri niște urbe de impor
tanță locală în care „nu se intîmplă 
nimic", o serie de orașe intrate în 
orbita industrializării socialiste au 
devenit astăzi centre economice în 
plină afirmare. Afirmare ce se ma
nifestă printr-un ritm vertiginos de 
dezvoltare, prin schimbarea rapidă a 
înfățișării lor urbanistice. Avem in 
vedere asemenea centre industriale 
noi ca Pitești, 1 
Suceava. Ca ele 
Le-am ales pe 
cele de mai sus 
și pentru motivul 
că sînt situate pe 
Importante arte
re de circulație 
rutieră. Amintim 
de aceste lucruri 
pentru a trata 
un aspect al dez
voltării edilitare, 
care pe agenda 
municipal i tă țiior 

noastre este une
ori ignorat, sub
estimat și solu
ționat nesatisfă
cător. Este vorba 
de grija pentru 
drumurile de ac
ces in oraș și 
pentru acea par
te importantă a 
rețelei stradale 
care servește tra
ficului de tran
zit. Ceea ce im
presionează ne
plăcut călătorul 
nu este doar în
fățișarea acestor 
intrări și ieșiri, 
circulație, dar și timpul excesiv de 
mare pierdut cu traversarea unor 
localități, precum și condițiile în care 
se desfășoară circulația. Privind lu
crurile mai amănunțit și la concret 
se poate, desigur, obiecta — pe drept 
cuvint — că, pretutindeni, în toate o- 
rașele țării, se fac eforturi și pentru 
modernizarea străzilor, că o asemenea 
acțiune nu se poate realiza peste 
noapte și nici fără anumite perturba- 
ții asupra traficului rutier. De aici 
însă și pină la situațiile înregistrate 
în unele localități este o diferență 
însemnată. Dar 6ă lăsăm faptele să 
vorbească.

în ultimii ani, zona de nord a Mol
dovei primește circa 500 000 de ex
cursioniști anual. Un sondaj făcut re
cent de către organele de miliție a 
evidențiat faptul că in orașul Suceava 
intră zilnic pină la 2 000 de autotu
risme. Ce constată călătorii ? Tot ce

Rm. Vîlcea, Buzău, 
sint multe altele.

cîștigă ca timp de pe urma deplasării 
rapide pe șosele pierd la porțile Su
cevei. Cele mai frecvente gituiri ale 
circulației rutiere au loc la bariera 
C.F.R. de la Ițcani. Situată pe șoseaua 
de circulație internațională „E 20", 
chiar in zona de manevră a gării, ba
riera stă închisă, uneori cite 15—18 
ore din 24 1 S-au făcut propuneri 
pentru desființarea și înlocuirea ei 
cu un pasaj. Forurile competente nu

George Coșbuc, pe care erau deviate 
camioanele din strada principală (N. 
Bălcescu), a fost de șase luni bari
cadată de secție de gospodărire și 
sistematizare pentru lucrări de mo
dernizare ; în tot acest interval, aici 
insă nu s-a mișcat nici o piatră. Gă-. 
sim și alte situații asemănătoare.

Traversarea orașului se face pe un 
traseu amețitor de întortocheat, da
torită nenumăratelor șantiere ținute 
deschise, nejustificat de mult, pentru

NEGLIJENȚA
BARIERĂ LA PORȚILE

ORAȘULUI
a arterelor de

raid-a n cheta

CU SPECIFIC PESCĂRESC ; 
MURICHIOr I
najat un popaa ideal, In stil local, ț 
ca și numele : „Pelicanul Muri- i 
ghiol". Se află pe malul unui lac, 1 
la circa 40 km de orașul Tulcea. i 
„Pelicanul Murighiol" oferă con- .’ 
diții dintre cele mai bune de cazare ț 
in căsuțe din zid. liniștite. Firește, i 
CENTROCOOP s-a îngrijit ca nota 1 
dominantă a meniurilor s-o consti- i 
tuie preparatele din pește, cu deo- 
sebire vestita ciorbă pescărească și ț 
□eștele la proțap. De aici se pot / 
face excursii in împrejurimi, pre- > 
cum și plimbări cu cele peste 40 de l 
ambarcațiuni cu care este înzestrat 
acest nou și binevenit han turistic. )

Printr-o simplă carte poștală...
...adresată cooperației de con

sum București (str. Sergent Nu- 
țu Ion, nr. 8—12, sector 6), orice 
cetățean din orice colț al țării 
poate solicita și primi la domici
liu ultimele noutăți editoriale a-

părute în tibrării. De asemenea, 
pe aceeași cale, se pot procura 
discurile preferate. Important de 
reținut este faptul că plata se 
face la primirea coletului.

au schițat însă nici un gest de rezol
vare practică a problemei.

Cu celelalte intrări lucrurile nu par 
să stea mai bine : pătrunderea în 
zona de nord a- orașului este mult 
îngreunată de mormanele de pămînt 
și materiale rămase pe străzi, după 
instalarea magistralei de termoficare. 
Din aceeași cauză, trecerea autoturis
melor spre zona turistică Zamca este 
practic baricadată. Intrarea in oraș 
dinspre Gura Humorului este, de ase
menea, aproape» impracticabilă, deoa
rece șoseaua se află în lucru, dar nu 
pe benzi, cum ar fi normal să fie, ci 
pe toată lățimea ei deodată.

Cam același lucru se intîmplă la 
Pitești, municipiu a cărui ascensiu
ne industrială a fost însoțită și de 
o creștere rapidă a tranzitului turis
tic, orașul fiind așezat la încrucișa
rea importantelor drumuri de trafic 
internațional „E 94“ și „E 15 A", care 
traversează țara noastră dinspre vest 
și nord-vest,

Șl aici, ceea ce se cîștigă ca timp 
pe autostrada București*Pitești, se 
pierde cu traversarea orașului in di
recțiile Rm. Vîlcea sau Slatina. între 
40 și 45 de minute durează această 
traversare, de nici 8 km, pină la ie
șirea spre Rm. Vîlcea „Cind condu
cătorul auto scapă din Pitești — ob
servă căpitanul Constantin Florea, 
șeful inspectoratului de circulație- 
Argeș, prezent cu noi pe traseu — 
se duce ca din gură de tun". Imediat 
ce părăsești autostrada și pătrunzi in 
oraș, circulația se îngroașă, deoarece 
aici intră in același flux și autoca
mioanele și autobuzele. în pofida se
sizărilor miliției, porțiunea a rămas 
îngustă și e plină de gropi. Vezi stilpl 
plantați lingă bordură, chiar pe partea 
carosabilă. Deseori bariera depoului 
gîtuie nepermls de mult circulația. tn- 
tr-o recentă convorbire, șeful secției 
de gospodărire și sistematizare a ora
șului, inginerul Vasile Drumea, se 
plîngea că „in circulația orașului e 
un adevărat haos". Nu-1 contrazicem. 
Dar este cazul să-l reamintim că 
tocmai specialiștii din subordinea 
dumnealui erau cei mai în măsură să 
prevină o asemenea situație. Iată și 
cîteva exemple concrete : pe Bd. Re
publicii. intre gară și strada Cozla, 
întâlnim, în mijlocul străzii — cind 
puteau toarte bine fi amplasate in
tr-o curte — mai multe topitoare de 
asfalt. Autorizație de lucrări nu aveau. 
(De ce-i tolerează miliția ?). Str.

lucrări care se cereau efectuate mult 
mai operativ — fie că este vorba de 
șantier de drumuri, de termoficare, 
sau de orice altă rețea edilitară. Pen
tru a se pune ordine în desfășurarea 
lucrărilor, au fost încheiate — între 
primărie, miliție și constructori — 
nenumărate „minute", prin care se 
stabileau priorități și termene de 
execuție. Dar „minutele" au sporit, 
lunile au trecut, iar obstacolele au 
rămas.

Distanța Pitești — Rîmnicu-Vîlcea. 
de 65 kilometri, poate fi parcursă în 
aproximativ 60 de minute, deși dru
mul are numeroase 
cușuri și coborîșuri. 
șezi însă municipiul 
îți este necesar cel 
din același timp. De 
luîndu-se drept justificare îngustimea 
podurilor peste riurile Olt și Olă
nești, ca și frecvența exagerată cu 
care sînt închise barierele de cale fe
rată, nu se mai igu măsuri pentru 
reglementarea circulației rutiere. 
Pentru a se evita- bariera nr. 4 — 
care mai tot timpul este închisă — 
s-a propus ca circulația autovehicule
lor spre Călimănești — Sibiu să se 
facă pe un alt traseu (pe străzile Re
mus Belu — Traian — General Pra- 
porgescu — Lenin). De anul trecut se 
tărăgănează lucrurile, deoarece o 
porțiune de circa 500 de metri a ră
mas să mai fie asfaltată. Străzile 
traseului care asigură ieșirea spre 
Drăgășanl și Horezu sint 
respunzătoare. Conducătorul 
trebuie să execute un adevărat 
slalom printre gropi. Pe strada 
Ana Ipătescu două mașini nu 
pot trece una pe lingă cealaltă pen
tru că nu au loc de piatra cubică de
pozitată in vederea pavării străzii, o- 
perație prevăzută pentru... anul viitor. 
La podul Olănești — unul dintre cele 
mai aglomerate puncte 
— se formează coloane 
de mașini deoarece, 
nordică, încă nici pină 
hotărît demolarea unui imobil care 
Încurcă toată circulația. Drumul spre 
Olănești a fost început și lăsat 
baltă.

Ne aflăm la volanul unei mașini 
la intrarea dinspre Ploiești a muni
cipiului Buzău și privim afluența de 
autovehicule, coloanele de autoturis
me, camioane, care se scurg intrînd 
și ieșind pe această poartă a orașu
lui. La intervale scurte circulația 
stagnează, se formează coloane lungi,

serpentine, ur- 
Ca să traver- 

Rimnicu-Vîlcea 
puțin jumătate . 
ce ? Pentru că

neco- 
auto

de circulație 
interminabile 
la intersecția 
acum' nu s-a

se produce acea gîtuire care alar
mează pe șoferi și pune in mișcare 
pe agenții de circulație. In ultimii 
ani, trama stradală a fost sistema
tizată în vederea înlesnirii unei cir
culații mai intense ; a fost mărită 
capacitatea de trafic a șoselelor și 
străzilor din oraș. Totuși, la Buzău 
gituirile de circulație sint frecvente. 
Traversarea orașului e o adevărată 
aventură : trebuie să străbați un labi
rint. De ce ? A fost închisă pentru 

circulația cami- 
oanelor principala 
arteră de tranzit, 
bulevardul Sta
dionului, care se 
repară și se tot 
repară de luni de 
zile. Dacă ai no
rocul să ajungi, 
venind dinspre 
Ploiești, pină Ia 
gara orașului Bu
zău, încercarea 
nervilor începe 
abia acum. In
tri — împreună 
Cu alte sute de 
mașini — pe stra
da Dobrogeanu- 
Gherea, una din 
cele .mai intens 
circulate. Pentru 
a parcurge doi 
kilometri, ai ne
voie de o jumă
tate de oră. Stra
da este o succe
siune haotică de 
gropi, băltoace și 
denivelări.

„Strada Dobrogeanu-Gherea a fost 
de curind reparată și redată circula
ției" — ne spune tovarășul Emil Stan, 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal. O asemenea afirmație nu 
poate fi comentată decit de imaginea 
străzii. Probabil că tovarășul vicepre
ședinte confundă cheltuirea banilor 
cu obținerea rezultatului scontat... 
Pe Bulevardul Gării, cu trei ani în 
urmă, s-a înființat un șantier. Dar lu
crările — realizate în pofida oricărei 
logici de planificare — încă nu s-au 
terminat. Autovehiculele fac ocoluri 
de 2—3 kilometri, iar cetățenii — 
curse cu obstacole peste grămezile de 
pămînt și gropile săpate. Bilan
țul stării de folosință a străzilor bu- 
zoiene este edificator : 50 la sută din 
rețeaua stradală de tranzit este im
practicabilă, 45 la sută nu poate fi 
utilizată pentru circulația autovehicu
lelor, 4 km de străzi sînt desfundate 
sau închise pentru circulație.

Exemplele de mai sus sînt, credem, 
edificatoare. Implicațiile economice — 
nu 
ci 
de 
de
zilnic 5 000—6 000 de ore/vehicul 
rită circulației anevoioase.

Iată cîteva dintre principalele 
care concură la desfășurarea în con
diții încă neeorespunzătoare a cir
culației rutiere la „porțile orașelor" 
și pe arterele de tranzit ale acestora. 
Revenind la sublinierea făcută mal 
la început, a eforturilor vizibile în 
direcția modernizării rețelei stradale, 
trebuie să menționăm încă o dată că 
anomaliile notate aici nu pet fi jus
tificate prin amploarea acestor mo
dernizări, că n-au nici o legătură 
unele cu celelalte. Asemenea anoma
lii se datoresc fie lipsei de suprave
ghere a lucrărilor, fie unor 
tare carențe organizatorice 
fi, de pildă, deschiderea de 
a căror întindere depășește
posibilitățile locale de cuprindere), 
fie — cel mai ades — unor negli
jențe foarte greu de explicat.

numai cele pentru orașul respectiv, 
pentru toți deținătorii de mijloace 
transport interesați — sint destul 
grave. Numai Ia Buzău se pierd 

dato-

cauze

elemen- 
(cum ar 
șantiere 
cu mult

Raid-anchetă realizat de :
Al. PLAIEȘU, Gheorghe CTRSTEA, 
Petre DOBRESCU, Radu GHEOR
GHIU, Ion MANEA
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Pe plan mondial, este tot mai evi
dent că, pentru a se asigura o înaltă 
calitate a produselor și, mai ales, o 
cit mai ridicată productivitate a 
muncii, producția industrială are ten
dința unei specializări din ce în ce 
mai accentuate : activitatea unor în
tregi uzine a ajuns să se rezume, 
practic, la a asambla și încerca pe 
standuri de probă elementele compo
nente — primite de la furnizori strict 
specializați — ale diferitelor produse. 
Se discut^ Și la noi, m’ai ales în ul
tima vreme, despre imperativul op
timizării gradului de integrare a fa
bricației în țadrul centralelor in
dustriale, se fac eforturi pentru adîn- 
cirea continuă a specializării și ex
tinderea tot mai 
interuzinale fn 
producție. De a- 
vansat, în această 
direcție, se avan
sează, însă cam 
lent. De ce ?

Unele cadre 
tehnice sînt de 
părere că de vină 
ar fi prețurile 
practicate în ca
zul semifabrica
telor, pieselor 
și subansamblelor 
realizate pentru 
terțe uzine, pre
țuri care dezavan
tajează pe bene
ficiari, avantajîn- 
du-i, în schimb, 
din plin pe fur
nizori. Se invocă 
fel de fel de e- 
xemple pentru a 
se demonstra că 
marile avantaje 
tehnice și econo
mice ale speciali
zării și cooperării 
interuzinale în 
producție ar fi 
diminuate (une
ori pînă la com
pleta anulare) de 
faptul că, în pri
vința amintitelor 
prețuri, uzinele 
care coordonează 
realizarea în 
mun, de 
mai multe 
tăți, a unor 
duse de : 
complexitate 
practic, la 
remul întreprinderilor furnizoare. 
Este cit se poate de limpede, 
deci, de ce anumite întreprin
deri, interesate să reducă pe orice 
căi cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă, sînt extrem de circumspecte 
cînd e vorba să dezvolte legăturile 
de colaborare-cooperare cu alte 
uzine : aceste legături nu le aduc, 
pentru moment, avantajele econo
mice. Din același motiv preferă, mai 
degrabă, să recurgă la fel de fel de 
improvizații în incinta proprie.

Pe undeva, raționamentul de mai 
sus mi se pare a fi cam șubred : dacă 
furnizorii specializați sînt chiar așa 
de avantajați de lucrările în coppe- 
rare, precum se spune, normal ar fl 
ca aceștia să se întreacă în a-și oferi 
serviciile altor uzine. Realitatea este 
însă cu totul alta : în mod paradoxal, 
nici uzinele furnizoare nu dau do
vadă de entuziasm în a-și asigura 
asemenea comenzi, deși despre ele, 
așa cum arătam la început, se spune 
că le-ar avantaja din plin, că le-ar 
permite, chiar, să-și acopere alte 
cheltuieli, să-și asigure o înaltă ren
tabilitate. Această observație mă face 
să cred că impulsionarea procesului 
de adîncire a specializării și de ex
tindere a cooperării interuzinale in 
producție nu trebuie așteptată nici
decum exclusiv de la reașezarea pre
țurilor practicate în acest gen de re
lații. Dar atunci, pe ce căi poate fi 
favorizată accelerarea acestui procei?

In prezent, în cadrul centralei noas
tre și, în general, în uzinele construc
toare de m'așini care produc unicate 
sau serii mici, foarte multe „colabo
rări" au un caracter cu totul ocazio
nal. Așa se face că, de regulă, aceste 
relații nu se stabilesc, cum ar fi 
normal, după criteriul profilului de 
fabricație, cu uzine cit de cît spe
cializate, ci cu orice întreprindere 
care dispune la momentul oportun 
de capacități de producție neîncăr
cate. Așa stind lucrurile, este și fi
resc ca ambii parteneri, puși față în 
față exclusiv pentru a compensa un 
minus de capacitate de producție cu 
un plus, să vadă în relațiile „de cola
borare" dintre ei mai degrabă un 
rău necesar, decit vreun avantaj.

După părerea mea, explicația constă 
înainte de toate în faptul că uzine ca 
„Grivița roșie" și Uzina mecanică de 
utilaj chimic, ambele din Capitală. 
Uzina de utilaj chimic din Ploiești 
sau „Independența" din Sibiu continuă 
să primească mult prea tîrziu docu
mentația tehnică a produselor pe care 
urmează să le execute într-o anumită 
perioadă. Aflînd în ultimul moment 
ce au de făcut, nici vorbă nu poate 
fi de „rezervarea" din timp, prin în
cheierea unor contracte de colabo
rare-cooperare cu alte uzine, a capa-

largă a cooperării

cităților de producție specializate ne
cesare. Pînă să poată fi solicitate, 
uzinele specializate își acoperă capa
citățile disponibile cu alte comenzi, 
unele dintre ele de cu totul alt spe
cific, și atunci, vrînd-nevrînd, în ul
timă instanță se recurge la singura 
soluție care a mai rămas la îndemînă, 
adică la serviciile — de regulă neefi
ciente — ale unor unități nespeciali
zate. Cred, de aceea, că nu greșesc 
afirmînd că prima condiție a stator
nicirii unor adevărate relații, reci
proc avantajoase, de cooperare inter- 
uzinală este nominalizarea cu un 
avans suficient a sarcinilor de pro
ducție ale uzinelor care coordonează 
fabricația unor produse complexe, 
în felul acesta, cooperarea interuzi-

„SPECIALIZAREA . 
INTR-0 RELAȚIE

Dezbâtind problema: 
Șl COOPERAREA-

ECHILIBRATA, JUDICIOASĂ!"

zine în parte. Conducerii centralei 
noastre — ca și tuturor oonsiliilor de 
administrație ale centralelor indus
triale, de altfel — le revine, de a- 
ceea, sarcina de mare răspundere de 
a valorifica integral noile posibilități 
de îmbunătățire a profilării și de a- 
dîncire a specializării tuturor uzine
lor din componența lor, în principal 
asigurînd realizarea într-un singur 
loc a fiecărei categorii de repere sau 
subansamble. în ce privește centrala 
noastră, ne gindim ca, treptat, să În
credințăm producerea utilajelor de 
tip recipient-ooloană și, în general, 
a celor grele, exclusiv uzinei „Gri
vița roșie", a schimbătoarelor de căl
dură grele — Uzinei de utilaj chimic 
din Ploiești, a aparatelor cu meca

nisme—uzinei „In
dependența" din 
Sibiu, iar a a- 
gregatelor mici — 
Uzinei mecanice 
de utilaje chi
mice din Bucu
rești. Posibilitățile 
concrete de adîn
cire a speciali
zării și, mai ales, 
de extindere 
cooperării 
uzinale în 
ducție sînt
mai numeroase 
decît par la pri
ma vedere. în uzi
ne poate și tre
buie să fie urmă
rită cu mai mul
tă consecvență și 
perseverență res
pectarea unor 
principii și orien
tări tehnice și e- 
conomice teoretic 
unanim acceptate, 
cum ar fi, bună
oară, continua a- 
dîncire 
dizării
rii, ca 
măriri;
fabricație, a spe
cializării produc
ției și, în gene
ral. a progresului 
tehnic, concentra
rea fabricației, u- 
tilizarea pe scară 
largă a S.D.V.-u- 
asigure o calitate

SOLUȚIILE
TREBUIE SA VINA
NUMAI „DE SUS ?

a 
inter- 

pro- 
mult

a standar- 
și tipiză- 
premisă a 
seriilor de

co- 
cătro 
uni- 
pro- 

marer 
sint, 
che-

Ing. Alexandru loan MUSCAN
director tehnic în Centrala industrială de utilaj chimic și rafinării 

din București

nală în producție ar putea fi organi
zată și dirijată judicios, s-ar putea 
statornici după criterii științifice, ar 
dispărea plasarea la întimplare a 
unor comenzi de colaborare— coope
rare și s-ar evita, în general, 
încărcarea nerațională a unor capa
cități de producție specializate. Stu
diile de prognoză, de cercetare în a- 
vans a cererii pieței mondiale ar pu
tea juca, de asemenea, un rol însem
nat în mai buna organizare a produ
cerii în mai multe uzine simultan a 
utilajelor complexe.

Pe de altă parte, multe „colaborări" 
sînt, de fapt, simple prestări de ser
vicii ' materialele necesare sînt pu.se 
la dispoziția furnizorului de cătrfe 
solicitant. Aceasta face ca. spre deo
sebire de producția proprie, cea 
realizată pentru alți beneficiari să in
fluențeze negativ asupra unor indi
catori de eficiență economică. Așa se 
explică de ce o serie de uzine nu se an
gajează in lucrări de colaborare pen
tru uzinele din centrala noastră de
cit dacă nu găsesc soluții mai avan
tajoase de folosire a capacităților 
de producție disponibile. Este ade
vărat, în asemenea situații recurgem 
la diferite compromisuri. „Vin
dem", bunăoară, uzinelor colaboratoa
re piesele pe care acestea urmează 
să ni le prelucreze, iar apoi le „cum
părăm" din nou, de la furnizori, cind 
sint în formă finită. Ca orice com
promis, această „soluție" care, intre 
altele, implică o serie de raportări 
de producție repetate, deci nerea'e, 
nu poate fi decit de scurtă durată. 
Cine să-i ia locul ? După părerea 
mea, obligativitatea prestării ea a- 
tare de către uzine, in anumite limi
te și in condiții reciproc avantajoase, 
a unor asemenea servicii.

In prezent, adincirea profilării și 
specializării producției uzinelor este 
serios frinată de faptul că sarcinile 
de plan pentru utilajele tehnologice 
nestandardizate se precizează in tone 
fizice întrucit toate uzinele dintr-o 
centrală trebuie să realizeze o pro
ducție de o anumită valoare și de un 
anumit tonaj, ele au, prin forța îm
prejurărilor, profile de fabricație a- 
semănătoare și o structură de plan 
foarte apropiată. începînd din 1971, 
indicatorul tone fizice urmează să fie 
doar orientativ. Această măsură cre
ează, după părerea mea, premisele 
unei rapide adînciri a specializării in 
uzinele constructoare de utilaje chi
mice și pentru rafinării și. probabil, 
și in alte uzine. De ce ? Pentru că, 
în lipsa obsesiei tonajului, devine — 
în sfîrșit — pasibilă o redistribuire 
mai rațională, în funcție de specifi
cul comun al diferitelor elemente 
componente ale marilor instalații, a 
sarcinilor de producție ale fiecărei u-

» rilor 
constantă a 
productivitate a muncii, o partici
pare judicios 
uzinelor care 
realizarea unor produse complexe, a- 
dincirea conlucrării dintre proiectanți 
și personalul care se ocupă de apro
vizionarea tehnico-materială, lucrul 
„pe stoc" în cazul semifabricatelor și 
subansamblelor cu o anumită frec
vență de utilizare etc.

Nu mi-am propus, insă, in rindu- 
riie de față, să trec in revistă toate 
aspectele problemei, ci doar să relie
fez că optimizarea gradului de inte-' 
grare a fabricației, adîncirea specia
lizării și extinderea cooperării inter
uzinale în producția de mașini — a- 
tribute specifice ale industriei mo
deme — nu trebuie așteptate „de sus, 
ele putînd fi asigurate, progresiv, pe 
baza eforturilor conjugate ale uzine
lor, ale centralelor industriale.

capabile să
produselor și o înaltă

sincronizată a tuturor 
participă in comun Ia

Peste 3000 kg grîu la ha
pe întreaga

suprafață semănată
VALOROASA EXPERIENȚĂ A ÎNTREPRINDERII 

DE MECANIZARE A AGRICULTURII 
DIN CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA

întreprinderea pentru mecanizarea agricul
turii Castelu, județul Constanța, obține an de 
an rezultate superioare în activitatea econo
mică proprie și contribuie la realizarea unor 
reoalte mari în cooperativele agricole pe care 
le deservește. Citeva cifre sint concludente în 
această privință. Pe cele 4 000 hectare culti
vate cu grîu în cooperativele agricole din raza 
sa de activitate s-a obținut în acest an o 
recoltă medie de 3 017 kg la hectar, iar la 
cooperativa agricolă din comuna Cuza Vodă 
recolta de grîu a fost de 3 700 kg pe întreaga 
suprafață de 480 hectare. Sint concludente și 
cifrele care exprimă rezultatele economice 
ale intreprinderii. în 1969 volumul lucrărilor 
planificat, exprimat valoric, de 16,2 milioane 
lei a fost depășit cu 1,3 milioane lei. în pri
mele șapte luni ale acestui an au fost execu
tate lucrări cu 2,3 milioane mai mult față de 
plan. Cum au fost obțțpute aceste rezultate ? 
După cum ne-a declarat tov. Traian Moraru. 
directorul întreprinderii, se acordă cea mai 
mare atenție folosirii întregii capacități de 
lucru a tractoarelor și a celorlalte utilaje din 
dotare. Bineînțeles, principalul obiectiv il 
constituie executarea la timp a lucrărilor in 
cele șapte cooperative agricole din raza • de 
activitate a intreprinderii. In perioadele cind 
tractoarele nu erau ocupate Ia cimp au fost 
făcute lucrări de transporturi și reparații pen
tru unele șantiere și alte unități economice 
din împrejurimi. în 1969, de exemplu, trac
toarele din dotare au fost folosite in total 
40 000 zile, revenind în medie pe tractor 312 
zile din care in brazdă 248 zile. Ca urmare, 
venitul anual pe tractor a depășit 145 000 lei. 
în acest an, pe șa-pte luni, venitul pe tractor 
se. ridică la aproape 83 000 lei.

