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ÎNTlLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE DELEGAȚIA DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALĂ A ROMÂNIEI

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ

A BULGARIEI, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
(De Ia trimișii speciali Ager- 

pres) : Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
părăsit Capitala, în fruntea unei 
delegații de partid și guvernamen
tale, îndreptându-se spre orașul 
Ruse din Republica Populară Bul
garia, pentru a se întâlni, potrivit 
înțelegerii stabilite anterior, cu 
o delegație de partid și guver
namentală a țării vecine, condusă 
de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri.

Din delegația de partid și guver
namentală română fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Nico
lae Blejan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Sofia.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Ion Ioniță.

în drum spre Giurgiu, prin sa
tele străbătute — Adunații-Copă- 
ceni, Călugăreni, Daia — de-a lun
gul șoselei, mii și mii de cetățeni au 
ieșit în întîmpinare, salutând cu en
tuziasm pe conducătorii de partid 
și de stat. Ovațiile și uralele lor ex
primă dragostea nețărmurită față 
de secretarul general al partidului,

adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, voința neabătută 
a întregului popor de a înfăptui 
botărîrile istoricului Congres al 
X-Iea al partidului, pentru pro
pășirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

în apropierea orașului Giurgiu, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întâmpinați de tovarășul 
Gheorghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Au venit aici un mare număr de 
locuitori ai vechiului port dună
rean, care aclamă cu însuflețire, 
flutură stegulețe roșii și tricolore, 
aruncă flori. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți conducători răspund cu 
saluturi prietenești manifestației 
entuziaste a mulțimii.

Coloana mașinilor oficiale intră 
pe monumentala construcție a Po
dului Prieteniei, care, pestei apa 
Dunării, unește cele două țări. Pe 
marile arcade împodobite cu ghir
lande sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Bulgariei.

Este ora 9. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale române 
sosesc pe pămîntul Bulgariei. în 
întîmpinarea oaspeților a venit 
tovarășul Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat bulgari.

(Continuare în pag. a III-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR 
OFICIALE ROMÂNO-BULGARE

La 11 septembrie au început la 
Ruse convorbirile între delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul-

Au participat, de asemenea, con
silieri și experți.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, cordială, au fost abordate 
probleme privind construirea în 
colaborare a complexului hidro
energetic de pe Dunăre Islaz-So- 
movit și s-a făcut un schimb de 
păreri privind relațiile bilaterale. îniilnire caldă, prietenească

Rabatul la calitatea
mașinilor agricole 

aduce daune
economiei naționale

garia, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea Republicii Socialiste 
România, la convorbiri iau parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de cola
borare economică și tehnico-știin- 
țifică, Octavian Groza- ministrul e- 
nergiei electrice, Nicolae , Blejan. 
ambasadorul României la Sofia.

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria participă tovarășii Jivko 
Jivkov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Pencio Kubadinski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul construcțiilor și 
arhitecturii, președintele părții bul
gare în Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-română de cola
borare economică și tehnico-știin- 
țiflcă, Konstantin Popov, ministrul 
energeticii și al combustibilului, 
Spas Gospodov, ambasadorul Bul
gariei la București. In timpul convorbirilor oficiale

Caracteristic, fără doar și poate, 
pentru uzinele noastre constructoare 
de mașini agricole este faptul că, 
odată cu creșterea vertiginoasă a 
volumului producției, progrese în
semnate s-au înregistrat și pe tărî- 
mul modernizării, diversificării și 
îmbunătățirii calității acestor utilaje. 
O atestă fără putință de tăgadă lăr
girea de la an la an a gamei de 
mașini și utilaje agricole fabricate 
în serie (în prezent agriculturii i se 
livrează peste 60 de tipodimensiuni 
diferite), ascensiunea continuă si 
substanțială a gradului de comple
xitate a acestora, comportarea lor 
bună în exploatare — cu anumite 
excepții, asupra cărora ne vom opri 
pe larg în cele ce urmează. Meca
nizatorii și, în general, oamenii mun
cii din agricultură apreciază in mod 
deosebit tractoarele U—650, combine
le C—3 sau semănătorile SPC—6, u- 
tilaje care le ușurează efortul și spo
resc randamentul muncii.

Există insă, din 
șini agricole care 
gențele beneficia
rilor, utilaje des
pre a căror calita
te aceștia nu se 
exprimă nicide
cum elogios. Iată, 
bunăoară, mașina 
de curătat pășuni 
MCP-1,5. In 1968, 
Uzina de con
strucții metalice 
din Bocșa a livrat mai multor uni
tăți din agricultură 156 de aseme
nea mașini. După cum ni s-a rela
tat la Direcția generală a mecani
zării din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, în scurt timp, din cau
za unor soluții constructive necores
punzătoare și a unor grave negli
jențe de execuție, toate cele 156 de 
mașini s-au defectat, utilizarea lor 
la distrugerea mușuroaielor și a ar- 
boretelor de pe pășuni devenind, ca 
atare, imposibilă. Sesizată operativ 
și în mod detaliat în legătură cu 
„punctele nevralgice" ale noului pro
dus, uzina furnizoare a modificat — 
după un an (!) — documentația con
structivă, așteptând noi comenzi. Cum 
era și firesc, înainte de a comanda 
alte asemenea mașini, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii a solicitat 
furnizorului remedierea și repunerea 
prealabilă in funcțiune a celor 156 
de mașini — în valoare de 900 000 
lei — livrate inițial, precum și e- 
xecutarea a două exemplare în va
rianta îmbunătățită, care să serveas
că la efectuarea unor experimentări 
absolut necesare. Insensibilă, uzina 
constructoare (în producția căreia, în 
treacăt fie spus, utilajele agricole nu 
dețin nici pe departe ponderea prin
cipală), stă, imperturbabilă, în ex
pectativă. Și-n acest timp, pentru 
cele 156 de mașini inactive se plă
tesc fără nici un folos amortismen
te substanțiale, iar pășunile nu pot 
fi curățite...

Am discutat despre toate acestea 
cu ing. Mircea Golumba, directorul 
uzinei din Bocșa, care ne-a spus :

— Aș preciza că dispunem de in
formații diferite. Toate cele 116 u- 
nități agricole care au fost dotate 
cu această mașină au fost solicitate 
de către uzina noastră să se' pro
nunțe asupra comportării ei. Au răs
puns 81 de unități. Dintre acestea, 
39 susțin — la data respectivă — că 
nu au folosit deloc mașina (!), 21 — 
că mașinile s-au defectat (în 14 ca
zuri — din motive constructive), iar 
alți 21 de beneficiari s-au arătat 
mulțumiți. Consider, de aceea, că 
sistarea comenzilor n-a fost îndrep
tățită.

— Au existat, deci, realmente, și 
defecțiuni în termenul de garanție. 
De ce n-au fost remediate mai o- 
perativ ? Cînd se va face acest lu
cru și cînd vor fi executate cele 
două exemplare în varianta îmbu
nătățită, de care — indiferent de 
punctul de vedere al uzinei — este 
condiționată, practic, comandarea a 
noi asemenea mașini ?

păcate, și mâ
nu satisfac exi-

ancheta economică

și mașini agricole

— întârzierea se datorește faptului 
că s-a lucrat pină acum la confecțio
narea pieselor de schimb trebuincioa
se. (Să fi fost necesar atîta timp, din 
1968 ? — n.a.). începind insă din săp- 
tămîna aceasta, 4 delegați vor ple
ca la beneficiari să repună în func
țiune mașinile defecte. In ce privește 
cele două noi prototipuri, ele vor fi 
confecționate — cu siguranță — in 
următoarele două luni.

După părerea noastră. în cazul con
ducerii uzinei din Bocșa este vorba 
de o optică deformată, aceea de a 
desconsidera, pur și simplu, interese
le beneficiarilor, ale agriculturii. Și, 
din păcate, in cadrul anchetei ne-am 
mai întâlnit cu acest mod de a trata 
lucrurile. Bunăoară, în cazul motoco- 
sitoarei „Carpatina". Sesizată de de
fectarea cu totul prematură a moto
rului unor mașini, uzina „6 Martie" 
din Zărnești, care-1 execută, recu
noaște că a „scăpat" în montaj un lot 
de șuruburi necălite, dar nu accep
tă — din comoditate — să verifice 

motor cu motor, 
inclusiv la uzi
na „Semănătoa
rea" din Capitală, 
care execută ma
șina propriu-zisă, 
în vederea depis
tării și înlocuirii 
pieselor neoores- 
punzătoare îna- 

produselor la be-inte de livrarea 
neficiari, ci preferă să amine această 
operație pînă la... defectarea in cîmp 
a motooositoarelor... Pentru uzina „6 
Martie" e mai simplu așa. Dar pentru 
beneficiari ?

La întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii din Ciorogirla, Că
lugăreni, Brăila („1 Mai"), Slobozia 
și Episcopia Bihorului, la Institutul 
de cercetări pentru mecanizarea agri
culturii, ca și la Direcția generală a 
mecanizării din Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii ni s-a relatat că ia 
combina autopropulsată de recoltat 
cereale „Gloria" C-12, produsă de u- 
zina de mașini agrioole „Semănătoa
rea" din Capitală se înregistrează 
destul de dese scurgeri de ulei, de
teriorări de piese și mai ales ruperi 
rapide ale curelelor trapezoidale de 
transmisie ; de doi ani. de cind se 
produc la Fabrica de articole din ta
blă din Codlea. calitatea mașinilor 
de stropit și prăfuit este sub orice 
critică. Ne întrebăm ce valoare poate 
să aibă planul de măsuri întocmit de 
uzină încă în 1969 pentru 
rea 
te ?

elimina- 
cauzelor diferitelor deficien- 
Din aceleași surse am con-

Ing. Adrian PRODAN 
Florea CIOBANU 
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. a V-a)
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 1 
Doresc să vă exprim, Excelență, cele mai sincere mulțumiri pen

tru felicitările pe care ați avut amabilitatea să mi le transmiteți cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România T
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare și urările 

transmise cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Singapore.

Folosesc acest prilej pentru a adresa poporului român sincere salutări 
și cele mai bune urări de fericire, pace și prosperitate din partea poporu
lui și guvernului Republicii Singapore.

IUSOF ISHAK
_  Președintele Republicii Singapore
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FAPTUL
DIVERS

I
Două surori

Știa despre sora ei că este 
născută în 1942 în București și că 
o cheamă Anlca sau Florica 
Moraru. Desigur, puține ele
mente. Maria Stoian din Orăș- 
tie (str. Codrului 24) s-a adre
sat, totuși, Inspectoratului Mi
liției Capitalei, solicitînd spri
jin pentru găsirea surorii sale 
de care fusese despărțită cu 
mulți ant in urmă. Șansele e- 
rau destul de reduse. în cele 
din urmă, însă, după căutări 
de mai multe luni de zile, sora 
Măriei Stoian a fost găsită. în 
curînd, cele două surori se vor 

oputea întîlnl. Va fi, desigur, 
revedere emoționantă.

De-a v-ați
ascunselea,
după deget

Inginera Maria Cunițchi din 
Sinaia a venit, într-una din .zi
lele trecute, la Ploiești și a so
licitat o audiență la conducerea 
Inspectoratului școlar al jude
țului Prahova. „Inspectorul ge
neral este plecat" — i-a comu
nicat secretara (deși In ziua res
pectivă, conform programului a- 
fișat, era zi de audiență). Ace
lași răspuns l-am primit mai 
întâi și noi. Și totuși, am reușit 
să discutăm cu inspectorul ge
neral Mihail Marian, care... 
afla în birou. Ne-a promis 
va lua măsuri, a recunoscut 
în instituția menționată nu
pot admite asemenea atitudini 
față de solicitanți. Am vrut să 
vedem efectul „măsurilor" res
pective. După o jumătate de 
oră. am întrebat din nou secre
tara dacă inspectorul general 
primește în audiență. Ni s-a răs
puns : „Nu. Este plecat". De ce 
le-o fi plicind unora să-și as
cundă după deget lipsa de soli
citudine ? Nu s-au convins că. 
în felul acesta, se vede mai 
bine ?

se 
că 
că 
se

Deconturile
așteaptă

Acum trei ani. la mar
ginea orașului Arad, a în
ceput construirea unui camping 
după un proiect întocmit de 
D.S.A.P.C. Timișoara. Nici a- 
cum însă nu se știe dacă și cînd 
anume va fi terminat. între
prinderea orășenească de cons
trucții și reparații din localita
te. după doi ani de la deschide
rea șantierului, s-a desființat, 
iar lucrările au „sucombat" și 
ele. Motivul ? în proiect s-au 
oonstatat o serie întreagă de de
ficiențe : amplasament necores
punzător pentru deservirea tu
riștilor și montarea corturilor, 
lipea unor căi de acces etc. 
în concluzie, lucrările au rămas 
„baltă", iar banii cheltuiți (a- 
proximativ 250 000 lei) s-au 
dus... pe apa sîmbetei. Cum a 
fost întocmit proiectul și, mai 
cu seamă, de ce au fost necesari 
doi ani pentru descoperirea de
ficiențelor ? Sugerăm o anchetă 
temeinică pentru... decontarea 
risipei în contul celor vinovați.

Dublă
felicitare

SCHIMBURILE

DE EXPERIENȚĂ NU SÎNT

UN SCOP ÎN SINE...
în numeroase organizații de partid 

vilcene este vizibilă preocuparea pen
tru împrospătarea bagajului de meto
de și forme ale muncii politico-educa
tive de masă, in scopul creșterii efi
cienței acesteia prin conectarea ei la 
aspectele majore ale activității eco
nomice. în investigațiile întreprinse 
am căutat să aflăm în ce măsură 
se preocupă organele locale de par
tid de răspîndirea metodelor intere
sante, atractive ale muncii politice 
de masă. Merită relevat faptul că un 
șir de organizații de partid nu s-au 
limitat să „importe" experiența al
tora în domeniul muncii politice de 
masă, ci au depus eforturi pentru a 
căuta soluții ingenioase, eficace, cu 
o largă audiență și accesibilitate.

Despre ecoul și efectul unor filme 
realizate de cinecluburile din Rîm- 
nicu Vilcea — autentice ,jmicroreflec- 
toare" locale — s-a mai scris în zia
rul nostru ; la combinatul chimic, la 
Uzina de produse sodice Govora, în 
unitățile combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului au că
pătat extindere gazetele satirice, pre
cum și panourile cu „ilustrate" — 
imagini surprinse de ochiul ager al 
aparatului de fotografiat, care înfă
țișează într-o manieră convingătoare, 
combativă, diferite aspecte privind 
disciplina muncii, gospodărirea bunu
rilor materiale, reducerea consumuri
lor specifice, calitatea produselor ; la 
fel, „colțurile informative" — auten- 
tioe buletine „la zi" ale celor mai 
semnificative evenimente din viața 
colectivelor —, interviurile fulger 
luate cu magnetofonul și supuse apoi 
audienței colective etc.

Agitația vizuală cu un conținut 
general și funcție de „pavoazare" este 
treptat înlocuită cu alta vie, comba
tivă, care reține atenția, invită la re
flecții, prin aceea că e orientată spre 
sarcinile stringente, specifice locului 
de muncă. Dacă adăugăm apariția 
unor gazete de perete care au devenit 
cronici sugestive ale vieții colectivelor, 
izbutind să determine măsuri de în
dreptare a neajunsurilor, precum și 
organizarea de întîlnlri periodice ale 
unor activiști de partid și de stat, ju
riști, medici, lucrători din domeniul 
culturii cu muncitori din punctele 
îndepărtate de lucru ale șantierului 
hidrocentralei de pe Lotru sau din 
exploatările forestiere, vom avea o 
imagine a progreselor realizate în 
amplificarea mijloacelor muncii po
litice de masă.

Nu cumva însă toate aceste acțiuni 
constituie doar eșantioane sau uni
cate ?

O asemenea presupunere este infir
mată de faptul că în ultima lună și 
jumătate au fost organizate trei 
schimburi de experiență pe probleme 
ale muncii politice de masă în spri
jinul îndeplinirii sarcinilor economi
ce, Comitetul municipal Rîmnicu 
Vilcea al P.C.R. a organizat o aseme
nea manifestare la Uzina de produse 
sodice Govora ; consiliul județean a! 
sindicatelor și-a desfășurat schimbul 
de experiență la U.I.L. Brezoi, iar 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid a găsit gazdă, 
pentru al treilea schimb de experien
ță, șantierul nr. 1 al întreprinderii 
județene de construcții.

Frecvența acestor schimburi de 
experiență poate stîrni, ce e drept, 
îndoieli, dacă nu cumva, în locul unei 
preocupări statornice, permanente, 
au loc manifestări festiviste, cu ca
racter sezonier ?

— Nu cred să fi fost prea multe 
schimburi de experiență, pentru că 
pînă acum n-au mai avut loc ase
menea acțiuni pe care le socot foar
te utile — ne spune tovarășul Con
stantin Găulea, președintele comite
tului sindicatului de la platforma de 
produse stratificate din lemn Rm. 
Vilcea, care a participat la fiecare 
din ele. Noi am și trecut să aplicăm 
unele metode despre oare am aflat la 

■ceste întîlniri. Dar cine știe ? Aglo
merarea lor poate să se ti datorat și 
intenției de a... recupera rămânerea 
în urmă în această privință ?

S-ar putea să fie vorba și de efec
tele unei lipse de coordonare sau ale 
unor tendințe de paralelism, așa cum 
de altfel — cam tardiv, ce e drept, 

•— a .apreciat și tov. Gheorghe Si- 
meanu, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, Rm. Vilcea.

Important este însă că, lucru con
firmat de aprecierea mai multor in
terlocutori, utilitatea schimburilor de 
experiență amintite nu poate fi con
testată. S-a extins folosirea foilor 
volante, a „reflectorului" realizat cu 
aparatul de fotografiat, a colțurilor 
informative ; gazetele de perete de
vin efectiv mijloace agitatorice. în- 
tr-un cuvînt, .schimburile de experi
ență au contribuit la extinderea u

viața de partid

nor metode eficiente ale muncii po
litice de masă. Cei ce au participat 
la aceste manifestări remarcă însă o 
anumită unilateralitate ; în mare mă
sură tematica lor se repetă, este par
că copiată.

Pentru o mai temeinică edificare 
pornim spre șantierul nr. 1 al în
treprinderii județene de construcții, 
care a găzduit unul dintre schimburi
le de experiență amintite. Pe fațade
le unor blocuri în construcție vedem 
panouri care informează despre eta
pele de dare în folosință a palierelor, 
termenul de predare „la cheie", an
gajamentul de scurtare a acestui ter
men.

întreprindem un sondaj. întrebăm 
e formație de muncitori, care lu
crează în imediata apropiere a unui 
asemenea panou, cînd urmează să 
dea în folosință blocul ? Primim mai 
multe răspunsuri. Nici unul nu con
cordă cu cel de pe panou. Nici chiar 
cel primit de la dispecerul șantieru
lui. în schimb, oamenii relevă nu
meroase deficiențe în aprovizionarea 
locului de muncă, în organizarea 
muncii, marele volum de lucrări e- 
xecutate manual, deficiențe ce se re
percutează asupra calității și terme
nului de dare în folosință. „Sînt des
tui factori de conducere — ne spu
ne un macaragiu — care ar merita 
cu prisosință o critică severă pentru 
aceste neajunsuri".

Așadar, s-ar părea că organiza
torii schimbului de experiență, în- 
cintați de panourile proaspăt voprt- 
te. nu au socotit necesar să pri
vească și... în spatele acestora. în
tre timp, la gazeta satirică, fotogra
fiile anume pregătite pentru „eve
niment" s-au scorojit, explicațiile au 
fost șterse de ploaie...

în mod firesc îți pui întrebarea : 
cum e înțeles aici rolul de factor 
mobilizator al muncii politice de 
masă dacă ea ocolește „cu discreție" 
neajunsurile ? Inevitabil, panourile 
evocă tendința anacronică de a con
cepe agitația vizuală ca avînd un 
simplu rol decorativ.

Pe. de altă parte, este limpede că 
a transmite mesajul experienței 
înaintate nu înseamnă a îndeplini o 
formalitate de cartare — ca la poștă 
— și apoi de difuzare la mai multe 
adrese a unor colete cuprinzînd a- 
celeași informații. Schimburile de 
experiență la care ne referim, ca și 
celelalte mijloace specifice muncii 
politice de masă, s-au dovedit oare 
a fi receptive la inițiativele, la fe
nomenele noi care apar în viața co
lectivelor sau se așteaptă pasiv „o- 
mologarea" lor după ani și ani ?

Iată că la C.E.I.L. fiecare din 
cei 89 de ingineri de aci și-a pro
pus să realizeze în timpul liber și 

să aplice în producție cel puțin un 
studiu de specialitate. Un viu exem
plu de pasiune pentru specialitatea 
aleasă ! Cu toate acestea, nici unul 
din cele trei recente schimburi de 
experiență n-a înregistrat cu sensi
bilitatea unui seismograf această 
manifestare a spiritului de emulație, 
acest efort creator spre a-1 populari
za, sprijini și extinde.

într-o discuție purtată asupra 
preocupărilor curente și 'de perspec
tivă ale organelor locale de partid 
în domeniul muncii politice de 
masă, tov. Constantin Matei, secre
tar al Comitetului județean Vilcea 
al P.C.R., ne spunea : „Paralel cu 
eliminarea carențelor în coordona
rea acțiunilor menite să faciliteze 
răspîndirea experienței pozitive în 
domeniu] muncii politice de masă, 
intenționăm să continuăm aplicarea 
metodei folosite în ultimul timp pri
vind folosirea instruirilor periodice 
ca un prilej de a îmbina instruirea 
„teoretică" cu documentarea practi
că, asigurînd contactul direct cu ex
periență Înaintată, la sursă. Nu 
avem in vedere organizarea unor 
acțiuni pompoase, .spectaculoase, cu 
cit mai mulți participanți, cât mai 
multe referate și luări de cuvînt. 
Considerăm că, lucrînd cu grupuri 
restrânse, alcătuite după specificul 
activității și pregătirii activului, se 
poate asigura cadrul prielnic schim
bului de experiență, confruntării pă
rerilor în vederea adoptării solu
țiilor optime. Uneori, organizăm 
schimburi de experiență, dar după 
ce au avut loc, ca și cînd ar repre
zenta un scop în sine, unii secretari 
ai organizațiilor de partid, ca în ca
zul șantierului 1 construcții, socot 
că pot lăsa lucrurile în voia mersu
lui de la sine, nu acționează ener
gic pentru a încetățeni efectiv me
todele și formele noi, superioare. Și 
în acest domeniu sîntem deciși să 
Întărim oontrolul, îndrumarea, astfel 
ca finalizarea schimburilor de expe
riență să fie urmărită sistematic".

Constantin MORARU 
Petre DOBRESCU

Noul hotel Jiul din Craiovo Foto : Gh. VințiM

în procesul de producție sînt impli
cate nevoi de ordin social și sanitar, 
pe care conducerea administrativă a 
întreprinderii se obligă prin contrac
tul colectiv a le satisface. Zilele trecu
te am întreprins o anchetă — în direc
ția amintită — în cîteva unități in
dustriale mari, din județul Prahova. 
Și am găsit aici destule lucruri demne 
de lăudat. La Fabrica de sticlărie din 
Azuga, de pildă, in toate atelierele 
există vestiare, dușuri cu apă caldă 
și rece. Am remarcat grija conducerii 
pentru ca muncitorilor să li se rezer
ve un loc corespunzător, unde să ser
vească gustarea adusă de acasă. Au 
fost amenajate mese și bănci, s-au 
montat sobe cu plită, unde omul iși 
poate încălzi bucatele sau poate să-și 
prepare un ceai. „Am făcut cite ceva 
pînă acum, ne spune directorul uni
tății, inginerul Teodor Gălbineanu. 
S-ar putea întreprinde, desigur, mai 
mult, dar uneori organele financiare 
tutelare privesc prea rigid această 
problemă. Se opun chiar alocării de 
sume foarte, foarte mici. De exem
plu, un control financiar al ministe
rului ne-a criticat aspru, socotind 
un lux faptul că am dotat spă
lătoarele cu un set de prosoape : cu 
greu am scăpat de imputarea prosoa- 
pelor cu pricina".

Folosindu-și gospodărește fondurile, 
o altă unitate — Uzina mecanică Te- 
leajen — a procurat frigidere pentru 
uzul salartaților din secțiile prelucră
toare ; aceștia își pot astfel păstra în 
bune condiții alimentele pînă la con
sumarea lor. „Nici nu știți cît de 
mulțumit sint — 
ne spunea mun
citorul Gheorghe 
Babonea —. cînd, 
la ora prânzului, 
scot din frigider 
sucul, roșiile și 
ardeii grași, reci 
ca de la gheață". 
La Uzina de me
canică fină se 
remarcă de ase
menea grija pen
tru asigurarea 
condițiilor ca fie
care salariat să 
iasă pe poartă 
curat, îngrijit. A- 
nexele sociale 
sînt bine întreți
nute, iar instala
țiile sanitare sint 
reparate curent. 
Totul este în 
deplină ordine, 
în incinta uz>- 
neî funcționează 
chioșcuri alimen
tare, de unde 
muncitorii își pot 
cumpăra dulciuri, 
produse de pani
ficație, sucuri.

Din păcate, nu 
peste tot se ma
nifestă un ase
menea interes 
pentru anexele 
sociale ale întreprinderilor. La fa
brica de postav Azuga. aflată în 
imediata vecinătate a celei de sticlă
rie, am întîlnit o situație aproape de 
necrezut ! Unele vestiare sînt a- 
tît de neîngrijite, incit ai im
presia că te găsești intr-o uni
tate de mult părăsită. Tencuie- 
lile sînt căzute, vopseaua e des
prinsă de pe pereți. Chiuvetele sînt 
sparte, instalațiile sint defecte, iar 
grătarele de lemn și coșurile de hîr- 
tii lipse.se cu desăvârșire. Pretutin
deni e dezordine și murdărie. Tova

rășul Petre Tașcă, șeful serviciului 
administrativ, căruia ii incumbă direct 
grija pentru anexele sociale a căutat 
tot timpul să se scuze. Dar ce scuze 
mai pot fi valabile în fața unei to
tale delăsări ? Es-te impasibil de cre
zut că directorul, președinta comite
tului sindicatului sau ailți reprezen
tanți autorizați să nu fi vizitat vreo
dată anexele sociale. Cum de au to
lerat această situație ? Cu surprin
dere am aflat că tovarășul Petre 
Tașcă este și secretarul Consiliului o- 
rășenesc al sindicatelor din Azuga ; 
așadar, neglijența lui e cu atit mai 
condamnabilă.

La Fabrica de hîrtie Bușteni, ingi- 
nerul-șef ne-a vorbit pe larg despre 
măsurile oare s-ar fi luat pentru a- 
menajarea anexelor sociale : procura
rea de dulapuri metalice, amenajarea 
de băi. dușuri etc. începusem să cre
dem de-a binelea că am nimerit in
tr-o unitate-model. „La noi — ni s-a 
spus — există o preocupare susținută 
pentru ca salariatul să aibă condiții 
corespunzătoare de menținere a igie
nei, de aranjare a ținutei, de luare a 
mesei. Eu personal controlez periodic 
nu numai procesul de producție, dar 
și felul cum sînt întreținute anexele 
sociale". Ne-am arătat dornici să'vi
zităm întreprinderea. Cînd colo, ce 
să vezi : in sectorul hîrtie de ziar 
instalațiile sanitare erau complet dis
truse, lăsate în paragină ; spălătoa
rele — neîngrijite, iar în vestiar® 
năpădiseră gindacii.

— Ce părere aveți despre toate a- 
eestea — l-am întrebat pe Constan

„CORNULEȚUL CU LAPTE1 
este inamicul 

disciplinei in producție?
ANCHETĂ PE PROBLEME 

SOCIAL-SANITARE

tin Stanislav, locțiitorul președintelui 
sindicatului, care ne însoțea.

