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® In preajma deschi
derii noului an în învă- 
țămîntul de partid: 
CURSURILE DE PREGĂ
TIRE A PROPAGANDIȘ
TILOR © GRIJA ȘCOLII 
PENTRU EDUCAȚIA EX- 
TRAȘCOLARA A ELEVU
LUI ESTE ÎNCĂ DEFICI

TARA

Încetarea din viață 
A PREȘEDINTELUI R.A.U., 

GAMAL ADDEL NASSER

UTILAJELE
pentru industria
LEMNULUI Jiq 6
Dotarea, exploatarea, randamentul 

ridică probleme care așteaptă 
o urgentă soluționare

Ing. Victor CHIRIBÂU
secretar general în Ministerul Industriei Lemnului

E binecunoscut faptul că. !n indus
tria lemnului, o pirghie de maximă 
importanță pentru sporirea producti
vității muncii, pentru ridicarea efici
enței activității economice o constituie 
mecanizarea lucrărilor grele și care 
necesită un volum mare de muncă, cu 
precădere a celor din exploatările fo
restiere. De aceea, ca un efect direct 
al dezvoltării producției de mașini și 
utilaje, atit sectorul de exploatare a 
lemnului, cit și cel de industrializare 
au fost dotate de-a lungul anilor cu 
un număr sporit de utilaje și instala
ții. Bunăoară, fondurile care au fost 
alocate exploatărilor forestiere, în 
actualul cincinal, pentru dotarea cu 
utilaje însumează aproape o jumă
tate de miliard lei. Ca urmare. în uni
tățile de exploatare a lemnului, gra
dul de mecanizare a lucrărilor de 
doborit și secționat a crescut de la 59 
la sută în 1965, la 92 la sută în 1970, 
de scos-apropiat de la 50,6 la sută la 
65,4 la sută, iar la încărcat de la 36.9 
la sută la 65 la sută. Același ritm 
intens de Înzestrare tehnică l*a cu
noscut și sectorul de prelucrare a 
lemnului.

Evident, realizările bune Obținute 
pînă acum în ce privește creșterea in
dicelui de mecanizare a lucrărilor, ri
dicarea gradului de folosire a utila
jele. sporirea productivității muncii 

deci. în domeniul elementelor in- 
.—5jve care asigură sporirea volumu- 
1. i producției — constituie o bază 
serioasă pentru pregătirea producției 
tts anul 1971 și pe ansamblul 
<$ncinalului viitor. In acest sens, 
pornind de la sarcinile ce ne 
revin din Directivele Congresu
lui al X-lea al partidului, Mi
nisterul Industriei Lemnului a c- 
laborat un program concret de moder
nizare a producției, de dotare a a- 
cesteia cu mijloace de lucru meca
nice. El prevede, spre exemplu, ca 
în următorii cinci ani, gradul de me- 
canizare a lucrărilor de doborît și de

secționat să ajungă la 95 la sută, în 
timp ce la scosul, apropiatul lemnu
lui și la încărcat acest indice va fi 
de 74 la sută și, respectiv, de peste 82 
lâ sută. De remarcat este faptul că, încă 
din primii ani ai cincinalului urmă
tor, se va elimina complet importul 
de utilaje pentru exploatările fores
tiere, urmînd ca întregul necesar de 
mașini și de instalații să fie asigurat 
de către uzinele Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și ale 
Ministerului Industriei Lemnului. 
Astfel, unitățile de exploatare vor fi 
dotate în continuare cu fierăstraie 
mecanice, cu tractoare și instalații cu 
cablu, cu încărcătoare cu furci fron
tale, cu trolii, macarale hidraulice etc. 
La fel, fabricile de prelucrare a lem
nului vor fi înzestrate cu prese mono- 
etajate pentru furniruit panouri, cu 
mașini combinate pentru prelucrarea 
comDlexă a panourilor de mobilă, cu 
uscătoare de furnir cu bandă și duze 
etc. Se află în curs de asimilare sau 
au fast asimilate circa 200 de mașini 
și utilaje care vor fi date în exploa
tare incepind cu anul 1971.

Oricit de bune ar fi rezultatele, 
sîntem conștient! că. pentru a înde
plini neabătut sarcinile privind me
canizarea lucrărilor de exploatare șl 
prelucrare a lemnului trebuie să În
lăturăm din activitatea noastră o se
rie de neajunsuri. Spuneam mai îna
inte că o parte din utilajele ce ne 
sînt necesare le fabricăm chiar noi 
în unităti specializate. Or. unele difi
cultăți rezidă chiar fn munca acestor 
uzine subordonate Ministerului Indus
triei Lemnului. E vorba, mai întii. de 
încetineala cu care se acționează pen
tru asimilarea în fabricația de serie 
a unor utilaje care sînt absolut ne
cesare unităților beneficiare.

Bunăoară, deși producția de gru
puri de acționare pentru funiculare

(Continuare in pag. a III-a)

Imitație 
în sens invers

Se spune că tehnica imită, mai ales în acest secol, 
funcții și mecanisme ale naturii, îndeosebi ale naturii 
umane. Un exemplu faimos : mașinile de calcul, supra
numite creiere electronice.

Am descoperit la Reșița, Intr-un atelier cu aspect 
de laborator, printre mașini de înaltă precizie, un mic 
catarg de metal terminat cu un cap ciudat, acoperit cu 
sticlă.

— Ce este acesta ? — l-am întrebat pe maistrul care 
mă însoțea.

— Este sesizorul. înregistrează temperatura, urtii- 
ditatea, puritatea și presiunea aerului din atelier și se
sizează instalația de climatizare care intră automat în 
acțiune pentru a repune in echilibru coordonatele mi
croclimatului interior.

Așadar, un aparat care întreține, în spațiul restrîns 
al unei hale, atmosfera temperată și pură a unei con
tinue primăveri, atmosferă necesară acelor fine șle
fuiri ale metalului devenit piesă prețioasă, adevărată

La C. A. P. 
Basarabl, ju
dețul Con
stanța, acti
vitatea in
tensă pentru 
efectuarea a- 
răturiîor este 
dublată de 
grija perma
nentă pentru 
calitatea lu

crărilor.

PICĂTURA DE CERNEALĂ

bijuterie de oțel ; atmosferă necesară ochiului ager și 
înaltei concentrări creatoare a muncitorului de elită.

Așadar, un banal imitator al omului. Al omului care, 
atunci cind ii este frig — aprinde focul ; atunci cînd nu 
are aer — deschide fereastra. Intr-adevăr, așa acțio
nează orice om atunci cînd e vorba de impulsurile pe 
care le primesc din exterior simțurile sale fizice. Dar 
cînd e vorba de simțul său moral ? N-ați întilnit nici
odată oameni care preferau să stea în frigul unor men
talități rigide, preferau să respire un aer viciat de pre
judecăți și rutină, decit să... sesizeze 7 Pentru că, spre 
deosebire de „sesizorul “neînsuflețit, omul de atitudine, 
care ia poziție față de neajunsuri, este. de cele mai 
multe ori, obligat de propria conștiință, să participe el 
însuși la remedierea lipsurilor observate și condamnate.

Aidoma atmosferei din atelierul reșițean, climatul 
moral are un rol însemnat în împlinirea și eficiența 
muncii noastre. în acest context fiecare om poate și 
trebuie să fie un „sesizor", un „reglor" operativ și 
pasionat al climatului optim în care se zămislesc toate 
obiectivele, mari sau mici, ale edificiului nostru eco
nomic și social.

Iată de ce, mă întreb uneori — pus în fața acelor si
tuații în care comoditatea, blazarea, incompetența. In
triga măruntă, ori alte impurități strică echilibrul firesc 
al climatului de muncă — dacă n-ar fi util ca unii oa
meni să imite virtuțile, în fond umane, ale tehnicii. Să 
imite, de pildă, riguroasa punctualitate a ceasornicului, 
să imite promptitudinea și obiectivitatea sesizorului, să 
imite, mai ales, rapida și eficienta acțiune a apara
tului ce purifică aerul și reglează clima. Să ne perfec
ționăm, noi, oamenii, imitînd tehnica 7 ! De ce nu, în- 
tr-o epocă în care tehnica imită și perfecționează ca
litățile omului !
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Paul PIACONESCU

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

CiT MAI REPEDE Șl DE BUNĂ CALITATE!

Este de importanță vitală 
pentru zootehnia noastră ca 
FIECARE FERMA SA ÎNSILOZEZE

IN ACESTE ZILE
CIT MAI MULTE FURAJE!
în această perioadă, pa

ralel cu executarea celor
lalte lucrări agricole de se
zon, este necesar să se a- 
corde maximum de atenție 
recoltării și însilozărij fu
rajelor — acțiune de care 
depinde in foarte mare 
măsură asigurarea hranei 
animalelor și obținerea 
unor producții ridicate de 
came și lapte. Caracterul 
urgent al acestor lucrări 
este determinat, intre al
tele. de faptul că pe
rioada cînd se pot însi- 
loza tulpinele de porumb 
in stare suculentă, conco
mitent cu recoltarea șt.iule- 
ților pentru boabe, est< 
foarte scurtă. Orice zi A 
Întârziere provoacă uscare» 
tulpinelor și risipirea frun
zelor, ceea ce duce la dirji-

niarea substanțelor nutri
ție și la degradarea cali
tativă. Iată de ce este ne- 
wie ca lucrările de însi- 
bzare să iie intensificate, 
•otrivit datelor centralizate 
a Ministerul Agriculturi! 
și Silviculturii, pină în ziua 
de 26 septembrie a.c., insi- 
lozarea s-a efectuat in 
proporție de 46 la sută în 
întreprinderile agricole de 
stat și de 31 la sută in coo
perativele agricole. Din 
cantitatea totală de 4 606 000 
tone de nutrețuri pre
văzute, cooperativele a- 
gricole au însilozat 1 416 000 
tone, ceea ce reprezintă 
foarte puțin față de pe
rioada în care ne aflăm 
și mai ales față de ne
cesitatea de a echilibra 
balanța furajelor.

In unele județe, datorită 
măsurilor tehnico-organiza- 
torice întreprinse de către 
organele agricole și condu
cerile unităților agricole 
s-au obținut rezultate bune, 
care atestă că există su
ficiente resurse și posibili
tăți care trebuie puse în 
valoare. Spre exemplu, în
treprinderile agricole de 
stat din județul Neamț au 
realizat 92 la sută din pia
nul totaL de ins dozare, cele 
din județul Iași 84 la sută. 
Brăila 64 la suită, Con
stanța 55 la sută. Și în coo
perativele agricole sînt nu
meroase exemple bune. In 
județul Harghita, de pil
dă, organele agricole au 
desfășurat o intensă activi
tate pentru însilozarea 
tuturor resurselor de nu

trețuri încă din perioada 
de vară, în prezent planul 
fiind îndeplinit în propor
ție de 95 la sută. De ase
menea. cooperativele agri
cole din județul Covasna 
au realizat 63 la sută din 
prevederi la însilozarea fu
rajelor, cele din județul 
Constanța 51 la sută, Brăila 
44 la sută.

Dar tntre județe și mai 
ales intre unități cu posi
bilități asemănătoare există 
mari diferențe din cauză 
că, și In acest an, însiloza
rea furajelor este conside
rată ca o acțiune care mal 
poate fi amînată.

G BORDEIANU

(Continuare în pag. a III-a)

„STIIUL POMPIERISTIC" ADUCE PAGUBE 
MAI ALES CIND E VORBA DE FOC

Statistica dezvăluie un 
fapt surprinzător la prima 
Vedere : nu în lunile de 
vară se petrec cele mai 
multe incendii, așa cum 
s-ar părea, ci în perioada 
octombrie-martie, deci 
toamna și iarna. Acesta 
este, de altfel și motivul 
care ne-a determinat să 
facem o investigație acum, 
la Început de toamnă, in 
domeniul la care ne refe
rim. Să apelăm, deci, la sta
tistică. Iată o constatare 
care interesează practic pe 
fiecare cetățean : in toam
na și iarna trecută, cele mai 
multe incendii (482) au a- 
vut drept cauză nesuprave- 
gherea copiilor, adică jocul 
cu focul. (De altfel, vom 
vedea că incendiile de orice 
fel sînt generate de mereu 
aceeași atitudine de negli
jență personală atit în fa
milie, în propria casă, cit 
și la locurile de muncă — 
instituții, întreprinderi și 
unități cooperatiste). A doua 
cauză, după număr (451), 
a incendiilor o constituie 
coșurile defecte sau necu
rățate. Cea de-a treia cauză 
ilustrează și mai clar noci
vitatea neglijenței : in pre
cedenta perioadă octom- 
brie-martie s-au produs 334

incendii datorate neglijenței 
fumătorilor. Este aproape 
incredibil : au fost oameni 
care și-au pierdut viața din 
pricina unei țigări azvîrlite 
la intimplare, sau adormind 
cu ea în mină, acasă, în 
hoteluri, în instituții, pro- 
vocînd totodată incendii

nedoara). ignorind cele mai 
elementare norme de secu
ritate. Epilogul : in incen
diul care a izbucnit au pie
rit 184 de animale și 25 de 
tone de furaje. Valoarea pa
gubelor — aproape șase 
sute mii tei. Șirul exemple
lor de neglijențe ar putea

• NEGLIJENȚA, LIPSA MĂSURILOR DE PRE
VENIRE A INCENDIILOR DUC LA DISTRUGE
REA UNOR CONSIDERABILE VALORI MATE

RIALE

care au mistuit însemnate 
bunuri materiale.

...In comuna Lița (Teleor
man) trei copii s-au jucat 
cu chibriturile în podul u- 
nui grajd. Urmarea : grajdul 
a luat foc și doi copii au 
decedat. Din cauza jocului 
copiilor cu focul, a ars în
tregul depozit de articole de 
menaj din orașul Huși, pri- 
cinuindu-se economiei na
ționale o pagubă de aproape 
șapte sute de mii lei. Doi 
muncitori executau lucrări 
de sudură la instalația de 
apă, într-un grajd al fer
mei Sîntămăria-Orlea (Hu

fi continuat. Supunem aten
ției cititorului și alte cifre, 
edificatoare prin ele însele, 
privind cauzele și numărul 
incendiilor : foc nesuprave
gheat — 322 ; sobe supraîn
călzite — 285 ; scurt-circuite 
— 238 ; lămpi cu petrol — 
218 ; defecte de construc
ție — 203.

Oare este o noutate pen
tru vreun cetățean că tre
buie să supravegheze focul 
la sobă (în propria casă sau 
la serviciu), că n-are voie 
să folosească instalații e- 
lectrice improvizate 7 Su
pravegherea lămpilor cu

petrol și curățirea la timp 
a coșurilor de fum sînt oare 
obligații necunoscute 7 De 
cum începe să meargă pe 
picioare, copilul e sfătuit 
de părinți cum trebuie să 
se ferească de foc și de apă. 
Este de neînțeles faptul că 
uneori oamenii maturi se 
comportă copilărește, pri- 
mejduindu-se pe ei șl- pe 
alții, prbvocînd distrugeri.

Am vizitat, în timpul an
chetei, citeva obiective in
dustriale din Capitală. în
tre acestea, uzinele „23 Au
gust". Constatările sint po
zitive. In afară de formația 
de pompieri specializată, 
sute de muncitori și tehni
cieni sînt' instruiți pentru a 
interveni, la locul de mun
că, în caz de pericol. Se duce 
o susținută propagandă de 
prevenire prin ziarul de u- 
zină și stația de amplifi
care. Panouri cu Îndrumări 
specifice secțiilor sînt ins
talate la intrarea in halele 
de producție. Comisia teh
nică p.c.i. și-a definitivat, 
In aceste zile, planul măsu
rilor pentru toamnă și

Ștefan ZIDÂRITĂ 
Octavian GOGA

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Mae Ceaușescu 
a prwtat cundoleanțe 

la Ambasada Republicii He Unite
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Radulescu, Hie Verdeț 
și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, au exprimat 
condoleanțe însărcinatului cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Arabe Unite, Ibrahim Yossri, în 
legătură cu încetarea din viață a 
președintelui Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser.

Conducătorii de partid și de stat 
au păstrat un moment de recule-

V

gere în fața portretului îndoliat al 
lui Gamal Abdel Nasser și au 
semnat în cartea de condoleanțe.

★
în cursul zilei de marți, la 

sediul ambasadei au venit, de ase
menea, pentru a prezenta condo
leanțe, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
delegații de oameni ai muncii din 
mari întreprinderi și instituții din 
Capitală.

Au mai prezentat condoleanțe 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpului 
diplomatic.

HOTARÎREA
Consiliului de Stat și a Consiliului 

de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
in legătură cu incetarea din viață 

a președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser
în legătură cu încetarea din via

ță a lui Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România hotărăsc t

Ziua de 1 octombrie 1970 se de
clară zi de doliu.

In această zi, drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România se 
va arbora în berna, iar la radio și 
televiziune se vor transmite pro
grame adecvate.

DELEGAȚIA DE PUITIII SI SUVWMEMi
I HEPIIIE111.11 SlimiISIl BOHMl
II fIINERAlIUI IUI t.KSfU

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România au hotărît 
ca o delegație de partid și guver
namentală a țării noastre, condusă 
de tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, să parti

cipe la funeraliile lui Gamal Ab
del Nașser, președintele Republi
cii AraBe Unite, președinte al 
Uniunii Socialiste Arabe.