Secțiile de mecanizare a agriculturii din co
operativele agricole Cuza Vodă, Poarta Albă, 
Ciocîrlia de Sus pe care le-am vizitat, sint, 
se poate spune, un exemplu de bună organi
zare și gospodărire. Ele dispun de ateliere 
unde se pot face reparații complexe, au per
manent asigurat un minim de piese de schimb 
și subansamble de rezervă. După cum ne-a 
informat directorul întreprinderii, s-a re- 

' ndhțat'de mulți ani de zile la așa-zisele 
campanii de reparații, ce, se, d.esfășoară iarna. 
Reparațiile se execută acum pe bază de gra
fic în tot timpul anului de către oameni cu 
o temeinică pregătire, cu un înalt simț al 
responsabilității. Reviziile periodice, asisten
ța tehnică sint asigurate operativ cu riguro
zitate. Drept urmare, in ultimii ani, fenome
nul de „cădere" a tractoarelor pe brazdă a 
dispărut, iar în 1969 la cheltuielile de repa-

,u

Intr-una din secțiile uzinei de fibre sintetice Săvinești

rații care dețin o pondere mare în structura 
prețului de cost s-au economisit 500 000 lei. 
Aceste rezultate se datoresc faptului că fie
care mecanizator își cunoaște mașina pe care 
lucrează, știe cind și ce reparații și alte lu
crări de întreținere trebuie executate. De 
asemenea, eșalonarea reparațiilor dă posibi
litate ca tractoarele să fie folosite în tot 
cursul anului. Este unul din principalele ele
mente care a contribuit la creșterea produc
tivității muncii. Și în acest an, deși condi
țiile de lucru au fost destul de grele, în 
primul semestru, la acest capitol al planu- , 
lui, au fost realizate economii în valoare de 
300 000 lei. Grija permanentă pentru întreți
nerea ți utilizarea cu maximum de randa
ment a tractoarelor și marinilor agricole a 
dus nemijlocit la depășirea volumului de lu
crări și in mod firesc a veniturilor, în 1969 
cu 1,3 milioane lei. Numai din executarea 
unor lucrări la alte unități economice decît 
cooperativele agricole de producție s-au rea
lizat, in anul trecut, 3,1 milioane lei veni
turi. Un mare volum de lucrări pentru terți 
se realizează și în acest an.

Principiul gestiunii economice proprii 
aplicat aici cu mulți ani în urmă a impus de 
la sine urmărirea atentă și, o dată cu aceasta, 
acțiuni energice pentru reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. Unul din indicatorii 
de bază ai planului care reflectă eficiența în
tregii activități economice il constituie chel
tuielile ce se fac la fiecare mie de lei ve
nituri. Pentru 1969 la I.M.A. Castelu, la fie
care 1 000 lei venituri s-au prevăzut cheltu
ieli în valoare de 685 lei. S-au realizat efec
tiv numai 593 lei. ceea ce a făcut ca bilanțul 
anual să înregistreze un beneficiu de 6,7. mi
lioane lei, cu 900 000 lei mai mult decît pre
vederile inițiale.

Este locul să consemnăm că la I.M.A. Cas
telu s-a înregistrat anul trecut o productivi
tate a muncii de 100 500 lei de fiecare sa- 

. lariat, iar cîștigul mediu al mecanizatorilor 
a fost cu 
planului, 
din acest 
din țară.

Cadrul 
activitatea a permis întreprinderii ridicarea 
și mai mult a gradului de servire a coopera
tivelor agricole, diversificarea gamei de lu
crări pe care le execută. începînd din pri
măvara acestui an s-au mecanizat în între
gime lucrările de producere a furajelor ; în 
plantațiile de vii se execută prășitul, gră- 
patul, stropirile împotriva dăunătorilor. O 
dată cu extinderea amenajărilor pentru iri
gații, întreprinderea a preluat întreținerea 
utilajelor de irigat. Este o obligație nouă pe 
care mecanizatorii o îndeplinesc in condiții 
optime. în 1970 planul prevede realizarea 
unui volum de lucrări de circa 18 milioane 
lei, din care s-au și realizat peste llmilioane. 
Prin întărirea rolului secțiilor de mecani
zare, a responsabilității în îndeplinirea sarci
nilor, mecanizatorii acționează cu perseve
rență pentru reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, astfel îneît să se realizeze peste 
plan 2,5 milioane lei beneficii, cu 1,5 milioane 
lei mai mult decît anul trecut.

Tinînd seama că nivelul producției de grîu 
este determinat în mare parte de calitatea 
muncii mecanizatorilor, conducerea întreprin
derii. de comun acord cu consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole deservite, 
a luat măsuri ca terenurile ce vor fi însă- 
mînțate cu grîu să fie pregătite cu cea mai 
mare grijă. Aproape ^80 la sută din cele 3 000 
hectare ce vor fi cultivate cu grîu se vor am
plasa după plante premergătoare bune. Pe a- 
ceste suprafețe s-au executat arături, precum 
și 2—3 discuiri. La semănat vor lucra cei 
mai experimentați mecanizatori. Ținind sea
ma de calitatea lucrărilor și de condițiile cli
matice din acest an, se consideră că unitățile 
agricole cooperatiste din raza de activitate a 
întreprinderii vor obține și în 1971 recolte 
sporite la grîu.

Experiența întreprinderii pentru mecani
zarea agriculturii Castelu demonstrează că în 
agricultură există mari rezerve în ce privește 
creșterea producției și productivității mun
cii, rezerve care trebuie puse în valoare. Ea 
constituie, în același timp, un mare cîștig de
oarece demonstrează posibilitățile mari care 
există în agricultură de a se munci mai pro
ductiv.

470 lei mai mare decit prevederile 
cifre care situează întreprinderea, 
punct de vedere, pe un loc fruntaș

nou in care își desfășoară acum

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)
primele 7 luni ale acestui an, la uree 
s-a înregistrat un minus de 70 700 
tone, iar la îngrășăminte complexe — 
de 27 400 tone.

întrucît la ambele sortimente, pon
derea cea mai mare a restanțelor o au 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
de la Turnu Măgurele și Combinatul 
chimic Craiova, am urmărit să aflăm 
cauzele care au determinat la aceste 
mari unități ale industriei chimice o 
atare situație necorespunzătoare, mă
surile luate de minister pentru com
pensarea minusurilor la fiecare sor
timent în parte.

După părerea ing. Tlberiu Bota, di
rector tehnic in Ministerul Indus
triei Chimice, hotărîtoare au fost de- 
Ticiențele în funcționarea instalațiilor 
tehnologice, cu precădere a celor noi.

— în ziua de 7. iunie a.c. — ne-a 
spus dînsul — o manevra greșită e- 
fectuată la pornirea noii instalații Sy- 
betra de la Combinatul chimic din 
Turnu Măgurele a provocat o defec
țiune a cărei remediere a întîrziat 
punerea în funcțiune a instalației 
respective cu trei luni de zile. Tot la 
această unitate, defectarea unui com
presor de la „vechea" instalație de 
fabricare a amoniacului a dus la o 
pierdere de producție de 150 tone de 
amoniac zilnic. Iar reparația a durat 
14 zile.

Pină la sfîrșitul lunii august a.c.,la 
combinatul din Tr. Măgurele, res
tanța față de plan la producția de 
îngrășăminte „cîntărea" peste 87 700 
tone. Ce se întîmplă de fapt pe noua 
platformă a acestui combinat ? Din 
discuțiile pe care le-am avut pe a- 
ceastă temă cu cadre de răspundere, 
din combinat a reieșit că o serie de 
utilaje de pe noua platformă nici

pînă astăzi nu au fost puse la punct 
de furnizorul străin. Această tărăgă
nare a pricinuit serioase pierderi, îm- 
piedicînd realizarea unor mari can
tități de îngrășăminte chimice. Mun
citorii, inginerii combinatului au de
pus eforturi serioase pentru a limita 
pierderile de producție. O demon
strează rezultatele bune obținute in 
opt iuni din acest an, la primele in
stalații intrate în funcțiune la Tr. Mă
gurele, faptul că aici s-a realizat pla-

După cum se vede, este vorba de 
aceleași cauze și argumente, pe care 
factori de răspundere din Ministerul 
Industriei Chimice le invocă nu de 
ieri, de azi. Nu mai departe, in lună 
septembrie 1969. intr-un articol apă
rut in ziarul nostru, restanțele 
consemnate (și) la acea dată la 
producția de ingrășăminte azo- 
toase erau justificate tot prin 
neintrarea în producție — atît la 
Tr. Măgurele, cît și la Craiova — a

șăminte chimice. Bunăoară, la Cra
iova, termenul de verificare a noii 
instalații va fi scurtat cu 15 zile (de 
altfel, la 31 august a.c., instalația a 
fost repornită) ; la Tr. Măgurele, prin 
efortul comun al tuturor specialiști
lor, se prevede pornirea noii instala
ții Sybetra la data de 5 septembrie 
a.c. în plus, planurile de producție 
ale acestor mari unități vor fi reana- 
lizate, apelîndu-se totodată Ia spriji
nul altor combinate ale industriei

îngrășămintele chimice
nul atît la producția globală cit și la 
producția marfă, că toate instala
țiile „vechi" funcționează la întrea
ga capacitate și în limitele consumu
rilor specifice planificate. Totuși, 
nerealizarea producției la noua insta
lație nu a putut fi compensată.

Nu cu mult diferită este și situația de 
Ia Combinatul Chimic Craiova. E a- 
devărat, și aici s-au obținut supli
mentar, în primele 8 luni ale anului, 
— la primul grup de îngrășăminte 
azotoase — 24 600 tone azotat de a- 
moniu. Producția de circa 20 000 
tone uree, care trebuia realizată la 
noul grup Sybetra pînă la sfîrșitul 
lunii august, a fost trecută însă în... 
contul restanțelor. De ce 7 Pentru că 
grupul respectiv nu a intrat în func
țiune — așa cum se preconiza — el 
neîntrunind condițiile de recepție.

unor instalații, precum și prin func
ționarea defectuoasă a altora. Azi, 
după circa un an, situația nu pare 
să fi evoluat prea mult. Refrenul cu 
„instalațiile primite de la furnizori 
sint de vină" revine obsedant.

Problema care se ridică cu toată 
acuitatea este : nu se poate reglemen
ta o dată pentru totdeauna o stare 
de lucruri care, prin durată, are 
repercusiuni cu totul nedorite a- 
supra dezvoltării agriculturii ? Pe 
această temă am avut, in fina
lul investigațiilor noastre, o con
vorbire cu ing. Nicolae lonescu, ad
junct al ministrului industriei chi
mice. Dinsul a ținut să precizeze 
că, în cele două combinate, s-au sta
bilit ample planuri de măsuri prin 
aplicarea cărora se urmărește intra
rea în normal a producției de îngră-

chimice. Cît privește îngrășămintele 
complexe, prin folosirea instalațiilor 
la întreaga lor capacitate, prin apli
carea unor modalități practice de în
cărcare și expediere a producției fi
nite către beneficiari, se scontează 
recuperarea integrală a restanțelor.

— Pînă la sfîrșitul anului, toate 
obligațiile noastre contractuale pri
vind livrările de ingrășăminte chi
mice către agricultură vor fi onorate 
— ne-a asigurat adjunctul ministru
lui. Mai mult, scontăm că la ingră
șăminte azotoase vom livra in plus 
față de contracte peste 600 tone.

Desigur, hotărîrea chimiștilor de a 
recupera pînă la sfîrșitul anului toate 
restanțele o apreciem cum se cuvine. 
Dar această recuperare trebuie să 
aibă loc cit mai repede pasibil, să 
fie operantă, să corespundă calen

darului lucrărilor agricole. în cu- 
rind va începe campania însămîn- 
țărilor de toamnă și, de aceea, can
titățile de îngrășăminte chimice tre
buie să fie asigurate în întregime, 
ritmic și pe sortimente, tocmai in a- 
ceastă perioadă cînd este nevoie de 
ele. Bunăoară, pentru a putea influ
ența pozitiv viitoarea producție de 
griu, livrările de îngrășăminte com
plexe trebuie concentrate pînă la 1 
octombrie a.c. La fel se pune pro
blema și în cazul îngrășămintelor a- 
zotoase. Altfel, efectul efortului ma
terial și financiar este mult dimi
nuat. Iată de ce în combinatele de 
îngrășăminte chimice — și, în spe
cial, în cele de la Craiova și Turnu 
Măgurele — trebuie făcut totul pen
tru ca producția să intre cît mai re
pede pe făgașul ei firesc, pentru ca 
livrările de îngrășăminte către agri
cultură să aibă un ritm normal, așa 
cum s-a prevăzut în contractele eco
nomice. în această acțiune de recu
perare a restanțelor, de asigurare in 
întregime a necesarului de îngrășă
minte chimice, este absolut necesară 
intervenția competentă și hotârîtă a 
ministerului de resort, valorificarea 
tuturor rezervelor existente în cele
lalte unități producătoare de îngră
șăminte chimice. Nu trebuie pier
dut nici un moment din vedere 
că Intrarea rapidă în funcțiune 
a noilor instalații, realizarea rit
mică a planului de îngrășămin
te chimice reprezintă un impera
tiv Impus de interesele Intensificării 
producției agricole încă din primul 
an al viitorului cincinal, de intere
sele întregii economii naționale — 
pentru că mai multe îngrășăminte 
chimice înseamnă recolte sporite și, 
implicit, mai multă pîine I

CONTRASTE
• S-a răsturnat
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județul

preconizate,

efectua și terme- 
de execuție. Re-

un 
de

producției 
247 000 de 
a făcut, ca 

sarcinilor

tipice de 
gospodărire

județul Suceava 
funcționează încă

pe caldarim...

Se pare că întreprin
derea județeană de 
construcții și monta
je Mehedinți s-a „spe
cializat" in imobili
zarea resurselor ma
teriale și bănești ce i 
s-au pus la dispoziție, 
inregistrind o perfor
manță de neinvidiat > 
la 30 iunie, întreprin
derea avea imobilizări 
in mijloace circulante 
de 5 957 000 lei, din 
care 4 832 000 lei in 
stocuri supranormati- 
ve de materiale de 
bază și prefabrica
te și 1 134 000 lei 
producție nedeconta- 
bilă. Aceste niveluri se 
mențin în general ace
leași de la începutul 
anului, lată și două 
exemple 
proastă 
internă : în depozitele 
întreprinderii există 
un stoc supranormativ 
de 15 900 mp timplărie 
din lemn, care valorea-

ză 2 547 000 lei, in timp 
ce necesarul de con
sum pentru îndeplini
rea planului anual este 
de 12 000 mp. La radia
toare de calorifer din 
fontă, supranormativul 
se ridică la 450 tone, 
in valoare de 1 896 000 
lei. Performanța amin
tită ar fi trecut poate 
mai puțin observată 
dacă ea nu ar fi fost 
completată cu altele la 
fel de „răsunătoare", și 
anume: în șapte luni, 
întreprinderea n-a rea
lizat nici jumătate din 
planul anual de inves
tiții, iar productivita
tea muncii a fost cu 10 
la sută mai coborît* 
față de prevederi.

După cum se vede, 
un grafic „excelent"... 
cu condiția să fie pri
vit răsturnat. Dar 
poate se găsește și altă 
soluție ca să se așeze 
activitatea intreprinde
rii cu capul in sus ?

® Antidot pentru 
năravul din fire

La începutul lunii 
iunie a.c., specialiști ai 
Direcției județene de 
statistică Ilfov consta
tau, în urma unei ve
rificări la întreprinde
rea de industrie locală 
Snagov, că datorită a- 
plicării greșite a meto
dologiei de calcul și or
ganizării necorespun
zătoare a evidenței 
tehnico-operative, s-a 
„umflat" artificial pro
ducția globală prin in
cluderea unor produse 
neterminate sau consu
mate in propriul pro-

tismentul sever acordat 
comitetului de direcție 
al întreprinderii nu s-a 
dovedit eficace. O lună 
mai tîrziu, la 
control efectuat
sucursala județeană Il
fov a Băncii Naționale, 
s-a descoperit, la sec
ția metalurgică Chitila 
a întreprinderii, o nouă 
mistificare in plus a 
raportărilor — de 55 000 
de lei. Nu se știe insă 
că informarea eronată 
a organelor superioare 
reprezintă o încălcare 
a legilor statului 7 S-ar 

ces de fabricație. Eli- zice că năravul cadre- 
mlnarea exagerărilor a ' ’ ’ - ■
determinat diminuarea 
volumului 
globale cu 
lei, ceea ce 
nerealizarea 
de plan să apară mult 
mai accentuată. Aver-

lor de conducere de la 
întreprinderea de in
dustrie locală din Sna
gov nu are lecuire ; to
tuși credem că forurile 
db resort pot și trebuie 
să „descopere" antido
tul cuvenit...

In nota : „La adăpat, 
cu apa Sim.betii". pu
blicată nu de mult la 
această rubrică, se cri
tica faptul că la coope
rativa agricolă din co
muna Vadu-Pașii, ju
dețul Buzău, construc
țiile aferente alimen
tării cu apă a sectoru
lui zootehnic, efectua
te de către Întreprin
derea de foraje și ali
mentări cu apă Bucu
rești din 1968—1969, 
nu pot fi încă uti
lizate. Deși se cheltui
seră 800 000 lei apa tot 
nu curgea prin con
ducte. Din răspunsul 
primit din partea În
treprinderii de foraje 
București rezultă că 
încă în luna februarie, 
ca urmare a deficien
țelor semnalate de coo
perativă, s-au stabilit 
remedierile ce urmau 
a se 
nele

medierile au fost efec
tuate, dar fără ca efec
tuarea lor să se con
semneze in vreun act. 
Pentru întîrzierea lu
crărilor de remediere 
solicitate de cooperati
vă și pentru neincheie- 
rea actelor care să 
consemneze funcționa
rea sistemului după 
remedieri, întreprinde
rea i-a sancționat pe 
Gh. Iliescu, inginer 
șef al șantierului nr. 5, 
și pe Nicolae Coman, 
șef de lot. In prezent, 
instalația funcționează, 
dar nu total; mai tre
buie unele completări, 
pentru care cooperati
va mai trebuie să co
mande efectuarea unor 
lucrări. Dar coopera
torii se întreabă : oare 
cind instalația va func
ționa „ca ceasul ?". Cit 
va mai dura sistemul 
remedierii remedieri
lor ?

In 
mai 
două școli de mecanici 
agricoli. Spunem încă, 
deoarece peste citeva 
zile una din ele, pe 
baza ordinului 1880 
din 10 august al Mi
nisterului Agriculturii 
și Silviculturii, urmea
ză să-și înceteze acti
vitatea. Această măsu
ră corespunde unor ce
rințe de îmbunătățire a 
procesului instructiv. 
Numai că nu a fost a- 
leasă soluția optimă. 
Respectiv, se proiectea
ză să fie desființată 
școala de mecanici a- 
gricoli din Salcia pen
tru construirea căreia 
s-au cheltuit de curind 
milioane de lei. Școala 
dispune de săli de stu
dii, internat, cantină, 
bibliotecă, ateliere și 
poligoane pentru prac
tica elevilor etc. In 
plus, școala din Salcia 
este situată chiar in 
incinta întreprinderii 
de mecanizare a agri
culturii, ceea ce oferă 
elevilor largi posibili
tăți de însușire direc-

tă, „pe viu", a practicii 
de mecanizatori. In 
viitor, pregătirea me
canizatorilor urmează 
să se facă la școala din 
orașul Fălticeni. Dar 
aci sălile de clasă sint 
dispersate în citeva 
clădiri improprii pro
cesului de învățămînt, 
nu există ateliere și 
poligoane de practică 
adecvate, iar pentru a- 
menajarea lor ar trebui 
cheltuite alte milioane 
de lei. Iar specializarea 
cu tractorul nu se 
face pe caldarim — 
prea ar merge șon- 
tic-șontic. Continuarea 
pregătirii mecanizato
rilor la școala din Sal
cia ar fi o soluție mult 
mai economică, mal e- 
ficientă și mai folosi
toare pentru procesul 
instructiv-educativ al 
viitorilor mecanizatori. 
Nu este tîrziu pentru 
ca să se revină asupra 
măsurii
care ar urma să fie a- 
plicată în practică in- 
cepind cu data de 5 
septembrie.
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PUNȚI DE AUR
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Ș TI INȚEI
ROMÂNEȘTI

Succesele strălucite, trecute in revistă cu prilejul recentei sărbătoriri 
• zilei de 23 August, sint indisolubil legate de faptul că in toate sec
toarele de activitate se afirmă oameni înaintați, care, prin rezultate 
remarcabile, obținute printr-o muncă desfășurată cu pasiune și stăru
ință, cu devotament și înalt spirit de răspundere civică, cuceresc stima 
și prețuirea celor din jur, acționind ca elemente vii, dinamice, ale mer
sului continuu înainte.

Și in domeniul cercetării științifice — a cărei însemnătate deosebită 
a fost subliniată in repetate rînduri de conducerea partidului și statului 
nostru — succesele consemnate pînă acum, unele căpătind o largă apre
ciere pe plan național și internațional, se datorează atit eforturilor ma
teriale apreciabile făcute in ultimii ani, cil și faptului că sint tot mai

numeroși specialiștii care înțeleg rolul inalt ce revine științei astăzi, 
misiunea ei de forță motrice a progresului tehnico-eeonomic. Cel mai 
adesea, aceștia se remarcă prin patriotismul lor fierbinte, printr-o te
meinică pregătire profesională, și, totodată, prin calități morale deose
bite, prin tenacitatea și seriozitatea eforturilor, modestie, grijă față de 
pregătirea și promovarea tinerelor cadre. Sint trăsături ce au caracteri
zat dintotdeauna personalitățile de frunte, progresiste, ale științei româ
nești — și care se regăsesc la toate eșaloanele de specialiști — fie sa- 
vanți consacrați, cercetători care-și conturează o reputație, sau tineri 
aflați in plin proces de formare. Despre aceste „punți de aur“ între 
generațiile științei noastre vom vorbi în pagina de față.

PRIN FORȚA
PROPRIILOR ARIPI

sau 
cu 
la 

au

Nu de mult timp, labora
toarele unor mari întreprin
deri producătoare de echi
pament electroencrgetic 
cele ale unor catedre 
profil electrotehnic de 
politehnicile din țară
fost dotate cu un tip nou, 
îmbunătățit, de divizoare de 
tensiune. Sint instalații 
menite să protejeze rețelele 
dș înaltă și foarte înaltă 
tensiune de eventuale scurt
circuitări. Dacă vreun be
neficiar, dorind să afle de
talii, se adresează colecti
vului care le-a creat — Ins
titutul de cercetări și pro- ' 
iectări pentru industria 
electrotehnică din Capitală 
— solicitarea este transmisă 
automat laboratorului de 
calcul electronic. Mai pre
cis, conducătorului acestuia, 
dr. ing. Mircea Cehan-Ra- 
coviță, cel care a inițiat și 
efectuat. în fapt, cercetările 
în cauză... >

Nu este singurul rezultat 
valoros care l-a situat pe a- 
cest cercetător printre spe
cialiștii recunoscuți prin 
competență și maturitate 
ai institutului. Poate că u- 
nii dintre cei care discută 
cu el prima oară pot spune 
că inginerul Racoviță

este... cam 
„importanța" 
cordă. Este 
nu arată, nici de departe, 
cei patruzeci de ani împli
niți, fiind ceea ce se nu
mește o figură adolescen
tină. Dar resorturile tine
reții sale, trebuie căutate 
mai ales în neastîmpărul 
creator care-1 animă.

Pasiunea pentru nou și o- 
riginal nu se manifestă — 
în ceea ce-1 privește — în
tâmplător, spontan, ci apare 
ca o trăsătură conștientă, 
cultivată anume, 
semnarea cîtotva ‘ 
opiniile sale este edifi
catoare : „Inginerul 
tăzi, mai ales cel care lu
crează în cercetarea științi
fică, trebuie să adauge pro
verbialului său spirit prac- 
tic-aplicativ o nouă însu
șire, indispensabilă, .cea a 
creației" ; „originalitatea în 
știință devine funcție de e- 
conomicitate" : „un instru
ment matematic dezvoltat 
apare astăzi ca un suport 
indispensabil pentru creația 
în tehnică" etc. De altfel, 
cînd s-a convins că un fond 
bogat de cunoștințe matema
tice îi facilitează munca, n-a 
pregetat să se..- „matemati-

tînăr pentru, 
ce i se a- 
adevărat -:ă

Con- 
dintre
de as-

zeze“ substanțial. Căci n-a 
fost nici o clipă tentat să 
dea pasiunii sale creatoare, 
interesului pentru nou, un 
curs abstract, de erudiție 
stearpă, ci a înțeles să le a- 
firme in vălmășagul proble
melor reale ale specialității, 
ale nevoilor domeniului 
vast al electrotehnicii.