Interlocutorul nostru n-are încotro 
și recunoaște deschis :

— Ce să spun, noi, sindicatul, nu 
prea ne-am ocupat de starea anexe
lor sociale. Ne-am interesat mai mult 
de realizarea indicatorilor de plan. 
Sîntem vinovați. Dar....

Omul s-a oprit și a ezitat să-și 
continue gîndul. La insistențele 
noastre, a îndrăznit :

— Voiam să spun că, de fapt, nici 
«elelalte organe care ne-au vizitat 

fabrica — activiști de la Consiliul 
județean al sindicatelor, chiar și de 
la partid — nu prea s-au interesat 
despre aceste lucruri. Mai mult, cînd 
noi am ridicat asemenea probleme, 
ne-au tăiat-o direct : „tovarăși, ne 
ocupăm acum de dușuri, sau de pro
ductivitatea muncii ?“ După părerea 
dumnealor, se vede treaba. aceste 
două noțiuni n-au nici un fel de le
gătură, ba chiar se resping.

La uzina „1 Mai" din Ploiești ni 
s-a relatat același lucru de cătr® 
tovarășul Mihail Bădulescu, pre
ședintele comitetului sindical :

— Eu personal — se plîngea el ■— 
am ridicat probleme de ordin social 
in comitetul de direcție, dar degeaba. 
Mi s-a spus că sînt alte treburi mai 
importante de rezolvat în secțiile 
prelucrătoare, că asemenea problem® 
ae pot amina.

Puținul interes al comitetului d® 
direcție al uzinei amintite pentru pro
blemele de ordin social se poate con
stata -și în fapt. în timp ce ân alte 
unități s-au deschis puncte alimen
tare de unde se poate cumpăr» 
un sandviș, un corn, o ciocolată, țigări, 
aici au fost desființate și celle car® 
existau. S-a motivat că. chipurile, 
cale trei chioșcuri alimentare ar in
troduce... indisciplina în uzină. Tot 
pe acest considerent s-a desființat 
mai apoi jumătatea de oră necesară 
luării prînzului. Ora de masă la. can
tină s-a schimbat de la 12 la ora 
terminării schimbului. Deși în dezba
terile ședințelor de grupe sindicale, 
în adunări pe întreprindere, oamenii 

au arătat nete
meinicia acestor 
măsuri arbitrare, 
cei în drept n-au 
reconsiderat si
tuația.

— Se întăreșt® 
oare realmente 
disciplina în mun
că prin asemenea 
măsuri ? l-am în
trebat pe locțiito
rul secretarului 
de partid, Oprea 
Torna.

— Da’ de un
de... .— ne răs
punde deschis a- 
cesta.

La această ma
re uzină, nici gri
ja pentru servi
rea la cantină a 
unei mese consis
tente nu prea e- 
xistă. în Contrac
tul colectiv se sta
bilește ca „mân
carea să fie va
riată și să conți
nă, caloriile cores
punzătoare". O 
comisie de me
dici. igieniști, ac
tiviști ai sindica
tului constată în
să că diversifica
rea meniurilor 

este slabă și că valoarea caiorică 
este sensibil inferioară celei prevă
zute. Tot această comisie stabilește 
că, în unele vestiare și locuri de spă
lare, la băi, lipsește preocuparea pen
tru igienă.

— Ceea ce ați observat pe viu 
dumneavoastră — ne-a spus pre
ședintele Consiliului județean al sin
dicatelor Prahova, tovarășul Ion Ale
xandru — sint lucruri cunoscute și d® 
noi. Se poate vorbi foarte mult pe a- 
ceastă temă. Eu insă aș trage o sin
gură concluzie : comitetele sindical® 
din numeroase întreprinderi nu do
vedesc încă perseverență. in a deter
mina conducerile administrative să 
rezolve cît mai conștiincios sarcinii® 
lor pe linie social-sanitară. Evident, 
nu se poate neglija nici un minut 
realizarea, decadă cu decadă, a pla
nului de producție, dar asta nu în
seamnă să nu-ți îndeplinești, în cali
tate de conducător de întreprindere, 
obligația de a asigura muncitorilor 
condiții corespunzătoare de lucru.

— Ca să se remedieze aceastâ 
situație ce veți întreprinde ? .

— încă în cursul acestei luni vom 
analiza, cu toată răspunderea, cu toți 
factorii din întreprinderi, modul cum 
se îndeplinesc prevederile contrac
tului colectiv, cum întreprinderii® 
se achită de obligațiile ce le revin 
față de salariați. Organele noastre 
sindicale din uzine vor urmări mai 
ferm modul cum conducerile admi
nistrative își respectă promisiunile. 
De asemenea, lucrătorii noștri au 
sarcina expresă de a sprijini nemij
locit, mergînd pe teren, comitetele 
sindicale.

Deci, lucrurile sînt cunoscute, exis
tă și intenția de a face ceva pentru 
îndreptarea lor. De ce consiliul ju
dețean al sindicatelor n-a pus pînă 
acum ordine in această problemă 
Planuri de felul celor înfățișate de 
tovarășul președinte s-au mai văzut.

După părerea noastră, este necesa
ră și intervenția mult mai energică 
a comitetelor uzinale de partid, a Co
mitetului județean de partid Prahova, 
pentru ca asemenea probleme de 
mare însemnătate socială să fie ope
rativ soluționate. în ce ne privește, 
vom informa pe cititorii noștri asu
pra urmărilor prezentei anchete.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii*

Cercetînd numeroasele docu
mente ale familiei Gîrbovicea- 
nu, lucrătorii Arhivelor statului 
din Capitală au avut surpriza 
descoperirii unei poezii necunos
cute aparținind lui George Coș- 
buc. Mai precis, este vorba de 
o felicitare în versuri, adresată 
de poet acestei familii. Desigur, 
un document interesant pentru 
specialiștii în istoria literaturii, 
iar pentru arhivarii în cauză — 
un prilej să se felicite pentru 
descoperirea făcută.

într-adevăr,
a fost
acarul

lntr-una din zilele trecute, in 
gara București-Triaj, un vagon 
încărcat cu fier vechi a luat-o 
deodată razna și s-a răsturnat. 
Patru linii de cale ferată au tre
buit să fie închise timp de trei 
ore și jumătate. Ce se întâmpla
se ? Deplasate la fața locului, 
organele de anchetă au stabilit 
că vinovat de această întîmplare 
se făcea acarul 1. 
Gheorghe Ionică. El încredința
se macazul unui 
nepricepîndu-se, 
manevră greșită, iar rezultatul 
s-a văzut. Astfel stind lucrurile, 
acarul (tot el. dar în acest 
pe bună dreptate) este bun 
plată. ~ 
cerca

de serviciu
prieten, care, 
a efectuat o

Orice „manevră" ar 
tot aici ajunge.

caz 
de 

in-

Rubrics redactatâ de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
îs»

cu 
„Scînteii'

• RECLAM AȚII

• SESIZĂRI

Dar iată că au trecut 
luni — timp în care 
Iași mai multe scri- 
n-am putut intra în

re- 
co- 
au 
co-

• într-o scrisoare adresată 
dacției, un grup de locuitori ai 
munei Tătaru, județul Prahova, 
sesizat că, în timp ce drumul 
munal este prost întreținut, conca-

la ce pericol sîți- 
seslzările noastre, 

se construiască o 
și alocat fondurile 
constructorul —

• în orașul nostru, în zona gării 
«-a dat în folosință un nou cvartal 
de blocuri. O dată cu acestea, însă, 
nu s-a construit și o platformă pen
tru depozitarea gunoiului. Astfel că 
locatarii depun gunoiul la întîm
plare, printre blocuri, pe alei, fiind 
lesne de înțeles 
tem expuși. La 
s-a hotărât să 
platformă. S-au 
necesare. Dar
I.J.C.M. Gorj — și beneficiarul — 
I.P.C.F.L. Tg. Jiu — discută de săp
tămâni in șir unde să o amplaseze.

Un grup de locatari ai blocului 
G — zona gârii — Tg. Jiu

• Un grup de muncitori de la în
treprinderea de montaje București, 
Șantierul Pitești, ne-a sesizat că în 
anii 1966—1967 au urmat — cu scoa
tere din producție — cursurile unei 
școli de calificare. Dar, deși au tre
cut atiția ani de-atunci, nici pînă 
acum nu li s-au înmânat certifica
tele de calificare care. li se cer la 
locurile lor de muncă. Scrisoarea a 
fost trimisă, pentru lămurirea lu
crurilor, consiliului municipal al 
sindicatelor Pitești, care ne răs
punde : „Personalul care a coordo
nat și condus aceste cursuri a.fost 
mutat de către conducerea între
prinderii pe un alt șantier din țară, 
lăsînd actele neîntocmite, fapt pen
tru care nu s-au putut elibera car
netele respective".

Deci, după ei... 
puns nu se poate 
cine, totuși, va 
respective.

potopul. Din răs- 
afla, insă, cînd și 
elibera carnetele

în stația C.F.R.• Anul acesta, 
Rm. Sărat s-au făcut unele lucrări 
de refacere a căii ferate și de ame
najare a peronului. In urma acestor 
lucrări, pe peron s-a creat o pantă 
așa de mare, îneît cărucioarele pen
tru transportul coletelor (ce urmea
ză să se încarce în vagoanele da

mesagerie) nu o mai pot urca. Din 
această cauză, sîntem nevoiți să 
recurgem din nou la transportul 
manual, ceea ce înseamnă întârzieri 
în expedierea coletelor sau întîr- 
zierea trenurilor. Direcția regiona
lei C.F.R. Galați, care a avut iniția
tiva acestor modificări, este singura 
în măsură să rezolve situația ce s-a 
creat. Așteptăm.

Un grup de salariați ai stafiei 
Rm. Sârat

încurcat ițele, 
aproape două 
am trimis la 
sori — și tot 
posesia coletului respectiv.

Alexandru CRINTEANU,
Poiana Lacului Argeș

• RĂSPUNSURI
• în ziua de 1 iulie a. c. fiica 

mea, Crinteanu Cornelia (studentă 
la Universitatea din Iași) a depus 
la Oficiul P.T.T.R. nr. 1 din Iași 
patru colete. cu buletinele de expe
diție nr. 169, 170. 171 și 172, spre 
a fi expediate pe adresa mea in 
comuna Poiana Lacului, județul 
Argeș. Unul din ele. nr. 172, care 
conținea diferite obiecte de îmbră
căminte, nu l-am primit nici pînă 
astăzi. M-am deplasat la Iași. Aici 
am aflat că și acest colet (în greu
tate de 6,500 kg) fusese expediat și, 
drept dovadă, mi 
tificatul nr. 908 din iulie ; totodată, 
am fost asigurat 
cercetări spre a se

s-a eliberat cer-
că se vor face 
stabili unde s-au

sorul adus în comună pentru procu
rarea materialului pietros necesar 
stă nefolosit de luni și luni de zile.

Consiliul popular județean, căruia 
i-a fost trimisă sesizarea, în răs
punsul său către redacție (semnat 
de vicepreședintele Gh. Dumitres
cu și directorul direcției de dru
muri și poduri, Al. Teodorescu) 
precizează : „în anul 1969, conca- 
sorul n-a fost folosit, întrucit a fost 
defect, iar anul acesta, din cauza 
drumului impracticabil, n-a putut fi 
deplasat în punctul „Ciortea", de 
unde urmează să se extragă piatra. 
Utilizarea concasorului va începe 
cînd va fi posibilă transportarea lui 
la noul punct de lucru".

Cînd se va crea aceastâ posi
bilitate ? Nu putem afla din răs
puns ! Cum de altfel nu putem ști 
nici cine suportă sumele de bani 
plătite drept amortisment pentru 
acest utilaj nefolosit. Un alt răs
puns poate ne va lămuri.
• La începutul lunii ianuarie am 

semnalat O.C.L.P.P. că blocul în 
care locuiesc (proprietate perso
nală), dat în folosință la sfirșitul 
anului trecut, prezintă o seamă de 
deficiențe : terasa este prost con
struită, din care cauză apa ploilor 
pătrunde cu ușurință în apartament; 
coșul de aerisire, în loc să iasă 
prin terasă, trece prin bucătăriile 
apartamentelor etc. Demersurile 
mele însă au rămas fără ecou. Ce-i 
drept, O.C.L.P.P. a trimis într-o zi 
un delegat, dar în loc să verifice 
cele sesizate și să dispună unele 
măsuri, în consecință, m-a întrebat, 
pur și simplu, dacă eu sînt cel care 
am făcut sesizările (!). Și a plecat. 
După citva timp am fost în au
diență la tov. director al O.C.L.P.P. 
De-aici mi s-a spus să merg acasă 
liniștit că totul se va rezolva. Dar 
nu s-a rezolvat absolut nimic.

C. IONCICĂ
Sos. Colentina 
Bloc 9 C, ap. 
București

NOI HANURI TURISTICE

129,

Ca-
am- 

lor
• De câtva timp, pe străzile 

pitalei pot fi văzuți vînzători 
bulanți de semințe ; 
este și mai mare pe 
cum cînd a început 
diviziei A la fotbal, 
vorbim de pericolul 
pentru sănătatea publică, este 
lesne de înțeles cît rău aduc 
ei curățeniei orașului. Credem că 
organele în drept trebuie să inter
vină pentru a se pune capăt acestui 
«oi de comerț.

numărul 
stadioane, a- 

campionatul 
Fără să mai 
ce-1 prezintă 

publică, 
rău

Gh. IONESCU, 
București

Pentru sutele și miile de tu
riști care străbat în aceste zile 
cu trenul, autocarele sau auto
turismele itinerarele pitorești 
ale patriei, CENTROCOOP 
propune popasuri dintre cele 
mai reconfortante la noile ha
nuri turistice, pe care le-a a- 
menajat sau construit în a- 
cest an. Situate pe drumuri 
de largă circulație, în zone 
montane sau în mijlocul u- 
nor priveliști de o rară fru
musețe, noile hanuri turistice 
oferă celor care le trec pra
gul un sejur plăcut, agreabil.

Printre noile hanuri care se 
bucură de atenție este și cel 
cu numele de „Bucura", am
plasat în apropiere de ruine
le cetății Sarmizegetusa și de

rezervația de zimbri din Ha
țeg. Hanul dispune de locuri 
de cazare în camere cu cite 
2 și 3 paturi.

Pe o altă arteră prin
cipală a tării, în Moldova, 
CENTROCOOP invită pe a- 
matori Ia „Hanul Ancuței", 
care reeditează aidoma pe cel 
devenit celebru prin pana lui 
Mihail Sadoveanu. El se află 
pe DN 2, Ia km 351, și dispune 
de locuri de cazare conforta
bile în camere și căsuțe cam
ping. Printre preparatele cu
linare care se pot servi aici 
este nelipsită vestita tochitu- 
ră moldovenească, iar dintre 
băuturi — nu mai puțin ves
titul vin de Cotnari.

Cartea prin poștă

Librăria centrală „Cartea 
prin poștă", unitate a coope
rației de consum din Bucu
rești (str. Sergent Nuțu Ion 
nr. 8—12, sector 6), preia co
menzi de manuale școlare pen
tru elevii de la cursurile se

rale și fără frecventă (cla
sele a IX—XII) și pentru alțl 
solicitanți din mediul rural. 
Comenzile se pot trimite prin- 
tr-o simplă carte poștală, pla
ta făcîndu-se la primirea cole
tului.

lipse.se
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ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE DELEGAȚIILE DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALE ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI

(Urmare din pag. I)
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Todor Jivkov își string prietenește 
mîinile, se îmbrățișează.

Pe un mare panou, încadrată de 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Teilor Jivkov, de dra
pelele celor două țări, se afla 
urarea în limbile română și bul
gară „Bine ați venit, scumpi frați 
români!“. Tinere în costume națio
nale bulgărești oferă oaspeților 
flori. O gardă de onoare, formată 
din ostași îmbrăcați în frumoase 
tunici roșii de paradă, prezintă o- 
norul.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășii Ceaușescu și Jivkov 
trec în revistă garda de onoare. 
Apoi sînt prezentați membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bul
garia : Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul con
strucțiilor și arhitecturii, ing. Kon
stantin Popov, ministrul energeti

La centrul
După convorbirile oficiale, dele

gația română, însoțită de conducă
torii de partid și de stat bulgari, a 
vizitat Centrul județean de calcul 
electronic din Ruse, instalat în clă
direa sfatului popular. Boris Jecov, 
directorul centrului, adresează oas
peților un călduros salut, exprî- 
mînd bucuria colectivului de a 
avea în mijlocul său pe conducăto
rul partidului și statului român, 
vecin și prieten, și pe ceilalți 
membri ai delegației române. în 
fața unor planșe și scheme are loc 
o expunere asupra activității des
fășurate de această unitate, unul 
din primele centre județene de 
calcul înființate în 1965. Cei 240 
de specialiști — programatori, ma
tematicieni, ingineri, economiști —■ 
care lucrează în această instituție 
contribuie la rezolvarea unor pro-

DEJUN ÎN 
DELEGAȚIEI

Tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Populare Bulgaria, a 
oferit vineri un dejun în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La dejun au participat membri 
ai celor două delegații, conducători 
ai organelor locale din orașul și 
județul Ruse, alte persoane ofi
ciale române și bulgare.

Salutînd în numele delegației 
bulgare pe oaspeții din România 
frățească, pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășul Maurer, tovarășul Todor 
Jivkov a exprimat, în toastul 
rostit, convingerea că această 
întîlnire va marca un nou pas 
înainte în dezvoltarea relați
ilor dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, dintre Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comunist 
Român. Referindu-se la convorbi
rile avute în legătură cu construi
rea nodului hidroenergetic și la 
problemele privind colaborarea bi
laterală, vorbitorul a spus :

Noi am fost unanimi în a consta
ta că această colaborare se dez
voltă cu succes și că, totodată, e- 
xistă posibilități ca ea să se dez
volte și mai mult în domeniile e- 

cii și al combustibilului, Spas Gos- 
podov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, și alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă pe membrii delegației 
române.

Pe platoul din vecinătate, mii 
de cetățeni fac o entuziastă pri
mire solilor poporului român. 
Deasupra mulțimii se văd portre
tele tovarășilor Ceaușescu și Jiv
kov. Se scandează cuvinte de bun
venit, urări în cinstea prieteniei 
dintre cele două popoare vecine.

în aclamațiile puternice ale ce
lor prezenți, oaspeții se îndreaptă 
spre Ruse, port dunărean și cen
tru economic și cultural al R. P. 
Bulgaria. Dintr-o mașină deschisă, 
conducătorii celor două delegații de 
partid și guvernamentale răspund 
ovațiilor.

De-a lungul drumului, împodo
bit cu drapelele celor două țări, cu 
lozinci în limbile bulgară și ro
mână, localnicii salută cu bucurie 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. în centrul orașului 
Ruse, o mare mulțime de oameni 
face o însuflețită primire oaspeți
lor. Se aclamă îndelung pentru 
prietenia frățească dintre popoare
le celor două țări.

de calcul
bleme majore legate de accelera
rea progresului tehnic, de intro
ducerea metodelor moderne de 
conducere, planificare, aprovizio
nare tehnico-materială în activi
tatea industrială, agricolă, comer
cială și de construcții. Centrul de 
calcul deservește în prezent 30 de 
întreprinderi industriale și 27 de 
unități agricole socialiste.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează feli
citări colectivului de specialiști, le 
urează noi succese în importanta 
lor activitate și propune ca spe
cialiști români și bulgari din do
meniul calculului electronic să e- 
fectueze un schimb de experiență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației ro
mâne semnează apoi în cartea de 
onoare a acestei unități științifice.

CINSTEA 
ROMÂNE

conomic, tehnico-științific, cultu
ral, precum și colaborarea din
tre cele două partide ale noas
tre. Principalul este că noi sîn- 
tem animați de dorința ca a- 
ceastă colaborare să se dezvol
te și mai mult în interesul celor 
două popoare ale noastre, în sco
pul nostru comun — construirea 
socialismului și comunismului în 
țările noastre, vecine și frățești.

Sîntem profund convinși — a 
spus în continuare tovarășul Todor 
Jivkov — că opera pe care o fa
cem acum constituie o contribuție 
la întărirea în continuare a rela
țiilor noastre în lupta pentru pace 
și socialism.

în încheiere, tovarășul Todor 
Jivkov a toastat pentru colabora
rea și prietenia frățească dintre 
cele două partide și țări, pentru 
înflorirea continuă a poporului ro
mân, pentru Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Central, în 
sănătatea secretarului general al 
părtidului, .tovarășul Ceaușescu, 
pentru guvernul Republicii Socia
liste România, pentru președinte
le Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Maurer, și toți cei prezenți.
. în toastul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a. mulțumit pentru pri
mirea cordială care s-a făcut de
legației române, pentru cuvintele 
rostite de tovarășul Todor Jivkov 
la adresa Partidului Comunist Ro
mân, a poporului român și a prie
teniei dintre popoarele noastre. 
Secretarul general al partidului a 
adresat în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Român și al guvernului un salut 
călduros partidului comunist, gu
vernului și. poporului bulgar.

Discuțiile de azi — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — s-au 
desfășurat într-un spirit tovără
șesc și au evidențiat largi posibi
lități pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor bune dintre noi 
în domeniul economic, tehnico- 
științific,’ cultural și în alte dome
nii de activitate. Apreciem că 
întîlnirea de azi și convorbirile pe 
care le-am avut vor aduce o con
tribuție însemnată la dezvoltarea 
viitoare a relațiilor de colaborare 
dintre partidele și țările noastre.

De altfel — a spus în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — la 
baza acestor relații stau vechi tra
diții, stă comunitatea de interese în 
construcția socialismului, în înfăp
tuirea unei politici de pace în Bal
cani, în Europa și în întreaga lume, 
în realizarea unei colaborări trai-

La gospodăria agricolă 

cooperativă din Straklevo

agricolă
VIH-lea 
comuna

român pîine și 
vin, tradițională 
oaspeților iubiți, 
casei de cultură.

După-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează, la invi
tația gazdelor, gospodăria 
cooperativă de muncă „Al 
Congres al P.C.B." din 
Straklevo. în piața din mijlocul 
comunei, oaspeții sînt întîmpinați 
cu ovații și urale de numeroși cetă
țeni. Tineri și tinere, îmbrăcați în 
frumoase costume populare, oferă 
solilor poporului 
sare, plosca cu 
datină în cinstea

Pe frontispiciul 
între portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, e în
scrisă urarea în limba română 
„Bine ați venit, dragi reprezentanți 
ai poporului frate român !“.

Președintele gospodăriei, Zlati 
Mițov, salută cu căldură pe oas
peți, subliniază semnificația a- 
cestei vizite prietenești, apoi ex
pune principalele preocupări și 
rezultate ale acestei unități. în a- 
ceastă gospodărie, cu o suprafață 
de 9 000 ha și cu un colectiv de 
peste 1 700 membri, declarată uni
tate model, se experimentează și 
se aplică din 1968 sisteme de con
ducere și planificare a producției 
agricole pe baza metodelor elabo
rate în colaborare cu Centrul ju
dețean de calcul economic Ruse 
și cu institute specializate cen
trale. Sînt înfățișate rezultatele 
obținute în producția de cereale, 
plante tehnice și legume, precum 
și în sectorul zootehnic. Se men
ționează că, datorită aplicării me
todelor științifice în conducerea 
procesului de producție, se obțin 
recolte mari și o eficiență sporită 
în creșterea animalelor, urmărin- 
du-se reducerea volumului de 
muncă și a prețului de cost pe 
unitatea de produs.

Se vizitează apoi punctul de dis
pecerat, de unde se urmărește și se 
coordonează aotivitatea întregii 
gospodării pe baza unui sistem 
informațional prin radio și telefon. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează despre consumurile 
specifice de furaje, numărul ovi
nelor crescute în gospodărie, veni
turile realizate de cooperatori, des
pre modalitățile de înregistrare și 
transmitere a informațiilor la ni
velul unităților productive. în 
cursul discuției, tovarășul Todor 
Jivkov dă o serie de lămuriri oas
peților, subliniind, între altele, pre
ocupările partidului și guvernului 
bulgar pentru experimentarea și 
extinderea acestor sisteme moder
ne de conducere și planificare în 
agricultură, în vederea dezvoltării 
complexelor agroindustriale.

Se vizitează construcțiile sectoru
lui de creștere și îngrășare a oilor, 
unde se preconizează folosirea unor 
metode moderne de furajare și 
întreținere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de ac- 

nice între țările socialiste, în întă
rirea mișcării comuniste și munci
torești. Deci, pe această bază, exis
tă toate condițiile ca relațiile din
tre partidele și popoarele noastre 
să cunoască o înflorire^ tot mai pu
ternică. Noi sîntem convinși că sa 
va realiza aceasta.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru dezvol
tarea și întărirea prieteniei dintre 
partidele și popoarele noastre, pen
tru prosperitatea poporului bulgar, 
pentru Partidul Comunist Bulgar și 
guvernul Republicii Populare Bul
garia, în sănătatea primului secretar 
al C.C. al P.C.B. și președin
tele Consiliului de Miniștri, to
varășul Todor Jivkov, în să
nătatea tovarășului Jivko Jivkov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, în sănătatea celor pre
zenți la dejun.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Locuitorii orașului Ruse au făcut o entuziastă primire inalților oaspeți

tivitatea desfășurată pentru ame
liorarea raselor, sistemul de meca
nizare a muncii și asigurarea fura
jelor.

în semn de înaltă prețuire față 
de solii poporului român, coopera
torii oferă daruri oaspeților.

La despărțire, locuitorii comunei 
aclamă îndelung pentru prietenia 
româno-bulgară.

Seara, la înapoierea în orașul 
Ruse, cetățenii salută cu căldură, 
cu sentimente prietenești, delega
ția de partid și guvernamentală 
română condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Oaspeții sînt întîmpinați cu pîine și sare de câtre cooperatorii din Straklevo
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—DE ÎNALTĂ TEHNICITATE
Noi construcții industriale1

Uzina metalur-BACĂU : La 
gică din Bacău au fost asimilate 
in producția de serie noi tipo- 
dimensiuni de vane pentru con
ductele magistrale de aducțiune 
a apei și pentru Irigații. S-au 
introdus, de asemenea, în fabri
cație vane cu comenzi automa
tizate dotate cu echipamente de 
telecomandă, care vor putea fi 
folosite și in industria petroli
eră sau chimică.

trală mobilă de beton cu o ca
pacitate de 10 000 — 15 000 mc 
pe an, un încărcător frontal cu 
cupă de 1,6 mc pentru tractorul 
S-l 500 și o combină pentru ză
padă cu turboforeză adaptată 
tractorului U-400.

ARAD : A fost conceput și 
construit un nou tip de moară 
mecanică de măcinat furaje fi
broase la Uzina de reparații din 
Arad. Noul tip de moară are o 
capacitate de circa 60 tone în 24 
de ore. Tot aici a fost execu
tată o nouă linie tehnologică 
complexă pentru uscat lucerna 
și diferite furaje verzi.

IAȘI : La uzina mecanică „Ni- 
noi

MIERCUREA CIUC : Se află 
în construcție, la Combinatul de 
exploatarea și industrializarea 
lemnului din Miercurea Ciuc, un 
nou utilai de frezat bușteni, a-

gregat care va înlocui clasicul 
gater folosit în prezent. Prelu
crarea buștenilor prin frezare- 
tocare reduce volumul pierderi
lor datorate rumegușului cu 5—6 
la sută. Totodată, specialiștii din 
Miercurea Ciuc studiază posibi
litatea valorificării cu eficiență 
maximă a rumegușului prin ob
ținerea făinei din lemn, a cărei 
valoare este de cîteva zeci de 
ori mai mare decît a rumegu
șului brut.

