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SOLEMNITATEA îNMÎN ĂRII
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

PECETEA TERGIVERSĂRILOR
PE „ACTUL DE NAȘTERE" 

AL NOILOR PRODUSE

Realizări 
de prestigiu 
ale oțelarilor 

hunedoreni

Joi, în cadrul unei solemnități la 
Consiliul de Stat, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a inmînat ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia", clasa I, conferit revistei „Lupta 
de clasă", organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea mișcă
rii muncitorești, la activitatea revo
luționară a Partidului Comunist Ro
mân, la opera de edificare a socia
lismului, la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, la activitatea ideologică, 
teoretică și de educare marxist-leni- 
nistă, cu prilejul împlinirii a 50 de

ani de la apariția primului număr al 
revistei.

La solemnitate au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Dumitru Popescu, Miron Constanti- 
nescu, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.C.R., vechi militanți ai miș
cării noastre muncitorești, colabora
tori ai revistei, redactori șefi ai u- 
nor ziare centrale.

în cadrul aceleiași solemnități, to
varășul Nicolae Ceaușescu a înmînat 
titlul de „Erou al muncii socialiste" 
și medalia de aur „Secera și cioca
nul", conferit tovarășului Ștefan 
Voicu, redactor-șef al revistei „Lup-

ta de clasă", pentru merite deosebite 
și activitate îndelungată în mișcarea 
muncitorească, pentru contribuția a- 
dusă la lupta împotriva fascismului, 
la înfăptuirea revoluției populare, a 
operei de construire a socialismului, 
la activitatea politică și ideologică a 
Partidului Comunist Român.

De asemenea, 
ordinul " 
tovarășului 
Muncii", clasa a II-a, 
Ion Mitran, 
clasa a 
dovan, 
revistei, 
medalii

au fost lnmînate 
„Meritul Cultural", clasa I, 

Nestor Ignat, „Ordinul 
tovarășului 

ordinul „23 August", 
III-a, tovarășului Paul Ra- 
redactori-șefi adjuncți al 
precum și alte ordine și 
unor lucrători ai revistei.

(Continuare in pag. a V-a)

O SITUAȚIE ÎNTILNITĂ IN MAI MULTE ÎNTREPRINDERI
CONTRAVENIND EXIGENȚELOR TEHNICII MODERNE

Intensificarea ritmului de înnoire a producției prin asimilarea in fa
bricație a noi mașini și utilaje de inalt nivel tehnic are un rol hotăritor 
in industria construcțiilor de mașini. Exigențele progresului tehnic con
temporan, ale ridicării gradului de eficiență a producției impun — 
după cum a subliniat in repetate rinduri conducerea partidului — ca 
în această ramură să se acționeze cu hotărire pentru creșterea vite
zei de asimilare a noilor tipuri de mașini și utilaje, in scopul optimi
zării nomenclatorului de produse, adaptării rapide Ia cerințele econo
miei naționale, la solicitările de pe piafa externă.

Pentru a asigura îndeplinirea în
tocmai a sarcinilor — simțitor sporite 
în acest an — de asimilare în fabri
cație a noi mașini și utilaje moder
ne, necesare diferitelor sectoare ale 
economiei, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, consiliile de 
administrație ale centralelor indu
striale din această ramură au luat 
la timpul potrivit o serie de noi mă
suri de perfecționare și — mai ales — 
de accelerare a activității de asimi
lare. Aceste măsuri și-au dovedit în 
multe uzine eficiența ; ele au deter
minat un vizibil salt calitativ în atît 
de complexa activitate de asimilare 
în fabricație de noi mașini și uti
laje. Spre deosebire de situația din- 
tr-un trecut nu prea îndepăr
tat, cînd „apâriția" unui produs 
nou dura, de regulă, 3—4 ani, s-a a- 
juns ca nenumărate mașini și utilaje 
să fie asimilate în prezent într-un an, 
cel mult într-un an și jumătate, ciclu
rile de asimilare de 2, 3 sau mai muiți 
ani devenind, practic, excepții.

Dat fiind însă faptul că, în perioada 
1971—1975, volumul producției indus
triei construcțiilor de mașini urmează 
să se dubleze, că această dublare nu 
va consta, nicidecum, doar într-o sim
plă amplificare a activității de pînă 
acum a constructorilor de mașini, ci 
îndeosebi în îmbunătățirea structurii 
nomenclatorului de produse al ramu
rii, în dezvoltarea prioritară, în ca
drul fiecărei subramuri, a domeniilor

moderne cel mai strîns legate de pro
gresul tehnico-științific, precum și 
în asigurarea unei creșteri continue 
a calității și competitivității tuturor 
produselor, asemenea excepții nu pot 
fi trecute cu vederea.

In aceste condiții, problema care

ancheta economică

se ridică cu acuitate este ca toate ci
clurile de asimilare, chiar și cele 
considerate în prezent a fi pe deplin 
rezonabile, să fie micșorate. Cum a- 
nume. pe ce căi este posibil acest 
lucru ? Referindu-ne la aeeste moda
lități. să analizăm, totodată, cauzele 
care au dus, în cîteva uzine, la pre
lungirea unor cicluri de asimilare.

In general, la FABRICA DE MA- 
ȘINI-UNELTE ȘI AGREGATE DIN 
BUCUREȘTI ciclul de asimilare în 
fabricație a unei noi tipodimensiuni 
este de doi ani. Fabricația de serie a 
mașinii orizontale de alezat și frezat, 
cu comandă program, de 100 mm, a 
cărei asimilare durează din 1967, n-a 
început. încă, nici acum. De ce ? Pe 
de o parte, pentru că uzinei nu i-au 
fost asigurate la timp, prin cooperare.

piesele turnate necesare, pentru că 
necesarul de SDV-uri al uzinei con
tinuă să depășească capacitatea de 
producție a sculăriei. Nu poate fi tre
cut, insă, cu vederea nici faptul că 
importanța ce se acordă aici planului 
tehnic este mult mai mică decît în 
cazul planului de producție, că echi
parea cu SDV-uri nu se desfășoară 
in mod judicios, adică pe repere, ci 
la intîmplare.

La fabrica „ÎNFRĂȚIREA" DIN 
ORADEA, mașina de filetat interior 
(5 tipodimensiuni) a fost asimilată 
în fabricație într-un an și jumătate, 
iar, în prezent, asimilarea mașinii de 
găurit radiale decurge in condiții 
foarte bune. Aici ni s-a vorbit pe 
larg despre intenția de a inlocui sau 
moderniza, in următorii 2—3 ani. toa
te produsele fabricate in prezent. 
Consemnăm „amănuntul" gîndin- 
du-ne cu regret la faptul că. in ge
neral. inițiativa se manifestă prea 
puțin in acest domeniu. în diferite 
uzine așteutîndu-se impulsuri de „la 
centru", „de sus".

Să revenim, insă, la ritmul lucră
rilor de asimilare in uzina orădeană. 
După părerea maistrului Constantin 
Fitaru, acesta ar putea fi accelerat 
prin centralizarea fabricației unor 
piese care se folosesc in mai multe, 
sau chiar în toate fabricile de mașini- 
unelte. Ing. Emil Mărgineanu, direc
torul uzinei, consideră că — în ace
lași scop — Ia tîrguriie și expozițiile 
Internationale de specialitate este ne
cesar să participe mai multi proiec- 
tanți din întreprinderi, ca acestora să 
li se pună la dispoziție cît mai muite 
modele de referință. Iată, in sfirșit. 
și opinia ing. Agud Sferiea Nicolae :

— Se impune o mai judicioasă coor
donare a sarcinilor de asimilare a 
uzinelor care colaborează la realiza
rea unor noi produse complexe. Nu

DEVA (corespondentul „Scân
teii", Sabin Ionescu). — Ritmtil 
înalt al activității de producție 
cu care ne-au obișnuit oțelarii 
hunedoreni continuă să gene
reze noi succese, dintre care 
se cuvine să menționăm în mod 
deosebit depășirea indicilor de 
utilizare planificați în acest an 
cu 70 kg oțel pe metru 
pătrat de vatră și zi calen
daristică la cuptoarele Mar
tin și eu 100 kg oțel pe tona de 
capacitate la cuptoarele elec
trice. In felul acesta, de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent, oțelarii hunedoreni au e- 
laborat mai mult de 16 000 tone 
oțel peste sarcinile de plan la 
zi, în condițiile creșterii pon
derii oțelurilor aliate de la 
4,73 la sută in 1969, la 6,57 la 
sută în 1970 din producția to
tală de oțel. Aceeași grijă a 
existat și in domeniul îmbună
tățirii sortimentale a 
hunedorean, fapt care 
sește confirmarea în 
noi mărci de oțeluri 
în acest an.

me talului 
gă- 

16 
asimilate

Ieri, la Rîmnicu-Vîlcea

RM. VlLCEA (Corespondentul 
„Scinteii", P. Dobrescu). — In 
municipiul Rîmnicu-Vîlcea a în
ceput ieri construcția unui im
portant obiectiv industrial : U- 
zina de utilaj chimic și forjă care 
va produce anual, în faza finală, 
17 000 tone utilaj tehnologic 
pentru industria chimică și ra
finării și 50 000 tone piese for
jate, matrița te și ambutisate. 
Printre utilajele care vor fi rea
lizate aici se numără : vase de 
tip recipient, rezervoare sferice, 
schimbătoare de căldură, uscă- 
toare și cuptoare rotative, filtre 
statice, piese ambutisate, inele 
laminate cu diametre de la 600 
mm pină la 4 000 mm etc.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Mîine începe
CONCURSUL
Ș/ FESTIVALUL 

INTERNA TIONAL 
GEORGE ENESCU"

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Doresc ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Staț Și al guvernului să adresez 
calde felicitări întregului colectiv 
al revistei „Lupta de clasă", atît 
pentru înalta distincție primită cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la apariția primului ei număr, cît 
și pentru titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" acordat tovarășului 
Ștefan Voicu, vechi militant al 
partidului nostru, pentru distinc
țiile conferite celorlalți tovarăși, 
membri ai acestui colectiv.

Hotărîrea Comitetului Central de 
a acorda această înaltă distincție 
revistei „Lupta de clasă" are, In
tr-adevăr, o semnificație deosebi
tă ; aceasta constituie o subliniere 
a faptului că în toți anii existenței 
sale — atît în ilegalitate, cît și în 
perioada de după 23 August — re
vista și-a adus contribuția prețioa
să la răspîndirea ideilor marxist- 
leniniste în țara noastră, Ia înar
marea activului și a membrilor de 
partid cu cunoștințe teoretice, la 
răspîndirea concepției materialist
dialectice despre viață și societate.

Desigur, este greu de făcut un 
bilanț cuprinzător al activității de 
50 de ani a acestei reviste, mai cu 
seamă că ea a apărut, cum se știe, 
în condiții destul de grele ; chiar și 
după 23 August revista a trecut 
prin diferite faze de dezvoltare 
și nu se poate spune că munca și 
conținutul său au fost ferite de 
unele influențe, mentalități, stări 
de lucruri care s-au manifestat în 
trecut și în partidul nostru, în 
mișcarea revoluționară. Făcînd 
însă un bilanț general al activității 
revistei, trebuie să spunem că ea a 
reușit să contribuie la activitatea 
Ideologică și de construire a socia
lismului dusă de partidul nostru 
Conferirea acestei înalte distincții 
și a decorațiilor acordate tovarăși
lor care lucrează în redacția 
„Luptei de clasă" constituie o a- 
preciere a muncii depuse pînă a- 
cum, a rezultatelor obținute de co
lectivul revistei. Aceasta consti
tuie totodată un îndemn de a 
munci mai bine, de a organiza mai 
judicios activitatea, de a face ca 
revista să-și îndeplinească în con
diții și mai bune sarcinile mari ce 
îi revin.

Este un adevăr de necontestat că 
dezvoltarea operei de edificare so
cialistă în țara noastră, construcția 
socialistă în general, procesul de 
transformare revoluționară a so
cietății 
Fără a 
fără a

lași timp, în mod principial, feno
menele pe care le ridică viața, 
schimbările revoluționare din 
viața societății, nu se poate con
cepe rezolvarea acestor probleme, 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
construcției noii orînduiri sociale, 
desfășurarea unei eficiente activi
tăți ideologice. De aceea, partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 
muncii ideologice, analizei continue 
a transformărilor care au Ioc în 
societatea noastră și în lume, ur
mărind, prin aceasta, să înarmeze 
activul de partid, întregul popor 
cu o orientare justă în opera de 
edificare a societății socialiste, în 
lupta pentru a contribui la unirea 
și întărirea forțelor revoluționare, 
antiimperialiste, la promovarea co
laborării și păcii în lume. în acest 
spirit, noi considerăm că „Lupta 
de clasă", ca organ teoretic al 
partidului — împreună, desigur, 
cu celelalte publicații și multiplele 
noastre mijloace de activitate ideo
logică și de propagandă — trebuie 
să-și îmbunătățească și mai mult 
activitatea, pentru a răspunde în 
condiții mai bune cerințelor pu-

se de conducerea partidului, da 
viață, de însăși dezvoltarea socie
tății noastre.

Comitetul Central al partidului 
nostru are convingerea că colecti
vul „Luptei de clasă", toți comu
niștii din domeniul activității ideo
logice vor depune eforturi și mal 
mari pentru a-și ridica în perma
nență nivelul de cunoștințe, pen
tru a studia ei înșiși continuu șl 
a înțelege mai bine ceea ce este 
nou în societate, spre a putea re
flecta aceste transformări atît în 
revista „Lupta de clasă", cît și în 
celelalte publicații, în întreaga 
noastră activitate ideologică ; să 
facem ca toate aceste mijloace de 
propagandă să constituie un puter
nic sprijin al partidului, să devină 
un factor însemnat în ridicarea 
continuă a nivelului muncii între
gului nostru partid. Avem con
vingerea că pe acest drum colecti
vul revistei „Lupta de clasă" va 
aduce în continuare o contribuție 
prețioasă.

Doresc să vă urez tuturor mari 
succese în activitatea viitoare și 
multă sănătate.

Mesajul președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu, 
adresat celei de-a l-a Conferințe 
la nivel înalt a statelor membre 
ale Organizației Unității Africane

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.
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Concurenții
in fața unui examen

al consacrării
Mîine începe la București Festivalul „George Enescu", care va reuni 

in zilele ce urmează personalități dintre cele mai proeminente ale vie
ții muzicale, ansambluri artistice remarcabile, interpreți de mare re
nume. Acestora li se vor adăuga — in cadrul concursului — numeroși 
tineri, dornici să-și verifice talentul, vocația, arta interpretativă într-o 
nobilă și prestigioasă competiție muzicală, competiție care și in edi
țiile anterioare a confirmat, cu autoritate, inceputul dc drum, afirmarea 
internațională a multor tineri muzicieni. In acest cadru, opera lui 
Encscu, exponent strălucit al culturii noastre, aduce cu sine in muzică 
iot ce este mai de preț în tradiția și spiritualitatea poporului român.
In ajunul marii com

petiții și al prestigio
sului festival, aten
ția tuturor este îndrep
tată, după cum e și fi
resc, cu deosebire că
tre grupul concurenti- 
lor noștri, dorind să 
afle cu un ceas mai 
devreme modul în care 
aceștia au îmbinat, 
printr-o unire armo
nioasă, mai multe com
ponente indispensabi
le oricărui concurent: 
talent, școală, seriozi
tatea pregătirii, matu
ritatea gîndirii, adap
tabilitate la stiluri 
etc...

Așa cum ne spunea 
prof. George Manoliu, 
membru 
vioară : 
«George 
actuala 
refer în 
de vioară — se deose
bește substanțial de 
edițiile anterioare, în 
sensul unei mai mari 
adaptabilități la scopul 
pe care și-1 propune. 
Astfel, se va pune un 
mai mare accent pe 
latura interpretării 
decît pe cea a virtuozi
tății. O altă noutate 
constă în faptul că pie
se de „greutate" ca

în juriul de 
„Concursul 

Enescu» în 
ediție — mă 

special la cel

„Sonata", „Claccona" 
și „Partita" de Bach, 
se execută în concurs 
în întregime, spre deo
sebire de edițiile ante
rioare cînd se executau 
parțial. Este, intr-ade
văr, ceva mai greu pen
tru concurenți, dar a- 
cest lucru oferă juriu
lui certe posibilități de 
cumpănire a calități
lor interpretului, uni
tate de gîndire și a- 
preciere etc. De altfel, 
și lucrările lui George

(Continuare 
în pag. a V-a)

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
In numele guvernului indonezian mulțumesc în modul cel mai sincer 

Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare adresat cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări a zilei independenței Republicii Indonezia și, 
la rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața pe Conrad 
Ahlers, secretar de stat, șeful O- 
ficiului Federal de presă și infor
mații al guvernului R. F. a Ger-

maniei, care și-a petrecut cîteva 
zile de concediu în Republica So
cialistă România.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

ridică noi și noi probleme, 
sesiza în permanență noul, 
aborda cu curaj și, în ace-

...Autostrada Constanța — 
Eforie-Nord. Un automobil 
(31 Ct. 1113) gonește in zig
zag, cu peste 110 km la 
oră, trecind de pe o bandă 
de circulație pe alta. Un au
toturism ajuns din urmă 
e întrecut printr-o mane
vră de .slalom scurt, abia 
evitîndu-se tamponarea cu 
altul care venea din față. 
Motorul urlă acum ca o tur
bină cu reacție și o cata
strofă pare inevitabilă. în 
mijlocul șoselei răsare însă 
silueta locotenentului Tudor 
Leonte, din serviciul 
circulație al miliției 
nicipiului Constanta, 
indică oprire in afara . 
țiului carosabil. Cîteva cli
pe mașina și-a încetinit 
viteza, dar cînd a ajuns a- 
proape a zvîcnit brusc îna
inte, incit ofițerul abia a 
mai avut vreme să se fe
rească spre a nu ti lovit.

A început apoi o urmări
re dramatică. După ce a 
depășit in viteză cîteva in
tersecții și a lovit un mi
lițian care încercase să-1 
oprească, contravenientul 
— Ion Pena, salariat al în
treprinderii de hoteluri și 
restaurante Eforic-Nord. 
care conducea mașina sub 
influența alcoolului — a 
fost în sfirșit reținut. Epi
logul acestei intîmplări, 
care putea să albă urmări 
tragice, se va încheia, se 
înțelege, în fața justiției.

Am notat episodul nu 
pentru ineditul lui. ci pen
tru semnificațiile pe care 
le implică, privitoare la ro
lul și activitatea agentului 
de circulație. Dar oare cite 
scene asemănătoare nu se 
consumă zilnic pe drumu
rile tot mai circulate ale

de 
mu- 
care 
spa-

țării 1 Iată un alt exem
plu. repetat cotidian pînă 
la banalizare. Grăbit și dis
trat, un pieton dă buzna 
printre șuvoiul de mașini, 
cu intenția vădită de a tra
versa strada în fugă. Este 
însă obligat imediat să se 
retragă pe trotuar de flu-

care a traficului rutier. In
cumbă o largă competență 
și capacitate de orientare 
in cele mai diverse situații, 
dar și anumite însușiri 
morale și o conduită exem
plară. tndeplinesc agenții 
de circulație aceste dezide
rate ? Sint ei la înălțimea

Dialog
în mijlocul 

soselei
5

ancheta socială

ierul strident al agentului 
de circulație.

O statistică, practic im
posibil de realizat, a vieți
lor salvate prin intervenția 
oportună a agenților de cir
culație, ar pune desigur în 
evidență cifre impresionan
te. Pentru că. în peisajul 
contemporan ai străzii, a- 
gentul de circulație a deve
nit o prezență indispensa
bilă. Funcția lui, în condi
țiile de continuă intensifi-

sarcinilor de răspundere 
pe care Ie au de îndeplinit ?

Ne-am deplasat zilele a- 
cestea în cîteva puncte de 
mare trafic, spre a-i cu
noaște pe cîțiva dintre a- 
genții de circulație, în pri
mul rînd ca oameni in re
lațiile cu oamenii, și a le 
asculta opiniile în legătură 
cu munca pe care o fac.

...Pe artera principală 
din Mangalia-Nord su
praveghea circulația plut

maj. Petru Anghelache, 
din Inspectoratul miliției 
București, detașat aici pe 
perioada sezonului estival. 
E un bărbat înalt, în pu
terea virstei, cu părul al
bit. Tocmai oprise doi ti
neri care traversau strada 
printr-un Ioc nepermis. 
Oare ce le spune ?

— ...Le spuneam că nea
tenția asta i-ar putea costa 
foarte mult într-o zi — ne 
explică după aceea. Eram 
gata să le 
amendă...

Nu pare 
greșeli, ci 
bă, chipul 
și, parcă, sfios. Atunci care 
e explicația......................
sale ? Aceea 
dă el însuși 
turalețe :

— Ați fost 
torii vreunui accident 
circulație ? Ați avut 
zia să vedeți oameni uciși 
sau schilodiți din pricina 
nesăbuinței vreunui pieton 
ori șofer ? In cei 19 ani de 
cînd lucrez în circulație eu 
am văzut multe din astea 
— unele care m-au cutre
murat. De aceea, în fața 
unor abateri care pun în 
pericol vieți omenești nu 
pot fi îngăduitor...

— Fapta celor doi tineri 
a fost chiar atit de gravă ?

— Nu era lipsită de oare
care gravitate, dar de re
gulă, în situații din acestea, 
ii fac omului nițică morală 
și-l las să plece. Cei doi, 
insă nu voiau să recu
noască că au greșit. Ve
deți dvs., în munca noas-

aplic chiar și o
un vînător de 
are. mai degra- 
unui om modest

intransigenței 
pe care ne-o 
cu multă na-
vreodată mar

ile 
oca-

Ion VLAICU

(Continuare în pag. a Il-a)

Am deosebita plăcere ca, în nu
mele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al gu
vernului și poporului român și al 
meu personal, să adresez un căl
duros salut și urări de succes de
plin celei de-a 7-a Conferințe la 
nivel înalt a statelor membre ale 
Organizației Unității Africane.

Problemele principale de pe a- 
genda conferinței dumneavoastră 
preocupă îndeaproape poporul ro
mân, întreaga omenire progresiistă. 
Mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor împotriva dominației 
coloniale, lupta tinerelor state îm
potriva imperialismului și neocolo- 
nialismului, pentru apărarea cuce
ririlor lor revoluționare și conso
lidarea independenței naționale, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare pe calea progresului și pros
perității, exercită o influență cres- 
cîndă asupra dezvoltării sociale 
mondiale, asupra întregii vieți in
ternaționale.

Republica Socialistă România, 
angajată într-un vast program de 
dezvoltare continuă a societății 
socialiste, de ridicare a nivelului 
de trai al poporului, nutrește o 
puternică simpatie față de cauza 
popoarelor care luptă pentru înlă
turarea dominației străine, se pro
nunță cu hotărîre pentru lichida
rea oricăror forme de colonialism, 
își manifestă solidaritatea deplină 
și sprijină cu căldură lupta po

poarelor din Angola, Mozambîe, 
Guineea-Bissau, Namibia și a tu
turor popoarelor care se mai află 
sub jugul colonial, condamnă cu 
hotărîre politica de apartheid și 
practicile rasiale promovate de re
gimurile minoritare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia.

Una din cerințele fundamentale 
ale vieții internaționale contempo
rane. ale asigurării păcii și înțe
legerii între popoare este funda
mentarea relațiilor între toate sta
tele lumii pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, pe neamestecul în tre
burile interne ale altor popoare, 
pe promovarea consecventă a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale.

Poporul român militează neabă
tut pentru întărirea unității de 
acțiune a tuturor forțelor progre
siste în lupta lor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru apărarea 
păcii și securității internaționale.

îmi exprim convingerea că 
reuniunea dv. va aduce o contri
buție de seamă la lupta dreaptă a 
popoarelor pentru eliberare națio
nală și lichidarea definitivă a ră
mășițelor sistemului colonial, pen
tru cucerirea și întărirea indepen
denței lor politice și economice, la 
cauza păcii, securității și colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări transmisa 

cu prilejul zilei Independenței Naționale, vă exprim la rîndul meu cela 
mai bune urări pentru prosperitatea nobilei națiuni române și pentru 
fericirea dumneavoastră personală.