Să fii lansat, in fiece mo
ment, pe cîteva piste de 
cercetare noi, îndrăznețe — 
două-trei în programul de 
lucru de la institut și una- 
două în orele de destindere, 
de acasă — iată o formă a 
„crizei de timp" care con
stituie una dintre sursele 
principale de satisfacții ale 
cercetătorului. Concomitent 
cu perfecționarea vechilor 
tipuri de divizoare de ten
siune, ’■ Inginerul Racoviță 
și-a adus contribuția și la 
desfășurarea altor cercetări, 
cum sînt cele aplicate la ge
neratoarele sincrone — a- 
flate în fabricație la Uzi
na de mașini electrice-Bucu- 
rești — unele soldate cu 
multiple avantaje.

Aceeași preocupare pentru 
„noutatea utilă" a vădit-o 
și în alegerea subiectului 
lucrării sale de diplomă : 
„Studiu teoretic și apli*

al unor criter-ii inte- 
de calitate in siste- 
automate", remarcată 
pregnantele ei e- 

de originalitate.

Modestia
talentului autentic
Cu un an și ceva în 

urmă, reprezentanți de 
frunte ai științelor mate
matice din Franța s-au în
trunit într-un „seminar de 
specialitate", pentru a dez
bate cele mai noi și valo
roase realizări ale acestei 
multimilenare discipline 
științifice. Printre altele, 
le-a reținut atenția o „co
municare", inedită, a unui 
cercetător-matematician din 
țara noastră : Zsido Laszlo, 
de la Institutul de mate
matică al Academiei. Au
torul aborda un sector de 
mare actualitate și cu mul
tiple aplicații al matema
ticii, teoria ergotică, por
nind de la cercetările com
plexe inițiate de reputatul 
matematician Sinai Iacov 
Grigorievici, pe care le-a 
continuat și dezvoltat crea
tor. De altfel, însuși savan
tul sovietic, într-o sorisoa1 
re transmisă ulterior cole
gului român, remarca me
ritele deosebite ale acestuia. 
La scurtă vreme, alte două 
asemenea contribuții repre
zentative, — de această 
dată în sfera, nu mai pu
țin importantă, a teoriei 
spectrale, au impus atenției 
pe cercetătorul din Bucu
rești.

Zsido Laszlo a fost invi
tat să participe și la cursu
rile și dezbaterile unei 
proeminente „școli de vară" 
— pe tema utilizărilor ma
tematicii moderne în me
canică — organizată în 
Anglia. Semnificația aces
tei invitații ? Specialiștii 
în materie spun că ea con
stituie un semn de apre
ciere deosebită, avînd în 
vedere prezența unor per
sonalități reprezentative, 
sau care au început să în
semne ceva în matematica 
contemporană.

Rapida afirmare pe plan 
intern și internațional a 
matematicianului nostru e 
subliniată în mod deosebit 
de faptul că el nu are de- 
cit 24 de ani, absolvind

facultatea și Iucrind la In
stitutul de matematică de 
numai doi ani...

— N-aș putea spune cu 
precizie ce anume mi-a de
terminat esențial interesul 
pentru matematică — ne 
mărturisea Zsido Laszlo. 
Poate faptul că tatăl meu, 
acum om trecut de șaizeci 
de ani, a predat această 
disciplină la un 
Brașov ? Poate 
purtate Încă în 
școală medie cu 
tul meu profesor 
matică ?...
ceput să-mi placă pe la 
mijlocul liceului, iar în anii 
imediat următori am parti
cipat la două Olimpiade in
ternaționale de matemati
că : în anul 1962, în Ceho
slovacia și în 1963, în Polo
nia. La prima, nu m-am 
remarcat în mod deosebit 
și au fost momente cînd 
mă întrebam dacă nu ar fi 
maj bine să abandonez. în 
Polonia am obținut, însă, 
Premiul I. Ulterior, mi-am 
dat seama că matematica 
educă o scrie de calități pe 
care le apreciez foarte 
mult și care sînt vitale în 
epoca noastră de avînt ne
maiîntâlnit al științei : o- 
biectivitate, rigoare, inven
tivitate — cu coresponden
tele lor pe planul carac
terelor : sobrietate, sigu
ranță, ingeniozitate...

La imaginea pe 
ne-o lasă acest prim 
tact, să adăugăm și 
niile unor colegi și îndru
mători din cadrul Institu
tului. Secretarul științific, 
cercetătorul Radu lordă- 
nescu, ținea să remarce : 
„Apreciez în mod deosebit 
capacitatea lui de a se o- 
rienta spre lucrările difi
cile, de a nu face o dis
tincție prea mare între 
programul de Ia institut și 
cel de acasă, ambele 
aceeași dominantă : 
diul. Chiar dacă 
in vedere numai 
rile din plan la care co-

liceu din 
discuțiile 
anii de 
pasiona- 

de mate- 
Oricum, a în*

care 
con- 
opi-

avînd 
stu- 

avem 
lucră-

laborează acum, se poate 
constata că ele se înscriu 
printre preocupările unor 
somități ale matematicii, 
din țară și de peste hota
re". Iată și părerea unui 
alt membru al colectivului, 
I. Dinculescu, împreună cu 
care tînărul cercetător pre
gătește o carte despre pro
bleme actuale a,le matemati
cii, pentru o ‘editură din 
străinătate : „Un factor ca- 
re-i permite colegului nostru 
să depășească dificultățile 
este efortul perpetuu de in
formare. Din cele nouă ore 
pe care le petrece zilnic 
la masa de lucru din insti
tut, două treimi le acordă 
cititului. Nu este de loc 
un „individualist", apelează 
frecvent la colegi, ceea ce îi 
sporește șansele de succes".

în legătură cu această 
din urmă observație, mate
maticianul Teodor Moru- 
zan, secretarul biroului or
ganizației de pallid din 
Institut, ne-a spus : „To
varășul Zsido poate fi vă
zut frecvent în compania 
unui alt tînăr cercetător, 
venit mai recent în institu
tul nostru. Și acum, în a- 
ceastă după-amiază. îi pu
tem găsi în birou. Iucrind 
alături. Aceasta îmi spune 
ceva în legătură cu spiritul 
său de colegialitate. De 
altfel, colaborarea cu cei
lalți cercetători îi oferă și 
lui posibilitatea de a-și 
confrunta direct ideile, o- 
piniile cu ale altora, intr-un 
spirit de modestie și recep
tivitate".

Sint elemente care de
monstrează că existența u- 
nei puternice pasiuni ști
ințifice, munca intensă. In
formarea largă, modestia și 
eforturile întreprinse in co
lectiv constituie coordonate 
obligatorii ale afirmării și 
maturizării grabnice a spe
cialistului.

catlv 
grale 
mele 
prin 
lemente 
Pornindu-se de la ea, sînt 
în curs de inițiere unele 
cercetări aplicative de reală 
importanță tehnico-econo- 
mică.

Inginerul Racoviță este 
pasionat și de idei cu 
bătaie lungă, care vor intra 
in faza cercetării, a elabo
rării efective, sistematice, 
abia „mîine". îl preocupă, 
de pildă, un alt domeniu 
de mare viitor : cel al iden
tificării proceselor în mașini 
— în cazul său. In echipa
mentele electrotehnice.

Se mai spune despre e- 
roul nostru că este un „non
conformist". Opinia sa măr
turisită este că una dintre 
principalele cauze ale „îm- 
bătrinirii" premature a unor 
cercetători trebuie căutată 
într-o prejudecată : ceea ce 
s-a spus și făcut pînă la, ei, 
în domeniu, 
recum totul : 
aduce nimic 
țial ; aceasta 
panajul unor personalități 
ilustre, ei au doar un rol 
modest, — concepție care 
limitează orizontul, stinge

elanul. Dar, nonconformis- 
mul său nu tnseamnă deloc 
o negare a contribuției 
„clasicilor" domeniului. Din
tr-o lucrare mai veche a 
acad. Aurel Avramescu, cel 
care a contribuit la formarea 
sa ca specialist — acum el 
zburînd de mult indepen
dent, prin torța de sus- 
tentație a propriilor aripi 
— a desprins ideea „con
stantei de timp". Inten
ționează s-o aprofundeze, 
să-i deslușească utilizările 
practice care ar putea inte
resa actualul stadiu de evo
luție al economiei noastre.

Ar însemna să omitem o 
trăsătură importantă a fe
lului de a 
al acestui 
nu am 
contribuția
rea altor specialiști- în co
lectivul pe care-1 conduce 
lucrează mai ales tineri. 
Prin forța exemplului per
sonal, prin ideile pe care 
le infuzează acestora, el 
caută să-i educe în spiritul 
unei înțelegeri superioare a 
răspunderii sociale, a misiu
nii patriotice a cercetătoru
lui din țara noastră, trans- 
mițîndu-le febrilitatea sa 
creatoare și sprijinindu-i în 
cazurile inerentelor ezitări.

gîndi și acționa 
cercetător dacă 
aminti și de 
sa la forma-

reprezintă oa- 
ei nu mai pot 
nou substan- 
ar fi doar a-

IN LOC DE EXPLICAȚIE LA

Am citit în biografiile 
unor fizicieni celebri cu
vintele calde rostite de a- 
ceștia, de cîte ori se ivea 
prilejul, la adresa celor 

i „mo- 
Uneori 

nu știau 
asemenea 

căci poți să 
‘ fără

____ adresa 
care le-au servit ca 
del" în profesie. 1 
„modelele" nici 
că au generat 
simțăminte, . .
admiri pe cineva și 
ca el s-o afle. Mă număr 
printre cercetătorii tineri, 
veniți in ultimii șase-șapte 
ani in Institutul de fizică 
din București, care au avut 
prilejul fericit de a lucra 
și a se forma ca specialiști 
sub directa îndrumare a 
tovarășului academician 
Eugen Bădărău. Sint mem
bră a colectivului Secției 
de fizica plasmei, de care 
acesta s-a ocupat nemijlo
cit în cadrul institutului și 
m-am numărat printre co
laboratorii săi intr-o serie 
de lucrări din domeniul 
convertizoarelor termoio- 
nice (instalații de transfor
mare directă a energiei 
termice în energie elec
trică). Activînd într-un 
sector al fizicii apărut re
lativ recent pe plan mon
dial și care a cunoscut o 
activitate susținută în țara 
noastră abia în ultimii ani, 
nu pot să nu mă gindesc la 
faptul că la pregătirea mea 
a contribuit în mod hotărî- 
tor adevăratul meu ma
gistru.

Formarea unui cercetător 
științific, mai ales într-una 
din disciplinele sau ramu
rile moderne, costă scump; 
statisticile occidentale indi
că peste 100 000 de dolari, 
totodată fiind nevoie ca 
specialiștii să fie pregătiți 
temeinic și într-un timp 
scurt. De aceea, cred că în 
contextul factorilor mul
tipli care acționează in 
cursul acestui proces — ți- 
nînd atit de cel in cauză, 
cit și de influențele for
mative exterioare — în
drumarea „magistrului" ră- 
mine esențială. Personal, 
m-am convins de existen
ța unei serii întregi de a- 
vantaje : ajutorul vine din 
partea unui om pe care 
ți-ai dori să-l imiți, într-un 
fel ; este un sprijin prompt, 
concret, vizînd elucidarea 
deplină a unor impedimen
te circumscrise foarte 
xact ; este continuu ; 
poate realiza într-o 
varietate de forme, 
tate momentului, situațiilor 
concrete.

în ceea ce privește spri
jinul de această 
primit de la cel

care vorbesc, el s-a rea
lizat indirect și direct. Voi 
aminti, în primul rînd, in
dicațiile și recomandările 
date, uneori zilnic, secto
rului in care lucrez. Apoi, 
frecventele seminarii de in
formare, organizate în in
stitut și prezidate de 
gistru, ne-au permis 
luăm cunoștință de

ma-
să 

cele

ca și cum am fi mers sin
guri. Țin minte, de pildă, o 
zi în care noi. cițiva tineri, 
Iucrind la probleme legate 
de convertizoarele cu des
cărcare auxiliară, efectuam 
fără succes unele încercări 
de laborator. Tocmai ne 
poticnisem, cînd Profeso
rul s-a ivit în ușa labo
ratorului. Ghicind, dintr-o

însemnări despre

„.MAGISTRUL
MEU

e- 
se 

mare 
adao-

natură 
despre

mai recente rezultate 
tendințe apărute pe 
mondial, în domeniul res
pectiv. Discuțiile din aces
te seminarii reprezentau a- 
deseori pentru noi, cerce
tătorii aflați încă în for
mare, o adevărată „școală" 
de susținere a adevărului 
științific, a ideilor noi, sau 
de renunțare la propriile 
opinii, cînd contraargumen- 
tele o impuneau. De 
menea, lucrările celui 
ruia ne-am obișnuit 
spunem „Profesorul", 
mai recente sau cele de a- 
cum un deceniu — primele 
care au abordat, la noi, 
probleme legate de fizica 
plasmei — au constituit și 
pentru mine nu numai o 
sursă bogată de cunoștin
țe, dar și adevărate modele 
de tratare a problemelor.

Am apreciat și apreciez 
însă, în mod deosebit, ca
pacitatea Profesorului de a 
exercita această influență 
formativă asupra noastră, 
a tinerilor, mai ales in mod 
direct, nemijlocit, de Ia om 
la om. Cred că nu întâm
plător de cele mai multe 
ori a apărut î 1
noastră tocmai 
veam mai 
de sfatul 
mai multă 
călăuzindu-ne din aproape 
în aproape spre rezolvare,

în preajma 
cind a- 

mare nevoie 
cuiva cu 
experiență,

privire, starea de derută 
în care ne aflam, ne-a 
propus să încercăm încă o 
dată, împreună.. Și experi
mentul ne-a reușit...

Am avut și alte prile
juri de a simți efectul bi
nefăcător al îndrumărilor 

, sale, în primul rînd, în 
ceea ce privește orientarea 
noastră i 
științifice 
Ne-a spus 
trebuie să 
ales teme 
rimentale, 
rea convertizoarelor 
moionice. La început ni se 
părea că efectuarea unor 
astfel de cercetări depă- 
șește puterile noastre. Ul-

spre preocupări 
elevate. utile. 

: dc multe ori că 
abordăm mai 

și aspecte expe- 
vizînd realiza- 

ter-

terior, ne-am convins însă 
că putem face mai mult de-

Din epoca formării mele 
ca specialist în chimia «in
dustrială, păstrez în amin
tire chipul MAGISTRULUI: 
regretatul acad. Eugen 
Angelescu. îl revăd, mai 
ales, in momentele cînd se 
bucura de rezultatele știin
țifice pe care le obțineam, 
ca de un adevărat succes 
personal. Ulterior, pe mă
sură' ce eu însumi, paralel 
cu munca științifică, ve
deam strîngindu-se în ju
rul meu oameni tineri, pa
sionați de chimie și dor
nici să-mi ceară sfatul sau 
ajutorul, am înțeles sub
stratul mai profund al u- 
nei astfel de bucurii — in 
fapt, conștiința unei bi
ruințe asupra timpului. 
Ceea ce nu mai poate rea
liza savantul virstnic, sau 
ceea ce nu poate realiza 
singur, înfăptuiește îm
preună cu discipolii săi. 
prin aceștia, experiența și 
cunoștințele lui fiind mai 
amplu, mai bine valorifi
cate.

Nu știu dacă tînărul a- 
sistent și doctorand Ion 
Săndulescu a citit pe chi
pul meu, cînd mi-a pre
zentat primele sale lucrări, 
un sentiment similar. Ori
cum, satisfacția mea este 
cu atit mai deplină cu cît 
el se formează într-un do
meniu nou, modern, inte- 
resînd în cel mai înalt 
grad economia națională : 
chimia catalizatorilor.

Trăiești timpuri fericite 
de afirmare, tinere coleg, 
cind specialistului în for
mare, tînărului cercetător 
ii sint deschise larg porțile 
științei, îi sînt create con
dițiile indispensabile unei 
evoluții normale. Țin min
te cit de greu se ajungea 
uneori, în trecut, la o car
te de specialitate, la un la
borator dotat cu cele ne
cesare... Pe cînd astăzij 
dumneata și alți cercetători 
tineri, realizați o ideală 
îmbinare între chemare și 
condițiile ei de împlinire, 
evoluînd nu numai în con
diții de dotare tehnică și 
într-un context organiza
toric superioare, dar și în- 
tr-un c'.*mat de înțelegere 
superioară a exigențelor

H E 0 E □

FOTOGRAFIE

7 INTELIGENTE
9

REUNITE
Aparatul pe care îl vedeți ar putea fi 

asimilat — judecind mai larg — unui or
gan de simț, unui ochi : el are rara cali
tate de a recunoaște automat cele 24 de 
litere ale alfabetului latin și cele 10 cifre 
arabe, toate scrise însă sub formă tip. de 
tipar. Așezi litera în fața „rastrului de 
fotodiode" și această „informație alb-ne- 
gru" codată binar, este transmisă „blocu
lui logic" pentru a fi prelucrată:. Răspun
sul — aprinderea unui bec de pe panoul 
indicator în dreptul literei respective, ros
tirea ei de către „glasul" unui magneto
fon, sau declanșarea unei mașini de scris, 
a unui teleimprimator care o reproduc 
grafic...

Specialiștii întrevăd cîteva utilizări ex
trem de importante — automatizarea unor 
operații contabile, automatizarea procesu
lui de culegere în tipografii, sortarea auto
mată a corespondenței — menționind că 
în forma actuală, aparatul reprezintă doar 
o primă etapă a procesului mai evoluat al 
recunoașterii cibernetice a formelor, ca-

racterelor folosind „algoritmele de instrui
re". Dar, pentru că a venit vorba de in
struire, trebuie să consemnăm faptul că 
instalația e«te o realizare a catedrei de ra- 
diocomunicații de la Institutul politehnic 
București.

Deseori sintem tentați să considerăm o 
lucrare studențească de laborator drept un 
joc de-a „descoperirea" unor rezultate 
științifice preexistente. Iată insă că pa
siunea creatoare a tinerilor poate tinde — 
și asta se întimplă tot mai frecvent — spre 
realizări importanțe, originale, cum este 
cazul aparatului — unicat de față. Cei 
șapte realizatori, șase studenți — Șerban 
PetresAi, Ion Predonescu, Tiberiu Po
pescu, Adrian Cogan, Dan Ciocan și Virgil 
Sărăchie — sub îndrumarea continuă a 
șefei de lucrări dr. ing. Mariana Beliș. au 
pornit de la fondul de cercetări teoretice 
și experimentale al catedrei : lucrări știin
țifice sau teze de doctorat privind acest 
capitol central al ciberneticii — mașini

epocii noastre, ale socie
tății față de creația știin
țifică și tehnică.

Am remarcat 
mult la dumneata 
pentru cercetare 
Erai prin anul IV

mal de 
interesul 
și nou. 

___ r — pare- 
mi-se — cind ai fost coop
tat în „cercul științific" al 
catedrei noastre, iar la pri
ma sesiune de comunicări

fabricarea cu randamente 
sporite a monomerilor ne
cesari industriei de 
ciuc sintetic.

Dificultățile întîmpinate 
în prima perioadă a aces
tei activități nu te-au des
curajat. Iată încă o cali
tate pe care aș vrea să o 
relev : tenacitatea, înțelege
rea faptului că în știință

câu-

...DISCIPOLUL

Prof. dr. docent I. V. NICOLESCU
șeful catedrei de chimie tehnologică 
și cataliză a Universității din București

stu-științific 
facultate -ai 
lucrare

a cercului 
dențesc pe 
prezentat o 
s-a bucurat de o apreciere 
unanimă. Intuiția asupra 
realelor dumitale posibili
tăți de cercetător m-a 
făcut să aștept cu incredere 
inițiativa pătrunderii într-o 
asemenea sferă de /preocu
pări. Și ea nu a întîrziat 
să se manifeste : la primul 
concurs pentru înscrierea 
la doctorat, ai reușit cu 
succes. Tema pe care ți-ai 
ales-o se înscrie pe o di
recție modernă în valo
rificarea superioară a hi
drocarburilor și. alegind-o, 
ai dovedit preocuparea de 
a te afirma nu prin inter
mediul oricărei cercetări, 
ci al uneia care, pe lingă 
importanță științifică, să 
prezinte și certe perspecti
ve de utilizare practică. 
Studiile și experiențele pe 
care le întreprinzi, dacă 
vor da rezultatele scontate 
— și sint mari șanse să 
fie așa — vor contribui la

care

□ □ E D

O
■

succesele nu se obțin ușor, 
ci reclamă eforturi neobo
site și iarăși neobosite.

Dar, vorbind despre evo
luția dumitale, trebuie să 
remarc că aceste calități 
nu reprezintă decît factorii 
subiectivi necesari afir
mării in știință. O deosebi
tă însemnătate o au și fac
torii obiectivi, mai ales 
multiplele cerințe și preo
cupări specifice ale chimiei

fel

autoadaptative sau cu autoinstruire, recu
noașterea formelor. Menționăm că unele 
dintre acestea aparțineau chiar șefei de lu
crări, specialistă in domeniu, care n-a pre
getat să atragă in materializarea pro
priilor sale rezultate științifice cițiva 
studențl pasionați de astfel de probleme.

cît credem. Această cons
tatare a fost pentru mine 
un important motiv de 
sporire a increderii in pro
priile-mi forțe, în pregăti
rea pe care am dobîndit-o.

M-am decis cu greu să 
aleg, pentru viitoarea mea 
lucrare de doctorat, o temă 
atit de complexă și nouă 
cum este „Studiul arcului 
de joasă tensiune în va
pori de cesiu — gaze no
bile". Dar, de cîte ori ezi
tam, Profesorul îmi ară
ta cît de important este a- 
cest domeniu pentru știin
ță. pentru economia noas
tră națională care, paralel 
cu producera pe alte căi a 
energiei electrice va conti
nua să dezvolte și ramura 
ei termoenergetică. Ca să nu 
mai amintesc că. în desfă
șurarea cercetărilor la care 
mi-a făcut cinstea de a mă 
lua colaboratoare directă am 
avut,, de asemenea, prilejul 
de a „prinde" detalii teore
tice și' experimentale pe 
care ți le poate da nu
mai o experiență înde
lungată.

Desigur, nu uit cînd re
latez toate acestea de con
dițiile superioare — mate
riale și morale — create de 
partid și de stat activității 
de cercetare științifică, a- 
firmării specialiștilor de 
diferite profile și vîrste. 
însăși influența magistru
lui ar putea rămîne uneori 
sterilă și inoperantă, dacă 
competența și solicitudinea 
sa n-ar avea, ca o bază in
dispensabilă, 
documentare, 
tale, organizatorice 
vate.

înțelegerea tuturor 
tor aspecte mă face 
dau seama mai bine 
propriile mele obligații — 
printre altele, datoria de a 
nu dezminți efortul și în
crederea pe care 
societatea le-au 
în mine. Am 
și faptul că în tot ceea ce 
a făcut magistrul era vor
ba nu numai de îndeplini
rea unei îndatoriri profe
sionale, pedagogice, ci și 
de dorința de a da științei 
românești un specialist cît 
mai temeinic format. Răs
punsul meu va consta deci, 
mai ales în rezultatele pozi
tive pe care sper să le ob
țin în evoluția științifică ul
terioară.

mijloacele 
experimen- 

adec-
aces- 

să-mt 
și de

statul, 
investit 
înțeles

Alexandra BALTOG 
fiziciană
Institutul de fizică 
din București

catalizatorilor („cataliza e- 
terogenă"), care oferă cer
cetării de profil din țara 
noastră un amplu teren de 
afirmare. Astfel, fabricarea 
amoniacului, a acidului 
sulfuric, alături de aceea 
a unei game largi de mo- 
nomeri necesari industriei 
de mase plastice, fibre sin- ( 
tetice, cauciuc sintetic, pre
cum și valorificarea supe
rioară a fracțiilor petro
liere, nu .sint posibile in 
absența catalizatorilor (me
talici sap oxidici).

Fără îndoială că afirma
rea dumitale în viitor, de- 
săvîrșirca pregătirii de 
specialist, sint asigurate și 
prin constituirea unui co
lectiv științific în acest do
meniu. prin organizarea 
unei baze materiale adec
vate. Căci mediul în care 
ai lucrat și lucrezi a avut 
și are, desigur, o influen
ță pozitivă incontestabilă. 
Singur ai remarcat, uneori, 
că ambianța de cercetare, 
spiritul de muncă colecti
vă, nivelul științific inalt, 
posibilitatea discuțiilor zil
nice cu conducerea colecti
vului și cu colegii cu mai 
multă experiență sînt fac
tori care îi impulsionează 
pe începători.

La acestea aș 
‘mai adaug că, la 
perseverența și 
seriozitatea 
rezultatelor, repetarea 
periențelor pină la 
ranța deplină sint alte în
sușiri și metode obligatorii 
pehtru o activitate rodnică 
în contextul științei chi
mice contemporane. Unui 
tînăr inteligent, muncitor 
și pasionat, convins că tre
buie să fie zilnic la curent 
cu tot ce apare nou în do
meniul lui de activitate, 
pătruns de simțămintul or
ganic al necesității cunoaș
terii, îi sînt deschise, în 
țara noastră,' toate drumu
rile. Dumitale și celor 
asemeni dumitale vă revi
ne sarcina de a ridica tot 
mai sus creația noastră 
științifică, punînd temeliile 
unei puternice școli 
mice, de „cataliză", 
urez,' din toată inima, 
ces 1

vrea să 
rîndul lor, 
răbdarea, 

interpretării 
ex- 

sigu-

chi-
Vă 

suc-

□

Este și acesta un aspect al adevăratei pa
siuni pedagogice și al generozității supe
rioare a omului de știință.