ORADEA : La uzina chimică 
„Sinteza" din Oradea au intrat 
în ultimul timp în funcțiune 
noi instalații de produse organo- 
fosforice, o secție de pigmenți 
anorganici, precum și o instala
ție modernă de măcinare și 

■ micronizare a materialelor de 
umplutură. Sporirea capacități
lor de producție și hărnicia co
lectivului acestei uzine creează 
posibilitatea obținerii pînă la 
sfîrșitul anului în curs a unei 
producții suplimentare de aproa
pe 200 milioane lei peste pre
vederile cincinalului.

instalații moderne, care , execută 
automat toate operațiunile de la 
sortare pînâ la ambalare, stația 
are o capacitate de prelucrare 
zilnică de 24 tone materie pri
mă. Ea asigură valorificarea su
perioară a legumelor și fructe
lor din bazinul Tîrnavei.

colina" au foșt asimilate 
tipuri de utilaje de înaltă teh
nicitate, printre care : o cen-

Betoane vacuumate
BACĂU : Pentru prima dată în 

țară, constructorii barajului de 
pe Valea Uzului folosesc la lu
crările hidrotehnice betoane va
cuumate. Acestea se obțin prin- 
tr-un sistem nou de turnare, 
care constă în compactarea su
plimentară a betoanelor prin 
eliminarea completă a golurilor

cu ajutorul pompelor de vid. 
Prin folosirea sistemului de va- 
cuumare, numărul golurilor se 
reduce cu 80 la sută, ceea oe face 
ca rezistența la uzură 
nelor turnate să fie de 
mai mare față de cea 
după sistemele clasice.

TIMIȘOARA : Cu trei luni 
înainte de termenul prevăzut au 
intrat în funcțiune primele lo
turi de mașini și utilaje ale noii 
țesătorii. Ea va contribui la spo
rirea producției Combinatului 
textil nr. 1 Timișoara cu mai 
bine de 5 milioane mp țesături 
de bumbac pe an.

BRAȘOV : Constructorii bra
șoveni au terminat și dat în fo
losință un complex de clădiri 
pentru depozitarea agregatelor 
și pieselor de schimb pentru 
cooperativele agricole de pro
ducție din județ. Complexul, si
tuat la marginea orașului, est.e 
prevăzut cu hale spațioase de 
mare capacitate.

a betoa- 
două ori 
obținută

*

SIBIU : La Dumbrăveni a in
trat în funcțiune o modernă 
stație de deshidratare a legu
melor și fructelor. Dotată cu

CĂLĂRAȘI • La Combinatul 
de celuloză și hîrtie Călărași a 
intrat în probe tehnologice o in
stalație automată de spălare a 
celulozei, care va contribui 
extinderea capacității de 
ducție existente. Tot aici 
intrat în funcțiune, înainte 
termen, 3 mașini-coimfiine 
confecționat caiete, cu o capa
citate de 3 000 tone pe an.

la 
pro- 

au 
de 
de

TEHNOLOGIE

SPORITA

Diesel- 
ingineri 
șef Ma
ia acest

EFICIENTĂ
MODERNĂ

La. uzina mecanică de material 
rulant „16 Februarie" din Cluj 
a fost încheiat studiul tehnolo
gic de asimilare în reparații ca
pitale a locomotivelor ’ 
hidraulice. Grupul de 
condus do constructorul 
rius Pislă. care a lucrat 
studiu, a reușit să rezolve pro
bleme deosebit de complicate 
privind reprofilarea producției 
marii uzine. Potrivit noii tehno
logii, reparațiile capitale se vor 
desfășura în sistemul „produc
ției de serie". Pînă acum, o lo
comotivă clasică intrată in ase
menea reparații era refăcută 
prin recondiționarea propriilor 
piese și subansamble. Proba 
funcțională se făcea pe linie, în 
circulație. Tehnologia modernă

preconizată de autorii studiului 
înlătură acest procedeu, care 
provoca dese stagnări și pre
lungea timpul de imobilizare a 
locomotivelor. După demontarea 
completă a locomotivelor DH, 
cele aproape 50 000 de repere din 
care sînt alcătuite vor fi tri
mise diferitelor sectoare specia
lizate pentru readucerea la pa
rametrii optimi, iar anumite pie
se de mare uzură vor fi înlo
cuite din producția proprie a 
uzinei. Probele funcționale se 
vor executa pe bancuri speciale. 
Tn hala de montaj vor fi con
struite astfel locomotive noi, 
din piese și subansamble sosite 
în flux continuu de la sectoarele 
de recondif ionare.



PAGINA 4 SClNTEIA — sîmbăta 12 septembrie 1970

SA FII PA TRIOT
PRIN SCRISUL TAU!
ținul dintre izvoarele poeziei caia 

nu seacă niciodată este istoria, de Ia 
rădăcinile ei pierdute în mit și le
gendă pînă la evenimentele ce se 
desfășoară sub ochii noștri. S-ar pu
tea afirma, fără a greși, că dacă isto
ria s-a aflat de multe ori la baza 
marii poezii, poezia la rindul ei a fost 
factorul de mare gală al istoriei. Prin 
poezie faptele înaintașilor demni de 
glorie ori ale celor osîndiți pentru 
lupta lor capătă acea strălucire 
vie și acea grandoare căreia noi, în 
ierarhia valorilor umane. îi spunem 
nemurire.

„Divina Comedie" a lui Dante mus
tește la fiecare pas de seve istorice ; 
Shakespeare are din cele 37 piese 
cam 20 cu substanță istorică. Și, fără 
să mai amintim clasicii greci sau pe 
cei francezi, e destul să rostim nu
mele unor poeți ca Tasso, Camoens, 
Alfieri, Goethe, Schiller, Pușkin, 
Hugo. Bîichner sau Tolstoi pentru ca 
să ne dăm seama că propileele care 
duc spre acropolea celei mai înalte 
spiritualități realizabile prin litera
tură, iar în esență prin magma ei de 
poezie, sînt cioplite din marmora 
faptelor istoriei umane. în definitiv 
e vorba de soarta umanității realizată 
multiplu șl variat in destinele po
poarelor și ale marilor personalități.

Istoria, desigur, nu este poezie, ci 
pur și simplu evenimente și fapte Ia 
nivelul actelor ce presupun con
știința supraindividuală și gestul cu 
semnificație ce angajează destine la 
dimensiunea participării colective. 
Fapt este că poetul e acela care prin 
alchimia sa transformă personagiile 
istorice ți actele lor în poezie, fie a- 
« easta poem, dramă sau roman. Prin 
arta poetică, istoria, fără a-și pierde 
identitatea ei de realitate „obiectivă", 
devine o valoare spirituală degajată 
de contiguitate și semnificativă în 
sensul acordat ei de poet ca reprezen
tant al timpului si ambianței sociale. 
<u coeficientul propriu al talentului 
si al viziunii sale etice.

Pentru poet istoria are, deci, și un 
caracter de pretext care-i prileju
iește exprimarea ideii sale de su
blim. de frumos, de uman și etic. 
Iar cu aceasta ăm atins și marginea 
de unde începe poetul să dea operei 
sale un conținut istoric, o finalitate, 
integrînd-o in traiectoria timpului 
său.

Marx în „18 Brumar" arată că în 
momentele decisive popoarele ape
lează la străbunii lor, la gloria de 
altă dată. Și cine mai bine decit su
fletele de poet sînt în stare să evoce 
..umbrele" eroilor din trecut, faptele 
lor și să îndemne la continuarea 
aspirațiilor lor nobile. întreținînd fla
căra sacră a unei finalități umane, 
care mai presus de individ pune co
lectivitatea ? Eminescu, meșter în a 
■ontrapune treoutul-prezentului, con
fruntă trecutul prin întâlnirea dintre 
Miroea cel Bătrin și Baiazid Ildirim 
cu mizeria timpului său, a crasei îm- 
burgheziri de după glorioasa epocă 
pașoptistă. „Eu îmi apăr sărăcia și 
nevoile și neamul", zice Mircea — cu
vinte neatestate de nici un document 
istoric, dar exprimind un adevăr de 
esență : pentru că dacă Mircea încă 
nu avea la începutul secolului al XV- 
lea conștiința de națiune caracteris- 
tică secolului al XIX-lea. cei în nu
mele cărora vorbea, erau aceiași 
oameni ai gliei, ai vetrei noastre 
străbune, ai setei de-a fi. de-a nu-și 
conteni existența pe aceste melea
guri, erau cei pe care istoria i-a cu
noscut și mai tîrziu, în lupta pentru 
dobîndirea independentei naționale, 
-au împotriva hitleriștilor în Carpați. 
pe Mureș, în Tatra, pe Hron... Ace
iași sau urmașii lor, care azi con
struiesc socialismul la Galați, la Por
țile de Fier ori pe Argeș.

Sint convins că niciodată n-a exis
tat un moment mai prielnic decit a- 
cum. la noi în țară, pentru evocarea 
trecutului în semnificațiile lui ma
jore, deci pentru a da poeziei, aces
tui nectar al eroismului și entuzias
mului. o substanțială hrană istorică. 
Substanțialitatea unei literaturi lumi
nată de sensurile adinei ale istoriei 
este infinită ; iar noi sîntem pe de
plin consubstanțiali cu trecutul nostru.

Să fii patriot prin scrisul tău. iată 
un ideal adevărat pentru creator I 
Comuniștii sînt continuatorii demni 
ai trecutului progresist al poporului. 
De aici și marile datorii față de na
țiune ale scriitorilor comuniști.

Pornind de la eroii cântecelor hâ
tri nești, ori poate chiar din «trătlmpul 
plămădirii acestui popor și luînd în 
considerație faptele și oamenii întru
chipați în opera unor scritori ca Ale- 
xandrescu, Bolintineanu, Alecsandri, 
Negruzzi, Hașdeu, Odobescu, Emi- 
nescu, Delavrancea, Davilla. Sado- 
veanu, Rebreanu, Blaga, Sorbul pînă 
la contemporani de-ai noștri ca Mir
cea Ștefănescu, Z. Stancu, E. Jebe- 
leanu, E. Camilar, Titus Popovici, H. 
Lovinescu, E. Barbu, Mihnea Gheor
ghiu, A. Mihale, M. Davidoglu, I. O- 
mescu. Al. Voitin, Paul Anghel, N. 
Tăutu, ca să-î amintim numai pe câți
va dintre cei în al căror scris se re
flectă figuri ale trecutului mai înde
părtat sau mai apropiat, cîte din aces
te figuri nu ar putea stîrni încă și 
Încă noi realizări artistice sub un 
unghi de lumină tot mai apropiat de 
felul nostru de a vedea, mai larg, 
mai umanitar, mal revoluționar ?

Însemnări de Mihai BENIUC

Sub lespedele istoriei se Va afla tot
deauna jarul pe care nu numai omul 
de știință cu spiritul său iscoditor, 
dar și artistul cu antenele sale su- 
prasensibile, întinse din epoca sa spre 
trecut și eu forță de emisiune spre 
viitor, poate să-1 descopere și să-I 
joace în palmă ca pe o stea. Horea 
și tovarășii săi nu-și au după aproa
pe două veacuri cintărețul pe măsură,
— poate că deoarece încă nimeni n-a 
înțeles pathosul etic ce-1 însuflețea 
pe eroul din Albac. Vlad Țepeș ar 
merita o dramă care să zguduie scena 
și inimile spectatorilor, prin cumpli
ta sete de-a pedepsi abuzul, jaful, 
încălcarea țării, și prin durerosul sfîr- 
șit al voievodului. Ce să mai spu
nem de Mihai Viteazul și toți cei
lalți de la descălecat și pînă Ia Cuza 
Vodă, de la Posada și Marienburg 
pînă la eroicele jertfe aduse în lupta 
pentru independentă, de toți aceia 
care cu arma, cu sapa, cu pana, cu 
geniul lor au construit și apărat va
tra acestui popor ?

Desigur, în evocarea literară a unor 
momente și personalități care-și me
rită locul în pantheonul existenței 
noastre milenare, scriitorul de azi are 
șansa deosebită jde a beneficia de o 
lucidă, științifică perspectivă în co
mentarea istoriei trecute, de a apela 
la filozofia cea mai înaintată — ma
terialismul dialectic și istoric — care-1 
ajută să interpreteze în profunzime 
semnificația unor evenimente, a ac
telor unor personalități. Noi ne aflăm 
azi într-un moment istoric nou, fău
rim o societate nouă, societatea so
cialistă, care ne dă dreptul să afir
măm că aspirațiile seculare ale po
porului, lupta lui eroică, profețiile 
unor oameni luminați ai națiunii 
s-au realizat. Scriitorul de azi por
nește — nici nu s-ar putea altfel — 
de la această realitate nouă în evo
carea artistică a istoriei.

Se împlinesc 50 de ani. în 1971. de 
Ia înființarea Partidului Comunist 
Român ! Cîte acte de semnificație is
torică pentru destinul țării, cîți eroi 
desprinși din rindurile comuniștilor 
își așteaptă încă întruchiparea artis
tică ! De la Lupeni, de la Grivița, 
C.F.R., din închisori, din timpul ile
galității și războiului, ca și din anii 
marilor prefaceri sociale ai ultimului 
sfert de veac, anii istoriei noastre 
contemporane — oameni devotați po
porului, partidului, luptând pentru 
cauza patriei și socialismului, oferă 
un univers generos și inepuizabil 
pentru artistul-cetățean al vremilor 
noastre! Resuscitate, aceste momente, 
personalitățile care le-au ilustrat în 
coordonatele reale ale existenței lor. 
tragică adesea, dar îmbrăcată în au
reola unui mesaj supraindividual, 
devin, sub pana scriitorului de ta
lent, factori pilduitori pentru prezent 
in desfășurarea energiilor naționale 
și în educarea caracterelor. Căci nu
mai caracterul impregnat de un ethos 
superior, rezultat dir.tr-o profundă 
cunoaștere a realităților, poate duce 
la închegarea acelor personalități care
— în efortul colectiv. înțelepțește o- 
rientat și îndrumat de forțe conducă
toare conștiente — să devină defini
torii pentru destinul unei țări si al

t V
Programul I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.
Campionatele internaționale 
de atletism ale României. 
Transmisiune de la Stadionul 
Republicii. Comentatori : 
Cristian Țopescu, Gh. Zîm- 
bresteanu.
Anunțuri — publicitate.
1 001 de sferi — emisiune 
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Teleenclclopedia • Breviar 
• Elan. • Scufundători.
Cîntă Ioana Radu.
Film serial : „Incoruptibilii" 
— Marea lovitură.
Steaua fără nume, prezintă 
Dan Deșliu. La emisiune par
ticipă și două stele cu nume : 
Doina Spătaru și Marcel Roș
ea. Emisiune de Simona Pa- 
traulea și Sorin Grlgorescu
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii progra 
mulul I.

19,00

19,1S
19,20

19.30
10.00

11.00
11,20

22,10

23.15
23.30

pen-

programul II

20,00 Deschiderea emisiunii. „Un 
oaspete străin" — comedie 
realizată de studiourile polo
neze. Interpreți: trena
Kwietkowska, Olma Janow- 
ska, Krzysztof Musid.

21,00 Concursul si Festivalul Inter
national „George Enescu" 
Lucrări de J. S. Bach inter
pretate de Bach-Orchester 
des Gewandhauses — Leipzig. 
Transmisiune de la Ateneu) 
Român.

92.90 Antologie lirică — Cezar Bal
tag.

92.15 închiderea emisiunii progra
mului 11
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Concursul și Festivalul

desăvîrșite arte 
țările scăldate de

ultimelor 
și faptelor 
să devină 
tindem să 

is-

1

cinema

CONCERTUL CVARTETULUI
O SĂRBĂTOARE A MUZICII

unul popor în elanul său creator de 
valori și producător de condiții umane 
la nivelul ce-1 merită munca entu
ziastă.

Dar să revenim la anul 1971. Jumă
tatea de veac de la înființarea P.C.R., 
jumătate de veac în istoria unei miș
cări ale cărei acțiuni au devenit ho
tărâtoare pentru soarta poporului și 
țării. Sărbătoare a partidului, a po
porului în întregul său, semicente
narul din mai este, fără îndoială, și o 
sărbătoare a noastră, a scriitorilor. 
Avem a împlini nobila misiune de 
a întruchipa în fața poporului nostru 
imaginile trecutului, ale 
cinci decenii, a oamenilor 
acestor decenii, incit ele 
grăitoare pentru ceea ce 
realizăm, continuîndu-ne drumul 
toric, dar la altitudinea epocii noas
tre, ale cărei antene contactează 
viitorul.

Nu e vorba de a „reconstitui" tre- 
eutul și de a-1 da drept model pre
zentului. Pentru că, din capul locu
lui, literatura nu poate fi o simplă 
copie a unei realități trecute, pre
zente sau ipotetic viitoare. Aceasta e 
treaba istoricilor, istoriografilor sau 
a futurologilor. Pentru scriitor, tre
cutul nu e un muzeu de ceară, un 
panoptic, de unde detașează o figură 
sau alta și o pune mecanic să miște 
pe scenă. Scriitorul ca făurar de 
artă, împreună cu personajele însu
flețite de el, devine altceva decit o 
fidelă copie a propriei sale ființe, 
sau a altor ființe. Faptul și personajul 
istoric capătă, prin arta scriitorului, 
o tensiune care transmite cititorului 
sau publicului o tensiune pe care, 
absorbită din ambianta socială, scrii
torul o simte în sine și simte și ne
voia s-o transmită. Că tonul e liric, 
epic sau dramatic, problema rămine 
aceeași : cită încărcătură afectivă 
vehiculată de o idee poartă opera de 
artă izvorită din dramatismul vieții 
în momentele cruciale ale existentei, 
însăși tensiunea spirituală a operei 
scriitorului, ca om angajat în spiritul 
epocii sale, este o rezultantă a unei 
angajări mai generale social-istorice 
pe care talentul înmănunchează ca 
o lupă razele 6olare și o proiectea
ză, focalizînd-o, pe ecranul conștiin
ței semenilor săi.

A cinclzecea aniversare de la în
ființarea P.C.R. va fi — pe lingă efor
tul întruchipării în operă a faptelor 
prezentului nostru socialist, a spiri
tului înnoitor al anilor pe care-i 
trăim și la a căror reliefare construc
tivă trudim cu conștiința datoriei 
față de destinele țării și de viitori
me — și un examen al capacității 
forțelor literare de a distila din fap
tele trecutului acea esență din care 
se degajă omenia acestui popor și ho- 
tărîrea sa de a se realiza într-o lume 
a progresului uman și a bunei înțe
legeai între popoare.

• Sunetul muzicii : PATRIA
9; 12,4.5; 16,30; 20.15.
• Intilnirea ; FESTIVAL - 9; 12; 
15,30; 18,15; 21, STADIONUL DI
NAMO — 19,30.
• Mayerling : FEROVIAR —
12,15; 15,30; 19, EXCELSIOR
10,30; 13,45; 17; 20,15, GLORIA 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Păsările : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3386) — 18,15; 
(3388) — 20,30, LUCEAFĂRUL - 
8,45: 11,15; 13.45; 16,15; 18,45; 21,13. 
GRADINA DOINA — 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
TOMIS — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30, la grădină 19,30, MELODIA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15, ARENELE ROMANE
— 19,15.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15: 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FAVORIT
— 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30,
PARCUL HERĂSTRĂU — 19,30.
• Această femeie : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45. PA
CEA — 15,30; 18: 20,15.
• Monștrii : DRUMUL SĂRII
13,30; 17,45; 20, COTROCENI
15,30; 17,45; 20.
• Clipa de libertate : CENTRAL
— 9.30, 11,30; 13,30; 16; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru : LUMI
NA — 9—15,43 în continuare ; 
18,15; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Jurnalul unei cameriste : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI
— 20,15 în continuare.
• Miracolul lupilor : CINEMATE
CA (sala Union) : — 9; 11; 13; 15: 
17; 19; 21.
• Dragoste șl viteză : GRIVIȚA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA
— 9. 11,15; 13,30; 16: 18,15, la gră
dină — 20.
• Argoman superdiabolicul : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
15,30; 17,45; 20. VITAN - 15,30; 18, 
la grădină — 20.15.
• Așa am venit : BUZEȘTI — 18.
• Dreptul do a te naște : BU
ZEȘTI — 15,30, la grădină — 20.15. 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Tiffany memorandum : DACIA
— 8.45—20,30 în continuare. FLO
RE ASC A - 15,30; 18: 20.30. MIO
RIȚA - 11; 15; 17.30; 20.
e Intîlnîre la vechea moschee : 
BUCEGI — 16; 18. ARTA — 16; 
18, la grădină — 20.
• Dragoste la Las Vegas : GRA
DINA BUCEGI — 20.
• Salariul groazei : UNIREA 
15,15: 18, la grădină — 20.30.
• Petrecerea : LIRA — 15 30;
la grădină — 20, PROGRESUL - 
15.30; 18. GRĂDINA PROGRESUL 
PARC — 20.
• Jandarmul se însoară : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20.30. VOLGA
— 16; 18.15; 20.30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
VIITORUL - 16; 18.
• Asul de pică : VIITORUL — 20. 
4 Profesorul infernului : MOȘI
LOR — 15,30: 13. la grădină —
• Intrusa : POPULAR — 16: 
30.
• Noul angajat : FLACĂRA
15.30.
• Păcatul dragostei : FLACĂRA
— 18; 20,30.
• Ora hotărîtoare : MUNCA
• Marile vacanțe : MUNCA

internațional

GEORGt IHISCU
Cuvinte de prețuire

8,45

pentru muzica românească
Cind Szeryng își încheia 

ultimele piese din recital, 
lăsîndu-ne pentru mult 
timp în memorie ecoul So
natei de Debussy, Cziffra 
se pregătea să atace acor
durile din Concertul pentru 
pian și orchestră de Grieg ; 
cind „Madrigalul" tălmăcea 
ritualul pentru Setea, pen
tru Bucuria și Dorința pă- 
mintului, Zabaletta își a- 
corda harpa pentru a ne 
dărui pagini din Haendel 
sau Rodrigo... Au urmat 
Klecki — marțial și, în ace
lași timp metodic, îneîntat 
de muzicalitatea orchestrei 
Radioteleviziunii, de felul in 
care au răspuns intențiilor 
lui în dificilul. Scherzzo 
beethovenian. Concerte, re
citaluri... Despre calitatea 
și semnificația lor a avut 
amabilitatea să ne vorbeas
că Ulrich Baumgartner 
(Austria), critic de artă, 
președintele Festivalului 
din Viena, invitat de onoa
re al Concursului și Festi
valului international ..Geor
ge Enescu".

— Sint prezent la multe 
festivaluri internaționale și. 
fără a fi protocolar, afirm 
că manifestarea bucureștea- 
nă este, din punct de vede

re muzical, de înaltă cali
tate artistică.

— Puteți să vă pronun
țați asupra citorva caracte
ristici ale școlii românești 
de compoziție 1

— La Viena am ascultat, 
în cadrul „Sărbătorilor mu
zicale vieneze" formațiile : 
„Madrigal" — condusă de 
Marin Constantin și Cvar
tetul „Musica", chitind mu
zică românească. Aici am 
urmărit și concertele an
samblurilor „Ars nova". 
„Musica nova". Si din nou 
am ascultat piesele româ
nești aparținând literaturii 
muzicale contemporane ofe
rite de „Madrigal". După 
tot ce am ascultat pînă a- 
cum, pot remarca la mulți 
creatori români multă ori
ginalitate, condeie excelen
te care știu să spună ce 
vor. Mi-amintesc de „Sce
nele nocturne" ale lui Vie- 
ru care au lăsat asupra au
ditorilor, la Viena, o impre
sie puternică.

— Pațcanu, Niculescu și 
Marbd, de exemplu, au a- 
rătat in concertul madriga- 
liștilor că doresc o muzică 
ce se sudează organic cu 
interpretul, că elementul 
tehnic se pleacă esenței, nu 
rămine gol, steril.

— Mai mult. azi cind teh
nica este nu o dată trans
formată în scop in aine, 
compozitorii pe care i-ați 
amintit au reușit să capte
ze sala, să cuprindă ascul
tătorii în vîrtejul exprimă
rii lor. în general nu cred 
în evoluții lineare. Muzica 
se încadrează unui proces 
social spiritual care nici el 
nu este linear. Interesante 
și fericite sînt momentele 
în care evoluției sociale îi 
corespunde evoluția artisti
că. Cred că aici, în Româ
nia, se reușește această în
trepătrundere. această po
trivire de ritm.

— Am înțeles din discu
țiile avute in cadrul Intîl- 
nirii cu presa că intențio
nați ca, in afara „Sărbăto
rilor vieneze" să organizați 
un „Festival muzical al ță
rilor dunărene". Aveți un 
obiectiv precis ?

— La Viena, cele 30 de zile, 
cit durează ...sărbătorile 
muzicale" — teatru, muzi
că. plastică — cuprind la un 
loc 1 000 de manifestări. Aș 
vrea ca Festivalul dună
rean. închinat numai muzi
cii, să aducă la Viena au
tori și interpreți ai acestei 

din toate 
Dunăre.

Urmăresc Festivalul „Geor
ge Enescu" și aș dori ca o 
astfel de atmosferă fertilă, 
prietenească, în care obiec
tivele muzicale slujesc ma
rea artă, să aibă și Festiva
lul muzical „dunărean".

Nu mă îndoiesc că și pre
zența unor mesageri ai mu
zicii din România va con
tribui la succesul manifes
tării austriece, aducindu-ise 
astfel încă o dovadă a bu
nelor relații ce există între 
creatorii din țările noastre, 
ea de altfel, în general, în
tre popoarele noastre. în 
sprijinul acestei afirmații 
mi-aș ingăditi să aduc ar
gumentul cel mai în actua
litate : poporul austriac se 
pregătește să întâmpine pe 
înaltul oaspete român, pre
ședintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. 
România se bucură de o 
mare simpatie în Austria și 
convorbirile la cel mai înalt 
nivel sînt așteptate cu real 
interes. Oamenii de cultură 
sint încredințați, de aseme
nea. că această vizită va 
contribui la intensificarea 
schimburilor artistice, cul
turale.

Smarando O1EANU

DE CAMERĂ

SMETANA"
O sarbătbare a muzicii de cameră 

— iată cum s-ar putea defini din 
primele cuvinte concertul susținui 
de formația pragheză. Binecunoscuți 
in lumea întreagă, cu un repertoriu 
cu.prinzînd toate epocile și stilurile, 
cvartetul „Smetana" a impresionat 
publicul Sălii mirt a palatului nu 
numai prin maniera spectaculoasă de

a prezenta intreg programul făl'â 
partitură, ci, mai ales, prin pătrun
derea lucrărilor incluse în program. 
Intenția pe deplin realizată a inter- 
preților de a se identifica pînă in 
cele mai mici detalii cu partiturile 
operelor atît de diferite ale lui Franz 
Xaver Richter (secolul 18). Leos Ja- 
nacek Beethoven demonstrează

Am consemnat următorul fapt la 
uzinele „Republica" din Capitală : 
Virgil Apietroaie și Ion Gheorghe. tă- 
cmd parte din prima promoție de 
muncitori pregătiți prin noua formă 
de școlarizare pe care o reprezintă u- 
eenicia la locul de muncă, și-au în
cheiat prima lună de activitate in 
producție cu un salariu de cite 1664 
lei. Firește, remunerația aceasta de 
început este' revelatoare în sine pen
tru temeinicia cu care sint pregătiți 
elevii prin această nouă formă de 
oregâtire a muncitorilor calificați și 
îndeamnă, totodată, la reflecții și mai 
profunde cu privire la cauzele — re
levate nu o dată in coloanele „Scin- 
teii" — care determină ca numeroși 
absolvenți ai școlilor profesionale, 
după un studiu teoretic și practic de 
trei ani să nu-și poată realiza obliga
țiile de producție decît după scurge
rea cîtorva luni de zile de practică.