JORGE PACHECO ARECO
Președintele Republicii Orientale

a Uruguayului
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FAPTUL!
divers!
S-au raz- I 
bunat pe... 
veveriță |

Maria Curteanu, gestionară la | 
unitatea Loto-pronosport din I 
Meseșenii de Sus-Băi (Sălaj), a | 
observat că, de la o vreme, îi . 
dispar zilnic, în chip misterios, I 
dintr-o cutie de carton, ba cite I 
un loz, ba cite o bancnotă de 1 
o sută de lei. Stînd la pîndă, I 
într-o zi a „surprins" în Ca- I 
grant delict... o veveriță care I 
înhățase o bancnotă de o sută de ■ 
lei și se îndrepta cu ca în mare I 
grabă spre cuib. Păgubașa a ur- | 
mărit-o pină la... domiciliu și 
după o „percheziție" sumară, a I 
constatat că 7 puișori stăteau I 
cuminți pe un așternut format ’ 
din 8 hîrtii de cite o sută de lei I 
și citeva lozuri ! Ce a urmat I 
după aceea întrece orice aștep- I 
țări. Supărată foc, gestionara > 
s-a adresat unui cunoscut care I 
avea armă de vînâtoare și, la ru- I 
gămintea ei, acesta a împușcat 
veverița. La cîtva timp, puii au I 
murit și ei in cuibul lor. Motiv I 
pentru care, multă vreme de • 
acum încolo răzbunătorii vor fi l 
luați la ochi.

Ultimul 
examen

Student cu... vechime. Gheor- I 
ghe Popescu, de la Facultatea | 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini a Institutului politehnic I 
București, nu mai era dispus să I 
repete anul III de studii ■ 
la fel ca pe cei precedenți. Nu I 
se rhai impăca nici măcar cu I 
perspectiva de a rămine restan- | 
țier. Ultima sesiune de examene . 
trebuia să-l ducă in triumf pină I 
in anul IV. în consecință I 
a început să viziteze tot mai des 1 
secretariatul facultății și „să I 
studieze" îndelung... drumul și I 
condițiile în care sint păstrate • 
foile de examinare. După fiecare > 
examen, dumnealui se retrăgea I 
aici la momentul potrivit și-și | 
nota singur, de la caz la caz, cu- . 
noștințele pe care credea că le I 
posedă la fiecare materie. Cfnd I 
să se declare integralist, a fost 1 
invitat la o confruntare cu pro- I 
priile lui fapte .Acum, in mod I 
sigur va fi „promovat"

Pentru I
două vieți»

Spitalul din Urziceni. Adusă In | 

stare gravă, Sorica Gheorghe nu 
mai avea decît o singură șansă: I 
în cel mult o Oră, să ajungă în- I 
tr-o unitate de specialitate din ' 
București. A fost solicitat un e- I 
licopter de la o unitate militară I 
din apropiere. La cîteva minute | 
după aceea, Sorica Gheorghe se . 
afla pe masa de operație de la I 
maternitatea Polizu. Aici, în | 
urma unei intervenții efectuate . 
de medicii Dominic Ratiu și I 
Gheorghe Bacalbașa, a născut o I 
fetiță. Acum, atît mama cit și ’ 
fiica sînt în afară de orice pe- I 
ricol. >

Tragedia I 
dinCiocîrlău |

La locuința cetățeanului Va- I 
sile Bozintean din comuna I 
Ciocirlău (Maramureș) a izbuc- > 
nit deunăzi un incendiu. Flăcă- I 
rile au mistuit șura in care dor- | 
mea soția acestuia, împreună cu 
doi copii. Cu prilejul primelor I 
cercetări efectuate de cei ce au | 
participat la stingerea și locali- • 
zarea focului, s-a stabilit că in- I 
cendiul a fost provocat chiar de I 
către Vasile Bozintean. Tn pre- | 
zent, cazul se afli in cercetarea . 
organelor de anchetă penală.

Biscuiți de | 
viață lungă

Din gama variată a formelor de 
desfășurare a lnvățămîntului ideolo
gic prelegerile și dezbaterile ocupă, 
în cadrul celorlalte mijloace de însu
șire a politicii și ideologiei partidului 
nostru, locul principal. Iată de ce-mi 
propun să mă opresc, In cele ce ur
mează, la cîteva din aspectele pe 
care le consider esențiale, privindu-le 
din perspectiva rolului lor, atît infor
mativ, cit și formativ, In contextul 
general al învățămîntului de partid.

Aprecierea eficienței acestor forme 
trebuie să pornească de la cerințele 
fundamentale pe care Congresul al 
X-lea al partidului le-a pus în fața 
nțuncil ideologice de dezvoltare a 
conștiinței socialiste. In raportul la 
Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia faptul că : „în concepția 
noastră, educația socialistă, conștiin
ța socialistă implică atît cunoașterea 
temeinică a ceea ce este valoros în 
domeniul culturii, științei și tehnicii 
contemporane, stăpînirea deplină a 
profesiunii, cît și însușirea concep
ției filozofice despre lume și socie
tate a partidului nostru, materialis
mul dialectic și 
istoric, formarea 
unei atitudini ce
tățenești înainta
te".

Se impune, de
ci, în cadrul în
vățămîntulul i- 
deologic, o core
lație mult mai 
strînsă între func
ția de transmite
re a ideilor, cu
noștințelor și cea 
referitoare la in
fluența educativă, 
modelatorie asu
pra conștiinței 
oamenilor. Reali
zarea acestui de
ziderat implică — 
atît în cazul pre
legerii, cit și în 
al dezbaterii — o- 
continuitate fi
rească Intre sur
sele de emitere, 
căile care poartă 
mesajul și zonele 
de recepție. Emi
terea — prima verigă In cadrul prele
gerii și al dezbaterii —■ impune, ca o 
condiție fundamentală a calității el, o 
bună documentare, dar și o prelu
crare proprie, care să schițeze idei 
noi, sistematizări necesare pentru as
cultători. întrunind aceste condiții, 
prelegerile devin interesante și pen
tru cei care au cunoștințe superi
oare și sint, In general, bine infor
mați — așa cum a fost cazul unor 
prelegeri ținute în sectorul 1 în fața 
cadrelor de conducere și a salaria- 
ților de la Direcția generală a presei 
șl tipăriturilor. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, din diferite 
ministere.

Aceleași condiții se cer îndeplini
te și pentru modalitățile de emitere 
în cadrul dezbaterilor. S-a observat, 
astfel, în institute de cercetări știin
țifice din cadrul Academiei Republi
cii Socialiste România și al Acade
miei de Științe Sociale s! Politice a 
Republicii Socialiste România, la 
Uniunea Compozitorilor, a Scriitori
lor și Artiștilor Plastici, că cele mai 
interesante dezbateri au fost prile
juite tocmai de acele referate bine 
documentate, care au adus realmen
te puncta de vedere Inedite.

Desigur, calitatea prelegerii este 
numai o condiție necesară, dar nu și 
suficientă pentru realizarea transmi
terii și recepționării ideilor și cu
noștințelor. Dacă ținem cont de cer
cetările contemporane In domeniul 
pedagogiei, lucru care se impune și 
In cadrul învățămintului de partid, 
vom observa că efectul instructiv al 
prelegerii este redus dacă nu este 
însoțită și de alte metode care 
să concure la fixarea cunoștințelor 
și formarea deprinderilor. S-a con
statat — prin experimente efectuate 
In școli — că volumul cunoștințelor 
reținute de cursanți dlntr-o expu-

nere — după scurgerea unui anumit 
interval de timp — este minim la 
cei care, după audiere, n-au mai stu
diat și crește în cazul celor care după 
prelegere s-au pregățit pentru 
dezbateri, fiind superior, peste 50 la 
sută, la categoria celor care — după 
audiere și studiu — au fost puși în 
situația de

Extinzînd 
formele de 
de partid 
ciclurile de . 
rea domină, vom conchide că ele nu 
se pot baza numai pe prelegeri. în 
sensul folosirii exclusive a acestora, 
înseamnă, cu alte cuvinte, că prele
gerea trebuie întregită și cu alte me
tode și procedee, menite a antrena 
mai mult cursanții la redescoperirea 
cunoștințelor, la angajarea unui dia
log viu, la trezirea interesului aces
tora.

De asemenea, o pondere mai în
semnată ar trebui să dețină dezbate
rile și la formele de masă, prin discu
ții in jurul problemelor ridicate de 
expuneri. Și, dacă tema abordată per-

alte

a le aplica.
această constatare la 

masă ale învățămîntulul 
și, in mod deosebit, la 
expuneri, unde prelege-

sistematică a unor materiale) care 
să urmărească lămurirea și apro
fundarea unor noțiuni de filozo
fie, politică, economie, etică, estetică 
etc. Bine explicată, o noțiune sau 
categorie de bază devine un autentic 
instrument de înțelegere a fenome
nelor și proceselor economice, poli
tice, științifice. în plus, cursanții se 
obișnuiesc să fie exigenți, să folo
sească in mod corect cuvintele. Dar 
sensul fundamental al efortului de 
a explica noțiunile în sistemul nos
tru de invățămînt politic este acela 
de a sublinia semnificația și conți
nutul lor actual, esența relațiilor so
ciale, trăsăturile fundamentale ale 
politicii științifice interne și externe 
a partidului nostru — pe care le re
flectă. Toate acestea ar conduce la 
solicitarea efortului de gîndire și ac
țiune al cursanților, constituind o 
condiție esențială a eficienței în ori
ce formă de învățămînt.

Știm că se desfășoară periodic 
schimburi de experiență în ce pri
vește metodologia și metodica elabo
rării prelegerilor. E însă nevoie

în acest sens. în formele supe
rioare de învățămint ideologic și, 
in special, în seminariile teoreti
ce s-a reușit să se stabilească 
acea problematică pe care o reclamă 
exigențele cunoașterii. Astfel, de 
peste zece ani seminariile teoretice 
de la Academia Republicii Socialiste 
România abordează probleme filozo- 
fico-ideologice ale unor discipline 
științifice. în prezent, efortul se face 
spre îmbrățișarea unor teme noi a- 
părute în zonele de graniță ale dife
ritelor științe. Funcția dezbaterilor în 
aceste cazuri este de însemnătate ma
joră, atît pentru progresul științei, cît 
și pentru educarea cercetătorilor. Se 
știe că a pune in dezbatere problemele 
generate de interpătrunderea diferite
lor științe, precum și de apariția unor 
noi discipline la granița dintre chi
mie și fizică, matematică și lingvis
tică, sociologie și statistică, econo
mie etc., înseamnă îndreptarea aten
ției spre punctele nodale ale cunoaș
terii și stimularea interesului pentru 
interpretarea noilor 
metode in știință.

• RECLAMATII

• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

PERFECȚIONĂRI NECESARE
ÎN METODOLOGIA PRELEGERII
Șl DEZBATERII IDEOLOGICE

GHEORGHE BERESCU
șecretar al Comitetului de partid al sectorului 1. București

mite, vizionarea unor muzee, expoziții 
sau consultarea unor albume, grafice, 
hărți și alte materiale care se adre
sează intuiției, sînt cu atît mai bine 
venite. Mărturie că așa gîndim și ac
ționăm stau nu numai indicațiile 
date organizațiilor de partid, ci, in 
primul rînd, ceea ce s-a realizat în 
acest sens in numeroase cercuri de 
învățămînt in anul de invățămînt în
cheiat nu demult. Așa, de exemplu, 
numeroși cursanți de la cercurile de 
istoria P.C.R. au vizionat Muzeul de 
istorie al partidului ; unii cursanți 
de la cercurile de economie și eco
nomie concretă au luat contact cu 
unități economice 
expoziții la 
partid, unde 
moderne de 
și a muncii.

în strînsă 
folosirii prelegerilor, apare Importan
tă aplicarea ei diferențiată în în
vățământul de masă și în formele 
superioare ale acestuia. Aceeași pre
legere care poate fi foarte bună în 
formele superioare de studiu. în în
vățămîntul de masă riscă să devină, 
(datorită gradului mare de abstrac
tizare a noțiunilor și categoriilor fo
losite), un simplu joc de cuvinte, 
într-o asemenea situație, interesul 
auditoriului, in mod firesc, slăbește, 
ajungîndu-se chiar pînă acolo incit 
unii ascultători să nu mai facă efor
tul de a înțelege.

Noțiunile noi trebuie bine expli
cate. Totodată, este necesară u- 
tilizarea în mai mare măsură 
a unor modalități (consultații, 
cicluri de expuneri, publicarea

sau au vizionat 
cabinetul municipal de 
erau înfățișate metode 
organizare a producției
legătură cu metodica

de forme mai bine organizate de ini
țiere și perfecționare în acest sens. 
Publicarea unor serii de studii, refe
rate, articole, cuprinzînd opinii și su
gestii ale unor propagandiști cu expe
riență, concluzii ale unor mese ro
tunde pe această temă ar consti
tui, desigur, un real sprijin în acti
vitatea celor care fac expuneri sau 
conduc dezbateri în învățămîntul de 
partid, îndeosebi a celor noi.

Un asemenea instrument metodo
logic este util, în mod cert, nu numai 
sub aspectul artei transmiterii cu
noștințelor, dar și în procesul întoc
mirii de referate supuse dezbateri
lor. Există suficiente forțe potențiale 
(am în vedere specialiștii cu studii 
superioare) care să elaboreze refe
rate și comunicări apte să stîrnească 
discuții vii, prin care să se obțină 
un plus de informare, noi căi de le
gătură între aspectele teoretice si 
cele practice ale temelor abordate. 
Metodologia elaborării acestor refera
te ar avea de cîștigat dacă s-ar inspira 
mai mult din sistemul de dezbateri 
propriu manifestărilor științifice. Pen
tru seminariile teoretice aceasta este 
esențial, reușitele fiind concludente 
acolo unde depus eforturi

Noi modele de încălțăminte
pentru sezonul rece

250 de modele de încălțămin
te a prezentat Fabrica de piele 
și încălțăminte-Cluj unităților 
comerciale în vederea contrac
tărilor pentru trimestrul IV al 
anului. Printre acestea, se 
remarcă în mod deosebit noile 
creații pentru sezonul de iarnă : 
pantofi și cizmulițe pentru femei, 
cizmulițe pentru copii, ghete și 
cizme pentru bărbați. Vor atra
ge atenția, fără îndoială, atît 
pentru calitatea execuției, cît și

pentru estetica lor. rizmulițele 
cu fețe din piei bufo, decorate 
cu guler de blană și prevăzute cu 
talpă de cauciuc microporos, ciz- 
mulițele cu fețe din piei presate 
etc. De asemenea, se vor bucura 
de atenție și ghetele bărbătești 
cu fețe din piele satinată și din 
piei presate, cu talpă de micro
poros, precum și ghetele și ciz
mele cu fețe din piei presate și 
talpă de cauciuc matrițat.

descoperiri și 
Totodată, aseme
nea dezbateri în
dreaptă masa cer
cetătorilor spre 
cunoașterea ne
cesităților practi
cii. a obiectivelor 
stabilite de partid 
in sfera economi
că și socială. De
sigur, dezbaterea 
trebuie să dețină 
o anumită inițiati
vă și să ducă la 
confruntări cu 
punctele de ve
dere ale altor cu
rente de gîndire. 
Din păcate, se a- 
bordează încă pu
țin. Intr-un mod 
Critic concret, pro
dusele ..științe!" și 
„culturii" neono- 
zitiviste, existen
țialiste etc. Este 
meritoriu, totuși, 
faptul că la in
stituții, cum sînt: 
Consiliul Național 

Științifice, Acade- 
Socialiste Româ-

• în urmă cu trei ani, în cartie
rul Rădeasa din orașul nostru au 
început lucrările de extindere a 
rețelei electrice. Deși s-au instalat 
stîlpii pentru rețea, s-au adus și 
alte materiale, pe o distanță de 
circa 1 000 m lucrările înaintează cu 
viteza... melcului. Cetățenii au sesi
zat, în repetate rînduri, atît consi
liul popular cit și întreprinderea 
de rețele electrice Maramureș. De 
fiecare dată s-a deplasat la fața lo
cului cite un delegat al întreprinde
rii respective, s-au făcut măsură
tori, dar lucrările au rămas baltă 
in continuare. Cît timp va mai fi, 
oare, necesar pînă se vor aprinde 
becurile în toate locuințele din 
cartierul Rădeasa ?

• Programul nostru zilnic de lu
cru prevede o pauză de o jumătate 
de oră pentru masă — de la orele 
11 la 11,30. Dar în incinta unității 
nu există nici cantină, nici punct 
alimentar, de unde salariații să-și 
procure alimente. In apropiere însă 
este un magazin de produse alimen
tare, dar conducerea unității, 
toate insistențele noastre, nu 
permite ieșirea din incintă,
propus atît conducerii unității cit 
și comitetului sindicatului să se în
ființeze un chioșc cu diverse pro
duse alimentare in curtea depoului. 
Nu știm din ce motive propunerea 
noastră n-a fost însușită.

cu 
ne 

Am

Vnsile HAPCA
Vișeul de Sus — Maramureș

Un grup de salarioți 
de la depoul București-călători

al Cercetării 
mia Republicii 
nia și altele se studiază și se dezbat 
probleme teoretice și ideologice ale 
științei despre știință (scientica), cu 
implicații însemnate în sfera organi
zării cercetării, a valorificării rezul
tatelor obținute ș.a.m.d.

Necesitatea perfecționării metodo
logiei dezbaterilor se impune ciriatit 
mai mult cu cit se constată că la 
unele forme de masă din întreprin
deri — unde se abordează adesea 
descriptivist probleme curente ale uni
tăților — în cercuri din institute de 
proiectări și din școli discuțiile pe 
teme politice, etice, științifice, ideo
logice abordează prea multe aspec
te, ceea ce nu poate duce, desigur, 
la aprofundarea lor etc.

Extinderea cercurilor teoretice și 
a dezbaterilor va fi de natură să sti
muleze însușirea activă de către 
cursanți a principiilor ideologice și 
politice ale partidului, să le ofer? 
posibilitatea de a-i deprinde cu ju
decarea de pe poziția P.C.R. a eve
nimentelor care se petrec în lume. 
Răspunzînd exigențelor și necesități
lor actuale, tnvățămîntul Ideologic 
poate contribui mai mult, prin folo
sirea metodică a prelegerii și dezba
terii — în sensul în care ne-am re
ferit mai sus — la educarea persona
lității omului, Ia apropierea lui de 
înaltele valori • politice, culturale, 
științifice și etice promovate, de 
partid.

• Lucrez la Popești-Leordenl șl 
sînt de fel din Păltiniș, județul Bo
toșani, unde locuiește 
familia. Scriu acasă, 
destul de des și tot 
vești de la ai mei. în 
me insă am constatat 
întîrzie mult pe drum. Descifrînd 
cu atenție ștampilele de pe plic, am 
observat, de pildă, că de la Pălti- 
niș-Botoșani pînă la București, scri
soarea ajunge în două zile ; iar de 
la București pînă în localitatea unde 
muncesc (în apropiere de București) 
face pe drum... trei zile.

La Popești-Leordeni, factorul nu 
distribuie în fiecare zi trimiterile 
poștale, ci de două-trei ori pe săp
tămână, așa îneît, de foarte multe 
ori, o scrisoare de acasă n-o pri
mesc decît după 9—10 zile. Aceeași 
soartă o au și scrisorile trimise 
„recomandat".

Constantin

în prezent 
prin poștă, 

așa primesc 
ultima vre- 
că scrisorile

BORDEIANU

august a.c. am 
de bagaje din

O în orașul Victoria, foarte rar 
se întimplă să găsești apă minerală 
la unitățile de desfacere a produse
lor alimentare. Cetățenii apelează 
la singura unitate de alimentație 
publică mai bine aprovizionată cu 
un 
tul 
ția 
(I.

astfel de produs — restauran- 
din oraș. Dar aici, din dispozi- 

responsabilului de unitate 
Șocol), nu se vinde apă mine

rală dacă nu cumperi și vin (!) Nu 
înțelegem de ce direcția comercia
lă județeană Îngăduie — împotriva 
legii — comerțul condiționat și din 
ce cauză celelalte magazine alimen
tare nu sînt aprovizionate cu can
tități suficiente de apă minerală 7

Gheorghe CIUNGU 
orașul Victoria — județul Brașov

• Florea Auntase, din București, 
sesizat redacției că str. Carol

• Pe data de 25 
predat la magazia __  .
gara București-Nord o valiză încu
iată ce conținea diferite 
personale, primind în schimb 
vada nr. 567 287. După 
cînd am vrut să mi se restituie 
valiza, salariatul de la ghișeul res
pectiv mi-a răspuns că nu o găseș
te, explicîndu-mi că, probabil, va
liza mea a fost eliberată, din gre
șeală, altcuiva (!) întruclt a doua zi 
trebuia să fiu la serviciu și aveam 
bilete la accelerat, am fost nevoit 
să plec spre casă fără valiză.

Se înțelege că eu va trebui să 
fiu despăgubit. De ce totuși se pe
trec astfel de neglijențe păgubitoa
re la un asemenea serviciu al căi
lor ferate 7

obiecte 
do- 

două zile,

Gheorghe CAPTLNAȘ
str. Simion Bărnuțiu, nr. 24, 
Dej, judeful Cluj

a
Knappe, pe care locuiește, este, pe 
o mare porțiune, plină de gropi, iar 
cînd plouă devine impracticabilă. 
Pentru amenajarea ei s-au trans
portat mari cantități de pămînt, au 
fost efectuate săpături, apoi lucră
rile s-au sistat. Cetățenii s-au 
oferit să participe la amenajarea 
străzii, dar nimeni din consiliul 
popular nu-i îndrumă, nu ia iniția
tiva executării acestei lucrări.

Sesizarea a fost trimisă Consiliu
lui popular al sectorului 8, care con-, 
firmă 
strada 
jinul 
stradă 
cipe la transportul materialelor ne
cesare.

Bine, dar cetățenii chiar s-au și o- 
ferit. Numai că în răspunsul respec
tiv, despre sprijinul ce trebuie să-l 
acorde consiliul popular nu se spu
ne o vorbă.

cele sesizate, arătînd că 
poate fi amenajată cu spri- 
locuitorilor de pe această 
(sic !), care trebuie să parti-

Foto : Gh. VintilăNoul motel de la Valea Ursului pe șoseaua Pitești — Rîmnicu-Vîlcea

(Urmare din pag. I)

Economie
de timp

Pentru a economisi o parte 
din timpul liber, care poate 
fi afectat altor activități utile, 
o serie de cumpărături nece
sare gospodăriei se pot face 
cu un minim de efort, prin 
expedierea unei simple cărți 
poștale pe adresa : Coopera
ția de consum București, 
(str. Sergent Nuțu Ion, nr. 
8—12, oiiciul poștal 27). Pe a- 
ceastă cale, se pot solicita 
mărfurile dorite, care vor fi 
trimise la domiciliul clientu
lui. Plata se face la primirea 
coletului. La cerere, se poate 
obține gratuit lista mărfurilor 
care se pot expedia direct la 
domiciliu de către cooperația 
de consum București.

în ziua de 27 august a.c., o 
mașină care tocmai ieșea din- 
tr-unul din depozitele I.C.R.A. | 
Galați a fost oprită de organele I 
inspecției sanitare. Era trimisă { 
cu un transport de biscuiți 
„Mozaic" spre diferite unități 
de desfacere. Biscuiții purtau 
data fabricației 2 noiembrie 1969. 
Deși vîrsta era cam... matusale* I 
mică pentru asemenea produse, I 
laboratorul I.C.R.A. stabilise, I 
chiar în ziua respectivă, că bis- . 
cuiții sînt apți pentru consum I 
pină la 15 sept. a.c. Analiza I 
efectuată în laboratoarele in
specției sanitare s-a soldat ■ 
Insă cu un rezultat contrar. I 
Timp de cîteva zile, au fost re- I 
coltate apoi mai multe probe de i 
biscuiți „Extra", „Tismana", I 
„Victoria", precum și grisine și | 
bomboane de ciocolată. După 
luni și luni de zile de stagiu in 
depozitele I.C.R.A. nici unul din 
produsele menționate n-a pri
mit viza de trecere mai departe. 
Așa stînd lucrurile, sugerăm or
ganelor în drept să inventarieze 
acum de-a fir a păr produsele 
depreciate pentru a le „vinde" 
celor vinovați !