Pagină realizată de
Teodor CAZACU
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OMUL FA TĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUSI...
....Tovarășul Lazăr Cris- 

tea tste un excelent șofer, 
cu experiență și pregătire 
profesională... Este un om 
serios, disciplinat, vrednic. 
Prezența lui in întreprin- . 
dere este absolut _ nece
sară"... *

Hirtia din care am re
produs fragmentul de mai 
sus este un act oficial sem
nat, ștampilat. Cuvinte fru
moase, de laudă, care ar 
bucura pe oricine. Ne a- 
i'lăm, probabil, în fața unui 
dosar de promovare. Dar... 
întoarcem filele încopciate și 
aflăm 
de cu 
serios 
seară 
nicia 
virf 
ieșire

mițind justiției „caracteri
zarea" menită să-l scoată 
basma curată pe „indispen
sabilul" huligan 7 Precizăm 
doar atît : „Accidentul" din 
viata lui L. C. are antece
dente de cazier. In 1961, șo
ferul „serios, vrednic și dis
ciplinat" a fost condamnat 
exact pentru aceleași mo
tive.

— Știați pe cine apărați 7
— Repet : nu ne convine 

să pierdem oameni califi
cați — ocolește răspunsul 
Petre Dragomir.

Cooperatorul Ștefan Ne
delcu este prins furînd po
rumb de către paznici și or
ganele de miliție. Se în
cheie un proces verbal iscă
lit și de Radu Pană, pre
ședintele de atunci al coo
perativei. Hoțul este defe
rit justiției. Noul președinte 
— Gh. P. Nicolae — fabrică 
îndată o hîrtie pe care o 
expediază urgent judecăto
riei. „Nu știu să se fi furat 
de la noi ceva", se scrie ne
gru pe alb în hîrtia cu care 
se încerca, printr-un gest

a furat sau— Nedelcu 
nu 7

— Ba da... 
era... miliția, 
în vreun fel... Puneam po
rumbul la loc...

— Și de unde îl luați 7 
întrebăm.

— II recuperam din zi- 
lele-muncă... mă rog... aran
jam noi cumva...

Oare pentru asta a primit 
mandatul cooperatorilor 
Gh. P. Nicolae : să-i păsu
iască pe hoți 7 Să se ocupe 
de aranjamente 7 Să inter-

Dar, dacă nu 
noi îl ajutam

ședințele cooperativei agri
cole de producție Scurtești- 
Buzău. oamenii nu trebuie 
să se ajute ? Să ne dăm 
unul altuia Ia cap 7 Păi 
muncim și greșim. Azi e 
unul în nevoie, mîine pot să 
fiu eu... Ce mă fac dacă pică 
beleaua pe mine 7...

A vrut sau n-a vrut, pre
ședintele din Scurtești a ex
plicat cum nu se poate mai 
clar această mentalitate ca
racterizată „blajinătate". De 
altfel, optica sa este și mai 
limpede exprimată de fe-

că, de fapt, e vorba 
totul altceva. Șoferul 
a făcut-o lată într-o 
la restaurant. Vred- 
și-a dovedit-o cu 

și îndesat printr-o 
huliganică : a brus

cat grosolan ospătară, a 
refuzat plata consumației, 
a spart farfurii, pahare, a 
jignit cetățeni, a insultat 
organele de ordine chemate 
la fața locului. Fapte re
probabile, condamnate de 
justiție cu un an de închi
soare.

Ne întoarcem la „carac
terizarea" ce prefațează dis
tonant 
nate. 
pentru 
șef al 
construcții 
zău, Petre Dragomir. 
părere are autorul 
portret superlativ, menit să 
atenueze culpa bădăranu
lui 7

— M-am gîndit Ia intere
sele producției. Și apoi, 
pentru o greșeală, acolo, 
să-i luăm omului capul...

Interlocutorul nostru a- 
mintește de o curioasă spe
cie de oameni : profesioniș
tii toleranței, avocații ne
plătiți care pledează, neru
gați de nimeni, pentru ‘ în
găduință, caută să pulveri
zeze însemnătatea delictu
lui, să diminueze nocivitatea 
lui.

Pentru cine și-a pus Petre 
Dragomir „omenia" la bă
taie 7 Pentru cine a încăl
cat disciplina ierarhică tri-

restul hirtiilor adu- 
Citim semnătura : 
director, contabilul 
întreprinderii de 

forestiere-Bu- 
Ce 

acestui

Filozofia filantropului
de două parale

„Caritabilul", „milosul" a- 
părător se ascunde de răs
pundere la umbra unei 
fraze despre interesele ge
nerale. Dar tocmai intere
sele reale ale întreprinderii 
impun o atitudine intole
rantă față de indivizii cer
tați cu legea, cu normele 
comportării in societate.

în cursul anchetei noas
tre am intîlnit și unele si
tuații în care avocații în
găduinței pledau, de fapt, 
pentru propria lor mentali
tate retrogradă, ii apărau pe 
alții, încercînd să escamo
teze propriile lor compro
misuri. Iată, in acest sens, 
un fapt petrecut la coope
rativa agricolă „Unirea"- 
Largu, județul Buzău.

anchetă socială

iresponsabil, să se inter
vină in treburile justiției. 
Dacă n-avea ghinionul să 
fie descoperit de vechiul 
președinte, e limpede cum 
ar fi stat azi lucrurile cu 
Ștefan Nedelcu!... Procesul 
verbal ce consemna delic
tul s-a metamorfozat, po
trivit acestei „logici". într-o 
hirțoagă oarecare, furtul lui 
Nedelcu a devenit o glumă 
nevinovată !

— Lucrurile nu păreau 
prea clare, încearcă să se 
justifice președintele filan
trop.

vină, mințind, pentru a-i 
scoate din impas 7 Să aco
pere paguba produsă de hoț 
dtjmuind venitul fiecărui 
cooperator 7

Curios este și faptul că 
atunci cînd li se cere să 
justifice o astfel de atitu
dine „înțelegătoare" — ce 
nu are nici în clin nici în 
mînecă cu umanismul — a- 
cești
blîndeții" 
dignați :

— Cum, 
cu uimire

Iul cum a evoluat cazul 
loniță Drăgan. Magazioner 
al cooperativei, I. D. fură 
pe capete și ajunge la ju
decată. Aici își găsește apă
rător, in cine ? In persoana 
președintelui citat mai sus. 
„II știm om cinstit, zice 
exponentul „apărător" a) 
averii cooperatiste. Va a- 
duce Înapoi ce-a luat din 
magazie

Reflectînd asupra „teo
riei" ajutorului dat celui a- 
flaț „în nevoie", prin răs
tălmăcirea, mistificarea
devărului, sub pretextul 
„generozității", al „omeniei" 
vezi limpede că aceasta re
prezintă pînă la urmă un 
fel de poliță semnată în

alb : „azi îți dau eu ție, mîi
ne .tu, dacă cumva voi pica 
în belea". Avocatul... vo
luntar acordă așadar, inte
resat, o investiție pe care 
așteaptă să o fructifice la 
vreme de impas. Și așa, 
clienții penitenciarelor sint 
zugrăviți, peste noapte, în 
„caracterizări" de factura 
celor amintite, drept ele
mente indispensabile, cin
stite. Așa capătă prioritate la 
campionii toleranței nu in
transigența, nu hotărîrea de 
a pune capăt necinstei, ci 
avoeățeala, apelul la cle
mență, la iertarea greșelii 
că, de, „oameni sîntem !“ 
'Care este numitorul co

mun al acestor atitudini 7 
Intenția de a minți, de a in
fluența justiția, de a tergi
versa luarea unor măsuri 
ferme. Lucrurile capătă o 
nuanță și mai gravă cu cit 
apărătorii unor astfel de 
cauze dețin funcții de condu
cere în unitățile in care s-au 
produs delictele. Dacă voiau 
să depună personal mărtu
rie, de ce n-au făcut-o în 
fața instanței 7 Limpede : 
acolo, mărturia falsă se pe
depsește cu închisoare co- 
recțională de la 1 la 5 ani.

Așa după cum se sub
liniază și in Legea pri
vind răspunderea condu
cătorilor organizațiilor so
cialiste pentru gospodări
rea bunurilor materiale 
bănești și organizarea 
funcționarea controlului 
nanciar, conducătorii de
nități au datoria și obliga
ția de a instaura un climat 
de vigilență, de intolerantă 
față de hoți, un climat pri
elnic prevenirii oricărei 
știrbiri a roadelor muncii 
tuturor. Actele de „cari
tate", filantropia și îngădu
ința față de indivizii cer
tați cu legea dezvăluie ger
menii unei „filozofii" no
cive, refuzată de climatul 
nostru social, întemeiat pe 
respectul față de muncă, pe 
spiritul echității și al cin
stei. e
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Și 
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fi- 
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adepți 
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ne
Ion

ai „duhului 
ca arși, in

interoghează
Damian, pre-

a-

In sfirșit, bisturiul 
o incizie!...face

La mijlocul lunii fe
bruarie a.c., în ziarul 
nostru apărea articolul 
intitulat „E nevoie de 
un bisturiu !“, care 
semnala grave nereguli 
la secția de chirurgie 
a Spitalului unificat de 
adulți din Birlad. Ulte
rior, la 1 aprilie, în 
nota cu titlul „E ne
voie de un bisturiu as
cuțit — și nu știrb 1“ 
aduceam la cunoștința 
opiniei publice că mă
surile luate in acea pe
rioadă de Ministerul 
Sănătății sint cu totul 
și cu totul nesatisfăcă
toare în raport cu gra
vitatea faptelor comise 
și făgăduiam că o vom 
ține la curent cu rezul
tatul urmăririi penale 
efectuate de Procura
tura Generală.

în ceea ce privește 
prima parte, trebuie să 
spunem că nici pînă 
astăzi nu au primit 
răspuns întrebările din 
finalul notei :

„Ce măsuri s-au luat 
împotriva dr. Alexei 
Butuc, șeful Direcției 
sanitare a județului 
Vaslui, omul care a 
patronat gravele nere
guli de la Birlad ?

Cum a fost reparat 
prejudiciul cauzat dr. 
Vasile Palade de că
tre aceeași direcție, 
care în mod abuziv l-a 
transferat de la ve
chiul loc de muncă ?“

Ministerul Sănătă
ții ne declară că „fap
tele respective sint in 
competența exclusivă 
a Comitetului execu
tiv al 
popular al județului 
Vaslui" 
din urmă... tace.

Reamintim, cu acest 
prilej, că obligația, de 
a răspunde criticilor 
formulate in presă nu 
este facultativă, ci este 
reglementată prin lege. 
Ea este o modalitate, 
proprie democrației so
cialiste, prin care di-

Consiliului
iar acesia

ferite instituții, orga
nisme etc. răspund in 
fața cetățenilor de ac
tivitatea lor.

A doua parte : avem 
în fața ochilor rechizi
toriul întocmit de Pro
curatura Generală prin 
care dr. Știrbu Eugen 
Evghenie a fost trimis 
în judecată pentru in
fracțiunile de ucidere 
din culpă și neglijență 
în serviciu. Cercetările 
au stabilit că el „și-a 
îndeplinit în mod de
fectuos îndatoririle 
profesionale cu ocazia 
efectuării unor inter
venții chirurgicale, sol
date uneori cu decesul 
pacienților..: 
in martie 
perat de 
să fie 
Gheorghe 
care mai suferea și de 
unele boli cronice de 
inimă. Fiind neatent 
la efectuarea hemosta- 
zei, a produs bolnavu
lui o hemoragie secun
dară gravă. A doua zi, 
Gh. Harabagiu a dece
dat. La 9 februarie 1970 
o operează pe Ruxan- 
dra Butnaru, căreia i se 
pusese diagnosticul „a- 
pendicită subacută" — 
diagnostic infirmat pe 
masa de operație — și 
uită un cîmp operator 
în cavitatea peritonea
lă. La 16 februarie, 
R, B. iese din spital, în 
foaia ei scriind „vin
decată". Peste 6 zile 
este reinternată de ur
gență cu crampe, gre
țuri etc. Alte 6 zile, dr. 
Știrbu nici nu se uită 
la ea. Transferată în
tr-o altă secție, la ce
rerea familiei, bolnava 
este „redeschisă" și in 
jurul- timpului opera
tor uitat se găsește un 
abces dezvoltat. Cu 
toate îngrijirile atente 
acordate, la 22 aprilie 
bolnava decedează prin 
șoc toxico-septic. în le
gătură cu bolnavii 
Toma Vasile, Maloș

Concret, 
1968, l-a o- 
hernie, fără 
nevoie, pe 

[tarabagiu.

Vasile, Tttlbă Constan
tin, Carataș Olimpia și 
Parasov Păuna, care in 
perioada septembrie 
1957 — martie 1970 au 
decedat în Spitalul de 
adulți din Birlad după 
ce au fost operați de 
dr. $tirbu și în legătu
ră cu care existau re- 
clamații ale familiei și 
puternice suspiciuni 
privind conduita medi
cului, ancheta nu a sta
bilit vreo culpă.

In fața concluziilor 
contradictorii ale mai 
multor comisii de ex
pertiză medico-legală, 
procuratura nu a fost 
in situația să prezinte 
concluzii de învinuire 
pentru ucidere din cul
pă in ceea ce il pri
vește pe dr. Cessa Fe- 
ruccio. El a operat-o la 
5 august 1969 pe bol
nava Ciopcioglu Na- 
varta și, la fel ca Știr
bii, a uitat o compresă 
în trupul bolnavei ; la 
18 august C. N. a de
cedat. Experții susțin 
că nu din cauza negli
jenței dr. Cessa. Cerce
tați și pentru alte în
vinuiri. medicii F. Ces
sa și M. Ursu au fost, 
în final, scoși de sub 
urmărirea penală.

Dr. Știrbu va apare 
în. fața tribunalului și 
iși va primi pedeapsa 
prevăzută. Acesta es
te 'cuvîntul legii ! 
Așa este drept să 
fie 1 în ceea ce îi pri
vește pe ceilalți doi, ca 
și pe favorizatori, în 
sarcina cărora nu s-au 
reținut fapte ou carac
ter penal dar ale căror 
vini din punct de ve
dere medical, deonto
logic ca și din punctul 
de vedere al celor mai 
generale norme etice 
au reieșit cu limpezi
me, cerem hotărit fo
rurilor în drept să-și 
facă datoria.

George-Radu 
CHIROVICI

Nu o dată, aflat pe un șantier 
sau într-o mare uzină, discutînd 
cu un șef de proiect sau cu uceni
cul dornic să deprindă mai repede 
totul, să devină meseriaș — în 
datele oricăreia din problemele 
muncii, ale vieții, noțiunea ca>e 
revenea cel mai des se numea 
disciplină. Și orice detaliu, ca și 
orice întreg includea — drept cau
ză sau efect al muncii, al vieții 
aceeași noțiune : disciplina. Auzul 
s-a obișnuit cu termenul ; dar me
dităm îndeajuns asupra lui, și fa
cem totul ca să luăm putere -din 
Uriașa lui forță 7

întregul nostru popor care con
struiește socialismul ; acei oameni 
care înalță hidrocentrala de la 
Porțile de Fier, acei oameni care 
ridică hidrocentrala de pe Lotru ; 
cel ce au construit Combinatul side
rurgic de la Galați, 
toți acești oameni 
sint crescuți în le
gile disciplinei fără 
de care nu s-ar pu
tea înălța nimic. 
Să ne gîndim o 
clipă cum s-ar fi 
putut construi ba
raje, uzine, combi
nate metalurgice, 
rafinării, orașe, 
cum s-ar ti putut 
edifica o .civilizație 
întreagă — fără o 
fermă disciplină ac
ceptată, îmbrățișa
tă de toți acești 
oameni care au 
pus umărul la ri
dicarea țării.

Clasa 
muncitoare are 
îndelungă, __
tradiție a discipli
nei. Această dis
ciplină muncito
rească s-a clădit și 
s-a consolidat de-a 
lungul epocilor de 
exploatare și asu
prire ; această dis
ciplină muncito
rească a fost călită 
și pusă la grele în
cercări în anii 
crunți ai luptei ile
gale duse de par
tid în fruntea cla
sei muncitoare. A- 
ceastă disciplină 
este chezășia și se
cretul biruințelor 
tre muncitoare și 
lui 
atît, 
care ne străduim să conturăm mai 
precis, mai exact, să ne apropiem și 
mai mult viitorul către care nă- 
zuim. Spun aceasta gîndindu-mă la 
gîndirea lucidă, acea gindire dis
ciplinată în cel mai înalt sens al 
cuvintului, cu care partidul a tra
sat și trasează mărețele proiecte 
de construcție și desăvîrșire a pa
triei socialiste. De la un congres 
la 'altul; de la o hotărâre la alta, 
conducerea partidului nostru a 
subliniat din ce în ce mai puternic 
această imperioasă nevoie de dis
ciplină întărită de la an la an, pe 
măsura sarcinilor sporite pe care 
hi. le-am propus, Intr-adevăr, cu 
cît o societate, o colectivitate' u- 
mană are de făcut eforturi mai 
mari, cu atît ea își fixează țeluri 
mai înalte, ea își impune astfel o 
disciplină mai completă și mai se
veră și, deopotrivă, pentru toți 
membrii săi. Disciplina presupune 
efort solidar, coeziune, abnegație, 
voință și dăruire în atingerea unui 
ideal, în vederea înfăptuirii obiec
tivelor propuse. Șl ce ideal poate 
fi mai înălțător, ce obiectiv poate 
fi mai prețios decît vastul și com
plexul program de dezvoltare a 
societății socialiste prin care parti
dul nostru a însuflețit și însufle
țește întregul popor ? însuși acest 
program este o uriașă și magis
trală lecție de disciplină. Pentru că 
amplul proces de industrializare a 
țării, dezvoltarea multilaterală a 
economiei naționale sint conceputa 
ca o largă 
gramată pe 
perspectivă 
aprofundate 
nomice și sociale, după leș 
vere ale construcției și ai 
voltârii societății. Este normal, prin 
urmare, ca o societate care concepe,

*

noastră 
o 

bogată

popor și, mai 
este una din

dirijează, ajută, supraveghează u- 
riașul angrenaj industrial, să se 
conducă după aceeași disciplină se
veră și unică.

Insușitidu-și această disciplină 
devenită forță interioară a lui, o- 
mul — constructor al socialismu
lui — guvernează cu competență 
întreaga mișcare a uriașului an
grenaj economic și social, îi ga
rantează viabilitatea, trăinicia ; 
conferă uriașului edificiu un sens 
profund uman și, prin strălucirea 
spiritului său, îl ocrotește de ru- 
gijiă. Astfel, disciplina doMîfdită în 
fotul luptei și al creației, al con
strucției. devine forță, uriașă forță 
motrice a progresului, a 
nării.

Dar, ne supunem oare 
cestei legi, o respectăm 
nie în toate orele și actele muncii

„Cetățenii comunei Slobozia-Co- 
nachi din județul Galați au luat 
cunoștință profund indignați de 
conținutul articolului „A fost „Lu- 

atit de singuratic 7“ publicat 
,Scinteia“ nr 8510, din 8 au

gust a.c., și dezaprobă cu tărie 
faptele inumane ale dr. Lupu Pe- 
trache din Turnu-Severln. născut 
tn comuna noastră, fapte străine 
mentalității unui om al societății 
noastre socialiste.

Colegii cu care și-a petrecut el 
copilăria, ca și ceilalți locuitori ai 
comunei noastre muncesc cu hăr
nicie pe ogoarele celor trei Coope
rative agricole de producție din 
comună, la catedră și în alte do
menii de activitate. învățătorul 
Gheorghe Codrescu, fost coleg în 
clasele elementare cu dr. P. L., 
prin muncă sirguincioasă și cinsti
tă, a dat comunei noastre cadre de 
nădejde, capabile să conducă sec
toarele de activitate ce le sint în
credințate și așteaptă 
mult timp ca anii 
și-i petreacă în mod 
ricit.

A te repezi hulpav 
la cîteva legături de pătrunjel, la 
ultimul ban cîștigat prin muncă 
cinstită de omul venit să-și reca
pete sănătatea, a condiționa locu
rile de internare în spital — iată 
fapte care stîrnesc, pe bună drep
tate, indignarea, revolta, oprobriul 
public ; înseamnă că P. L. a fost 
complet scăpat de sub supraveghe
rea colectivului în care a lucrat, 
lăsat sâ se căpătuiască. Am citit 
cu indignare declarația sa că... in
tenționa să construiască un dis
pensar în satul natal. Am vrea să 
informăm cititorii ziarului, pe 
dr. P. L„ că in curind in comuna 
noastră se va da în folosință un 
dispensar dotat cu aparatură și 
mobilier modern, construit prin 
munca cinstită a locuitorilor co
munei. De „mila" lui P. L. nu a- 
vem nevoie, nouă nu ne trebuie și 
nu vom accepta să primim nici
odată astfel de venituri.

Pentru faptele și concepțiile re
trograde, noi nu putem să-l mai 
recunoaștem pe P. L. de fiu al co
munei noastre. Sîntem convinși că 
cei chemați să aplice legea iși vor 
face pe deplin datoria".

nu peste 
de pensie să 
liniștit și fe-
la un pepene.

de elevi, cit și asupra lipsurilor 
conducerilor liceelor respective și 
ale organelor de control.

In ceea ce privește problema 
pusă în discuție, vă Informăm că 
obligativitatea elevilor de la for
mele de invățămint seral și fără 
frecvență de a lucra în domeniul 
specialității în care urmează să se 
pregătească este prevăzută în Le
gea invățămîntulul și in toate ac
tele normative privind aceste for
me de pregătire.

în fiecare an. Ministerul Invă- 
țămintului a tipărit și a pus la dis
poziția candidaților la concursul de 
admitere un îndrumător, în care se 
specifică obligativitatea amintită 
mai sus. (...)

Elevii care s-au folosit de ade
verințe false de încadrare în pro
ducție sau au avut situații de în
cadrare fictivă au fost îndepărtați 
din liceu șl, in același timp, au fost 
sesizate organele de procuratură, 
iar conducerile liceelor respective 
au fost sancționate.

Menționăm că în momentul cînd 
a apărut necesitatea să se reamin
tească — cu toată existența acte
lor normative menționate — con
ducerilor liceelor de specialitate că 
au obligația fermă de a controla 
cu toată atentia încadrarea în pro
ducție a elevilor de la învățămin- 
tul seral și fără frecvență a fost 
trimisă circulara nr. 12 252/1970.

Articolul apărut a fost dezbătut 
eu inspectorii învățămintului pro
fesional și tehnic și s-a insistat 
din nou asupra sarcinii ce le re
vine de a verifica legalitatea în
scrierilor la învățămintul seral fi 
fără frecvență".

„SOLEMNITATEA 
ACTULUI JUSTIȚIAR

perfecțio-
cu toții a- 
cu sfințe-

nu mai constituie o problemă, des
coperim laturile mai profunde și 
mai subtile ale disciplinei legate 
de ritmicitatea muncii, de sincro
nizarea activității diverselor secții 
și ateliere, de rigurozitatea terme
nelor, de atitudinea fiecărui om 

de valoarea materială și mo- 
a muncii lui".

Chiar și acest exemplu arată 
Încă o dată că disciplina este un 
produs al muncii, un produs acu
mulat, o sinteză de forțe morale 
cristalizate și devenite deprinderi, 
aptitudini. ‘

însăși societatea pe care o clă
dim și desăvîrșim ne educă în 
spiritul disciplinei. Al acelei disci
pline' liber consimțite, creatoare, 
pe care și-o însușesc oamenii ce 
răspund conștient de destinul lor 
și de destinul

J. DUMITRACHE,
primarul comunei Slobozia- 
Conachi, județul Galați

PENTRU CEI CARE SCRIU 
CU ACEEAȘI CERNEALĂ

Unealta
tuturor

profesiilor
de Traian COȘOVEI

clasei noas- 
ale întregu- 

mult decît 
uneltele cu

activitate umană pro- 
etape, prin planuri de 
alcătuite în baza unor 
studii științifice, eco- 

• .giie 
ile dez-

se-

noastre 7 La un examen sever am 
putea descoperi că există și forme 
de falsă disciplină. Există simula
cre ale disciplinei, instituite ad- 
hoc și adăpostind îndărătul lor in
teresul meschin sau, de cele mai 
multe ori, dezinteresul. Și cînd 
spun» aceasta mă gindesc la unii 
chiulangii care „trag tare" doar cînd 
intră șeful pe ușă; de fapt, ei iși 
fură singuri căciula. Simulacrul de 
disciplină cu care se învelesc ca 
într-o pînză de păianjen se destra
mă, pentru că lucrul de mîntuială 
pînă la urmă tot lese la lumină.

Tendința de sustragere șl frus
trare a efortului general nu poate 
să rămină nesancționătă. Vrînd, 
nevrind, naivul care se guvernează 
după „disciplina lui" este 
Am întîlnit nu o dată ochiul atent, 
colectiv, acționînd asupra 
astfel de indivizi, ajutîndu-i să se 
cunoască, să-și educe disciplina in
terioară și să o facă să devină 
intr-adevăr forță interioară care 
acționează intru și pentru împli
nirea lor ca oameni.

îmi amintesc de strădania unul 
director de întreprindere dintr-un 
tînăr orășel care, in urmă cu vreo 
15 ani, se lupta cu mentalitatea 
unor proaspeți muncitori neadap
tați la orarul sever al industriei, 
întîrzieri, lipsuri nemotivate afec
tau bunul mers al producției. în
greunau afirmarea acelei întreprin
deri aflată la început de drum. 
L-am reintîlnit recent și. după 
cum mă așteptam, mi-a declarat că 
prin raritatea lor, aceste forme de 
indisciplină nu mai constituie o 
problemă. „Atunci, l-am întrebat, 
înseamnă că ați rezolvat definitiv 
această chestiune 7“ „Definitiv, nu 
— mi-a răspuns. O dată cu dez
voltarea întreprinderii, a tehnicii, 
a tehnologiei, a calității produselor 
noastre, au evoluat înseși preten
țiile noastre față de disciplină. A- 
cum cînd punctualitatea oamenilor

colectivității. A fi 
pătruns de spiritul 
disciplinei înseam
nă, în 'fond, a fi pe 
deplin 
față de 
față de 
inte al 
cietăți. 
înaintare, 
amplă 
se desfășoară 
un front Larg 
care unitatea țelu
lui impune o uni
tate a disciplinei.