Organizată in anul școlar 1967— 
1968, ucenicia Ia locul de muncă a în
registrat. succesiv, o afluență sporită 
de candidați, de la peste 12 000. in 
anul de debut, la mai mult de 80 000 
in prezent. în noul an școlar 1970— 
1971 alți peste 40 000 de tineri vor de
veni ucenici. Cu alte cuvinte, actualul 
eșalon de ucenici reprezintă mai 
mult de jumătate din totalul elevilor 
înscriși in primul an de studii la șco
lile profesionale.

După absolvirea primei promoții de 
elevi, in urmă cu numai cîteva sântă- 
mini, eficiența acestei forme de în- 
vățămint profesional a devenit o cer
titudine. Ucenicia răspunde deopotrivă 
cerințelor societății și dorinței tineri
lor tie a învăța o meserie într-un timp 
scurt. S-a dovedit cit se poate de ju
dicioasă prevederea ca în procesul 
instructiv-educativ instruirea prac
tică să ocupe importantul procent de 
80 la sută la meseriile ce se cer însu
șite în doi ani și 82 la sută la cele 
ce se învață în trei ani. precum și 
repartizarea ucenicilor pe lingă mun
citori. încadrarea lor în echipe sau 
brigăzi de muncitori, conduse de 
maiștri, potrivit specificului meseriei, 
posibilităților de asigurare a locului 
de muncă din fiecare întreprindere. 
Nu este insă mai puțin adevărat că în 
acest cadru există Ioc în unele uzine 
și pentru perfecționări. Repartizările 
la locul de muncă sînt. uneori, defec
tuoase. existînd cazuri cind un șef de 
echipă (de pildă, Toma Nițu de la 
„Vulcan") are în supravegherea sa 
30—40 de" ucenici, plus alte cîteva zeci 
de muncitori. Nu este de mirare a-

tunci că multi tineri fac „asistentă", 
că unii se complac in pasivitate sau 
se plimbă prin secții, așteptind să se 
termine cit mai repede schimbul. Din 
pricina numărului mare de ueenici pe 
care-i au în supraveghere (la uzinele 
..Autobuzul". ..Vulcan", la Combina
tul petrochimic-Ploiești etc.) cei care 
răspund de pregătirea lor nu pot cu
noaște posibilitățile fiecăruia. Aglo
merarea pe una și aceeași mașină de 
lucru conduce, totodată, la o pregă
tire îngustă, ceea ce poate crea viito-

Coman, șeful serviciului personal și 
invățămint, cei peste 300 de tineri 
practicanți in diverse meserii — 
strungari, sudori, forjori, tratamen- 
tisti turnători, modelieri — să dobân
dească o calificare solidă".

La terminarea uceniciei, absolvenții 
trebuie să aibă o pregătire pit mai 
cuprinzătoare, grație căreia să cu
noască utilajele și operațiunile cerute 
de meseria pentru care au optat. 
Acest obiectiv impune respectarea, cu 
rigurozitate, a graficelor de rotație Ia

cuperarea timpului pierdut. Or. după 
cum se știe, cheltuielile pentru cali
ficarea unui muncitor prin ucenicie 
in ramura metalurgiei sînt aproape 
de 12 000 lei (meseria „laminator 
țevi") sau de peste 17 000 lei (mese
ria de „lăcătuș mecanic"). Perfecțio
narea pregătirii practice a ucenicilor 
conduce, implicit, la fructificarea de
plină a unor asemenea investiții și 
ia asigurarea unor cadre mai temei
nic pregătite pentru necesitățile spe
cifice ale fiecărei uzine.

perfecte atăpinire a substanței muzi
cale. După muzica baroc din Cvarte
tul op 5 nr. 1 in do major, de Franz 
Xaver Richter, s-a trecut cu dezin 
voltură, fără tranziție, la Cvartetul 
de coarde nr. 1 de Leos Janacek, 
lucrare datînd din ultima perioada 
de creație a marelui compozitor ceh 
(scrisă in 1923). Execuția acestei lu
crări pune probleme extrem de difi
cile prin însuși conceptul muzical pe 
care este structurată muzica : fraze 
și suprafețe asimetrice, scurte. între
tăiate. intr-o transformare continuă 
și imprevizibilă. Este o piatră de în
cercare pentru interpreți de primă 
mină, iar realizarea oferită de către 
cvartetul .,Smetana" poate fi consi
derată ;,de referință". Suprafețele 
bine decupate, organic și logic în
lănțuite, culori instrumentale pictural 
urmărite, contraste judicios echili
brate și puse in lumină, masivități 
și rarefieri, toate acestea sint doar 
cîteva din calitățile interpretării. 
Lucrare complexă, Cvartetul nr. 1 
de Leos Janacek și-a aflat in cvarte
tul „Smetana", interpreții ideali.

Programul s-a încheiat, ca o încu
nunare, cu Cvartetul al XII-Iea. opus 
127 de Beethoven. A fost o sinteză 
o calităților ce trebuie întrunite in 
execuția-muzicii clasice : discurs mu
zical logic desfășurat și construi», 
contrapunctul bine detașat, micro și 
macrostructura strălucit redate. In
tensitatea dramatică s-a împletit cu 
respirația largă și generoasă, a tu
turor celor patru interpreți, ajungin- 
clu-se la mult visatul „instrument 
unic", și anume la noțiunea de cvar
tet în sensul de instrument „în sine".

Cele trei suplimente oferite — 
Dvorjak. Mozart și Haydn — s-au 
bucurat de aceeași redare, fiecare din 
ele impunînd prin luminozitatea ..mu
zicală".

Prezența la București, in cadrul 
Festivalului internațional „George 
Enescu", a cvartetului „Smetana" 
din Praga a fost, neîndoios, un eve
niment al muzicii.

U C E N CIA
Exigențe ale consacrării unei importante

forme de invățămint profesional

rilor muncitori dificultăți în situația 
in care vor fi puși să execute repere 
noi pe alte tipuri de mașini, tn unele 
întreprinderi se consideră că supraso
licitarea locurilor de muncă se dato- 
rește lipsei de mașini destinate șco
larizării, ceea ce poate ti adevărat, 
desigur. Dar factori de răspun
dere din aceleași întreprinderi re
cunosc : cu mai mult spirit gos
podăresc neajunsul ar 
lichidat prin înființarea unor ate
liere școlare. în care ucenicii să tacă 
primii pași iu meseria aleasă, să-și 
formeze deprinderile elementare de 
muncă, priceperea de a mînuî mași
nile, in virtutea căreia să aspire 
treptat la muncă independentă in 
secție. La uzinele .1 Mai" s-a con
stituit un asemenea atelier, înzestrat 
cu 46 mașini, unde tinerii muncesc 
efectiv sub îndrumarea unor maiștri- 
instructori. „Există premise ca in
tr-un asemenea cadru, spunea Gh.

putea fi

iocurile de muncă. Nu de puține ori 
insă, bunăoară la „Autobuzul", unii 
tineri sînt trimiși in secții la întim- 
plare, sînt dați in grija unor mun
citori care, in ciuda bunăvoinței ară
tate. nu știu cum trebuie trensmisă 
meseria. Ca urmare, anumiți ucenici 
in loc să participe la cunoașterea 
procesului tehnologic sau a operațiu
nilor specifice viifoarei lor meserii, 
prestează munci secundare, străine 
specializării propriu-zise (s-a sem
nalat cazul ucenicilor din primul an. 
in meseria de lăcătuș mecanic, la 
uzinele „Semănătoarea"-București. 
Uzina de pompe, Uzina de mașini 
electrice ș.a.). „Concepția" potrivit 
căreia „familiarizarea în meserie" 
înseamnă muncă, indiferent de na
tura ei. poate avea drept urmare, 
final, angajarea unor muncitori 
suficient pregătiți, cu un 
productiv sub posibilități, 
tacă eforturi suplimentare

în 
in- 

randamen i 
nevoiți să 
pentru re-

Dar să ne oprim și asupra celui de 
al doilea aspect al invățămintului 
ucenicilor. Pregătirea lor practică este 
completată, in mod firesc, cu pregă
tirea teoretică realizată prin invăță- 
m nitul profesional seral. Instrucțiu
nile torurilor de invățămint prevăd 
că in cazul cind într-o localitate nu 
se pot ține cursuri serale, se va or
ganiza invățăminț profesional de zi. 
2—3 luni pe an. eu scoaterea ucenici
lor din producție, așa-numitul invă
țămint comasat. Din păcate, in ma
joritatea întreprinderilor — după 
cum am fost informați — s-a optat 
pentru această a doua posibilitate. 
Dc altminteri, in anul școlar trecut 
doar 10 756 ucenici au urmat cursu
rile serale. Altfel spus, o prevedere 
care s-a formulat numai i—*— ■’ 
tuații de excepție 
regulă pentru că 
comodă. Mai mul*.
aceote perioade de studiu teoretio

r.umai pentru si- 
tlnde să devină o 
uneori oare mai 

in unele uzine

s-au fixat fără să se țină seama de 
cerințe elementare ale pedagogiei. 
După cum ni s-a relatat Ia Combina
tul petrochimic Ploiești, ucenicii din 
anul întâi, de pildă, au luat contact 
cu. producția fără să posede un mi
nim de cunoștințe de tehnologia me
seriei, fără să poată descifra o schița 
sau un desen tehnic, pentru că pe
rioada de studiu teoretic a fost pro
gramată integral abia în ultimul tri
mestru al anului. In anul al doilea, 
perioada de studiu teoretic a fost 
plasată între semestrele de practică, 
iar in ultimul an, la început. Cu
noștințele 
tinerii, 
risipit 
creat 
nul 
vire. După cîte se pare, învățămân
tul comasat va trebui menținut, to
tuși, pentru ucenicii din localitățile 
unde nu s-au organizat încă școli 
profesionale serale. Dar, opinau unii 
dintre interlocutorii noștri, in viitor 
ar ti necesar ca perioadele de studiu 
teoretic să preceadă instruirea prac
tică.

Desigur, e important cind și unde 
Învață ucenicii. Dar cel puțin atît de 
important este .și răspunsul la între
barea : ce învață. Revederea planu
rilor de invățămint se impune, în ,a- 
fara unor argumente concrete pe care 
le-a oferit experiența, și pen
tru faptul că începînd cu vara lui 
1971 către meseriile uceniciei se vor 
îndrepta absolvenții școlii de 10 ani. 
care beneficiază de cunoștințe teore
tice net superioare, față de promo
țiile 
roși __ __ _____ __ ,_____
scama de nivelul de cultură pc care 
<1 va asigura școala generală de HI 
ani. cunoștințele de limba română Și 
matematică nu ar trebui să mai faea 
parte din programul de pregătire 
teoretică a ucenicilor. E un punct de 
vedere care pare rațional și merită 
a fi studiat de forurile de resort în- 
trucît oferă o soluție pentru concen
trarea atenției asupra pregătirii de 
specialitate a elevilor.

Ucenicia și-a dovedit viabilitatea 
in sistemul invățămintului nostru 
profesional. Perfecționarea procesu
lui de studiu pe baza experienței do- 
bindite în pregătirea primei promoții 
ii va spori prestigiu] la care cu în
dreptățire aspiră.

pe care și le-au 
atît de dezorganizat, 
pe 

mari 
de calificare

Alexandru HRtSANIDE

AGENDA 
FESTIVALULUI

însușit 
s-au 

drum, ceea ce le-a 
greutăți la exame- 

sau de absol-

• f ormațiile camerale „Musica 
Nova". „Pro Arte" și „Philhar- 
moiiia" prezintă azi la Sala mică 
a palatului — orele 18 — muzică 
românească. In program : A- 
tlrian Rațiu. Ludovic Feldman, 
Dumitru Capoianu și Anatol 
Vieru.

• Un concert de muzică de 
Baeh se puatc asculta azi. Ia ora 
21, la Ateneul Român. Interpre
tează renumita formație din 
Leipzig Bacb-Orcherter des 
Gewandhauses ; in program mai 
figurează și Simfonia de cameră 
de Peter Hermann.

• Ieri după-amiază au susit in 
țară, pentru a participa la mani
festările Festivalului internațio
nal ..George Enescu", soprana 
Virginia Zeani. basul Nicola 
Ghiuzelev și dirijorul Bogo Les- 
covic.

școlii, generale de 8 ani. Nume- 
profesori emit părerea că (inimi

Victor VIȘINESCU

r

t-

A

t e a t r
• Teatru! de revistă ți comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău"): Trei fete de 
măritat — 19,30.
• Teatrul satiric muzica) ,,C. Tă- 
tiase" (la grădina Boema) : Sona- 
tul Lunii - 20.
• Teatrul evreiesc de stat: Ac
tul de căsătorie — 19,31).
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UN ADEVĂR UITAT ÎN UNELE COOPERATIVE AGRICOLE

Agrotehnica griului începe
înaintea insămințării!

Peste Bărăgan plutește freamăt d« 
toamnă. Combinele au intrat în la
nurile de porumb și floarea-soarelui. 
Pe șosele și pe drumurile de hotar, 
convoaie de autocamioane și trac
toare cu remorci transportă spre ba
zele de recepție și spre pătulele uni
tăților agricole primele cantități de 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr — iar din grădini spre piețe 
și fabricile de conserve legume de 
sezon. In unele cooperative agricole 
și întreprinderi agricole de stat se 
recoltează cite 5 000 kg de porumb 
la hectar, peste 2 000 kg floarea-soa
relui, 30 000—40 000 kg sfeclă de za
hăr.

Paralel cu strîngerea recoltelor de 
la culturile târzii, se muncește intens 
Ja pregătirea viitoarei recolte de griu. 
Pentru agricultorii din județul Ialo
mița — și nu numai pentru ei — 
anul acesta a fost plin de învățămin
te : la cultura griului multe unități 
agricole au recoltat peste 3 000 kg la 
hectar, dar sint și unele care au rea
lizat numai pe jumătate din această 
cantitate. Potențialul de producție 
al Bărăganului este mult mai mare 
și de aceea, în aceste zile, una din 
principalele preocupări ale specialiș
tilor din județ o constituie aplicarea 
corectă * tehnologiei pentru această 
cultură.

Cum se prezintă pămîntul pentru 
semănatul griului ? Miercuri, la orele 
16. președinții și inginerii-șefi din 
cooperativele agricole din partea de 
sud-vest a județului s-au adunat la 
T.M.A.-Cuza Vodă pentru a discuta 
ultimele amănunte în legătură cu 
tehnologia griului (pentru celelalle 
cooperative agricole din județ acest 
lucru a fost făcut cu o zi înainte la

Totuși in unele locuri fertilizarea 
continuă să fie desconsiderată sau 
privită ca un lucru oarecare. Coope
rativa agricolă „înfrățirea", de exem
plu. urmează să însămințeze in a- 
ceastă toamnă grîu 
în suprafață, de 95 
fost cultivat înainte 
relui. Deși pămîntul 
după această cultură, 
hrănitoare, nu i s-au aplicat 
rile de fertilizare adecvate. E ade
vărat, cooperativa n-a primit în
treaga cantitate de superfosfat soli-

și pe un teren 
hectare, care a 
cu floarea-soa- 
rămîne sărac 
i, în materii 

măsu-

prafață de 510 hectare, care va fi în- 
sămințată cu grîu după leguminoase, 
a fost pregătită. Cu toate că aici exi
gența față de calitatea lucrărilor de 
pregătire a terenului este ridicată, 
totuși unii mecanizatori nu înțeleg 
importanța acestui lucru și, îndată ce 
scapă de sub control, trag brazde la 
întâmplare. „Din cei 38 de tractoriști 
— ne spune Constantin Popa, preșe
dintele cooperativei, numai pe 15 
dintre ei ne putem baza. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii a dat 
„ordinul 2 000" prin care se prevăd

raid-anchetă în județul Ialomița

citată. Dar a primit de multă vreme 
îngrășăminte azotoase. care au fost 
depozitate la marginea satului... în 
grija nimănui. Or. așa cum s-a reco
mandat. jumătate din doza <le îngră
șăminte azotoase se putea administra 
acum, iar restul la iarnă sau la des- 
prunăvărare. Inginerul-șef Gheorghe 
Dragomir și președintele Vasile Va- 
leriu afirmau însă cu seninătate că 
la ei „nu se obișnuiește1* să se aplice 
azotatul toamna.

Probabil tot așa 
să se folosească 
grajd, așezat în
marginea tarlalei de pe care s-a re
coltat floarea-soarelui și unde tere
nul este în curs de pregătire pentru 
griu. Și pentru acest neajuns, preșe
dintele găsește o motivare : ..Oame
nii. sint ocupați acum alte tre-

nu se obișnuiește 
nici gunoiul de 
grămezi chiar la

: M. Andrcescu
Lecjiile practice privind tehnologia griului sint frumoase, ca la carte, dar 

ce se întâmplă în cîmp ? Foto

Slobozia). A fost prezentat Întregul 
set de mașini folosite la cultura griu
lui, de la arat și pinâ la semăna I. 
Tovarășul Gheorghe Pescara, direc
tor adjunct al direcției agricole, care 
se ocupă de problemele de mecani- : 
zare, a prezentat o adevărată lecție 
de agrotehnică, deosebit de utilă, in 
legătură cu ceea ce au de făcut me
canizatorii și specialiștii din unitățile 
agricole.

S-a subliniat necesitatea adminis
trării cu grijă a îngrășămintelor chi
mice. Este o problemă nu lipsită de 
semnificație, deoarece la recentele 
consfătuiri cu inginerii-șefi din coo
perativele agricole care au avut loc 
la București, discutîndu-se despre 
cultura griului, au fost prezentate 
diapozitive color, realizate din avion 
in primăvara acestui an în județul 
Ialomița. Se putea vedea cum fișiile 
de griu.- de un verde închis alternau 
cu cele galbene, dovadă că îngrășă- 
mintele chimice n-au fost aplicate 
uniform. Pentru viitoarea recoltă de 
grîu se poate aprecia că această lu
crare a fost executată mai bine, in 
sensul că administrarea îngrășămin
telor s-a făcut cu mai multă grijă și 
diferențiat, avindu-se in vedere con
ținutul solului in materii hrănitoare. . 
cit și natura plantelor premergătoare. 
Pe terenurile unde griul urmează 
după premergătoare timpurii, fertili
zarea s-a încheiat, iar acum se lu
crează la pregătirea celor de pe care 
«o stringe recolta de porumb și floa- 
rea-soarelui.

buri“. Nesocotirea 
considerată pe drept 
montară pentru fiecare agrpnom, gre
șelile care au persistat anii la rind la 
amplasarea culturilor, pregătirea ne
corespunzătoare a terenului etc, au 
făcut ca la cooperativa agricolă ..în
frățirea" să se obțină in aceăstă vară 
cu 1 000 kg de griu la hectar mai 
puțin decit la cea din Dor Mărunt. 
Este firesc să ne întrebăm de cîți ani 
va fi nevoie ca vecinii să învețe din 
experiența bună a vecinilor.

Și în alte locuri nigrășăniintele 
chimice nu sini folosite rațional. La 
cooperativa agricolă de producție 
Bucu superfosfatul era împrăștiat 
neuniform, deoarece alimentarea ma
șinii de împrăștiat se făcea fără sită, 
ceea ce permitea pătrunderea in bun
cărul mașinii a bulgărilor de îngrășă
mânt pietrificat. Unde erau sitele ? 
în magazia cooperativei — ne spune 
șeful secției de mecanizare.

Insă cele mai multe probleme le 
ridică pregătirea terenului, lucrare 
care depinde atît de munca tracto
riștilor. cit și de modul cum sint ei 
îndrumați de specialiști. Trebuie spus 
că in multe cooperative agricole din 
județ suprafețele destinate a fi culti
vate cu griu sint pregătite cu multă 
grijă, asemenea straturilor de grădi
nă. Dar nu peste tot.

Am poposit la una din cooperati
vele agricole fruntașe in cultura griu
lui. cea din comuna Dor Mărunt, ca
re a obținut în acest an o recoltă de 
3 156 kg griu la hectar. întreaga su-

acestei cerințe, 
ca o sarcină ele-

obligații precise privind calitatea 
lucrărilor agricole. La ora actuală 
4S0 hectare teren sint nearate, iar. 
pe măsură ce înaintăm cu recoltarea, 
suprafața va crește. Pentru 11 trac
toare abia acum au venit mecaniza
torii, dar sint începători, abia ieșiți 
de la școala de calificare. „Am discu
tat această problemă cu directorul și 
cu inginerul-șef de la I.M.A. Lehliu, 
care ne-au spus, ridicînd din umeri : 
„n-avem oameni, aceștia sint. cu a- 
ceștia trebuie să lucrăm". După cum 
se știe, inginerul-șef din fiecare coo
perativă esta răspunzător de munca 
mecanizatorilor. L-am întrebat pe in
ginerul Nicolae Ștefănescu de la a- 
ceastă unitate, dacă controlează cali
tatea lucrărilor. „Desigur, ne-a spus 
el. Avem tractoriști buni, dar si 
destui care nu-și fac datoria, care 
execută arături la mică adîncime. dau 
negru peste verde, cum zicem 
După unii trebuie să 
eu ori brigadierii".

— De ce executați 
punzătoare ? l-am 
Cocargeanu, șeful secției de mecani
zare.

— Avem cazuri cînd tractoriștii au 
muncit de mîntuială și atunci i-am 
sancționat materialicește. Fac dimi
neața instruirea cu ei. dar după ce 
pleacă pe teren nu-i mai pot urmări 
pe toți. Sînt 44 de oameni care lu
crează pe o rază de 16—18 kilometri 
și ca să trec, pe rînd. pe la fiecare 
mi-ar trebui două zile.

Este adevărat. dar pentru ea să se 
exediite o pregătire corespunzătoare 
a terenului, pentru ca această lucrare 
să se încadreze“tn normele de cali
tate trebuie pusă ordine in munca 
tuturor mecanizatorilor. Și în primul 
rînd, se cere mai multă exigență din 
partea specialiștilor, a tuturor cadre
lor de conducere din cooperativa a- 
aricolă. Spunem acest lucru deoarece 
si acum lipsa de exigentă se constată 
tocmai la acele cooperative agricole 
care și în acest an au obținut recolte 
mici la hectar, tn cea din satul înfră
țirea. inginerul-șef Gheorghe Drago
mir. spunea că este mulțumit, de mun
ca tractoriștilor. Dar vizitând împreu
nă cu președintele cooperativei tere
nul pregătit pentru griu s-au putut 
constata denivelări, care dovedesc ca 
plugul — contrar indicațiilor de la 
instructaj — nu a lucrat în poziție 
orizontală. In cooperativa agricolă 
din comuna Bucu. președintele Ion 
Uazacu și inginerul agronom ne-au 
condus la sola nr. 11, în suprafață de 
101 hectare, pregătită pentru grîu. In
ginerul agronom măsoară adîncimea 
arăturii : 25—30. centimetri. Dar adân
cimile sînt inegale, pe diferitele fî.șii 
de teren. Grapele stelate au fost des
completate. încât în loc de trei cim- 
puri se lucrează numai cu două.

— De ce n-ați cerut tractoriștilor să 
pună 3 cîmpuri de grape — l-am în
trebat pe inginerul de la această 
unitate.

— Pregătesc terenul destul de bine 
și așa. a sunat răspunsul.

Ce se întâmplă eu cel de-a! treilea 
cîmp de grapă, am putut constata la

(Urmare din pag. I)

La Uzina metalurgică din lași

Profilele formate la rece — 
ne declară ing. Mihai Vatu, cu, 
directorul Uzinei metalurgice 
din Iași — sint executate cu 
o mare precizie dimensională, 
grosime constantă și greutate 
minimă, permitiad utilizarea 
lor in tâmplarii metalice. în ar
marea galeriilor de mină sau 
ca stîlpi pentru liniile de înaltă 
tensiune. în domeniul cons
trucțiilor civile și industriale, 
ca elemente portante pentru 
grinzi, pene terme cu zăbrele, 
tabliere de poduri rulante și

feroviare, planșee. acoperișuri 
autoportante și 
culare.

în funcție de 
mai mari și mai 
coaomiei, capacitatea actuală 
de producție de profile for
mate la rece va crește în ur
mătorul cincinal, in acest scop, 
la Uzina metalurgică din Iași 
urmînd a fi montate 4 noi 
linii de profile formate la 
rece, dintre care una de pro
file sudate închise de mare 
complexitate.

stîlpi la funi-

cerințele tot 
diverse ale e-

noi.
stăm mereu, ori
lucrări necores- 
întrebat pe Ion

cooperativa agricolă din Ograda, unde 
acestea erau aruncate la grămada de 
fier vechi.

Cele constatate impun să reamin
tească mecanizatorilor — și să se ur
mărească printr-un control adecvat — 
cîteva probleme în legătură cu uti
lajele folosite la cultura griului.

Grapa cu disc : să lucreze cu cilin
dru de forță, care dă putința să se 
stabilească adîncimea optimă de lu
cru și prelungește viața mașinii. (Iată 
ce ne-a răspuns tovarășul Ion Gră
dinara, tnginer-șef la I.M.A. Hagieni: 
„Ne lipsesc 40 cilindri de forță și 200 
opritori pentru această instalație. In 
baza de aprovizionare nu există**).

Grapa reglabilă : să aibă toți colții 
și să fie de aceeași lungime. („Să vină 
la secția noastră tovarășul director 
adjunct și să vadă că niciodată grapa 
reglabilă nu este pusă la punct", afir
mă tovarășul inginer agronom Grasu, 
de la cooperativa agricolă de produc
ție Pelinul.

Semănătoarea : să aibă brăzdarele 
prevăzute cu aripioare, să nu se de
plaseze lateral, ci să aibă greutăți, să 
se facă probe cu semințe pentru fie
care tub. (La I.M.A.-Hagieni semănă- 
torile au fost reparate așa cum s-a 
cerut ; brăzdarele sint bine fixate, ari- 
nioarele sudate eu grijă și polizate. în 
schimb, la I.M.A. Slobozia — secțiile 
Bucu și Ograda, operația de încărcare 
a patinelor de la brăzdarele semănă
torilor s-au făcut de mîntuială. plă
cuțele de metal care protejează căde
rea uniformă a semințelor au fost 
fixate contrar indicațiilor : de aseme
nea. brăzdarele in loc să culiseze doar 
pe verticală se mișcă și pe orizontală, 
intr-o parte și alta, ceea ce va duce 
la crearea unor distanțe inegale intre 
rinduri).

Am început aceste considerații ple- 
cind de la instructajul făcut la I.M.A. 
Cuza Vodă. Așa cum am putut con
stata pe teren. în cea mai mare parte 
a unităților se respectă cerințele teh
nologiei griului, dar. la aproape toate 
capitolele, există și abateri, mai mici 
sau mai pronunțate. Situațiile întâl
nite dovedesc că este nevoie de mă
suri ferme și un control riguros, pen
tru ca cerințele agrotehnicii griului să 
fie aplicate întocmai în practică. 
Aceasta ar constitui garanția obținerii 
unor recolte mari în LSG1.

La plenara C.C. al P.C.R. din 8—9 
iulie a. c. s-a .subliniat incă o dată 
necesitatea imperioasă a realiză
rii in întregime a planului de in
vestiții, devansării unor lucrări pen
tru a asigura pe această bază premi
sele înfăptuirii in bune condiții a 
sarcinilor din acest an cit și o seri
oasă punte de legătură cu anii vii
tori. înfăptuirea cu suoois a acestei 
sarcini. în condiții de maximă efica
citate economică, este strîns legată 
de creșterea productivității muncii 
pe șantierele de construcții. Cum se 
prezintă lucrurile din acest punct de 
vedere pe șantierele întreprinderii 
de const.rucții-montaj nr. 2 din Bucu
rești și ale Trustului județean de 
construcții 
Maramureș ? 
ce măsura 
respectată corela
ția dintre crește
rea productivității 
muncii și as câști
gului mediu al 
salariaților ? Ce 
rezerve și posibi
lități autentice ie- 
xistă pentru spo
rirea productivi
tății muncii con
structorilor ?