Rubrics redactata de > 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

tră avem de-a face cu tot 
soiul de oameni. Sînt unii 
— cei mai mulți — care își 
dau seama de greșeală și 
recunosc cinstit. Acceptă 
chiar și sancțiunea cu re
semnare. Alții însă o țin 
pe-a lor : nu și nu, deși 
ei știu bine că sînt în cul
pă. în fața unui asemenea 
contravenient mă gindesc : 
dacă nu-1 sancționez e In 
stare să-și închipuie că 
,.m-a dus" și să facă tot 
după capul lui. Aceștia 
sînt de obicei oamenii care 
nu ne ințeleg sau, mai e- 
xact, nu vor să ne înțeleagă 
pe noi și munca noastră, 
fără să-și dea seama că de 
fapt o fac spre paguba 
lor I

La intersecția bulevar
delor Lenin și Tomis din 
Constanța dirijează circu
lația serg. maj. Mircea 
Pahome din miliția muni
cipiului.

— Ați aplicat vreo sanc
țiune pe ziua de azi 7 — 
l-am întrebat.

— Da, unuia care a in
trat cu autoturismul pe 
roșu în intersecție. Era 
străin de localitate și cînd 
a observat semaforul n-a 
mai putut frîna la timp. 
E o abatere gravă la in
tensitatea de acum a cir
culației.

— A protestat 7
— A încercat să se acu

ze. I-am spus că-mi pare 
rău, dar trebuie să-l amen
dez, i-am urat concediu 
plăcut, mai multă atenție 
la intersecții și ne-am des
părțit zlmblnd. Puțini sint 
aceia care, dacă le explici 
cu răbdare și calm că au 
încălcat legea, să nu te în
țeleagă.

Plut. Vențel Dsak de la 
I.M.J. Sibiu a cîștigat re
cent locul intîi pe țară in

cadrul concursului „cel 
mai bun agent de circula
ție" organizat de I.G.M. 
Are o bună pregătire în 
domeniul tehnicii auto 
și cunoaște, se pare, toate 
tainele profesiei. în timpul 
serviciului e de un calm 
desăvtrșit. îl explică omu
lui greșeala apoi așteap
tă răbdător răspunsul in
terlocutorului. Agentul de 
circulație Vențel Deak nu 
ține să treacă infailibil și, 
lucru mal rar intîlnlt, ac
ceptă părerile celui aflat 
In culpă. Concluzia se 
naște astfel, firesc, din dis
cuție, trezind în pieton în
crederea in Justețea mă
surii aplicate și nu Impre
sia că ar fi fost nedreptă
țit de un om care abuzea
ză de autoritatea uniformei 
și funcției sale.

— Sigur, fiecare abatere 
de la normele de circulație 
își găsește încadrarea In 
cîte un paragraf de lege — 
ne spune el. Sînt însă si
tuații și situații. Sînt ca
zuri, de exemplu, cînd pen
tru a evita o catastrofă, șo
ferul e obligat să încalce 
o anumită regulă de cir
culație. Alteori, deși gre
șeala e evidentă, admones
tarea vinovatului poate fi 
mai eficientă decît aplica
rea unei sancțiuni. După 
părerea mea, un bun agent 
de circulație trebuie să fie 
exigent dar drept, să nu 
fie îngăduitor față de aba
teri, dar să analizeze lucid 
fiecare caz, luînd în consi
derație toate împrejurările 
comiterii fantei...

Am intîlnlt, în raidul 
nostru, numeroși agenți de 
circulație, oameni serioși, 
cu o bună pregătire și o 
conduită corectă, care fac 
cinste profesiei lor. Am 
întîlnit. însă, și altfel de a- 
genți de circulație — e 
drept puțini, cazuri izolat»,

a căror atitudine și compor
tare se concretizează în 
principal fie prin lipsa a- 
celei elementare, ireducti
bile, bunecuviințe, fie prin- 
tr-o condamnabilă indife
rență față de îndeplinirea 
atribuțiilor profesionale.

Nu, nu vom cădea in e- 
roarea de a include în a- 
ceastă categorie pe acei a- 
gențl de circulație care, 
procedind In limitele legii 
și manifestînd un plus de

pentru moment o busculadă 
de mașini și pietoni. Con
gestionat la față și iritat la 
culme, el se răstește și îm
parte sudalme în dreapta 
și în stînga, de parcă cel 
aflați de față n-ar fi niște 
cetățeni onorabili, oamen’ 
ai muncii, veniți la odihna, 
ci o adunătură de indivizi, 
la discreția agentului de 
circulație, sosiți acolo cu 
intenția premeditată de a 
nesocoti legea I

ma de-a lungul șoselei, 
spre Hîrșova, creștea con
tinuu în -vreme ce, ca și 
cind totul ar fi fost în or
dine, sergentul major Tu- 
dorel Cristea, repartizat 
aici pentru dirijarea cir
culației de la I.M.J. Galați, 
juca table cu marinarii...

— Sint, Intr-adevăr, prin
tre agenții de circulație 
unii, puțini la număr, care 
nu-și fac pe deplin datoria 
și chiar comit abateri —

țiel, dar nu mai puțin Im
portantă este cealaltă latu
ră a activității sale, aceea 
de prevenire. De fapt, nu e- 
xlstă o delimitare netă a 
acestor două laturi, dacă 
avem în vedere că chiar 
prin aplicarea unei sanc
țiuni, cind fapta e aprecia
tă cu obiectivitate, se rea
lizează și un scop educa- 
tiv-preventiv. Sînt însă si
tuații, se pare, foarte frec
vente —cînd se impune nu

Dialog în mijlocul șoselei
exigență, stirnesc, nu o da
tă, minia unor infatuați ai 
șoselelor care socotesc — 
in virtutea căror conside
rente? — că au dreptul la 
alt regim de circulație decît 
cel prevăzut de lege. (O 
asemenea faptă s-a petre
cut, de exmplu, chiar sub 
ochii noștri între Tuzla și 
Eforie. Fiind atenționat de 
către agentul de circulație 
că circulă cu o viteză prea 
redusă pentru banda a doua 
a autostrăzii și stînjenește 
circulația, proprietarul au
toturismului 5 B. 1 000 l-a 
aruncat acestuia cu osten
tație actele și a apăsat pe 
accelerator spunindu-1 o- 
fensat : „o să-ți arăt eu 
dumitale cine sint eu !“).

Nu, firește, nu despre a- 
cești agenți de circulație e 
vorba.

Iată-1 însă pe plut. Du
mitru Cuciurovschi de la 
I.M.J. Constanța la o inter
jecție, in care s-a produs

Un „stil" asemănător de 
lucru cu cetățenii are și 
plut. Dobraniș Mircea, de 
la aceeași județeană de mi
liție, care a acumulat îm
potriva sa un însemnat nu
măr de reclamații. Fără in 
doială, asemenea oameni, 
cu astfel de „maniere", sînt 
tn stare să te indispună 
pentru o zi întreagă.

Nu mal puțin dăună
toare este acea atitudine 
de dezinteres manifestată 
de unii agenți de circula
ție in momentele critice ale 
traficului rutier. Ne vom 
folosi, ca ilustrare, de un 
singur exemplu : pe plat
forma de la Vadu Oii, la 
Intrarea pe bac se îmbul
zeau in neorinduială au 
tocamioane și autobascu
lante, fiecare incercînd s-o 
la înaintea celuilalt, blo- 
cînd la un moment dat și 
drumul de trecere a autotu
rismelor către podul plu
titor. Coloana care se for-

ne spune tov. maior lng. 
Marin Voinea, șeful circu
lației din I.M.J. Constanța. 
Față de aceștia procedăm 
cu toată severitatea, pe de
plin conștienți de răul pe 
care-1 produc. Măsurile 
disciplinare merg pină la 
scoaterea din munca de 
circulație, cazurile mal 
deosebite sint prelucrate cu 
ocazia convocărilor și sînt 
analizate și criticate pe 
țară prin gazeta noastră 
„în slujba patriei" ori prin 
buletinul intern al miliției

Din cele arătate pînă 
aici rezultă că munca a- 
gentului de circulație com
portă două laturi — aceea 
de reprezentant al forței 
publice pe șoselele țării și 
de educator al cetățenilor 
in domeniul respectării re
gulilor de circulație și pre
venirii accidentelor. Ca re
prezentant al legii, el are 
obligația să asigure fluidi
tatea și siguranța circula-

sancționarea, ci doar admo
nestarea și avertizarea vino
vatului. Nu toate abaterile 
de Ia regulile de circulație 
se cer sancționate, dar toa
te. absolut toate, se cer luate 
în considerație. Or, pentru 
a îndeplini acest rol edu
cativ, agentul de circulație 
trebuie să știe să se facă 
ascultat, cu alte cuvinte să 
fie el însuși înainte de 
toate un om educat, jwind 
un minim necesar de cu
noștințe, de cultură.

Pentru a cunoaște măsu
rile întreprinse pentru pre
gătirea agenților de circu
lație, ne-am adresat tov. 
colonel Victor Beda, șeful 
direcției circulației din 
I.G.M., care ne spune :

— tn ultimii ani, în a- 
tara dotărilor substanțiale 
cu echipament și mijloace 
tehnice de legătură și miș
care, agenții de circulație 
au fast Instruiți periodic,

organizîndu-se cu ei cursuri 
de perfecționare, invăță
mînt la locul de muncă. 
Firește, însă, că aceste mă
suri n-au fost suficiente. 
De aceea, problema pregă
tirii agenților de circulație 
în raport cu dezvoltarea ac
tuală și de perspectivă a 
traficului rutier — și aici 
am in vedere, se înțelege, 
și dezvoltarea turismului 
— e o sarcină permanentă 
în atenția Inspectoratului 
general al miliției. în a- 
cest sens au fost organizate 
primele școli pentru agen
ții de circulație, în care au 
fost încadrați numai absol
venți de liceu cu diplomă 
de bacalaureat. In august, 
o asemenea școală a dat 
prima serie de absolvenți 
care au și intrat pe trasee.

— Studiile au fost unicul 
criteriu de selecție pentru 
aceste școli sau ați mai 
avut în vedere și alte cri
terii 7

— Bineînțeles că am ținut 
seama, în primul rînd. de 
dorința și vocația candida
tului de a lucra în această 
muncă ; ne-au interesat a- 
poi aptitudinile lui fizice și 
morale, comportarea avută 
în familie și societate, pre
cum șl rezultatele concrete 
obținute la învățătură, mai 
ales la limbile moderne 
care au făcut obiect de 
studiu în liceu, avînd în 
vedere că în școala noastră 
se continuă perfecționarea 
însușirii acestor limbi străi
ne. Desigur că programa de 
învățămînt Include mai 
multe discipline legate de 
activitatea complexă a a- 
gentului de circulație, dis
cipline care îl pregătesc te
meinic. făcîndu-1 apt de 
reacții prompte, sigure și 
salutare în cele mai diver
se situații ivite în munca 
lui. Pentru că, după cum

se știe, accidentele sau in
cidentele ce se petrec pe 
șosele sau străzi au mai în
totdeauna un caracter ine
dit, cerînd din partea agen
tului spirit de inițiativă, o- 
rientare rapidă și obiectivă 

, în funcție de cazul în speță, 
simț al răspunderii. De a- 
oeea, ne preocupăm nu nu
mai de caracterul tehnic al 
pregătirii lor ci și de ridi
carea nivelului de cultură 
generală, ne interesează tot 
mai mult nu numai agili
tatea lor fizică ci și cea in
telectuală. în același timp, 
pentru ca în cazuri spe
ciale să fie în măsură să 
efectueze primele cercetări 
și să întocmească primei» 
documente cu caracter pe
nal, viitorii agenți de cir
culație sint inițiați în pro
bleme de criminalistică, 
drept penal și procedură 
penală. Totodată, ei își în
sușesc conducerea auto la 
nivel de profesionism etc.

Din convorbire am reți
nut că, paralel cu moderni
zarea continuă a mijloace
lor ajutătoare de dirijare, 
reglementare și control a 
circulației, o atenție deo
sebită se acordă calității 
agenților de circulație sub 
raport profesional și cultu- 
ral-educaitiv, cît și împros
pătării continue cu cadre 
noi a acestui important sec
tor al muncii de miliție. 
Vedem în aceste măsuri 
dovezi ale înțelegerii. de 
către factorii de răspun
dere, a pronunțatului ca
racter social al acestei pro
fesii care va face din a- 
gentul de circulație — re
prezentantul omniprezent al 
forței publice, al legii — 
un factor cu răspunderi e- 
ducative din ce în ce mal 
largi în această „școală a 
civilizației" care este stra
da, șoseaua.
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La Uzinele de mașini electrice din București, pro
gramul de fabricație cuprinde peste 700 tipodimen- 
siuni, grupate în 8 serii principale de produse : mo
toare asincrone normale și speciale, motoare de 
curent continuu, mașini sincrone, grupuri converti- 
zoare, grupuri electrogene, agregate de sudură, apa- 
rataj de pornire, diverse utilaje electrice, agregate 
complexe pentru fabricile de ciment, motoare pentru 
pompe submersibile etc. Produsele Uzinei de mașini 
electrice București se exportă în peste 30 de țări ale 
lumii, printre care : Uniunea Sovietică, Italia, Dane
marca, R.F. a Germaniei, Turcia, Franța, Iran, Cuba, 
R.A.U., Pakistan.

De la dr. ing. Constantin Răduț, șeful serviciului 
concepție al uzinei, am aflat că problema calității 
mașinilor electrice realizate aici nu se încheie o dată 
cu... finisarea produsului, ci ea este urmărită și pe 
parcurs, cu ajutorul beneficiarilor. In acest scop, 
înainte de expediție, toate produsele sînt încercate 
pe bancurile de probă ale uzinei și fiecare din ele 
pleacă însoțit de o fișă, pentru urmărirea compor
tării în exploatare. Aceste fișe urmează a fi comple
tate de beneficiari și trimise uzinei în vederea imbu- 
nătățirii continue a caracteristicilor tehnico-funcțio- 
nale ale mașinii respective.

.....................................................................

SINCOPE

La recentele consfătuiri ale ingi
nerilor agronomi șefi din cooperati
vele agricole s-a demonstrat din 
nou, că nivelul scăzut al recoltelor 
de grîu din multe unități agricole 
se explică și prin aceea că pregăti
rea terenului nu s-a făcut imediat 
după eliberarea plantei premergă
toare, s-a semănat in teren bolovă
nos și insuficient așezat. De aceea, 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
a indicat ca pregătirea terenurilor 
de pe care s-au strins culturile de 
vară să fie încheiată pînă la 5 sep
tembrie, iar terenurile cu culturi 
de toamnă ce urmează a se însă- 
mînța cu grîu să fie astfel alese In
cit să se asigure recoltarea mai 
timpurie, pentru a permite termi
narea pregătirii acestora cu 15 zile 
înainte de încheierea perioadei op
time de semănat. Am urmărit cum 
se îndeplinește această sarcină în 
unitățile agricole din județul Argeș.

Cooperativele agricole din județ au 
obținut, anul acesta, o recoltă mică 
de griu. Tov. ing. Gheorghe Costa- 
che, directorul direcției agricole, 
arată că aceasta se datorește, în 
principal, faptului că toamna trecu
tă s-au făcut arături bolovănoase 
care n-au fost discuite la timp pen
tru a se asigura mărunțirea terenu
lui și distrugerea buruienilor. De 
asemenea, semănatul nu s-a făcut la 
adîncimea potrivită, ceea ce a deter
minat o răsărire neuniformă și o 
densitate necorespunzătoare a plan
telor. Specialiștii din unități și de la 
direcția agricolă au analizat neajun
surile care s-au manifestat în ce 
privește tehnologia griului și au fost 
stabilite măsuri ca, in această toam
nă, semănatul să se facă cu respec
tarea tuturor cerințelor agrotehnicii. 
Colective de specialiști se află pe 
teren, în unitățile agricole, unde sta
bilesc modul cum să se lucreze fie
care zonă și, în același timp, veghea
ză la calitatea lucrărilor.

Din datele existente la direcția 
agricolă rezultă că, din cele 25 000 
hectare eliberate de culturile de vară

și care urmează a fi însămintate cu 
grîu, au lost arate 19 500 hectare, din 
care 10 000 au fost discuite sau grâ- 
pate. Din aceste date rezultă că indi
cația ministerului, potrivit căreia pînă 
cel mai tîrziu la 5 septembrie să fie 
pregătite pentru însămințare toate 
suprafețele de teren care urmează 
după culturi de vară, nu se respectă. 
Dar ceea ce atrage în mod deosebit 
atenția este calitatea necorespunză
toare a lucrărilor în unele cooperative 
agricole : arături bolovănoase, care nu 
sint discuite la timp. La cooperativa

de schimb și reparațiile sint neco
respunzătoare, ceea ce împiedică buna 
funcționare a tractoarelor.

Unele întreprinderi pentru meca
nizarea agriculturii din județul Ar
geș reclamă lipsa pieselor de schimb 
pentru tractoare sau pentru mași
nile agricole care vor fi folosite în 
această toamnă. Tov. ing. Gheorghe 
Costache, directorul direcției agri
cole, ne-a informat că pentru trac
toare lipsesc 30 arbori-motor, 
200 tuburi radiator, 50 garnituri 
capac chiuloasă, 350 diferite tipuri

a

Azi, ancheta

noastrâ în județul

Argeș

agricolă din Gruiu au fost arate 350 
hectare teren. întrebat cum apreciază 
calitatea acestor lucrări, tov. Dumitru 
Gane, inginerul-șef al cooperativei, 
spunea că sînt pe măsura posibili
tăților secției de mecanizare, dar nu 
corespund cerințelor agrotehnicii. De 
ce ? Multe din tractoare sînt uzate 
și slab echipate cu cele necesare. In
ginerul șef al cooperativei arată că 
I.M.A. Teiu nu a asigurat secției de 
mecanizare unele piese de schimb 
și diferite materiale cum ar fi cau
ciucuri și cuțite pentru discuri. Din 
această cauză nu s-a discuit nici o 
palmă de teren. Din lipsă de piese /

PRELUNGITE
RITMUL PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

a- 
că 
nu
in

pînă nu de 
mult, consiliul de admi
nistrație al Centralei căr
bunelui Petroșani se mai 
consola cu faptul că, deși 
la producția brută de 
cărbune restanțele se a- 
cumulau lună de lună, to
tuși la producția netă 
existau unele depășiri de 
plan — datorită unui 
grad superior de prelu
crare a cărbunelui la u- 
zina de preparare — în 
prezent, s-a pierdut și a- 
cest motiv de autoliniști- 
re. Pentru că rămînerl 
în urmă față de preve
derile planului se con
stată acum în am
bele laturi ale activi
tății productive : în opt 
luni nu s-a realizat, pe 
ansamblul centralei, o 
producție brută de 90 000 
tone ; numai în luna au
gust producția netă de 
cărbune a fost mai mică 
față de prevederi cu peste 
30 000 de tone.

O dată cu aceasta, 
pare și mai evident 
activitatea productivă 
se desfășoară normal
toate unitățile centralei. 
Este vorba, pe de o par
te, de organizarea atentă, 
minuțioasă, a produc
ției în exploatările 
carbonifere de la Lupeni, 
Paroșeni, Petrila și. în 
bună măsură, la Dilja, 
unde sarcinile economice 
sînt realizate ritmic și 
integral — numai mine
rii de la Lupeni șl Paro
șeni au obținut pînă în 
prezent peste prevederi 
circa 37 000 tone cărbune 
— iar pe de altă parte, 
despre neajunsurile ce se 
fac simțite de mai mult 
timp în munca colective
lor de»la Uricani, Vulcan 
și Lonea, care nu numai 
că bat pasul pe loc, dar 
„trag" în jos realizările 
pe ansamblul centralei.

Despre activitatea pro
ductivă fructuoasă a pri
melor unități s-a mai 
scris în ziarul nostru. De 
aceea, atenția o concen
trăm, de astădată, în spe
cial asupra cauzelor care 
au generat rămînerea in 
urmă față de prevederile 
planului de la Uricani, 
Vulcan și Lonea. O 
primă concluzie a re
zultat pregnant în cursul 
anchetei noastre : la ex
ploatările miniere amin
tite, productivitatea mun
cii nu s-a situat în 
centrul atenției organiza
torilor și conducătorilor 
tehnici ai producției. Să 
argumentăm : în trimes
trul II al anului, randa
mentul pe post realizat a 
fost mai mic față de cel 
planificat în medie cu 
56 kg de cărbune la Lo
nea. 125 kg la Vulcan și 
201 kg la Uricani. în luna 
iulie, minusurile la ran
damentul pe post au fost 
de 52 kg cărbune la Vul
can, 486 kg la Uricani și 
95 kg la Lonea.

Ritmicitatea nesatisfă
cătoare a producției, folo
sirea incompletă a fon
dului de timp afectat pro
ducției, întreținerea nesa
tisfăcătoare a utilaje
lor și instalațiilor din 
subteran, nerespectarea 
instrucțiunilor tehnolo
gice — iată principa
lele cauze ale nein- 
deplinirii sarcinii de 
creștere a productivității 
muncii în aceste unități. 
Este edificator în acest 
sens faptul că, pe ansam
blul exploatărilor miniere 
din Valea Jiului, coefici
entul de prezență la ser
viciu a efectivului exis
tent a fost do 86 la sută 
în prima jumătate a anu
lui și de numai 83,4 la 
sută în luna iulie. Dacă 
la acestea adăugăm faptul 
că luna iulie a marcat și 
cel mai mare număr de 
absențe nemotivate — cir
ca 5 700 posturi, timp în 
care s-ar fi putut extra
ge peste 9 000 tone căr
bune — rezultă clar că în 
domeniiil utilizării forței 
de muncă și a fondului de 
timp există uriașe rezer
ve în Valea Jiului.

Deficiențele în organi
zarea și conducerea pro
ducției au adinei ramifi
cații, oglindindu-se cu 
precădere într-o aprovi
zionare neritmică a fron
turilor de lucru cu mate
riale, cu vagonete goale 
etc., în folosirea utilajelor 
din dotare și încălcarea 
instrucțiunilor tehnologi
ce care duc la dese avarii. 
La Uricani, de pildă, în 
semestrul I al anului s-a 
înregistrat o nerealizare 
de 500 ml la lucrările de 
pregătire în cărbune, da
torită a lit lipsei de preo
cupare a conducerii minei, 
cît și gradului scăzut de 
folosire a mașinilor. La 
mina Lonea, unul din șe
fii de brigadă, considerat 
ca foarte conștiincios în 
muncă, Clement Bîrluț, 
din abatajul frontal al 
raionului 4, justifica cu 
amărăciune imposibilita
tea de a-și realiza pla
nul : ..Nu avem create 
condițiile de lucru nece
sare, aprovizionarea cu 
vagonete goale și cu lemn 
este defectuoasă, 
porturile ne dau 
bătaie de cap...“.

De reținut este 
că aceste necazuri 
diene cu cane se confruntă 
minerii în abataje sint 
dezbătute în ședințele de 
lucru ale comitetelor de 
direcție ale exploatărilor, 
dar majoritatea rămîn în 
această fază a discuțiilor. 
Analizele care se fac cu 
acest prilej nu pătrund în 
profunzimea cauzelor și, 
ca atare, nu se ajunge la 
soluțiile cele mai adecva
te, iar măsurile ce se sta
bilesc au adesea un carac
ter formal, chiar biro
cratic aș putea spune, în- 
trucît nu se mai urmă
rește cu răspundere tra-

ducerea lor în viață. A- 
cest lucru este dovedit 
și de faptul că atît la mi
na Vulcan, cit și la cele 
de la Lonea și Uricani, 
problemele sesizate mai 
înainte sînt bine cunoscu
te ; ele au fost înscrise 
cu regularitate pe ordinea 
de zi a ședințelor comi
tetelor de direcție, în pla
nurile de măsuri, dar au 
rămas mai departe neso
luționate.