Mă gindesc din 
nou la colosul si
derurgic de la Ga
lați, unde produ
sele finite din oțel 
se nasc la capătul 
unei vaste și com
plexe colaborări 
dintre Jurnaliști, o- 
țelari, laminoriști, 
între cei ce aduc 
minereul pe calea 
apei și cei ce fa
brică oxigen, între 
o sumedenie de 
oameni de nenu
mărate profesii, 
însuflețiți toți de 
același țel, de ace
lași comandament 
suprem al ridică
rii țării pe teme
liile de oțel ale so
cialismului. O dis
ciplină dură, ca 
însuși metalul pe 
care-1 zămislesc, 
stimulează, îi a- 

le-

responsabil 
actele tale, 
mersul îna- ' 
întregii so- 

Această 
această 

construcție 
pe 
in

și-i
desăvirșește. Este

ii unește 
nimă și-i 
gea disciplinei, alcătuită din înal
tul aliaj al conștiinței muncitorești 
și al înaltului patos comunist cu 
care construim și perfecționăm so
cietatea socialistă. Este o lege pro
fund actuală, o lege pe care epoca 
noastră o ridică la rangul de in
strument al desăvîrșirii omului ș> 
colectivității.

trezit.
unor

Un grup de ingineri, arhitecți, 
economiști din 'cadrul Institutului 
de proiectări tehnologice pentru 
industria ușoară au citit cu viu in
teres articolul „Cerneala cea mai 
bună pentru leza de doctorat", de 
Traian Coșovei („Scînteia" nr. 8512, 
din 10 august a.c.). Cu un senti
ment de rfeaiă emoție s-a reținut 
sublinierea prin care autorul este 
alături- de numeroasele cadre care, 
prin efortul permanent și direct în 
construirea societății noastre, dez
voltă știința și gîndirea româneas
că și validează rezultatele acestui 
proces prin realizări concrete, în- 
tr-un tonus creator permanent.

Este plină de adevăr observația 
că in acest proces lipsește de 
multe ori „timpul de doctorat" sau 
mai exact posibilitatea ordonării 
formale a ipotezelor, metodelor, 
tehnicilor și rezultatelor care de 
fapt există, sint aplicate, dezvol
tate și perfecționate în tot 
proces.

Credem că acest articol, 
investigarea unor profunde 
menii de utilitate socială și 
tate morală, ar trebui să deschidă 
noi preocupări organismelor însăr
cinate 
cale a 
loroase 
ficient 
male.

acest
prin 
do- 

echi-

cu promovarea pe această 
multiplelor experiențe va- 
existente potențial și insu- 
valorificate din vicii for-

Ing. G. COJOCARII, 
director tehnic ;
Ing. F. MERCEA, 
secretar al organizației 
de bază P.C.R.

de la. Ministerul 
Direcția generală 

i profesional și

Primim 
mintului, i 
țămîntului 
următorul ecou, semnat de 
pescu-Vifor. director general ad
junct :

„In ziarul „Scînteia" nr. 8493 din 
22 iulie 1970 a apărut articolul 
„Actele pentru catalog, piese de 
dosar penal", care se ocupă de si
tuația unor elevi de la liceele eco
nomice, invățămint seral.

Apreciem articolul ca deosebit 
de util, el atrăgînd atenția atît a- 
supra unor grave abateri săvîrșite

învăță- 
a invă- 
tehnic,

St. Po

Primim din partea Ministerului 
Justiției, sub semnătura tovarășu
lui Nicolae Popovici, adjunct al mi
nistrului :

„în nr. 8487 din 16 iulie 1970 al 
ziarului „Scînteia" a apărut arti
colul „Solemnitatea actului justi
țiar", în care, subliniindu-se impor
tanța ședințelor de judecată 
tru educația cetățenească a 
care asistă la procese, sint 
vate și unele aspecte negative 
statale la. cîteva instanțe din

Pentru înlăturarea deficiențelor 
de genul celor semnalate, în vede
rea îmbunătățirii continue a modu
lui in care sint conduse și se des
fășoară ședințele, de judecată, cu 
asigurarea solemnității dezbateri
lor, Ministerul Justiției a luat ur
mătoarele măsuri :

— Prelucrarea articolului citat 
din ziarul „Scînteia" în colectivele 
de judecători de la toate judecăto
riile, tribunalele județene și tribu
nalele militare din țară. Cu acest 
prilej, președinții au primit sarci
na să critice și deficiențele consta
tate personal la unii judecători de 
la instanța respectivă.

— Efectuarea-, în continuare, de 
controale inopinate în ședințele de 
judecată, de către membrii colegiu
lui ministerului și lucrătorii opera
tivi din minister, cu ocazia fiecărei 
deplasări pe teren. Se va verifica 
totodată modul in care conducăto
rii instanțelor și-au realizat sarcina 
de a urmări desfășurarea ședințelor 
de judecată.

— Publicarea în Buletinul intern 
al Procuraturii Republicii Socialiste 
România și Ministerului Justiției a 
acelor abateri — de natura celor 
semnalate în ziar — /care vor mai 
ti eventual semnalate la unii ju
decători, ca urmare a măsurilor de 
mai sus.

— Trimiterea în judecata consi
liului disciplinar a judecătorilor 
Mircea. Albu de la judecătoria Si
biu și Lucian Andrei de la judecă
toria Pitești, pentru a fi sancționați 
față de abaterile semnalate în ar
ticolul din ziar.

— Punerea în discuția colective
lor de judecători de la instanțele 
unde funcționează a celorlalți jude
cători despre care s-au făcut unele 
referiri critice în articolul din ziar.

Ministerul Justiției- va acorda in 
continuare o atenție deosebită rolu
lui pe care instanțele judecătorești 
trebuie să-l aibă în educația cetă
țenească a persoanelor care iau 
parte la procese, urmărind conti
nua îmbogățire a cunoștințelor po
litice și profesionale ale judecăto
rilor. precum și menținerea unei 
conduite corecte și demne a aces
tora în raporturile cu justițiabilii.

Se menționează și faptul că, în 
vederea sporirii solemnității ședin
ței de judecată. în cursul trimes
trului IV/1970 se va pune în apli
care la toate instanțele dispoziția 
cuprinsă în art. 85 din Legea- pen
tru organizarea judecătorească pri
vitoare la obligativitatea ținutei 
vestimentare de judecată a mem
brilor completului".

pea- 
celor 
rele- 
con- 
țară.

Desene de V. TIMOC

— Voi continua să muncesc cit timp babacii 
furnizează materia primă

Totul este să fii nedespărțit de documentele 
pe care le ai în păstrare !..,
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25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

REPUBLICII DEMOCRAȚE VIETNAM
Adunarea festivă din București Adunarea solemnă

Sub auspiciile Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Comitetului de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, la 
teatrul U.G.S.R. din Capitală a avut 
loc, marți după-amiază, adunarea 
festivă consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Democrate Vietnam.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Turcu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Alecu Costică, vice
președinte al I.R.R.C.S., Ion Preotea
sa, secretar al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socialistă 
România, Mircea Angelescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., Cela Boga Ioana, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor, Marin Rădoi, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., activiști de partid și de 
stat și ai organizațiilor obștești, nu
meroși oameni ai muncii.

Au luat parte Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R.D. Vietnam in Româ
nia, Nguyen Duc Van, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud lâ 
București, și membri ai celor două 
ambasade.

După intonarea imnurilor de stat 
ale R.D. Vietnam și Republicii So
cialiste România, adunarea a fost 
deschisă de Ion Cosma, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
București.

Despre semnificația acestei aniver
sări a vorbit președintele Comitetu
lui național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Tudor Ionescu.

Sărbătorim astăzi, a spus vorbito
rul, o dată memorabilă în istoria po
porului vietnamez — împlinirea unui 
sfert de veac de cînd Ho Și Min, ma
rele fiu al acestui popor, proclama 
solemn la Hanoi, ia 2 septembrie 
1945. Republica Democrată Vietnam, 
liberă și independentă.

întemeierea Republicii Democrate 
Vietnam marchează un moment de 
cotitură în istoria multiseculară a po
porului vietnamez, reprezentînd o 
strălucită încununare a luptelor e- 
roice duse de pooor, în frunte cu 
partidul comuniștilor, împotriva do
minației colonialiste, pentru apăra
rea ființei sale naționale, a inde
pendenței și suveranității țării, pen
tru progres social.

La scurt timp însă după victoria 
revoluției populare, mult încercatul 
popor vietnamez a fost nevoit să ia 
din nou arma în mină, pentru a-și 
apăra cuceririle sale revoluționate 
împotriva încercărilor forțelor colo
nialiste de a-și restabili pozițiile 
pierdute. Timp de nouă ani, poporul 
vietnamez a luptat cu o dîrzenie dem
nă de admirație, obținînd o răsună
toare victorie la Dien Bien Phu asu
pra trupelor colonialiste.

Acordurile de la Geneva din 1954 
au consemnat dreptul inalienabil al 
poporului vietnamez la independență, 
suveranitate, integritate teritorială și 
unitate națională, dreptul de a ho
tărî singur asupra dezvoltării sale 
viitoare.

După ce a trecut în revistă reali-

T e I e g
Cu ocazia celei de-a 25-a aniver

sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, ziua națională a po
porului vietnamez, Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste a 
trimis o telegramă de felicitare Co
mitetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam. De asemenea, Frontului 
Patriei i-a fost adresată o telegramă 
de felicitare de către Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez și Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa.

Cu același prilej au fost transmise

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFU JțEPUBUCA DEMOCRATĂ 

VIETNAM LA A 25-4 ANIVERȘAREȚ 

Vibrante imagini ale vieții și luptei 

eroicului popor vietnamez
„Republica Democrată 

Vietnam la a 25-a aniver
sare11 se Intitulează ex
poziția de fotografii des
chisă marți la amiază în 
Capitală, sub egida In
stitutului român pentru 
relațiile culturale cu 
străinătatea, cu prilejul 
împlinirii unu; sfert de 
veac de la proclamarea 
R. D. Vietnam.

La vernisaj au luat cu
vintul Costică Alecu, vice
președinte al I.R.R.C.S., 
și Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

Au participat Tudor 
Ionescu, președintele Co
mitetului național de so
lidaritate cu lupta po
porului vietnamez, func
ționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Ex
terne. reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, oa
meni de artă și cultură, 
ziariști.

Au fost, de asemenea, 
de față Nguyen Duc Van, 
ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, alți 

zările obținute de oamenii muncii 
din R. D. Vietnam în toate dome
niile de activitate, lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva agresiu
nii imperialiste, succesele remarca
bile înregistrate de R. D. Vietnam 
în opera de reconstrucție, de dezvol
tare a bazei materiale a socialismu
lui, de întărire a capacității de apă
rare a patriei, în condițiile impuse 
de războiul dezlănțuit de imperia
lismul american, vorbitorul a spus : 
Actele de eroism pe care poporul 
vietnamez le-a înscris în letopisețul 
luptei împotriva agresorilor imperia
liști stau mărturie voinței sale de 
neclintit de a lupta pînă la victoria 
finală, demonstrează încrederea ne
strămutată in triumful cauzei sale 
drepte. Exemplul strălucit al Vietna
mului confirmă încă o dată adevărul 
că, în epoca noastră, un popor care 
își apără dreptul sacru la libertate 
și independență nu poate fi înge
nuncheat, oricît de puternice ar fi 
forțele agresoare ; un asemenea po
por se bucură de simpatia și spriji
nul tuturor forțelor progresiste din 
lume.

Partidul Comunist Român, guver
nul țării noastre, întreaga națiune 
română și-au manifestat întotdeauna 
solidaritatea internaționalistă șl spri
jinul ferm față de lupta eroică pe 
care poporul vietnamez a dus-o îm
potriva dominației colonialiste, față 
de lupta pe care o duce împotriva 
agresiunii imperialiste americane, 
pentru un viitor pașnic și fericit. 
Ca prieteni și tovarăși de luptă, ne 
bucurăm din toată inima de succe
sele poporului vietnamez obținute pe 
calea construirii socialismului in Re
publica Democrată Vietnam, pe calea 
înfăptuirii năzuințelor sale de liber
tate, pace și progres social.

Așa cum declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Partidul comunist și gu
vernul Republicii Socialiste România, 
poporul nostru, dind o înaltă prețuire 
luptei poporului frate vietnamez, își 
reafirmă deplina solidaritate cu cauza 
sa nobilă, hotărîrea de a-i acorda și 
în viitor întregul sprijin și ajutor ma
terial. moral și politic, pînă cînd se 
va pune capăt agresiunii împotriva 
Vietnamului".

După cum se știe, a spus în conti
nuare vorbitorul, țara noastră se pro
nunță consecvent pentru încetarea 
imediată a agresiunii americane în 
Vietnam și în alte țări din Indochina, 
pentru retragerea trupelor străine din 
această regiune, pentru respectarea 
dreptului sacru al poporului vietna
mez de a decide singur asupra desti
nelor sale, fără nici un amestec din 
afară. România consideră că progra
mul în patru puncte al guvernului 
R.D. Vietnam și programul în zece 
puncte prezentat de Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Vietnamului de 
Sud și Frontul Național de Elibe
rare reprezintă propuneri realiste 
pentru reglementarea problemei viet
nameze.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la marile victorii obținute 
de poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, în construcția 
noii orînduiri, la politica externă a 
României, pusă în slujba păcii și co
laborării internaționale.

Cu prilejul acestei sărbători a po
porului vietnamez ne este plăcut să

rame
telegrame de felicitare din partea u- 
nor organizații de masă și obștești, 
a unor instituții către organizațiile 
șl instituțiile similare din Republica 
Democrată Vietnam.

Cu prilejul Zilei naționale a R. D. 
Vietnam, a 25-a aniversare a pro
clamării republicii, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, a 
adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam. Nguyen Duy Trinh. 

șefi de misiuni diploma
tice și membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)
★

Zăbovești cu interes și 
cu emoție in fața panou
rilor expoziției de foto
grafii „Republica Demo
crată Vietnam la a 25-a 
aniversare". Instantanee 
prinse pe viu pe fron
turile luptei pentru con
strucția socialismului, ale 
luptei pentru libertate, 
împotriva agresiunii im
perialiste — fotografiile 
expuse conturează, in an
samblul lor, imaginea vi
brantă a unui popor har
nic, demn și eroic, a vic
toriilor obținute cu i- 
mense sacrificii de po
porul vietnamez.

Dominant in această ex
poziție este chipul omu
lui, al omului soldat și 
constructor, surprins in 
ipostaze semnificative ale 
dramaticei și pilduitoarei 
sale existențe. O primă 
serie de fotografii pre

zintă Vietnamul de nord 
complet eliberat, sugerind 
idealurile pașnice, con
structive ale poporului 
vietnamez. Apoi, de la un 
panou la altul, expoziția 
evocă eroismul luptei îm
potriva agresorilor impe
rialiști. Există, in foto
grafiile respective, tra
gismul acestei lupte, dar 
există, mai presus de i- 
niaginea distrugerilor a- 
duse de război, optimis
mul propriu poporului 
vietnamez, hotărit și si- 
gur de victorie.

Fotografiile, deosebit 
de expresive, sint — în 
majoritatea lor — in alb- 
negru, dar aproape fie
care panou are cite una 
sau două fotografii colo
rate, care ies in evidență, 
impunindu-și semnifica
țiile — fie că e vorba des
pre oamenii care, cu ar
ma in spate, muncesc in 
campania de recoltare a 
orezului, fie că e vorba 
despre armamentul mo
dem al unității de proiec
tile teleghidate, de fata 
care lucrează produse de

i

constatăm, a arătat vorbitorul, că în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam, între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Viet
nam se dezvoltă relații de frățească 
prietenie și solidaritate internațio
nalistă, raporturi întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist. Colabo
rarea româno-vietnameză cunoaște o 
continuă dezvoltare, ceea ce își gă
sește expresia în diverse acțiuni pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. O contribuție im
portantă la strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țâri aduc 
vizitele delegațiilor pe linie de par
tid și de stat, pe linia organizațiilor 
obștești etc.

Exprimînd convingerea că aceste 
relații se vor dezvolta cu succes și 
în viitor, spre binele popoarelor ro
mân și vietnamez, al unității și coe
ziunii țărilor socialiste și al întregu
lui front antiimperialist, al cauzei 
socialismului și păcii în lume, 
în încheiere, vorbitorul a adresai 
poporului frate vietnamez un căl
duros salut și urarea fierbinte de a 
obține noi succese în opera de con
strucție socialistă și izbînda totală 
împotriva agresiunii imperialiste, 
pentru făurirea unu! Vietnam unit, 
pașnic și independent.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Nguyen Dang Hanh.

înființarea Republicii Democrate 
Vietnam — a spus vorbitorul — a 
deschis o nouă epocă în istoria na
țiunii vietnameze. R. D. Vietnam 
este primul stat muncitoresc-țărănesc 
din sud-estul Asiei.

S-a scurs de atunci un sfert de 
secol. în acest timp, poporul viet- 
na'mez nu a încetat lupta pen
tru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale. Victorios în 
lupta împotriva colonialismului, după 
încheierea tratatului de la Geneva, a 
arătat vorbitorul, poporul vietnamez, 
ajutat de țările socialiste frățești, a 
trecut la Înfăptuirea revoluției socia
liste. Țăranii au mers cu pași siguri 
pe calea socialismului. Foametea cro
nică, consecință a regimului feudalo- 
colonial, a fost lichidată ; au fost 
lichidate clasele exploatatoare, iar 
relațiile de producție socialiste 6-au 
consolidat.

Realizările înfăptuite pe pămîntul 
Vietnamului de nord dovedesc forța 
de neînvins a poporului in condi
țiile vitrege ale războiului de dis
trugere provocat de imperialiștii 
americani. Lupta eroică a poporului 
din R.D. Vietnam a zădărnicit răz
boiul de distrugere al imperialiștilor 
americani, obligîndu-i să înceteze 
necondiționat bombardamentele asu
pra țării noastre. R. D. Vietnam de
pune eforturi susținute pentru lichi
darea consecințelor celor patru ani 
de război de distrugere, restaurînd și 
dezvoltînd economia, cultura, conti- 
nuînd opera de construire a socia
lismului.

Referindu-se în continuare la si
tuația din Vietnamul de sud, vorbi
torul a arătat că, urmînd învățătura 
președintelui Ho Și Min, populația 
sud-vietnameză, sub conducerea Fron
tului Național de Eliberare, luptă cu 
hotărîre și obține succese răsună
toare. In regiunile eliberate din Viet
namul de sud s-a instaurat puterea 
revoluționară. Guvernul revoluționar 
provizoriu este recunoscut de 26 de 
țări.

în fața înfrângerilor suferite în 
Vietnam, imperialiștii americani au 
intensificat războiul în Laos, au pus 
la cale lovitura de stat din Cambod- 
gia, extinzînd războiul în toată 
Indochina. In fața acestei situații, 
cele trei țări — Vietnam, Laos și 
Cambodgia — string și mai mult uni
tatea lor, luptind umăr la umăr, și 
dau imperialismului american lovi
turi din ce in ce mai puternice.

Sub conducerea Partidului celor 
ce muncesc din Vietnamul de nord, 

vrtizanat sau de turnarea 
fontei la combinatul me
talurgic de la Thoi Ngu
yen etc. Succesiunea foto
grafiilor — dintre care 
citeva evocă personalita
tea președintelui Ho Și 
Min — oferă vizitatorilor 
o sinteză in imagini a ce
lor 25 de ani de la pro
clamarea Republicii De
mocrate Vietnam, a vie
ții și a luptei poporului 
vietnamez, care se bu
cură, după cum se știe, de 
prietenia, admirația și 
sprijinul deplin ale po
porului român. De alt
minteri, un panou al ex
poziției este consacrat 
solidarității poporului 
nostru cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez 
Fotografiile din expoziție 
au girul adevărului vie
ții și pledează pentru 
dreptul la viață al po
porului vietnamez, la o 
viață liberă, independen
tă, conformă cu marile 
sale idealuri.

D. COSTIN 

poporul nostru este hotărit să rea
lizeze testamentul sacru al venera
tului președinte Ho Și Min, de a 
duce lupta împotriva agresiunii ame
ricane pină la viotoria finală, pentru 
reunificarea pașnică a patriei.

în lupta pentru cauza sa nobilă, 
poporul vietnamez este ajutat și spri
jinit de țările socialiste, de țările iu
bitoare de pace și dreptate din lumea 
întreagă. Poporul frate român urmă
rește cu o caldă simpatie lupta de 
eliberare a poporului vietnamez. So
lidaritatea de luptă și prietenia fră
țească dintre țările noastre își gă
sesc, de asemenea, expresia în spri
jinul și ajutorul prețios pe care 
partidul, guvernul șl poporul frate 
român le acordă luptei poporului 
nostru împotriva agresiunii ameri
cane, operei de construire a socialis
mului. Folosesc acest prilej pentru 
a exprima mulțumiri sincere pentru 
acest sprijin și ajutor.

Poporul vietnamez, a spus în în
cheiere vorbitorul, urmărește de 
aproape opera de construire a socia
lismului in România, bucurîndu-se 
sincer de realizările obținute. Vă do
rim în continuare succese și mai mari 
în dezvoltarea economiei, culturii și 
in ridicarea nivelului de trai.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

0 cale glorioasă de luptă 
pentru libertate și independență 

națională, pentru socialism
In august 1945, sub conducerea 

Partidului Comunist Indochinez, în 
frunte cu președintele Ho Și Min, 
poporul vietnamez s-a ridicat la in
surecția generală împotriva monar
hiei și a dominației coloniale. Ca o 
încununare a acestei lupte, la 2 sep
tembrie 1945, președintele Ho Și 
Min a proclamat în mod solemn în
ființarea Republicii Democrate Viet
nam, deschizînd astfel o nouă și stră
lucită pagină în istoria poporului 
nostru.

S-a scurs un sfert de secol de la 
acest eveniment memorabil, iar cu
vântul „Vietnam11, care fusese ui
tat in noaptea neagră a colonialismu
lui, a devenit acum cunoscut în toată 
lumea. Revoluția vietnameză a tre
cut în acești ani prin numeroase și 
grele încercări ; poporul vietnamez 
a luptat fără încetare pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
naționale, pentru salvgardarea și con
struirea puterii populare, cucerită cu 
prețul sîngelui atîtor generații.

La puțină vreme de la crearea 
R.D. Vietnam, poporul vietnamez a 
trebuit să treacă printr-o încercare 
hotărîtoare : războiul împotriva co
lonialiștilor francezi care au atacat 
țara, in încercarea de a-și recîșt’ga 
pozițiile pierdute. La chemarea pre
ședintelui Ho Și Min „Mai bine să 
sacrificăm totul decît să pierdem 
patria și să trăim ca sclavi", poporul 
vietnamez a dus timp de 9 ani fără 
întrerupere un război curajos de re
zistență și a obținut o victorie glo
rioasă la Dien Bien Phu, obligîndu-i 
pe colonialiști să semneze acordurile 
de la Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina.

Recucerirea independenței națio
nale a fost rezultatul unei îndelun
gate lupte naționale și populare ; 
Partidul Comunist Indochinez (as
tăzi Partidul celor ce muncesc), 
moștenitorul unor tradiții de luptă 
milenare, a condus cu clarviziune 
lupta eroică a întregului popor spre 
victorie.

După 1954, bucurîndu-se de aju
torul și sprijinul țărilor socialiste 
frățești, populația Vietnamului de 
nord a trecut la reconstrucția țării, 
lecuind rănile cauzate de război, 
pășind apoi la cea de-a doua etapă 
a revoluției vietnameze : etapa con
strucției socialiste, a edificării bazei 
tehnico-materiale a socialismului.

în regiunile rurale, colectivizarea 
agriculturii a luat o tot mai mare am
ploare, ceea ce a făcut ca, pînă la 
sfîrșitul anului trecut, 95 la sută din 
familiile țărănești să-și unească pâ- 
mînturile în cadrul unor -mari uni
tăți cooperatiste. în același timp, a 
avut loc transformarea socialistă a 
industriei, a sectorului meșteșugă
resc și a comerțului particular. Ast
fel a fost lichidată exploatarea omu
lui de către om. s-au stabilit rela
țiile noi, socialiste, de producție.

Astăzi. Vietnamul de nord are de 
12 ori mai multe uzine decît in 1939. 
numărul uzinelor constructoare de 
mașini sporind de 30 de ori. In agri
cultură, suprafețele irigate au cres
cut de patru ori față de cele din 
1939, efectivul animalelor de trac
țiune s-a dublat. Țăranul vietnamez, 
care minuia in trecut unelte rudi
mentare, aceleași de mii de ani, 
dispune astăzi de tractoare livrate de 
stat. Aproximativ 8 000 de instalații 
mecanice mici au fost livrate coope
rativelor pentru fabricarea mașini
lor agricole mici.