Din delegație mai fac parte Du
mitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C, 
al P.C.R., George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Titus Sinu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în R.A.U.

Delegația va pleca la Cairo în 
cursul zilei de astăzi.

Excelenței Sale ANWAR SADAT
Președintele Interimar al Republicii Arabe Unite

Membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe
Am aflat cu adîncă întristare despre încetarea din viață a eminen

tului om de stat și luptător pentru apărarea independenței Republicii 
Arabe Unite, pentru bunăstarea și prosperitatea poporului egiptean prie
ten, Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, preșe
dintele Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, personalitate 
proeminentă a vieții politice internaționale contemporane.

în aceste clipe deosebit de grele, exprimăm Excelenței Voastre, 
Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, guvernului și poporului 
egiptean, precum și familiei îndoliate sentimentele noastre de profundă 
compasiune și transmitem sincere condoleanțe, din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, a poporului român 
și a mea personal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P.C.R. 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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PE ȘANTIERUL CENTRALEI 
TERMOELECTRICE „ROGOJELU" A FOST TERMINATĂ 

CONSTRUCȚIA BARAJULUI DE RETENTIE
« a

La Centrala termo
electrică Rogojelu, ju
dețul Gorj, a fost ter
minată construcția ba
rajului de retenție, 
prima mare lucrare 
înscrisă în proiectele 
acestui obiectiv ener
getic care. în final, va 
avea o putere instala
tă de 1 720 MW. Am
plasat pe vechea albie 
a Jiului, al cărui curs 
a fast deviat cu doi

ani in urmă, barajul se 
întinde pe circa 120 
metri, âvînd o înălțime 
de 20 metri. Cu ajuto
rul lui o parte din 
apele Jiului vor fi di
rijate spre centrala e- 
lectrică unde vor servi 
la răcirea turboagre- 
gatelor.

Barajul a fost exe
cutat cu cinci luni in 
avans față de preve

deri. S-au creat astfel 
condiții ca într-un 
timp scurt să fie fina
lizată și estacada pe 
care urmează să se 
monteze benzile ce vor 
aduce lignitul din ba
zinul carbonifer Rovi- 
nari direct la gospo
dăria de combustibil a 
viitoarei centrale ter
moelectrice.

(Agerpres)

* 
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faptul; 
divers; 
Comorile ! 

Carpinei
Timp de 12 ani, balta Carpina | 

de lingă Isaocea a făcut obiec- 
tul unor cercetări complexe din I 
partea unui grup de specialiști. I 
Au fost urmărite Îndeosebi pro- 1 
cosele hidrobiologioe și ecolo- I 
gi.ce determinate de regimul 1 
special de inundație al bălții I 
aflate în vecinătatea Dunării. Un a 
interes deosebit a fost acordat I 
știricii Popina Mare, situată | 
chiar în mijlocul bălții. Cercetă
rile au dovedit că ea face parte I 
din lanțul Munților Hercinici. I 
Totodată, au fost descoperite o • 
serie de relicve ponto caspice I 
(Monodaena pontica, cumacei, I 
mizide), Carpina fiind singura I 
baltă în care mai sălășluiesc a- ■ 
ceste viețuitoare. Aceste desco- I 
periri, precum și altele au dus | 
la concluzia că balta prezintă o 
serie de caracteristici care o fac I 
unică in Europa. Un considerent I 
pentru care s-a propus decla- 1 
rarea ei ca monument al naturii. I

Tot însoțit
Ori de cile ori trebuia să urce 

la volan, Vasile Radu, conducă- I 
torul autoturismului I-SJ-320, iși I 
formase — se pare — un reflex : • 
nu putea să circule fără Însoți- | 
tori ! Intr-una din zilele trecute I 
avea la „bordul" autoturismului I 
(tip I.M.S.) nouă tovarăși de ■ 
drum și vreo 5—6... purcei in- I 
ghesuiți intr-un coif și acoperițl | 
cu niște saci. In comuna Puche- 
nil Mari (Prahova), unul din I 
purcei a început să um- I 
ble prin mașină. Șoferul a ■ 
lăsat volanul și a încercat | 
să-l prindă, tn clipa res- I 
pectivă, mașina a părăsit șoseaua | 
și a intrat in pomii de pe margi- , 
ne. In urma acestui accident I 
și-au pierdut viața două person- I 
ne. Poate că acum conducătorul 
auto recunoaște în sinea lui că I 
era mai bine să fi călătorit fără I 
însoțitori. Deocamdată, 11 mai • 
așteaptă insă un drum pe care-l | 
va face neapărat „însoțit". Spre I 
instanța de judecată.

A venit 
„decontarea"

Descoperindu-și vocația sa ca 
„om de teren", Ștefan Crețu din 
comuna Brănești (Ilfov) se afla 
mai tot timpul in deplasare. 
Mergea oriunde. Nu se uita nici 
la timp, nici la distanțe. Avea 
doar o singură grijă : să nu trea
că a doua oară prin același loc. 
Pretutindeni, in calitatea lui de 
„delegat" al Ministerului Sănă
tății, intra pe firul unor dosare 
de pensionare nerezalvate. inca
sa onorarii grase de la naivi și... 
altă deplasare ! Surprins nu de 
mult pe firul unui astfel de do
sar, iată însă că a venit și tim
pul să mai stea locului. Si, deși 
tocmai de aceasta a fugit, după 
ce i se va face „decontarea" va 
sta desigur multă vreme.

Consultații 
la«»« 
termograf

Medicul loan Mogoș de la In
stitutul oncologic din Capitală 
a reușit să pună la punct un a- 
parat deosebit de prețios pentru 
stabilirea diagnosticului în boli
le canceroase. Aparatul, destinat 
depistării tumorilor maligne și 
benigne, se bazează pe înregis
trarea automată a temperaturi
lor pe întreg corpul pacientului, 
permițînd să se obțină astfel 
o „hartă" a corpului în care re
giunile bolnave apar cu valori 
termice crescute. Totodată, noul 
aparat, denumit termograf, este 
destinat și verificării eficienței 
terapeutice prin înregistrarea — 
de asemenea automată — a dife
rențelor de temperaturi în timp 
(după administrarea medicamen
telor). Datorită posibilităților sa
le mari de diagnosticare, chiar 
în faza incipientă a bolii, pre
cum și de verificare a utilității 
medicamentației, termograful — 
a cărui experimentare a dat re
zultate foarte bune — se anun
ță de pe acum un auxiliar pre
țios al medicilor.

Cine pune
I ața-n ac? I

Georgcta Pană din Piatra I 
' Neamț nu poate da de capăt a- I 
Icestei complicate probleme. De ■ 

cîteva luni, a devenit posesoarea I 
unei mașini de cusut „Ileana". 1 

IDe atunci și pînă acum, deși a 
colindat prin zeci de mercerii I 
din Piatra Neamț, Bacău și I 
București, n-a găsit ață de gro- I 

I simea 85/3, indicată tn instruc- I 
țiunile de folosire a mașinii de I 

• cusut. Ce ar fi de făcut în a- | 
Iceastă situație ? Sperăm că «pe- . 

cialiștii in cauză din industria I 
textilă iși vor pune ochelarii și | 

Ivor încerca să găsească el ața
neccsa'ă. Pentru că, altminteri. I 
nu vor scăpa de Înțepăturile se- I 
sizărilor de acest gen nici prin... 1 
urechile acului 1

I Rubrica redactata de : .
Dumitru TÎRCOB
Gheorgh® POPESCU I 

Icu spriiinul corespondenților I 
„Scînteii"

CURSURILE DE PREGĂTIRE
A PROPAGANDIȘTILOR

în

Ca in fiecare an, in perioada care 
premerge deschiderea unui nou an 
de studiu in invățămintul de partid, 
la cabinetele de partid au loc cursuri 
de pregătire a propagandiștilor. Timp 
de citeva zile, aceste cursuri oferă 
celor ce vor conduce diferitele for
me ale învățămintului la orașe și 
sate posibilitatea de a-și aprofunda 
și îmbogăți cunoștințele cu privire la 
aspectele fundamentale ale politicii 
partidului, la probleme actuale ale 
vieții idecilogiee, și în același timp 
de a face un rodnic schimb de pă
reri și experiență referitor la meto
dica învățămintului de partid.

Analizînd tematica abordată 
județele Alba, Bihor, Caraș-Severin, 
am detașat, ca trăsătură dominantă, 
efortul de a axa instruirea pe pro
blematica deosebit de complexă pe 
care o ridică făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in țara 
noastră, transpunerea in viață a pro
gramului elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. Teme ca : principa
lele sarcini ale dezvoltării economiei 
in anul 1971, creșterea productivită
ții muncii, sporirea eficienței e- 
conomice, măsurile promovate da 
partid pentru dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, perfecționa
rea continuă a stilului de muncă al 
organizațiilor de partid, de stat și 
economice, au format obiectul a nu
meroase expuneri.

Alături de aceste probleme, un 
loc important l-au ocupat aprofun
darea principalelor aspecte ale poli
ticii noastre externe, explicarea clară 
a principiilor pe care aceasta se în
temeiază, a poziției partidului și sta
tului nostru față de evenimentele mal 
importante ale vieții internaționale.

Faptul că in acest an, mai mult 
ca în anii trecuți, la activitatea de 
instruire au luat parte activă mem
bri ai birourilor comitetelor jude
țene și municipale de partid, înce- 
pind cu primli-secretari, alte cadre 
Cu munci de răspundere și specia
liști, a dat posibilitate propagandiști
lor să beneficieze de explicații de 
înaltă ținută teoretică, de infor
mații bogate și adecvate cu privire 
la problemele și cerințele specifice 
diferitelor județe, să primească răs
punsuri competente la o gamă largă 
de întrebări. Am notat, printre ex
punerile cele mai izbutite, pe cea 
prezentată în fața propagandiștilor 
din județul Alba despre partid, 
ca forță politică conducătoare a na
țiunii în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Reușita s-a datorat modului a- 
profundat în care a fost explicată ne
cesitatea obiectivă a creșterii rolului 
conducător al partidului in etapa ac
tuală, și mai ales clarității cu care s-a 
înfățișat cum iși exercită partidul a- 
cest rol.

Expuneri privitoare la rolul și ac
tivitatea partidului au fost progra
mate și la celelalte cabinete de par
tid. In noul an de studiu, care va fi 
anul aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român, comite
tele județene de partid sînt preocu
pate să asigure o asemenea desfășu
rare a învățămintului, incit acesta să 
permită o cît mai aprofundată cu
noaștere a drumului străbătut de par
tid in cei 50 de ani de existență, a 
eroicelor sale tradiții de luptă, a mă
rețelor realizări obținute de poporul 
român sub conducerea partidului, a 
sarcinilor de viitor pentru ridicarea 
României pe trepte tot mai înalte ale 
progresului și civilizației socialiste.

Este pozitiv faptul câ în multe ju
dețe, informarea lectorilor și propa
gandiștilor asupra problemelor gene
rale ale politicii partidului s-a îm
pletit cu o instruire diferențiată. în 
funcție de profilul formelor de stu
diu. Pentru conducătorii cercurilor 
de studiere a statutului P.C.R. — 
arăta tovarășul Mihai Morgovan, di
rector al cabinetului de partid al 
județului Bihor — au fost organizate 
citeva expuneri speciale despre sta
tutul P.C.R. și rolul lui in viața par
tidului. despre calitatea de membru 
de partid și trăsăturile moral-poli- 
tice ale comuniștilor ; propagandiștii 
cercurilor de organizare a producției

Mi-a stat ceasul. Am luat 
atunci trenul de Ploiești și 
am coborit din mers la 
Brazi. L-am căutat pe șe
ful șantierului de construc
ții, Ion Dobre. L-am găsit. 
L-am întrebat cît e ceasul. 
L-am potrivit’ și pe al meu 
și, după ce i-am mulțumit, 
l-am salutat de plecare. 
Șeful de șantier, contrariat 
intr-o oarecare măsură, 
m-a întrebat :

— Cine ești dumneata de 
vii să-ți potrivești ceasul 
pe șantierul meu 7

I-am spus cine sint, tn- 
cintat de cunoștință, m-a in
vitat la o cafea și, se în
țelege de la sine, la o pa
rolă. M-a măgulit cu niște 
aprecieri personale, după 
care a Insistat să-i spun de 
ce am venit să-mi potrivesc 
ceasul tocmai pe șantierul 
domniei sale.

— Nu zău, de ce 7
— Pentru că mi-am făcut 

studiile in India.
— Și dacă cineva iși face 

studiile in India trebuie să 
vină să-și potrivească cea
sul pe șantierul de la 
Brazi 7

— Nu chiar toți. Numai 
eu.

— Dumneata de ce 7
— Pentru că eu am făcut 

studii de ocultism la Del
hi. rama pentru diplomă 
mi-am potrivit-o la Calcu- 
ta și în anul III am avut 
și o restanță.

— Dumneavoastră pose
dați puteri ascunse 7 Ocul
te ?

— Dară am și diplomă... 
Dacă ați avea niște rădă
cini de ienupăr, cîteva cio
buri de oglindă de Scăeni 
și trei sutimi de miligram 
de sudoare de paznic frun
taș V-aș face 0 demonstra
ție pe bază de științe o- 
culte.

— M-ai făcut extrem de 
curios. Am să scot de la 
magazie cele cerute. Pînă 
se răcește puțin cafeaua le 
aduc.

— Să nu le aduceți. Să 
nu mi le arătați. Băgațl-le 
in seiful caseriei.

A plecat. Am început să 
mă concentrez, să recit in 

in C.A.P. au audiat oonferlnțe despre 
necesitatea dezvoltării intensive a 
agriculturii, căile creșterii producției 
agricole vegetale și animale în anii 
1971—1975, profilarea și specializarea 
in agricultura cooperatistă, iar cei de 
la cercurile și cursurile de educație 
moral-cetățenească — expuneri des
pre rolul ideilor înaintate în viața so
cială, importanța muncii ca factor de 
educație și etica muncii etc.

Meritorie ne apare străduința unor 
cabinete de partid de a folosi și alte 
mijloace in activitatea de informare 
decit expunerile, de a găsi modali
tăți apte să facă pregătirea propa
gandiștilor cit mai bogată și intere
santă, de a lărgi sfera tematică a 
preocupărilor. Bunăoară, la cabinetul 
județean Alba, lectorii și propagan
diștii au fost invitați să participe la o 
masă rotundă cu tema „Rolul propa
gandei de partid in combaterea mis
ticismului și in educația științifică a

IN PREAJMA

DESCHIDERII NOULUI

AN IN INVĂȚĂMINTUL

DE PARTID

maselor", cu care prilej s-au pus în 
evidență multiple posibilități de a 
imbunătăți activitatea în acest do
meniu. In acest fel, cabinetele de 
partid dau un bun exemplu propa
gandiștilor, chemați să promoveze 
larg formele vii, active de dezbatere 
a problemelor in formele de invăță- 
mint pe care le conduc. Relevăm 
insă că folosirea unor asemenea for
me — simpozioane, mese rotunde 
etc, — trebuie însoțită de grija cores
punzătoare pentru a le asigura un 
conținut adecvat, alegind cu discernă- 
mint temele puse în discuție, incre- 
dințînd tratarea lor unor oameni com- 
petenți. Altfel, nu se obțin rezultatele 
scontate. La Reșița, de pildă, a fost 
organizat un simpozion pe tema „So
cialismul și valorile umane" ; or, 
în pofida temei deosebit de in
teresante, modul defectuos în ca
re a fost organizat acest simpo
zion a riscat să-l compromită. Astfel, 
a fost prezentată la început o ex
punere despre noțiunea de valoare, 
care a reprodus, printr-o abundență 
excesivă de citate, concepțiile a nu
meroși gînditori despre valoare, fără 
a exprima aprecieri asupra acestor 
concepții, fără a contura cu clari
tate punctul de vedere marxist in. 
această problemă. Efectele s-au ob
servat imediat în lipsa de interes ma
nifestată de auditoriu. Atmosfera s-a 
Înviorat abia în partea a Il-a, cînd. 
prin intervenția celuilalt conducător 
al simpozionului, s-au pus în discuție 
criteriile de apreciere a valorilor in 
societatea noastră socialistă.

Merită subliniat faptul că în nu
meroase județe, abordarea probleme
lor politico-ideologice s-a împletii 
cu activități dc ordin metodologic. 
La Reșița șl Aiud, de pildă, s-au 
purtat, pe baza unor referate prezen
tate de cei mai experimentați pro
pagandiști, discuții despre modul de 
pregătire Individuală a propagandiș
tilor, despre arta de a imprima dez
baterilor din cercuri un caracter viu, 
dinamic, de a-i stimula pe cursanți 
la însușirea creatoare a cunoștințelor 
predate. „Ml s-au părut foarte utile 
dezbaterile metodice care s-au des
fășurat la Aiud — ne spunea pro
pagandistul Pop Remus 
că eu conduc pentru 
cerc in învățămintul 
aflat cu acest prilej 
modalități prin care

— mai ales 
prima dată un 
de partid. Am 
despre diverse 
se poate spori

gînd formula magică ce se 
compune din opt consoane 
și o singură vocală (și ala 
de mină, nu de tipar). Le- 
gindu-mă la ochi cu o pan
glică, i-am spus șefului de 
șantier care toamai intrase :

— N-ați scos din magazie 
chiar trei sutimi de mill
gram de sudoare de paznic 
fruntaș.