O situație oarecum a- 
parte există la Uricani, 
unde — spre deosebire de 
alte unități care înaintea
ză în zig-zaguri, prin plu
suri și minusuri, pînă a- 
jung cumva în cele din 
urmă la nivelul planului 
— lună de lună activita
tea de producție se în
cheie cu mari rămînerl în 
urmă. In ultimul an, con

siliul de administrație al 
centralei a schimbat de 
mai multe ori cadrele de 
conducere ale minei. 
Neajunsurile s-au per
petuat însă. Și aceasta 
pentru că centrala s-a o- 
cupat numai de un aspect 
al probleme^ fără a lua 
măsuri hotărîte. eficien
te și în ce privește 
asigurarea frontului cores
punzător de lucru, apro
vizionarea cu echipament 
de armare metalică la ni
velul planului, organizarea 
practică a muncii și a 
locurilor de muncă pe 
principii mai evoluate. 
Intervenția centralei și în 
aceste domenii este, de 
aceea, absolut necesară.

Aceeași obligație se 
pune în fața consiliului 
de administrație al Cen
tralei cărbunelui Petro-

șani și pentru minele Lo- 
nea, Vulcan, Bărbăteni și 
chiar Dilja, pentru ca in 
timpul care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, 
minusurile față de plan 
să nu se amplifice, ci, 
dimpotrivă, să fie recupe
rate integral. Acest spri
jin trebuie conjugat cu o 
mai intensă activitate 
tehnlco-organizatorică în 
fiecare exploatare minieră 
pentru valorificarea mari
lor rezerve de care dis
pun — aceasta constituind, 
așa cum se apreciază aici, 
cheia rezolvării cerințe
lor pe care economia na
țională le pune in fața 
minerilor Văii Jiului.

Sabin IONESCU
corespondentul
„Scînleii* ,

de rulmenți, iar pentru grape cu 
disc — 200 bucăți axe pătrate, 200 
bucăți suporți lagăr etc. De asemenea, 
multe grape cu disc, absolut necesare 
acum la pregătirea 
imobilizate datorită 
găsesc axe pătrate 
lagăr.

Ce se întîmplă 
schimb 7 Am urmărit această proble
mă atît la baza de aprovizionare de 
la Ștefănești, cît și la Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii. La bază, 
ajungi la concluzia că în privința 
aprovizionării nu știe stingă ce face 
dreapta. Și aceasta pentru că între 
întreprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii și bază nu există 
menzi ferme încheiate periodic, 
un plan general cu necesarul 
piese, făcut la începutul anului, 
stînd lucrurile, întreprinderile 
mecanizare a agriculturii se pllng că 
n-au piese de schimb, în vreme ce 
aici, în bază, unele dintre reperele 
reclamate nu numai că există, dar 
chiar și prisosesc. Confruntînd îm
preună cu directorul bazei nota cu 
piesele reclamate și stocul din ma
gazii, rezultă că se află destule tu
buri de radiator și portlagăre. Lip
sesc într-adevăr arborii cotiți pen
tru tractoarele UTOS 28, unele sor
timente de rulmenți (reperele 6020 
și 7609) axele pătrate pentru grapele 
cu disc etc. Am adus Ia cunoștință 
această situație tovarășului Constan
tin Șerban, directorul Direcției de 
aprovizionare și desfacere din Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii. 
„Dacă piesele de schimb nu se găsesc 
la baza de la Ștefănești, de ce direcția 
agricolă nu se adresează nouă pentru 
a le procura — ne-a răspuns dînsul. 
Voi lua legătura cu direcția agri
colă Argeș să văd de ce 
schimb au nevoie". Din 
purtate și cu alți lucrători 
ției de aprovizionare și 
rezultă că într-adevăr unele repere 
sînt deficitare, dar nu există pro
blemă care să nu fie rezolvată. Dacă 
direcția agricolă a județului Argeș 
ar fi intervenit la timp pentru pro
curarea pieselor de schimb, mare 
parte din ele puteau fi asigurate. Și 
chiar la cîteva ore după ce proble
ma a fost sesizată conducerii 
D.G.A.D., de la baza Ștefănești au 
plecat camioane la întreprinderile

terenului, sînt 
faptului că nu se 
Si suporți pentru

cu piesele de

co
ci 

de 
Așa 

de

piese de 
discuțiile 
ai direc- 
desfacere

furnizoare pentru a aduce unele 
piese. Aceasta scoate în evidență 
slaba legătură între întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii și 
baza de aprovizionare, precum și 
intre Direcția agricolă și Direcția de 
aprovizionare și desfacere din Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

Ritmul lent la executarea lucrări
lor de pregătire a terenului și cali
tatea lor necorespunzătoare nu pot 
fi puse numai pe seama neajunsuri
lor care există în funcționarea trac
toarelor, determinate de lipsa unor 
piese de schimb. Aici intervine di
rect munca necorespunzătoare a u- 
mor tractoriști, care execută acesLe 
lucrări, ca și lipsa de exigență a ingi
nerilor șefi din cooperativele agricole, 
care au ca sarcină să coordoneze acti
vitatea secțiilor de mecanizare. Con
tinuă să se manifeste vechea meteah
nă : tractoriștii fac lucrări de calitate 
slabă, iar inginerii agronomi închid 
ochii. Iată un caz. La cooperativa agri
colă din Rătești urmează să se însă- 
mințeze în această toamnă 1 100 hec
tare cu grîu. Nu numai că pregătirea 
terenului a întîrziat — s-au arat 400 
hectare, din care numai 300 au 
fost discuite — dar au fost făcute 
lucrări de slabă calitate. Pe o tarla de 
100 hectare, situată lingă autostrada 
București-Pitești, terenul are multe 
denivelări ca urmare a numeroaselor 
greșuri făcute de tractoriști, este pre
sărat cu bulgări. Din păcate, sînt nu
meroase asemenea cazuri de lipsă de 
exigență pentru calitatea lucrărilor. 
La cooperativa agricolă din Strîmbeni, 
brazda a doua o acoperea pe prima, 
iar grapele, în loc să mărunțească te
renul, săreau din bolovan în bolovan. 
Nimeni din partea cooperativei nu 
era pe teren ca să urmărească cum se 
ară. După recolta slabă de grîu care 
a fost obținută la cooperativa agrico
lă din Ciupa era de așteptat ca acum 
să se ia măsuri hotărîte pentru res
pectarea tehnologiei de cultivare a 
acestei plgnte. Pe lingă faptul că 
această cooperativă nu și-a asigurat 
sămînța necesară și îngrășămintele 
chimice pentru fertilizarea terenului 
destinat griului, pe o suprafață în
semnată au fost executate arături de 
proastă calitate.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a indicat ca inginerii șefi, șeful 
de fermă și brigadierii din cooperati
vele agricole să controleze permanent 
calitatea lucrărilor, să recepționeze 
fiecare parcelă in parte, urmărin- 
du-se respectarea întocmai a preve
derilor din ordinul de lucru in care 
se menționează lucrările ce urmează 
a se executa și calitatea lor. De ce nu 
se îndeplinește această sarcină ? 
Pentru că exigența nu a fost încă 
pusă la loc de cinste. Unii ingineri 
șefi se mulțumesc cu arături bune 
sau rele, așa cum au fost făcute de 
tractoriști. Obținerea unor recolte 
mari de grîu în anul viitor impune să 
•e acorde cea mai mare atenție lucră
rilor de pregătire a terenului, astfel 
ca sămînța să fie pusă numai în te
ren bine pregătit și fertilizat. Este 
adevărat că in județul Argeș arătu
rile care au fost făcute in prima 
parte a verii, din cauza lipsei de 
umiditate din sol, sînt mai bolovă
noase. Dar acum, după ce a plouat, 
prin discuiri repetate pămîntul poate 
fi mărunțit. Se impune ca, în aceste 
zile, direcția agricolă, specialiștii din 
unități să ia măsuri hotărîte în ve
derea executării unor lucrări de cea 
mai bună calitate, care să garanteze 
că in anul viitor se va obține o re
coltă bună de grîu.

CONTRASTE

dusși s-au
© Veni, vidi...

Deși se cunosc efec
tele dăunătoare ale 
fluctuației forței de 
muncă, în unele uni
tăți industriale nu se 
întreprind măsuri e- 
ficace pentru înlătu
rarea acestui fenomen 
economic negativ. Așa 
se întîmplă la Combi
natul pentru exploata
rea și industrializarea 
lemnului din Rimnicu 
Vîlcea. Din întreprin
derile combinatului au 
plecat în prima jumă
tate a anului 3 100 sa- 
lariați și au fost anga
jați alți 4 782 munci
tori. Numai pentru re
crutarea celor care 
pînă la urmă au plecat 
s-au cheltuit peste 
300 000 lei. fără a mai 
pune la socoteală costul 
orelor pierdute cu ca
lificarea lor, ca și pro
ducția nerealizată din 
lipsa forței de muncă. 
Organizarea muncii in 
brigăzile și echipele

de lucrători este de
fectuoasă, lipsește a- 
proape cu desăvîrșire 
preocuparea pentru 
mecanizarea unor lu
crări grele sau cu un 
volum mare de muncă, 
se fac anumite „gre
șeli" de pontaj care 
denaturează cîștigurile 
muncitorilor etc. tn 
plus, contrar promi
siunilor făcute la an
gajare, din lipsa spiri- ' 
tulul gospodăresc, in 
exploatările forestiere 
cazarea oamenilor nu 
se face in condiții co
respunzătoare, iar a- 
provizionarea cu ali
mente și cu alte măr
furi este adeseori de
ficitară.

Asigurarea stabilită
ții forței de muncă la 
C.E.I.L. Rimnicu Vîl
cea ar trebui să consti
tuie, de urgență, su
biectul unei analize te
meinice în comitetul de 
direcție. Așteptăm vești 
bune 1

9 Indolența în... 
suc propriu

Cite sortimente ali
mentare nu prepară 
fabricile de conserve 
din cunoscutele roșii I 
Bulion, suc, pastă, 
fără a mai vorbi de 
adausurile care se fac 
la diferite conserve 
de legume. Ca să ob
țină roșiile, fabricile 
de conserve încheie 
contracte cu unitățile 
agricole care, în schim
bul unor sume de 
bani, se obligă să le 
livreze. Un asemenea 
contract a fost înche
iat și între fabrica de 
conserve Buftea și 
cooperativa agricolă 
Otopeni de lingă Ca
pitală. Cînd roșiile au 
început să dea in copt, 
s-au încheiat grafice 
de livrare cu termene 
precise in care coope
rativa se obliga să re
colteze. iar fabrica să 
preia roșiile contrac
tate. A început recol
tatul, dar 
bric.il nu 
prezentat 
tate să 
tn perioada 24—29 au-

delegații fa- 
s-au mai 

cu regularl- 
ia roșiile.

gust, in loc de 12 000 
kg, fabrica a luat nu
mai 8 305 kg. Condu
cerea cooperativei, 
după cum ne infor
mează inginerul agro
nom Iordache Dobres- 
cu de la Otopeni, 
intervenit pe “ 
fabrică să preia canti- ,
tățile contractate. Vi
neri 28 august repre- '
zentantul fabricii s-a <
angajat să trimită a 
doua zi camioanele 
pentru a lua 4 000 kg 
roșii. Marfa a fost cu- (
leasă, dar zadarnic au 
așteptat cooperatorii 
camioanele fabricii. '
N-au venit nici a treia 1
zi, 30 august. Ce se i
întîmplă în acest caz 7 i
Se prepară în mod > 
natural suc de roșii (
care curge lin din. 
fructele ce se presea
ză in lăzi și se sterili
zează de razele soare
lui în băltoacele din 
grădină. De ce li se .
permite acestor oameni .
să batjocorească roade
le pămintului 7

• Zootehnie 
fără zoo...

La I.A.S. Glrov, ju
dețul Neamț, s-a con
struit un complex zoo
tehnic cu o capacitate 
de 1 000 vaci pentru 
laDte. Dar nici pînă 
acum Departamentul 
nu a dat I.A.S. Gi- 
rov repartiția prin care 
această unitate să-și 
poată procura junin- 
cile necesare. Or, se 
știe că 1 000 de vițele 
nu se pot achiziționa

(Urmare din pag. I)
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exploatare. Similar s-au

trans- 
multă

faptul 
coti-

e suficient, bunăoară, ca noi să avem 
un plan de asimilări cuprinzător, cu 
termene strînse. Este necesar, tot
odată, ca și in planul tehnic al între
prinderilor colaboratoare să se intro
ducă sarcini corespunzătoare de asi
milare a unor elemente noi, cum ar 
fi diferite aparataje electrice sau hi
draulice, accesorii, garnituri și piese 
din cauciuc etc. Consider, de aseme
nea, că activitatea de asimilări s-ar 
accelera simțitor dacă de peste ho
tare s-ar procura mai operativ ma
terialele și piesele necesare în can
tități mici, mai ales pentru realizarea 
prototipurilor.

Din cele 26 de poziții ale planului 
de asimilări-modernizări al uzinei 
„UNIO" DIN SATU MARE pe anul 
1970, pînă in prezent doar una a ră
mas în suspensie. Este vorba de 
transportorul cu bandă prevăzut cu 
un electrotambur de 800 mm dia
metru, „împotmolit-* în faza de pro
totip. Situația este determinată de 
faptul că Uzina de mașini electrice 
din București nu dă dovadă de sufi
cientă receptivitate in satisfacerea 
cerinței — de dată relativ recentă — 
a uzinei sătmărene, de a livra in 
timp util motoare răcite cu ulei in 
locul celor răcite cu aer, comandate 
inițial, dar care, pe parcursul lucră
rilor de asimilare, s-au dovedit a nu 
corespunde scopului.

La uzina „Unio", se constată, insă, 
și alte deficiențe. Se manifestă, bu
năoară, o anumită tendință de a 
prelungi — după părerea noastră, în 
mod nejustificat — ciclurile de asi
milare : prototipul locomotivei de 
mină cu acumulator, cu termen ini
țial în luna iunie, va fi realizat abia 
în luna octombrie, iar omologarea 
ventilatorului electropneumatic cu 
diametru de 400 mm a fost aminată 
din iulie pentru luna septembrie. în 
plus, o serie de beneficiari care par
ticipă la finalizarea lucrărilor de asi
milare (verificarea comportării pro
duselor în condiții de exploatare) au 
amînat și ei anumite termene. Uzina 
a realizat în luna iunie prototipul 
unei noi mașini de extracție (2 T 
2 000), dar beneficiarul, Ministerul 
Industriei Miniere și Geologiei, nu a 
stabilit încă unde să fie încercată in

condiții de 
petrecut lucrurile și cu alte două pro
totipuri de producție, realizate încă 
din 1969, pentru Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

— La uzina „Unio“ — ne-a spus 
ing. Adalbert Borșa, șeful serviciului 
tehnic al Grupului de uzine de utilaj 
minier din Sa tu Mare — există de 
mai mult timp propunerea ca sarci
nile de asimilare să fie cuprinse ca 
indicator obligatoriu în planul de 
producție al uzinei. în felul acesta, 
comitetul de direcție ar fi determi-

— ne-a

//■

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

nu în atelierul de prototipuri, Planul 
de producție nu permite însă acest 
lucru, așa că se discută de... trimes
trul I 1971. în plus, o seamă de piese 
urmează să fie procurate din import. 
Din cele 47 de repere pentru care 
s-au primit oferte, 17 n-au fost încă 
contractate. Intrucît, după contrac
tare vor mai trece 6—8 luni pină la 
livrare, ne-am interesat dacă nu s-ar 
putea renunța la importul unor re
pere.

— Ba da — ne răspunde Ing. Du
mitru Marfievici, constructorul șef

ACTUL DE NAȘTERE"
AL UNOR NOI PRODUSE
nat să acționeze cu mal multă fer
mitate pentru realizarea la termenele 
stabilite a sarcinilor de asimilare. 
Cred, de aceea, că ar fi cazul ca a- 
ceastă măsură să se aplice cît mal 
curînd.

în planul de asimilări pe acest an 
al uzinei „UNIREA" DIN CLUJ fi
gurează, intre altele, finalizarea tre
nului de laminaj pentru mașinile pro
duse in serie (cinci poziții), elabora
rea proiectului tehnic pentru o nouă 
„familie" de mașini de filat bumbac, 
cu o productivitate mai mare cu 10- 
15 la sută decit a celor realizate in 
prezent, precum și a studiului teh- 
nico-economic pentru „familia" de 
mașini de răsucit fire de dimensiuni 
diferite. Se poate considera câ aici 
activitatea de asimilări este cit se 
poate de febrilă. Trebuie spus, însă, 
că două poziții din planul tehnic ri
dică probleme deosebite. Este vorba, 
în primul rind, de mașina de filat 
lină cardată. Două prototipuri sînt în 
lucru, urmînd să fie terminate pînă 
la finele anului. Așa prevede planul. 
Se poate anticipa, însă, că acest ter
men nu va fi respectat: o seamă de 
piese componente urmează să fie e- 
xecutate in sectoarele de fabricație.

al- uzinei — și in acest scop au fost 
întocmite, incă de anul trecut, teme 
de asimilare pentru o seamă de ele
mente electrice care ar putea fi exe
cutate de către industria noastră 
electrotehnică. Aceasta a refuzat 
însă să le contracteze, pe motiv că 
e vorba de cantități mici...

In legătură cu posibilitățile de acce
lerare a ritmului lucrărilor de asi
milare, constructorul-șef al uzinei 
clujene consideră că introducerea 
acordului global în activitatea de 
proiectare ar reduce timpul de proiec
tare la jumătate. Tot dînsul ne-a se
sizat că mult timp se pierde deoare
ce fișele tehnice de import pot fi de
puse la întreprinderile de comerț 
exterior doar o singură dată pe an.

La DIRECȚIA GENERALA A DEZ
VOLTĂRII RAMURII ȘI INVESTIȚII 
DIN MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI, Ing. 
Alexandru Neamțu a completat șirul 
lipsurilor care persistă in activitatea 
de asimilare în fabricație a unora 
dintre noile produse

— Anumite sarcini de asimilare sînt 
abandonate sau transferate cu de la 
sine putere de la un an la altul din 
motive cu totul de neînțeles. La uzi-

nele „23 August1' din Capitală, bună
oară, asimilarea axelor cardanice 
pentru locomotive și grupuri de foraj, 
începută in 1967—1968, continuă pină 
in 1971 ! Alteori, eventuale avantaje 
in execuție sint puse de furnizori mai 
presus de asigurarea unor condiții op
time de exploatare a noilor produse. 
La Uzina de utilaj petrolier din 
Tirgoviște, bunăoară, asimilarea in
stalației pentru foraje seismice, de 
o tonă, nu șe poate încheia — deși 
durează de mai bine de 5 ani — 
deoarece... furnizorul pur și sim
plu nu vrea să țină seama de pre
tențiile Îndreptățite ale beneficiaru
lui ! Acesta din urmă cere instalația 
așa cum s-a omologat, adică montată 
pe tractor, în timp ce furnizorul vrea 
cu tot dinadinsul să i-o livreze mon
tată pe autocamion. Asimilarea unor 
produse complexe trenează apoi 
deoarece capacitatea de producție a 
Uzinei mecanice din Plopeni. specia
lizată in execuția de instalații hi
draulice tipizate, continuă să fie in
suficientă.

★

Concluzia generală care se desprin
de din ancheta de față este evidentă : 
efectele măsurilor bune luate la în
ceputul acestui an in scopul accele
rării lucrărilor de asimilare sînt in 
unele uzine diminuate de perpetuarea 
și tolerarea unor neajunsuri de cele 
mai multe ori subiective, care, cu 
mai multă fermitate și intransigență 
ar putea fi in bună parte înlăturate. 
Este absolut necesar, de aceea, ca ac
tivității de asimilare a noilor produse 
să 1 se acorde întreaga însemnătate, 
pentru ca și in acest domeniu să se 
instaureze mai multă ordine și disci
plină. un regim de răspunderi preci
se din partea tuturor factorilor anga
jați In acest proces tehnic de însem
nătate vitală pentru continua înnoi
re a producției în construcția de ma
șini. O cer Interesele economiei na
ționale. O impune sarcina trasată de 
partid constructorilor de mașini de a 
introduce In fabricație noi și noi pro
duse da cea mai înaltă tehnicitate și 
competitivitate, de a ține mereu pa
sul cu realizările progresului tehnic 
contemporan.
Ing. Adrian PRODAN, Aurel POP, 
Octav GRUMEZA, Alexandru 
MUREȘAN

vara?
La Bîrlad funcțio

nează o fabrică de 
gheață. E un fel de a 
spune funcționează. 
Din lipsă de solici- 
tanți, unitatea, lucrea
ză cu jumătate din 
capacitate. Trebuia gă
sită. o soluție salva
toare. Și, in 1967, s-a 
descoperit una... de-n- 
gheață apele. Se 
mai construi incă 
fabrică identică 
Vaslui, orașul imediat 
învecinat. Să lucreze 
la concurență! S-au 
elaborat documentațiile 
de rigoare și cei trei 
antreprenori — între
prinderea de construc- 
tii-montaj din Vas-

va 
o 

la

a
lingă

intr-o zi-două, bătînd 
din palme. O situație 
asemănătoare se pre
zintă și la complexul 
de la I.A.S. Dumbrava. 
Șl aici construcțiile 
noi, moderne, sînt a- 
proape gata. Pînă la 
această dată, vitele 
promise au rămas doar 
în scripte. Numai că 
vacile din scripte nu 
dau lapte.

lul, „Frigotehnica" din 
București și între
prinderea de con
strucții fi montaje e- 
lectroenergetice din 
Bacău — au lucrat 
atît de bine că la o in
vestiție in valoare de 
1,5 milioane lei, fondu
rile materiale au stat 
„înghețate" timp de 2 
ani și jumătate. Se spu
ne că fabrica va intra 
in funcțiune la -sfir- 
fitul lui septembrie 
a.c. (era și cazul: în
cep căldurile de... 
toamnă și de iarnă), 
dar de-abia acum în
cep fi necazurile ; cine 
vor fi beneficiarii 
produsului ?

o Un mosor
de neajunsuri

Pe șantierele Filatu
rii de bumbac din Slo
bozia, termenele din 
graficele de execuție 
au căpătat proprietăți 
supraelastice: cu cit se 
apropie calendaristic, 
cu atît sint împinse 
mai tlrziu. Și, uite-așa, 
neajunsurile acumulate 
fac ca data începerii 
probelor tehnologice (1 
octombrie a.c.j, la noua 
unitate, să rămină o 
mare dilemă. Construc
torul și beneficiarul nu 
stau insă cu mîtnile in 
sin. „Urzesc" explica
ții. O țesătură întrea
gă. „Trebuie făcut ceva 
ca lucrările să meargă 
ca pe sfoară", au decis 
forurile de resort din 
Ministerul Industriei 
Ușoare — titularul in-

vestiției — fi Ministe
rul Construcțiilor In
dustriale. Ca atare, 
specialiștii din cele 
două ministere s-au 
dus la fața locului, ho- 
tăriți să desfacă „ițele" 
complicatei evoluții a 
obiectivului. Și... au 
întocmit un nou grafic. 
„Ultimul", au spus ei 
înainte de plecare. To
nificat de aceste mă
suri, constructorul a 
lăsat, la un moment 
dat, numai... 3 zidari 
pe șantier. Oricum, mai 
mult decit... nimeni. Se 
înțelege că, din nou, 
graficele n-au fost res
pectate. Ce va urma, 
nn Știm. Un nou gra
fic ? Nu s-a cam întins 
ața ?

bric.il
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ISTORICA

LITERARĂ

ECONOMICĂ

UNIVERSALĂ

DIN 
ISRA-

Conf. univ. dr. 
Alexandru VIANU

de impetuoasa revoluție 
și tehnică, caracterizată 
prin faptul că știința de- 
din factorii principali ai 
materiale, ai progresului

poziția 
a lui Mau- 
cea a unul

multor do- 
și exprimate 
multitudine de

vieții și 
oameni -„CRON1- 

Șl INCE-

„Androlog

„BAI

• ♦ • PROBLEME DE LITE
RATURĂ Șl SOCIOLOGIE 
LITERARA.

• • • IZVOARE FOLCLORICE 
Șl CREAȚIE ORIGINALA.

• • • SISTEMELE LIMBII.

• Solomon Marcus : POETICA 
MATEMATICA.