Revoluția din august 1945 a croit 
drum dezvoltării impetuoase a cul
turii și invățămîntului. Numă
rul cadrelor cu pregătire univer
sitară formate în perioada ce
lor patru ani de rezistență împotri
va agresiunii americane întrece de 
zece ori totalitatea cadrelor formate 
în Indochina intre 1914—1944 sub 
dominația franceză. în ceea ce pri

HANOI 1 — corespondentul Ager
pres Corneliu Vlad transmite : în 
sala Ba Dinh din Hanoi a avut loc 
o adunare solemnă consacrată împli
nirii a 25 de ani de la fondarea Re
publicii Democrate Vietnam. Cu a- 
cest prilej a luat cuvintul premierul 
Fam Van Dong, care a evocat eveni
mentele de acum un sfert de veac și 
a trecut în revistă lupta poporului 
vietnamez pentru independență și li
bertate. Vorbitorul a subliniat că 
noul regim este rezultatul acțiunii 
a două forțe ale epocii noastre — 
independența națională și socia
lismul — tradițiile poporului viet
namez îmbinîndu-se cu ideologia 
marxist-leninistă. Abordînd proble
mele construirii 'socialismului, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam a spus că puterea 
democrat-populară, sub conducerea 
partidului, a mobilizat forțele a mili
oane de oameni ai muncii, obținînd 
realizări cu care poporul vietnamez 
se poate mindri. In decursul a patru 
ani de război, populația din nord a 
salvgardat și a întărit potențialul Re
publicii Democrate Vietnam in toate 
privințele — militar, economic și cul
tural. Construirea socialismului în 
Vietnamul de nord, a spus el, trebuie 

Nguyen DANG HANH
ombasador extraordinar și plenipotențiar al R.D. Vietnam în Republica 

Socialists România

vește sănătatea publică, trebuie spus 
că în epoca colonială 92 la sută din 
populația rurală nu beneficia de nici 
un fel de servicii medicale. La sfîr
șitul anului 1968, în Vietnamul de 
nord aproape toate comunele dis
puneau de infirmerii-maternități ; 50 
la sută din cooperativele agricole 
posedă echipe sanitare și posturi de 
ajutor urgent pentru pansarea răni
lor cauzate de război ; fiecare dis
trict are un spital pentru efectuarea 
intervențiilor chirurgicale de ur
gență.

Rezultatele obținute de Vietnamul 
de nord în acești ani au demonstrat 
forța socialismului în condițiile 
grelei încercări ale războiului de 
distrugere desfășurat de Statele U- 
nite. In ciuda vîlvătăilor aprinse de 
agresori, în ciuda celor peste un 
milion de tone de bombe de toate 
tipurile aruncate de dușman, com- 
patrioții noștri au realizat un lucru 
extraordinar : acela de a menține și 
a spori forțele Nordului în toate 
domeniile de activitate. Ducînd o 
luptă din cele mai îndîrjite, poporul 
nostru a adaptat economia la con
dițiile războiului, făcînd eforturi 
pentru a limita pagubele, pentru a 
păstra căile de comunicație, pentru 
a dezvolta producția agricolă și in
dustrială, satisfăcind astfel toate ce
rerile frontului, cit și nevoile fun
damentale ale populației.

In acest timp, în Vietnamul 
de sud, timp de 25 de ani 
fără întrerupere populația nu a 
avut nici o zi de pace. După înce
tarea luptei împotriva colonialiștilor 
francezi, poporul vietnamez a fast 
obligat să ia din nou arma în mînă 
și să lupte împotriva agresiunii ame
ricane și a lacheilor S.U.A., pentru 
recucerirea independenței și libertății. 
Populația sud-vietnameză a fost o- 
bligată să se împotrivească unui răz
boi colonial, cel mai barbar din isto
ria omenirii. Imperialiștii americani 
au întrebuințat în războiul lor de ex
terminare a populației sud-vietna
meze toate mijloacele distructive mo
derne : bombe cu napalm, bombe cu 
bile, substanțe toxice, lansate cu aju
torul suprafortărețelor zburătoare de 
tip „B-52". Ei au aruncat asu
pra pămîntulul vietnamez o can
titate de bombe mai mare de- 
cit cea folosită pe frontul euro
pean in cel de-al xioilea război mon
dial. El au comis nenumărate masa
cre sîngeroase, cum ar fi cel de la 
Song My. Ei au construit închisori 
cu un regim Inuman, cum sint cele de 
la Con Son, pe care opinia publică le-a 
condamnat în mod sever. Fărădele
gile imperialiștilor americani au dez
văluit omenirii fața lor barbară, de- 
mascîndu-i ca jandarmi internațio
nali. Dar bombele și crimele lor nu 
pot fringe voința de luptă a poporu
lui vietnamez.

Urmînd sfatul președintelui Ho Și 
Min, „Mai bine să sacrificăm totul 
decît să fim sclavi", populația sud- 
vietnameză, sub conducerea Frontu
lui Național de Eliberare al Vietna
mului de sud, luptă cu perseverență 
și obține victorii glorioase. Toate pla
nurile agresive ale imperialiștilor a- 
mericani au eșuat rînd pe rînd. în- 
frîngerile agresorilor americani sint 
tot mai mari.

Victoriile de la începutul primăve
rii anului 1968 ale armatei și popu
lației sud-vietnameze au creat o nouă 
cotitură, ducînd la schimbarea aspec
tului războiului. Peste un milion de

la Hanoi
Intensificată pentru a dezvolta ma
rele rol al R. D. Vietnam în lupta 
pentru eliberarea Sudului, apărarea 
Nordului, pentru a se face noi pași 
spre reunificarea pașnică a țării și 
edificarea unui Vietnam indepen
dent, democratic și prosper.

Oprindu-se în continuare asupra 
situației internaționale, premierul 
Fam Van Dong a arătat că R. D 
Vietnam este ferm hotărîtă să se u- 
nească cu popoarele cambodgian și 
laoțian în lupta contra agresorilor a- 
mericani. Poporul vietnamez — a 
spus în continuare — îndeplinind tes
tamentul sacru al președintelui Ho Și 
Min, a depus în mod constant toate 
eforturile pentru a contribui la întă
rirea solidarității și prieteniei între 
țările socialiste frățești, pentru con
solidarea și dezvoltarea forțelor fie
cărei țări și a sistemului socialist în 
ansamblu, pentru restaurarea și întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Condamnînd cu hotărîre agresiunea 
americană împotriva poporului viet
namez, premierul Fam Van Dong a 
relevat importantele victorii obținute 

militari din armata inamicului se 
află in defensivă, fiind atacați și în- 
cercuiți din punct de vedere strate
gic pe toate fronturile în Vietnamul 
de sud. Mișcarea antirăzboinică a 
poporului american este mai puter
nică decît oricînd. Imperialiștii ame
ricani sînt izolați în lume.

Forța de rezistență a populației 
sud-vietnameze devine tot mai pu
ternică, iar unitatea populară se con
solidează și se extinde din ce în ce 
mai mult. In regiunile eliberate din 
Vietnamul de sud s-a instaurat pu
terea revoluționară la toate nivelu
rile. Guvernul Revoluționar Provizo
riu din Vietnamul de sud. de curind 
înființat, a fost recunoscut de 26 de 
țări și se bucură de simpatia și spri
jinul opiniei progresiste din lumea 
întreagă.

Deși suferă Infrîngeri din ce în ce 
mai mari, imperialiștii americani nu 
vor încă să renunțe la intențiile lor 
agresive față de Vietnam. Ei depun 
eforturi pentru a realiza politica de 
„vietnamizare" a războiului, inten
ționând să prelungească războiul agre
siv, continuînd ocupația militară în 
Vietnamul de sud, perpetuînd dez
membrarea Vietnamului.

In același timp, imperialiștii ame
ricani continuă să violeze în mod 
grosolan suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

La Conferința de la Paris, admi
nistrația Nixon persistă în atitudinea 
sa, refuzînd să accepte retragerea în 
întregime și necondiționată a trupe
lor americane din Vietnamul de sud, 
menține regimul marionetă Thieu- 
Ky-Khiem, împotriva voinței popu
lației sud-vietnameze.

S.U.A. au intrat într-o nouă aven
tură militară, intensificînd războiul 
„special" în Laos, punînd la cale lo
vitura de stat din Cambodgia, unde 
au trimis un număr masiv de trupe 
pentru ocuparea acestei țări, cu in
tenția de a lichida independența, 
pacea și neutralitatea Cambodgiei, 
extinzînd in același timp războiul în 
toată Indochina.

Ca răspuns, popoarele celor trei 
țări — Vietnam, Laos și Cambodgia 
— își string și măi mult unitatea, 
luptînd umăr la umăr, dînd imperia
lismului american și lacheilor lui o 
ripostă severă.

Poporul vietnamez aspiră către 
pace, dar o pace în independență și 
în libertate. Poziția dreaptă a po
porului vietnamez este concretizată 
în cele 4 puncte propuse de guvernul 
R. D. Vietnam și in soluția globală 
In 10 puncte a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care prevăd în 
esență, ca :

Statele Unite să-și retragă în în
tregime șl necondiționat trupele lor, 
precum și trupele sateliților din 
Vietnamul de sud, lăsînd popu
lația sud-vietnameză să hotărască 
singură asupra treburilor interne, 
fără amestec din afară.

Poporul vietnamez, unit ca un sin
gur om, sub conducerea Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, este 
hotărit să realizeze testamentul sacru 
al veneratului președinte Ho Și Min, 
să desfășoare cu perseverență rezis
tența împotriva agresiunii ameri
cane pînă la victoria finală, pentru 
cauza sfîntă a eliberării Vietnamului 
de sud, pentru apărarea Vietnamului 
de nord, pentru reunificarea pașnică 
a patriei, contribuind, în același 
timp, la cauza apărării lagărului so
cialist și ta cauza revoluționară 

In lupta împotriva Invadatorilor. El 
a subliniat că, atîta vreme cit obiec
tivele sacre ale poporului vietnamez 
— independența autentică și pacea a- 
devărată — nu vor fi cucerite, lupta 
va continua, indiferent de sacrificiile 
și privațiunile care vor fi necesare. 
Pacea poate fi realizată prin tradu
cerea in viață a Declarației în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam și 
a celor zece puncte propuse de Fron
tul Național de Eliberare din Vietna
mul de sud. Orice soluție pașnică 
corectă a problemei vietnameze tre
buie să se bazeze pe respectarea 
drepturilor naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez și pe drep
tul populației sud-vietnameze de a-și 
hotărî singură soarta.

In încheierea expunerii, premierul 
R. D. Vietnam a declarat că în cursul 
ultimilor 25 de ani poporul vietnamez 
a parcurs o etapă plină de dificultăți, 
dar străbătută de fapte eroice în 
lupta împotriva dușmanului. Poporul 
vietnamez înaintează cu pași siguri 
și avînt, ferm hotărît să poarte 
cauza sa revoluționară spre victorii 
și mai mari și, în același timp, să în
deplinească nobilele sale obligații 
față de popoarele lumii.

i

mondială. Poporul nostru nu va uita 
niciodată cuvintele președintelui 
Ho Și Min :

„Râurile noastre, munții noștri, oa
menii noștri vor rămine totdeauna. 

Yankeul va fi învins, noi vom 
construi o țară de zece ori mai fru
moasă".

Lupta patriotică a poporului nos
tru împotriva agresorilor americani 
își pune pecetea asupra epocii noas
tre, care este epoca revoluției, epoca 
luptei împotriva imperialiștilor ame
ricani ; înverșunarea și cursul ei ire
versibil nu pot să ducă decît la vic
torie.

_ Nu există exemplu mai tipic de
cît această înfruntare cu adevărat 
titanică între politica agresivă a im
perialiștilor americani și lupta de eli
berare națională a poporului nostru. 
In această înfruntare dușmanul și-a 
dezvăluit întreaga perfidie, natura sa 
reacționară, scopurile sale sumbre și 
odioase, în timp ce poporul nostru 
și-a dovedit noblețea gîndurilor, sen
timentelor și valorilor sale morale.

Nu se poate găsi un exemplu mai 
izbitor pentru a demonstra acest a- 
devăr : luptind cu hotărîre pentru o 
cauză justă, poporul este pe deplin 
capabil să învingă forțele agresive 
■cele mai redutabile din istorie. Acest 
război a permis popoarelor lumii 
să-și dea seama de pericolul ce 
planează din partea imperialismului 
american asupra tuturor națiunilor.

Cu gîndul la interesele lor imediate 
și îndepărtate, la tot ce au mai pre
țios în viață, popoarele din diverse 
țări văd din ce în ce mai clar peri
colul ce-1 reprezintă pentru ele impe
rialismul american, necesitatea de a 
duce o luptă directă contra acestuia.

Sprijinul internațional dat luptei 
popoarelor vietnamez, khmer și lao
țian a devenit treptat o luptă în 
fiecare țară împotriva imperialiștilor 
americani.

In lupta pentru cauza sa nobilă, 
poporul vietnamez este totdeauna 
ajutat și sprijinit de țările socia
liste, de țările iubitoare de pace și 
dreptate din lumea întreagă, inclusiv 
de păturile progresiste ale poporului 
american.

In trecut, ca și în prezent, po
porul frate român a urmărit cu o 
simpatie deosebită lupta de eliberare 
a poporului vietnamez. Solidaritatea 
de luptă și prietenia frățească între 
cele două țări se exprimă prin spriji
nul și ajutorul prețios acordat de 
partidul, guvernul și poporul frate 
român luptei impotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea națională 
din Vietnamul de sud, ca și operei de 
construire a socialismului în Vietna
mul de nord. Poporul vietnamez ex
primă mulțumirile sale sincere 
partidului, guvernului și poporului 
frate român pentru acest sprijin și 
ajutor.

La rîndul său, poporul vietnamez 
urmărește cu interes opera de con
struire a socialismului în Republica 
Socialistă România, bucurîndu-se de 
înfăptuirile obținute de poporul ro
mân și consideră că aceste înfăp
tuiri reprezintă o contribuție activă 
la întărirea forței țărilor socialiste, 
in lupta comună pentru pace, inde
pendență națională, democrație și 
socialism. Poporul vietnamez dorește 
sincer poporului frate român succese 
și mai mari in dezvoltarea economiei, 
culturii și ridicarea nivelului său de 
trai, îi urează să fie din ce în ce 
mai fericit, iar țara sa tot mai pros
peră.

Poporul și guvernul Republicii 
Democrate Vietnam vor acționa și pe 
viitor pentru consolidarea și dezvol
tarea unității prietenești și a coope
rării dintre țările noastre, pe baza 
marxism-leninismului, a internațio
nalismului proletar.
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CONGRESUL
INTERNAȚIONAL

DE FIZICĂ AMPERE
(Urmare din pag. I)

ră, lărgind prin descoperiri de seamă 
orizontul cunoașterii omenești asupra 
structurii materiei, a condus la osca- 
mă de aplicații tehnice de mare an
vergură cum sînt electronica cuantică 
și optica neliniară — reprezentate în 
practică prin maser și laser — și la o 
serie de realizări valoroase în fizica 
și tehnica semiconductorilor, materia-/ 
lelor nucleare și în alte domenu 
conexe.

în aplauzele asistenței, în prezidiul 
congresului au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Iile Verdeț, 
Manea Mănescu, membri ai guvernu
lui, precum și personalități de seamă 
ale fizicii moderne din țară și de 
peste hotare.

Rostind cuvîntul de deschidere, 
prof. dr. docent Ioan Ursu, președin
tele Comitetului de stat pentru ener
gia nucleară, președintele comitetu
lui internațional de organizare a con
gresului, a salutat în numele partici- 
panților prezența președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste , 
România, Nicolae Ceaușescu, aducin- 
du-i mulțumiri pentru bunăvoința de 
a fi acceptat ca lucrările acestei reu
niuni să se desfășoare sub înaltul său 
patronaj. Vorbitorul a subliniat im
portanța deosebită a acestei reuniuni 
științifice, exprimînd tuturor C?lor 
prezenți gratitudinea pentru partici
parea la lucrări.

Primit cu puternice aplauze de par- 
tiuipanți, a luat cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul de salut al președintelui 
Consiliului de Stat a fost ascultat cu 
vie atenție și aplaudat îndelung de 
întreaga asistență.

Participanții la congres au fost sa
lutați apoi de prof. Alfred Hastier, 
laureat al Premiului Nobel, președin
te de onoare al Asociației AMPERE, 
prof. Erik Rudberg, președintele So
cietății europene de fizică, dr. Sig- 
vand Eklund, directorul general al A- 
genției internaționale pentru energia 

1 atomică, prof. Rene Freymann, pre
ședintele Asociației AMPERE, prof. 
Mihail Feodorovici Deigen, membru 
al Asociației AMPERE, acad. Hofia 
Hulubei, președintele Comitetului de 
fizică din Republica Socialistă Ro
mânia.

Vorbitorii au exprimat președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, recunoștință și mulțumiri 
pentru prezența sa la lucrările con* ' 
greșului, fapt care demonstrează in
teresul deosebit manifestat de statul 
român față de progresul științei și 
cooperarea internațională. Ei au rele
vat înaltul sens uman al chemării a- 
dresate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în ouvîntarea sa de salut, 
de a pune știința și mijloacele pe 
care le creează in slujba progresului 
țț păcii, a apropierii și cooperării în- 
tr . națiuni. Totodată, au fost aduse 
mulțumiri guvernului român pentru 
ajutorul material și moral acordat or
ganizării' congresului, pentru larga 
sa ospitalitate.

Oamenii de știință care au luat cu
vîntul au subliniat aportul școlii de 
fizică din România la dezvoltarea ști
inței în general, a cercetărilor din 
domeniul rezonanțelor magnetice și

fenomenelor asociate, contribuția ei 
în cadrul diverselor instituții științi
fice internaționale de specialitate. 
Vorbitorii și-au exprimat convingerea 
că această reuniune de prestigiu va 
constitui o verigă in lanțul prieteniei 
intre țări, un nou prilej de strângere 
a legăturilor dintre oamenii de ști
ință, de adincire a cooperării științi
fice internaționale.

în numele Consiliului popular al 
municipiului București, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al consiliului, a 
adresat un călduros salut de bun ve
nit participanților la cel de-al XVI- 
lea congres AMPERE, arătind că ale
gerea Bucureștiului ca loc de desfă
șurare a acestei importante reuniuni 
onorează pe toți cetățenii orașului. 
Vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că participanții la congres vor folosi 
prezența lor în România pentru a cu
noaște frumusețile ei, realizările po
porului român pe plan material și 
spiritual, dragostea lui fierbinte de 
pace, independență, progres și cola
borare între națiuni, precum și stima 
ce o poartă altor popoare.

După încheierea ședinței inaugura
le, președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, șl ceilalți conducători de stat 
prezenți la deschiderea lucrărilor 
congresului au vizitat expoziția de 
aparatură științifică de aplicații nu
cleare, organizată în foaierul sălii 
Palatului cu ocazia deschiderii celui 
de-al XVI-lea Congres AMPERE. Sînt 
expuse diferite aparate originale pro
duse în laboratoarele și atelierele 
Institutului de fizică atomică din țara 
noastră și ale firmelor de speciali
tate Bruker (R.F. a Germaniei), 
Thomson-Houston (Franța), Variau 
(S.U.A.),’ Tesla (Cehoslovacia), Jeoi 
(Japonia).

Președintele Consiliului de Stat și 
celelalte personalități oficiale au feli
citat pe reprezentanții firmelor rea
lizatoare pentru înaltul nivel științi
fic și tehnic al aparaturii prezentate.

★

Lucrările congresului se desfășoară 
în continuare în trei sesiuni paralele 
în cadrul cărora se vor prezenta 23 
de conferințe care sintetizează prin
cipalele probleme ale rezonanței 
magnetice și fenomenelor asociate, 
precum și un număr de 250 comuni
cări originale, care vor oglindi cele 
mai noi rezultate obținute de oameni 
de știință din diverse laboratoare de 
fizică, chimie, biologie. sau tehnică, 
din țări ale Europei, Americii, Asiei 
și Africii. Printre problemele bare vor 
forma obiectul dezbaterilor se numă
ră : cristale iradiate, radical liberi, 
proprietățile feroelectricilor, rezonan
ța de spin a electronilor de conduc- 
ție din metale, magnetooptica, rezo
nanța magnetică nucleară în chimie- 
fizică, mișcarea moleculară, rezonan
ța nucleară în structura materialelor 
și altele.

★

Marți seara, Consiliul popular al 
municipiului București și Comitetul 
de organizare a celui de-al XVI-lea 
Congres AMPERE au oferit un coc
teil în cinstea participanților la a- 
ceastă reuniune științifică interna
țională.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 

a Partidului Comunist 

din Martinica
Marți după-amiază, a sosit in Ca

pitală delegația Partidului Comunist 
din Martinica alcătuită din tovarășii 
Georges Mauvois, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Martinica, conducătorul de
legației, și Rene Bramban, membru 
al C.C. al P.C.M., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită în 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Aldea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Cronica zi
Marți și-a încheiat vizita la Cluj 

delegația orașului Dijon condusă de 
primarul acestei localități, dr. Jean 
Veillet. Timp de patru zile, oaspeții 
francezi au vizitat municipiul cu noile 
sale cartiere de locuințe, Universita- 

. tea și Institutul agronomic, instituții 
de artă, Grădina botanică, Muzeul 
satului transilvănean, fabrica de tri
cotaje „Someșul" și diferite alte uni
tăți economice, social-culturale și 
sportive. Delegația a avut convorbiri 
cu Remus Bucșa, primarul munici
piului, cu membrii Comitetului local 
de înfrățire a Clujijlui cu orașul Di
jon. La plecare, dl. Jean Veillet, con
ducătorul delegației, a făcut următoa
rea declarație corespondentqlui Ager
pres la Cluj, Ludovic Roman.

„între Cluj și Dijon există o mul
titudine de puncte comune. In primul 
rind sînt orașe universitare, apoi sînt 
importante centre administrative. 'A- 
mîndouă reușesc să se industrializeze.

lei
Htaasaoi

să se schimbe arhitectonic. Clujul, 
acest vechi oraș românesc, s-a des
prins din leagănul său medieval și a 
cunoscut un puternic proces de mo
dernizare urbanistică, ceea ce i-a 
sporit și mai mult farmecul. Ne-au 
plăcut străzile foarte curate, piețele, 
parcurile și starea clădirilor, ne-a im
presionat profund, ca să mă exprim 
mai plastic, echilibrul interior al a- 
cestui oraș, armonia și calmul cu care 
se lucrează aici. Am purtat cu dl. 
primar Remus Bucșa și cu alți repre
zentanți ai municipalității discuții 
extrem de utile. Atît eu, cit și vice- 
primarii care m-au însoțit, plecăm 
hotăriți să întărim relațiile de înfră
țire dintre orașele noastre, să inten
sificăm schimburile culturale, știin
țifice, sportive, turistice, sub semnul 
dorinței sincere de pace și înțelegere 
care caracterizează țara dumnea
voastră".

(Agerpres)

tatr
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfi- 
nase“ (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.

cinema

Congresul de istoria medicinii
Marți, în cea de-â doua zi a lucră

rilor celui de-al XXII-lea Congres de 
istoria medicinii ce se desfășoară în 
Capitală, au fost prezentate nume
roase comunicări științifice pe secții, 
susținute de cercetători de pe toate 
continentele. A avut loc, de aseme
nea, adunarea generală a Societății 
internaționale de istoria medicinii, 
consacrată unor probleme științifice 
și organizatorice.

(Agerpres)Conferință privind „Calculul seismic al structurilor"
IAȘI (corespondentul „Scânteii" 

Manole Corcaci) : La Iași a început 
marți, 1 septembrie, prima confe
rință cu participare internațională 
privind calculul seismic al structuri
lor. Organizată de Ministerul Invăță- 
mintului și Ministerul Construcțiilor 
Industriale, această reuniune științi
fică întrunește cadre universitare și 
specialiști din institutele de învăță- 
mint tehnic superior și de cercetări 
din țara noastră, precum și din 
U.R.S.S., S.U.A., Canada, Ungaria, 
Anglia, Franța, Algeria, R. D. Ger
mană, Grecia și din alte țări. Cele 
peste 70 de comunicări și referate 
incluse pe agenda lucrărilor vor l'i 
prezentate timp de 4 zile In cadrul 
a trei, secții de specialitate.

Organizarea la Iași a acestei im
portante manifestări științifice în 
domeniul ingineriei seismice consti
tuie o recunoaștere a activității labo
rioase desfășurate de specialiștii ie- 
șr>ni in acest domeniu. Aici a fost 
organizat un centru seismic dotat cu 
utilaje experimentale dintre cele mai 
modeme în încercarea rezistenței 
construcțiilor, contribuind la proiec
tarea unor importante obiective so- 
cial-economice din țară. Cercetările 
întreprinse în cadrul Centrului seis
mic de la Iași au găsit un larg ecou 
în rîndul specialiștilor de peste ho
tare, iar instituția ieșană a fost de
clarată laborator O.N.U. pentru de
terminări și oercetări seismice.

Conferința republicană 
de chimie fizică 

generală și aplicată
La Universitatea din București au 

început marți dimineața lucrările ce
lei de-a doua Conferințe republicane 
de chimie fizică generală și aplicată, 
cu participare internațională.

După cuvîntul inaugural al'acade
micianului Ilie Murgulescu, directo
rul Centrului de chimie fizică al Mi
nisterului învățămintului, au vorbit 
prof. dr. Alexe Popescu, adjunct al 
ministrului învățămintului, prof. dr. 
Nicolae Bărbulescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, și prof. dr. Victor Sahini, 
secretarul general al comitetului de 
organizare a reuniunii. După ce au 
adresat oaspeților călduroase cuvinte 
de salut, ei au subliniat, printre alte
le, că participarea numeroasă la con
ferință a chimiștilor din instituțiile 
de învățămînt superior și din insti
tutele de cercetări de peste hotare 
va contribui la realizarea unui larg 
schimb de opinii, la dezvoltarea in
vestigațiilor moderne în domeniul 
chimiei fizice și, implicit, la intensi
ficarea colaborării intre învățămînt, 
cercetare și industrie.