în ce privește 
întreprinderea de 
construcții montaj 
nr. 2 ‘
rești 
ținut 
față 
perioadă a anului 
trecut, producti
vitatea muncii a 
Înregistrat in pri
mele șapte luni 
din acest an o 
creștere de 20 la 
sută. Concomi
tent, în strînsă le
gătură cu spori
rea productivită
ții muncii și ca e- 
fect al generali
zării noului sis
tem de salarizare 
a crescut și cîști
gul mediu lunar al muncitorilor de la 
1 462 lei la 1 535 lei, adică in propor
ție de 5 la sută.

Alături de influența favorabilă pe 
care aplicarea noului sistem de sala
rizare și majorare a salariilor a e- 
xercitat-o asupra creșterii producti
vității muncii, o contribuție însem
nată a avut-o finalizarea unui 
intreg ansamblu de măsuri tehnico- 
organizatorice, riguros fundamentate. 
După cum ne relata și ing. Octavian 
Hărăguș, directorul tehnic al între
prinderii, în vederea creșterii mai ac
centuate a productivității muncii și. 
deci, asigurării unei juste corelații 
între aceasta și creșterea cîștigului 
mediu, s-a pus accentul pe mecani
zarea amplă a proceselor de lucru, 
precum și pe centralizarea execută
rii tuturor lucrărilor și activităților 
auxiliare. De asemenea, sporuri în
semnate de productivitate au fost în
registrate pe seama centralizării exe
cutării cofrajelor, a confecționării o- 
țelului beton, a activității lucrărilor 
de schele, precum și prin înființa
rea' unui lot specializat pe operații 
pentru izolații și tinichigerie.

din 
tn 

este

din Bucu- 
este de re- 

faptul că, 
de aceeași

Despre realizarea unei reale core
lații între creșterea productivității 
muncii și a ciștigulul mediu se poa
te vorbi și la Trustul județean de 
eonstrucții Maramureș, unde, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
productivitatea muncii a crescut cu 
8.6 la sută, concomitent cu o majo
rare a câștigului mediu lunar cu 142 
lei.

Aici, cu toate că situația de ansam
blu indică un aspect favorabil, o a- 
naliză a modului de respectare a co
relației pe diferite șantiere ale trus
tului scoate la iveală mari variații. 
Astfel. în timp ce la Grupul de șan
tiere din Sighetul Marmației produc
tivitatea muncii a sporit cu 5.33 la

cu 
în 
e-
a

In

cauze care, deși cunoscute de condu
cerea grupului, au fost tratate 
destulă îngăduință și seninătate, 
trimestrul II din acest an, spre 
xemplu, numărul mediu scriptic 
fost depășit cu 56 de oameni — 
special dulgheri, zidari, mozaicari
care au fost angajați „cu orice preț**  
pentru a se putea realiza producția 
planificată. Este adevărat, in perioa
da care a trecut din acest an a fost 
realizat mai bine de 50 la sută din 
planul anual al grupului ; dar în ce 
condiții de eficiență economică ?

Pe parcursul investigațiilor, ca fi 
din discuțiile pe care le-am avut 
cu numeroase cadre de conducere de 
pe șantiere, e-a

CUM ACȚIONEAZĂ PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII

0 EFICIENTĂ PlRGHIE ECONOMICĂ:

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII - ÎN CORELAȚIE ’ 

CU SALARIUL MEDIU
sută, iar cîștigul mediu a fost reali
zat in proporție de 102,5 la sută, asi- 
gurîndu-se astfel o rațională corela
ție, la Grupul de șantiere nr. 1 din 
Baia Mare situația se prezintă total 
diferită. La colectivul de constructori 
de aici, deși are de materializat în 
acest an un volum de investiții de 
peste 90 milioane lei, reprezentând 
peste 1 228 apartamente, un complex 
zootehnic, un hotel turistic etc., pro
ductivitatea muncii pe primul semes
tru a fost realizată la limită : 100.5 
la siită. Tn același timp, însă, crește
rea cîștigului mediu al muncitorilor 
a depășit, pe cea a productivității 
muncii cu 2,5 la sută. Tovarășul 
Gheorghe EkkeI, șeful serviciului sa
larizare al grupului de șantiere, cu 
care am discutat, a pus cauzele ne- 
respectării corelației pe seama necesi
tății executării în această perioadă a 
unui volum mare de finisaje migă
loase, care au presupus un consum 
sporit de manoperă. Ca urmare, 
fondul de salarii a fost depășit 
peste 200 000 let

Există însă și o altă categorieIon HERȚEG 
Alexandru BRAD

Lo C.A.P Dor Mărunt, judelui Ialomița, 7 tractoare ale I.M.A, Lehliu nu funcționau deoarece abia ocum le-au 
fost repartizați tractoriștii (fotografia din stingă). La C.A P Bucu, contrar indicațiilor date la instructaj, îngrd- 
șămintele chimice se încarcă fără sită și bulgării ajung în centrifugă. In aceste condiții numai despre ad

ministrarea uniformă a îngrășămintelor nu poate fi voroa (fotografia din dreapta)

semnat observații critice și In legă
tură cu unele tractoare : cel de 40 CP, 
bunăoară, pentru legumicultura, asi
milat de curind, prezintă frecvente 
scurgeri de ulei și fisurări ale unor 
repere. Evident, toate acestea indică 
o insuficientă preocupare în procesul 
de producție pentru calitatea piese
lor executate, o slabă exigență a ser
viciilor de control tehnic de calitate. 
Numai așa se poate explica cum pro
duse realizate în anumite cazuri pe 
bază de licențe, care și-au dovedit cu 
prisosință înaltele calități, devin pe
riodic obiect de critică pentru bene
ficiari.

De pe urma neglijenței în execu
ție, calitatea unor mașini agricole su
feră mai mult decit s-ar părea Ia pri
ma vedere. Potrivit datelor care ne-au 
fost pus? la dispoziție la Institutul 
de cercetări pentru mecanizarea agri
culturii, aproximativ 65 la sută din 
defecțiunile care survin in exploatare 
se datoresc indisciplinei tehnologice, 
uzinârii și montării neglijente. Să ne 
oprim, de aceea, ceva mai mult asu
pra unor asemenea cazuri. In recen
ta campanie agricolă, 
balotat paie, fabricate 
către Uzina mecanică 
utilaje din Medgidia și 
că din Plopeni. s-au înregistrat foar
te multe deteriorări ale inodătoa.e- 
lor baloților și ale acelor acestora. De 
ce 9 Pentru că uzina din Plopeni a 
realizat înodătoarele și acele aferen
te cu toarte multe abateri grosolane 
de la documentația tehnică dc execu
ție, iar la Medgidia montarea mașin - 
lor s-a tăcut neatent, iar operația de 
reglare a fost pur și simplu uitată.

Uneori - la insistențele unor așa- 
„inovatori" sau ale unor tehnolo- 
comozi. care nu [văd dincolo 

incinta uzinei constructoare 
utilaje agricole li se aduc modifi- 
constructive insuficient verificate, 

care le știrbesc, pmă la urmă, calita-

tea. Pare, desigur, de necrezut, dar 
datele statistice arată că nu mai puțin 
de 25 la sută din defecțiunile care 
grevează asupra timpului de lucru 
al mașinilor agricole au asemenea 
cauze. Ne referim, intre altele, la 
combinatoriii pentru sfeclă CPG8-3. 
căruia 
ceperea fabricației.«trucții -■ j __ __
cole din Bocșa i-a modificat sis
temul de prindere
lui elastic al cuțitului de la vibrocul- 
tor. Urmarea a fost că s-au rupt. în

după un ah de la in- 
Uzina de con- 

mașini agri-metalice și
a suportu-

trenează diferite lucrări agricole. 
Deosebit de refractară este, bunăoară. 
Uzina mecanică din Plopeni. In pri
măvară au fost semnalate anumite 
greșeli de proiectare. Uzina a răspuns 
că va opera modificările necesare 
înoepînd cu... 1 ianuarie al anului 
următor. Pmă atunci, deci, ar fi exe
cutat în continuare, fără grijă, uti
laje de calitate nesatisfăcătoare. Nu 
le execută, totuși, pentru că, la in
sistențele reprezentantului benefi
ciarului (Institutul de cercetări pen-

calitate. Cum se ajunge aici ? Inițial, 
la întocmirea studiilor tehnico-econo- 
rriice de fundamentare se prevăd can
tități mari, care justifică din toate 
punctele de vedere asimilarea în fa
bricație a unor noi produse. Cînd să 
se treacă insă la fabricația de serie, 
se comandă, de regulă, cantități mult 
inferioare. Anul acesta, bunăoară, au 
fost omologate echipamentele de 
plantat cartofi și ghivece nutritive. 
Pentru 1970, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a solicitat 50 de echipa
mente de plantat cartofi și 30 pentru

CALITATEA MAȘINILOR AGRICOLE
la presele de 
in comun de 
de mașini și 

Uzina mecani-

foarte scurt timp, sute de suporți 
„îmbunătățiți" și că. pmă să fie în
locui ți — cu cheltuială, desigur — o 
serie de combinatoare n-au 
fi utilizate in cimp, provocând 
în toate 
zieri in 
cole.

Există
care se

cazurile 
execuția

similare — 
unor lucrări

putut 
— ea 
întîr- 
agri-

multe ..accidente"

ziși 
gi 
de 
nor 
cări

u-

desigur
rezolva după toate regultâe 

tehnicii și ale eticii socialiste. Nu de
mult. bunăoară. Ia 90 de freze dez
axate pentru pomicultură, fabricate ia 
uzina „7 Noiembrie" .lin Craiova, 
s-au rupt niște îmbinări sudate. Ca 
urmare. în fabricația curentă s-a tre
cut imediat la dublarea sudurii 
în cauză. Uzina craioveană a trimis, 
totodată la beneficiari sudori care 
să repună în funcțiune mașinile de
fecte. De multe ori. însă. uzinele 
constructoare nu dau dovadă de co
rectitudine în asemenea situații și. ca 
urmare, au de suferit beneficiarii,

tru mecanizarea agriculturii), modi
ficările de rigoare s-au introdus Ia 
fabricația de serie după două-trei 
săptftmlni.

Se constată, de asemenea, și alte 
cauze ale calității uneori necorespuu- 
zătoare a unor mașini, agricole. Iată, 
in acest sens, opinia directorului uzi
nei *
Mihail

— O
piovin 
nisterul Agriculturii și 
solicită mașinile de care are nevoie. 
Mă refer in specia! la faptul că se 
comandă’ cantități foarte mici în ra
port eu pregătirea tehnologică ce ar 
trebui făcută in mod normal pentru 
producerea lor. Volumul 
r:u permite, practic, o 
superioară a activității 
care să asigure, pe lingă 
citate și o eficiență
nivelul cerințelor actuale, și o malta

I Noiembrie*'  din Craiova, ing.
Stingu •
serie de dificultăți de execuție 
din însuși modul in care Mi- 

Silvicultui ii

producției 
organizare 
productive, 
o producti-

economică ia

ghivece nutritive, față de 2 850 de 
echipamente prevăzute în studiul 
tehnico-economic pentru o perioadă 
de 3 ani ! Apreciez că situația nu 
este normală.

lată acum. în aceeași ordine de idei, 
opinia ing. Ion Căpățînă, directorul 
uzinei de mașini agricole „Semănă
toarea" din București :

— De multe ori, defecțiunile pre
mature sau mult prea frecvente ale 
mașinilor agricole se datoresc slabei 
calități a materiilor prime sau mate
rialelor pe care uzinele 
să le 
refer 
prea 
ni se 
torie
pentru cerințele noastre, care ni se 
furnizează în mod automat în locul 
celui de Văleni, la curelele trapezoi- 
dale. turtunele și garniturile din 
cauciuc de slabă calitate etc. Imbu-

sint nevoite 
în cind. Mă 
un conținut 
fosfor care

utilizeze din cînd 
la fonta brută cu 
ridicat de sulf și 
oferă, la nisipul pentru tutnă-
de Aghireș, necorespunzător

desprins necesi
tatea unei mai 
juste normări a 
muncii, fără de 
care nu se poate 
urmări o creștere 
continuă a pro
ductivității mun
cii, nu se poate 
măsura și remu
nera just munca 
prestată. Din acti
vitatea de pînă 
acum, In urma 
aplicării noului 
sistem de salari
zare și a majoră
rii salariilor, șan
tierele au elabo
rat noi norme de 
muncă, atît pen
tru muncitorii în 
acord și regie, cit 
și pentru perso
nalul tehnic ad
ministrativ/ re
zultatele obținute 
fiind in general 
mai bune. Astfel, 
la întreprinderea 
de construcții 
montaj nr. 2 din 
București — in
dicele mediu de 
îndeplinire a nor
melor a fost în 
prima jumătate 
a anului de 109 la 
sută. Intr-una din 

lunile trecute, din 4860 de muncitori, 
3 542 și-au depășit normele. Realiză
rile mai miei de norme, sub 70 la 
sută, au fost obținute, de regulă, de 
salariații nou angajați, care nu au incă 
deprinderile de muncă necesare, nu
mărul acestora reprezentând însă nu
mai 7 la sută din totalul salariaților.

Sporirea continuă a productivității 
muncii impune — ca un imperativ 
de o deosebită stringență — folosi
rea completă și productivă a timpu
lui de lucru. Ce se constată din acest 
punct de vedere pe șantierele Trus
tului județean de construcții Mara
mureș ? Numai în primul semestru 
al acestui an. numărul absențelor 
nemotivate înregistrate pe total trust 
a fost de 46 700 ore-om, adică cu pes
te 21 800 ore-om mai multe ca în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. Ni
velul extrem de ridicat al orelor ne
productive — absențe. învoiri, stag
nări etc. — a dus la realizarea unui 
indice de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil de numai 91,9 
sută, cu 
decit .
Or. este

la 
mie 

trecut.
3,9 la suită mai

cel înregistrat anul I 
știut faptul că drește- 

rca veniturilor fiecărui 
muncii depinde în mod direct de fo
losirea completă și rațională a tim
pului de lucru, factor hotărî tor pen
tru creșterea producției și a produc
tivității muncii. Este de datoria co
mitetelor de direcție, a organizațiilor 
de partid să adopte o atitudine fermă, 
exigentă față de aceste lipsuri, să 
creeze o puternică opinie de 
masă în vederea întăririi disciplinei 
în producție, înțelegerii de către mun
citori a faptului că sporirea continuă 
a productivității muncii constituie 
principala sursă a creșterii cîștigului 
fiecăruia, și reprezintă, totodată, o 
chestiune de conștiință civică.

Se poate desprinde concluzia că in 
activitatea de construcții există po
sibilități certe de sporire mai accen
tuată a productivității muncii, in 
strinsă corelație cu creșterea câștigu
lui constructorilor. Asigurarea unei 
corelații reale intre creșterea produc
tivității muncii și a cîștigului munci
torilor reprezintă o necesitate obiec
tivă, o cerință legică a dezvoltării e- 
conomiei noastre naționale, a sporirii 
acumulărilor ; ca atare, se impune 
din partea comitetelor de direcție, a 
organizațiilor de partid luarea unor 
măsuri mai hotărîte pentru continua 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii, pentru ridicarea cali
ficării cadrelor și întărirea disciplinei 
în muncă.

B B

om al

Constantin DUMITRU 
Vasile GArTONE

nătățirea calității produselor noastre 
depinde, cu alte cuvinte, și de efor
turile furnizorilor noștri din cadrul 
altor ministere de a ne livra exact 
ce Ie cerem. Tn sfirșit, comportarea 
mașinilor agricole se va îmbunătăți 
substanțial pe măsură ce ele vor fi 
exploatate mai corect deeit pinâ 
acum șl apreciez in mod deosebit 
faptul că de la o vreme a început să 
se extindă practica școlarizării me
canizatorilor in uzinele constructoare.

Concluzia ce se desprinde din rân
durile de față e evidentă : în pofida 
unor incontestabile suocese, în pro
ducția de mașini agricole continuă 
să rămînă suficient loc pentru o se
rie de îmbunătățiri și perfecționări, 
mai ales în domeniul întăririi disci
plinei tehnologice, a! spiritului de 
răspundere față de comportarea uti
lajelor în exploatare. Trebuie înțeles 
bine de către toți constructorii de 
mașini agricole că nimănui nu-i e în
găduit să producă orice și oricum, 
doar de dragul de a produce, ci doar 
mașini de calitate corespunzătoare, 
eare să poată fi folosite pe ogoare cu 
randament maxim, in scopul creșterii 
producției agricole.

Desigur, n-am epuizat nici pe de
parte problemele actuale ale calității 
producției și comportării în exploa
tare a mașinilor agricole, consecin
țele economice ale nefuneționării ire
proșabile a acestor utilaje. Acestea 
sint mult prea complexe pentru a 
putea fi cuprinse înlr-un singur ar
ticol de ziar și ne propunem, de a- 
ceea, ca. in continuarea acestei an
chete, să ne ocupăm și de alte as
pecte majore, cum ar fi, bunăoară, 
asigurarea pieselor de schimb. In 
rindurile de față am reliefat doar, cu 
ajutorul unor exemple, că in execu
ția unor mașini agricole mai trebuie 
să se aducă anumite îmbunătățiri 
in interesul continuei dezvoltări a a- 
griculturii noastre socialiste, al creș
terii producțiilor agricole, al ridicării 
nivelului de trai al întregului popor.
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Charlie Red Cloud (No
rul Roșu) se numără prin
tre figurile reprezentative 
ale Biroului pentru proble
mele indiene (B.I.A.), o 
instituție căreia îi revine, 
în mod oficial, sarcina de a 
se îngriji de „bunăstarea 
materială și spirituală" a 
pieilor roșii care trăiesc as
tăzi în rezervațiile disper
sate în 39 de state ale 
S.U.A. Atunci cînd un oas
pete străin își exprimă do
rința de „a culege la fața 
locului impresii despre da- 
tinele și obiceiurile tradi
ționale" ale foștilor locui
tori ai continentului, el 
este condus, aproape întot
deauna, de către 
nari 
Cloud, 
însă, 
respectă cu sfințenie pro
tocolul : nu este prevăzută 
vizitarea casei cetățeanu
lui respectiv — o cocioabă 
de scînduri dărăpănată, fă
ră lumină eleatrică și fără 
apă. Ci el este adus la Pine 
Ridge — o „vitrină" a vie
ții indiene, aflată în statul 
Dakota de nord.

Nu toți vizitatorii știu 
însă că au avut într-adevăr 
ocazia să fumeze „pipa 
păcii" cu un descendent al 
unei căpetenii indiene cu 
același nume și care ocu
pă un loc de cinste în pan
teonul eroilor tribului 
Sioux. Acum aproximativ 
un secol, Red Cloud a 
înfrînt o „expediție de pe
depsire" după alta și, în ce
le din urmă, autoritățile 
nord-americane au fost ne
voite să încheie cu el un 
„tratat de garanție" care 
interzice orice pătrundere 
a coloniștilor pe teritoriile 
indienilor Sioux.

Intre acele timpuri șî zi
lele noastre se situează o 
perioadă de crîncenă exter
minare și pauperizare a 
milioane de piei roșii, astfel 
încît astăzi numărul indie
nilor nord-americanl s-a 
redus considerabil. Nici o 
minoritate națională din 
S.U.A. nu este atît de săra
că ca cei pește 380 000 de 
indieni aparținând unui nu
măr de peste 300 de triburi, 
care trăiesc înghesuite în 
rezervații. Procentul de 
șomeri în rândurile băr
baților apțî de muncă 
se ridică în regiunile lo
cuite de indieni de la 45—98 
la sută. Limita superioară a 
aoestor cifre este atinsă a- 
proape an de an, în cursul 
lungilor ierni, în mai toate 
rezervațiile din Dakota. Po-

trivit datelor furnizate de 
B.I.A., 90 la sută din locui
torii rezervațiilor locuiesc 
„substandard", adică în 
caroserii ale unor automo
bile scoase din uz și în 
foste grajduri, în corturi 
peticite sau în colibe pe 
jumătate dărîmate, expuși 
vitregiilor climei aspre din 
partea nord-vestică a Sta
telor Unite.

Ca urmare a condițiilor

dintre cele mai proaste. So
cietatea americană, infecta
tă de microbul rasismului, 
nu oferă urmașilor locuito
rilor băștinași ai continen
tului nici un fel de șanse 
în viața socială. Pretutin
deni în Statele Unite — în 
măsura în care au găsit de 
lucru — indienii reprezintă 
categoria cea mal prost re
tribuită a proletariatului 
industrial și agrar. Mulți

tiv că administrația „i-a ig
norat complet ne indieni".

Autoritățile americane În
cearcă, de multă vreme, să 
atribuie problemei indie
nilor o însemnătate secun
dară, înainte de toate — 
după cum afirmă ele — 
„pentru că, de fapt, aproape 
nu mai există indieni". Pen
tru a fundamenta această 
afirmație, ele se bazează 
pe datele unor recensă-

funcțio- 
la căpetenia Red 

In asemenea ocazii 
funcționarii B.I.A.

CHARLIE
in vitrină

California, care a durat a- 
proximativ trei ani. Este 
cea mai mare bătălie a pro
letariatului agrar american 
din partea de sud-vest a 
țării. Această rezistență s-a 
manifestat de asemenea, 
prin ocuparea de terenuri 
de vînat și pășunat, pre
cum și a unor bălți de pes
cuit în statul Washington. 
In 1968, ou prilejul unui 
„Fish-In“ (ocuparea unei 
porțiuni de mal) pe Nis- 
qually River, au fast ares
tați zeci de tineri indieni. 
Curajoasele acțiuni de pro- 

eschi- 
din A- 
protest 

tere- 
mono- 
consti- 

ecoul 
unui

Țara de piatră
de la

șî la el acasă
însemnări despre viața indienilor din S. U. A

de Eldrige R. JACKSON, publicist american

de trai extrem de proaste 
din rezervații, statisticile 
S.U.A. consemnează că în 
nici un alt grup al popu
lației nord-americane nu
mărul de sinucideri nu este 
atît de mare ca în rîndul 
indienilor. Nu demult, re
vista „Time" consemna că 
în unele rezervații numărul 
tinerilor care-și pun capăt 
zilelor este de zece ori mai 
mare decite media, calcula
tă după criteriul vîrstei, în
registrată în S.U.A. De ase
menea, mortalitatea infan
tilă și cazurile de tubercu
loză ating cifre care depă
șesc de cîteva ori media pe 
țară. în timp ce durata 
medie de viață a america
nului alb este astăzi de 71 
de ani, în rândurile indieni
lor ea este doar de 44 ani.

Dar nu numai în rezerva
ții, unde este concentrată o 
parte a 
aceasta

populației indiene, 
trăiește în condiții

dintre el lucrează In ex
ploatările forestiere aflate 
pe pământuri care cîndva 
le-au aparținut, alții — mai 
ales în regiunile din sud- 
vest — sînt muncitori pe 
plantații. Un număr consi
derabil de indieni ameri
cani trăiesc în slums-urile 
marilor orașe : la Los An
geles (60 000), San Francis- 
ko (20 000), Phoenix
(12 000), Chicago (15 000) și 
în alte „metropole ale omu
lui alb“.

Aici se Întrunesc toate 
condițiile pentru ca indie
nii să-și piardă identitatea 
națională. Chiar în școlile 
în care sânt admiși copiii 
de culoare, elevilor indieni 
li se interzice folosirea lim
bii strămoșești. Avind în 
vedere această situație. în 
iulie 1969, șeful B.I.A., Ro
bert Bennett și-a dat demi
sia din postul său pe mo-

minte efectuate doar în re
zervații. Se trece sub tă
cere, de pildă, faptul că o 
mare parte din minerii din 
exploatările de cupru din 
Utah se trag din familii in
diene. Frank Little însă, 
conducătorul eroic al gre
viștilor, pe care, în 1917, 
asasini plătiți ai concernu
lui „Anaconda" l-au smuls 
din pat, unde zăcea bolnav, 
l-au legat de un automobil 
și l-au tîrit apoi pînă ce 
a murit, a ridicat un mo
nument indestructibil cla
sei muncitoare indiene.

Dar și în zilele 
există numeroase 
care vorbesc despre 
avînt al rezistenței 
lației indiene. Printre 
se numără participarea 
zeci de mii de indieni Chin- 
cano, de sub conducerea lui 
Cesar Chavez, la lupta cu
legătorilor de struguri din

noastre 
dovezi 

un nou 
popu- 

ele 
a

test ale indienilor, 
moșilor și aleuților 
laska, în semn de 
împotriva ocupării 
nurilor lor de către 
polurile petroliere, 
tuie, de asemenea, 
profundei revolte a 
popor întreg. Operațiunea 
de debarcare a unui grup 
de tineri indieni din tribul 
Mohawk pe fosta insulă- 
închisoare Alcatraz — o 
stîncă lipsită de apă în gol
ful San Francisco — con
stituie și ea un indiciu al 
trezirii conștiinței indieni
lor. Pînă astăzi, peste 100 
de indieni s-au și stabilit 
pe insulă, unde urmează 
să fie constituit un centru 
indian de cultură și istorie. 
In timp ce miliardarul te- 
xan Hunt, precum și un 
consorțiu de mari întreprin
deri de construcții mai duc 
tratative cu Washington-ul 
privind valoarea, prețul și 
destinația acestei insule — 
unii vor să deschidă pe ea 
un cazinou, alții să con
struiască un mare hotel — 
indienii Mohawk au pre
zentat și ei oferta lor : „O- 
ferim pentru Alcatraz 24 de 
dolari sub formă de mărge
le de sticlă și pânză roșie. 
Exact prețul la care acum 
300 de ani coloniștii albi au 
„cumpărat" de la strămoșii 
noștri o altă insulă" — a 
declarat Richard Oakes, 
membru al „Native Ame
rican Union" (Asociația a- 
mericanilor băștinași), în 
numele indienilor care au 
ocupat insula. Aluzia se 
referă la principala insulă 
a New York-ului — Man
hattan.

Timpurile cînd funcționa
rii B.I.A. mai pot mane
vra cu „vitrine ale . vieții 
indiene" se apropie de sfir- 
șit. în rândurile indienilor 
americani reînvie spiritul 
neînfrint al Norului Roșu 
care a luptat cu vitejie pen
tru apărarea independenței 
neamului său.

poalele Araratului
L-am admirat îndelung prin 

bloul avionului : 
vestitul Ararat,

BRICHETE PENTRU
FURNALE

MALADIILE APEI

aproape identice și au 
transmise, de fiecare dată 
Luna s-a apropiat cel mai 
de Pămînt

MIȘCARIL0R SEISMICE 

DE PE LUNA

IM0BIL... MOBIL

toate con-

văd

de

aproape 
de pace

nostalgie a frumuseților in
tangibile, o forță de creație 
folclorică deosebită. Puține 
orașe au ființa atît de pă
trunsă de conștiința de sine.

l-a primit, 
an, cu o

pro- 
este

puls nostalgic față de mă- 
tăsarii artizanali, cartierele 
unde această nobilă mese
rie se mai practică încă în 
familie. Case vechi, tes-

____ „ Alsthom". 
în jur, gazdele ne urmăresc 
reacțiile cu atenție. Sînt 
oamenii uzinei, cei mai 
mulți îmbrăcați In salope-

Indieni din statul New York demonstrînd pentru retrocedarea de câtre autorități a pâmînturilor de pe care au 
fost alungați. în prim plan — conducătorul acțiunii, șeful tribului Turtei, Joe Mitchell (Foto: U.P.I.)