• Honorina Cazacu, Oscar 
Hoffman, Gheorghs Socol, 
Mihai Mocanu : FACTORI 
SOCIALI Al PRODUCTIVI. 
TAȚII MUNCII.

• V. Malinski: ASPECTE ALE 
RENTEI FUNCIARE.

ISTORIA ANGLIEI"

In limba germană
M. TH. KERSCHBAUMER: Poe

zii (Gedichte).
CLAUS STEPHANI: Serbarea 

saurienilor (Das Saurierfest).
BETTINA SCHULLER : Strada de 

toate zilele (Die tâgliche 
Strasse).

ERIKA HUBNER-BART : întoar
cerea primăverii (Heimkehr 
im Friihling). Nuvele.

„Sociologia generală"

„DINCOLO"

în limba maghiară 
ISTVAN HORVATH: O mărgi

că, două mărgele (Egy gyon- 
gyszem, ket gyongyszem). 
Ilustrații Ferenc Deâk.

TIBOR BALINT : Maimuța plîn- 
gătoare (Zokogo majom). Ro
man. Ed. a ll-a. Ilustrații Fe
renc Deâk.

LILI MARTON: Nuntă la ma
hala (Kiilvârosi menyegzo). 
Roman.

LAJOS PAL : Adoratorii de lu
mină (Fenyimâdok). Poezii. 
Prefața de Erik Majtenyi, Co
lecția Forrâs.

FERENC SZEMLER : Vîrstele co
pacului (Evgyuruk). Scrieri 
(1930—1944). Colecția Scriitori 
maghiari din România.

ie clinică"

„ARTA GOTICĂ"

DE ARTĂ

• N. D. Cocea : „SCRIERI", 
voi. II.

• Victor Eftimiu : „OPERE", 
voi. 11.

• Tudor Mușatescu: „SCRIERI", 
vol. II, (Teatru).
Ionel Teodoreanu : 
MASCAT" 
Al. Rosetti : „NOTE 
GRECIA - INDIA —
EL — DIVERSE — CARTEA
ALBA" („Biblioteca pentru 
toți").
Radu Tudoran: „FIUL RI
SIPITOR".
Tache Papahagi : „PARA
LELE FOLCLORICE. Tradu
ceri din poezia 
greacă".
Constanța Trifu : 
CA DRAMATICA
PUȚURILE TEATRULUI RO
MANESC".
Ion Apostol Popescu: „STU
DII DE FOLCLOR Șl ARTA 
POPULARA".
Petre Dulfu : „ISPRĂVILE 
LUI PACALA".

ȘTIINȚIFICĂ

„CĂLĂREȚIIprogramării"

FILOZOFICĂ SOCIOLOGICĂ

Valter ROMAN

„Eseuri despre
revoluția științifică

și tehnică"

Așa cum e cunoscut, în ultimele 
decenii, dezvoltarea societății uma
ne este strâns legată și puternic in
fluențată ’ 
științifică 
în special 
vine unul 
producției 
social și cultural. Studierea influen
ței social-politice și umane a aces
tei revoluții, precizarea rolului ști
inței în evoluția societății contem
porane și, îndeosebi, în societatea 
socialistă, constituie probleme și, 
totodată, sarcini de deosebită în
semnătate și actualitate ale cerce
tării.

în acest context se înscrie ca 
utilă apariția lucrării cu titlul de 
mai sus a prof. univ. dr. ing. Val
ter Roman. Alcătuită — așa cum 
se arată în prefață — în special 
din articole, studii și alte scrieri 
elaborate în ultimii 15 ani, lucra
rea oglindește preocuparea stărui
toare a autorului de a surprinde 
conținutul, caracterul, principalele 
trăsături, precum și tendințele e- 
sențiale ale desfășurării revoluției 
științifice și tehnice. De-a lungul a 
peste 500 de pagini sînt abordate 
asemenea probleme ca rolul știin
țelor contemporane ale naturii — 
în special al fizicii moderne — în 
dezvoltarea științei și societății, în- 
rîurirea puternică exercitată de 
principalele cuceriri ale acestor ști
ințe asupra concepțiilor filozofice, 
caracterul revoluționar al științei în 
zilele noastre, conexiunile dintre 
știință, producție și economie etc.

Realizînd o privire de ansamblu 
asupra diferitelor momente-cheie, 
de revoluție, în știință și tehnică, 
autorul scoate în relief necesitatea 
imperioasă de a se realiza o cone
xiune intimă între aceasta și crearea 
bazei tehnico-materiale a socia
lismului și comunismului, de a se 
fructifica în această operă cuceririle 
cele mai înaintate ale gîndirii uma
ne. Aplicarea eficientă în practică a

cuceririlor științei și tehnicii zilelor 
noastre, înfăptuirea cu succes a re
voluției științifice-tehnice în țările 
socialiste presupune — se sublinia
ză în carte — elaborarea unei teorii 
marxiste închegate a acestei revo
luții, care să optimizeze și să adap
teze — la specificul orînduirii noas
tre — probleme cum sînt : organi
zarea socială a activității științifice, 
instituționalizarea și dezvoltarea 
„intensivă" a cercetărilor etc.

Deosebit interes prezintă trăsă
turile noii civilizații pe care o a- 
nunță revoluția științifică și tehni
că, schițate în carte, a cărei reali
zare integrală — subliniază, ps 
bună dreptate, autorul — este 
incompatibilă cu limitele obiective 
impuse de orânduirea capitalistă.

Unele probleme ale rolului știin
ței în dezvoltarea țării noastre sînt 
abordate in ultimul capitol al lucră
rii, intitulat „Orizonturi, tendințe, 
și opțiuni", în care se subliniază 
necesitatea dezvoltării cercetărilor 
de perspectivă, fundamentale, orga
nizării științifice a științei înseși, 
perfecționării continue a procesului 
formării cadrelor de cercetători ș.a.

In întreaga lucrare este pre
zentă preocuparea de a se trata în 
strinsă legătură problemele revolu
ției științifice și tehnice, ale revo
luției industriale și ale revoluției 
social-politice — care caracterizea
ză, după părerea autorului, evoluția 
societății în zilele noastre.

Subliniind efortul autorului lu
crării de a dezbate problemele esen
țiale legate de revoluția științifică 
și tehnică, observăm faptul că abor
darea în lucrare a unui număr 
excesiv de teme — multe din ele 
puțind constitui ele însele subiect 
de lucrări — a avut ca efect o insu
ficientă adîncire a tratării unora 
dintre acestea, Care rămîn astfel 
conturate doar de linii generale. De 
asemenea, înmănuncherea în carte 
a unor materiale scrise cu mal 
mulți ani în urmă, prezentînd desi
gur, un interes informativ, duce la 
reluarea unor teze, opinii, ar
gumente depășite de cugetarea filo
zofică românească sau de peste ho
tare. Binevenită ar fi fort o mai 
strinsă raportare a bogatei tema
tici la problemele stringente, 
specifice pe care le ridică realitățile 
țării noastre, dezvoltarea României 
socialiste în contextul general al 
revoluției științifice-tehnice.

Prin faptul că prilejuiește o pri
vire de ansamblu asupra probleme
lor atît de conmlexe ale desfășură
rii revoluției tehnico-științifice con
temporane, prin efortul de sistema
tizare a acestor probleme, prin bo
gatul material informativ și nu
meroasele subiecte de reflecție pe 
care le oferă cititorilor, lucrarea 
constituie o ilustrare a unei activi
tăți laborioase de investigare a 
unuia din fenomenele cardinale cu 
care este confruntat prezentul și 
viitorul omenirii, o contribuție me
ritorie la lărgirea problematicii, a 
ariei tematice a cărții politice de 
la noi.

Oskar LANGE

DECIZII 
OPTIME-

în ultimele două decenii, dar mai 
ales în anii din urmă, teoria pro
gramării și aplicațiile ei practice se 
bucură de un mare interes din par
tea economiștilor de pretutindeni. 
Acestor probleme le-a consacrat o 
bună parte din activitatea sa știin-, 
tifică și economistul polonez Oskar 
Lange, a cărui ultimă lucrare inti
tulată „Decizii optime — bazele 
programării" a apărut recent în E- 
ditura științifică. In partea de în
ceput a lucrării, autorul încearcă să 
dea o imagine generală a teoriei 
programării, punînd totodată un 
accent deosebit pe interpretarea 
praxeologică a metodei multiplica
torului lui Lagrange ; în continuare 
sînt prezentate programarea mar
ginală și programarea liniară.

în afară de expunerea teoriei 
programării, autorul se ocupă de 
rezolvarea practică a problemelor 
de programare, un capitol distinct 
fiind consacrat aspectelor progra
mării în condițiile existentei mal 
multor obiective.

Aproape jumătate din carte este 
consacrată problemelor orogramării 
in condiții de incertitudine. Pozitiv 
este faptul că se încearcă dezvolta
rea metodelor celor mai importante 
de soluționare a acestor probleme, 
legarea aplicării lor de necesitățile 
economiei socialiste. Așadar, lucra
rea amintită cuprinde un ansamblu 
de probleme, extrem de importante 
și de mare interes pentru creșterea 
raționalității metodelor de planifi
care și conducere a economiei.

I. E.

Lucrările de amploa
re care să încadreze in 
mod corespunzător fe
nomenul artistic româ
nesc în circuitul mai 
larg european al artei 
nu sint, din păcate, 
de loc numeroase. 
O masivă lucrare, re
marcabilă. a profeso
rului Vătășianu, apă
rută acum cîțiva ani, 
trata, la nivel univer
sitar, problemele artei 
romanice și gotice eu
ropene, oprindu-se (în
tr-un prim volum) în 
fața epocii Renașterii. 
Epuizarea ei într-un 
ritm rapid e o dovadă, 
credem, a interesului 
cititorilor pentru aces
te probleme. Cartea 
actuală a Vioricăi Guy 
Marica — profesoară 
la universitatea din 
Cluj — tinde să împace 
exigențele unei lucrări 
de specialitate cu a- 
celea ale uneia de 
pooularizare in sen
sul evoluat, adică 
în sensul înzestrării 
cititorului cu pregătire 
medie în domeniu cu 
un bagaj de noțiuni și 
cunoștințe care să îi 
permită o apropiere 
mai plină de înțelegere 
față de domeniul abor
dat. O excelentă bi
bliografie, care utili
zează surse de primă 
mină în cercetarea 
problemei respective, 
este bine sistematizată 
și organizată pe par
cursul a 120 pagini de

Ediția de față, a Il-a. a lucrării 
lui Petre Andrei Sociologia gene
rală — pe care autorul n-a reușit 
să o revadă și să o refacă decit par
țial, datorită dispariției sale tragi- 

sub presiunile legionarilor, 
4 octombrie 1940 — vede

ce, 
la 
acum lumina tiparului în Editura 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, sub îngrijirea dr. Mircea 
Mâciu, care semnează și un am
plu studiu introductiv.

Lucrarea reflectă gîndirea lui Pe
tre Andrei în efortul ei de a cu
noaște și reliefa societatea româ
nească în trăsăturile ei fundamen
tale din vremea sa. Angajat, în e- 
gală măsură, atît ca profesor uni
versitar, cit și ca om politic, el a 
desfășurat o intensă activitate teo
retică, căutînd legătura și înțelesul 
critic al lucrurilor, explicația gno
seologică a acestora, sensul axiolo- . 
gic și justificarea lor socială.

Valoarea epistemologică și prac
tică a concepției sale sociologice — 
reflectată în lucrare — se exprimă 
prin integralismul social pe care-1 
susține și propovăduiește cu perse
verență, prin ridicarea sa hotărîtă 
Împotriva teoriilor conservatoare, 
reacționare pe care le-a supus unui 
aspru rechizitoriu. Semnificativ este 
faptul că, deși Petre Andrei nu a 
reușit să se detașeze de gîndi
rea sociologică idealistă, sufe
rind influența voluntarismului, psi
hologismului, relaționismului, obiec
tivismului etc., el nu a aderat la so
luțiile unilaterale ale acestor cu
rente sociologice.

Gîndirea lui Petre Andrei repre
zintă un moment însemnat în isto
ria sociologiei noastre din perioada 
interbelică, prin ideile sale avansate 
asupra mecanismului vieții sociale.

simțul responsabilității științifice și 
civice pe care l-a dus mai departe 
în sociologia românească, prin te
meinicia cu care a analizat factorii 
și condițiile vieții sociale, structura 
și evoluția acesteia în perioada res
pectivă, precum și conținutul di
feritelor teorii sociologice din 
țară și de peste hotare etc. Lucra-

rea Sociologia generală oferă un 
bogat material de meditație, puțind 
contribui in mod util și acum la in
formarea tuturor celor ce se preo
cupă de problemele acestei impor
tante discipline științifice.

Preocupările lui An- 
dre Maurois, extinse 
asupra 
menii 
într-o 
genuri abordate de el 
cu egal succes, s-au 
grupat concentric — 
în ceea ce priveș
te studiile sale de 
istorie — asupra 
Franței, Angliei și 
Statelor Unite. Nu 
este întîmplător. Ten
dința de a contri
bui la o apropiere 
și o înțelegere re
ciprocă între civiliza
ția franceză și civili
zațiile engleză și ame
ricană — una seculară, 
dar, ca urmare a două 
veacuri de tradițională 
inamiciție, mai puțin 
cunoscută în Franța, 
cealaltă nouă, dar 
deosebit de bogată — 
se relevă în întreaga 
activitate a lui Andre 
Maurois.

Maurois — istoricul 
scrie în mod evident 
de la masa conferen
țiarului, în sensul și 
maniera cea mai bună, 
aceea a omului care 
instruiește fără să 
aibă aerul că o 
face, pune și rezolvă 
întrebări, deschide pro
bleme și invită la re
flecție, înlesnind, dis
cret și fără pretenții 
de a impune, unele 
concluzii.

Ca și întreaga sa o- 
peră, „Istoria Angliei", 
cea mai reușită dintre 
lucrările sale istorice, 
este o lucrare angaja
tă. Operă de un admi- 
rrbil echilibru — al
cătuită cu un dozaj al 
proporțiilor ce merge 
pînă la fiecare amă-

nunt, lucrarea relie
fează procesul multi
secular al creării și 
perfecționării institu
țiilor politice și so
ciale engleze, formă
rii mentalității colec
tive.

Andră Maurois urcă, 
cu simpatie, cursul 
veacurilor istoriei a- 
tît de tensionate a 
poporului britanic, 
străduindu-se să
țină esențialul. El nu 
lasă fapte de ne
înțeles, nu se mul
țumește cu explica
ții superficiale, ci, cu 
migala istoricului, cau
tă să releve întreaga 
complexitate a fapte
lor, să trateze proble
mele dintr-un unghi 
de vedere 
prinzător.

Desigur, 
ideologică 
rois este 
istoric burghez ; pen
tru el parlamentaris
mul britanic reprezin
tă o culme și un mo
del. Sesizînd, toto
dată, geneza clase
lor sociale, rolul și 
importanța lor, el în
clină însă să creadă că 
conflictele sociale se 
rezolvă prin compro
misuri. Fără a o tăgă
dui explicit, el nu re
cunoaște însemnătatea 
decisivă a luptei de 
clasă ca factor deter
minant al istoriei, a- 
naliza sa privîndu-se 
astfel de un element 
fundamental al inter
pretării cu adevărat 
științifice.

Populată de o multi
tudine de portrete de 
fină pătrundere psi
hologică pe care, gra-

ție talentului său 
biograf, le animă 
viața reală, scrisă 
o fascinantă putere 
evocare a atmosferei 
de epocă, „Istoria An
gliei" rămîne o lucrare 
de viu interes în care 
opera istorică se ridică 
la înălțimea literaturii. 
In prefața actualei e- 
diții românești, Camil 
Mureșan conchide, pe 
drept cuvînt : „Talen
tul, intuiția, cultura 
rafinată a autorului ei, 
calitățile sale de „rai- 
sonneur" asupra natu
rii umane, în manifes
tările ei eterne sau ac
cidentale, fac din a- 
oeastă biografie a u- 
nui popor o carte de 
excepțională valoare, 
un veritabil act de 
cultură". Camil Mure
șan a completat a- 
ceastă operă devenită 
clasică cu note bineve
nite, care previn pe ci
titor asupra limitelor 
concepției istorice a 
autorului, a unor erori 
de amănunt, ca și asu
pra unor opinii și in
terpretări insuficient 
argumentate sau chiar 
necorecte.

Calitatea deosebită a 
traducerii de față me
rită elogii. Ilustrația 
sugestivă, aleasă cu 
pricepere, tiparul ae
rat, îngrijit, hîrtia de 
bună calitate și coper
ta desenată cu gust 
satisfac cerințele edi
tării unei cărți menite 
să ne îmbogățească bi
blioteca personală.

text ale volumului 
„Arta gotică" apărut 
în Editura Meridiane, 
închegîndu-se astfel 
un portret în evoluție 
elocvent al unei peri
oade artistioe care a- 
coperă spațial, pe 
parcursul a cîteva se
cole, întreaga suprafa
ță a Europei centrale 
și de vest. Se prezintă 
în amănunțime sche - 
mele morfologice ale 
monumentelor arhitec
tonice aparținind dife
ritelor etape ale goti
cului, subliniindu-se 
valoarea artistică a 
fiecăreia, gradul ei de 
evoluție față de cea 
anterioară, continuita
tea elementelor comu
ne. Cartea se transfor
mă astfel dintr-un ta
blou sintetic, util spe
cialistului, într-un în
dreptar concret-artis- 
tic. Dar ceea ce dă 
în mod deosebit valoa
re acestei nu foarte 
ample lucrări este, 
credem, încercarea de 
a cuprinde într-un ta
blou exhaustiv (alături 
de arhitectură sint tra
tate și pictura, sculp
tura. miniatura) mani
festările de artă spe
cific gotice de pe teri
toriul țării noastre. 
Fiecare secțiune a căr
ții care prezintă un 
anumit domeniu de 
manifestare a spiritu
lui gotic în artă este 
însoțit de un capitol 
referitor la operele

create in domeniul 
respectiv în Transilva
nia, spațiu geografic 
unde împrejurările is
torice au făcut ca aces
te manifestări să fie 
prezente cu precăde
re. Nu sînt omise nici 
influențele gotice asu
pra artei din Moldova. 
Ceva mai larg este tra
tată pictura gotică din 
Transilvania ai cărei 
creatori învederează in 
acest răstimp o „acti
vitate susținută".

Este, fără îndoială, o 
sarcină dificilă aceea 
de a reașeza sintetic 
cunoștințele asupra u- 
nei vaste perioade a 
istoriei artei care 3-a 
bucurat de atenția u- 
nor cercetători dintre 
cei mal celebri. Car
tea de față, fără a a- 
vea pretenția de a 
aduce noutăți, reia, în 
mare, datele proble
mei enunțate de H. 
Focillon, Emile Mâle, 
organizind materialul 
în funcție de necesita
tea relevării aparte
nenței organice a unei 
extrem de importante 
părți a artei noastre la 
arta gotică. Din aceas
tă perspectivă puntea 
spre înțelegerea feno
menului european este 
deschisă. încercarea de 
esențializare rămîne 
astfel caracteristica cea 
mai de seamă a aces
tei lucrări.

Aspectele ținînd de patologia se
xuală a bărbatului nu au aparținut 
pînă de curînd unei specialități 
medicale precise, bine delimitate. 
Astfel și azi încă, din păcate în nu
meroase cazuri, de asemenea afec
țiuni se ocupă ocazional și parțial 
felurite ramuri ale științelor medi
cale : venerologi, neuro-psihiatri, 
urologi, interniști, endocrinologi, 
homeopați etc. Abia în ultimul de
ceniu, mai precis în ultimii ani, fe
nomenele maladive de acest gen au 
fost privite cu mai mult interes de 
oamenii de știință, de cercetarea 
medicală, ca urmare a efectelor no
cive felurite pe care viața modernă, 
cu multiplele și profundele ei 
stress-uri, le provoacă asupra com
plexului psiho-somatic al bărbatu
lui.

Astfel că, în scurtă vreme, medi
cina contemporană, prin variate și 
sistematice investigații, a adus pre
cizări importante, deosebit de va
loroase, cu privire la mecanismele 
ce guvernează comportamentul se
xual uman, dovedind că în afara u- 
nor cazuri patologice bine delimita
te, cel mai ades ereditare, acciden
tele etc., tulburările de acest fel la 
bărbat, în epoca noastră, se traduc, 
în ultimă instanță, prin dereglări la 
niveluri diferite: cerebral, endocrin 
central și periferic. S-a ajuns 
astfel la constatarea că, în aseme
nea cazuri, atît pentru cel suferind, 
cit și pentru medicul curant, se pun 
probleme terapeutice extrem de 
complexe, ținind de întregul an
samblu al organismului pacientului.

Remarcăm, de aceea, cu legitimă 
mindrie, că, în acest domeniu, școa
la medicală românească, cea de en
docrinologie in primul rind, a adus 
contribuții meritorii încă in epoca 
de început a studiului acestui dome
niu, cînd se numărau pe degete 
specialiștii ce se hazardau să-l cer
ceteze. Și la noi, nu un oarecare 
specialist, ci un savant de talia aca
demicianului C. I. Parhon, a atras, 
încă din anul 1908, atenția lumii me
dicale mondiale asupra legăturii din
tre glandele endocrine din sistemul 

■ genital și afecțiunile psihice. Astfel 
că recenta lucrare „Andrologie cli
nică" a acad. St. M. Milcu și M. 
Măicănescu-Georgescu — apărută în 
Editura Academiei Republicii Socia
liste România — continuă o inițiativă 
valoroasă, de pionierat, in acest sec-

tor extrem de complex și de actual 
al științelor medicale. Ea se remar
că, in primul rind, ca o vastă sinte
ză, prezentind cu o competență de 
necontestat, atît experiența perso
nală a autorilor, cit și confruntarea 
cu cele mai verificate date inter
naționale obținute in ultimii 20 de 
ani. Practic, autorii fac o expunere 
aproape exhaustivă a subiectului 
tratat.

Se împlinește astfel un gol 
real, resimțit în arsenalul terapeu
tic al medicinii noastre moderne, 
fiind prima monografie românească 
in acest domeniu. Căci, cartea este 
recomandabilă, chiar necesară nu 
numai medicilor ce se ocupă strict 
de asemenea cazuri, ci oricărui me
dic, indiferent de specialitatea sa ; 
pentru că problemele abordate re
prezintă atît un îndreptar pentru 
aprofundarea etio-patogenică corec
tă a unor „efecte" maladive poli
morfe (și pentru care bolnavii se 
adresează unor specialiști foarte di
feriți), cit și un „punct de plecare" 
pentru noi perspective de cercetare 
în patologia generală și terapeutica 
sănătății în epoca modernă (bio- 
electronică, quante de energie tes
tosteron și hipofiză, balanță coleste- 
rol-testosteron, pneumo-electro-te- 
rapie etc). Un tratat cu adevărat 
înnoitor și de certă valoare științifi
că, conținînd multiple valențe teo
retice și practice.

Dr. I. N. RIGA

Cel de-al treilea vo
lum semnat de 
Corneliu Ștefanache, 
romanul „Dincolo", 
confirmă, Indiscutabil, 
vocația unui prozator 
autentic, preocupat să 
sondeze dintr-un unghi 
cit mai personal în 
straturi profunde ale 
conștiinței personaje
lor sale, să surprindă 
în imagini revelatoare 
dimensiunile reale ale 
raporturilor dintre in
divid și societate, pri
vite cu precădere din 
perspectiva consecin
țelor pe care ultimul 
război mondial le-a a- 
vut asupra 
sensibilității 
lor.

Asemenea 
rului Toma din „îngeri 
obosiți" — pe alte oo- 
ordonate și, desigur, 
cu alte consecințe — 
doctorul Petria încear
că și 
sească, 
dă din 
seală 
care îl 
de toți 
său. Iși dă seama însă 
că eforturile sînt za
darnice, că nu mai 
este în stare să se facă 
util semenilor săi, să 
redevină cel ce a fost 
înainte de a cunoaște 
ororile războiului. Ges
tul pe care îl face pu- 
nîndu-și capăt zilelor 
reprezintă pentru el, 
în fond, o eliberare de 
tot ceea ce i-a trau
matizat sufletul, dar

el să se regă- 
să se desprin- 
starea de obo- 
și indiferență 
izolează practic 

cei din jurul

acest gest va avea 
implicații imprevizibi
le în existența soției și 
fiului său. Iată schița
te succint datele ini
țiale ale conflictului pe 
baza căruia Corneliu ' 
Ștefanache elaborează 
o construcție epică ar
ticulată pe mai multe 
planuri, din unghiuri 
ce se modifică în cele 
trei secvențe ale căr
ții, dar se continuă 
prin substanța lor pe 
linia aceluiași fir al 
narațiunii. Căci fiul 
lui Petria, crescut de 
o mamă ce se sacrifică 
pe sine, într-o atmos
feră apăsătoare în ca
re amintirea tatălui 
este mereu prezentă, 
îi va continua într-un 
anumit fel destinul.