Alături de oameni de știință din 
România, ingineri, cercetători, cadre 
didactice de specialitate, iau parte 
mai bine de 100 de specialiști din 18 
țări ale lumii. Printre personalitățile 
participante se află savanți de pres
tigiu mondial cum sînt profesorii 
M. Eigen, de la Universitatea din 
Gottingen, laureat al Premiului No
bel, A. Frunkin, membru al Acade
miei de Științe din U.R.S.S., G. Mi
lazzo din Italia și alții.

în agenda reuniunii figurează te
me de larg interes pentru știința mo
dernă, aparținînd chimiei cuantice, 
structurii moleculare, stărilor de a- 
gregare, fenomenelor de transport, 
cineticei chimice, foto și radio-chi- 
miei, chemosorbției, termodinami
cii chimice, electrochimie!, procese
lor de electrod și electrometalurgiei, 
coroziunii, electrochimiei sărurilor 
topite, automatizării analizei și con
trolului fizico-chimic etc.

Lucrările continuă.

Congresul 
latiniștilor
Primul congres al Academiei latine 

internaționale și-a continuat marți 
lucrările. în cadrul ședinței plenare, 
care a avut loc dimineața, au fost 
prezentate comunicările : Despre la
tinitatea limbii române — B. Cazacu 
(România) ; Despre dezvoltarea ter
minologiei medicale în evul mediu 
— G. Baader (R. F. a Germaniei) ; 
Ce este latin și ce este romanic in 
limba română — D. Macrea (Ronjâ- 
nia) ; Vergiliu în opera lui A. 
Gide — R. Verdiăre (Belgia) ; 
Influența lui Vergiliu in litera
tura română — T. Costa (Româ
nia) ; Influența lui Vergiliu in lite
ratura epică actuală — E. Coleiro 
(Malta) și Influența lui Vergiliu în 
literatura polonă — K. Kumaniecki 
(Polonia).

în seara aceleiași zile, participanții 
la congres au vizionat un spectacol 
în limba latină, susținut de două for
mații studențești de la Universitatea 
București și Universitatea din Hei
delberg — R. F. a Germaniei.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

De la Departamentul 
transporturilor auto, 

navale și aeriene
Departamentul transporturilor auto, 

navale și, aeriene a stabilit un nou 
program al trecerilor pentru autove
hicule în zona Giurgeni—Vadu Oii, 
care intră în vigoare cu începere de 
la 3 septembrie. Podul plutitor de 
vase, deschis pentru traficul rutier 
in ambele sensuri, va funcționa, fără 
Întrerupere, între orele 11—18. în a- 
celași timp, pentru trecefea fluviului 
se mențin, in continuare, un număr 
corespunzător de bacuri care func
ționează permanent ziua și noaptea. 

(Agerpres)

Dublarea liniei ferate 
Brașov Sighișoara

Un colectiv al Întreprinderii de 
construcții căi ferate din Brașov a 
început lucrările de dublare a liniei 
Brașov—Sighișoara. La construcția a- 
oesteia se folosesc excavatoare, bul
dozere și alte mașini grele, care asi
gură un ritm alert lucrărilor. Pe a- 
ceeași magistrală, se apropie de sfir- 
șit dublarea liniei ferate Copșa Mi
că—Blaj.

Stația C.F.R. Făgăraș, se află și ea 
in plin proces de modernizare și dez
voltare. Astfel, in scurt timp, se va 
termina centralizarea electrodinamică, 
urmînd ca în curînd să înceapă con
strucția gării de călători.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Săptămîna viitoare la Poligonul Tunari

CAMPIONATELE EUROPENE DE TALERE
® 250 DE CONCURENȚI DIN 25 DE ȚĂRI • LA START - CAMPIONII MONDIALI Șl FRUN
TAȘII EUROPENI Al PROBELOR ® TIRUL ROMÂNESC DEBUTEAZĂ ÎN ÎNTRECERILE FE

MININE
Federația română de tir, sub auspi

ciile Confederației europene de tir. 
organizează săptămina viitoare la 
Poligonul Tunari campionatele euro
pene de talere. Competiția reunește 
aproximativ 250 de trăgători din 25 
de țări. Din rîndul acestora se re
marcă fruntașii europeni ai probelor 
de talere aruncate din șanț (trap) și 
de talere aruncate din turn (skeet), 
in frunte cu campionii mondiali res
pectivi : Iuri Turanov (U.R.S.S.), de
ținătorul titlului suprem la skeet, și 
Enio Matarelli (Italia). campionul 
mondial la trap.

în vederea marii întreceri, a cărei 
deschidere oficială va avea loc luni 
7 septembrie, poligonului Tunari i 
s-au adus o serie de modificări co- 
respunzind solicitărilor impuse de nu
mărul mare de concurenți. Este de 
subliniat că programul la talere arun
cate din șanț cuprinde acum patru 
zile de concurs. în fiecare zi urmînd 
a se disputa cite o manșă de cîte 50 
de talere. Rezultatele obținute la pri
mele 150 de talere contează și pentru 
clasametul pe echipe. în același mod 
se vor alcătui clasamentele și Ia 
skeet, numai că la individual se dis
pută două manșe a cîte 100 de talere. 
Pentru juniori, in ambele probe, sint 
prevăzute cîte 150 de talere, ca și în 
probele feminine. întrecerea taleriste- 
lor va constitui, fără îndoială, un 
lucru inedit pentru publicul nostru 
spectator. De altfel, la aceste cam
pionate tirul românesc își va face de
butul la probele feminine.

Ieri. în cadrul unei conferințe de 
presă convocată de comisia de orga7 
njzare, au fost anunțate efectivele tu
turor loturilor inscrise. Din U.R.S.S. 
vor fi prdzenți 20 de sportivi și Spor
tive, din Italia — 19, din R.F.G. și

România — cîte 16, din Franța — 15, 
din Anglia — 13, din Finlanda, Da
nemarca. Liban, Polonia — cîte 12, 
din Austria, R.D.G., Grecia — cîte 11, 
din Spania — 10 etc. Interesul trăgăto
rilor europeni specializați in astfel de 
probe este legat și de faptul că am
bele sînt incluse îp programul olim-

piadelor și că peste puțină vreme 
(mai precis luna viitoare, între 17 și 
22) vor avea loc campionatele mon
diale. Iată un motiv in plus să se an
ticipeze dispute foarte strinse, pasio
nante la aceste două probe... cu spe
cific vînătoresc, cele mai spectacu
loase dintre toate probele de tir.

Universiada de la Torino
Pe diferitele baze sportive din ora

șul Torino au continuat întrecerile U- 
nivgrsiadei. Turneul de polo pe apă 
a fost cîștigat de selecționata U.R.S.S., 
urmată de echipele Italiei și Unga
riei. în ultimul joc, formația sovie
tică a învins cu scorul de 4—3 (1—1. 
9—0, 2—1, 1—1) echipa Italiei. A în
ceput și concursul feminin de gim
nastică. După disputarea a două 
exerciții conduce Larisa Petrik 
(U.R.S.S.) cu 19,15 puncte.

în concursul de scrimă, proba de 
floretă masculin pe echipe a revenit 
formației sovietice, învingătoare in 
finală cu 9—4 în fața selecționatei 
Poloniei. în meciul pentru locurile 
3—4 Ungaria a dispus cu 9—5 de I- 
talia. în turneul feminin de volei, re
prezentativa României a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—10, 15—11, 15—13) 
echipa Poloniei. Alte rezultate : mas: 
culin : U.R.S.S.—Canada 3—0 ; Bel
gia—Grecia 3—2 ; Coreea de sud— 
Japonia 3—2 ; Bulgaria—Polonia 3—1 : 
‘feminin : Brazilia—Elveția 3—0.

Iată oîteva rezultate de la baschet 
masculin : Cuba—Italia 64—61

(32—31) ; Bulgaria—Coreea de sud 
93—76 (44—30) ; Israel—Portugalia 
83—59 (45—34).

A fost cunoscută echipa cîștigă- 
toare a probei feminine de floretă, 
în finală echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de. 9—3 echipa României. Iva
nova a cîștigat primul asalt la Iencic. 
în continuare scorul a devenit 2—2 
apoi echipa sovietică a obținut victo
ria și medaliile de aur. Marina Filip 
(România) s-a comportat revelatoriu, 
repurtînd 2 victorii.

în turneul feminin de volei echipa 
României a învins cu 3—0 Canada. 
La masculin echipa României a dis
pus cil 3—0 de Belgia. In turneul de 
baschet (consolare) echipa masculină 
a Canadei a întrecut cu 53—48 (28—25) 
echipa României. S-au disputat semi
finalele competiției de tenis. în fi
nala probei masculine se vor întîlni 
Proisy (Franța) și Lejus (U.R.S.S.), 
iar la feminin își vor disputa victoria 
Parmas (U.RȘ..S.) și Sawamatsu (Ja
ponia).

In
ATLETISM. Meciul internațional 

de atletism dintre echipa Angliei și 
o selecționată Belgia-Luxemburg, 
desfășurat pe stadionul „White City" 
din Londra, s-a încheiat cu scorul.de 
109,5—78,5 puncte în favoarea gaz
delor.

Iată citeva rezultate : 400 m — B!l- 
liam (Anglia) 47”2/10 ; 800 m — Rey- 
gaert 1’48” ; ciocan — Payne (Anglia) 
□8,10 m ; 5 000 m — Stewart (Anglia) 
14'OȘ”8/1O ; lungime — Herbrandt 
7,68 m ; 1 500 m — Wilkinson (An
glia) 3’48”7/10.

TENIS. La Cleveland (Ohio) au 
luat sfîrșit întrecerile finalei „Cupei 
Davis", disputată în acest an între 
selecționatele S.U.A. și R.F. a Ger
maniei. Victoria a revenit cu 5—0 te-

citeva rînduri
nismanilor americani, care astfel cu
ceresc pentru a 22-a oară trofeul. în 
ultima partidă de simplu, Arthur 
Ashe l-a invins in cinci seturi : 6—8, 
10—12, 9—7, 13—11, 6-M pe Christian 
Kuhnke.

HOCHEI PE GHEAȚA. La Bra
tislava s-a desfășurat întilnirea in
ternațională de hochei pe gheață din
tre selecționata secundă a Ceho
slovaciei și echipa Suediei. La capătul 
unui meci echilibrat, hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul 
de 5—4 (1—1, 3—3, 1—0).

LUPTE. Sala Floreasca din Capi
tală va găzdui vineri, sîmbătă și 
duminică întrecerile celei de-a 9-a 
ediții a Concursului internațional de 
lupte (greco-romane și libere) ale Ro

mâniei. La această competiție și-au 
anunțat participarea sportivi din mai 
multe țări, printre care Bulgaria, Ce
hoslovacia, S.U.A., Iugoslavia, R.F. 
a Germaniei, Ungaria, R.D. Germană.

CICLISM. Cea de-a 69-a ediție a 
cursei cicliste Bordeaux—Paris va 
reuni la start numai 16 alergători. 
Englezul Braian Jolly a fost respins 
la vizita medicală, iar belgianul van 
Sweevelt a renunțat. Principalii fa- 
voriți rămîn belgianul Ferdinand 
Bracke, fost recordman al orei, fran
cezii B. Guyot și L. Aimar. Plecarea 
se va da în noaptea de simbătă spre 
duminică. Traseul măsoară peste 600 
de kilometri, dintre care primii 243 
km vor fi parcurși în plasa motoci
cletelor speciale.

de 
la 
ea 
ci

Deoorul în care este am
plasată noua Fabrică 
confecții Craiova invită 
destindere. Aproape de 
se află marele parc al
rașului. De jur împrejurul 
ei — o întindere de ver
deață, rondouri și peluze cu 
jocuri fanteziste de flori, in 
zeci de nuanțe și culori, 
rivalizînd cu cele realizate 
de fabrica însăși.

Șeful serviciului tehnic 
de la această fabrică este 
o tînără sătmăreancă, in
ginera Margareta Neagu, 
care și-a însușit primele 
cunoștințe in meserie Ia 
„Mondiala" Satu-Mare, bi
necunoscută unitate cu 
preocupări asemănătoare, 
împreună cu ea, am vizitat 
etaj după etaj secțiile și 
atelierele unității, cu spații 
mari și bine luminate. Aici 
sint create optime condiții 
pentru ca munca să se des
fășoare cu randamente ri
dicate, cu o sporită eficien
ță economică. Cît despre 
calitate, aceasta constituie 
un comandament de fiecare 
zi : produsele trebuie să 
corespundă tuturor exigen
țelor numeroșilor benefi
ciari ai fabricii din țară și 
de peste hotare. Pentru ca 
produsele fabricii să fie 
competitive și tot mai soli
citate, in toate sectoarele 
de producție s-au introdus 
mașini moderne, in bună 
parte realizate in țară, iar 
asistența ’ tehnică este asi
gurată de cadre cu 
calificare. Dacă in 
trei ani aici se 
275 modele de 
pentru bărbați, 
copii, în prezent se fabrică 
peste 1 000 de modele. în 
1970 întreaga producție a 
anului 1968 se realizează in 
mai puțin de 100 de zile, 
și în numai 62 de zile în
treaga producție a anului 
1965.

în anul care vine vor fi 
montate noi utilaje. O parte 
din cele existente, potrivit 
unor studii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, vor fi reamplasate 
după o concepție modernă, 
care să le asigure randa
mente ridicate. La un Ioc, 
aceste măsuri vor conduce r

inaltâ 
urmă cu 
realizau 
confecții 
femei' și

la obținerea unor importan
te sporuri de producție.

— Avem în vedere — ne 
spune ing. Constantin Ni- 
colaescu, directorul gene
ral al Combinatului de con
fecții Craiova — ca pe baza 
înnoirilor tehnice pe care 
le-am propus, precum și 
prin folosirea tuturor re
surselor interne de care 
dispunerii» în sporirea sim
țitoare a  '/■
muncii, a dezvoltării ge
nerale și 
responsabilității cetățenești 
a fiecăruia în parte și a în

productivității
permanente a

t prețul de cost în valoare de 
peste 500 000 lei. Pînă la 
sfîrșitul anului se pre-limi- 
nă ca muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Fabricii de 
confecții din Craiova să 
dea, peste prevederile ac
tualului cincinal, produse 
a căror valoare se va ridi
ca la zeci de milioane lei.

în 1975 această unitate a 
industriei ușoare se va si
tua printre cele mai mari 
producătoare de confecții 
din țară. Se are în vedere 
ca la finele următorului 
cincinal aici să muncească

turi susținute, să-și per
fecționeze nu numai tehni
ca, ci și pregătirea sa 
profesională, că din partea 
fiecăruia- se cere un plus 
de fantezie, de căutări no
vatoare, . de participare a- 
fectivă la consolidarea pres
tigiului cucerit de marca 
fabricii.

— Ca în orice altă pro
fesie — ne spunea ingine
rul Constantin Nicolaescu 
— nici aici nu poți să rea
lizezi mare lucru, ceva mai 
deosebit, dacă n-ai în tine 
acea dorință arzătoare, pro-

Fantezie-si încă ceva
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• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• întilnirea : REPUBLICA — 8; 
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRĂDI
NA PARCUL HERĂSTRĂU
• Mayerling (ambele serii)
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 
MELODIA — 9; 12,30; 16;
GRADINA DOINA — 20,30, 
DERN — 8,30; 11,30; 14,30;
20.30, ARENELE ROMANE -
• Degetul de fier : BUCUREȘTI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Liniște și strigăt — 9,45;
manii flăcăi — 12; 14; Așa 
venit — 16,15; 18,15; 20,15 :
PITOL.
• Mari succese de odinioară :
GRADINA CAPITOL — 19,30;
21.30.
• Ambuscada î VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• întoarcerea doctorului Mabuse:
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA - 11; 16; 18,15; 20,30.
• Monștrii : CENTRAL — 8,30;
10,45; 13,15; 14,45; 18,15; 20,45, FLO
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Jandarmul se însoară : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MIORIȚA — 11; 15; 17,30. "
• Lanterna cu amintiri : TIM
PURI NOI — 9,30—20,30 în con
tinuare.
• Cavalerul Pardaillan ; îndrăz
nețul Pardaillan : CINEMATECA 
(sala Union) : 9; 12,30; 16; 19,30.
• Argoman superdiabolicul î LU
MINA — 9,30—16,30 în continuare, 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20,
MOȘILOR — 15,30; 18, la gărdină
— 20.
• Fumul : LUMINA — 18,30; 20,45.
• Profesorul infernului : GRI-
VIȚA — 16; 18,15; 20,30, POPULAR
— 15,30; 18.

Această femeie : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 

20, VOLGA — 16,30; 18,30; 20,30, 
POPULAR — 20,15.
O Asul de pică : BUZEȘTI — 
15,30; 18.
• Străinii : GRĂDINA BUZEȘTI
— 20,15.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : DACIA — 8,45—20,30 în con
tinuare.
• Tiffany memorandum : BU- 
CEGI — 10; 15,30; 17,45, la grădină
— 20, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15, la grădină — 20,15.
• Iubiri tăcute : UNIREA — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
UNIREA — 18, la grădină — 20,15.
• Frații Saroyan : LIRA — 15,30
• Comisarul X și „Panterele al
bastre" : LIRA — 18, la grădină
— 20.

SOra hotărîtoa^e : DRUMUL SĂ- 
II — 15,30.

• Freddy și cîntecul preriei î 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Petrecerea : CIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, ARTA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15, RAHOVA — 15,30: 
18, la grădină — #0,15.
• Dragoste și vitexă î GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS - 9; 11,15 13,30; 15,45; 18. 
la grădină — 20.
• întîlnire la vechea moschee : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Afurisitul de bunic : FLACĂ
RA — 16; 18; 20.
• Dreptul de a te naște ; VITAN 
— 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Stăpîn pe situație : PRO
GRESUL — 15,30, GRADINA PRO
GRESUL PARC
• Ferestrele timpului : 
GREȘUL — 18.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Noul angajat : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Valea păpușilor : VIITORUL — 
15,30; 18.
• Dragostea lui Serafim Frolov ; 
VIITORUL — 20,30.
• Aport, Muhtar ! : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
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amintim numai că zilnic 
magazinul de prezentare și 
desfacere din incinta fabri
cii este vizitat de o droaie 
de copii. Bineînțeles, cu pă
rinții lor. Vânzătoarele de 
acolo ne-au spus că au su
ficient de lucru pînă cînd 
reușesc să mulțumească pe 
acești mici cumpărători, 
mai ales cînd se văd în 
fața unei mari diversități 
de modele și culori, care 
mai de care mai atractive. 
Și în Capitală sînt magazi
ne la care se desfac pro
duse ale acestei fabrici : 
„Victoria", „Romarta copii
lor" și „Trei ursuleți". Și 
nu numai în Capitală.

Pentru
trimestrul IV a.c. unitatea a 
contractat zeci de noi mo
dele de paltonașe, paltoa
ne și costume, din diferite 
stofe și blănuri sintetice, 
destinate celor mici.

Confecțiile avînd marca 
unității din Craiova sînt, 
de Ia un an la altul, tot 
mai solicitate și pe piețele 
externe. Partea de produc
ție care revine exportului 
în acest ân este cu 20 la 
sută mai mare decît în anul 
precedent, și se prevede ca 
în următorul cincinal să 
crească cu peste 40 la sută 
față de 1970.

Drept încheiere, vom 
transcrie citeva din gindu- 
rile pe care creatorii de 
confecții de la Craiova ni 
le-au împărtășit :

— Stăruim ca toate con
fecțiile livrate de noi să fie 
lucrate în așa chip, îneît să 
satisfacă gustul unui pu- 
măr cit mai mare de Cum
părători. Căutăm să intro
ducem în producție mate
riale cit mai atractive, în- 
tr-un cuvînt, ne dorim să 
cîștigăm opțiunile celor 
care poartă, care îmbracă 
confecțiile fabricate aici. Ne 
dorim ca despre aceste pro
duse să se spună că... sînt 
cele mai preferate. Pentru 
că întrunesc cel puțin ur
mătoarele calități : sînt du
rabile, elegante, moderne.

Cu pasiune, cu tenacitate, 
cu efort, se zice că nimic 
nu este imposibil...

producția din

18,30

Vlad

18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.
Universal-șotron — enciclo
pedie pentru copii.
Actualitatea în economie. 
Confruntări, termene, rezul
tate. Desfășurarea lucrărilor 
de investiții la Complexul 
pentru industrializarea lem
nului din Sebeș.
Cronică literară de Ion
• Ion Brad : „Orga de mes
teceni" q Ion Vlasiu : „In 
spațiu și timp“.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 ,,1 001 de seri" — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Tele-cinemateca : ,,De ce al 

întîrziat ?“. Un film cu Mi
chele Morgan și Henri Vidai 
— premieră pe țară.

22,00 Cărți • • • • -
bert: 
ber".
Gala 
mâni. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

și idei. 
,,Dialog

Francisc Al- 
cu timpul li-

marilor interpret! «ro- 
Octav Eiftgărescu.

22,25

u

am- 
cu-

dezvoltarea 
următorul 

realiza pe 
produotivi-

Sever UT AN

pentru o mie
*

vremea

de gusturi și preferințe
*

tregului colectiv la un loc, 
să obținem in anul 1971 o 
producție cu circa 250 mi
lioane lei mai mare față de 
1970.

O garanție că spusele di
rectorului general vor fi 
transpuse în fapte, o .re
prezintă realizările obținute 
de colectivul fabricii in a- 
oest an, in pregătirile te
meinice pe care le face de 
pe acum pentru un bun 
demaraj in producția ur
mătorului cincinal. Datele 
statistice ne arată că pre
vederile actualului plan 
cincinal au fost îndeplinite 
cu peste 4 luni mai devre
me, obținîndu-se in 8 luni 
din acest an, economii- la

circa 5 000 de salariați, față 
de 1 000 cît erau cu trei ani 
in urmă. Această creștere ------- . ---------- - Șj---  

va 
confecții

ne mai sugerează 
ploarea pe care o 
noaște volumul de 
fabricate la Craiova. Peste 
70 la sută din 
preconizată in 
cincinal se va 
seama creșterii 
tății muncii, ceea ce — ex
primat iar în cifre — se 
poate echivala cu o produc
ție în plus de peste 400 mi
lioane lei.

Pentru a transpune In 
viață aceste planuri, colec
tivul de aici este conștient 
că trebuie să depună efor-

prie fiecăruia dintre noi, de 
a ne autodepăși zilnic, fără 
o reală pasiune pentru 
munca îndeplinită cu con
știinciozitate.

în același spirit ne-a 
vorbit despre muncă și 
maistrul Ion Anghel, din 
secția confecții pentru 
copii :

— în meseria noastră se 
cere multă migală in ale
gerea celor mai potrivite 
modele și materiale, care 
să satisfacă gusturile dien- 
ților noștri mici, pentțu că 
nici cu ei nu-i de „joacă". 
Au și ei gusturile și prefe
rințele lor.

Că lucrurile stau astfel,
J VWVVVVVtATtA/VVVVVtA/VVVVVVV

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
în general frumoasă, exceptînd Ba
natul unde cerul a fost mai mult 
acoperit și au căzut ploi temporare, 
în cursul după-amiezii, în zona 
munților apuseni s-au semnalat a- 
verse și descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila in
tre 16 grade la Oravița și 25 grade 
la Satu Mare, Baia Mare, Băilești și 
in mai multe localități din estul 
țării. în București : vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a atins 25 de 
grade.

Timpul probabil pentru 3, 4 și 5 
septembrie. în țară : In prima parte 
a intervalului vremea va fi în ge
neral frumoasă și se va încălzi ușor. 
Ulterior, în urma unei reîmprospă
tări cu aer oceanic, vremea va de
veni instabilă din nord-vestul țării, 
și vor cădea ploi locale. Vânt slab 
pînă la potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele vor oscila între 20 și 28 grade, 
în București : vremea va fi în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

scorul.de
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Zilele acestea, în orașul Los Angeles s-au produs incidente violente între poliție și populație cu prilejul 
unei demonstrații împotriva războiului dus de S.U.A. in Asia de sud-est. Poliția a încercat să disperseze pe 
participanții la manifestațiile din cartierul mexican al marelui oraș american, folosind arme de foc și gaze 
lacrimogene. Acțiunile ei sînt calificate de agenția France Presse drept „brutalități inutile". Un ultim bilanț 
al incidentelor relevă că trei persoane au fost ucise și alte 60 rănite. Poliția a efectuat 120 de arestări. Printre 
victime se numără un cunoscut ziarist american de origine mexicană, Ruben Salazar, aflat Ia fața locului 
pentru a face un reportaj. El a fost ucis de o grenadă lacrimogenă aruncată de un agent de poliție. în foto
grafie : moment din timpul demonstrației. Telefoto : A.P. Agerprcs

Deschiderea 
conferinței 

la nivel înalt 
a Organizației 

Unității Africane
ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 

în capitala Etiopiei s-au deschis 
marți lucrările celei de-a 7-a confe
rințe la nivel înalt a statelor mem
bre ale Organizației Unității Afri
cane. La conferință participă 14 șefi 
de state, trei vicepreședinți, trei 
prim-miniștri și numeroși miniștri, 
reprezentînd 40 din cele 41 de țări 
membre ale organizației.

Principalele probleme de pe agendă 
sînt lupta de eliberare a populației 
din teritoriile aflate încă sub domina
ție străină: coloniile portugheze An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, pre
cum și din Rhodesia și Republica 
Sud-Africană, unde regimurile rasiste 
minoritare promovează o politică de 
oprimare a populației africane care 
reprezintă majoritatea locuitorilor 
acestor țări. Participanții la sesiune 
vor lua în dezbatere problema aju
torului acordat celor două regimuri 
rasiste de unele țări occidentale, 
membre ale N.A.T.O., și eventuali
tatea suspendării embargoului asu
pra livrărilor de arme britanice că
tre Republica Sud-Africană.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor conferinței. U Thant, secre
tar general al O.N.U., a subliniat că 
„situația gravă din Africa australă 

■ preocupă intens nu numai popoarele 
independente din Africa, care o con
sideră pe drept cuvînt ca o amenin
țare a securității și independenței 
lor naționale, ci pe toți membrii 
O.N.U." El a arătat că O.N.U. nu va 
înceta să îndemne statele membre să 
acorde ajutor moral și material po
poarelor africane aflate sub domina
ție colonială, pentru ca acestea să-și 
redobîndească „drepturile lor inalie
nabile".