— Atit am găsit.
— O să încerc și așa... 

Rog să nu mai Intre ni
meni șl să nu mai iasă ni
meni. Dacă există un fier 
de călcat în priză scoate
ți-!. începem demonstrația.

au lăsat dte 200 de lei de 
căciulă 7

— Ba da, dar nu chiar 
toți.

— Pentru ce 7 Pentru ce 
s-au strîns 3 000 de lei, sau 
cîți s-au strîns 7

— Am organizat o masă 
colegială.

— Două, una la Băneasa, 
și una la „Hanul Româ
nești"... Aveți în magazia 
șantierului, adus de la 
I.U.E.I.L.-Argeș, niște par
chet calitatea l-a 7

— Pe șantier intră multe 
materiale.

— Vă rog concentrați-vă

beton cu care ați împrej
muit vila. Ați luat cu aote 
in regulă cîteva sute de ki
lograme de deșeuri de sîr- 
mă și ați făcut plasă nouă. 
Apropo. De unde ați găsit 
dispozitiv pentru făcut pla
se de sîrmă 7

— L-am făcut aici pe 
șantier.

— Și balamalele pentru 
porți, și repararea pompei 
de apă de la vilă, tot aici 
pe șantier... Dar niște dul
gheri de pe șantier n-au 
lucrat la vila dumneavoas
tră 7

— Nuuu...

Magie pe un șantier
din Brazi

Dumneavoastră veți zice tn 
gind o poezie de Topîrcea- 
nu. De preferat cea cu... 
„îmi iau geamantanul și 
plec". Mergi. Ați luat a- 
cum citeva săptămînl niște 
prime 7

— Da.
— Ați dat vreun cadou, 

vreo atenție, vreunui tova
răș de la Banca de Inves
tiții pentru a vă urgenta 
plata primelor 7

— Nu. Nici nu mi-a tre
cut prin minte așa ceva. 
Greșiți.

— Se poate. Mă derutează 
probabil sudoarea ala care 
nu e in cantitate suficien
tă... După ce oamenii pre- 
miați au semnat statul și au 
primit banii ce au făcut ?

— I-au numărat.
— Și după ?
— Au plecat.
—• înainte de a pleca nu 

au trecut pe la tovarășa 
Vlâsceanu de la financiar șl

foileton
de Nicufă TÂNASE

și dumneavoastră și reamin- 
tiți-vă : Parchetul l-ați 
procurat cu repartiție pen
tru necesitățile șantierului 
și intenția dumneavoastră 
este să-1 luați pentru par- 
chetarea vilei pe care v-o 
construit! la Pucheni.

— L-am plătit.
— Asta știu, dar de ce 

pe .spinarea" șantierului 7 
Și de ce la preț de indus
trie 7 Și timplăria de la vi
lă v-ați făcut-o într-o în
treprindere, la preț de...

— Am avut aprobare.
— Ați turnat și cîteva... 

O sută și ceva de stîlpi de

— Dacă aș avea și trei 
rădăcini de plante exotice 
fără mustăți aș ghici și 
numele dulgherilor și ale 
vopsitorilor de pe șan
tier care au fost „de
tașați" să lucreze la vila 
dumneavoastră. Dar în ziua 
de azi se găsesc greu rădă
cini de plante exotice fără 
mustăți... In curtea vilei 
dumneavoastră e o risipă 
de plăci de beton, de...

— Le-am luat cu aproba
re. Păstrez și bonurile, să 
n-aveți teamă în problema 
asta.

— Apropo de păstrat. 
Unde v-ați petrecut conce
diul 7

— La mare.
— Cu mașina întreprin- 

decii, bineînțeles 7 Un mo
ment că spun și numărul 
mașinii : 3-B-933 și numărul 
foii de parcurs pe care scrie 
Interes de serviciu la Năvo
dari. Foile de parcurs au

atractivitatea expunerile, puterea 
lor de pătrundere in contiința oa
menilor : documentarea temeinică, 
permanentă asupra probi erelor con
crete ale fiecărui colectiv, folosirea 
judicioasă a materialului ilustrativ".

La unele cabinete de prtid nu 
s-a acordat insă atenția cuveită dis
cuțiilor cu caracter metodic, n unele 
locuri — la Oradea, de pklă, — 
asemenea activități s-au redu la in
dicații sumare privind tematice, bi

de meto- 
atine nu-

cunștințe
află ii în

bliografia, iar problemele 
dică propriu-zisă au fost 
mai incidental.

Lărgirea orizontului de 
al propagandiștilor se 
acest an in centrul atenției ndstre 
— ne spunea tovarășul Coneliu 
Chirteș, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Aiud. De aceea /în
tru lectorii și propagandiștii din 
județul Alba am organizat vizite la 
muzeele de științe naturale și ito- 
rice, ca și la biblioteca documentră 
di» Aiud. Programul a fost compleat 
cu vizionarea unui spectacol folclorc, 
a unor filme artistice și documenta*. 
Preocupări asemănătoare am întilnt 
și în județele Bihor și Caraș-Severii 
unde au fost organizate vizite, inso 
țite de explicațiile necesare, la între, 
prinderi mai importante.

Aceste cursuri, firește, nu consti
tuie decit prologii! activității de pre
gătire a propagandiștilor in noul an. 
Comitetele județene de partid sint 
chemate să gîndească în perspec
tivă asupra problemei pregătirii 
propagandiștilor, să ia măsuri pen
tru a asigura o informare sistema
tică a lor în tot timpul anului.

Evident că instruirea propagandiș
tilor poate da cele mai bune rezul
tate numai în condițiile cind însăși 
selecționarea lor a fost făcută cu 
toată grija. Comitetele județene de 
partid au toate posibilitățile ca in pe
rioada ce a mai rămas pînă la începe
rea noului an de studiu să ia toate mă
surile necesare pentru ca în rîndurile 
propagandiștilor să fie selecționați 
numai oameni care au pregătirea și 
priceperea necesară, atrăgîndu-se In 
cit mai mare măsură activiști de par
tid. Toate acestea sint premise esen
țiale pentru un învățămînt de calita
te, eficient.

1

Silviu ACHIM 
Paul DOBRESCU
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Motelul Cristina, situat pe malul lacului Bicaz
Foto : Gh. Vințllă

lucrătorii 
felurite 

poștal de 
aduce și 
instituția

Cind introduce in cutia 
poștală o scrisoare sau o 
predă funcționarului de la 
ghișeu, cetățeanul acordă 
poștei toată Încrederea, 
fiind convins că mesajul 
său va ajunge la timp la 
destinație. De bună seamă, 
această încredere este în
dreptățită. Poșta a înregis
trat in ultimii ani progre
se sensibile pe linia bunel 
deserviri a cetățenilor. 
La ora actuală, numai 
in București se prelucrează 
lunar circa 8—9 milioane 
de scrisori. Rețeaua poș
tală este in așa fel orga
nizată, incit’ dispune de 
toate condițiile pentru a 
funcționa ca un ceasornic. 
Și dacă nu se întâmplă în
totdeauna așa. acest lucru 
se datorește neglijenței 
unor lucrători poștali.

„Prin natura muncit 
mele — ne scrie Lucian 
Leahu, salariat la Faculta
tea de medicină din Bucu
rești — primesc zilnic de la 
poștă o mare cantitate de 
corespondență, sosită pe a- 
dresa facultății. Și, aproa
pe tot zilnic, 
poștei îmi oferă 
surprize. Factorul 
la oficiul nr. 35 
lasă deseori la 
noastră corespondențe care 
n-au ce căuta la noi ; sin
gurul argument invocat de 
el în acest sens — și, pro
babil, și de cei de la ser
viciul de cartare — este 
faptul că adresele de pe 
scrisori încep cu cuvintele 
— prescurtate — dr. sau 
prof. dr. Ca și cind doctori 
sau profesori doctori ar 
exista numai la facultatea 
de medicină I Superficia
litatea cu care se lucrează 
uneori în sectoarele de 
cartare și distribuire ale 
oficiului merge pînă acolo 
incit sint îndrumate la 
noi și corespondențe adre
sate unor persoane sau in- 
.tituții din alte localități 
«le țării. Bunăoară, în 
tancul de scrisori ce ne 
sht predate întîlnim nu ra- 
re>ri și corespondențe a- 
dnsate... Institutului de 
cetetări metalurgice din 
Huwdoara, de pe bulevar
dul Dr. Petru Groza nr. 8. 
Fapul este, intr-un fel, 
expltabil : facultatea noas
tră t situată tot pe bule- 
vardU Dr. Petru Groza nr. 
8 (dai in București I), iar 
lucrăbrii poștei nu văd
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numerele 321 și 348... Pen
tru că am trecut la cifre, să 
vă dau și numărul mașinii 
care a alergat încoace și 
încolo peste o mie de kilo
metri, după parchetul în
treprinderii necesar vilei. 
E autocamionul 22-B-1133. 
Șofer — Rădulescu, iar pe 
achizitorul șantierului care 
se ocupă și de aproviziona
rea cu materiale pentru 
construcția vilei dumnea
voastră îl cheamă Grigore 
Marinescu.

— Ați fost la Pucheni 7 
Ați văzut vila 7

— Nu, eu lucrez numai 
pe bază de... Dar v-o pot 
descrie.

— Cum puteți descrie un 
lucru pe care nu l-ați vă
zut 7

— O vilă ca a dv. numai 
un gestionar „autorizat" 
și-ar putea permite să-și 
facă, ori un șef de șantier 
de construcții ca dv., care 
obține aprobări de mate
riale pe care, de ce să nu 
recunoaștem, e destul de 
greu să le obții. Un creștin 
mai modest și-ar putea tace 
o casă numai cu materialele 
pe care dv. Ie-ați cheltuit cu 
împrejmuirea vilei. Cum 
reușesc să descriu un lucru, 
o vilă pe care n-am 
văzut-o 7 Pe bază de 
RSCTaMNVZ.

— Ce înseamnă asta 7
— E o formulă magică. 

Dacă nu știi unde să pul 
singura vocală, și aia cu li
teră de mină, nu iese ni
mic. Aici am avut restanța 
in anul III. încurcam vo
cala cum încurcați dv. ma
terialele de la șantierul în
treprinderii cu cele de pe 
șantierul vilei personale... 
Vă salut.

P.S. în acest P.S. nu mai 
am nimic de adăugat în a- 
fară de două amănunte ne
semnificative. Primo : am 
văzut vila și secundo : 
panglica cu care m-am le
gat la ochi în timpul de
monstrației era neagră.

sau nu rețin altceva, din 
întregul conținut al adresei 
de pe plic, decit... numele 
străzii și numărul. Aceste 
scrisori, pe care noi le îna
poiem poștei, ajung, bănu
iesc, In cele din urmă, la 
destinație, dar cu cită în
târziere 7

Deși poșta dispune de o 
rețea bine organizată, este

glijența este certă. O altă 
scrisoare, recomandată, ex
pediată de o instituție din 
București pe adresa lui 
loan Kettesch din comuna 
CLsnădioara — Sibiu, a par
curs corect drumul pină la 
oficiul de destinație, unde, 
așa după cum s-a consta
tat, s-a pierdut ! La fel 
cum a fost pierdută șl re-

K3

Pe urmele unor scrisori

Adresantul
cunoscut,

dar scrisoarea...
s a pierdut

de-ajuns să apară intr-un 
anumit punot al acestei re
țele o fisură, un salariat ne
glijent, ca întregul circuit al 
unor scrisori să fie dere
glat. iar munca altor lucră
tori poștali — anihilată. Ca 
în exemplele următoare : 
Lucian Angelescu a depus 
la 29 iunie a.c. la oficiul 
Vadul Crișului — Bihor o 
scrisoare cu valoare decla
rată — conținind acte — 
al cărei destinatar era soția 
sa, Eleonora Angelescu, 
din comuna Dărmăneștj — 
Dîmbovița. Scrisoarea și-a 
urmat cursul normal pină 
la oficiul de destinație — 
Dărmănești — unde, pînă 
mai zilele trecute, nu se 
știa ce s-a intimplat cu ea, 
cercetările fiind in curs 
de desfășurare (de cit timp 
și cu cite cheltuieli 1). Cine 
a rătăcit această scrisoare 
rămîne de stabilit, dar ne-

la 
din 
Ion 
din
se 
Că 
un 

hirtie.

comandata, prezentată 
oficiul poștal nr. 10 
București de către ing. 
Șaur, pentru Liviu Ștef 
comuna Covăsinț-Arad.

Cum este posibil să 
piardă o scrisoare 7 
doar nu-i un ac sau 
simplu peticei de
Dacă ținem seama de cele 
relatate de cititorul nostru 
de la Facultatea de medi
cină din București, faptul 
este lesne de înțeles: unele 
scrisori predate greșit de 
la început nu mai ajung 
la poștă, pentru a fi tri
mise corect spre destina
tari. ci rămîn acolo unde 
au fost lăsate inițial de 
factorul poștal. Și bineîn
țeles că nu se mai știe ni
mic de soarta lor, poșta 
declarindu-le pierdute. A- 
ceasta este insă numai 
una dintre cauze. Deoa
rece, așa cum rezultă din- Alexan

„Stilul pompieris
(Urmare din pag. I)

măcar o- 
oolectivul

incendiu

iarnă. Dovadă că la uzinele respec
tive se acordă atenție nu numai spo
ririi producției materiale, dar și a- 
părării bunurilor uzinei.

Facem această mențiune deoarece 
conducătorii altor întreprinderi, in 
buna lor intenție de a se consacra 
producției, neglijează adeseori cea
laltă latură, nu mai puțin importantă
— prevenirea efectelor distrugătoare 
ale focului. Să exemplificăm : într-o 
singură lună, la Combinatul de pro
duse din sticlă București au izbucnit 
două incendii (pagube, după calculele 
estimative, 100 000 lei). Era normal 
ca in urma acestor două incendii, 
să se ia asemenea măsuri, îneît să 
fie exclusă orice posibilitate de repe
tare. Și cum stau lucrurile 7 Discu
tăm cu tovarășii Constantin Chiriță 
și Mihai Vlad, directori adjuncți ai 
combinatului. Aflăm cu stupoare că 
problema nici n-a făcut 
biectul unei dezbateri in 
de conducere.

— De fapt, al doilea __
— stârnit de la un capăt de țigară a- 
runcat aiurea — a fost mai mult un 
început, pagubele sint neînsemnate, 
în jur de 640 lei — precizează Mihai 
Vlad cu o seninătate cel puțin je
nantă.

Iată realitatea. Ilie Hristian, șeful 
formației uzinale de pompieri, afirmă
— și Ioan Petru, inginer-șef adjunct, 
confirmă că în prezent, în cel puțin 
două locuri de muncă, se mențin pe
ricole reale de incendii : depozitele 
de ambalaje și de carburanți. Iată ce 
se spune in informarea trimisă con
ducerii întreprinderii de către șeful 
formației : „Vă facem cunoscut că 
nici acum (14 septembrie — n.n.) nu 
s-au luat măsuri pentru respectarea 
normelor de pază contra incendiilor, 
în unele secții. La depozitul de am
balaje, unde a avut loc incendiul al 
doilea, șeful de depozit nu respectă 
normele privind depozitarea șl 
stivuirea. Ambalajele sint și acum 
risipite prin tot depozitul. Acolo in
tră tot felul de persoane care, din 
neglijență (vezi capătul de țigară — 
n.n. !), pot provoca un incendiu".

Așadar, nici înainte, nici după 
incendiu nu s-au luat lucrurile 
in serios. In asemenea situații nu mai 
este cazul să apelăm la rugăminți și 
la duhul blindeții. Iresponsabilitatea 
trebuie adusă în fața instanței. în 
construcția unei întreprinderi se in
vestesc zeci și sute de milioane de 
lei, și avem obligația de a manifesta 
maximum de grijă față de aceste va
lori ale patrimoniului nostru socialist.

Investigațiile întreprinse, datele și 
cifrele de care dispunem prilejuiesc 
și alte reflecții. De pildă, ponderea 
cea mai mare a incendiilor o găsim 
în schimbul doi, adică_ între orele 14 
și 22. în municipiul 
tuația pe semestrul I 
astfel, pe ore : de la 
de la 14 Ia 22 - 159 î 
59. Explicația pare 
amiaza se fac cele mai multe focuri. 
Luîndu-se cu alte treburi, locatarul 
pleacă de acasă, lăsind focul nesu
pravegheat ; funcționarul distrat 
părăsește biroul și soba arde ; în ur
ma celor ce pleacă nu se 
fac regulat controale preventive : a- 
sistența tehnică mai redusă in schim
bul doi. îndeosebi la sectoarele vul
nerabile (sudură, cuptoare, depozite) 
constituie de.asemenea o cauză ge
neratoare de incendii.