Fără îndoială, an
tecedentele justifică 
reacțiile și evoluția a- 
parte a lui Petru Pe
tria. Ceea ce i-am pu
tea obiecta autorului 
este însă tendința de 
a-și identifica propria 
viziune asupra reali
tăților umane și soci
ale pe care le inves
tighează cu aceea mai 
restrînsă a eroului 
său, tendință ce nu se 
poate explica în nici 
un caz prin faptul că 
secvența esențială a 
cărții cuprinde toc
mai ampla confesiu
ne a acestuia. Se 
limitează astfel, în 
parte, semnificația căr
ții la aceea a unui caz 
individual, a unei ex-

perieiițe de viață sin
gulare, impresie care 
se precizează, îndeo
sebi spre final, și da
torită unor episoade 

(ce par insuficient în
corporate ansamblului 
narațiunii

... Roman de factură 
modernă prin modali
tățile de abordare a 
psihologiei persona
jelor, prin tehnica rea
lizării construcției e- 
pioe, înscri<indu-se în 
aceeași sferă proble
matică cu romanul 
precedent și cu unele 
nuvele cuprinse în vo
lumul de debut, „Din
colo" aduce o dată in 
plus dovada preocupă
rilor și posibilităților 
creatoare ale prozato
rului ieșean, a căută
rilor — nu totdeauna 
la fel de fructuoase — 
îndreptate spre defi
nirea unui stil pro
priu, spre configurarea 
unei proze originale, 
împlinirea acestor po
sibilități și căutări in 
opere viitoare cu un 
larg ecou depinde, 
desigur, de continua 
perfecționare a diver
selor procedee artistice 
folosite, dar mai a- 
les de deschiderea 
scrisului său spre zo
nele caracteristice ale 
existenței omului so
cietății contemporane, 
spre orizontul atît de 
bogat în semnificații 
al conștiinței acestuia.

Sorin MOVILEANU
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„DRUM DE 
RĂZBUNARE"

„LOVINES- 
micromono-

se

lon Barbu : „POEZII" (ediție 
îngrijită de Romulus Vul- 
pescu).
I. Negoițescu : 
CU" (seria de 
grafii).
Remus Luca :
SOARTA $1
(colecția „Cutezătorii).
Paul Constant: MĂȘTI PEN
TRU MUZEU" (seria „Umor"). 
Menelaos Ludemis : „FIUL 
PAM1NTULUI".
Mircea Serbănescu : „PRI
VIND CINEMATOGRAFIC". 
Tiberiu Iliescu : „DE LA POR
ȚILE DE FIER LA POARTA 
SĂRUTULUI".
Alexandru Predescu : „DÎM
BOVIȚA APA DULCE. Evo
cări bucureștene".

Una din formele cele 
mai acute ale snobismului 
literar din secolul XX 
este refuzul „subțire" o- 
pus povestirii, tipului na
rativ genuin. Farmecului 
absolut ‘ al unei cărți, a- 
tunci cînd vocația scriito
rului se unește cu plăce
rea imensă de a relata în- 
tîmplări, i-a fost contes
tată pretenția de mare 
artă, în mod abuziv de
sigur, în numele unei fal
se „adîncimi". Nimic nu 
semnifică mai profund și 
nu dă mai multă măreție 
decît creația obiectivă, în 
forma evenimentului. 
Lupta lui Achile cu Hec
tor este o poveste, la urma 
urmei, palpitantă, o rela
tare a unui eveniment. 
Ne-am adus aminte de 
toate acestea la lectura ro
manului, tradus de curînd 
la noi. Călăreții, de Joseph 
Kessel, o reușită a genu
lui narativ.

Kessel a ales un subiect 
Inspirat din viața crescă
torilor de cai afgani, reu
șind o mică simfonie cu 
două teme. întîi există 
motivul literar al cărții, 
subliniat prin persoana lui 
Gvardi Ghegi. supranumit 
Strămoșul neamului ome
nesc. El este povesti
torul. Acolo unde pune

tă, 
iar 
lă 
faptele de seamă ale ma
rilor viteji. Mi-am adus 
aminte cu plăcere de 
Hanu-Ancuței a lui Sado- 
veanu. Comișii și neguță
torii, ciobanii lui făceau 
parte din aceeași specie a 
amatorilor de povești spu
se la foc. Trăsătura cea 
mai importantă, asupra 
căreia insistă cei care îl 
caracterizează pe Gvardi 
Ghegi este memoria, el 
ține minte tot ce s-a în- 
tîmplat, de la începuturi. 
El este adică întruchipa
rea tradiției, deținătorul 
înțelepciunii. Marile con
versiuni se petrec întot
deauna în prezența lui, are 
o funcție de catalizator al 
energiilor sufletești. Un 
personaj care ar fi putut 
să apară exact cu aceleași 
date într-o proză a lui 
Sadoveanu.

In al doilea rind. cartea 
lui Kessel este povestea 
pasionantă a unei aventuri 
spectaculoase, de un bun 
gust excepțional, pe fun
dalul rivalității nemărturi- 
site dintre un tată și un 
fiu. Nu se petrec între cei 
doi scene violente, con
flictul nu este aproape ni-

ciodată mărturisit deschis. 
In cea mai mare parte a 
ei, cartea îi prezintă sepa
rat. Dar tatăl și fiul sînt 
într-o permanentă compe
tiție. La început părea că 
tatăl rămîne cel mai bun, 
cel mai viteaz, cel mai 
destoinic și cel mai drept. 
Mai mult, fiul pierde con
cursul oficial care urma 
să-1 consacre ca urmaș, 
hotărînd definitiv scoate
rea bătrînului din cursă. 
Urmează însă partea cea 
mai interesantă, scrisă cu 
artă inegalabilă de Kes
sel. Fiul probează în luptă 
cu natura, cu propria sa 
slăbiciune, cu trădarea, și 
apoi chiar jn fața tatălui, 
prin examenul dreptății, 
la care bătrînul îl supune, 
că i se cuvine întîietatea, 
așa cum era firesc, așa 
cum hotărăsc mai presus 
decît noi legile firii.

Dar problematica însăși 
a cărții nu e în stare să 
redea poezia aspră a scrie
rii lui Joseph Kessel, mi
rosul de sînge de berbec 
de la întrecerile de buz- 
kași, competiția celor mai 
destoinici crescători de cai 
din stepă, imaginea cea- 
panelor. haina lor, portul 
călăreților, priveliștea 
văilor lunecătoare și necu
prinsul cîmpiei, așa cum

se găsesc ele în cele cinci 
sute de pagini ale roma
nului apărut recent la E- 
ditura Univers. Pentru a 
realiza subtilitatea artei 
lui Kessel trebuie să spu
nem cititorului că el ișl 
începe romanul printr-o 
scenă de veritabil hipno
tism artistic. Bătrînul po
vestitor îi face pe afganii 
strînși la o ceainărie să-și 
închipuie infinitul plan, 
pentru a trezi in ei pasiu
nea galopului violent, a 
drumului așternut sub 
copitele avîntate ale unui 
cal de rasă. Singurul ho
tar e cerul. Oamenii tră- 
iți pe văi, între două stînci, 
strigă atunci: „Vedem, ve
dem !“. Mi s-a părut că 
scena menționată vorbește 
mai mult despre posibili
tățile și despre rostul ar
tei decît un tratat de es
tetică și decît toate discu
țiile în legătură cu esența 
artei. „Vedem, vedem !“ 
repetă cu ochii Închiși oa
meni care nu fuseseră 
niciodată pe cîmpie și a 
căror privire nu aluneca
se niciodată liberă pe cer. 
Traducerea remarcabilă a 
romanului lui Joseph Kes
sel aparține lui Petre So
lomon.
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Adunare festivă consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la apariția 

primului număr al revistei
„Lupta de clasă"

Xi

Președintele C. S. P. 
a plecat la Berlin

în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii a avut loc joi după-amiază adu
narea festivă consacrată împlinirii 
a 50 de ani de la apariția primului 
număr al revistei „Lupta de clasă", 
organ teoretic și politic al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român.

La festivitate au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Miron Constantinescu, Mi
hai Gere, membri ai C.C. al P.C.R., 
activiști de partid, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, colaboratori ai revistei, oameni 
de cultură, ziariști din presa centra
lă și de la diverse publicații.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei „Lup
ta de clasă", care a vorbit despre 
activitatea desfășurată de revistă 
de-a lungul celor 50 de ani.

Vorbitorul a relevat rolul de mare 
însemnătate în activitatea ideologică 
și organizatorică, în vederea creării 
Partidului Comunist Român, pe care 
l-a avut revista „Lupta de alasă", lo
cuirile seamă pe care ea l-a ocupat 
de-a lungul deceniilor, ca instrument 
al detașamentului de avangardă mar- 
xist-leninistă a clasei noastre munci
toare. Referindu-se la activitatea din 
timpul celor 20 de ani de ilegalitate, 
redactorul-șef al revistei a evocat con
dițiile grele în care sute și mii de 
comuniști, cu prețul vieții și liber
tății lor, au redactat, tipărit și difu
zat din om în om revista. După 
cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare și aliații ei, 
revista „Lupta de clasă" a reapărut, 
în anul 1948, continuînd a fi, în noi
le condiții, o tribună de luptă a par
tidului pe plan teoretic și politic.

în continuare, tovarășul Ștefan Voi
cu a arătat: Paginile revistei au re
flectat pas cu pas desfășurarea pro
cesului revoluționar din România, a- 
pllcarea creatoare de către partidul 
nostru a legilor generale de dezvol
tare a societății și de construcție 
socialistă la particularitățile țării 
noastre, contribuția Partidului Co
munist Român la îmbogățirea expe
rienței mișcării comuniste și munci
torești internaționale la îmbogățirea 
tezaurului teoretic al marxism-le- 
ninismului.

Cu deosebire în ultimii ani, mai . 
ales după Congresul al IX-lea al 
partidului, care marchează începutul 
uneia dintre cele , mâl fertile perioa
de ale construcției socialiste, a- 
tenția acordată de partid, de 
conducerea sa, activității teore
tice, gîndirii social-politlce marxist- 
leniniste, a insuflat Întregii vieți 
ideologice a partidului, a țării, un 
spirit înnoitor și cutezanță, îndem
nul la o permanentă confruntare a 
teoriei cu practica, la permanenta 
căutare și descifrare a noului în 
lumina concepției materialist-dialec- 
tice.

Vorbitorul a arătat că revistei îi 
revine obligația de a manifesta in
teres și receptivitate față de tot ce 
este nou în realitățile și practica so
cială, în știință, ideologie, cultură, de 
a face mai 'bine cunoscută contribu
ția creatoare a partidului nostru la 
clarificarea acutelor probleme ideo
logice ale contemporaneității.

Tovarășul Ștefan Voicu a asigu

rat conducerea partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că întregul 
colectiv al redacției nu va precu
peți nimic pentru ca revista să con
tribuie cu toate forțele sale la în
făptuirea politicii partidului, în
dreptată spre făurirea unei Românii 
prospere, spre viitorul comunist.

In continuare, a luai cuvîntul to
varășul Alexandru Ionescu, redactor- 
șef al ziarului „Scinteia".

Aniversarea pe care o cinstim azi, 
a spus vorbitorul, dobîndește o sem
nificație cu atît mai profundă cu cit 
are loc pe fundalul pregătirilor pen
tru sărbătorirea gloriosului semicen
tenar al partidului. Stagiul publicis
tic de jumătate de secol pe pozițiile 
marxism-leninismului oglindește tra
dițiile vechi și bogate ale mișcării 
revoluționare din țara noastră ; sîn- 
tem îndreptățiți să-l consemnăm ca 
o ilustrare grăitoare a atenției pri
mordiale pe care partidul nostru a 
acordat-o in decursul întregii sale 
existențe activității ideologice, răs- 
pîndirii în mase a ideilor revoluțio
nare ale socialismului.

Dacă ar fi să descriem trăsăturile 
distinctive ale articolelor din colec
ția revistei, vom constata că prin ele 
trece ca un fir roșu fidelitatea neabă
tută a partidului nostru față de prin
cipiile marxism-leninismului, dra
gostea sa neabătută față de patrie, 
atașamentul la ideile internaționalis
mului.

Aducînd un salut din partea Pre
zidiului Academiei de Științe Sociale 
și Politice, tovarășul Miron Constan
tinescu, președintele Academiei, a 
spus : Rezultatele pe care revista 
dumneavoastră le-a obținut în spri
jinirea eforturilor poporului nostru 
pe calea industrializării socialiste, a 
cooperativizării agriculturii, a gene
ralizării relațiilor socialiste de pro
ducție în economia națională, in lupta 
pentru transformarea ideologiei mar- 
xist-leniniste în ideologia dominantă 
în țara noastră, pentru avîntul știin
țe; și culturii și legarea lor de ce
rințele vieții, de interesele majore 
ale poporului, au situat-o la loc de 
cinste.

Academia de Științe Sociale și Po
litice vede în revista „Lupta de 
clasă" o publicație militantă, o tri
bună înaintată de promovare a ideo
logie; marxist-leniniste și a politicii 
partidului nostru, o armă de preț în 
lupta pentru întărirea politică și or
ganizatorică a rîndurilor partidului 
nostru, pentru generalizarea teore
tică a fenomenelor economice, sociale 
și politice.

în numele comuniștilor, al tuturor 
lucrătorilor din Uzina de utilaj chi

Asigurăm Comitetul Central — se spune în telegramă — că sîntem con
știentă de îndatoririle mari și complexe ce ne revin in lumina insuflețitoare- 
lor obiective și sarcini trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român în vederea edificării in patria noastră a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Vom milita șl de acum înainte pentru a face larg cunoscut fundamentul 
teoretic al politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

Pentru noi, cel care lucrăm pe frontul ideologic, activitatea practică și 
teoretică, profund creatoare pe care o desfășurați dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, în fruntea partidului și statului, reprezintă un mobilizator îndemn, 
un strălucit exemplu de înaltă principialitate marxist-Ieninistă în sesizarea 
și aprofundarea noilor fenomene care apar în evoluția societății noastre so
cialiste. a lumii contemporane, a procesului revoluționar mondial.

înalta distincție care a fost acordată revistei „Lupta de clasă", aprecierile 
pe care le-ați rostit cu acest prilej, indicațiile privind munca de viitor con
stituie pentru noi, ca și pentru întreaga presă, un imbold și un prețios 
sprijin in perfecționarea activității teoretice și publicistice.

mic „Grivița Roșie" din Capitală, a 
adresat felicitări colectivului redac
ției revistei „Lupta de clasă" tovară
șul Constantin Zamfir, secretarul 
comitetului de partid, care a spus 
printre altele :

„Pentru noi cei ce lucrăm în fa
brici și uzine, revista „Lupta de cla
să" constituie împreună cu celelalte 
ziare și publicații de partid un pre
țios sprijin în activitatea ce o des
fășurăm In vederea propagării poli
ticii interne și externe a partidului 
nostru, a ridicării conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, a mobiliză
rii lor în ampla operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Luînd cuvîntul în numele Uniunii 
ziariștilor, al redacției „Contempo
ranul", tovarășul George Ivașcu a 
spus :

Apariția „Luptei de clasă" în 1920 se 
înscrie într-un context larg de aspi
rații și revendicări ce cuprinsese so
cietatea românească recent ieșită din- 
tr-un război care adusese atîtea pre
faceri în lucruri și conștiințe. Alături 
de „Lupta de clasă", o serie de alte 
publicații își afirmau ferm voința de 
a continua, pe o treaptă nouă, 'tra
dițiile revoluționare antebelice.

Referindu-se la seria legală 
a „Luptei de clasă", vorbitorul a su
bliniat că colecția acestei noi serii va 
trebui să rămînă pentru istoricul 
viitor una din sursele de reconstituire 
a climatului unui sfert de veac de 
edificare, in condiții atît de com
plexe, a Românie; socialiste.

A vorbit apoi tovarășul Ion Mi- 
tran, redactor șef adjunct al revistei 
„Lupta de clasă", care a spus : 
Redacția „Luptei de clasă", sub con
ducerea directă a Comitetului Cen
tral, este conștientă de eforturile și 
mai mari ce trebuie să le depună 
pentru a se situa permanent la înăl
țimea încrederii acordate, a sarcinilor 
puse de partid presei, muncii ideolo
gice. Vorbitorul a arătat că întregul co
lectiv al redacției se angajează în fața 
conducerii partidului să muncească 
neobosit pentru ca paginile revistei, 
oglindind multilaterala activitate a 
partidului în conducerea societății, 
politica sa jnternă și externă, să fie 
totdeauna la nivelul valorii și dina
mismului caracteristice acestei poli
tici, al prestigiului ei recunoscut în 
lumea de azi.

în încheierea adunării s-a dat ci
tire telegramei pe care colectivul re
vistei „Lupta de clasă" a adresat-o 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Plecarea delegației Partidului 
Social -Democrat din Finlanda

Delegația Partidului Sociai-Demo- 
crat din Finlanda, condusă de tova
rășul Kalevi Sorsa, secretar general 
al .partidului, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., a plecat joi, 3 septembrie, de 
la Constanța, întorcîndu-se la Hei? 
sinki. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Sylvi Siltanen, membră a 
Comitetului Executiv, președinta U- 
niunii femeilor social-democrate din 
Finlanda, și Vilho Halme, membru 
al Comitetului Executiv al P.S.D. din 
Finlanda.

COMUNICAT COMUN 
privind vizita delegației 

Partidului Social Democrat din Finlanda 
in Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Social-Democrat 
din Finlanda, condusă de tovarășul 
Kalevi Sorsa, secretar general al 
P.S.D.F., a făcut o vizită în Republi
ca Socialistă România, în perioada 
27 august — 3 septembrie a.c. Din 
delegație au făcut parte tovarășii 
Sylvi Siltanen, membră a Comitetului 
Executiv al P.S.D.F., președinta U- 
niunii femeilor social-democrate din 
Finlanda. Vilho Halme, membru al 
Comitetultei Executiv al P.S.D.F.

în timpul șederii în România, mem
brii delegației au vizitat unități eco
nomice și obiective cultural-turistice 
din județele Constanța, Prahova și 
Brașov, s-au întilnit cu reprezentanți 
ai organelor de partid și de stat, cu 
oameni ai muncii, oaspeții fiind în- 
tîmpinați peste tot cu sentimente de 
prietenie cordială.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R. cu o delegație a P.C.R., alcă
tuită din tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, conducătorul delegației, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dales, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului central de par
tid, Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile avute cu acest prilej, 
desfășurate într-o ambianță caldă, 
tovărășească, s-au referit la relații
le dintre cele două partide și țări, la 
situația actuală pe plan internațional, 
la mișcarea muncitorească interna
țională.

Reprezentanții P.C.R. și P.S.D.F. 
au subliniat importanța deosebită’ pe 
care o are in activitatea consacrată 
cauzei păcii și progresului social 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între partidele muncitorești, pe dea
supra deosebirilor de ordin ideologic 
existente între ele.

în acest cadru, ambele părți și-au 
exprimat satisfacția pentru relațiile 
statornicite între P.C.R. și P.S.D.F. 
și au subliniat hotărîrea comună de 
a dezvolta și diversifica în continua
re aceste raporturi. Delegația 
P.S.D.F. a invitat o delegație a P.C.R. 
să facă o vizită în Finlanda ; invita
ția a fost acceptată cu plăcere.

în cadrul convorbirilor, s-a apre
ciat pozitiv evoluția relațiilor dintre 
România și Finlanda și s-a relevat 
dorința ca raporturile politice, eco
nomice, tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două țări să se dezvolte 
pe mai departe, corespunzător intere
selor popoarelor român și finlandez, 
ale cauzei păcii, securității și colabo
rării internaționale.

Cele două partide consideră că o 
contribuție însemnată la întărirea pă

Adunare consacrată 
sărbătoririi a 25 de ani

In zilele de 1 și 2 septembrie, 
membrii delegației au vizitat Combi
natul petrochimic Ploiești și uzina 
„Tractorul" din Brașov. El s-au în- 
tilnit cu membri ai Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. Cu acest pri
lej, tov. Constantin Cîrțînă, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., a înfățișat oaspeților 
aspecte din activitatea și preocupă
rile organizației județene de partid.

(Agerpres)

cii pe continentul nostru și în întrea
ga lume o are statornicirea unui sis
tem de securitate care să ducă la li
chidarea scindării Europei în grupări 
militare opuse, la dezvoltarea unor 
relații de colaborare și cooperare in
ternațională, la crearea unui climat 
de destindere și înțelegere. în aceas
tă privință un rol deosebit îl are or
ganizarea unei conferințe consacrate 
securității și colaborării în Europa, 
pentru care există condiții favorabile 
în viața internațională. Cele două 
partide au evidențiat necesitatea de 
a se întreprinde măsuri practice in 
vederea atingerii acestui scop, cu 
participarea, atît la pregătirea, cît și 
la desfășurarea conferinței, a tuturor 
statelor interesate.

Ambele delegații au subliniat im
portanța pe care o au dezvoltarea ra
porturilor, pe diverse planuri, între 
țări cu orînduiri sociale diferite, pro
movarea în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în treburile 
interne ale altor țări, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî soarta de sine stătător, fără nici 
un amestec din afară.

Constatînd că politica imperialistă 
de forță, de dictat și de imixtiuni în 
treburile interne ale altor popoare 
reprezintă cel mai mare pericol pen
tru pacea mondială, cele două parti
de consideră că o influență hotărî- 
toare pentru însănătoșirea situației 
internaționale ar avea stingerea foca
relor de război și încordare din dife
rite zone ale globului.

Cele două partide se pronunță și 
cu acest prilej pentru încetarea in
tervenției armate americane in Viet
nam, pentru retragerea trupelor 
S.U.A din Vietnam și din celelalte 
țări din Indochina, pentru respecta
rea dreptului imprescriptibil al po
poarelor vietnamez, laoțian și khmer 
de a decide asupra propriilor destine 
fără amestec străin.

Cele două partide militează pentru 
reglementarea situației din Orientul 
Apropiat pe cale politică, potrivit re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

P.C.R.. și .P.S.D.F. relevă însemnă
tatea depunerii de eforturi în direcția 
creșterii participării tuturor forțelor 
muncitorești, democratice și progre
siste în lupta împotriva imperialis
mului și reacțiunii, pentru asigurarea 
păcii și dezvoltarea socială pe calea 
democrației și progresului.

Vizita delegației Partidului Social- 
Democrat din Finlanda în Republica 
Socialistă. România, întîlnirile care au 
avut loc cu acest prilej au contribuit 
la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la extinderea legăturilor prietenești 
dintre P.C.R. și P.S.D.F., în interesul 
celor două popoare, al mișcării mun
citorești din lumea întreagă.

Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Maxim Berghianu, a ple
cat joi dimineața la Berlin în vede
rea semnării protocolului de colabo
rare economică între organele cen
trale de planificare din cele două 
țări, pe perioada anilor 1971—1975.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, alți membri a> 
conducerii C.S.P., precum și Willy

PLECAREA UNEI DELEGAȚII GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE IN R. S. CEHOSLOVACĂ

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, însoțit 
de specialiști din domeniul construc
țiilor de mașini și comerțului exte
rior, a plecat joi la amiază în R. S. 
Cehoslovacă, unde, la invitația vice
președintelui guvernului cehoslovac, 
Vaclav Hula, va participa la deschi
derea celui de-al XII-lea Tîrg inter
național de la Brno.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, miniștri și alte persoane oficiale.