IPOTEZE ASUPRA

Savanți americani afirmă că 
ce află în posesia unor dovezi 
aproape sigure că Pămîntul este 
acela care provoacă, la intervale 
regulate, mișcări seismioe pe 
Lună. Dr. Gary Latham de la 
Observatorul Lamont al Univer
sității Columbia, a comunicat că, 
potrivit observațiilor făcute de 
un grup de cercetători, pe Lună 
se produc mișcări seismice de 
fiecare dată cind, în cursul evo
luției sale in jurul Terrei, dis
tanța dintre satelitul nostru na
tural și Pămînt are valoarea cea 
mai mică.

Aceste mișcări seismice au 
fost înregistrate și transmise pe 
Pămînt ou ajutorul seismogra
fului depus pe suprafața Lunii, 
de echipajul navei cosmice „A- 
poUo-12“. In timpul celor 7 luni 
de funcționare, seismograful a 
transmis pe Pămînt 160 de sem
nale. După cum a declarat dr. 
Latham, 14 dintre ele au fost 

fost 
cind 
mult

In vederea sistematizării 
străzi din Varșovia, un imobil 
cîntărind aproximativ 8 500 de 
tone și avind lungimea de 75 de 
metri a fost... deplasat. Este vor
ba de Palatul Lu'bomirski, ves
tigiu arhitectonic datînd din se
colul al 18-lea. Operațiunea de 
„mutare" s-a desfășurat pe par
cursul a 45 de zile. Clădirea și-a 
schimbat zilnic poziția centime
tru cu centimetru, deplasindu-se 
pe niște șine special amenajate.
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Institutul de cercetări miniere 
din Essen (R. F. a Germaniei) 
a prezentat recent un nou com
bustibil — „bricheta fierbinte" — 
care va putea înlocui cocsul de 
furnal. Acest combustibil, expe
rimentat o perioadă îndelungată 
la uzinele siderurgice Heinrichs- 
hiltte (regiunea Ruhr) asigură 
cheltuieli de energie reduse și, 
concomitent, o descongestionare 
a pieței cocsului. Bricheta se 
prezintă sub forma unui amestec 
format din 70 la sută cărbune 
fin degazificat și 30 la sută căr
bune bogat în gudroane.

Un raport prezentat recent 
sesiunea Organizației Mondiale a 
Sănătății relevă că în cea de-a 
doua jumătate a secolului nos
tru, maladiile transmise de apă, 
cum sînt febra tifoidă, dezinte- 
ria, holera, îmbolnăvesc în fie
care an în lume aproximativ 500 
milioane de persoane, extermi- 
nind aproximativ 5 milioane de 
copii.

Imaginați-vă declanșarea 
unui trăznet care se va pro
duce la cițiva pași de dum
neavoastră.’ Sinfeti închis 
într-o imensă haiă cu zi
duri groase și uși grele de 
fier, într-un decor de film 
științifico-fantastic și vă 
simțiți bătăile inimii domi
nate de suspense. Două sfe
re gigantice strălucind alb 
sub oglinda nichelului se 
apropie încet una de alta 
către punctul critic. Un 
lanț de izolatoare de porțe
lan duc către un transfor
mator energetic de mare 
rezistență. Aerul se Încarcă 
cu electricitate și parcă 
simți că respiri molecule de 
energie invizibilă. In lu
mina difuză furnizată de 
cîteva tuburi translucide de 
neon, umbrele se 
ca printr-un geam opac, 
dincolo de care e 
tejată viața. Aici 
punctul mortal în care se 
descarcă marile energii, 
căci fulgerele lui Jupiter au 
fost răpite cerurilor și a- 
duse de oameni pe pămînt. 
în jurul sferelor de metal 
aerul fierbe, tremură ca 
o fantasmă de Fata Morgana. 
Un bubuit sec, năpraznic, și 
fluidul albastru al energiei 
materializate se ramifică 
haotic în aer scurt-circui- 
tînd retina. Alertat, ochiul 
se ascunde prevăzător Îna
poia sticlelor fumurii. Și 
descărcările continuă să ia 
amploare, mingiile de me
tal vibrează sub canonada 
fulgerelor, șiragul de izola
toare a devenit un gigantic 
miriapod cu picioare de 
scintei viorii, marele trans
formator primește loviturile 
unei furtuni de milioane de 
volți. Avem impresia că noi 
înșine sîntem supraîncăr
cat de electricitate și că, 
dacă ne-am atinge mîinile, 
am scoate scintei.

Ne aflăm la centrul 
experimentare al uzinelor 
lyoneze „Delle Alsthom".

te albastre, evoluînd în ju
rul instalațiilor lor ca în
tr-un ritual. Jupiterul lyonez 
în salopetă albastră desfă
șoară intense relații de co
laborare. „Delle Alsthom" 
furnizează produse și licen
țe în 16 țări, puternic indus
trializate, reușind să se 
implanteze pe 
tinentele lumii.

Uzina lyoneză 
In vara acestui 
deosebită căldură, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul vizitei sale oficiale 
în Franța. „Ca durată, cele 
cinci zile pe care șeful 
statului român le-a petre
cut în luna iunie în țara 
noastră înseamnă relativ 
puțin, dar în perspectiva 
istorică a colaborării dintre 
Franța și România înseam
nă foarte mult — ne-a de
clarat ing. Gilbert Cournot, 
de la „Delle Alsthom". 
Franța are încă multe de 
arătat prietenilor săi, — a 
continuat interlocutorul 
nostru — așa cum am văzut 
că are de arătat lumii țara 
dv. pe care am cunoscut-o 
la lucru și am îndrăgit-o 
pentru totdeauna. Este bine 
cînd șefii statelor se pot 
întâlni și pot sta direct de 
vorbă. Din asta, n-avem 
decît de profitat cu toții 
Vă pot spune că după vi
zita domnului Ceaușescu, 
la uzinele noastre am dez
bătut în amănunțime po
sibilitățile de dezvoltare în 
continuare a colaborării cit 
mai strînse cu partenerii 
noștri români". Și mi-am 
dat seama că aceste posi
bilități sînt multiple .

Străvechiul Lyon, vatră 
bimilenară la poalele Ma
sivului Central, puternic 
marcată de cultura roma
nă, era în evul mediu o ce
lebră metropolă a artiștilor 
mătăsari și a maiștrilor ti
pografi din Languedoq. 
Prezența alpilor în depăr
tare, cu crestele mereu în
zăpezite, a dat dintotdeau- 
na locuitorilor acestui o- 
raș o mare putere de vis, o

hu- 
așadar acesta e 

_____ ______ , unde, după cum 
spune legenda, s-ar fi oprit arca lui 
Noe. Muntele își înalță semeț cele 
două culmi acoperite cu gheață și 
zăpadă ce par uriașe briliante scîn- 
teind în bătaia soarelui.

Zburăm pe deasupra Armeniei, 
„țara de piatră" a Caucazului. Nu
mai o zecime din totalul suprafeței 
ei se află la altitudini mai joase de 
1 000 de metri deasupra nivelului 
mării. Nouă zecimi sînt munți. Aici, 
pe platoul de la poalele biblicului 
Ararat, în văile înguste și pe coastele 
munților, trăiește străvechiul popor 
armean.

De milenii oamenii au înfruntat 
aici duritatea rocilor, au învățat șă 
le cioplească, să-și clădească din ele 
cetățile și bisericile, să scoată la 
iveală bogățiile ascunse în mărun
taiele munților sau chiar în pietre. 
Am văzut la expoziția realizărilor 
economiei naționale a Armeniei mos
tre de țesături cu aspect mătăsos și 
moi la atingere, obținute de chimiștii 
armeni din piatră, mai precis din 
tuf vulcanic. Nu demult, oamenii de 
știință din Erevan au reușit să toar
ne țevi rezistente și ușoare din ba
zalt, care costă chiar mai ieftin decît 
cele din metal. Marmura din Arme
nia plachează stațiile metroului din 
Moscova, clădirea centrului memo
rial din Ulianovsk, edificii publice 
din zeci de orașe sovietice. Geologii 
au identificat în ultima vreme noi 
rezerve de marmură, de travertin, 
de diatomită, de cvarțită și de alte 
materiale de construcții pe care Cau- 
cazul le oferă cu generozitate. Iată, 
așadar, că expresia „a scoate avuții 
din piatră seacă" trebuie înțeleasă 
aici în sensul ei cel mai direct.

Dar munții Armeniei sînt bogați și 
în cupru, molibden, aluminiu, aur și 
alte metale prețioase. Și e tot atît de 
adevărat că adeseori bogățiile sînt 
smulse naturii printr-o muncă în
dârjită, prin eforturi îndelungate. 
Peste 30 de ani a studiat academi
cianul Manvel Manvelian sienitul — 
mineralul din care este compus lan
țul munților Pambacsk. Pînă acum 
s-a crezut că din această piatră nu 
6e poate scoate nimic, dar Manvelian 
a considerat altfel. El a elaborat teh
nologia prelucrării complexe a sie- 
nitului în alumină, erevanit (un 
produs nou obținut de chimiștii ar
meni și utilizat la fabricarea crista
lului), ciment, metasilicat de sodiu 
(folosit la albirea țesăturilor și în 
industria sticlei), metasilicat de cal
ciu (materie primă necesară fabri
cării maselor plastice), detergenți, 
coloranți etc. Toate acestea vor fi 
obținute de combinatul chimic-minler 
aflat în construcție la Razdan și a 
cărui primă tranșe va intra în func
țiune toamna aceasta. Alături, se 
construiește o mare 
Coșul ei, înalt 
ascunde adesea

Armenia are 
trie dezvoltată, 
crescut într-un 
deceniu. Deosebit de rapid s-au dez
voltat industria constructoare de 
mașini și de prelucrare a metalelor, 
industria chimică, cea a metalelor 
neferoase și a materialelor de con
strucții, electronică, construcția de 
aparate. Intr-un an se realizează în 
Armenia de cinci ori ma’ multe 
mașini-unelte pentru așchierea me
talelor și de două ori mai multă e- 
nergie electrică decît în întreaga 
Rusie țaristă a anului 1913. Tn valea 
Araratului au început lucrările de 
construcție a primei centrale atomo- 
electrice din republică, obiectiv ce se 
va distinge printr-un grad foarte 
înalt de automatizare. Primele două 
blocuri vor avea, fiecare, cite un 
reactor de 440 mii kilowați și două 
turboagregate de cite 220 000 kilo
wați.

Transformări profunde au inter
venit și in viața satelor. Căsuțele 
de lut cedează tot mai mult locul 
unor case solide, ridicate din blocuri 
cioplite din tuf vulcanic. In va
lea Araratului au fost realizate 
vaste sisteme de irigații. In anii din 
urmă ogoarele, grădinile de pomi 
fructiferi și podgoriile sovhozurilor 
și colhozurilor „au urcat" și pe 
coastele munților. Stații puternice de 
pompare ridică apa la o înălțime de 
300—800 metri pentru a o distribui 
apoi pe canale săpate în stincă. Su
prafețele irigate în prezent în Ar
menia au trecut de un sfert de mi
lion de hectare, din care 190 000 au 
fost amenajate in anii din urmă. Se 
cultivă cereale, bumbac, tutun, plan
te pentru uleiuri eterice aromate, 
legume. Livezile dau recolte bogate 
de citrice, smochine, migdale, pier-
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Alături, 
termocentrală, 

de 180 de metri, își 
creștetul in nori, 

tn prezent o lndus- 
a cărei producție a 
ritm înalt în ultimul

sici. Licoarea strugurilor din vaste
le podgorii ce acoperă coastele 
munților se metamorfozează, după 
subtile procese de prelucrare și dis
tilare, transformîndu-se în vestitele 
coniacuri armenești.

Nu se poate vorbi despre Arme
nia de azi fără să pomenești, fie și 
măcar în treacăt, despre înfăptuirile 
remarcabile din domeniul științei, 
culturii și artei. Un renume mon
dial și-au cucerit astronomii armeni 
în frunte cu astrofizicianul Viktor 
Ambarțumian, care au descoperit 
corpuri cerești necunoscute, au des
cifrat noi procese și legi ale naturii. 
De notorietate internațională se 
bucură, de asemenea, lucrările sa- 
vanților armeni intr-un șir de do
menii ca : matematica, fizica, meca
nica, geologia, biochimia, chimia or
ganică. în republică funcționează 
peste 115 Institute și centre de cer
cetări in care lucrează peste zece 
mii de oameni de știință, inclusiv 350 
de doctori și 2 789 de candidați in 
științe. In 1964 a fost realizată, în 
cadrul Institutului de cercetări pen
tru mașini de calcul matematic din 
Erevan, prima mașină electronică de 
calcul din U.R.S.S., capabilă să pri
mească informații fără codificare 
prealabilă. I s-a dat numele de 
„Nairi-1" (după numele străvechi al 
Armeniei). Anul trecut s-a născut în 
acest institut „Nairi-3“ — prima ma
șină electronică de calcul universală 
din U.R.S.S., realizată din scheme 
integrale mierominiaturale și care re
prezintă un mare salt înainte in 
„dezvoltarea intelectuală" a compu
terelor. „Nairi-3“ seamănă la exte
rior cu o pianină joasă. Ea este ca
pabilă să rezolve simultan mai multe 
probleme inginerești, tehnico-științifi- 
ce sau de natură statistică. Mașina 
dispune de un sistem de recepționare 
și de transmitere a informației de la 
ți la distanță, precum și de un sis
tem de citire a programelor codifi
cate în „limbile" altor mașini. în 
cazul cînd se defectează, pentru re
parație nu are nevoie de un specia
list cu înaltă calificare : este sufi
cient să se introducă in mașină un 
test special de control și ea indică 
singură locul și caracterul defecțiunii. 
Pentru ca mașina „Nairi-3“ să atingă 
un asemenea nivel, în „memoria" ei 
au fost înmagazinate zeci de mii de 
programe și subprograme.

Fizicienii armeni au la dispoziție 
un accelerator circular de particule 
elementare cu o putere de șase mi
liarde electron-volți, una dintre cele

mai perfecționate și mai puternice 
instalații de acest gen din lume. 
Poate că unii locuitori ai Erevanu- 
lui nu știu, atunci cînd formează nu
mărul centralei telefonice interur
bane pentru a cere legătura cu ora
șul Biurakan, că pe această linie le
gătura este asigurată prin raza unui 
laser mulțumită centralei telefonice 
optice cu trei canale realizată de 
Institutul de fizică din capitala Ar
meniei.

Scriitorii, pictorii, compozitorii ar
meni au creat opere devenite bunuri 
spirituale ale tuturor popoarelor so
vietice, iar unele dintre ele, cum sînt, 
de pildă, tablourile lui Martiros Sa
rian, „patriarhul" picturii armene, 
sau lucrările compozitorului Aram 
Hăciaturian și-ău cucerit o bineme
ritată faună în lume.

Erevanul, capitala Armeniei, se nu
mără printre puținele orașe antice 
care poate prezenta vizitatorilor săi 
un „certificat de naștere". Documen
tul se prezintă sub forma unei les
pezi de bazalt pe care este săpată o 
inscripție cu caractere c_. ------
descoperită în anul 1950. 1
spune că cetatea Erebuni 
înălțată de Arghiști, regele 
antic Urartu, în anul 782 
erei noastre. Așadar orașul 
nerabila vîrstă de 2 752 de 
s-a dezvoltat aici, în valea 
lui, în jurul cetății durate pe colina 
Arin-Berd, împărtășind, de-a lungul 
celor aproape trei milenii de existen
ță, soarta zbuciumată a poporului 
armean care a cunoscut stăpînirile 
romană, bizantină, arabă, turcă, per
sană și care a luptat cu vitejie pen
tru libertate și progres. Erevanul a 
fost trecut prin foc și sabie de nenu
mărate ori, dar tot de atîtea ori el a 
renăscut din ruine, în 1920, cînd a 
devenit capitala R.S.S. Armene, nu 
avea decît circa 30 000 de locuitori. 
Acum are peste 750 000. Atunci era 
un orășel periferic, cu străduțe în
guste și case scunde, multe de lut. 
Acum este unul dintre cele mai mo
derne și frumoase orașe ale Uniunii 
Sovietice. Piatra munților din preaj
mă s-a metamorfozat aici prin mun
ca meșterilor iscusiți — în edificii 
impunătoare, cu coloane și arcade. 
Dacă aș încerca să definesc specifi
cul arhitecturii armene, ar trebui să 
menționez în primul rind laconismul 
formelor și volumelor, adaptarea so
luțiilor constructive la condițiile locale 
de climă. Astfel, de exemplu, ținînd 
seama de faptul că șase luni pe an 
locuitorii Erevanului stau mai mult 
afară decît în casă (pentru că înăun
trul apartamentelor este prea cald), 
în anii din urmă se construiesc a- 
partamente cu pereți mobili, ceea ce 
face posibilă mărirea suprafețelor 
balcoanelor în timpul verii și micșo
rarea lor în lunile de iarnă în avan
tajul camerelor. Tot în acest context 
se înscriu și oglinzile de apă și fîn- 
tînile arteziene ale orașului, deosebit 
de nujneroase și amenajate cu multă 
fantezie. Locuitorilor Erevanului le 
place să bea apa rece din aceste iz
voare urbane care le apar în cale la 
fiecare pas. Abundența de apă, chiar 
risipa (intr-un squar ea țîșnește din 
2750 de guri), este poate și un reflex 
al setei atavice a oamenilor din a- 
cest colț de lume, unde apa s-a 
procurat întotdeauna cu greu.

In ultimii ani Erevanul și-a do- 
bindit și cîteva siluete verticale, cum 
sînt hotelurile „Ani" și „Dvin" cu 
cite 14 nivele sau cum este turnul 
televiziunii înalt de 305 metri. Tine
rețea bătrinului Erevan este confe
rită și de noile cartiere de locuințe 
care s-au revărsat dincolo de vatra 
veche mărginită de munți.

Am părăsit țara de piatră a Cau- 
cazului, oucerit de splendorile peisa
jelor ei, de vechimea și originalitatea 
culturii, de remarcabilele înfăptuiri 
prezente ale poporului statornicit de 
milenii

cuneiforme. 
Inscripția 

a fost 
statului 
înaintea 
are ve- 

ani. El 
Araratu-

la poalele Araratului.

zi- 
pe- 
trei

curte una tntr-alta, cu 
duri parcă bolnave de 
lagră, cu cite două sau 
caturi, către care duc scări 
de lemn cu treptele tocite

de pașii oamenilor. Vechea 
meserie este în declin, în 
ciuda rafinamentului mul
tor amatori care caută cu 
asiduitate produse ale vir-

Fulgerele albastre
ale Lyonului

de orgoliul profilului pro
priu, de mindria situării 
într-o zonă în care parcă 
și-au dat întâlnire toate e- 
nergiile fizice și spirituale. 
Lucrul acesta a pecetluit 
destinul urbei încă din cele 
mai vechi timpuri. Cezar 
in campania lui transalpină 
și-a instalat tabăra milita
ră intre zidurile cetății spă
late de apele Rhonului. Ca 
una dintre primeie așezări 
ale galilor, vechiul Lyon 
și-a dovedit avantajele po
ziției sale geografice, _ deo
sebit de favorabile, scăpînd 
de invaziile năvălitorilor 
asigurîndu-și 
întreg mileniu 
prosperitate.

în anji care 
marea ființă

au urmat 
a Lyonului 

începea să fie dată de noua 
clasă a proletarilor care 
se ridica o dată cu moder
nizarea și industrializarea 
orașului. Astăzi, Lyonul nu
mără aproape un milion de 
locuitori și are mindria de 
a fi socotit, prin importan
ța sa economică, al treilea 
oraș al Franței, după Paris 
și Marsilia.

Am căutat, dintr-un im-

reportaj de loan GRIGORESCU

tuozității meșteșugărești de 
altădată. Apariția țesături
lor sintetice, invazia nylo- 
nului, concurența textileri- 
ei moderne fac să dispară 
această străveche ocupație 
a lyonezilor.

Franța vede în expansiu
nea orașului de pe Rhon 
un model de reușită în e- 
fortul de promovare econo
mică și socială a regiunilor 
ei. In sensul acesta, Lyonul 
este într-adevăr un test 
pentru Franța modernă. 
Dacă la Paris întrebi res
ponsabilii cu problemele te
ritoriale care este „regiu
nea care merge", ți se va 
răspunde : „complexul lyo
nez". Uniți, pe hartă, 
punctele a patru orașe : 
Lyon, Annecy. Grenoble și 
Saint-Etienne, și veți 
ma un quadrilater. 
zona care a cunoscut 
dintre cele mai rapide 
voltări demografice și 
dustriale, lansînd Parisului 
sfidarea unui puternic oon- 
curent. Patru milioane și 
jumătate de oameni în 
quadrilateral Rhon — Alpi, 
o populație tînără. activă, 
urbanizată implică explica
ția calității forțelor umane 
forjate prin tradiție și am
biționate de renovare.

Acolo unde tradiția ame
nința să se transforme din
tr-un stimulent într-o frină 
a început să se producă o 
adevărată bulversare a 
modului de a gîndi și ac
ționa. Acest lucru a fost 
provocat în primul rind 
prin osmoza aplicată în 
practică, între cercetarea 
științifică și industrie. După 
Paris, Lyonul este princi
palul centru francez al ști
ințelor aplicate. Numai in 
cinci ani, între 1965 și 1970, 
peste douăsprezece mii de 
cercetători și-au văzut 
omologate șase mii de bre
vete. Petrochimia, industria 
producătoare de mașini, 
textileria sintetică, indus
tria electro-energetică au 
impus transferul fostei ci
tadele a finanțelor și căilor 
comerciale, de la tradiție la

for- 
Este 
una 
dez- 

in-

de la era pre-in- 
la cea post-indus-

inovație, 
dustrială 
trială.

Și, totuși, marea metro
polă de pe Rhon trăiește 
problemele tuturor centre
lor urbane ale Franței. Mul
te dintre aceste probleme 
au fost atenuate, dar nu 
lichidate. După cum ne de
clara dinamicul primar al 
Lyonului, dl. Dubedout, era 
logic ca o dată cu dinamica 
demografică și industrială 
să apară în fața municipa
lității noi probleme de im
portanță majoră : necesita
tea construirii de noi lo
cuințe și edificii de utilitate 
publică, degrevarea circu
lației rutiere de o aglome
rare care devine tot mal 
sufocantă, lupta cu polua
rea aerului și a apelor. La 
acestea am adăuga, fără 
teama de a comite o eroa
re, toate dificultățile conge
nitale unei epoci care, în 
ciuda progresului ei mate
rial, conservă racilele socie
tății capitaliste : scumpirea 
traiului intr-o progresie 
mai rapidă decît creșterea 
salariilor, ceea ce duce la o 
continuă acuitate a reven
dicărilor sociale, probleme
le învățămîntului gimnazial 
și universitar încă tributa
re unor forme depășite de 
viață, apariția unui șomaj 
intelectual îndeosebi în me
diul cadrelor de formație 
umanistică, lupta cu toxi
comania, cu refuzul de în- 
cadrament al unui tineret 
„în vînt", ca și problemele 
discrepanței tot mai aocen- 
tuate între avîntul econo
mic și progresul mai lent 
al vieții culturale.

Și totuși, Lyonul e mîn- 
dru de sine. Tn eforturile 
de renovare a Franței post
belice, el și-a spus cuvîntul, 
aducînd o contribuție pro
prie. stimulatoare pentru 
cealaltă metropolă. Și mă 
întorc la acel Jupiter în 
salopetă albastră, a cărui 
frunte chiar dacă e încrun
tată de griji, își trăiește cu 
mîndrie conștiința propriei 
forțe.
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ÎNTÎLNIRE Reîntoarcerea de la Moscova Cronica zilei
AL P.C.R a președintelui C. S. P.

Vineri, 11 septembrie, s-au încheial 
la C.C. al P.C.R. discuțiile cu delega
ția Alianței Populare din Islanda, 
care se află în vizită in țara șwastră.- 
Delegația este formată din Svavnr 
Gestsson. conducătorul delegației, 
Gudmundur Gudmundsson, Gudrun 
Gudvardardottir, Ingi Helgasson, 
membri ai Comitetului Politic, Svan- 
dis Skoladotitir și Hulda Sigurbjorns- 
dottir, membri ai Consiliului partidu
lui.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri cu tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar âl 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru

supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.iL, Ion Cîrcei 
și Stana Drăgoi, membri ai C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Discuțiile, desfășurate într-o at
mosferă 'caldă, tovărășească, s-au re
ferit la unele probleme ale mișcării 
muncitorești internaționale, ale vie
ții politice contemporane și alte pro
bleme de interes comun. Părțile au 
exprimat hotărîrea comună de a ac
ționa pentru dezvoltarea în continua
re a relațiilor de prietenie și colabo
rare între Partidul Comunist Român 
și Alianța Populară din Islanda.

Președir.tele Comitetului de Stat a! 
Planificării, Maxim Berghianu, care 
a semnat la Moscova Protocolul pri
vind coordonarea planurilor de dez
voltare a economiilor naționale ale 
României și Uniunii Sovietice pe pe
rioada 1971—-1975, s-a înapoiat vineri 
după-amiază in Capitală.

Printre persoanele oficiale aflate la 
sosire, pe aeroportul Otopeni, se 
aflau membri ai conducerii C.S.P.. 
precum și A.V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

*
La plecare, pe aeroportul Șereme-

tievo. președintele C.S.P. a fost con
dus de N.K. Baibakov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și 
oficiale

alte persoane
*

Cu prilejul semnării 
Însărcinatul cu afaceri 
României la Moscova, 
ru, a oferit vineri un 
Ioanele ambasadei, 
șurat - într-o atmosferă prietenească.

Protocolului, 
ad-interim al 
Ion Ciubota- 

cocteil în sa-
care s-a desfă-

(Agerpres)

La invitația Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Oskar Fischer, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al R.D. 
Germane, a făcut o vizită în țara 
noastră, cu prilejul căreia a avut con
vorbiri referitoare la relațiile dintre 
cele două țări, precum și în legătură 
cu unele probleme internaționale.

In ziua de 11 septembrie. Corneliu 
Mănesgu, ministrul afacerilor externe, 
l-a primit pe Oskar Fischer, cu care 
a avut o convorbire prietenească. Au 
participat Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, precum 
și II. Voss, ambasadorul 
mane la București.

în seara aceleiași zile, 
părăsit Capitala plecînd

R. D. Ger-

oaspetele a 
spre patrie.

(Agerpres)
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încheierea lucrărilor Vizitele președintelui
Congresului internațional

3> CHIMIE Șl PROGRES"
Vineri și-a Încheiat lucrările cel 

de-al 39-lea Congres internațional de 
chimie industrială, reuniune științi
fică de mare prestigiu, desfășurată 
șub înaltul patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Timp de cinci zile, peste 1 000 dc 
savanți și specialiști de renume mon
dial din diferite ramuri ale chimiei, 
reprezentanți ai industriei și cercetă
rii din mai mult de 20 țări au dez
bătut probleme de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea chimiei, 
ramură cu o contribuție majoră la 
progresul tehnic și economic al socie
tății.

Printre problemele care au stait în 
centrul atenției pavticipanților la con
gres — a cărei temă generală a fost 
„Chimia și progresul" — se numără : 
producerea și proprietățile de utiliza
re a cauciucurilor și polimerilor ste- 
reospecifici, Îngrășăminte chimice 
complexe, obținerea și utilizarea ca
talizatorilor în procesele Chimice, fo
losirea radioizotopilor în industria 
chimică, procedee moderne pentru 
purificarea apelor reziduale, combate
rea coroziunii, direcții noi de sinteză 
ui chimia organică, probleme referi
toare la planificarea și eficiența cer
cetării științifice etc.