Vorbind de pierderile tnregistrate 
|n sectorul socialist, o constatare a- 
trage stăruitor atenția : cele mai 
multe incendii se înregistrează In 
unitățile industrial-economice subor
donate consiliilor populare, precum 
și în cooperativele agricole de pro
ducție. Numai aceste două sectoare 
totalizează 45 la sută din pier
derile Înregistrate. Această ci
fră ridicată dă de înțeles că 
multe uniuni județene ale cooperati
velor agricole și consilii populare nu 
se ocupă consecvent de aplicarea în
tregului ansamblu de norme p.c.i., 

București, si- 
1970 se prezintă 
6 la 14 — 113 ; 
de la 22 la 6 — 
simplă : după-

tr-o seamă de sesizări pri
mite la redacție, în majori
tatea cazurilor vinovați de 
nepredarea unor scrisori, 
simple sau recomandate — 
pe care poșta le etiche
tează ca pierdute — se fac 
unii factori poștali nu nu
mai neglijenți, ci de-a 
dreptul incorecți. De pildă, 
factorul poștal de la ofi
ciul P.T.T.R. București 17, 
care, dintr-o inexplicabilă 
lipsă de răspundere față de 
funcția încredințată, tși fă
cuse obiceiul de a nu în- 
mîna destinatarilor toate 
scrisorile ce-i erau date de 
oficiu pentru predare. Pen
tru aceasta el a fost scos 
din muncă. „Eu — sub
liniază Ștefan Cepoi din 
colonia Sadu-Gorj — tre
buie să le scriu pă
rinților mei, din Sirbești- 
Gorj, cel puțin zece scri
sori, ca să fiu sigur că pri
mesc măcar una singură I 
Aceasta, din vina factoru
lui poștal, care numai ei 
știe ce face cu ele".

Fenomenul este, din pă
cate, destul de răspindit. 
In multe sate, scrisorile, în 
loc să fie inminate destina
tarilor de către factorul 
poștal, așa cum e regula, 
sint lăsate la magazinul 
cooperativei de consum sau 
încredințate, pentru preda
re, unor persoane străine 
de poștă, de obicei vecini 
ai destinatarilor. Iată, așa
dar, și o altă cauză care 
generează întîrzieri sau ne- 
prlmirea unor scrisori.

Trebuie menționat că in 
toate cazurile de negli
jență și incorectitudine ce 
sint depistate de către or
ganele poștale, salariații 
vinovați sînt sancționați cu 
severitate. Se impun însă și 
unele măsuri de o mai largă 
eficiență, menite să prevină 
apariția unor astfel de fe
nomene. Ar fi utilă, de 
pildă, in această privință, 
organizarea de acțiuni pen
tru instruirea și educarea 
lucrătorilor p--*-"' ‘ 
ritul responsi 
pline față de 
dințată, al st 
pectului față 
ale căror int 
toria să le : 
condiționat. S 
de mai sus
ducerii Minist
lor și Telec ,
în speranța ci
suri pentru a 
servire civiliz 
nilor în acest 

activează, în mod

subapreciind legislația c 
meniu.

Vulnerabile la incendii, 
le de toamnă și de 
șantierele de construcții 
pe șantiere se intilnes- 
multe improvizații (ins 
trice, de încălzire, de 
surse generatoare de foc.

Am supus datele anchi 
tovarășului general-locot 
fii Tatu, comandantul 
solicitindu-i opinia.

— Consider că activita 
venire și stingere a inc< 
vește deopotrivă pe to 
patriei, incepind cu copil 
preșcolară și terminind 
bătrin dintre noi. Este 
la munca de prevenire ș 
focului participă impor 
umane specializate și ins< 
loace tehnice. Aș aminti 
că in formațiunile noastr 
pieri 
peste 250 000 de oameni, 
zestrarea formațiilor se 
anual, importante fond 
din bugetul statului. Dar 
și mijloace, oricit de nu 
înlocui niciodată spriji: 
eficient al populației.

— Cum vedeți realiz 
progres in activitatea de p.— 
incendiilor 7

— Am să enunț cîteva probleme, 
poate nu in ordinea importanței lor. 
ci după cum îmi vin în minte. Refc- 
rindu-mă la munca de educație a 
tuturor cetățenilor, cred că depută
ții, prin întâlnirile lor periodice, ar 
putea exercita o influență pozitivă. 
Apoi, o colaborare mai strinsă a 
conducerilor de întreprinderi și insti
tuții cu formațiunile voluntare de 
pompieri, inițierea in comun a unor 
controale eficiente, soldate dc fiecare 
dată cu măsuri prompte ia fața locu
lui. Am, firește, și unele observații 
cu privire Ia ridicarea eficienței pro
pagandei prin cele mai diferite mij
loace : afișe, pliante, filme etc. 
Nu-mi explic de ce nu se folosesc 
peste tot fondurile alocate de către 
stat în această privință. Citeva con
silii populare județene au făcut 
„economii", trezindu-se Ia finele 
anului trecut cu fondurile nechcl- 
tuite. Și atunci, să fie oare întâmplă
tor că tocmai in aceste județe for
mațiunile noastre de pompieri au 
avut cel mai mult de furcă ?

— Considerați că legea este sufici
ent de energică și mobilizatoare 7

— In ansamblul ei, legislația noas
tră oferă cadrul corespunzător pen
tru o desfășurare normală a lucruri
lor. Există, insă, neajunsuri cu pri
vire la modul cum se aplică preve
derile legale. Anul trecut, organele 
noastre au aplicat 56 000 de sancțiuni. 
Dar se vede treaba că numai prin 
amenzi nu rezolvăm problema. Atunci 
cînd un conducător dc întreprindere 
sau instituție se face în mod repetat 
vinovat de ignorarea măsurilor de 
p.c.i., cazul trebuie adus neintirziat 
in fața instanței. Pentru că un om 
căruia i s-au încredințat destinele unei 
instituții are o mare responsabilitate 
socială.

Tendința de a lăsa această impor
tantă activitate de prevenire a In
cendiilor. în care sintem cu toții 
interesați, în exclusivitate pe seama 
unităților și formațiilor de speciali
tate, nu poate fi decit păgubitoare 
pentru avutul obștesc și personal, 
pentru societate. Bunuri materiale 
valorind aproape 6 milioane lei au 
fost distruse de foc in primul tri
mestru al anului. Aici se adaugă 25 
de morți și 58 de răniți. Sînt, cre
dem, suficiente dovezi și argumente ; 
pentru a supune atenției organelor' 
și organizațiilor de partid necesita
tea unui control sistematic asupra 
conducerii administrative a între
prinderilor. precum și a comisiilor 
tehnice care au sarcini precise de 
prevenire a incendiilor. Cauzele tu
turor incendiilor sînt de natură su
biectivă, iac prevenirea lor depinde 
numai șl numai de oameni. Pentru 
aceasta, se cere seriozitate, atenție și 
rășpundera.
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNA 
CÎT MAI REPEDE Și DE BUNĂ CALITATE!
Oră de oră, cu toate forțele, 
LA RECOLTAT Șl SEMĂNAT!

(Urmare din pag. I)

In majoritatea unităților agricole 
din județul Ilfov se lucrează cu spor 
pentru a aduna la timp întreaga re
coltă și a se pune o temelie solidă 
producției din anul viitor. Pînă la 28 
septembrie a fost strîns porumbul de 
pe 56 400 hectare, din cele 163 000 hec
tare cultivate. Recoltarea la floarea- 
soarelui este pe terminate, iar la sfe
cla de zahăr, graficele întocmite sînt, 
în general, respectate. De asemenea 
s-au arat 95 650 ha, din care 87 300 sînt 
pregătite pentru semănat. In coo
perativele agricole unde consiliile de 
conducere și specialiștii organizează 
temeinic munca, folosesc cu întreaga 
capacitate toate forțele mecanice și 
manuale existente se obțin rezultate 
demne de remarcat. Cooperatorii din 
Vedea, gospodari harnici șl pricepuți. 
au recoltat 400 hectare cu porumb și 
au strîns sfecla de zahăr de pe 189 
hectare. Pentru a putea grăbi lucră
rile de pregătire a terenului, ei aue- 
liberat de coceni mai întîi suprafețe
le ce urmează a fi însămințate cu 
grîu. în felul acesta au putut fi pre- 
, '•tite 600 hectare teren bun pentru 
seninat, din cele 700 hectare prevă
zute. Rezultate bune au obținut și 
cooperatorii din Vărăști, Tăriceni, 
Frăsinet, Brănești și Dărăști Vlaș- 
ca, care au recoltat cea mai 
mare parte a culturilor tîrzii, au arat 
și pregătit însemnate suprafețe de 
teren. Cooperatorii din Valea Argo- 
vei au terminat de pregătit întreaga 
suprafață de 700 hectare ce urmează 
a fi semănată cu cereale păioase în

această toamnă. Asemenea exemple 
6int numeroase.

Trebuie spus însă că sînt o seamă 
de cooperative agricole în care mun
ca nu este bine organizată, se lucrea
ză la voia întîmplării și, ceea ce este 
grav, se risipesc și se depreciază în
semnate cantități de produse. Coope
rativa agricolă din Trestieni a recol
tat 150 hectare cu porumb, dar cîmpul 
este împânzit de coceni, din care cau
ză n-au putut fi pregătite decît 140 
hectare pentru semănatul griului, din

este cunoscută organelor agricole, dar 
nimeni de la direcția agricolă nu s-a 
găsit să acorde un sprijin eficient, 
să înlăture deficiențele în organiza
rea muncii, care au determinat ca în 
aceste unități să mai fie încă ne
recoltate cite 200 hectare cu floarea- 
soarclui, deși această lucrare este pe 
terminate în întregul județ.

în cuprinsul județului se întîlnesc 
cazuri cînd mecanizatorii nu pot uti
liza tractoarele pentru că nu s-a eli
berat terenul. Tovarășul Ștefan Mă-

ÎN JUDEȚUL ILFOV

cele 530 hectare destinate acestei cul
turi.

în această perioadă de vîrf de lu
crări, cînd fiecare minut este prețios, 
se întilnesc cazuri cînd nu se folo
sesc integral timpul de lucru, forțele 
manuale și mecanice. Din această 
cauză, la cooperativa agricolă din 
Singureni s-au recoltat doar 36 de 
hectare de porumb din 700 hectare, 
iar la cooperativa din comuna 
Mihai Bravu s-a strîns porum
bul de pe numai 75 hectare 
din 625. Lipsa de spirit gos
podăresc de care dau dovadă consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole din Sărulești și Mostiștea

runțelu, dispecer la I.M.A. Călu- 
găteni, ne spunea că datorită lip
sei de înțelegere de care dau do
vadă consiliile de conducere ale 
unor cooperative agricole privind 
transportul cocenilor s-a ajuns la si
tuații cînd mecanizatorii nu au fron' 
de lucru și se prelungesc mult pregă
tirile pentru semănat. întreprindere! 
pentru mecanizarea agriculturii Cl- 
lugăreni are de semănat în aceasă 
toamnă 10100 hectare cu grîu, <rz 
și secară in cele 22 de coope
rative agricole pe care le deser
vește. Pînă acum, numai 6040 
hectare au fost arate, iar 5 350 hecare 
sînt gata pentru semănat. Cu fotele

existate, întreaga suprafață poate fi 
semăată în cel mult 10 zile lucră
toare Dar întrucit pe restul de 
4 060 hectare culturile nu sînt re- 
coltae, executarea arăturilor în- 
tirzi. Această situație se repetă de 
maimulți ani și nici acum consiliile 
de onducere ale cooperativelor agri
col n-au luat măsuri pentru a ur- 
gerta lucrările de eliberare a terenu
rile ce urmează a se însămînța îna- 
cestă toamnă.

in județul Ilfov sînt condiții șl 
fețe mecanice și manuale suficiente 
pntru stringerea recoltei la timp Și 
liră pierderi, eliberarea in timp 
curt a terenului, pentru a putea 
>ă se însămînțeze în condiții 
june griul și a pune o temelie solidă 
producției din anul viitor. Dar tot 
atît de adevărat este că lipsurile con
statate cu prilejul răidului-anchetă în
treprins în cooperativele agricole ale 
județului nu sînt semnalate pentru 
prima dată. Ele . sînt bine cunoscute 
și direcției agricole, și uniunii coo
peratiste județene, dar măsurile de 
remediere intîrzie. Tinind seama că 
foarte adesea deficiențele privind U- 
tilizarea forței de muncă și a mijloa
celor mecanice se localizează într-o 
serie de cooperative în care se mani
festă și lipsuri organizatorice serioase, 
este imperios necesar ca eforturile 
specialiștilor, ale organelor agricole să 
fie orientate spre aceste unități, a- 
cordîndu-le un sprijin concret și efi
cient.

Florea CEAUȘESCU

DE CE STAU
Stau, este adevârat — spun împricinați-! — dar să vă explicăm... 
Și explicații, care mai de care mai „obiective", au cu duiumul. Deci 

de ce stau combinele ? Prima stă încremenită de două săptămîni la 
C.A.P. Frumușani, județul Ilfov, pentru că îi lipsesc piesele de schimb 
necesare. A doua — la aceeași cooperativă, ar trebui să recolteze po
rumb furajer (din 400 ha au fost recoltate doar 30), dar „nu sini'

COMBINELE!
tractoare. La sediul secției d< mecanizare sînt însă tractoare (25 Ia ora 
8,00 dimineața), dar nu sînt Tâctoriști. Perttru a treia sînt și tractoare și 
tractoriști, dar în toată cooperativa din Frumușăni „nu s-au găsit" cîțiva 
cooperatori care să deservească combina.

Acestea sînt doar citeva fapte. Concluziile și măsurile ce se impun 
le lăsăm pe seama direcțieiagricole județene. Foto : S. Cristian

Realizări cu mult mai 
mici față de posibilități 
se înregistrează în jude
țele Dîmbovița, Bihor, Vîl- 
cea, Gorj, Sălaj și al
tele, unde dacă se lu
crează în actualul ritm e- 
xistă pericolul de a nu se 
asigura hrana necesară a- 
nimalelor. în aceste ju
dețe, unde din cauza insu
ficienței furajelor iarna 
trecută s-au obținut pro
ducții mici, nu s-au tras 
concluziile necesare și mai 
ales nu se iau măsuri 
pentru a preveni repetarea 
acestor situații nici acum, 
cînd pe cîmp există canti
tăți mari de nutrețuri. 
Pină la Începutul lunii 
septembrie a.c., în coope
rativele agricole din Jude
țele Timiș, Sălaj, Bihor și 
altele producția medie de 
lapte pe vacă furajată era 
mai redusă decît în peri
oada corespunzătoare din 
anul trecut, datorită mai 
ales subalimentației vaci
lor. în județul Sălaj, pină 
la 1 septembrie a.c. pro
ducția medie de lapte a 
ajuns la numai 772 1 pe 
vacă furajată — cu 103 1. 
mai redusă decît în peri
oada corespunzătoare din 
anul trecut. Este cunoscut 
că furajele însilozate in
fluențează în mod pozitiv 
producția de lapte. Or, 
pînă la 26 septembrie coo
perativele agricole din ju
dețul Sălaj au realizat nu
mai 10 la sută din planul 
de însilozare. Cum consi
deră organele agricole - și 
consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole din 
acest județ că 6e poate 
redresa sectorul zootehnic/ 
dacă nu iau măsuri efi
ciente pentru a însiloza cit 
mai multe furaje 7

în sudul țării, unde re
coltarea porumbului se 
află într-un stadiu mai 
avansat, s-a creat un mare 
decalaj intre lucrări, nu 
s-a organizat peste tot 
însilozarea cocenilor în 
stare suculentă. în majori
tatea județelor din această 
zonă trebuie însilozate sute 
de mii de tone de nutre
țuri. Față de realizările de 
pînă acum mai sînt de în- 
silozat 193 mii tone de fu
raje in județul Timiș și cite 
140 mii tone în județele 
Ialomița și Dolj. Ținînd 
seama do volumul mare 
de muncă, este necesar ca 
toate combinele, tocătorile 
mecanteb șl mijloacele de

transport să fie utilizata 
cu întreaga capacitate.

Deosebit de important 
este ca măsurile întreprin
se pentru a însiloza mai 
multe furaje să fie dublate 
de grija pentru calitatea 
lucrărilor, aplicarea corectă 
a regulilor de însilozare.

La cursurile de instruire 
a inginerilor-șefi din coope
rativele agricole, organizate 
de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, s-a indicat 
însilozarea la suprafața 
pămîntului — metodă care 
permite să se economiseas
că forța de muncă. Indica
ții s-au dat, și de la 
direcțiile agricole s-au 
deplasat pentru munca de

cheltuielilor neeconomice. 
Ar fi cit se poate de 
util ca organele agricole 
să La măsuri pentru apli
carea corectă a tehnologiei 
de însilozare reoamandate, 
punind accent pe grăbirea 
lucrărilor, presarea puter
nică a nutrețurilor și asi
gurarea umidității optime, 
de care depinde în cel mai 
înalt grad calitatea silozu
lui.

In faza de început a re
coltării porumbului pentru 
boabe, cind tulpinile au un 
grad mai ridicat de sucu- 
lență, acestea pot fi însilo
zate fără pierderi, cu adao
suri de nutrețuri verzi din 
culturile duble, frunze și

CÎT MAI MULTE
FURAJE!