0 delegație militară română
a plecat la Berlin

Joi dimineața a plecat la Berlin o 
delegație militară a Republicii So
cialiste România, condusă de general 
colonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate, care va face o vizită ofi
cială în această ,ară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al Mare
lui stat major, adjuncți ai minis
trului, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față dr. Willy Hoff
mann, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Democrate Germa
ne la București, locotenent-colonelul

Congresul internațional 
de fizică AMPERE

Joi, în cea de-a treia zi a lucrărilor 
Congresului internațional de fizică 
Ampere, în cadrul celor trei sesiuni 
paralele, au fost prezentate o Serie 
de studii de sinteză și comunicări. 
Astfel, prof. C. J. Gorter (Olanda) a 
ținut o conferință cu privire la influ
ența temperaturilor joase asupra 
materialelor, prof. S. Geschwind 
(S.U.A.) — despre ultimele rezultate 
obținute în studiile asupra microun
delor, prof. G. J. Benă (Elveția) și 
prof. M. Hovi (Finlanda) — despre 
linele efecte speciale legate de mag
netismul ntidear.

Alto cohv.micărt, prezentate de cer
cetători din Uniunea Sovietică, Iu
goslavia, S.U.A., Italia, Republica 
Federală a Germaniei, Polonia, Bel

Accident la Arad
In noaptea de 1 spre 2 septembrie, 

la Arad s-a prăbușit o aripă cu 10 a- 
partamente a unui bloc de pe strada 
Cocorilor.

în urma acestui aocident, 1S locatari 
și-au pierdut viața, iar alții au fost 
răniți.

Organele locale au intervenit, 
luînd măsuri operative impuse de si
tuație, salvindu-sc astfel alte vieți o- 
menești, precum și bunuri, materiale. 
Celor rămași fără adăpost li s-au a- 

Hoffmann, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La sosirea la Berlin, tovarășul 

Maxim Berghianu a fost întimpinat 
de Gerhard Schurer, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării a 
Republicii Democrate Germane. A 
fost de fată ambasadorul României, 
Nicolae Ghenea. (Agerpres)

Erau prezenți Miroslav Sulek, am
basadorul Cehoslovaciei la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul din Praga, tovarășul 

Ion Pățan a fost întimpinat de Va
clav Hula, vicepreședinte al guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace. și de alte personalități ofi
ciale.' A fost, de asemenea, prezent 
Ion Obradovici, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia Praga.

(Agerpres)

Boris Behring, atașat militar, aero 
și naval; membri ai ambasadei.

★
La sosirea în capitala R. D. Germa

ne, delegația militară a fost saluta
tă de ministrul apărării naționale al 
R.D.G., general de armată Heinz 
Hoffmann, și alte oficialități milita
re, de funcționari ai Ministerului 
pentru Afacerile Externe al R.D.G., 
precum și.de ambasadorul Republicii 
Socialiste România, dr. ing. Nicolas 
Ghenea.

Erau prezenți atașați militari acre
ditați în R.D.G.

gia și România, s-au referit la pro
bleme din domeniul paramagnetismu- 
lui electronic, mișcările moleculare, 
magnetismului nuclear, paramagne- 
tismului în substanțe izolatoare și al
tele. în același timp au fost expuse 
comunicări privind metode și apara- 
taje bazate pe utilizarea fenomenelor 
de rezonanțe magnetice și asociate, 

în același context au suscitat in
teres în rîndul participanților rezul
tatele obținute de unele laboratoare 
din Franța, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Uniunea Sovietică,' Algeria și R. D. 
Germană.

Seara; partkapanții la reuniune au 
vizionat, în sala Palatului Republi
cii Socialiste România, o gală de fil
me turistice românești. (Agerpres) 

cordat îngrijirea și sprijinul necesar.
Din partea conducerii partidului și 

a statului, la fața locului a sosit de 
urgență tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te'al Consiliului de Stat. A fost insti
tuită o comisie care anchetează cau
zele acestui grav accident, precum 
și răspunderile ce se desprind din a- 
naliza faptelor.

(Agerpres)

de la proclamarea R. D. Vietnam
Solemnitatea înminării 

unor înalte distincții
(Urmare din pag. I)

Mulțumind în numele celor deco
rați, tovarășul Ștefan Voicu a spus : 
înaltele distincții acordate unor lu
crători din redacție și mai ales înno
bilarea cu cel mal înalt ordin al Re
publicii noastre socialiste a revistei 
la care lucrăm, cea mai veche publi
cație comunistă din țară, reprezintă 
pentru noi, cei din redacție, nu nu
mai o înaltă cinstire, dar și un im
bold, o obligație de a fi demni de a- 
ceastă înaltă cinstire acordată de 
partid.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Vă mărturisim, tovarăși, că pentru 
noi constituie o mare satisfacție și 
capătă caracterul unei importante 
semnificații înmînarea distincțiilor 
personal de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și implicit, desigur, pre
zența sa la această solemnitate. Se
cretar general al partidului nos
tru, conducător al partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu

este, totodată. — să-mi fie în
găduit să spun — propagandist și 
om de investigație teoretică, promo
tor și protagonist al unei intense și 
creatoare activități ideologice.

Se poate spune că în cimpul ideo
logic, în care ani de zile a domnit 
— să nu ne fie cu supărare — un 
aer oarecum stătut, rinced, de 
citatomanie, de repetare a unor 
formule gata „omologate", de evi
tare a cercetării noului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus un curent 
puternic de aer proaspăt, a pus cu 
îndrăzneală, cu înaltă principialita- 
te marxist-Ieninistă, problemele noi 
ale dezvoltării societății noastre, ale 
mișcării comuniste mondiale, ale 
lumii contemporane ; el a stimulat 
întreaga noastră viață ideologică, 
gindlrea social-politică prin critică 
severă, dar dreaptă, prin îndruma
rea atentă și prin exemplul personal 
de sesizare și aprofundare teoretică 
a noilor fenomene, prin legarea strîn- 
să a conceptelor ideologice de prac

tica construcției noastre socialiste, de 
cerințele dezvoltării sistemului mon
dial socialist, de fenomenele noi ale 
lumii oontemporane, ale procesului 
revoluționar mondial.

Vă încredințăm, tovarăși, că înalta 
cinstire pe care conducerea partidu
lui și statului ne-a acordat-o astăzi 
constituie pentru noi, cei din redac
ția „Luptei de clasă", un puternic im
bold pentru ridicarea permanentă a 
nivelului nostru Ideologic și politic, 
ca o condiție hotărîtoare pentru a 
situa in permanență ținuta ideologi
că a revistei la înălțimea exigențelor 
partidului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU (cuvintarea 
se publică in pagina l).

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei

lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut apoi intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească cu cei decorați.

(Agerpres)

La clubul central din Bicaz a avut 
loc joi o adunare festivă consacrată 
sărbătoririi a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii Democrate Viet
nam.

Adunarea a fost deschisă de Ștefan 
Sandu, președintele Consiliului popu
lar orășenesc Bicaz, care a salutat 
prezența în mijlocul oamenilor mun
cii din localitate a ambasadorului 
R.D. Vietnam, Nguyen Dang Hanh, 
Și a ambasadorului Republicii Vietna
mului de sud, Nguyen Duc Van, a 
membrilor celor două ambasade și a 
lucrătorilor fabricii de ciment din Hai 
Phong, care se specializează la uzina 
din Bicaz.

Despre semnificația sărbătorii po
porului din Republica Democrată 
Vietnam a vorbit ing. Gheorghe Bu- 
linschi. directorul Fabricii de ciment 
din Bicaz. Vorbitorul a evidențiat 
succesele remarcabile obținute de

R.D. Vietnam în construcția socialistă 
a țării, întărirea capacității ei de apă
rare, subliniind, totodată, deplina so
lidaritate a poporului român cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, apă
rător dîrz al independentei și ființei 
sale naționale.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Nguyen Dang Hanh, care s-a referit 
la profundele transformări revoluțio
nare din țara sa, arătînd că, sub con
ducerea Partidului celor ce muncesc, 
au fost obținute realizări de seamă 
în construcția noii orînduiri, în lupta 
împotriva agresiunii imperialiste. 
Ambasadorul a exprimat mulțumiri 
pentru sprijinul frățesc acordat de 
poporul României socialiste luptei 
poporului vietnamez pentru indepen
dență și libertate.

Adunarea s-a încheiat cu un spec
tacol la care și-au dat concursul ar
tiștii amatori din Bicaz. (Agerpres)

Cronica zilei
Adam Malik, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Indonezia, a a- 
dresat ministrului afacerilor externe 
al Republicii SocialLste România, 
Corneliu Mănescu, un mesaj de mul
țumire pentru felicitările transmise 
cu ocazia zilei naționale.

★
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia-

liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Hla Han, cu ocazia 
numirii acestuia în funcția de mi
nistru al afacerilor externe al Uniu
nii Birmane. în mesajul de răspuns, 
noul ministru al afacerilor externe 
biriman a mulțumit pentru felicitările 
primite și la rîndul său a transmis 
urări de sănătate și bunăstare minis
trului afacerilor externe român.

★

Concursul și Festivalul

DRUMUL SA-

LIRA - 15,30. 
„Panterele al- 
18. la grâdlnfl umo- 

garfi” de Mihai Stoe- 
Sfaturi gospodărești 
soluții pentru aparta- 
19,15 Anunțuri — pu-

internaționale 
lupte libere

cinema

y, ji, iu, ii, j**»
Mayerling (ambele serii) : LU- 

-----  ‘ 19,45. 
19.30, 
MO- 

17,30; 
- 20.
Săr

am 
CA-

• Sunetul mintali: PATRIA — 
9; 12.43; 16.30; 20.15.
• Gala filmului : Sub razele «oa- 
relui strălucitor (R.P.D. Coreeană): 
REPUBLICA — 20,30.
• Intîlnlrea : REPUBLICA — 8; 
10,30; 13,15; 16, STADIONUL DI
NAMO — 20, GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.
• Degetul de fier: BUCUREȘTI 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Mayerling 
CEAFARUL — 9 
MELODIA — 9; 
GRADINA DOINA 
DERN - 8,30; 11,30 
20,30, ARENELE ROMANE
• Liniște șl strigăt - 9,43; 
manii flăcăi — 12; 14; Așa 
venit — 16,15; 18,15; 20,15 : 
PITOL.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Ambuscada : 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 — 3,30. 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,43, 
FLOREASCA - 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Jandarmul se Însoară : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Hatarl : TIMPURI NOI — 9—21 
In continuare.
• Cavalerul Pardalllan ; Îndrăz
nețul Pardaillan : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Argoman superdlabollcul : LU
MINA — 9,30—16,30 în continuare: 
16,30; 20,45, COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20, MOȘILOR - 15,30; 18, 
la grădină — 20.
• Profesorul Infernului : GRT- 
VIȚA — 16; 18,15 : 20,30, POPULAR
— 15,30; 18.

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

20, VOLGA - 16,30; 18,30; 20,30, 
POPULAR — 20.15.
• Asul de pică : BUZEȘTI — 
15,30; 18.

• Străinii : GRADINA BUZEȘTI
— 20,15.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : DACIA — 8,45—20,30 în con
tinuare.
• Tiffany memorandum : BUCEGI
— 10; 15,30; 17,45, Ia grădină — 
20, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15, la grădină — 20,15.
• Iubiri tăcute : UNIREA — 15,30.
• Așteaptă pini se întunecă : 
UNIREA - 18, la grădină — 20,15.
• Frații Saroyan • - -
• Comisarul X și 
bastre" : LIRA —
— 20.
• Ora hotărîtoare :
RII — 15,30.
• Freddy șl clntecul preriei i 
DRUMUL SĂRII - 17,45: 20.
a Sub semnul lut Monte Cristo i 
FERENTARI — 15,30: 18; 20,15.

emisiunii 
o Sumarul serii • Campionatele 

ale României la 
și greco-romane.

Transmisiune de la Sala sportu
rilor Floreasca. Crainic-reporter 
Costin Chiriac. 18,00 Turism — va
canță ’70. In cuprins : • Serile 
bachice de la Murfatlar a Sep
tembrie în Deltă • Vînătorii de 
prepelițe • O originală stînă de... 
agrement, lîngă Botoșani. 18,20 Că
minul. în cuprins : • Știți să răs
pundeți la întrebările copiilor ?
• Sugestii pentru părinți : Cum 
se construiește un zmeu • Re
țeta gospodinei • Sceneta 
rlstică „In 
nescu •
• 1001 de 
mentul dv.
blicltate. 19,20 „1 001 de seri* — 
emisiune pentru cel mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Re
flector. 20.15 Film artistic „Vene
ția, luna și tu” — comedie cu Al
berto Sordl. 22,00 24 de ore înain
tea începerii celui de-al V-lea 
Festival și Concurs Internațional 
„George Enescu”. Reportaj de Flo- 
rlca Glieorghescu. 22,30 Telejurna
lul de noapte. 22.45 închiderea e- 
misiunli.

Ministrul muncii din Danemarca, 
Lauge Dahlgaard, împreună cu gru
pul d.e specialiști care îl însoțesc, a 
făcut, joi dimineața, o vizită Ia Com
binatul de confecții și tricotaje 
București. După o scurtă convor
bire cu conducerea combinatului, în 
cadrul căreia oaspeții s-au interesat 
de condițiile de muncă și de viață 
create muncitorilor de aici, au fost 
vizitate unele sectoare de producție 
și cantina acestei mari întreprinderi. 
De asemenea, ministrul danez a fă
cut o vizită la școala profesională a 
Ministerului Industriei Ușoare din 
cartierul Balta Albă. în aceeași zi, 
oaspeții danezi au continuat convor
birile la Ministerul Muncii privind 
probleme de interes comun din ac
tivitatea celor două ministere. După- 
amiază, ministrul muncii din Dane
marca și grupul de specialiști da
nezi au plecat într-o călătorie în ju
dețul Brașov

★
Joi a părăsit țara noastră, dele

gația orașului Dijon, condusă de dr. 
Jean Veillet, primarul orașului, care 
a făcut o vizită la Cluj în cadrul re
lațiilor de înfrățire între cele două 
orașe.

(Agerpres)
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„George Enescu11
(Urmare din pag. I)

Enescu (Sonatele a 
Il-a, a IlI-a și Amin
tirile din copilărie) vor 
fi interpretate în între
gime în etapa a Il-a. 
Spre deosebire de edi
țiile precedente, cînd 
un concurent care a- 
jungea in etapa a treia, 
dar nu promova în e- 
tapa finală, primea 
mențiune, în actuala e- 
diție, această impor
tantă etapă, in care se 
execută un concert cu 
orchestră, este elimi
natorie. Principiul mi 
se pare mult mai echi
tabil, in acest fel con
cursul căpătînd o mai 
pronunțată notă dis
tinctivă. în ce privește 
lotul românesc de vi
oară, s-a pregătit cu 
foarte multă seriozita
te, in ultimul an cu in
tensitate crescîndă; din 
cei 25 de candidați în
scriși inițial au trecut 
dificilul examen al 
concursului republican 
doar 7 concurenți: An
drei Agoston, Șerban 
Lupu, Silvia Marcovici, 
Octavian Rațiu, Eugen 
Sîrbu, Arnold Scherer 

Maria Maszalits. 
ceva deosebit

de alte ediții, lotul 
s-a lărgit de la 5 
la 7, nu s-a mai pre
zentat nici unul dintre 
cîștigătorii concursuri
lor anterioare. Consi
der că este un lot 
proaspăt, format din 
talente remarcabile, 
in care ne punem 
mari speranțe. Aș

încheia aceste cîte- 
va cuvinte subliniind 
sprijinul substanțial pe 
Care concUrenții l-au 
primit în toată perioa
da pregătitoare din 
partea pianiștilor a- 
oompaniatori Marieta 
Leonte, Judith Kiss și 
Florina Casighian".

Citim lista concuren- 
ților români la secția 
„pian" : Florența Băr- 
bălat, Krimhilda Cris- 
tescu, Anatol Dub, Pe
tru Florian, 
Grossman și 
Toescu.

Dintre 
cintăreți 
pe Mihai 
haela 
Eduard Tumageanian, 
Dan Zancu, Eugenia 
Moldoveanu, tineri so
liști care, pe scena O- 
perei Române, au dat în 
ultimii ani viață, pros
pețime unor roluri de 
primă importanță. în 
acest sens, Mihai Pan
ghe spunea : „Anii ce 
s-au scurs de la termi
narea Conservatorului, 
experiența pe care sce
na lirică românească 
mi-a oferit-o au fost 
un excelent preludiu 
pentru Concursul in
ternațional «George E- 
nescu»". De asemenea, 
soliștii Elena Duma 
(Opera din Timișoara), 
Emil Gherman (Opera 
din Cluj), Dan Serbac 
(Opera din Cluj), apoi 
studenții ; Gheorghe 
Hrăsnăru, Rodica Toma. 
Lucia Țibuleac și Ro
dica Mitrică, membră a 
formației „Madrigal",

Petru 
Radu

concurenții- 
îi cunoaștem 
Panghe, Mi- 

Mărăcineanu,

inaduc cu ei, fiecare 
parte, seriozitatea, 
înalta pregătire a șco
lii românești de canto.

Participă la cea de-a 
cincea ediție a con
cursului „George E- 
nescu" 112 concurenți 
din 25 de țări. Alături 
de lotul românesc, ti
neri interpreți din 
Franța, R. D. Germa
nă, U.R.S.S., Italia, Is
rael, Japonia, R. P. 
Polonă, R. F. a Ger
maniei, Anglia, R. P. 
Bulgaria, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Ungară, 
Iran, S.U.A., R. S. 
Cehoslovacă, Elveția, 
Finlanda, Spania, Gre
cia, Olanda, Australia, 
Cipru, Mexic și Tur
cia — vin să se anga
jeze în această difici
lă competiție convinși 
de importanța, de 
prestigiul manifestării.

Și nu este vorba nu
mai de competiție, ci 
de posibilitatea unor 
fructuoase confruntări, 
posibilitatea schimbu
lui direct de păreri, 
opinii asupra proble
melor dh tehnică, de 
interpretare a lucrări
lor enesciene, asupra 
unor consacrate pagini 
din literatura univer
sală. Concurenți! care 
au sosit au luat f 
contact cu clasele 
studiu ale 
torului „Ciprian 
rumbescu", și-au stru
nit arcușurile, au ve
rificat acordajele pia
nelor, au intrat în at
mosfera de lucru a ul
timelor zile.

deja
* de

Conserva-
Po-

Concursul șl Festivalul internațional „George Enescu", manifestare 
a cărei importanță depășește sfera interesului pur muzical, se înscrie 
în cadrul manifestărilor superioare ale spiritualității noastre, este o 
amplă confruntare artistică internațională menită să dea viață crezu
lui enescian, acela de a oferi tinerelor talente din orîce țară cîmp larg 
pentru afirmarea și consacrarea lor artlstico-muzicală, stimulind și 
facilitînd, in același timp, schimbul de idei și valori pe lărimul cultu
rii și artei. A devenit o certitudine locul din ce în ce mai însemnat 
pe care il ocupă această manifestare artistică de prestigiu în ansam
blul vieții muzicale mondiale.

Constantin RASVAN
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Conferința h nivel înalt 
a țărilor membre ale O.U.A.

o A FOST PREZENTAT RAPORTUL PRIVIND ATR’- 
BUȚIILE Șl ACTIVITATEA „COMITETULUI 

ELIBERĂRII"

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres) — 
Participanții la conferința la nivel 
înalt a țărilor membre ale Orga
nizației Unității Africane, care se

GENEVA

INTENSIFICAREA
DEZBATERILOR
IH COMITETUL 

PENTRU DEZARMARE

desfășoară la Addis Abeba, au exa
minat problema statutului Comi
siei de mediere și conciliere din 
cadrul O.U.A. S-a hotărit transfor
marea acesteia dintr-o comisie per
manentă într-una specială, care 
urmează să fie convocată numai 
în caz de necesitate.

Pe de altă parte, a fost prezen
tat spre dezbatere raportul pri
vind atribuțiile și activitatea „Co
mitetului eliberării", însărcinat cu 
coordonarea ajutorului acordat de 
O.U.A. luptei popoarelor africane 
care se află încă sub dominație co
lonială.

Vietnamul de sud. Aflate în încercuire, trupele americano-saigoneze de la 
baza O’Reilly, situată la circa 700 km nord de Saigon, au dat semnalul 
S.O.Ș. în prezent, aprovizionarea bazei este posibilă doar pe calea aeru
lui. In fotografie : Moment din timpul unei acțiuni de aprovizionare cu 

ajutorul elicopterului

În spiritul dezvoltării relațiilor 
de colaborare și bună înțelegere

• CONVORBIRILE RIBICICI-DEMIREL

BELGRAD 3 — Corespondentul A- 
gerpres George Ionescu transmite : 
Convorbirile oficiale purtate la Bel
grad de șeful guvernului turc, Su
leyman Demired, și șeful guvernului 
iugoslav, Mitia Ri'bicici, s-au referit 
la unele aspecte ale colaborării bila
terale, precum și la actualele proble
me ale vieții internaționale. ’

Apreciind că relațiile dintre Turcia 
și Iugoslavia se dezvoltă favorabil, 
cei doi premieri și-au exprimat do
rința ca această colaborare să conti
nue și în viitor și să se dezvolte în 
toate domeniile. Ei și-au exprimat 
acordul pentru înființarea unei comi
sii mixte de colaborare economică. In 
cursul schimbului de păreri s-a con
statat că Iugoslavia și Turcia au 
puncte de vedere identice sau apro
piate în aprecierea situației din lume 
și în legătură cu o serje de probleme 
internaționale actuale. Subliniind că 
toate popoarele lumii doresc astăzi să 
trăiască în bunăstare, năzuind in con
secință spre consolidarea păcii, De-

mirel a relevat că Turcia se pronun
ță pentru relații de bună vecinătate, 
pentru pace și pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase pe calea tratati
velor, pe baza respectării independen
ței, suveranității și integrității fiecă
rei țări. Exprimîndu-și acordul cu o 
asemenea apreciere a evoluției inter
naționale, premierul iugoslav a subli
niat,-la rindul său, că securitatea in 
Europa reprezintă un factor foarte 
însemnat pentru pace in întreaga 
lume, care necesită eforturi din par
tea tuturor țărilor continentului 
nostru.

Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit la 3 septembrie, 
la Brioni, pe primul ministru al Tur
ciei, Suleyman Demirel, care face o 
vizită in R.S.F. Iugoslavia.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej au luat parte Mitia Ribi- 
cici, președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F.I., și alte persoane ofi
ciale.

• ȘEDINȚE
OFICIALE

OFICIALE ȘI NE
SUPLIMENTARE Convorbirile de la Paris ORIENTUL PHENIAN

(Agerpres). — Lucră-GENEVA 3 . _ .
rile Comitetului pentru dezarmare de 
la Geneva se apropie de sfîrșit. în 
ultimele zile, acesta și-a intensificat 
dezbaterile organizmd — în afara 
reuniunilor obișnuite de marți și joi 
dimineața — un număr de ședințe 
oficiale și neoficiale suplimentare. 
Dezbaterile sini, axate pe comentarea 
ultimei forme, revizuite, a „Proiectu
lui de tratat privind interzicerea am
plasării de arme nucleare și a altor 
arme de distrugere în masă pe teri
toriile submarine și în subsolurile 
mărilor și oceanelor" — depus de 
Uniunea Sovietică și Statele Unite la 
1 septembrie a.c.

Majoritatea delegațiilor consideră 
că acest proiect de tratat, îmbunătă
țit succesiv pe parcursul negocierilor 
din 1969—1970. este în prezent accep
tabil, întracît încorporează propune
rile, sugestiile și amendamentele a- 
v'ansate de diferite țări. în ședințele 
de marți, miercuri și joi, delegații au 
relevat necesitatea ca el să nu știr
bească in r.ici un fel drepturile suve
rane ale statelor — recunoscute prin 
normele de drept internațional — 
asupra mării lor teritoriale și a pla
toului lor continental, să țină seama 
de interesele economice și de secu
ritatea tuturor țărilor.