în concluziile prezentate la ședința 
de închidere, prof. Guy Pannatier, 
secretar general al Societății de chi
mie din Franța, raportor general al 
congresului, a relevat valoarea știin
țifică ridicată a lucrărilor, contribuția 
activă pe care au adus-o chimiștii ro
mâni la succesul acestei reuniuni, 
spiritul de colaborare și cooperare in
tre participanți. Vorbitorul și-a ma
nifestat convingerea că, prin lucrări
le sale, înti'lnirea de la București va 
contribui la promovarea în activitatea 
de cercetare și îri cea practică a unor 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
care vor impulsiona dezvoltarea in
dustriei chimice, pentru a pune în 
slujba omului noi produse de o deo
sebită utilitate.

Luind cuvîntul. prof. Georges 
Fleury, președintele Societății inter
naționale ile chimie industrială, a 
exprimat, in numele tuturor parti- 
cipanților, vii mulțumiri conducerii 
de stat a Republicii Socialiste Ro 
mânia. personal 
siliului de Stat, 
pentru condițiile deosebite asigurate 
desfășurării lucrărilor congresului, 
pentru interesul acordat acestei reu
niuni internaționale a chintiștilor.

Potrivit tradiției, Societatea inter
națională de chimie industrială a- 
cordă in fiecare an Diploma de 
membru de onoare a societății unor 
oameni de știință din țara gazdă a 
congresului, care au contribuții deo
sebite la progresul cercetării și in
dustriei chimice.

Au fost distinși cu această diplo
mă : dr. ing. Elena Ceaușescu, direc
tor al Institutului de cercetări chi
mice — ICECHIM, acad. Raluca 
Ripan, președintele filialei din Cluj 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, acad. Coriolan Drăgules- 
cu, prof. Tudor 
corespondent aii 
Alexandru Boabă, ministrul indus
triei chimice, prof. dr. I. V. Nico- 
lescu, de la Universitatea Bucu
rești. prof. dr. Nicolae Bărbulescu. 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, prof. 
Alexandru Popescu, adjunct al mi
nistrului învățământului, și acad. 
Cristofor Simionescu. președintele 
filialei din Iași a Academiei.

Ca semn de recunoștință și oma
giu, a fost acordată postmortem Di
ploma de membru de onoare al So
cietății marelui om de știință român 
C. D. Nenițescu.

Academicianului Uie Murgulescu 
i-*  fost decernată Medalia de Aur

a Societății internaționale 
industrială.

Mulțumind, în numele 
de știință români, pentru 
primite, acad. Uie 
menționat că acestea 
recunoaștere a succeselor 
de România in dezvoltarea științei 
moderne, a industriei chimice, puse 
în slujba progresului și bunăstării 
omenirii.

Rostind cuvîntul de Închidere, 
acad. Cristofor Simionescu, președin
tele comitetului 
lui de-al 39-lea 
nai de chimie 
Pe toți românii 
hotare prezenți 
unit respectul față de ceea ce avem 
mai de preț, credința în progresul și 
mai binele omului, convingerea fer
mă că pe frontul nostru de luptă — 
frontul chimiei — putem cuceri noi 
valori care sa slujească binelui tutu
ror.

de chimie
oamenilor 
distincțiile 

Murgulescu a 
reprezintă o 

obținute

de organizare a ce- 
Congres internațio- 

industrială, a spus : 
și oaspeții de peste 
la reuniune ne-au

(Agerpres)

președintelui Con- 
Nicolae Ceaușescu.

Ionescu, membru 
Academiei, ing.

V
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Vecei Executive
Președintele Vecei Executive a R.S. 

Serbia, Milenko Boianici, însoțit de 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de științe agricole și silvice, a 
făcut în cursul zilei de Vineri o vizi
tă la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România.

Seara. Iso Njegovan, ambasadorul

a R. S. Serbia
R.S.F.
rit o
Vecei
soției

Au
ședințe al Consiliului de Miniștri, cu 
soția, și alte persoane oficiale.

Iugoslavia la București, a ofe- 
masă in cinstea președintelui 
Executive a R.S. Serbia și a 

sale.
luat parte Iosif Banc, vicepre-

(Agerpres)

Adunare cu prilejul celei de a 22-a
aniversări a întemeierii R. P. D. Coreene
Cu prilejul aniversării zilei națio

nale a R.P.D. Coreene, vineri du/pă- 
amiază, la Casa Armatei din Pitești 
a avut loc o întâlnire a personalului 
Școlii militare de ofițeri activi „Mi- 
haii Viteazu" cu colonelul Cie Ghil 
Ryon, atașat militar, aero și naval, 
și membri ai Ambasadei R.P.D. Co
reene la București.

Oaspeții au fost salutați de gene-

ralul-maior loan Săftesou. Apoi colo
nelul Cie GM1 Ryon a vorbit despre 
semnificația zilei de 9 septembrie și 
succesele dobîndite de poporul co
reean în construirea socialismului și 
întărirea puterii de apărare a patriei.

(Agerpres)
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Noi modele

Fabrica „Ardeleana" din 
Alba Iulia produce peste 40 
de modele de încălțăminte 
pentru femei, bărbați și copii, 
încălțămintea cu marca „Ar
deleana" are linii moderne, 
este comodă și rezistentă la 
purtat, fapt apreciat atît de 
cumpărătorii din țară, cît și 
de peste hotare.

Pentru trimestrul al IV-lea 
din acest an au fost puse în 
fabricație 11 modele noi de 
încălțăminte călduroasă, prin
tre care ghetele semicizmă 
pentru adulți, cizmulițe pentru 
copii și altele.

*

*

*
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Salut colegial ziarului
„Pentru socialism"

Se împlinesc 20 de ani de la 
apariția ziarului „Pentru socia
lism". organ al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R. și 
a.1 consiliului popular județean. 
Vreme de două decenii, publi

cația a militat activ pentru trans
punerea consecventă în viață a 
politicii Partidului Comunist 
Român de dezvoltare multilate
rală a economiei, științei și cul
turii, aducindu-și, totodată, con
tribuția la cultivarea conștiinței 
socialiste a maselor, la întărirea 
continuă a unității și frăției din
tre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare.

Ca și întreaga noastră presă, 
ziarul băimărean se consacră în
făptuirii mărețului program de

edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, funda
mentat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. Acordînd și în viitor o a- 
tenție primordială activității e- 
conomice, analizînd prin mijloa
ce publicistice adecvate, atît ex
periența pozitivă cit și neajun
surile existente încă, ziarul își va 
spori aportul la înfăptuirea poli
ticii partidului de asigurare a 
progresului economic, social și 
cultural pe întreg teritoriul ță
rii.

Cu prilejul acestui jubileu, 
transmitem colegilor din Baia 
Mare un salut călduros și le u- 
răm noi și însemnate suocese in 
activitatea rodnică pe care o des
fășoară.

‘f
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Patinoarul „23 August*  i-a deschis pentru public
' Foto : M. Cioc

TiRGUL INTERNATIONAL

conform tradiției, prin
cipalul său moment ca
lendaristic autumnal : 
urbea de pe malul Sa- 
vei a oficiat joi, după 
un ritual devenit obiș
nuit și totuși de fiecare 
dată altul, deschiderea 
tîrgului internațional 

. pe care îl găzduiește 
in fiecare an.

Festivitatea inaugu
rării Tîrgului interna
țional de toamnă de la 
Zagreb — ediția 1970 — 
s-a desfășurat în pre
zența președintelui Ve
cei Executive Federale. 
Mitia Ribicici, a pre
ședintelui C.C. al fi
ni unii Comuniștilor
din Croația, Savka 
Dabcevici-Kuciar, a al
tor personalități iugo
slave, a reprezentanți
lor întreprinderilor și 
firmelor din Cele peste 
50 de țări de pe toate 
continentele partici
pante la tîrg. a șefilor 
misiunilor diplomatice 
acreditați în Iugosla
via, a numeroși cores
pondenți de presă.
în cadrul alocuțiuniloi- 

oficiale, prilejuite de 
festivitatea de deschi
dere, dr. Anton Borci- 
lo, directorul tîrgului, a 
dat citire mesajului de 
salut adresat partici- 
panților de președinte
le I. B. Tito.

Primii vizitatori care 
au străbătut pavilioa
nele și standurile tîr
gului au putut remarca 
o mare diversitate de

trei compartimente : 
tîrgul internațional al 
eșantioanelor de măr
furi, expoziția turistică 
iugoslavă și expoziția 
comercială propriu- 
zisă.

Vizitatorii tîrgului au 
putut constata totodată 
realizările multiple ob
ținute în diferite ra
muri ale economiei de 
celelalte țări socialiste

CORESPONDENTA 
DE LA GEORGE 

IONESCU

participant*  : Uniunea 
Sovietică, România, 
Ungaria, Cehoslovacia. 
R.D.G., Bulgaria.

La festivitatea de 
deschidere a fost pre
zentă și delegația ofi
cială a R. P. Chineze, 
reprezentată la Tîrgul 
internațional de la Za
greb și condusă de 
ambasadorul R.P. Chi
neze la Belgrad. Cu 
acest prilej, presa iu
goslavă a evocat fap
tul că în luna mai a 
acestui an directorul 
general al tîrgului, dr. 
Anton Borcilo, a făcut 
o vizită de mai multe 
zile la Pekin, unde a 
avut întrevederi cu re
prezentanți economici 
chinezi.

La scurt timp după

Re-
Socialiste 

La intra- 
incinta pa-

tat pavilionul 
publicii 
România, 
rea în 
vilionului, personalită
țile iugoslave au fost 
tntîmpinate de ambasa
dorul României la Bel
grad, Vasile Șandru, și 
le directorul pavilionu
lui, ing. Remus Brad, 
înalții oaspeți au exa
minat cu interes dife
ritele exponate româ
nești prezentate.

Anul acesta, între
prinderile românești de 
comerț exterior pre
zintă la tîrg numeroa
se produse, printre care 
mașini-unelte, utilaj e- 
lectrotehnlc, produse 
ale industriei optice, 
tractoare și alte mașini 
agricole, autocamioane, 
microbuze, motoare 
Diesel, produse ale in
dustriei ușoare, bunuri 
de larg consum. Un in
teres deosebit trezesc 
eșantioanele de produ
se ale industriei noas
tre chimice — medica
mente, sortimente de 
lacuri, vopsele, negru 
de fum, îngrășăminte 
pentru culturile agrico
le. cauciuc sintetic, an
velope, precum și pro
dusele industriei mate
rialelor de construcții. 
Exponatele românești 
prezentate la Tîrgul de 
la Zagreb oferă o ima
gine semnificativă a 
dezvoltării economiei 
țării noastre în conti
nuu progres.

wvo/wwwwwwwwwwwwwwwv«.

vremea
jlbtrivît. Temperatura va scădea tn- 
cepind din nord-vestul tării în a doua 
parte a intervalului, minimele osci- 
lind intre 7 și 17 grade, iar maxime
le între 18 și 28 grade, mai ridicate 
la începutul intervalului în sud-est.

O bibliotecă estetică, 

multifuncțională
Realizată de către unitățile 

de specialitate ale Ministeru
lui Industriei Lemnului, bi
blioteca „Dana" este pe cît de 
estetică, (cu finisaj exterior 
de calitate superioară, cu luciu 
sau în culoarea naturală a 
lemnului), pe atît de practică 
(fiind compusă din 7 corpuri 
de diferite mărimi, cu func
țiuni multiple). Prin simpla 
alăturare și suprapunere a 
corpurilor componente se pot 
realiza diferite combinații, co
respunzător preferințelor și 
spațiului de locuit. Corpurile 
modulate sînt judicios dimen
sionate și sînt executate din 
panouri și plăci fibrolemnoase. 
Corpul A, de exemplu, dispu
ne de 6 compartimente încă
pătoare pentru cărți, corpul B 
— de o vitrină, bar și etajere

pentru cărți, iar corpurile C 
și D îndeplinesc o dublă func
țiune : de bibliotecă și de co
modă prevăzută cu polițe 
pentru obiecte decorative și 
sertare pentru lenjerie și îm
brăcăminte. La rindul său, 
corpul E poate fi utilizat se
parat, ca o vitrină cu o nișă 
pentru radio și un comparti
ment pentru diferite obiecte. 
Corpurile superioare F și G 
completează în mod fericit și 
eficient utilizarea maximă a 
spațiului pe verticală, pentrif 
cărți sau alte obiecte.

Estetică și multifuncțională, 
biblioteca „Dana", produsă de 
unitățile Ministerul» Indus
triei Lemnului, poate fi livra
tă complet, precum *i  in cor
puri separate.

*
*

*
*
*

*
*

*
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Ieri in țară : vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului 
ora 14 oscila între 21 
și Mangalia și 32 de 
colau Mare. Caracal 
Vede. In București :
frumoasă și călduroasă, cu cerul se
nin. Temperatura maximă a atins 32 
grade.

la 
grade la Sulina 
grade la Sînni- 
și Roșiori de 
vremea a fost

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 septembrie, tn țară : Ae
rul tropical va continua să afecteze 
cea mai mare parte a țării în prima 
parte a Intervalului, cînd 
va menține frumoasă și 
Apoi, vremea va deveni 
bilă, mai ales în nordul 
țării, unde va ploua. Și
regiuni ale țării se vor semnala ploi 
izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la

vremea se 
călduroasă, 
ușor i lista

și vestul 
in celelalte

In București : vreme în general fru
moasă și călduroasă în prima part*  
a intervalului. Spre sfîrșit, cerul s» 
va înnoura treptat, devenind favora
bil ploii slabe. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura va scădea 
în a doua parte a intervalului.

LOTO
Numerele 

din U
extrase la 
septembrie

ușor

tragerea 
1970 :

Extragerea
77 11.

Fond de prerriii : 557 000 lei.

I : 57 29 66 87 39 54 88

Extragerea a Ura : 85 67 27 86 
18.

Fond de premii : 506 717 lei.

74 70
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LA TUNARI

Campionatele europene
în citeva rînduri

ASTĂZI IN CAPITALA soorul de 6—4 (2—1, 2—1. 1—2. t—O 
de formați» Olandei.

• ASTĂZI

La Poligonul Tunari se 
campionatele europene

de talere • Meciul de fotbal Dinamo

Șl MIINE, PROBA DE SKEET

București - Politehnica 

lași

reiau astăzi 
...______ ___„__  de talere,

începe proba de skeet (talere arun
cate dip turn), ai cărei campioni ii 
vom cunoaște mîine. întrecerea pen
tru seniori presupune disputarea a 

talere fie- 
de juniori 
150 de ta- 
La aceste 

fel de nu-

An de an, tot mai multe 
materiale izolatoare și de 
finisaj sînt solicitate pe 
șantierele de construcții 
industriale și social-cul- 
turale. Concomitent cu 
creșterea producției, are 
loc o continuă diversifi
care a prefabricatelor și a 
materialelor de finisaj, 
cu largi posibilități de 
utilizare și cu eficiență e- 
conomică ridicată. Cu a- 
jutorul lor, se realizează 
construcții într-un termen 
incomparabil mai scurt 
decît cu materiale clasice.

Municipiul Turda are 0 
bogată Industrie de ma
teriale de construcție. 
Una dintre unitățile cu 
un asemenea profil este 
întreprinderea de mate
riale izolatoare și finisaj. 
Colectivul de aici a adus 
o contribuție de seamă la 
realizarea a numeroase 
construcții din actualul 
cincinal, precum și la o 
serie de magistrale sub
terane. După cum se știe, 
conductele îngropate au 
nevoie de o protecție spe
cială. Pinzele bitumate și 
benzile de protecție din 
p.c.v. fabricate la Turda 
sînt indispensabile pentru 
constructor. Un alt exem
plu. Se știe că, peste tot, 
se fac eforturi in vederea 
economisirii materialului 
lemnos. In acest scop, 
pentru înlocuirea parche
tului, s-a creat aici covo

rul p.c.v. pe suport textil, 
inspirat colorat, oferind 
gospodinelor și avantajul 
unei întrețineri lesni
cioase.

S-ar putea înșirui și 
alte exemple. Oricît ar fi 
zugravul de meșter, o zu-

un burete. Practic, rapid, 
economicos.

Desigur, la alegerea co- 
voarelor p.c.v sau a tape
telor, arhitecții, proiectan- 
ții și constructorii pot ma
nifesta diferite preferin
țe pentru un anumit mo-

UNGĂ ARIEȘ,
SE IES

CURCUBEIE..
grăveală bună nu se va 
păstra in condiții irepro
șabile mai mult de trei, 
sau patru ani. Aplicîn- 
du-se în schimb pe pere
te. tapete lavabile sau se- 
milavabile, pe suport de 
hîrtie sau textil, menține
rea curată a peretelui de
vine o chestiune cît se 
poate de simplă : cu pu
țină apă, puțin „Dero“ și

del sau culoare. Au de 
unde alege. întreprinderea 
de materiale izolatoare și 
finisaj din Turda livrea
ză aceste materiale în 
zeci de modele și culori. 
Ne-am pus întrebarea : 
cît timp pot fi utilizate în 
bune condiții aceste 
materiale ? Pe puțin zece 
ani — ne-a informat di
rectorul fabricii, ingine

rul Nicolae Abrudan. De 
la el am mai aflat că u- 
nul din beneficiarii prin
cipali ai întreprinderii 
este comerțul exterior. Din 
producția pe acest an. se 
exportă importante can
tități de covoare p.c.v., ta
pete, precum și cartoane 
bitumate, acestea fiind fo
losite ca materiale hidro- 
izolatoare. De la începutul 
anului și pînă în prezent, 
unitatea a livrat, în ter
men, peste 70 la sută din 
valoarea de export pe 
1970 ! în construcțiile de 
noi locuințe și hoteluri tu
ristice, de la Piatra Neamț, 
Brașov, Cluj, din Capitală 
și din multe alte localități 
ale țării, materialele de 
finisaj fabricate la Turda 
și-au dovedit calitățile. In 
primele opt luni din acest 
an, întreprinderea a reali
zat o producție suplimen
tară de peste 6,5 milioane 
lei numai pe seama creș
terii productivității mun
cii în aceeași perioadă, 
beneficiile și economiile la 
prețul de cost, peste plan, 
sînt de aproape 2.2 mili
oane lei. în 1970 cheltuie
lile la o mie de lei pro
ducție marfă s-au redus 
cu 33 lei față de anul tre
cut. In 1971 se va obține o 
producție cu peste 21 mi
lioane lei mai mare decît 
în acest an.

Sever UTAN

două manșe (de cîte 100 
care). Probele feminină și 
prevăd tragerea la numai 
lere (75 astăzi. 75 mîine). 
probe participarea este la 
meroasă ca la talerele aruncate din 
șanț, iar valoarea concurenților, de 
asemenea, deosebit de ridicată, ceea 
ce presupune garanția spectaculozită
ții în continuare a ..europenelor" de 
la Tunari.

Există speranța că la skeet, trăgă
torii noștri vor incerca să obțină re
zultate mal bune, locuri mai onora
bile. Comportarea lor in zilele ante
rioare, și tocmai la o probă în care 
obținuseră, în cîteva rînduri, perfor
manțe frumoase, nu s-a situat la cota 
așteptată. Cu toate că au existat con
diții favorabile în tentativa ce și-o 
asumau : pregătire mai intensă, forma 
bună la concursurile premergătoare 
oompetiției actuale, experiența bogată 
a multora dintre ei. Un loc șase pe 
echipe (dar cu un punctaj egal cu al 
echipei clasate pe locul al optulea...) 
și locul 17 la individual (Dumitrescu, 
cu 190 p) arată însă că anticipările 
nu au avut la bază argumente întru- 
totul valabile. „Pentru mine, per
sonal — ne spunea prof. Gavrilă 
Barany, secretarul general al federa
ției de tir — rezultatele trăgătorilor 
noștri sînt mai mult decît o surpriză 
neplăcută. Ce folos că de citeva ori

au realizat 25, dacă au început slab. 
Florescu chiar foarte slab. Cînd con
dițiile de concurs, starea vremii in 
special, sint nefavorabile, se mai gă
sesc niște scuze ; dar așa, pe acea
stă vreme excepțională, in toate cele 
trei zile de concurs, cînd natura a 
fost un foarte bun prieten pentru toți 
taleriștii, pe cine mai putem da 
vina ?“

Neașteptată este și slaba noastră 
comportare in proba feminină, ca și 
la juniori. Aurelia Vezeanu obișnuia 
să aibă „serii" de 23 și 24. în prima 
zi a tras 20 și 21 (I). Paul Stancu, 
de asemenea, nu poate pune doar pe 
seama debutului său ratarea a nu
meroase talere pe un stand și într-un 
cadru ce-i sînt întrutotul familiare.

*
Pe cele patru standuri de tragere, 

primii concurenți vor fi gata de start 
la ora 8. între aceștia se va afla și 
campionul mondial, lucii Țuranov, 
(U.R.S.S.). Campionul european de 
anul trecuit. francezul Elie Penot, a 
fost repartizat.- prin tragere la sorți, 
în seria 14. Printre favoriți se nu
mără și oei trei medaliați ai Jocu
rilor olimpice mexicane : sovieticul 
Evghenii Petrov, campion olimpic 
(acum în seria 5), italianul Romano 
Garagnani (în seria 6) și vest-ger- 
rnanul Konrad Wirnhier (in seria 12). 
Concurenții români însoriși la skeet 
sint, în ordinea intrării în concurs : 
G. Pintilie, D. Danciu, I. Dumitres
cu, S. Diaconu, Gh. Florescu, Gh. 
Senoovici, Fi. Iurcenco, L. Cojocaru.

în cadrul campionatului Diviziei A 
de fotbal, stadionul Dinamo va găzdui 
meciul dintre echipele Dinamo Bucu
rești — Politehnica Iași. Meciul în
cepe la ora 16. Partida Progresul — 
Steagul roșu Brașov se va disputa 
duminică pe stadionul Dinamo cu în
cepere de ia oca 16.

ȘAH. — La Siegen (R.F.G.), Olim
piada masculină a programat parti
dele celei de-a 6-a runde. Echipa 
Rom&niei, care joacă în grupa a 4-a, 
a întîlnit formația Ungariei ; echipa 
Ungariei a învins cu 2,5—1,5. Alte 
rezultate: Suedia — Filipine 2—1 
(1) ; Maroc — Irlanda 1—2 (1) ; 
Liban — Italia 0.5—3,5 ; Guernsey— 
Danemarca 0—4. în clasamentul 
grupei, echipa Ungariei totalizează a- 
cum 18 puncte (2) fiind urinată de 
Danemarca 17.5 (1) și România 17 (2).

i. o.

• Campionatele interna 

ționale de atletism

BASCHET. — La Plevna a conti
nuat turneul internațional masculin 
de baschet rezervat echipelor de ti
neret. Iată rezultatele : U.R.S.S. — 
Bulgaria (B) 95—44 ; R.D. Germană— 
România 53—47 ; Ungaria — Polonia 
57—50 ; Cuba — Bulgaria (A) 67—54.

Pe Stadionul Republicii încep as
tăzi campionatele internaționale de 
atletism ale țării noastre, la care 
participă peste 130 de sportivi și spor
tive, reprezentând 14 țări. în prima 
zi concursul începe la ora 15. Du
minică întrecerile sînt programate de 
la ora 16.

• Echipa feminină de volei a Ja
poniei, care se află în turneu în R.F. 
a Germaniei, a întîlnit la Munchen 
selecționata R.F. a Germaniei. Volei
balistele japoneze au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—1, 15—3, 15—1).

• A început campionatul euro
pean feminin de baschet. Tn 
primul rneci echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 89—32 (37—13) 
echipa Italiei.

• Au început. Ia Paris, campiona
tele de atletism rezervate juniorilor. 
Sovieticul Podluznîi a cîștigat proba 
de triplu salt cu 16.25 m. Heylene 
Kerner (Polonia) a terminat învingă- 

. toare în cursa de 100 m plat cu 12”.
Printre tinaliștii probei de 1 500 rn 
plat se numără și Cornel Dima 
(România), care a realizat in tern 
timpul de 3’57”6/10.

r

i 

u

La semicentenarul clubului sportiv
î l”J

Cu prilejul aniversării a 50 de 
am de la înființarea clubului 
sportiv Politehnica Timișoara, 
in zilele de 24 și 25 octombrie 
1970 vor fi organizate o serie 
de manifestări în cadrul cărora 
se vor acorda insigna și diploma 
de veteran al clubului tuturor 
acelora care au activat la una

din secțiile care au funcționat 
în perioada 1920—1970 (inclusiv 
sub denumirea C.S.U. sau „Ști-

Timișoara). Cei interesați 
clubului

ința"
pot trimite pe adresa
(str. Politehnicii nr. 2, Timișoa
ra) numele și prenumele, echipa 
și perioada în care a activat, a- 
dresa și funcția actuală.

*
*
*

*
*

4

BOX. — Pierzînd prin ko în run
dul 4, în fața americanului de culoare 
Perkins, campionul european de box 
la cat. semimijlocie, austriacul Orso- 
lics, a ratat ocazia de a lupta pentru 
titlul mondial cu mexicanul Napoles. 
Acum Orgolios are obligația de a-i 
acorda revanșa italianului Carmelo 
Bossi, în fața căruia a cîștigat 
puncte, după un med deosebit 
animat.

LUPTE. Vineri seara la Constanța 
intr-un meci internațional de lupte 
libere selecționata orașului Con
stanța a terminat la egalitate: 4,5—4,5 
puncte cu echipa S.U.A.

ia 
de

EOTBAL. — La Graz » avut 
întilnlrea internațională de 
dintre echipele Austriei și 
viei. Iugoslavii au câștigat 
de 1—0 (1—0) prin punctul 
minutul 41 de Bajevici.

loc 
fotbal 

Iugosla- 
cu scorul 
marcat în

campionatul european de 
apă de la Barcelona, echipa 
a învins cu 4—1 (1—0, 1—1.

selecționata 
întrecut cu 
3—2) echipa

• în 
polo pe 
U.R.S.S.
1—0, 1—0)
Ungaria a 
2—1. 3—1. 
iar reprezentativa Italiei

Iugoslaviei.
9—4 (1—0,

României, 
a dispus cu

NATAȚIE. Vineri au fost stabilit*  
două noi recorduri europene în ca
drul campionatelor continentale de 
natație 
(R. F.
1 500 m
panova 
bras timpul de 2’40"’7/10.

de la Barcelona. Fassnacht 
a Germaniei) a parcurs 
în 16’19”9/10 iar Galina Ste- 
(U.R.S.S.) a realizat pe 200 m

• Ieri la Barcelona, în cadrul cam
pionatelor europene de natatie. Ro
land Matthes (R.D. Germană) a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 200 m spate cu timpul de 2'06’T/IO. 
In seriile preliminarii ale probei fe
minine de 200 m fluture, Agneta 
Sterner (România) a realizat timpul 
de 2’39”8/10 și nu s-a calificat pentru 
finală.



/

Roma — Demonstrație pentru pace în Vietnam și în întreaga lume

Problema recentelor 
deturnări de avioane

• REUNIUNE DE URGENTĂ LA BERNA • COMUNICAT AL 
COMITETULUI CENTRAL AL REZISTENȚEI PALESTINIENE

Activitatea diplomatică în legătură 
cu situația creată în urma recente
lor deturnări de avioane continuă șă 
se desfășoare cu intensitate în dife
rite capitale occidentale. La Berna, 
reprezentanții celor patru țări afec
tate de ultimele deturnări de avioa
ne — Elveția, Marea Britanie, S.U.A. 
și R.F. a Germaniei — s-au întrunit 
joi seara intr-o reuniune de urgență, 
prezidată de ministrul de externe el
vețian, Pierre Graber. Ei au exami
nat ultimele propuneri ale Frontulu’ 
Popular pentru Eliberarea Palestinei 
de a permite revenirea în țările lor 
de origine a tuturor femeilor, copiilor 
și bolnavilor aflați la bordul avioa
nelor deturnate, în schimbul elibe
rării membrilor organizațiilor pales
tiniene deținuți în țările vest-euro- 
pene.