îndrumare și control nu
meroși specialiști, dar în 
multe cooperative agri
cole continuă practica de 
a se băga nutrețurile 
in gropi adinei de 2—3 me
tri, de unde la iarnă vor 
trebui scoase cu cheltu
ieli suplimentare de mun
că. în unele unități se în
calcă cele mai elementare 
reguli de însilozare, neexis- 
tind garanția că vor rezulta 
nutrețuri însilozate de ca
litate. La cooperativa agri
colă din Șima, județul 
Prahova, s-au însilozat 90 
tone porumb insuficient 
presat și netocat, în timp 
ce tocătoarea mecanică 6tă 
nefotosită. Consiliul de 
conducere motivează că 
nu are destule brațe de 
muncă. într-adevăr, bra
țele de muncă sînt in
suficiente în această pe
rioadă dar a prefera să 
faci o treabă de mântuială 
în loc să cauți măcar Cîțiva 
oameni, atiția ciți trebuie 
pentru a deservi o tocătoa
re mecanică, înseamnă ac
ceptarea pierderilor, a

colete de sfeclă de zahăr, 
resturi legumicole sau prin 
stropirea cu saramură sau 
melasă diluată, pină la a- 
sigurarea umidității opti
me. Este mijlocul cel mal 
eficient pentru a asigura 
vacilor de lapte, bovinelor 
puse la îngrășat și altor 
categorii de animale nu
trețuri suficiente, cu un 
conținut de substanțe nu
tritive apreciabil. Dacă 
luăm în considerație că 
tulpinile de porumb in 
stare suculentă conțin apro
ximativ 40 la sută din sub
stanțele nutritive energe
tice ale întregii plante, re
zultă cit de mare este în
semnătatea economică a 
măsurilor pentru urgenta
rea lucrărilor de însilo
zare.

în condițiile acestui an, 
cînd suprafețe însemnate 
de porumb s-au însămînțat 
mai tirziu, există o mare 
diversitate de situații, sta
diul de vegetație și de 
coacere al porumbului este 
foarte diferii de la o zonă 
la alta și in cadrul acelo

rași județe șl unități agri
cole. De aceea, Ministerul 
Agriculturii și Silvicultu
rii a indicat specialiștilor 
din întreprinderile agricole 
de stat și din cooperativele 
agricole să stabilească, cu 
maximum de discernămînt, 
lanurile de porumb care 
nu au legat și nu ajung 
la maturitate, urmind ca 
acestea să fie însilozate. 
Efectuarea acestei opera
ții este o treabă de mare 
răspundere. Toate lanurile 
sau porțiunile de culturi de 
porumb care ajung la ma
turitate să fie destinate 
producției de boabe, iar 
cele care nu oferă nici o 
garanție în acest sens este 
preferabil să se însilozeze, 
pentru a nu se pierde ni
mic din recolta acestui an.

în multe cooperative a- 
gricole s-au întocmit pla
nuri de însilozare minime, 
care chiar dacă sînt reali
zate nu asigură creșterea 
producției de came și lapte 
la nivelul potențialului 
productiv al animalelor. în 
cooperativele agricole din 
județul Gorj s-au prevăzut 
să fie însilozate ' numai 
24 000 tone de nutrețuri, în 
cele din Caraș-Severin 
28 000 tone, Neamț 31 000 
tone, Maramureș 21000 
tone, ceea ce nu substi
tuie măcar parțial deficitul 
la alte sortimente. Peste 
tot acolo unde balanța fu
rajelor este deficitară se 
impune să fie însiloza
te cantități mai mari 
de nutrețuri decît cele pre
văzute in planurile de pro
ducție întocmite și aproba
te la începutul anului.

Ținînd seama de necesi
tatea imperioasă de a co
rela baza furajeră cu creș
terea efectivelor de ani
male și a producției de car
ne, lapte și alte produse, 
este nevoie ca întreprinde
rile agricole de stat și 
cooperativele agricole să 
repartizeze mai multe for
țe mecanice și manuale, 
firecum și mijloace de 
ransport la însilozarea nu

trețurilor. în această peri
oadă, organele de partid și 
agricole pot contribui în 
modul cel mai eficient la 
îndeplinirea programului 
național de dezvoltare a zoo
tehniei și de creștere a 
producției animaliere, luînd 
măsuri practice, neîntîr- 
ziate pentru ca Întreaga 
cantitate de furaje existen
tă pe cimp să fie recoltată, 
depozitată sau insilozată in 
condiții corespunzătoare.

PROBLEMELOR MAJORE
LE-A LIPSIT PUNCTUL PE „l"...

Utilajele pentru industria lemnului

în următorii cinci ani, Uzina de 
mașini grele din Capitală și Șantierul 
naval din Galați au de atins obiecti
ve de maximă importanță, atît in ee 
privește volumul producției, cit și 
mai ales .pe linia ridicării calitative, 
sporirii eficienței întregii activități 
economice. Bunăoară, in uzina bucu- 
reșteană, producția globală va crește 
cu 30 la sută, iar producția-marfă cu 
peste 54 la sută. în această perioadă 
vor trebui fabricate oțeluri cu carac
teristici îmbunătățite și asimilate in 
fabricație piese prezentând o mare 
complexitate tehnică. Beneficiul aces
tei uzine urmează să fie, în anul 
1975, de citeva ori mai mare decît cel 
actual. Șantierul naval din Galați are 
șl el sarcina de a realiza, pentru pri
ma oară în țara noastră, cargouri de 
7 500 tone, carboniere de 15 000 tone, 
nave conteinerizate etc. Peste 70 la 
sută din producția-marfă a acestei 
mari unități urmează să fie destinată 
exportului.

Pentru ambele uzine sarcinile sînt 
complexe și îndeplinirea lor exem
plară nu este deloc ușoară, ci pretin
de eforturi sporite, o muncă plină de 
inițiativă. Zilele trecute, reprezentan
ții salariaților din aceste întreprinderi 
constructoare de mașini s-au întrunit 
în adunări generale spre a dezbate 
indicatorii viitorului plan cindihal. 
Dacă avem în vedere sarcinile la care 
ne-am referit, existau, așadar, 
suficiente temeiuri pentru a orienta 
dezbaterile asupra problemelor ma
jore — a căror soluționare asigură 
ridicarea calitativă a activității eco
nomice — asupra relevării unor po
sibilități certe, concrete, care să fun
damenteze riguros înfăptuirea exem
plară a indicatorilor de plan, asupra 
măsurilor ce se impun pentru pregă
tirea din vreme a producției viitoare.

Din capul locului trebuie să spu
nem că felul în care s-au desfășurat 
respectivele adunări generale a pur
tat într-o mare măsură această am
prentă. Tonul, în acest sens, l-au dat 
dările de seamă prezentate de direc
torii oelor două unități, concepute ca 
o bază solidă de discuții creatoare, 
în aoeste dări de seamă s-a subliniat 
că sporurile de producție urmează să 
aibă la bază. în primul rind, ridicarea 
productivității muncii, m'ai buna fo

losire a capacităților de producție 
existente, creșterea calificării oame
nilor și, numai pe un plan secundar, 
punerea in funcțiune a unor noi ca
pacități de producție și completarea 
dotării tehnioe a secțiilor de fabrica
ție. Pentru atingerea obiectivelor pro
puse este necesară, prin urmare, o 
puternică mobilizare a tuturor resur
selor materiale și umane existente. 
Cu atît mai mult cu cit, în ultimii 
ani, în cele două unități s-au făcut 
importante investiții, de la care însă 
nu s-au obținut toate rezultatele scon
tate, mai ales pe linia sporirii benefi
ciului.

— Realizarea ritmului înalt de 
creștere a producției noastre în ur

CINCINALUL ÎN DEZBATERE
LA UZINA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI 
Șl ȘANTIERUL NAVAL GALATI

mătorii cinci ani ridică pregnant pro
blema bunei funcționări a mașinilor 
și utilajelor — a spus în cuvîntul 
său maistrul Ion Frunză, din servi; 
ciul mecanic-șef al uzinei de mașini 
grele. Numai in acest an. în secțiile 
de oțelărie, forjă, turbine, alternatori, 
mecano-sudură, utilajele au staționat, 
dintr-o neglijentă întreținere, sute 
de ore. în tot acest timp s-ar fi pu
tut realiza o producție de multe mi
lioane lei De aceea, pentru viitor 
va trebui să crească răspunderea ce
lor care efectuează întreținerea și 
reparația utilajelor, a șefilor de sec
ții care, azi, presați de asaltul in 
producție — generat de organizarea 
necorespunzătoare a fabricației — 
nu respectă termenele de reparare a 
mașinilor.

Alți vorbitori — printre care ing. 
Tănase Bărbulcscu, de la întreprin
derea bucureșteană. ing. Gheorghe 
Chitilă, de la Șantierul naval din 
Galați — au tratat cu multă grijă 
problema asimilării la timp a produ

selor noi in cele două întreprinderi, 
în ce privește unitatea gălățeană, s-a 
subliniat, bunăoară, necesitatea ca 
Centrala industrială pentru construcții 
navale din Galați să intervină incă 
de pe acum la unele întreprinderi e- 
lectrotehnice pentru asimilarea în fa
bricație a unor agregate și echipa
mente navale. Aoeasta întrucit șan
tierul trebuie să reducă in cincinal 
cu peste 45 la sută importul la po
zițiile respective, iar unele din În
treprinderile cu specific electrotehnic 
s-au Obișnuit să trateze cu ușurință 
asemenea comenzi.

Totuși, se poate afirma că dezba
terilor de la uzina bucureșteană 
le-au lipsit citeva elemente esenția

le, ceea ce a făcut ca ele să nu-și 
atingă integral scopul propus. Este 
vorba, mai întâi, de faptul că discu
țiile nu au tratat întreaga sferă a 
problemelor majore, nodale, pentru 
realizarea prevederilor viitorului plan 
cincinal. Deși o sarcină centrală, fun
damentală, pusă de partid în fața 
tuturor întreprinderilor, o constituie 
sporirea eficienței economice, îm
bunătățirea rezultatelor lor finan
ciare, — și, după cum spuneam, uni
tatea respectivă are de atins, în ur
mătorii cinci ani, importante obiecti
ve în acest domeniu — discuțiile s-au 
referit prea puțin la problemele eco
nomice ca atare pe care această u- 
zină constructoare de mașini le are 
de rezolvat.

Este de neînțeles, bunăoară, ca în
tr-o adunare generală a salariaților de 
la Uzina de mașini grele din Bucu
rești — unitate in care cheltuielile 
la 1 000 lei producție-marfă trebuie 
să scadă pînă în 1975 cu peste 200 Iei 
față de nivelul actual — să se amin

tească doar că într-un plan de ac
țiuni au fost trecute 20 de măsuri 
privitoare Ia reducerea costurilor, din 
care 9 sint realizabile cu forțele în
treprinderii, iar 11 cu sprijinul cen
tralei, al ministerului și al altor or
gane economice, de parcă numărul 
acestor măsuri interesează, și nu con
ținutul lor. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît în secția de oțelărie a uzinei 
sint depășite lună de lună consumu
rile specifice de materii prime și ma
teriale, de energie electrică, oeea ce 
numai în luna august a determinat 
o creștere a costurilor de producție 
cu peste 350 000 lei ; cu cit pe ansam
blul uzinei, in cele opt luni ale anu
lui, rebuturile au însumat peste 8 
milioane lei, din care 3,4 milioane 
s-au datorat nerespectării disciplinei 
tehnologice, iar peste 3 milioane lei 
neglijenței, neatenției, insuficien
tei preocupări pentru ridicarea 
pregătirii profesionale a lucrătorilor. 
Unde au fost luările de cuvînt care 
să pună degetul pe rană în toate a- 
ceste chestiuni negative, să dea ex
presie celor mai constructive puncte 
de vedere și propuneri, de ce co
mitetul de direcție a! uzinei, orga
nizația de partid, răspunzătoare de 
buna desfășurare a adunării genera
le, nu au avut grijă să pregătească 
cît mai bine dezbaterea, pentru ca 
salariații să-și aducă realmente con
tribuția la eliminarea neajunsurilor 
amintite ?

Considerăm necesar să luăm în dis
cuție și un alt aspect. La Uzi
na de mașini grele din Capitală, 
adunarea a fost într-o bună măsură 
„cuminte'-1, în sensul că, în multe luări 
de cuvînt, referirile la chestiunile ma
jore ale producției au fost generale, 
necritice și imprecise.

în orice caz, comitetele de di
recție din cele două uzine trebuie să 
aibă în vedere, și cit mai grabnic, 
umplerea golurilor lăsate de dezba
teri, să soluționeze competent, judi
cios, eficace toate problemele ridica
te de pregătirea viitoarei producții, 
de îndeplinirea exemplară a tuturor 
prevederilor planului cincinal.

Dan POPESCU 
Stelian SAVIN

(Urmare din pag. I)
pasagere, tip Ciucaș, a fost preluată 
încă de la începutul anului 1969 de 
două din unitățile ministerului nos
tru — e vorba de întreprinderile 
pentru reparat utilaje din București 
și. respectiv, din Reghin — nici pină 
acum nu s-a început livrarea acestor 
mecanisme : în acest timp, unitățile 
de exploatare trebuiau să primească 
peste 60 de grupuri de acționare de 
acest gen. A întirziat și introducerea 
in fabricație de serie a tunicularelor 
tip FP-2, ca si a funicularelor uni
versale, întrucit Institutul de cerce
tări și proiectări pentru industria 
lemnului nu a definitivat in timp util 
documentația de-’execuțte.

Accelerarea mecanizării lucrărilor 
Si operațiilor a fost frinată. în bună 
măsură, și de nerealizarea integrală 
a planului la utilajele aflate de acum 
în fabricație curentă. In opt luni din 
acest an, planul de producție la fu- 
nicularul FP-2 și la cositoarele meca
nice a fost îndeplinit în proporție de 
90 la sută și. respectiv. 40 la sută, 
iar din cele 50 tractoare forestiere 
TAF au fost fabricate pină în pre
zent doar 7. De ce au apărut aseme
nea situații necorespunzătoare T O 
parte a răspunderilor aparține insti
tutelor de proiectare și, mai ales, In
stitutului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului, care, așa 
cum am arătat mai'înainte. nu au 
asigurat. în timp util, toate docu
mentațiile necesare executării utila
jelor noi.

Nu mai puțin răspunzătoare sînt și 
întreprinderile producătoare de uti
laje și instalații. E adevărat, ele au 
întimpinat o serie de dificultăți din 
cauza neasigurării la timp a unor im
porturi. Dar întîrzierile înregistrate 
în asimilarea și fabricarea unor uti
laje au fost influențate și de neajun
surile care se fac simțite în activita
tea acestor uzine. E vorba de defi
ciențe în organizarea producției, de 
insuficienta folosire a timpului de 
lucru, a forței de muncă și a mași- 
nilor-unelte, adică de unele cauze 
bine cunoscute și a căror persistență 
este cu atît mai puțin justificată. Toc
mai de aceea, de întîrzierea cu care 
uneori se asimilează si se produc u- 
riele utilaje nu pot fi absolviți nici 
specialiștii din minister. Pentru că. 

dacă la acest nivel central s-ar fi ac
ționat mai energic, dacă uzinele ar fi 
fost mai susținut ajutate — cu precă
dere in aprovizionările cu materiale 
din import și în coordonarea elaboră
rii documentației de execuție și pre
gătirii fabricației noilor utilaje — 
fără îndoială rezultatele obținute în 
dotarea tehnică a unităților de ex
ploatare și prelucrare a lemnului ar 
fi fost mult mai bune.

în aceeași ordine de. idei, apreciem 
că oricit de bine ar fi dotate din 
punct de vedere tehnic unitățile de 
exploatare și prelucrare a lemnului, 
gradul de mecanizare a lucrărilor nu 
va crește în ritmul necesar atît timp 
cit în fiecare întreprindere, la fiecare 
Ioc de muncă nu se va intensifica 
preocuparea pentru folosirea com
pletă și cît mai productivă a mașini
lor, utilajelor șl instalațiilor <lin do
tare. De ce aducem în discuție această 
problemă? Pentru că alături de re
zultatele bune obținute de majorita
tea unităților industriei lemnului sînt 
unele — ca. de pildă, combinatele de 
exploatare și industrializare a lem
nului din Tr. Severin, Iași și Con
stanța — unde nici pe departe nu s-a 
făcut totul pentru a se asigura o bună 
exploatare și întreținere a mijloacelor 
tehnice, tn aceste întreprinderi, indi
cele de folosire a agregatelor pentru 
prelucrarea complexă a mobilei-corp 
— unul din. cele șase, tipuri de utilaje 
a căror folosire se urmărește centra
lizat, pe minister — a fost in trimes
trul II a.c. de numai 64 la sută. 75 
la sută și. respectiv, de 79 la sută. 
Evident, indici care în nici un caz nu 
pot să mulțumească pe nimeni, dacă 
vrem să realizăm o productivitate 
înaltă a muncii, o creștere rapidă a 
producției.

O atare situație nu e determinată 
de cauze ce cu greu pot fi preintîm- 
pinate, ci de factori cu influență nega
tivă bine cunoscut!. Exemplul Combi
natului de exploatare și industrializa
re a lemnului de la Tumu-Severin 
este concludent în acest sens. Aici, fo
losirea incompletă a agregatelor pen
tru prelucrarea complexă a mobilei- 
corp a fost generată și de programa
rea ne judicioasă a fabricației diferi
telor loturi de mobilă, dar influenta 
hotărîtoare a avut-o numărul mare 
de ore de staționare, consecință di
rectă a deselor defecțiuni apărute în 
funcționarea utilajelor.