Șeful statului zambian, Kaunda, a 
fost ales președinte al conferinței.

Cu puțin timp înaintea deschiderii 
sesiunii, în capitala Etiopiei s-a anun
țat că între Nigeria, pe de o parte, 
Zambia, Tanzania. Coasta de Fildeș 
și Gabon, pe de alta, a intervenit un 
acord de reluare a relațiilor diploma
tice, întrerupte în urma recunoaște
rii de către cele patru state a inde
pendenței fostei regiuni secesioniste 
Biafra.

Un șir de evenimente ce se succed 
pe scena politică spaniolă în ultimele 
luni îi îndreptățește pe observatori să 
afirme că anul acesta în Spania nu 
s-a luat vacanță și că toamna se a- 
iiunță bogată în frămintări.

Nu au trecut decît zece luni de cînd 
în presa internațională se publicau 
amănunte privind „afacerea Matesa" 
— scandalul secolului. Societatea 
„Maquinaria Textil del Norte de Es
pana" obținuse, prin metode „nu toc
mai" legale, fabuloasa sumă de 10 mi
liarde de pesetas din partea Băncii 
Naționale a Spaniei, în scopuri 
speculative. Afacerea a avut grave 
implicații politice, ea fiind folosită 
de vechea gardă a generalului 
Franco, „falanga", într-o încer
care de a-și consolida pozițiile 
subminate de grupul rival al tehno
crației catolice „Opus Dei“. Planurile 
partizanilor „falangei", care mizau 
pe dezvăluirea legăturilor oculte din
tre societatea „Matesa" și „Opus 
Dei", au eșuat și, contrar așteptărilor, 
tehnocrații au avut cîștig de cauză. 
Faptul a fost consfințit prin remanie
rea guvernamentală din octombrie 
1969, cind principalele portofolii au 
fost oferite unor tehnocrați, avînd 
relații directe sau indirecte cu orga
nizația catolică.

Iată insă că între timp a survenit o 
răsturnare cu totul neașteptată. „Do
sarul Matesa", care părea definitiv 
clasat, a fost recent pus, din nou, pe 
rol. La Madrid s-a anunțat în mod 
oficial că șeful statului a cerut _ în 
mod expres Curții Supreme să-și 
continue investigațiile în cazul Ma
tesa, oricare ar fi consecințele, și să 
fie prevenit personal dacă se vor 
găsi implicați și miniștri din actua
lul cabinet. Mai mult decît atît, afa
cerea Matesa a fost inclusă și în dez
baterile Cortesului (Parlamentul spa
niol). Coloanele ziarelor spaniole, în 
special cele care sînt apropiate gru
pării „falangei", sînt din nou saturate 
de „afacerea Matesa". oe care publi
cația „SABADO GRAFICO" o numeș
te „cel mai mare scandal financiar al 
celor treizeci de ani ai regimului". 
La rîndul său, revista falangistă 
„S.P." cere „plecarea tuturor miniș
trilor economici", in timp ce cotidia
nul „YA“ scrie că „trebuie aplicat 
codul penal cu toată severitatea". în

Țările scandinave sprijină convocarea 
unei conferințe asupra securității europene 

DECLARAȚIA MINIȘTRILOR DE EXTERNE DIN ȚĂRILE MEM
BRE ALE CONSILIULUI NORDIC

OSLO 1 (Agerpres). — în capitala 
Norvegiei au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței bianuale a miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale Con
siliului nordic, din care fac parte 
Danemarca, Suedia, Finlanda, Is
landa și Norvegia.

în cadrul unei conferințe de presă, 
miniștrii de externe scandinavi au 
declarat că țările lor sprijină pro
punerea organizării unei conferințe 
asupra securității europene și inten
ționează să mențină un contact strîns 
pentru a contribui la pregătirea ei. 
Ei au apreciat, de asemenea, că re
centul tratat de renunțare la folosi

GENEVA

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 1 (Agerpres) — Marți 
s-a desfășurat la Geneva o nouă șe
dință a Comitetului O.N.U. pentru 
dezarmare. Cu acest prilej, reprezen
tanții Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite au prezentat o nouă versiune 
a proiectului comun de tratat privind 
demilitarizarea și denuclearizarea te
ritoriilor submarine. Au luat apoi

PREMIERUL DEMIREL LA BELGRAD
BELGRAD 1 (Agerpres). — Primul 

ministru al Turciei, Suleyman Demi- 
rel, a sosit marți la Belgrad, unde, la 
invitația lui Mitia Ribicici, președin
tele Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, va face o vizită oficială 
de cinci zile. Premierul turc este înso
țit de ministrul de externe, Caglayan- 
gil, și de alți membri ai guvernului 
turc.

într-o scurtă declarație făcută pe 
aeroport, Suleyman Demirel a arătat 
că relațiile dintre țara sa și Iugosla
via cunosc o dezvoltare normală și 

această atmosferă există voci care 
se întreabă dacă vor fi puse în cauză 
personalități de prim rang, ca Gre
gorio Lopez Bravo, ministrul aface
rilor externe, și Villar Palasi, minis
trul educației, exponenți ai lui „Opus 
Dei", despre care adversarii lor poli
tici afirmă că au fost în legătură 
strînsă cu afacerea Matesa.

Se naște întrebarea de ce, după 
numai zece luni, această răsturnare 
spectaculoasă ? Noul guvern, instau
rat în octombrie 1969, declarase că 
intenționează să ia o serie de măsuri 
de așa-zisă* liberalizare și „să deschi
dă porțile Spaniei în fața Europei". 
Măsurile au fost aproape inexistente 
în practică. Totuși, aceste intenții de 

SPANIA Sezon politic 
bogat în frămîntări

liberalizare au nemulțumit pe adop
ții liniei dure din cadrul regimului, 
in frunte cu amiralul Luis Carrero 
Blanco, vicepreședintele guvernului. 
S-a ajuns pină acolo incit ministrul 
informațiilor, Alfredo Sanchez Bella, 
să afirme că Spania dispune 
deja de „un exces de liber
tăți democratice". Aceleași păreri sînt 
împărtășite și de o serie de generali, 
partizani ai „falangei" — cunoscuți 
sub numele de „los azules" (albaș
trii). Pe de altă parte însă, nu tre
buie pierdută din vedere o stare de 
nemulțumire, ce-și are origini dife
rite, in rîndurile ofițerilor mai ti
neri. cu vederi mai „moderne". Aceș
tia dezaprobă înfruntările între gru
pările politice și condamnă faptul că 
„expansiunea economică din acești 
ultimi ani a fost favorabilă doar anu

rea forței încheiat între U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei reprezintă o con
tribuție importantă la reducerea în
cordării în Europa.

Miniștrii de externe ai țărilor 
nordice au declarat totodată că vor 
susține eforturile O.N.U. pentru rea
lizarea „unei păci juste și durabile 
în Orientul Apropiat". Referindu-se 
la poziția țărilor scandinave față de 
situația din Asia de sud-est, ei au 
subliniat că numai o soluție politică 
„care să asigure dreptul popoarelor 
indochineze să-și hotărască singure 
viitorul lor" poate să ducă la o pace 
trainică.

cuvîntul delegații Italiei, Olandei, Ca
nadei, Cehoslovaciei, Marocului și 
Argentinei, care și-au expus punctul 
de vedere în legătură cu noua versiu
ne prezentată. în mod excepțional, 
comitetul se va întruni din nou as
tăzi pentru ca reprezentanții altor 
state să-și expună poziția față de a- 
cest proiect de tratat 

și-a exprimat speranța că actuala vi
zită va contribui la extinderea coo
perării și la dezvoltarea bunelor le
gături dintre cele două țări.

în cercurile politice de la Belgrad, 
relevă agenția Taniug, se acordă o a- 
tenție deosebită' vizitei premierului 
turc, exprimîndu-se convingerea că 
întîlnirea dintre Demirel și Ribicici 
va constitui o nouă contribuție la 
lărgirea colaborării dintre cele două 
țări și la instaurarea unei colaborări 
mai largi a statelor din Balcani și din 
Europa în general.

mitor sectoare ale societății și a pro
vocat speculații și abuzuri excesive". 
(LE MONDE). Toate acestea determi
nă cotidianul citat să considere că șe
fului statului spaniol „nu i-ar displace 
să diminueze influența deja prea' 
mare a tehnocraților" în viața țării, 
în consecință, Franco ar avea intenția 
de a restabili echilibrul dintre forțele 
politice admise pe scena vieții sociale 
spaniole ; de altfel, se consideră că 
una din liniile fundamentale ale po
liticii sale interne este tactica menți
nerii unui permanent echilibru intre 
forțele politice pe care se sprijină, 
tocmai pentru ca nici una din ele să 
nu devină prea puternică.

Dar, în timp ce la Palatul Pardo

(reședința lui Franco) se studiază, 
după cum se pare, restabilirea echi
librului de torțe între grupările 
reacționare, pe străzi, în fabrici, la 
sate, in instituții, ba chiar și în cercu
rile catolice, forțele progresiste iși 
spun cuvintul — un rol hotărîtor în 
organizarea și desfășurarea lor avîn- 
du-1 eroicul Partid Comunist Spa
niol. La Granada, Madrid, Bilbao — 
capitală a Asturiel militante — Gijon, 
Sevilla. Merida, Barcelona au avut sau 
au loc greve care au cuprins muncitori 
din construcții, metalurgie, industria 
minieră, transporturi. Revendicările 
greviștilor sînt de ordin atît politic, 
cit și economic. Greviștii cer sindi
cate libere în locul celor aflate sub 
controlul statului, contracte de mun
că colective, „dezghețarea" salariilor 
și măsuri antiinflaționiste. Autorită

ULAN BATOR

Jumjaaghiin Țedenbal l a primit
pe Emil Drăgănescu

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
l-a primit marți pe tovarășul Emil 
Drăgănesou, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre

Vizita in Turcia 
a delegației Consiliului 
popular al municipiului 

București
ANKARA 1 (Agerpres) — Delega

ția Consiliului popular al municipiu
lui București, condusă de Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
care se află în Turcia, a vizitat Tirgul 
internațional de la Izmir, precum și 
zona istorică a orașului. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de primarul o- 
rașului Ankara, Ekrem Barlas și de 
ambasadorul României în Turcia, 
Grigore Geaimănu.

Luni, delegația Consiliului popular 
al municipiului București a făcut o 
vizită primarului orașului Istanbul, 
dr. Fahri Atabey.

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, I. B. Tito, • prirait 13 
Brioni pe președintele guvernului 
afgan, Noor Ahmed Ettemadi. Cu a- 
cest prilej s-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la relațiile bila
terale și problemele internaționale 
actuale, o atenție particulară acor- 
dîndu-se apropiatei conferințe a șefi
lor de state și de guverne din țările 
neangajate, care va avea loc la 
Lusaka. La încheierea vizitei în Iu
goslavia a prim'ului ministru al Af
ganistanului a fost dat publicității 
un comunicat comun iugoslavo-afgan. 
Marți, premierul Ettemadi a sosit la 
Varșovia într-o vizită oficială.

Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, s-a înapoiat la Budapesta după 
vizitele oficiale de prietenie făcute 
în Sudan, Tanzania și R.A.U. în
tr-un comunicat comun publicat la 
încheierea vizitei la Cairo, președin
tele Pal Losonczi și președintele 
R.A.U., Nasser, și-au exprimat do
rința de a dezvolta și adînci colabo
rarea multilaterală dintre cele două 
țări. Părțile declară că restabilirea 
păcii în Orientul Apropiat este posi
bilă pe baza îndeplinirii necondițio
nate a rezoluției Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. din noiembrie 1967. 
Cei doi președinți au apreciat că. re
cunoașterea realităților actuale din 
Europa constituie o premisă nece
sară pentru asigurarea securității eu
ropene.

țile au răspuns prin represalii vio
lente împotriva liderilor muncito
rilor. în ciuda acestui fapt, cu puțin 
timp în urmă, în împrejurimi
le Madridului a avut loc o 
conferință națională a conducăto
rilor „comisiilor muncitorești" (sin
dicate declarate ilegale de oficiali
tăți). Reuniunea a stabilit progra
mul de acțiune pentru perioada ime
diat următoare, de la începutul 
toamnei ; ca unul din punctele prin
cipale s-a luat în discuție posibilita
tea declanșării unei greve generale.

După cum arăta Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, într-un interviu a- 
cordat ziarului „l’Unitâ", în această 

țară se desfășoară in prezent „un 
proces foarte avansat", in fruntea 
căruia se află comuniștii. Analizind 
acest proces. activizarea puternică a 
forțelor democratice, antifranchiste, 
Santiago Carrillo subliniază că „intre 
toate aceste forțe există contacte, 
schimburi de opinii pentru o alterna
tivă democrată, bazată pe restabili
rea libertăților politice Și sindicale, 
pe un referendum instituțional, pe 
amnistierea delictelor politice și pe 
alte puncte programatice". Ca un 
factor de însemnătate deosebită In 
această evoluție sînt citate comisiile 
muncitorești. în cercurile catolice se 
conturează un evident curent progre
sist. O nouă orientare se observă și în 
rîndul țărănimii. în regiunea Castilia 
și în zonele din centrul și din nordul 

ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, care 
se află în Mongolia la invitația gu
vernului acestei țări. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

SEMNAREA UNUI ACORD
COMERCIAL INTRE ROMÂNIA

SI VOLTA SUPERIOARĂ
BRUXELLES 1 (Agerpres) — 

Marți s-a semnat la Bruxelles un a- 
oord comercial între Republica Socia
listă România și Republica Volta Su
perioară. Acordul a fost semnat de 
Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României acreditat în Volta Superi
oară, și de Michel Kompaore, amba
sadorul Voltei Superioare în Româ
nia. Cei doi ambasadori au reședin
ța la Bruxelles.

Documentul va oontribui la dezvol
tarea relațiilor comerciale între cele 
două țări, pe baza egalității și avan
tajului reciproc.

în ultimul timp, întinse regiuni din Pakistanul de est au fost lovite de inun
dații. Potrivit ultimelor știri transmise din Caraci, inundațiile au provocat 
moartea a 42 de persoane și daune materiale ce se ridică la circa 1 100 mi
lioane rupii. Aproximativ 95 000 de case au fost distruse, iar recoltele de 
orez și iută au fost compromise pe întinse suprafețe în regiunea inundată, 
în fotografie : o stradă inundată în orașul Dacca, capitala Pakistanului 

de est

țării, considerate ani de-a rîndul o 
rezervă a reacțiunii, largi sectoare 
ale maselor țărănești se deplasează 
spre poziții democratice. în sfîrșit, 
în ansamblul forțelor progresiste, 
ostile regimului, un loc tot mai im
portant il joacă studențimea și in
telectualitatea. După intervenția bru
tală a poliției în timpul grevelor din 
Granada, 300 de intelectuali, artiști, 
tehnicieni, reprezentanți ai vieții pu
blice au adresat o scrisoare deschisă 
președintelui Parlamentului spaniol 
în care condamnă lipsa libertăților 
democratice.

Toate aceste forțe politice, pe care 
autoritățile de la Madrid nu le mai 
pot ignora, la care se adaugă și unele 
sectoare ale armatei, mai înainte a- 
mintite, iși desfășoară lupta pe fun
dalul unui climat economic ce con
tinuă să se deterioreze. Deficitul ba
lanței comerciale a atins în primele 
șase luni ale anului 1 120 milioane 
dolari. Consumul populației a scăzut 
în unele sectoare cu 10—15 la sută 
în primele șase luni ale anului. Creș
terea salariilor a fost blocată la pro
centul de 6,5 la sută, în timp ce creș
terea costului vieții este un lucru 
evident. Tarifele poștale și telefoni
ce, precum și cele feroviare și pentru 
mijloacele de transport în comun în 
orașe au crescut între 10 și 70 la 

1 6ută.
Pe iîngă toate acestea, opinia pu

blică spaniolă este profund nemulțu
mită de prezența bazelor militare a- 
mericane, legiferată pe o perioadă de 
încă cinci ani prin noul acord his- 
pano-american încheiat recent la Wa
shington. Acordul, apreciat ca un 
prim pas al Spaniei spre N.A.T.O. — 
veche dorință a oficialităților de la 
Madrid — desconsideră sentimentele 
spaniolilor și dorința lor de a con
tribui la instaurarea unui climat de 
pace. Tocmai de aceea, noul acord a 
fost primit cu vii nemulțumiri și pro
teste in întreaga țară.

Acesta este fundalul pe care se 
consumă In aceste zile, ceea ce a fost 
denumit „actul al doilea al afacerii 
Matesa". Cortina încă nu a căzut și 
viitoarea întrunire a Curții Supreme 
ar putea aduce noi clarificări.

Dan MUNTEANU

ORIENTUL APROPIAT
© ATENTAT NEREUȘIT LA VIAȚA REGELUI HUSSEIN • RE

LUAREA CIOCNIRILOR LA AMMAN
AMMAN 1 (Agerpres) — Marți 

seara, postul de radio Amman a a- 
nunțat că „persoane înarmate ne
identificate" au deschis focul asupra 
automobilului în care se afla regele 
Hussein, in timp ce acesta se îndrepta 
spre aeroportul din apropierea capi
talei iordaniene. Atacul a avut loc 
în momentul în care convoiul de au
tomobile se găsea în apropierea unui , 
pasaj de nivel pe șoseaua Ai.n-Gha- 
zale. Comunicatul precizează că a- 
tenitatul a eșuat.

Pe de altă pante, agențiile de presă 
relevă că marți după-amiază au fost 
reluate la Amman ciocnirile dintre 
forțele de comando palestinene și u- 
nități ale armatei iordaniene.

★
A luat sfîrșit întîlnirea dintre ofi

cialitățile iordaniene și reprezentan-. 
ții organizațiilor palestinene, care au 
examinat situația din țară în urma 
incidentelor înregistrate duminică la 
Amman.

u thant: Semne încurajatoare 
în situația internațională

BELGRAD 1 — Corespondentul A- 
gerpres, G. Ionescu, transmite : Se
cretarul general al O.N.U,, U Thant, 
a declarat ziariștilor pe aeroportul 
din Belgrad, după încheierea vizitei 
sale în Iugoslavia, că, după părerea 
sa, reacția părților implicate în con
flictul din Orientul Apropiat față de 
planul Rogers a fost pozitivă și că 
soluționarea pe calea tratativelor a 
acestei probleme corespunde intere
sului consolidării păcii în lume. Re
ferindu-se la apropiata sesiune jubi
liară a Adunării Generale a O.N.U.,

Senatul american 0 respins 
cu 39 voturi pentru și 55 contra a- 
mendamentul la legea pentru aloca
ții bugetare în scopuri militare ini
țiat de senatorii George McGovern 
și Mark Hatfield, care cerea bloca
rea de la 31 decembrie 1971 a tutu
ror fondurilor destinate trupelor 
S.U.A. din Vietnam. Votul a demon
strat, după cum subliniază autorii 
amendamentului, „profunzimea ne
mulțumirii resimțite de o parte largă 
a poporului american față de conti
nuarea unui război sîngeros — cel 
mai crud și lipsit de sens din istoria 
Statelor Unite".

Un nou acord comercial 
bulgaro-danez pe perioada 
1971—1975 și un protocol privind 
schimburile de mărfuri dintre cele 
două țări pe anul viitor au fost în
cheiate la Sofia. Acordul prevede 
aplicarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate • la export și import, pre
cum și la mărfurile în tranzit. Sînt 
prevăzute, de asemenea, avantaje re
ciproce în colaborarea economică, 
industrială și tehnică. Agenția B.T.A. 
precizează că în 1969 comerțul bul
garo-danez s-a ridicat la 4 100 000 
dolari, față de numai 600 000 dolari 
in 1960.

Turneul Iui Rainer Borzei, 
întrevederile dintre Rainer Barzel, 
șeful grupului parlamentar al Parti
dului Creștin-Democrat vest-german, 
și ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, au luat 
sfîrșit la Paris, Au fost abordate pro
bleme aid situației internaționale ac
tuale, inclusiv chestiuni referitoare 
la relațiile Est-Vest. Marți diminea
ța, Rainer Barzel a părăsit capitala 
Franței, plecînd spre Londra, unde 
se va întîlni cu primul ministru 
Edward Heath și Geoffrey Rippon, 
ministru însărcinat cu problemele 
europene. Ultima etapă a călătoriei 
lui Barzel va fi Washingtonul.

0 nouă reducere a taxei 
de scont, de la 7 la 8’5 la sută- 
a avut loc în Canada. Ea urmărește 
să faciliteze obținerea creditelor pen
tru efectuarea de investiții în econo
mie și în alte domenii de activitate.

La sfîrșitul lucrărilor n-a fost dat 
publicității vreun comunicat. Agenția 
France Presse relatează însă că cele 
două părți au subliniat necesitățile de 
a soluționa problemele care au dus la 
izbucnirea incidentelor din ultimele 
zile și de a lua măsurile cele mai e- 
ficace pentru evitarea unor noi even
tuale ciocniri.

★
NEW YORK 1 (Agerpres) — Re

prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, a primit la se
diul Națiunilor Unite din New York 
pe ambasadorul Mohamed El Zayyat, 
reprezentant permanent al Republi
cii Arabe Unite la O.N.U. tLa încheie
rea convorbirii, Zayyat a declarat 
ziariștilor că discuția a fost purtată 
pe marginea scrisorii adresate de 
Jarring la 7 august lui U Thant.

Ambasadorul Jarring a avut, de a- 
semenea, o convorbire telefonică cu 
ambasadorul Iordaniei la Washington, 
Abdul Hamid Charaf.

el și-a exprimat speranța că aceasta 
va duce la întărirea rolului O.N.U. în 
viața internațională. Secretarul gene
ral al O.N.U. a subliniat că situația 
internațională prezintă „multe semne 
încurajatoare". De exemplu — a aJ 
tat el — situația în Europa este acum 
mai dară decît era cu un an în urmă. 
S-a făcut un pas spre înțelegere 
mutuală și spre destindere. în acest 
sens,' privind lucrurile în perspectivă, 
sînt optimist — a spus secretarul ge
neral al O.N.U.

Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, l a primit pe 
Yao Kuang, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Chine
ze în Polonia, care i-a prezentat scri
sorile de acreditare. După în.minarea 
scrisorilor, Marian Spychalski și 
ambasadorul Yao Kuang au avut o 
convorbire prietenească, la care a luat 
parte Ștefan Jedrychowski, ministrul 
polonez al afacerilor externe.

Guvernul Indiei a adop
tat un proiect de lege potrl- 
vit căruia toate persoanele implic' :e 
în acțiunile de provocare a incide 4- 
telor între comunitățile religioase var 
fi deferite tribunalelor.

Festivitățile de la Tripoli. 
Prima aniversare a revoluției li
biene de la 1 septembrie 1969, care 
a dus la îndepărtarea monarhiei, a 
fost marcată marți la Tripoli și în 
celelalte orașe ale țării prin festivi
tăți populare. în capitala Libiei a a- 
vut loc o mare paradă militară. Cu 
acest prilej, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției, colo
nelul Moamer El Gedafi, a rostit un 
discurs.

La Varșovia a fost deschisă, 
marți, expoziția „Împotriva răz
boiului și fascismului". Artiști 
din 7 țări socialiste, intre care 
și România, expun peste 540 de 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică cu tematică antirăzboi
nică și antifascistă. Majoritatea 
operelor expuse sînt creații din 
perioada ultimilor 25 de ani. 
Artiștii plastici români sînt pre
zența la Varșovia cu circa 80 de 
lucrări semnate, printre alții, de 
Brăduț Covaliu, Ion Pacea, Al. 
Ciucurencu, Comeliu Baba, Con
stantin Piliuță, Marcela Cordes- 
cu, Aurel Jiquide și Vida Gheza.

Un comunicat difuzat la 
Haga anunta că vizita oficială pe 
care președintele Indoneziei, Su
harto, urma să o facă în Olanda cu 
începere de marți a fost amînată 
cu încă 24 de ore „din motive de 
securitate", fiind redusă la numai o 
zi. Comunicatul precizează că pre- 
dintcle Republicii Indonezia va sosi 
la 'Haga în dimineața zilei de joi, 
urmînd să plece vineri la Bonn în
tr-o vizită oficială. După cum se 
știe, luni, un grup de locuitori ai 
Insulei Ambon, din arhipelagul 
Molucelor de sud, care trăiesc în 
exil în Olanda, a atacat reședința 
ambasadorului Indoneziei la Haga. 
Evenimentele de luni au făcut o- 
biectul unor dezbateri în Parlamen
tul olandez, convocat într-o ședință 
extraordinară. Cu acest prilej, pri
mul ministru Piet de Jong a con
damnat acțiunea grupului care a 
atacat reședința ambasadorului in
donezian.

Francois Mauriac a de
cedat marți,în vîrstă de 85 de 
ani. în timpul celor șase decenii de 
prodigioasă activitate literară, cu
noscutul scriitor și ziarist francez a 
publicat 75 de volume : romane, piese 
și versuri. El a fost distins cu Pre
miul Nobel pentru literatură pe 
anul 1952. Franțois Mauriac s-a dis
tins, de asemenea, ca militant pe 
tărim social și politic, pronunțîndu-se 
răspicat împotriva fascismului, atît 
în timpul războiului' civil din Spania, 
cît și în cursul celui de-al doilea 
război mondial, cind a sprijinit activ 
mișcarea de rezistență.
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