Potrivit agențiilor de presă, parti- 
cipanții la reuniune au respins ca 
inacceptabile noile propuneri ale 
F.P.E.P. Paralel, la Bonn și Londra 
au avut loc reuniuni guvernamentale 
care au examinat, de asemenea, ulti
mele propuneri ale F.P.E.P. Astfel, 
după reuniunea cabinetului vest- 
german, prezidată de cancelarul 
Willy Brandt, purtătorul de cuvint al 
guvernului, Ruediger von Wechmar, 
a declarat că guvernul federal consi
deră noile propuneri „nesatisfăcă
toare în forma lor actuală". In ace
lași sens s-a pronunțat și guvernul 
britanic, după reuniunea sa de joi 
seara, prezidată de premierul Edward 
Heath.

In capitala Statelor Unite, Ronald 
Ziegler, purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, a reafirmat joi că Statele Uni
te doresc obținerea eliberării tuturor 
celor reținuți în Iordania de coman
dourile palestiniene, fără nici o deo
sebire de naționalitate, rasă sau re
ligie.

Postul de radio Bagdad a difuzat 
vineri o declarație în care arată că 
Irakul a cerut Frontului pentru Eli
berarea Palestinei (F.P.E.P.), să pună 
în libertate pe toți pasagerii celor trei 
avioane deturnate în Iordania. Con
siliul de Miniștri iordanian s-a întru
nit vineri într-o ședință extraordi
nară în cadrul căreia s-a hotărît in
tensificarea contactelor cu F.P.E.P., în 

vederea eliberării pasagerilor. A fost 
constituit. în acest scop un comite) 
din care fac parte mai multe perso
nalități importante, printre care mi
nistrul iordanian al afacerilor inter
ne. Soleiman Haddidi.

Situația celor 300 de pasageri care 
se mai aflau vineri seara pe aeropor
tul improvizat la Zarka continuă să 
fie îngrijorătoare. Un convoi de ma
șini al Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii (C.I.C.R.), care se în
drepta spre aeroportul din deșert cu 
medicamente și alimente, a fost oprit 
la jumătatea drumului de membri ai 
unităților de comando palestinieni.

★
La închiderea ediției se anunță că 

Intr-un comunicat al Comitetului 
Central al Rezistenței Palestiniene, 
difuzat vineri la Amman, se preci
zează că toți pasagerii avioanelor 
recent deturnate, cu excepția cetățe
nilor israelieni apți pentru ser
viciul militar, vor fi puși în li
bertate o dată cu publicarea de 
către guvernele interesate a unei 
declarații prin care se angajează să 
elibereze pe membrii comandourilor 
palestiniene deținuți în Elveția, Ma
rea Britanie și R.F.G. Israelienii apți 
de serviciul militar vor fi eliberați 
sub rezerva unui aoord, realizat prin 
intermediul Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii, in care să fie pre
văzută punerea în libertate a unui 
număr de palestinieni deținuți în 
Israel. Totodată, comunicatul arată că 
restituirea aparatelor și eliberarea 
echipajelor avioanelor deturnate de 
unitățile de comando palestiniene 
vor avea loc în momentul sosirii în 
Iordania sau în orice altă țară arabă 
a celor șapte palestinieni reținuți în 
unele țări vest-europene.

Agențiile de presă relevă, pe de 
altă parte, că transferarea la Amman 
a celor 300 de pasageri de pe aero
portul improvizat de la Zarka. anun
țată printr-un comunicat al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, nu 
a fost încă efectuată. Se anunță, însă, 
că 62 din pasagerii care fuseseră 
transferați imediat după deturnări la 
Amman au părăsit capitala iorda
niană. plecînd spre Nicosia.

(Agerpres)

AGENDĂ 

DIPLOMATICĂ

CHILE
PUPA SUCCESUL CANDIDA

TULUI STING11 IN ALEGERILE 

PREZIDENȚIALE

Partidul 
de guvernămint 
pune condiții...
RIO DE JANEIRO 11. - Cores

pondentul Agerpres Vasile Oros 
transmite : La o săptămînă după 
scrutinul prezidențial, scena politică 
chiliană este dominată de incertitu
dinile în legătură cu personalitatea 
ce va fi aleasă de Congres, în ca
litate de președinte al republicii. In 
aceste condiții, cum era de așteptat, 
forțele conservatoare manevrează 
intens pentru a împiedica alegerea 
lui Salvador Allende, candidatul 
Frontului Unității Populare. Joi a 
fost oficializată varianta cea mai a- 
trăgătoare pentru forțele conserva
toare, prin propunerea ca Alessan- 
dri să fie ales la 24 octombrie cu 
sprijinul voturilor democrat-creștine, 
să renunțe imediat la funcția de pre
ședinte și în acest fel să permită 
organizarea de noi alegeri în termen 
de două luni, cind, se înțelege, un 
candidat democrat-creștin, probabil 
Frei, ar beneficia de voturile libe
ralilor și conservatorilor. Frei și alți 
lideri ai P.D.C. de guvernămint au 
respins propunerea, afirmînd că vor 
fi continuate negocierile cu coaliția 
de stînga in vederea sprijinirii lui 
Allende la 24 octombrie. Ei au lăsat 
insă totuși o portiță pentru o even
tuală modificare a atitudinii, adău
gind că pactul cu conservatorii ar 
putea fi acceptat „dacă stînga se va 
dovedi intransigentă la negocieri". 
Cu alte cuvinte, P.D.C. încearcă să 
pună condiții pentru sprijinirea Iui 
Allende, exercitind presiuni cu alter
nativa acceptării pactului conserva
tor. Oferta conservatorilor, făcută 
chiar de către Alessandri, a stîrnit o 
vie dezaprobare in rindurile Frontu
lui Unității Populare.

ANGLIA Șl PIAȚA COMUNĂ
• ÎNTRE PRETENȚIILE C0MM0NWEALTHULUI Șl EXIGEN
ȚELE „CELOR ȘASE" • CONGRESUL T.U.C. A AMÎNAT STA
BILIREA UNEI POZIȚII DEFINITIVE FAȚĂ DE PROBLEMA 

ADERĂRII BRITANICE
LONDRA 11 — Corespondentul A- 

gerpres Nicolae Plopeanu transmite: 
Presa britanică comentează pe larg 
turneul pe care l-a început joi 
Geoffrey Rippon, principalul nego
ciator al Marii Britanii cu Piața co
mună, în Australia și Noua Zeelandă. 
Observatorii de aici subliniază că 
sarcina lui Rippon nu va fi deloc u- 
șoară, deoarece reprezentanții Com- 
monwealthului, printre care și cei 
ai Australiei și Noii Zeelande, și-au 
exprimat de nenumărate ori neliniș
tea față de efectele negative pe care 
le va avea intrarea Angliei în C.E.E. 
asupra economiilor țărilor lor.

După cum se știe. Geoffrey Rippon 
a vizitat luni Bonnul, unde a obți
nut asigurări din partea ministrului 
de externe vest-german, Walter 
Scheel, care este și președinte al 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune, că va fi urgentată procedura 
privind aderarea Angliei ; aceste asi
gurări însă nu se extind și asupra 
unor condiții mai favorabile.

„Daily Telegraph", referindu-se la 
discuțiile Scheel—Rippon, scrie că, 
deși ele s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate. în R.F.G. 
„există Îngrijorare față de starea e- 
conomiei britanice". In acest context 
este citat ziarul vest-german „Stid- 
deutsche Zeitung". care a scris că 
„cei de pe continent trebuie să se 
întrebe eu toată seriozitatea, ținînd

SCHIMBURILE COMERCIALE

INIERNATIONALE
«

SĂ EIE CU MAI LIBERE

• PREȘEDINTELE FINLANDEI 
DESPRE COOPERAREA ȚARII 
SALE CU ȚĂRILE NORDICE 

ȘI C.E.E.

HELSINKI 11 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat trimisului zia
rului „Le Monde", președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, s-a referit, 
printre altele, la cooperarea țării sale 
cu statele nordice. Reamintind că 
proiectul de tratat „Nondek", în ac
tuala sa formă, nu convine pentru 
moment Finlandei, el a declarat : 
„Lăsînd aceasta la o parte, Finlanda 
atribuie dezvoltării și lărgirii coope
rării economice nordice o importan
ță primordială. Am mers deja foarte 
departe în această direcție. Vă rea
mintesc în legătură cu aceasta că, în 
timpul ultimului deceniu, exporturile 
noastre către Suedia au crescut de 
la 5,1 la 17,4 la sută".

Solicitat să se refere la relațiile 
Finlandei cu Piața comună, președin
tele Kekkonen a declarat : „Fiecare 
se ocupă de treburile sale și eu nu 
vreau să critic ceea ce fac sau omit 
să facă alte state. Poziția Finlandei, 
în orice caz, este aceea că schimburile 
comerciale internaționale ar trebui să 
fie cit se poate de libere. Nu pot să 
nu consider ca un regres faptul că 
se instituie noi piedici în calea co
merțului, care înlocuiesc pe cele su
primate. Finlanda a cerut Comisiei 
economice a C.E.E. deschiderea unor 
convorbiri pentru a se ajunge la a- 
ranjamente comerciale... Sper, totuși, 
și cred cu tărie că va fi posibil să se 
stabilească un sistem comercial care 
va salvgarda interesele economice ale 
Finlandei, satisfăcînd fiecare din cele 
două părți. îmi este greu să conoep 
că neutralitatea politică ar putea să 
ne atragă o sancțiune economică".

seama de instabilitatea continuă a 
situației sale economice, dacă An
glia este un partener acceptabil pen
tru Piața comună".

★
In cadrul lucrărilor Congresului a- 

nual al sindicatelor britanice s-au 
încheiat dezbaterile privitoare la 
cererea Marii Britanii de a Intra în 
Piața comună. Un număr mare de de
legați au respins ideea aderării An
gliei la C.E.E., subliniind că prin in
trarea în acest organism economic 
„suveranitatea țării va fi limitată", 
iar „legislația britanică subordonată 
Comisiei de la Bruxelles".

Congresul, ale cărui lucrări s-au 
încheiat vineri seara, s-a declarat de 
acord cu ideea cuprinsă în raportul 
Consiliului general T.U.C., care con
sideră că asupra acestei probleme 
trebuie să se aștepte pină cind vor 
fi încheiate convorbirile guvernului 
englez cu „cei șase" și vor fi cunos
cute condițiile ce urmează a fi im
puse Angliei înainte de a se lua o 
hotărîre. Secretarul general al T.U.C., 
Victor Feather, care, la rîndul său. a 
menționat numeroasele efecte nega
tive pe plan economic, social și politic 
care vor însoți aderarea Angliei la 
C.E.E., a anunțat că. dacă va fi nece
sar, Consiliul general T.U.C. va con
voca o conferință națională specială 
care să stabilească poziția sindicate
lor.

CONVORBIRILE DELEGAȚIEI

U. G. S.R. IN AUSTRIA

VIENA 11. — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
condusă de Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care se află la Viena la 
invitația Uniunii sindicatelor din 
Austria (O.G.B.), a fost primită vineri 
de Rudolf Hauser, vicecancelar și mi

Invenții românești premiate

la „Salonul" de la Viena
VIENA 11 — Cores

pondentul Agerpres 
Petre Stăncescu trans
mite :

Participînd și in acest 
an la „Salonul interna
țional de invenții* *',  or
ganizat cu ocazia Tirgu- 
lui international de Ia 
Viena. Republica Socia
listă România a obținut, 
ca și la edițiile prece
dente, distincții merito

• WASHINGTON. Premierul is- 
raelian, Golda Meir, se va intîlni 
săptămina viitoare cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, pentru a dis
cuta evoluția situației din Orientul 
Apropiat, a declarat un purtător de 
cuvînt al Casei Albe. Golda Meir 
urmează să sosească in S.U.A. la 17 
septembrie.
• HELSINKI. Maurice Schumann, 

ministrul afacerilor externe al Fran
ței, aflat intr-o vizită oficială in 
Finlanda, a fost primit de președin
tele acestei țări, Urho Kekkonen. 
Șeful diplomației franceze a purtat, 
de asemenea, convorbiri cu Ahti 
Karjalainen, premierul guvernului 
finlandez, și cu Vaino Leskinen, mi
nistrul de externe al țării gazdă.

• BELGRAD. După cum informea
ză agenția Taniug, la invitația Vecei 
Executive Federale, Tun Abdul Ra
zak, președintele Consiliului Națio
nal de Coordonare, vicepreședinte al 
guvernului Malayeziei, va face intre 
13—16 septembrie a.c. o vizită ofi
cială in Iugoslavia. Referindu-se, in
tr-o conferință de presă, la vizita oas
petelui malaiezian, purtătorul de cu
vint al Secretariatului de Stat pentru 
Afacerile Externe al Iugoslaviei a 
subliniat că aceasta va contribui la 
intensificarea contactelor reciproce 
utile și la dezvoltarea in continuare 
a colaborării dintre cele două țări, 
mai ales in domeniul economic.

• DUBLIN. Joseph Luns, ministrul 
de externe al Olandei, și-a incheiat 
vizita oficială în Republica Irlanda. 
In timpul celor patru zile petrecute 
la Dublin, Luns a fost primit de pre
ședintele țării, Eamon de Valera, și 
de Jack Lynch, premierul guvernului 
irlandez, și a purtat tratative cu mi
nistrul de externe, Patrick Hillery 
Comunicatul comun publicat in urma 
convorbirilor relevă că cei doi mi
niștri de externe au examinat o se
rie de probleme internaționale, în
tre care securitatea europeană, situa
ția din Orientul Apropiat și activi
tatea O.N.U., lărgirea Pieței co
mune.

rii pentru invențiile 
prezentate. Juriul inter
național al salonului a 
hotărît să acorde marea 
medalie de aur, cu men
țiunea specială a juriu
lui, invenției româ
nești „Procedeu și dis
pozitiv pentru determi
narea statică a tensiunii 
în construcții metalice". 
Alte două medalii de 
aur au fost decernate

MIȘCARE GREVISTĂ

DE AMPLOARE ÎN SPANIA
MADRID 11 (Agerpres). — Un nou 

val de acțiuni revendicative a fost 
declanșat de muncitorii spanioli. La 
Madrid, 14 000 de muncitori construc
tori au încetat lucrul pe șantierele 
aparținînd unor societăți particulare, 
în semn de protest față de termenii 
nesatisfăcători conținuți intr-un nou 
contract colectiv prezentat de patro
nat. Intr-o încercare de a intimida 
pe greviști, patronii au început să-i 
concedieze pe muncitorii ce nu s-au

AL ȘASELEA CONGRES INTERNAȚIONAL

DE LITERATURĂ COMPARATĂ
Recent s-a desfășurat la Bor

deaux cel de-al șaselea congres 
internațional de literatură com
parată, la lucrările căruia a par
ticipat o delegație de profesori 
de literatură, critici de artă și 
scriitori români condusă de prof, 
dr. docent Al. Dima, de la Uni
versitatea din București, mem
bru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

Pe baza temelor cardinale ale 
congresului : „Literatura și so
cietatea" și „Literatura medite
raneană — moștenire și reînnoi
re", participanții români au pre
zentat o serie de comunicări, ur
mărite cu deosebit interes de 
numeroși delegați veniți la acest 
congres de pe toate continentele: 
..Relația literatură-societate în 

nistru pentru problemele sociale al 
Austriei.

Cu aoest prilej au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, men- 
ționindu-se contribuția pe care o pot 
aduce sindicatele la dezvoltarea lor 
favorabilă. La convorbiri a participat 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Dumitru Aninoiu.

invențiilor românești t 
„Procedeu de cianurare 
a pilelor fabricate din 
oțeluri" și „Procedeu 
pentru confecționarea 
compensatorilor multi- 
lenticulari". Invenția 
românească „Autocen- 
trarea rotoarelor la 
compresoare și mo
toare pneumatice" a 
primit medalia de ar
gint.

mai prezentat la lucru, în timp ce 
șantierele de construcții sînt păzite 
de militari. Tot In capitala Spaniei, 
salariații metroului au început o 
acțiune de protest împotriva înttr- 
zierii Încheierii noului contract co
lectiv.

In bazinul carbonifer Oviedo, 900 
de mineri au declarat joi grevă în 
sprijinul cererilor de mărire a sala
riilor.

critica și teoria literară româ
nească" (Al. Dima); „Eul crea
tor ca sursă a comunicării poe
tice și a sociologiei literare" (Li- 
viu Rusu) ; „Iradieri meditera
neene în vechea literatură româ
nă" (Ion Zamfirescu); „Circulația 
fabulei esopice în spațiul medi
teranean" (I. C. Chlțimia) ; 
„Tema Italiei în literatura rusă" 
(Tatiana Nicolescu).

Noul comitet de conducere al 
Asociației internaționale pentru 
literatura comparată a cooptat 
între membrii săi un reprezen
tant al României în persoana 
profesorului Al. Dima, directorul 
Institutului de literatură și teo
rie literară „George Călinescu" 
al Academiei Republicii Socia
liste România.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața

După trei zile de dezbateri, cea 
de-a treia Conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, care a reunit 
șefi de state și de guverne din peste 
60 de țări din Asia, Afri
ca, Europa, America Latină, și-a in
cheiat lucrările. Aspectul cel mai 
semnificativ al acestei importante 
reuniuni internaționale a fost afir
marea pregnantă a caracterului ei 
antiimperialist ; experiența istori
că, însăși logica faptelor demon
strează elocvent că dezideratele 
fundamentale ale acestor țări, care 
reprezintă peste două treimi din 
populația planetei noastre, nu-și 
pot găsi împlinire decit prin lupta 
comună împotriva imperialismului, 
a colonialismului și rasismului, pen
tru afirmarea in viața internaționa
lă a normelor legalității și echității, 
a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele. Aici, in con
textul politic al Africii meridiona
le, la frontiera cu ultimele redute 
ale colonialismului și rasismului — 
Republica Sud-Africană, Rhodesia, 
Mozambic, Angola — a fost for
mulat un aspru rechizitoriu 
împotriva unor regimuri al căror 
anacronism istoric lezează conștiin
ța întregii umanități. Atît cuvântări
le, cit și documentele adoptate au 
pus un accent deosebit de puternic 
pe necesitatea de a se lua măsuri 
imediate și concrete pentru lichida
rea grabnică a colonialismului. Sem
nificația geografică și politică a con
ferinței se exprimă, de altfel. într-o 
rezoluție care prevede introducerea 
unui embargo comercial împotriva 
Portugaliei și Africii de sud, rupe
rea relațiilor diplomatice cu aceste 
țări și sporirea ajutorului material 
pentru mișcările de eliberare din 
Mozambic, Angola, Africa de sud- 
vest, Rhodesia și Guineea-Bissau.

Dezvoltind ideile cuprinse in 
precedentele declarații de la Bel
grad (1961) și Cairo (1964), noua 
declarație de la Lusaka — al cărei 
text va fi dat oficial publicității 
luni — se pronunță pentru promo
varea activă a următoarelor princi
pii in viața internațională : „drep
tul popoarelor care nu sint încă li

„Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se Iac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell. 40 360

bere de a-și dobindi libertatea, li
bera determinare și independență, 
dreptul tuturor statelor la egalitate 
și la o participare activă in viața 
internațională, dreptul tuturor na
țiunilor suverane de a decide în 
absolută libertate cursul politicii lor 
intdTne și al dezvoltării lor econo
mice, culturale și sociale, dreptul 
tuturor popoarelor de a se bucura 
de beneficiile progresului economic

CONFERINȚA ȚĂRILOR NEALINIATE

pentru pace, independență și progres
CORESPONDENȚA DIN LUSAKA DE LA LI VIU RODESCU

și de roadele revoluției științifice 
și tehnologice".

Dorind să imprime mai multă 
vigoare și eficacitate politicii lor 
in cadrul relațiilor internaționa
le, participanții la conferința de 
la Lusaka au proiectat să inițieze, 
de comun acord, acțiuni împotriva 
acelor forțe care amenință 
violează independența și 
tatea teritorială a țărilor 
te, să continue eforturile 
a determina desființarea 
militare, pentru asigurarea

sau 
integri- 

nealinia- 
pentru 

pactelor 
............ . r____ _ securită
ții tuturor popoarelor. Printre obiec
tivele stabilite se află și înfăptui
rea universalității O.N.U., acordin- 
du-se o atenție primordială acțiu
nilor pentru restabilirea drepturilor

punctele 
nu au 

linia 
faptul 
țărilor

legitime ale R.P. Chineze in acest 
for mondial.

Efortul de a depăși faza declara
țiilor de intenții și de a formula ac
țiuni comune pe plan internațional 
a constituit una din trăsăturile cen
trale ale lucrărilor, deși 
de vedere ale participanților 
coincis întotdeauna pină la 
unanimității. Pornind de la 

■■ că majoritatea covirșitoare a 

nealiniate cuprinde, in același timp, 
și grupul țărilor in curs de dezvol
tare, conferința de la Lusaka pre
conizează elaborarea cu prioritate 
a unui'program de acțiune care ur
mează să se contureze intr-un vii
tor cit mai apropiat. De altfel, una 
din cele două declarații adoptate, și 
anume cea referitoare la nealiniere 
și progres economic, conține o serie 
de prevederi potrivit ■ cărora aceste 
țări vor face un larg schimb de in
formații asupra resurselor lor na
ționale pentru a descoperi posibili
tățile de lărgire a operațiilor co
merciale reciproce, pentru a-și con
juga eforturile in domeniul știin
țific și tehnologic, a-și coordona pro
gramele lor de dezvoltare. In același 

timp, se acordă o mare atenție ex
tinderii relațiilor economice inter
naționale ca unul din factorii im
portanți ai progresului, astfel incit, 
după cum se arată in document, 
„prin utilizarea resurselor mondiale 
In oameni și materiale, știință ți 
tehnologie, sd beneficieze deopo
trivă atît țările dezvoltate, cit și 
cele in curs de dezvoltare".

Cu prilejul apropiatei aniversări 

a 25 de ani de la crearea O.N.U., 
țările nealiniate iși propun să pre
zinte acestei organizații spre adop
tare o declarație care să prefigu
reze o cooperare economică inter
națională bazată pe principii accep
tabile și avantajoase pentru toate 
țările lumii. O serie de prin
cipii, legate tocmai de aceste inte
rese specifice ale țărilor nealiniate, 
reies in mod pregnant și din cea 
de a doua declarație a conferinței, 
unde se subliniază că in actualele 
condiții nu numai pacea, ci și pros
peritatea, dreptul la progres, ega
litatea au devenit atribute inte
grale și indivizibile ale întregii 
umanități.

In documentele adoptate — două 

declarații și 14 rezoluții pe diferite 
probleme — pulsează aspirațiile și 
interesele unei mari părți a uma
nității, care pune in conexiune in
separabilă ideile mișcării de eman
cipare a țărilor nealiniate și țelul 
general al consolidării păcii și 
securității în lume. Țările nealiniate 
se afirmă astfel ca o forță impor
tantă în viața internațională.

Aici, la Lusaka, a fost primit cu 
deosebit interes mesajul președin
telui Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, adresat partici- 
panților la conferință. Aceasta se 
datorește faptului că România este 
cunoscută prin politica ei consec
ventă de solidaritate nedesmințită 
cu mișcările de eliberare națio
nală. de sprijinire a luptei statelor 
recent eliberate pentru consolidarea 
independenței, pentru pace și pro
gres social, împotriva imperia
lismului, neocolonialismului și ra
sismului. Adresind un călduros 
salut conferinței de la Lusaka, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„In zilele noastre are o mare în
semnătate pentru asigurarea pro
gresului social lupta statelor recent 
eliberate pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare și democratice, con
solidarea independenței naționale 
prin mobilizarea forțelor și capaci
tății creatoare a popoarelor lor, 
pentru dezvoltarea economică, po
litică și socială de sine stătătoare. 
Considerăm imperios necesară 
unirea eforturilor tuturor forțelor 
progresiste pentru a impune lichi
darea oricăror forme de dominație 
colonialistă și neocolonialistă, a po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială, pentru afirmarea dreptului 
fiecărui popor la viață liberă, dem
nă și civilizată".

țntărindu-și rolul lor activ in are
na internațională, țările nealiniate 
si-au asumat la Lusaka misiunea 
grea, și in același timp de răspunde
re, de a-și aduce o contribuție tot 
mai activă la instaurarea unui cli
mat de pace și justiție, pentru în
făptuirea nestingherită a marilor 
idealuri ale contemporaneității.

agențiile de presă transmit:
Ministrul comerțului ex

terior al Republicii Socia
liste România, Cornel Burtică> 
a sosit la Alger, la invitația minis
trului algerian al comerțului, Laya- 
chi Yaker. Oaspetele român va par
ticipa la deschiderea celui de-al 7-lea 
Tîrg internațional de la Alger, unde 
țara noastră participă cu un bogat 
pavilion.

In timpul bombardamen
tului atomic de Ia Hiroshima 
și-au pierdut viața aproximativ 20 de 
aviatori americani prizonieri în Ja
ponia, ale căror nume au rămas in 
majoritatea lor necunoscute, se rele
vă în urma cercetărilor întreprinse 
la cererea agenției americane de pre
să U.P.I., asupra unor documente de 
arhivă clasificate timp, de 25 de ani 
drept „confidențiale". Cercetările au 
fost coroborate cu declarațiile unui 
fost ofițer din poliția militară japo
neză, care în timpul cind a aviit loc 
bombardamentul era însărcinat cu 
paza a 23 de prizonieri americani, 
dați apoi dispăruți.

Cu nouă zile înainte de 
alegerile legislative parția
le de la Bordeaux, un sondaj 
realizat de Institutul francez pentru 
cercetarea opiniei publice arată că 57 
la sută din persoanele chestionate se 
pronunță in favoarea alegerii premie
rului franoez, Jacques Chaban Dcl- 
mas. Numai 16 la sută se declară fa
vorabili principalului său adversar, 
Jean Jacques Servan Schreiber.

In capitala nord-irlan- 
deză a explodat vineri di
mineața cea de-a 100-a 
Vombă din cursu' acestui an. Ex
plozia bombei, plasată în apropierea 
unui birou guvernamental, nu a pro
vocat victime. După cum precizează 
agenția Associated Press, incidentul 

ar reprezenta unul din aspectele cam
paniei de atentate desfășurate de or
ganizațiile extremiste ilegale „Arma
ta republicană irlandeză" și „Ulster 
Volunteer Force" împotriva institu
țiilor guvernamentale.

Guvernul R.S.F. Iugoslavia, se 
arată într-o declarație a Vecei 
Executive Federale, consideră 
necesar să amintească faptul că 
nu posedă și nici nu intenționea
ză în viitor să dezvolte, să pro
ducă, să procure, să stocheze sau 
să posede în vreun fel oarecare 
mijloace biologice de ducere a 
războiului. Activitatea de cerce
tare desfășurată în această pri
vință în R.S.F. Iugoslavia va fi 
limitată și în viitor exclusiv la 
măsurile necesare de apărare 
pentru cazul în care R.S.F. Iu
goslavia ar fi expusă unui atac 
cu acest fel de arme.

Aproximativ 1 000 de oa
meni și-au pierdut viața 
în cursul gravelor inundații care au 
devastat vaste regiuni din statul in
dian Gujarat.

La Praga au început Zi
lele filmului românesc Prin 
prezentarea filmului „Căldura", în 
regia lui Șer’oan Creangă. Au partici
pat un numeros public, reprezentanți 
ai vieții publice, membri ai corpului 
diplomatic, cineaști, oameni de artă 
și cultură. A fost de față o delegație 
de cineaști români.

Pavilionul românesc la 
Tîrgul internațional de la 
Salonic a f°st v'z'tat Vineri de 
Teodore Bucovalas, prefectul Saloni
cului, precum și de Floridis Hristos, 
primarul orașului. Oaspeții s-au in
teresat de exponatele prezentate șl 
au făcut aprecieri elogioase asupra 
calității lor.

l