Iată de ce, pentru eliminarea grab
nică a oricăror neajunsuri — atit din 
domeniul asimilării și fabricării uti
lajelor, cît și din cel al folosirii ma
șinilor și instalațiilor existente In 
dotare — care frinează procesul de 
mecanizare a muncii din unitățile in
dustriei Ieftinului și, nemijlocit, im
pietează asupra realizării sarcinilor 
cantitative și calitative care ne revin 
prin planul de stat, am inițiat un an
samblu de măsuri concrete și efi
ciente. Avem, printre altele, în vedere 
îmbunătățirea organizării muncii a- 
tît in sectorul de proiectare, cît și In 
cel de producție a utilajelor, analiza
rea periodică a capacităților de pro
ducție. a gradului de folosire a mași
nilor. a instalațiilor și a suprafețelor 
de producție. în vederea valorificării 
complete a rezervelor existente.

In centrul atenției ministerului, a 
consiliilor de administrație din com
binate stă și realizarea unor indica
tori tehnico-economici mobilizatori 
de utilizare a mașinilor-unelte și a 
suprafețelor de producție, pe care li 
Vom urmări riguros, sistematic. în a- 
celași timp, vom persevera m de
pistarea și lichidarea ..locurilor în
guste" atît în fabricația mașinilor, 
utilajelor și mecanismelor, cît și in 
producția specifică unităților indus
triei lemnului. în fine, ne preocupă 
șl ne va preocupa și mai intens per
fecționarea metodelor de programare 
și urmărire operativă a producției, ex
tinderea elementelor tipizate, norma
lizate și standardizate, îmbunătățirea 
specializării și cooperării în produc
ție, ridicarea continuă a calificării 
lucrătorilor.

în concluzie, se poate spune că lăr
girea și perfecționarea parcului de u- 
tilaje de care dispun unitățile de ex
ploatare și prelucrare a lemnului, ri
dicarea continuă a gradului lor de u- 
tilizare și. pe această bază, creșterea 
continuă a productivității muncii — 
într-un cuvînt. factorii de esență in
tensivă pentru sporirea sistematică și 
substanțială a producției industriei 
lemnului — vor polariza din ce în ce 
mai mult preocupările colectivelor 
din această ramură a economiei na
ționale. Este una din premisele care 
garantează că unitățile de exploatare 
și industrializare a lemnului se vor 
achita în bune condiții de sarcinile 
care le revin în viitorul cincinaL
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GHEORGHE DOJA
conducător neînfricat al luptei
țărănimii pentru dreptate socială

A

în urmă cu cinci veacuri vedea lu
mina zilei în Transilvania, intr-o fa
milie de secui, cel care avea să de
vină unul dintre eroii populari cei 
mai vestiți ai evului mediu, conducă
torul marii răscoale țărănești din 1514 
— Gheorghe Doja. Personalitatea și 
faptele lui Doja au rămas pentru 
totdeauna înscrise in istorie ca o 
întruchipare a devotamentului și 
spiritului de sacrificiu în lupta pen
tru dreptate socială, ca un simbol al 
frăției celor obidiți, indiferent de 
naționalitate, a.l forței 

litatea oamenilor mu

nă- 
din 
a-și

Gh.

indiferent 
ce rezidă în 

unitatea oamenilor muncii. Răscoala 
desfășurată sub conducerea sa a re
prezentat un moment strălucit în Is
toria luptei unite, purtate în strînsă 
solidaritate și frăție de oamenii 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din Transilvania, 
legați prin soarta comună, prin ’ 
zuința comună de a se elibera 
jugul exploatării și asupririi și 
făuri o viață mai bună.

In atenția contemporanilor săi. _ 
Doja s-a impus mai întîi prin com
portarea în luptele cu oștirile oto
mane, a căror amenințare pentru 
popoarele din bazinul Dunării 
de mijloc și de jos creștea cu in
tensitate la începutul secolului al 
XVI-lea. Vitejia de care a dat dovadă 
Doja în luptele împotriva cotropito
rilor turci i-au adus ca recompensă 
înnobilarea, precum și o moșie în 
părțile Timișoarei.

Izvoarele istorice II prezintă pe 
Gh. Doja ca avînd calitățile unui ve
ritabil comandant de oști și conducă
tor de mase, ca pe un om dîrz și ho- 
tărît, capabil să-și dea viata pentru 
cauza căreia i s-a consacrat. Aceste 
calități ca și experiența militară că
pătată în luptele cu turcii, au făcut 
din Doja conducătorul principal in 
răscoala țărănească din 1514, care, 
prin amploarea, extinderea geogra
fică, numărul participanților. forța cu 
care a lovit temelia regimului social 
și politic feudal se numără printre 
cele mai mari bătălii de clasă pe care 
lc-a cunoscut Europa în evul mediu. 
In lucrarea, devenită clasică. „Răz
boiul țărănesc german". Fr. Engels 
s-a ocupat și de desfășurarea răscoa
lei condusă de Doja, a relevat semni
ficația ei, încadrînd-o în șirul lupte
lor de clasă europene ce anunțau 
profunde transformări ale societății 
feudale.

Sint binecunoscute împrejurările 
în care a izbucnit răscoala din 1514. 
Adincirea exploatării țărănimii și ne
număratele abuzuri săvîrșite de no
bili, rege, biserică și de slujitorii 
acestora au făcut ca țărănimea să 
vadă în chemarea papii Leon al 
X-lea, *dln primăvara anului 1514, de 
organizare a unei mari cruciade îm
potriva turcilor, un mijloc de a scăpa 
de povara strivitoare a dărilor și a 
nedreptăților. în scurt timp, fri ta- 
băra de pe cîmpul Răkos, de lîn- 
gă Pesta, s-a string o imensă 
mulțime „mai aurind fiindcă era 
nemulțumită de viața pe care o 
ducea, decît din dragostea pentru 
cruciadă" — după expresia unui 
contemporan. Măsurile luate de ma
rea nobilime de a împiedica pe ță
rani să părăsească ogoarele pentru ’a 
pleca în tabără, ca și ordinul dat de 
episcopul primat al Ungariei ca ni
meni să nu mai fie primit sub arme, 
au precipitat evenimentele. Cruciada 
și-a pierdut caracterul ei inițial 
antiotoman și a căpătat un aspect 
exclusiv social, de luptă împotriva 
claselor privilegiate ; manifestînd 
dispreț față de ordinele clerului și ale 
regelui, ridieîndu-se împotriva feu
dalilor. pentru lichidarea proprietății 
feudale și a robiei, oastea adunată a 
devenit, după cum sublinia Fr. Engels, 
„o armată revoluționară".

Inițial conducător al cruciadei, 
Gh. Doja s-a identificat cu interesele 
mulțimii, și-a pus întreaga sa Vitejie 
și pricepere militară în slujba cauzei 
ei drepte. In cuvintele sale adresate 
răsculaților răzbătea profunda lui 
sensibilitate față de 'suferințele iobagi
lor, încrederea in capacitatea lor de 
a lupta și a se elibera. „Foamea, ne
voia, mizeria, semnele vădite ale 
asupririi voastre — spunea el — sar 
în ochii oricui... Mă uit la fetele voas
tre înfometate, palide, la fruntea 
voastră brăzdată de încrețituri, la 
figurile voastre uscate de sete, la pie
lea voastră lipită pe oase și mă plo
desc că dacă curajul vostru nu ml-ar 
întări nădejdile, abia aș Îndrăzni să 
cred că în aceste trupuri chinuite, 
gata de moarte, s-ar ascunde o pu
tere in stare să lupte..."

în fața furiei dezlănțuite a răscu
laților, regele șl nobilimea s-au în
chis In cetatea Budel. Gh. Doja a 
lăsat o mică oaste, să țină eub 
observație pe cei închiși în cetate, iar 
el, cu fratele său Grigore, In fruntea 
grosului oastel, împărțită In două cor
puri, s-a îndreptat spre Tisa, către 
Transilvania.

Alegerea Transilvaniei ca obiectiv 
al principalului detașament din ar
mata răsculaților nu numai că nu a 
fost întîmplătoare, ci a constituit o 
opțiune cu multiple semnificații. 
Transilvănean de obirșie, Gheorghe 
Doja era profund atașat de pă- 
mîntul pe care se născuse și avea 
multe legături cu oamenii acestui ți
nut. Totodată, el cunoștea bine cum
plitele realități ale locurilor natale : 
aici, în Transilvania, asuprirea socială, 
căreia i se adăuga pentru iobagii ro
mâni, și cea națională, căpătase for
mele cele mai brutale, iar contradicți
ile dintre seniorii feudali și iobagii 
exploatați erau deosebit de ascuțite. 
Tocmai aceste contradicții generaseră 
In anii precedenți un șir de răscoale 
locale, adevărate semne preves
titoare ale furtunii. Astfel în vara 
anului 1500 avusese toc o răscoală a 
iobagilor din Vințul de Jos, împotriva 
slujitorilor regali de la depozitele de 
sare de acolo. în 1502—1503 s-au înre
gistrat mișcări ale țăranilor din 
Țara Făgărașului. Mișcări țără
nești s-au produs și In nordul Transil
vaniei. în regiunea Bihorului. în 1508 
o mare răscoală a izbucnit In Țara 
Făgărașului, la ea participînd și ță
rani de dincolo de munți — din Țara 
Românească. Anii 1511—1513 au cu
noscut. de asemenea, o serie de 
mișcări țărănești.

Situația din Transilvania a atras cu 
forța unui magnet oștirea revoluțio
nară a lui Doja. în înaintarea tor, 
răsculații s-au oprh la Câgled, 
unde Doja a lansat o procla
mație, străbătută, ca de un fir roșu, 
de ideea stabilirii egalității sociale. 
„Nu trebuie să recunoaștem pe ni
meni drept stăpia — ar fi spus el.

Ștefan ȘTEFÂNESCU 
directorul Institutului de Istorie 

„Nicolae lorga’

La noi nobilii trăiesc in mare lux din 
munca altora... A sosii timpul pen
tru a răsturna pe tirani. Avem drep
tul Ia aceasta chiar prin lege. Toate 
privilegiile nobililor trebuie desfiin
țate". Doja susținea prin aceasta 
ideea desființării stării de șerbie, 
care-i aducea pe oameni in situația 
de robi, a nimicirii nobilimii și 
suprimării dominației el de clasă. 
Era formulat astfel programul so
cial al răscoalei, întregit și cu 
altă idee a Iui Doja, a împărțirii 
egale a păminturilor între țărani. 
Această revendicare constituie una 
dintre cele mai însemnate particula
rități ale răscoalei din 1514 ; ea scoa
te in relief caracterul revoluționar al 
ridicării maselor populare din 1514, 
exprimînd în mod clar tendința lup
tei mafeelor împotriva exploatării 
feudale. I s-a atribuit lui Doja 
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și intenția de a reforma biserica ca
tolică. El ar fl vrut să creeze un Sin
gur episcopat, in 10c de 18 cite erau, 
și să-i facă pe toți preoții egali in 
rang.

Proclamația lui Doja a avut un larg 
ecou in rindurile țărănimii. Unji 
contemporani relatează că, la Câgled, 
Doja a fost proclamat „rege" M ță
ranilor. Aceasta, atit în scopul asigu
rării unei conduceri centrale a răs
coalei, cit și pentru faptul că în con
cepția răsculaților, el reprezenta 
„regele" ideal, chemat să facă drep
tate, să folosească puterea spre bine
le maselor. Nu este exclus, insă, ca 
această mențiune din Izvoare, a ale
gerii lui Doja ca „rege" al țăranilor, 
să fie doar expresia spaimei ce cu
prinsese clasa feudală.

Răsculaților conduși de Gh. Doja 
în Transilvania li s-au adăugat mii 
și mitele noi aderenți. Țărani, mase 
de iobagi de la sate, inclusiv mineri, 
meșteri orășeni săraci de toate na
ționalitățile — tie ei români, ma
ghiari, germani, sirbi — s-au unit 
și s-au stains deopotrivă sub steagul 
dreptății sociale, jar unitatea de luptă 
a retor asupriți, fără deosebire de 
naționalitate, a dat răscoalei o și mai 
mare forță. Răscoala a cunoscut o 
deosebită intensitate in special in co
mitatele Cenad, Bedriș, Bihor, Za- 
rand, Arad și Timișoara.

La Cenad oastea lui 
zdrobit prima încercare 
potrivire a nobilimii 
de Ștefan Bathory. cernitele Ti
mișoarei, și episcopul Nicolae Csaki, 
care a fost tras în țeapă. Ajuns la 
Cenad, Doja a proclamat republica, 
desființarea nobilimii, egalitatea tu
turor oamenilor și suveranitatea po
porului — idei deosebii de înaintate 
pentru condițiile epocii. Răscula
ții au cucerit, pe rînd, cetățile 
NătUac, Zădăreni, Arad și Si
ria. Grosul oștirii țărănești, sub 
conducerea lui Gh. Doja,-s-a stabilit 
între Lipova și Timișoara. Lăsînd în 
cetățile Soimuș și Lipova numai gar
nizoanele care aveau misiunea să ape
re Valea Mureșului, oștile răsculaților

Doja a 
de îm- 
conduse

Este știut că educarea multilaterală 
a tineretului, pregătirea lui profesio
nală, politică, culturală, morală cons
tituie o preocupare statornică ce se 
realizează pe- terenul fertil al reali
tăților noastre sociale, sub intîurirea 
ideologiei, a concepției despre lume 
și viață a partidului, a întregii noas
tre societăți. La această operă concu
ră școala, familia, organizațiile de 
copil si tineret, instituțiile de artă și 
cultură, radioul, televiziunea. Neîn
doielnic, așa cum subliniază docu
mentele Congresului al X-lea al 
P.C.R., școlii, ca „principal canal de 
difuzare a științei și culturii, de îm
bogățire a minții, de modelare a ca
racterelor și formare cetățenească a 
tinerelor generații", îi revine în a- 
ceastă operă complexă rolul princi
pal. însă școala, slujitorii ei nu pot 
neglija în munca tor contribuția ce
lorlalți factori, nu pot să nu privească 
cu aceeași răspundere activitatea des
fășurată de elevi în afară de clasă șl 
școală. Această activitate are o deo
sebită valoare instructiv-educativă, 
urmărind — după o definiție dată în 
lucrările de specialitate — lărgirea 
orizontului de cultură generală, cul
tivarea în mod deosebit a aptitudini
lor, folosirea rațională a timpului li
ber. Specificul ei constă în aceea că 
se bazează pe libera alegere a acțiu
nilor, pe inițiativa elevilor.

Școala noastră are o tradiție bine
cunoscută în această direcție. Foștii 
elevi ai liceelor „Mihai Viteazul". 
„Gheorghe Lazăr", „N. Bălcescu" șl 
,,Gh. Ștncai" din București, ai Liceu
lui pedagogic din Cîtopulung Muscel, 
ai liceelor „C. Negruzzi" din Iași, 
„August Treboniu Laurian" din Bo
toșani, „Andrei Șaguna" din Brașov, 
„Samuel Vulcan" din Beiuș etc. vor
besc și azi cu mult patos despre acti
vitatea desfășurată în cadrul cena-, 
durilor literare, al societăților știin
țifice ce ființau in școlile lor, așa 
cum cei ce au fost cindva elevi la li
ceul „Emanoil Gojdu" din Oradea 
trăiesc și acum bucuria primelor rîn- 
durl publicate în revista lor „Țara 
visurilor noastre". Concursurile de li
teratură, cele de matematică, emo
ționantele serbări școlare sint acțiuni 
ce au contribuit și contribuie tot mai 
mult la îmbogățirea spirituală a celor 
care au trecut prin băncile liceului.

în ultimii ani, ca urmare a măsu
rilor luate de partid și guvern în do
meniul Jnvățămîntulul și educației ti
neretului, a creșterii rolului organiza
țiilor U.T.C. și de pionieri în viața 
școlii, asistăm la o mal pronunțată 

s-au îndreptat spre Timișoara. Gh, 
Doja intenționa să prefacă Banatul 
în principala bază de plecare pentru 
generalizarea mișcării pe intreg teri
toriul Transilvaniei. Realizarea aces
tui plan a fost împiedicată insă de 
coaliția celor amenințați : rege, nobili, 
înaltul cler și orășenimea bogată. 
Oștirea voievodului Transilvaniei, Za- 
pdlya, căreia 1 s-au alăturat o oaste 
pregătită de episcopul catolic al 
Transilvaniei și una de nobili din 
sudul Banatului, l-a atacat pe răscu- 
lați, angajați în asediul Timișoarei. 
Acestor oștiri, bine înarmate și foar
te numeroase, răsculații nu le-au mai 
putut ține piept. Cu toată vitejia de 
oare a dat dovadă în luptă, ei au fost 
ihfrînți. Gh. Doja și fratele lui că- 
zîhd în mîinile dușmanilor. La 20 iu
lie, Doja a fost ucis in torturi groaz
nice, după ce în fața lui fusese tăiat 
lh bucăți fratele său, Grigore. Forțat 
să stea pe un tron de fier înroșit în 
foc, lui Doja i s-a așezat pe cap o 
coroană de fier înroșit, iar carnea, 
•mulsă cu cleștele , a fost dată căpi
tanilor lui, ciți mai rămăseseră în 
viață, ca să o mănince. Chiar și un 
dușman al răscoalei, cum era Paolo 
Giovlo, a consemnat in scrierile sale 
efi „aceasta a fost o priveliște îngro
zitoare și un fel de a se pedepsi ne
maiauzit pină atunci, de la care (cu 
toate că Gh. Doja se făcuse pasibil 
de o pedeapsă cit de mare) creștinii 
ar fi trebuit totuși să fie departe și 
cu gindul și cu privirea". Scopul a- 
cestor torturi era, printre altele, să 
înfricoșeze masele populare, pentru 
a le determina să se supună stâpîni- 
rii feudale.