Au loc, de asemenea, discuții in 
vederea definitivării proiectului de 
raport al Comitetului pentru dezar
mare, ce urmează a fi înaintat celei 
de-a 25-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

in problema vietnameză
® DELEGAȚIILE R.D.V. Și S.U.A. AU FOST CONDUSE DE 

XUAN THUY Șl DAVID BRUCE

PARIS 3 (Agerpres) — în capitala 
Franței a avut loc joi cea de-a 82-a 
ședință de lucru a conferinței Cva- 
dripartite în problema vietnameză. 
Pentru prima dat.ă de la 4 decem
brie 1969, cind diplomatul american 
Henry Cabot Lodge și-a prezentat 
demisia, delegațiile Republicii De
mocrate Vietnam și Statelor Unite au 
fost conduse de 
pectiv de Xuan
ce.

în intervenția sa, șeful delegației 
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a expus 
pe larg poziția guvernului său, men- 
ționînd că dezbaterile asupra „punc
telor specifice" nu vor putea începe 
în cadrul conferinței decît în momen
tul cind S U.A. vor accepta retra
gerea rapidă, totală și necondiționa
tă a forțelor lor militare și ale alia- 
ților lor din Vietnamul de sud și în
locuirea actualei administrații de la 
Saigon printr-un guvern provizoriu 
de coaliție, cu o foarte largă bază 
politică, care să organizeze alegeri 
libere. în continuare, Xuan Thuy a 
demascat politica de „vietnamizare" 
a războiului, arătînd că aceasta urmă-

șefii acestora, res- 
Thuy și David Bru-

rește continuarea ocupației militare 
americane și întărirea armatei sai- 
goneze ca instrument al politicii neo- 
colonialiste a S.U.A. Prin această po
litică, Statele Unite urmăresc totoda
tă să oblige popoarele asiatice să lup
te unele împotriva altora. Pentru a 
restabili pacea in Vietnam, a relevat 
Xuan Thuy, S.U.A. trebuie să renun
țe la politica lor agresivă, să recu
noască drepturile naționale funda
mentale ale poporului vietnamez și 
dreptul populației sud-vietnameze la 
autodeterminare. Dacă guvernul 
S.U.A. nu-și va schimba politica ac
tuală, a spus in încheiere Xuan Thuy, 
poporul vietnamez va continua lupta 
pînă va obține independența și pa
cea adevărată.

Reprezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Van 
Tien, a subliniat că problema vietna
meză nu va putea ti rezolvată cit 
timp S.U.A. vor promova politica lor 
de agresiune și vor menține la pu
tere actuala administrație saigoneză. 
Conferința cvadripartită — a men
ționat el — nu va înregistra progre
se dacă S.U.A. nu vor da un „răs
puns serios" la propunerile în zece 
puncte avansate de Frontul Națio
nal de Eliberare.

APROPIAT
o SITUAȚIA DIN IORDANIA 

REVINE LA CALM

AMMAN — La Amman au început 
joi noi convorbiri între reprezentanți 
ai oficialităților iordanierie și lideri 
ai forțelor de comando palestinene 
amplasate pe teritoriul țării. Tema 
principală a discuțiilor o constituie 
adoptarea unor masuri pentru re
stabilirea calmului în țară, după vio
lentele ciocniri survenite între cele 
două părți.

între timp, capitala țării revine 
treptat la aspectul său cotidian. Șco
lile și diferitele întreprinderi și-au 
reluat activitatea.

PHENIAN 3 (Agerpres). — La Phe
nian a fost dat publicității un comu
nicat comun al Partidului Muncii din 
Coreea și al Partidului Socialist din 
Japopia, cu prilejul vizitei făcute în 
R.P.D, Coreeană de o delegație con
dusă de Tomomi Narita, președintele 
Comitetului Executiv Central al Par
tidului Socialist din Japonia. Dele
gația a fast primită de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și a purtat con-

vorbiri cu o delegație a Partidului 
Muncii condusă de Pak Sen Cer, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Politic al C.C. al partidului. în cursul 
convorbirilor, se arată în comunicat, 
s-a făcut un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre popoarele 
coreean și japonez în lupta împotriva 
imperialismului american și renaște
rii militarismului japonez, precum și 
în alte probleme de interes comun.

Vizita delegației 
militare române 
in R. D. Germană
• ION IONIȚA A FĂCUT O 
VIZITA MINISTRULUI APARA- 
Rll NAȚIONALE A R.D.G., 

HEINZ HOFFMANN

_ BERLIN 3 (Agerpres). — Joi di
mineața, delegația militară română, 
condusă de general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, a fă
cut o vizită ministrului apărării na
ționale al R.D.G., Heinz Hoffmann. 
La discuții au participat adjuncții 
ministrului și șefi ai direcțiilor cen
trale din Ministerul Apărării Națio
nale. Heinz Hoffmann a adresat oas
peților un cald salut din partea C.C. 
al P.S.U.G. și a Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., a militarilor armatei 
populare naționale, exprimîndu-și 
bucuria de a primi vizita delegației 
militare române. General-colonel Ion 
Ioniță și-a exprimat convingerea că 
vizita va contribui la întărirea prie
teniei dintre popoarele și armatele 
celor două țări.

în continuare, delegația militară 
română a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor socialiști, la Mo
numentul eroilor sovietici și la Mo
numentul victimelor fascismului si 
militarismului. La ceremonia depu
nerii coroanelor de flori, delegația a 
fost însoțită de ministrul apărării 
naționale, generalul de armată Heinz 
Hoffmann.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația a făcut o vizită primarului 
general al capitalei R.D.G., Herbert 
Fechner.

Răsunetul
unei prestigioase

manifestări culturale
Destinul unei expo

ziții de artă deschise 
în plină perioadă esti
vală la Paris, cind ma
joritatea. teatrelor, a. 
saloanelor și *a expozi
țiilor permanente afi
șează „relăche", poate 
fi controversat. Unii 
afirmă că perioada nu 
este propice unor ast
fel de manifestări, că 
vara Parisul aparține 
sutelor de mii. de tu
riști străini, că pari
zienii se află in mino
ritate în propria lor 
metropolă — ceea ce 
nu corespunde întoc
mai adevărului — al
ții, din contră, consi
deră că cel mai potri
vit anotimp pentru 
astfel de manifestări 
artistice de mare re
zonanță internațională 
rămâne, totuși, vara. 
Un exemplu conclu
dent în sprijinul celor 
ce susțin această pă
rere este șl expoziția 
„Comori de artă ve
che românească".

Vreme de trei luni, 
în somptuosul decor al 
lui Petit Palais, pari
zienii, și o dată cu ei 
mii de turiști de peste 
ocean și din țările Eu
ropei occidentale, au 
admirat tot ceea ce le 
putea oferi mai repre
zentativ vechea artă de 
pe teritoriul României, 
de patru ori milenară. 
Elogiile criticilor de 
artă au fost unanime :

„O țară care deține 
unul dintre cele mai 
vaste rezervoare arhe
ologice ale Europei... 
Teritoriul 
creuzet al civilizației 
europene. Operele a- 
parținînd evului me
diu prezintă un interes 
capital ; ele sînt cele 
care afirmă perenitatea 
expresiei artistice na
ționale’' („Valeurs Ac- 
tuelles").

„Epoca de bronz în 
România ar trebui mai 
curînd numită ..epoca 
de aur", intr-atît sint 
de remarcabile nume
roasele Obiecte date la 
iveală de săpăturile ar
heologice" („Temoi- 
nage Cretien").

„....Trebuie neapărat

văzută această uimi
toare expoziție, care se 
înscrie ca una dintre 
cele mai prestigioase 
și mai frumoase dintre 
numeroasele „comori" 
găzduite de Petit Pa
lais. Podoabele din e- 
poca Daciei preroma- 
ne, sau admirabilele 
specimene de orfevră
rie greacă sau latină, 
printre care un uluitor 
cap al lui Traian tur
nat in bronz, sau pie-

Expoziția
Comori

de artă veche
românească**, 

de la Petit Palais, 
și-a închis porțile

său — un

sele tezaurului de la 
Pietroasa din epoca 
marilor. migrații, o- 
biecte impregnate de 
arta zoomorfică a marii 
stepe euroasiatice, sau, 
în sfîrșit, admirabilele 
coperți ale evanghelia
relor din epoca medie
vală, care nu sint cu 
nimic mai prejos de 
marile reușite ale pro
priului nostru ev me
diu, toate iți solicită 
la maximum atenția..." 
(„Le Peintre").

„In fața acestei 
lumi magnifice, in care 
imaginația se îmbină 
perfect cu măiestria, 
nu putem să încercăm 
decît un sentiment de 
profundă admirație... 
(„Carrefour").

„Această expoziție de 
artă românească are cu 
ce stîrni invidia... Spe
cialiștii in preistorie a- 
firmă că uneltele des
coperite in România a- 
parțin unora dintre 
cele mai vechi civili
zații primitive și că 
virsta lor atinge un mi

dintre

lion de ani... Arareori o 
expoziție lasă să apară 
cu atîta evidență per
manența unui curent e- 
sențial..." („Le 
Litteraire").

Reproducind 
despre o astfel 
nifestare artistică, poa
te cineva 
tentat să extragă 
articole 
perlative, trecînd 
tăcere observațiile 
sibile. Dar, in 
expoziției „Comori de j 
artă ve'che româneas- ’ 
că" nu poate fi „con- ’ 
testată unanimitatea • 
criticilor, ecourile ex- < 
trem de favorabile in 1 
rindurile specialiștilor 1 
sau ale publicului larg. < 
Dacă există rezerve, a- ( 
cestea oglindesc do- ( 
rința de a cunoaște ( 
mai mult din mina de 
aur a arheologiei ro
mânești ; pe de altă 
parte, .ele se referă la 
modestia publicității < 
în jurul evenimentului. < 
De pildă, s-ar fi putut , 
scoate mai mult in e- ( 
vidență un obiect^ cen- ( 
trai, de 
cu puii 
excesivă 
limitare 
lor publicitare nu se 
poate justifica. Totuși, 
zecile de mii de vi
zitatori care au tre
cut pragul expoziției 
românești de la Paris 
în 90 de zile, cit aceasta 
a funcționat la Petit 
Palais, constituie indi
ciul unui mare interes 
față de arta româ
nească, față de tot ce 
se leagă de viața spi
rituală a poporului 
nostru. Faptul este 
confirmat și de nume
roasele referiri făcute 
de autorii articolelor 
apărute cu acest prilej 
in presa franceză la 
istoria poporului 
mân, la succesiunile 
civilizațiilor pe terito
riul țării noastre, la 
evoluția conștiinței 
naționale, relevată în 
mare măsură de tema
tica acestei excepțio
nale expoziții.
loan GRIGORESCU
Paris, 3
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din 
su- 
sub 
po- 

cazul

pasajele

felul „Cloștii 
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sobrietate, o 

a mijloace-
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NEW YORK. — Ambasadorul Gun
nar Jarring, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, a avut miercuri, 
pentru a treia zi consecutiv, o nouă 
întrevedere cu reprezentantul Repu
blicii 
med

Arabe Unite la O.N.U., Moham-
El-Zayyat*

post de observație al O.N.U.Un
situat pe malul egiptean al Canalului 
de Suez, a fost redeschis miercuri, 
s-a anunțat la Organizația Națiunilor 
Unite. Postul fusese închis la 25 sep
tembrie 1969 din cauza luptelor ce 
s-au dat în zona în care era ampla
sat.

1 î

Evoluții demografice

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțai. 
Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (NA"*) 
a operat o importantă modifi
care a programului spațial ,.A- 
pollo".

Ca urmare a anulării a două 
zboruri, schița noului calendar al 
voiajelor astronauților americani 
spre Lună arată după cum ur
mează :

— 31 ianuarie 1971, lansarea 
tui „Apollo—14".

— iulie 1971, lansarea lui „A- 
pollo—15“.

— ianuarie 1972, lansarea lui 
„Apollo—16".

— iunie 1972. lansarea lui „A- 
pollo—17" — ultimul zbor al ac
tualului program american spre 
Lună.

„Apollo—14“ va fi lansată in 
direcția craterului Fra Mauro, 
iar echipajul lui „Apollo—15", 
comandat de David Scott, va dis
pune de un „mini jeep", care va 
permite deplasarea a doi astro- 
nauți pe o distanță de 40 km.

Recent, Direcția centrală a-, 
statistică a U.R.S.S. a publicai 
rezultatele preliminare ale re- 
censămintului populației efectuat 
la ince.putul anului în curs. Da
tele respective oferă constatări 
referitoare la evoluții demogra
fice semnificative. Astfel, popu
lația actuală a U.R.S.S. este de 
241,7 milioane de locuitori, cu 
32,9 milioane mai numeroasă de
cît cea înregistrată cu prilejul 
precedentului recensămint, in 
1959. Rezultă că sporul anual a 
fost în ultimii 11 ani, în medie, 
de aproape trei milioane de oa
meni.

Creșteri mari de populație au 
avut loc în special in regiunile 
răsăritene ale țării, care cunosc 
in ultimii ani o rapidă dezvol
tare economică. Dacă intre anii 
1959—1970 populația Federației 
Ruse a crescut în ansamblu cu 
11 la sută, cea a Siberiei răsări
tene a crescut cu 15 la sută, a 
Orientului îndepărtat — cu 20 la 
sută, iar a regiunii petrolifere 
Tiumen — cu 29 la sută. Desigur 
că alături de sporul natural, în 
aceste zone s-a adăugat și sporul 
rezultat din stabilirea in regiu
nile respective a unui mare nu
măr de oameni din regiunile eu
ropene ale U.R.S’.S.

O expresie grăitoare a modifi- 
;ărilor profunde pe care le a- 
duceîn viața oamenilor procesul 
intens de industrializare o con
stituie creșterea spectaculoasă a 
populației orașelor sovietice. 
Conform datelor recensămîntului 
din 1926, in orașe locuia atunci 
mai puțin de o cincime din 
populația țării. în 1940, populația 
urbană reprezenta aproape o 
treime din locuitorii țării, în 
I960 s-a ajuns la egalitatea nu
merică a locuitorilor de la orașe 
și a celor de la sate, pentru ca 
in prezent în localitățile de tip 
urban să locuiască 136 milioane 
le oame.ni, cu 30 de milioane 
mai multi decît la sate.

In Uniunea Sovietică există in 
prezent peste 5 500 de orașe și 
localități de tip urban. Din cele 
136 de milioane de orășeni, mai 
mult de jumătate — 75,6 milioa
ne — locuiesc în 
o sută de mii de 
dintre aoestea, și 
cova, Leningrad, 
Baku, Harkov, Gorki, 
birsk, Kuibișev, ~ 
peste un milion de locuitori iar 
alte 23 — între 500 000 și un mi
lion.

orașe cu peste 
oameni. Zece 
anume : Mos- 
Kiev, Tașkent, 

Novosi- 
Sverdlovsk, au

Moscova, 3
S. PODINA

Q Q H 0 Q C
Cea de-a 25-a aniversare 

a R.D. Vietnam8 fost sărbătorită 
in toate orașele, provinciile și regiu
nile autonome ale țării, relatează a- 
genția V.N.A. La adunările care au 
avut loc cu acest prilej, vorbitorii au 
evocat marile realizări în ultimul 
sfert de veac ale poporului din R. D. 
Vietnam pe tărîmul politic, economic 
și social, victoriile sale in lupta îm
potriva colonialismului și a agresiunii 
imperialiste și au exprimat hotărirea 
de a obține noi succese în producția 
industrială și agricolă, in rezistența 
împotriva agresiunii, în construirea 
socialismului în R.D. Vietnam.

Un colocviu consacrat 
dezbaterii unor probleme 
politico-militare actuale, 13 
care au luat parte delegații de ge-

nerali și ofițeri superiori ale arma
telor țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, a avut loc 
intre 31 august și 2 septembrie a.c. 
la Dresda. La acest colocviu_a 
prezentă și o delegație 
lui politic superior al ' 
armate, condusă de 
Constantin Oprită.

Președintele Indoneziei, 
generalul Suharto,3 sosit 30113 
Haga, intr-o vizită oficială de 24 de 
ore. Vizita președintelui Indoneziei 
in capitala olandeză a fost amînată 
de două ori, iar durata acesteia a 
fost redusă ca urmare a incidentu
lui petrecut luni la Haga. cind un 
grup de locuitori ai insulei J'~* 
din arhipelagul Molucelor 
care trăiesc in exil in Olanda, 
tacat reședința ambasadorului 
nezian.

fost 
’ ■ a Consiliu- 
forțelor noastre 
general maior

Ambon, 
de sud, 

au a- 
tndo-
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UN OM IN mijlocul oceanului
Era ora 11,35 cind la 

căpitănia portului Sou
thampton s-a primit o 
telegramă de pe bordul 
navei 
anunța „< 
pasager", 
lan Freer 
siunea să 
toarsă în 
va găsi.

Așa au început peri
pețiile căutării pe v<r- 
lurile Oceanului Atlan
tic a lui 
neywill, 
cialist în 
Shefield, 
28 de ani. El căzuse în 
apă la 15 mile de In
sulele Canare. Impre-

,S.A. Voal", care 
.dispariția unui

Căpitanul zi
cerea permi- 
facă cale în- 
speranța*că-l

William Ho- 
inginer spe- 
ceramică, din 
in vîrstă de

agențiile de presă
Atmosferă socială încăr

cată la Rotterdam, 
remorcherelor din Rotterdam, unul 
dintre cele mai mari porturi din 
lume, care au declarat grevă în semn 
de solidaritate cu acțiunea revendi
cativă declanșată de alți 30 000 de 
muncitori din acest oraș, s-au înapo
iat joi la lucru. Acest fapt va per
mite degajarea radei portului, unde 
se află imobilizate peste 100 de nave. 
Reluarea lucrului In port nu în
seamnă însă încetarea conflictelor de 
muncă din Rotterdam. într-adevâr, 
greva celor 16 000 de muncitori de la 
șantierele navale și a celor 14 000 de 
muncitori din întreprinderile meta
lurgice va oontinua, greviștii apre
ciind că propunerile patronatului nu 
sînt satisfăcătoare.

Cabinetul francez a apro
bat proiectul de reformă 
fiscală prezentat de ministrul eco
nomiei și finanțelor, Valery Giseard 
d'Estaing, in cadrul unei ședințe pre
zidate de Georges Pompidou, a anun
țat purtătorul de cuvînt al guvernu
lui, Leo Hamon.

La Havana a sosit un 
nou grup de peste 400 de 
tineri nord-americani, care- 
in semn de solidaritate cu poporul cu
banez, vor participa la culesul citri
celor in Cuba. Primele două grupuri 
de tineri nord-americani, totalizing 
peste 900 de persoane, au participat la 
Zafra anului 1970.

pro- 
vi-

jurările în care s-a 
dus accidentul de 
neri 28 august n-au pu
tut fi lămurite. Se pare 
că era spre dimineață, 
probabil pe la orele 4- 
4.30. Lipsa unui pasa
ger din cei 700 ciți se 
aflau la bord a fost ob
servată abia tîrziu. Că
pitanul s-a hotărit să 
încerce imposibilul și 
după aproape '12 ore de 
căutări, spre surpriza 
tuturor, a fost zărit pe 
unda apei un om tno- 
tind.

După afirmațiile lui 
Honeywill, căderea in 
apă s-a produs proba-

pitanul s-a hotărit 
încerce imposibilul

bil in timp ce ațipise 
pe punte. Un timp du
pă aceea, a plutit in
conștient. Intr-un tir- 
ziu și-a revenit, atunci 
cind abia se mai zărea 
vaporul undeva la ori
zont. Primul gind a fost 
că trebuie să înoate, să 
încerce să se apropie 
de țărm. Apoi și-a pier
dut cunoștința, și-a re
venit, din nou a leșinat 
și și-a revenit... Cind a 
fost readus pe bord, po
vestea căpitanul navei, 
primele sale cuvinte au 
fost : „O zi splendidă de 
baie căpitane, nu-i 
așa ?"

DESCHIDEREA 
TÎRGUIUI 

INTERNATIONAL 
DE EA 

STOCKHOLM
Călătorul străin sosit in aceste 

zile la Stockholm este intimpi- 
nat de atmosfera specifică unor 
evenimente deosebite. Dacă ma
rile panouri și afișe prezente in 
mai toate piețele importante ale, 
orașului sau pe principalele au
tostrăzi îl avertizează de febră-, 
campaniei electorale, sumedenia 
de steaguri străine prezente nu 
numai în Piața Riksdagului, dar 
și pe drumul ce duce înspre 
Storangsbotten anunță o tradi
țională și importantă manifes
tare : Tîrgul de. bunuri de con- 
sum-Stockholm 1970, ale cărui 
porți s-au deschis miercuri.

Bucurîndu-se de o binemeri
tată faimă, tîrgul s-a transfor
mat, de-a lungul anilor, intr-un 
mijloc eficient de stringere a co
laborării economice și comercia
le dintre Suedia și alte țări ale 
lumii, intr-un important factor 
de cunoaștere și de promovare 
a colaborării intre state. La a- 
ceastă a 28-a ediție a sa, tîrgul 
găzduiește intr-o impresionantă 
hală de peste 40 mii de mp a- 
proape 700 de firme din 40 de 
țări din patru continente. Reține 
atenția faptul că in acest an sint 
prezente pentru prima oară la 
tîrg 12 țări in curs de dezvoltare.

Printre invitații la tirg se află 
și România, care participă cu 
un pavilion de aproape 250 mp. 
La festivitatea de deschidere a 
tirgului au participat prințul 
Bertil, precum și numeroase 
personalități ale vieții politice 
și de afaceri suedeze. Prințul 
Bertil a vizitat cu acest prilej 
și pavilionul țării noastre.

„Participarea pentru a 5-a oa
ră a țării dv. ia acest tîrg re
prezintă pentru noi un prilej 
de bucurie și satisfacție — ne-a 
declarat dl. Bengt R. Huit, di
rectorul tirgului. Apreciez foar
te mult pavilionul țării dv. și 
cred că prezența ei la actuala 
ediție a acestei manifestări va 
reprezenta un nou prilej de cu
noaștere și apropiere dintre Ro
mânia și Suedia, de extindere a 
relațiilor comerciale între cele 
două țări ale noastre".

Radu BOGDAN
Stockholm 3

transmit
celor două țări

Convorbirile oficiale po- 
lono-afgane BU lncePut ioi la 
Varșovia. Delegațiile 
la convorbiri sînt conduse, respectiv
de Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, și de Nur Ahmed Etemadi, pre
miem! Afganistanului. După cum re
levă presa poloneză, pe ordinea de zi 
a discuțiilor figurează probleme ale 
situației internaționale actuale, pre
cum și stadiul actual șl perspectivele 
de dezvoltare a colaborării economice 
și a schimburilor
proce. Wladyslaw Gomulka, prim* 
secretar al C.C. al PJ4.U.P„ l-a pri
mit joi ps Nur Ahmed Etemadi și ■ 
avut cu «1 o convorbiră, 
Intr-o

Horst Solie, ministru pentru 
probleme economice externe al 
R. D. Germane, însoțit de func
ționari superiori din minister, a 
vizitat standul românesc de 
confecții, încălțăminte ți textile 
de la Tîrgul de la Leipzig, inte- 
resindu-se îndeaproape de expo
natele românești.

comerciale reci-

„In cursul actualei ex
tinderi a epidemiei de ho
lera tn regiunea Mediteranel orien
tale șl ta Africa • devenit evident că 
anumite țări nu notifică prezența 
bolii-, relevă intr-un comunicat Or- 

MondialA • Sănătății.

z

0 trecere în revistă a 
principalelor probleme po
litice europene și a ultime
lor acțiuni ale guvernului 
vest-german în vederea norma
lizării relațiilor cu țările Europei de 
răsărit s-a făcut cu prilejul vizitei 
la Londra a lui Rainer Barzel, șeful 
grupului creștin-democrat din par
lamentul federal vest-german, în 
cursul căreia s-a întîlnit cu primul 
ministru al Marii Britanii, Edward 
Heath, și cu Geoffrey Rippon, mi
nistru însărcinat cu afacerile euro
pene. Cercurile autorizate engleze au 
precizat că guvernul Marii Britanii 
sprijină aceste acțiuni, față de care 
Uniunea creștin-democrată din R. F,. 
a Germaniei manifestă rezerve ji 
critici. Miercuri noaptea, Barzel a 
sosit In S.U.A., unde urmează să aibă 
întrevederi cu diferite personalități 
pitice, Indualv cu președintele