Cu lupta de la Timișoara și-a înce
tat existența cel mai puternic deta
șament al răsculaților, condus de Gh. 
Doja. Unele mici detașamente țără
nești au mai continuat lupta împotri
va feudalilor, dar au fost înfrinte de 
forțele unite ale acestora.

După infrîngerea răscoalei a urmat 
o perioadă de răzbunare cruntă a 
feudalilor Împotriva țărănimii. în 
primele luni de represalii, nobilimea 
a distrus aproape complet bazele e- 
conomice ale gospodăriilor iobăgești. 
Prin „'tripartitul" lui' Werbdczi s-a 
legiferat pș ansamblul întregului 6tat 
legarea de glie a țăranilor ; se codi
fica astfel — după expresia lui G. 
Bariț — „adevărata temelie a pro- 
scripțlunii poporului și a sclaviei". 
Rezultatul represiunilor și al cres- 
cîndei înrobiri a maselor a fost 
slăbirea capacității de apărare a țării 
tocmai în momentul în care imperiul 
otoman relua Ofensiva în centrul Eu
ropei, ceea ce a șl înlesnit vic
toriile militare ale acestuia și prăbu
șirea statului maghiar.

Eroica luptă a răsculaților conduși 
de Doja a avut ecou peste veacuri, 
principiile pe care el le-a proclamat 
în timpul răscoalei au constituit idea
luri revoluționare pentru care ma
sele populare aveau să continue eroic 
lupta în perioada următoare.

DezVoltînd necontenit, de-a lungul 
veacurilor, tradițiile unității și frăției 
de luptă, oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți din patria noastră s-au aflat 
mereu alături in numeroasele bătălii 
sociale desfășurate in deceniile și se
colele următoare — și in răscoala 
pornită în 1784 din Munții Apuseni, 
sub conducerea lui Horia, Cloșca și 
Crisan, și în timpul revoluției din 
1848—1849. și mai tirziu, în luptele 
duse sub conducerea clasei munci
toare și a partidului ei comunist, îm
potriva exploatării și asupririi bur- 
ghezo-moșierești pentru libertate și 
progres social.

Trăind astăzi satisfacția împlinirii 
și depășirii celor mai înalte năzuințe 
ale Înaintașilor, bucurîndu-se de 
toate binefacerile pe care le-a adus 
deplina sa eliberare națională și so
cială, poporul român, în strînsă unire 
cu naționalitățile conlocuitoare, dă 
cea mai înaltă cinstire celor ce au 
luptat și s-au jertfit de-a lungul se
colelor pentru cauza dreaptă a ma
selor muncitoare, pentru libertate și 
progres social.

diversificare a modalităților de orga
nizare a timpului liber al elevilor, de 
îmbogățire a conținutului si valorii e- 
ducative a activităților extrașcolare 
Si în afară de clasă ale acestora. Este 
demn de remarcat faptul că dezba
terile organizate în cercurile de filo
zofie, sociologie, economie politică — 
înființate in unele licee — au contri
buit la întărirea activității politico- 
ideologice in rindul elevilor, au con
tinuat rodnic activitatea de la lecții 
pentru educarea patriotică si moral- 
cetățenească a acestora. Cercurile pe 

GRIJA ȘCOLII PENTRU EDUCAȚIA
EXTRAȘCOLARĂ A ELEVULUI

ESTE ÎNCĂ DEFICITARĂ
materii, cele tehnico-aplicative cu
nosc, de asemenea, un reviriment. în 
centrele universitare activitățile din 
unele cercuri ale elevilor se des
fășoară îft laboratoarele institu
țiilor de învățămint superior; a 
devenit o practică invitarea scriito
rilor la ședințele cercurilor și cena
clurilor literare ; in tot mai multe 
școli se organizează sesiuni științifice 
ale cercurilor de elevi, fie cu pri
lejul unor aniversări ale școlilor res
pective, fie în mod curent, la sfîrșit 
de an școlar. O ilustrare elocventă a 
progreselor realizate la învățătură și 
a interesului Prescind pentru activi
tățile din cercuri o constituie crește
rea la circa 91 900 a elevilor care 
participă la concursurile pe obiecte. 
Cele 124 reviste din liceele de culturi

ci nema

: Llhi
13,45; 11 

DOIN,

9;

• Sunetul muz.lii • PATRIA —
9; 12,45; 16,30; 20,15
0 Păsările : L1CEAFĂRUL — 
8.45: 11,15; 13,45; 115; 18,45; 21,15, 
GRADINA DOIN, — 20, FESTI
VAL — 9; 11,45; 1; 18; 20,45, la 
grădină — 19,30, ILORIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20 FAVORIT — 
10; 12,30; 15,30; 18; 0,30, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 130; 16; 18,30;
20,45.
• In arșița nopții: CAPITOL — 
8,45; 10,45; 13,15; 18; 1130; 21, STA
DIONUL DINAMO - 19,30.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL - I8,4ă; 21.
0 Patricia și muzica BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 1,45; 16,15;
18,45: 21, FEROVIA; — 10,30;
12,30; 15; 17,30; 19,30, MÎLODIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 0,45; MO
DERN — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, 
ARENELE ROMANE —19.
• Dragoste și viteză : VcTORIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 1810: 20,45.
0 Canarul și viscolul : C.NTRAL
— 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18.5; 20,30.
0 Flacăra olimpică : LU1INA — 
9—15,30 în continuare ; 18,1; 20,45, 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : 1OINA 
-10.
• Alfa-Romeo șl Julleta tolNA
— 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20w.
• Hatari : TIMPURI Nil —
9,30—15,30 în continuare.
• Program de filme documatare 
românești : TIMPURI NOI — 8,30;
20,45.
• Misterele Parisului : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11; 1J; 
15; 17; 19; 21.
• Degetul de fier : GRIVITA — 
10,30; 16; 18.15: 20,30, TOMIS — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15, la gă- 
dină — 19,15.
• Pe urmele șoimului : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 
15,30; 17.45; 20.
0 Dacii : BUZEȘTI — 15.30; li 
la grădină — 20,30.
• Numai mortul va răspunde 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Mayerllng (ambele serii) :
FLOREASCA — 9.30; 16; 19,30,
MIORIȚA — 10; 13,15; 16,30; 19,45, 
BUCEGI — 16; 19, la grădină — 
20.
• Cu mine nu, madam : UNIREA
— 18; 20.
• Marile vacanțe : UNIREA —
15,30. la grădină — 20.
• Tiffany memorandum : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15, 
GIULEȘTI — 15,30; 18: 20.30.

întoarcerea doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 17,43:
20. ARTA — 15,30; 18, la grădină
— 20.

l

O frumoasd tradifie a învâfdmîntului pledeazâ și azi penlru asocierea formațiilor artistice din școli 
la efortul de educare multilaterală a tinerei generații. Foto: 8. Cristian

generală, prin atmosfera de efer
vescență și prin spiritul de emulație 
pe care-1 dezvoltă, contribuie la cana
lizarea preocupărilor elevilor spre 
probleme majore, menite să le sti
muleze curiozitatea științifică, să le 
dezvolte înclinațiile. O însemnată va
loare instructiv-educativă au și acti
vitățile cultural-artistice. Aproape 
toate liceele au cîte o formație cul- 
tural-artistică. Coruri cum sint cele 
ale liceelor „Mihai Viteazul" din 
București, „Dragoș-Vodă“ din Sighe- 
tul Marmației, ale liceelor pedago

gice din Cîmpulung-Musoel si Cluj 
se afirmă tot mai frecvent. In ultimii 
doi ani s-au înmulțit formațiile de 
dansuri, orchestre populare și sim
fonice, echipele de teatru, colectivele 
de recitatori, brigăzile artistice de 
agitație. Un număr tot mai mare de 
elevi practică în mod organizat spor
tul și turismul. Crearea in multe 
școli a cluburilor care oferă tinerilor 
posibilitatea de a se distra in mod 
civilizat, ascultînd muzică, partieipjnd 
la discuții pe teme de artă și sport 
etc., influențează pozitiv pe elevi, ii 
atașează mai mult de școală.

S-ăr părea că lucrurile stau bine 
pe acest tărîm al muncii educative. 
Așa este. Nota dominantă este cea 
pozitivă. Educația modernă cere, însă, 
o depăjire a stadiului in care ne

o Argoinan «uperdlabolicul: FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin t 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
$ Jandarmul se însoară : VIITO
RUL — 18; 20,30, FLACARA — 
18; 18; 20.
• Tăcerea bărbaților : VIITORUL 
— 15,30.
e Intilnirea. : AURORA — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30. la grădină — 
19, FLAMURA — 16; 18.15; 20,30.

: popular —

e Dragoste la Las Vegas : MO
ȘILOR — 15,30; 18, la grădină —
19,30.
• Lupii albi
15,30; 18: 20,15.
• Această femeie : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Fecioara care-mi place s VI- 
TAN — 18.
• Petrecerea : VITAN — 15,30, la 
grădină — 20.
• Ultimul drum : PROGRESUL
— 15,30; 18. GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 19,45.
• Misteriosul X din cosmos : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Ambuscada : CRINGAȘI — 
15,30: 18; 20.15.
■ Clipa de libertate : COSMOS
— 15,30; 18; 29,15.

14.55 Fotbal. Transmisiune direc
tă a meciului U.T.A. — 
Feijenoord Rotterdam In 
cadrul competiției „Cupa 
Campionilor Europeni".

18,00 Deschiderea emisiunii • Mi
cros vanpremiera.
18,05 Universal șotron — enciclope

die pentru copii.
18.30 Cabinetul economic TV. A- 

pllearea prevederilor noii 
legi a contractelor economice.

19.15 Anunțuri-publicitate.
19,20 1001 de seri. Emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară • Lu

crările agricole de toamnă 
— ediție specială.

20.15 Tele-einemateca : „Să scoți 
castanele din loc" — premie
ră pe țară. Un film cu Gin
ger Rogers și Edward G. 
Robinson.

21.55 Idei contemporane. Orientări 
și tendințe în sociologia con
temporană.

25.55 Gala marilor interpreți ro
mâni : Nicolae Herlea.

12,50 Telejurnalul de noapte. 
!3,00 Fotbal. Steaua — Karpatt 

Lvov, în cadrul competiției 
„Cupa Cupelor" (repriza a 
II). înregistrare de la sta
dionul „23 August".

*

aflăm, o permanentizare a legăturii 
fenomenului educațional cu viața, cu 
realitățile concrete, comuniunea din
tre plăcere și educație (inlăturind tot 
ceea ce este rigid și anchilozat), 
accentuarea dialogului viu, cald, între 
profesori și elevi, stimularea proce
sului de autoeducație. Or, tocmai 
aceste cerințe nu sint îndeplinite 
peste tot. O analiză efectuată în 20 
de județe (printre care : Arad, Boto
șani, Brașov, Cluj, Hunedoara, Iași, 
Ilfov, Maramureș. Suceava, munici
piul București) asupra desfășurării

activității extrașoolare a elevilor din 
liceele de cultură generală relevă 
existența unor neajunsuri. Semnifi
cative sint răspunsurile elevilor la 
întrebarea „cum apreciați acțiunile 
înscrise in programul comun al școlii 
și organizației U.T.C. ?“. Elevii de la 
liceul „Spiru Haret“-București, liceul 
„I. Slavici“-Arad, liceul „M. Kogăl- 
niceanu"-Vaslui și din alte părți au 
răspuns aproape invariabil : „acțiu
nile sint interesante, folositoare, insă 
nu există suficientă fermitate și ori
ginalitate în a le realiza". Pe alocuri 
acțiunile organizate sint veștejite, 
incă de la început, de o concepție 
birocratică, de o lipsă completă de 
preocupare pentru atingerea unui 
scop educativ' (de exemplu, la Liceul 
nr. 1 din Oltenița, Liceul din Brad, li»

note de lectură • note de lectură

ION VLAD:

„între analiză
V //și sinteză

Printre primele volu
me pe care noua edi
tură clujeană „Dacia" 
le-a scos de sub ti par 
se numără și cel semnat 
de Ion Vlad, „între a- 
n-allză și sinteză", me
nit — alături de „Glo
sele" lui Mircea Zaciu 
— să inițieze o colecție 
dedicată eseului apli
cat asupra celor 
mai variate domenii 
ale literaturii și ar
tei. Fapt care denotă, 
fără îndoială, o preo
cupare ale cărei con
secințe vor putea fi 
dintre cele mai fertile, 
cu atit mai mult cu 
cit, deși se dovedește 
atit de necesară, car
tea de teorie literară 
r&mîne încă o prezență 
destul de rară în pei
sajul nostru editorial.

Reunind o serie de 
studii și articole al că
ror principal obiectiv 
îl constituie -detecta
rea și definirea — fie 
printr-o analiză direc
tă, la obiect, a anumi
tor luorări, fie prin 
sintetizarea unor date 
anterioare ale cercetă
rii — a criteriilor, a 
modalităților ,1a care 
trebuie să apeleze is
toricul și criticul lite
rar pentru a recepta și 
restitui cititorului „u- 
niversul edificat 1n ac
tul creației", pentru a 
identifica in totalita
tea lor elementele ce 
alcătuiesc structura 
operei, volumul lui Ion 
Vlad nu-și propune să 
epuizeze aspectele o- 
ferite de domeniul in
vestigat. Sint trasate

doar — ține să precize
ze și autorul — citeva 
repere de metodologie 
literară, pornind de la 
ideea că, în momentul 
actual, cercetarea de
plină și completă a 
proceselor reale ale 
culturii românești con
stituie „un act aingajat 
și responsabil", act ca
re se fundamentează 
pe „Înțelegerea dina
micii fenomenelor de 
cultură in interpreta
rea lor materialist-is- 
tdrrică și dialectică" și 
care ,use validează ca 
proces științific din 
momentul ci nd devine 
o judecată prin conju
garea tuturor factori
lor implicați". Autorul 
pledează astfel — în
că din capitolul care 
deschide volumul, 
„Comportamentul in
telectual al istoricului 
literar" — pentru o 
metodologie polivalen
tă, combătind obtura
rea unghiului de in
terpretare a fenome
nului literar.

Pledoaria întreprin
să pontau rigoare 
științifică, pentru un 
Studiu „cuprins în
tr-un sistem și în ca
drul unei serii de legi 
și categorii specifice", 
care să coroboreze da
tele indispensabile de 
ordin artistic, istoric 
și sociologic în desco
perirea naturii interne 
a operei, o vom regăsi 
exprimată In termeni 
expUciți sau implicit! 
și in celelalte capitole 
ale cărții. Din această 
perspectivă sint co
mentate și apreciate, 
de pildă, contribuțiile 
mai vechi aduse In 
critica românească de 
Mihail Dragomirescu 
— a cărui tentativă de 
a stabili structura e- 
xactă a unui program 
teoretic investit eu 
proprietăți științifice 
îl impune ca pe „un 
precursor al cercetării 
literare moderne" — 
sau de D. Popovici — 
în prelegerile căruia 
autorul volumului de 
față descoperă nu nu
mai o disciplină e- 
xemplară a muncii de 
cercetare, ci și o con
firmare a posibilități
lor pe oare le Oferă e- 
xegezei convergența 
criteriilor și a meto
delor. Din aceeași 
perspectivă sint dis
cutate și diversele „so
luții practice" adopta
te în lucrări recente 
de Serban Cioculcseu, 
Al. Ptau. Edgar Papu 
sau Sorin Alexandres-

ceul „N. Bălcescu" din Cluj, Liceul nr. 
4 din Craiova). E oare de mirare, in 
acest caz, că un număr însemnat do 
elevi, și nu dintre cei cu o compor
tare bună, rămin în afara Influenței 
organizate a școlii ? Numeroase 
acțiuni educative extrașcolare Sint pur 
și simplu formale. Carențe serioase, 
semnalate de altfel in „Scînteia", în 
cursul anului școlar trecut, continuă 
să manifeste unele lecții de dirigenție.

Preocuparea pentru dezvoltarea 
gustului de lectură este și ea încă 
nesatisfăcătoare. Aproape 700 de elevi 
din județele Sibiu, Botoșani, Satu- 
Mare, Iași, Bacău au arătat, cu pri
lejul sondajului amintit, că nu ci
tesc mai mult de două cărți pe lună, 
în afara celor cerute de aprofunda
rea cunoștințelor de literatură ro
mână. Rețin, de asemenea, atenția 
uneia aspecte de formalism în or
ganizarea cercurilor pe obiecte. în 
unele locuri ele sint pulverizate ex
cesiv (la liceul „Mihai Viteazul" sau 
„M. Sadoveanu" din București), in 
alte părți ședințele au un caracter 
plat, neinteresant, repetă uneori ceea 
ce se face la lecții, orientarea praC- 
tic-aplicativă fiind aproape inexis
tentă. Aceleași umbre reci ale forma
lismului se resimt și In organizarea 
distracției și divertismentului pentru 
elevi, care sint departe de a satis
face pretențiile, de multe ori înte
meiate. ale adolescenților. Reuniunile 
de dans nu mai atrag și din cauza 
falsei înțelegeri a prezenței cadrelor 
didactice in asemenea împrejurări, 
în locul unei comunicări vii, directe 
cu elevii, pentru stabilirea unei at
mosfere de voioșie, prezența unor 
profesori la petrecerile elevilor este 
cea a unor severi supraveghetori. 
Alteori, neajunsurile se datoresc 
lipsei de interes: acțiuni organi
zate de unele microgrupurf nu 
sint cunoscute și orientate nici de 
școală, nici de familiile elevilor. 
Lipsa de preocupare face ea parti
ciparea elevilor la activitățile spor
tive și de turism să fie încă nesatis
făcătoare. în anul școlar trecut, circa 
18 la sută din elevii liceelor au avut 
scutiri medicale, in majoritatea ca
zurilor neîntemeiate. Aceasta se da* 
torește atit deficiențelor amintite în 
organizarea activității sportive din 
școli, cît și mentalității greșite a u- 
nor părinți care consideră practica
rea sportului drept „o pierdere de 
timp". Am Încheia aceste conside
rații subliniind că insuficiențele acti
vităților în afară de clasă gi extra* 

tu pentru a releva di
mensiunile reale ale 
anumitor personalități 
scriitoricești, pentru a 
surprinde semnificații
le anumitor opere.

Ion Vlad nu se limi
tează însă doar ia afir
marea unor principii 
teoretice — poate că in 
această privință pro
priile puncte de vede
re s-ar fi cerut chiar 
mai precis deli mi tate 
— sau a unor opțiuni 
privind una sau alta 
dintre metodele ce 
pot fi aplicate. Expri- 
mindu-și încrederea în 
posibilitățile pe care 
le oferă analiza struc
turii operei în detecta
rea elementelor sale 
definitorii, a mesaju
lui pe care aceasta 11 
comunică, autorul a- 
pelează nu o dată la 
trimiteri concrete, la 
analize menite să-i 
ilustreze opiniile. E- 
locvente în această 
privință ni s-au părut 
îndeosebi paginile con
sacrate artei narative 
a lui Liviu Rebreanu 
(„Edificiu epic și as
pirația spre epopee") 
explicînd prin sigu
ranța cu care roman
cierul reali’"—* - 
strucția 
tocmai < 
cestora.

Diniool 
tea pe 
rește 
in parte 
ne că 5 
ță tinde 
o imag 
blu a 
de cerce __ ___
și istoria noastră li
terară care ia în con
siderație condiționările 
multiple și complexe 
ale creației artistice, 
direcție ilustrată pe 
anumite coordonate în 
perioadele anterioare 
de un Mihail Dragomi- 
rescu sau D. Popovici 
și continuată și 
astăzi într-un mod spe
cific. Departe de a se 
dori „o lecție" căreia 
cercetătorii ar trebui 
să-l dea ascultare. — 
chiar dacă aocentul se 
pune cu precădere pe 
latura teoretică a dez
baterii — „Intre ana
liză și 
impune 
o carte 
sebi prin suge* 
ca un punct d 
re pentru noi 
cu implicații 
în interpretai 
mcr.ulul liter 

sinteză" se 
atenției ca 
utilă, îndeo-

Sorin MOVI

teatre
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Fanny — premieră — 
20 ; (sala Studio) : Moartea ultimului 
golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Leonce 
și Lena — 20 ; (sala Studio) : Puricei® 
în ureche — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Mlu Coblul — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : Strop de Bouă-brotă- 
celul — 17.

vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi

școlare au grave repercusiuni pentru 
cunoașterea aptitudinilor elevilor, 
pentru orientarea lor școlară și pro
fesională.

Afllndu-ne In prima lună a unul 
nou an școlar, credem că este potri
vit ca, pe baza concluziilor și învă
țămintelor desprinse din experiența 
anilor precedenți, să se stabilească 
măsuri concrete pentru Îmbunătăți
rea activității educative extrașcolare 
a elevilor. In acest context, se im
pune intensificarea activității poli- 
iico-ideologice in rindul elevilor, a 
preocupărilor pentru apropierea lor 
de tehnică, de înțelegerea limbaju
lui economic prin extinderea muncii 
în cabinetele și cercurile tehnice, in 
societățile științifice, Îmbunătățirea 
activității cultural-sportive și dis
tractive a acestora. Este de dorit, in 
primul rtnd, ca toate aceste moda
lități și forme de lucru extrașcolare 
să-și propună și să realizeze mal 
ferm în practică orientarea de per
spectivă a elevilor spre o profesie, 
spre o muncă utilă menită să Ie per
mită o integrare rodnică, cu randa
ment in viața societății. Fie că e 
vorba de cercurile pe materii, de ac
tivitățile cultural-artistice. de ma
nifestările cluburilor tineretului șco
lar, acestea pot și au datoria să-și 
înscrie in fruntea preocupărilor și 
scopurilor educative țeluri majore, 
să militeze pentru cultivarea idea
lurilor comuniste, a dragostei de pa
trie și de partid, a sentimentului de 
responsabilitate socială a tinerilor. 
Ciți dintre marii noștri oameni de 
artă, de litere n-au recunoscut meri
tul deosebit al școlii, al acțiunilor or
ganizate în anii de studiu, în for
marea pasiunii lor pentru creația 
originală, a gustului pentru frumos ? 
Șl ciți dintre savanții noștri nu-și 
situează momentul „descoperirii" vo
cației, al „uceniciei" în munca de 
cercetare științifică. în modestele dar 
atit de atrăgătoarele activități de la 
cercurile tehnice șl științifice din 
școală ? Ar fi de dorit ca fiecare 
școală, fiecare profesor conducător 
de cerc să-și facă un titlu de ade
vărată. mîndric din crearea, în ca
drul tuturor formelor de lucru cu 
elevii, a unul climat de efervescentă 
spirituală, de stimulare a aptitudini
lor si talentelor, de conturare a vo
cațiilor tinerilor, propice, în același 
timp, formării profilului moral al o- 
mului societății noastre socialiste.

Prof. Ion M. RIZESCU 
Prof. Alexandru GHITERA
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OMUL FA ȚĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI

TILCUL NOU AL UNOR
STRĂVECHI VIRTUȚI

t . vrf lor, faptele - 
nrivind lcțlunile comise fa sectl e$a.rfe MăBU* 
ra-Otor a întreprinde- {.?• dl 'strie locală Sna- 
gov -fost aduse la cu‘ nostin opiniei publice. 
Sute'nPersoane au 4os4 

„i-itabilindu-se exact 
„„„J^amificata activita-

H a fostului șef al 
a®,1,'secții. Una dintre 
lnfr‘inile reținute In 

Învinuitului era și 
.„„de mită, pe scară 

faptă repetată de 
To/ș ori, cu prilejul an- 
gj fiecărei noi aala- 
rUtă. acum, dosarul a-

stanței. El bine, martora 
este strigată, Întrebată, as
cultată și... retractează.

Reprezentantul procura
turii protestează, argumen
tează, prezintă pină și con
dica de expediție a citații
lor pentru a dovedi că 
martora s-a prezentat la 
anchetator fără să fi fost 
cel puțin chemată, dar S.D. 
se incăpăținează și nu mal 
recunoaște nimic.

întrerupem aici relatarea 
eludatului debut public al 
unui dosar întocmit minu
țios și ne punem întreba
rea : cum și de ce are loe

de judecată. Reușita lor 
depinde jnsă în măsură 
decisivă de buna adminis
trare a probelor. Dar, din 
păcate, mentalitatea con
form căreia mărturia in 
Justiție este un fel de pre
stație, un serviciu particu
lar pe care-1 faci uneia din 
părți, așa cum ai cumpăra 
cuiva lapte dimineața sau 
i-ai reține un bilet la meci, 
se mai intilnește.

Ideea stranie că mărturia 
este un „bine" pe care-1 
faci la „rugămintea* cuiva 
lși mai face încă loc pe la 
urechea, prin memoria si

deplin garantat. Nimeni nu 
contestă posibilitatea pen
tru împricinați de a avea 
un rol activ în administra
rea probelor, de a propune 
și procura dovezi. Dar pro
bele nu pot deveni cai tro
ieni, iar martorul, indife
rent cine-1 propune, tre
buie să fie nu martorul 
cuiva ci martorul cauzei.

Tribunalul județean Ilfov 
judecă o infracțiune deose
bit de gravă comisă în co
muna G. La dosar nu e- 
xistă două declarații care 
să semene Intre ele și toate 
In bloc contrazic raportul

Vrancea — loc unde un baci, la 
răscrucea veacurilor, a murmurat 
pentru inttia dată balada Mioriței și 
a încălțat-o in conduri de aur ca să 
umble prin lume — a constituit in 
egală măsură un imens creuzet In 
care s-au decantat și păstrat valori 
morale Intrate definitiv in patrimo
niul spiritualității noastre. Succesiu
nea generațiilor a cristalizat și stator
nicit și aici legi de conduită emoțio
nante, toate ia un loc alcătuind un 
adevărat cod etic tradițional.

Socialismul a desferecat porțile de 
piatră vrincene ; șoselele tăiate in 
Inima muntelui, lumina urcată pînă 
la pierdutele așezări de altădată, ști
ința de carte — întregul complex de 
prefaceri sub semnul civilizației șl 
progresului a conectat și viața melea
gurilor vrincene la ritmurile dina
mice ale țării. Ce se petrece însă la 
confluenta noilor imperative etice — 

îxigențele epocii socia- 
periența și virtuțile mo
ale în condițiile unei 
;tențe sociale ?
1 am ajuns într-o splen- 
de toamnă legănată pe 
natice odihnitoare ale 
.'cretara comitetului co- 
rtid, tovarășa Clemansa 
ățișează pe larg modul 
nizează azi sărbătoarea 
schi obicei cunoscut prin 

partea locului, boteitul — care semni
fica altădată momentul de închegare 
a stînilor — a devenit acum o origi
nală sărbătoare de reconstituiri fol
clorice. Tocmeala din primăvară a 
ciobanilor vrednici, curajoși, cinstiți, 
oameni pricepuți. mereu în preajma 
oilor — a fost înlocuită cu demon
strațiile de vrednicie susținute de 
bacii de azi cărora obștea le încredin
țează grija oilor pînă în toamnă.

— Costică Tăranu, Toader Sauîea. 
Tudorache Coroi, Ion Dobre — ne 
apune interlocutoarea — sînt doar cîți- 
va dintre cel mai buni ciobani care 
desfășoară aceste demonstrații de 
măiestrie profesională sub ochii în
tregului sat, primind Învestitura ob- 
»tei.

Cu alte cuvinte ne aflăm In fața 
unei competiții deschise, sub ochii

''lce, pentru afirmarea, a- 
morale ce conferă fiin- 

frumusețe durabilă. Ci- 
i că, un baci ca Miron 
a adus intr-o toamnă 

slabe, neîngrijite, care nu 
tnit Îndatoririle meseriei

După cum se vede, In zona de gra
vitație a civilizației moderne sînt 
prelungite In chip firesc Criteriile 
străvechi de apreciere a calităților 
umane, de promovare a valorilor po
trivit capacității de a răspunde în 
cele maj bune condiții intereselor co
lectivității. Ștafeta iscusinței, a hăr
niciei străbate in timp întreaga mito
logie și genealogie vrinceană, căpă
tând in noile condiții sociale un sens 
mai larg, mai eficient, de forță ca
pabilă să ajute pătrunderea civiliza
ției socialiste, dinamica progresului.

La Paltin, pe o muchie de deal cu 
meri incărcați — o casă înconjurată 
de un splendid covor de flori de toam. 
nă. Maria Cirlioru ne-a deschis ospi
talieră casa și, apoi, un sipet fantas-

A 
însemnări despre

codul moral 
al vrîncenilor 

tic. De aici a scos ii lucrate cu tir, 
un covor alcătuit din peste 200 de 
nuanțe, marame și multe alte cusă
turi in care se afla țesută toată dra
gostea de frumos transmisă cu vene
rație, din generație in generație.

— Lucrul frumos — comentează 
gazda — cere răbdare, multă răbdare. 
Uitați-vă la această le, cu ghirlande 
de flori și paiete. E lucrată de bu
nica (mama Măriei Cirlioru are 97 de 
ani ! n.n.). De cite ori mă apucam de 
lucru și nu găseam puterea să-1 duc 
pînă la capăt, scoteam această ie : 
„Trebuie să izbutesc, nu se poate !“

Maria Cirlioru a izbutit mai mult 
chiar decît lasă se se ghicească acel 
sipet fermecat. Mai întîi că a învățat 
Atâtea fete din Paltin sățeasă fru
mos. Apoi, la școală, a condus un 
cerc unde fiicele de vrîiiceni au de
prins de la această femeie cu mîini 
de aur răbdarea și iscusința cu care 
se pot săvîrși adevărate minuni.

Ta satul olarilor — Irești — Duță 
Crăciun, „unul dintre meșterii de la 
care cumpără șl așii in meserie" îmi

explică In felul lui că n-ar îndrăzni 
să scoată capul la vreo expoziție, la 
cooperativă, la tîrg, dacă de fiecare 
dată n-ar avea ceva nou de arătat. 
„Miinile și mintea omului sînt făcute 
să caute mereu nu să lincezească. E 
o mare bucurie pentru mine clnd 
izbutesc un smalț nou, o formă nouă. 
Și numai ce-i văd la tîrg, sau la cîte 
o expoziție la București, sau mai știu 
eu unde, pe olari și pe alți oameni, 
cu creion și hlrtie in mină copiind 
lucrul durat de mintea și miinile 
mele. Poți să-ți mal dorești o altă 
mulțumire ?“

Descifrăm In sinceritatea acestei 
confesiuni năzuința dintotdeauna de 
a realiza mai mult, de a rămîne fn 
lucruri folositoare, care să Viețuias
că peste vîrsta biologică a omului. 
Este năzuința pe care am intuit-o — 
la scara unor colectivități mai mar' 
— in atelierele de artizani unde, sul 
egida cooperativelor specializate, dir 
ponibilitățile de meșteșug sînt atei 
valorificate la nivelul Înzestrării tc 
nice corespunzătoare.

Modernizarea vieții satului vr 
cean — ca urmare a relațiilor eco 
mice și sociale noi — se reflecți 
în normele de comportament, pot*1 
unor exigențe sporite. Virtuțile?' 
imperativele etice cizelate in »P 
sint astfel adevărate punți care'K* 
generațiile într-o firească corul' 
late, constituie o prețioasă zestân0‘ 
rală Ia inceput de drum.

— Cînd vrînceanul se hotăr® să 
facă cutare sau cutare lucru,>t> 
sigur că-și va respecta cuvînt^at — 
ne spune tovarășul Nichitoiu 
președintele consiliului popv' din 
comuna Paltin. Ideea asta, disci
plinei aș numi-o eu, term< curent 
azi, e cultivată îndeosebi pel mai 
tineri cu o deosebită grijă, mceanul 
zice : „Vorba-i sfintă și nc°ate »-° 
calce nimenea".

Strălucirea aparte pe c/ ° capă
tă, în condițiile socialismul, legile 
seculare de conduită cari^rtlllzează 
noua conștiință atestă c Pljtâ via- 
blTltatha. perenitatea un elemente 
exemplare din străvede „coduri 
etice" ale satului roman-'- Preluate, 
așezate în lumina geneză a noilor 
raporturi sociale, ele <>stItula struc
turi de rezistentă in <ficarea omu
lui orânduirii socialiste

IlieANASACHE

in stadiul de judecată, 
ul termen. In fața tri
lului începe perinda- 

lungulul șir de martori.
1 bine zis — ar trebui 
înceapă, dar marea lor 

ijoritate „lipsesc", în 
jda faptului că, o dată cu 
rigarea procesului, încăpă- 
>area sală a instanței s-a 
implut brusc de lume, 
lîțiva răspund totuși la a- 

bel, este menținut in sală 
unul dintre ei, ceilalți fiind 
invitați, conform procedu
rii, să aștepte afară.

Se iau datele de stare ci
vilă, se rostește cu toată 
solemnitatea jurămîntul și, 
după aceea, președintele 
completului adresează o- 
bișnuita întrebare :

— Mehțineți declarația 
dată la primele cercetări 7 
, întrebarea a devenit a- 
proape o formalitate ; gre
fierul stă gata șă consem
neze răspunsul afirmativ. 
Dar, surpriză, martora bii-
guie :

— Nu, nu mi-o mențin.
— V-a pretins Inculpatul 

suma de 500 lei ca să vă an
gajeze ?

— Nu, nu mi-a pretins.
— Este adevărat că...
— Nu. nu este adevărat. 
Urmează al doilea mar

tor, procedura se repetă. 
Martorul revine asupra de
clarației anterioare. Explică 
intr-un fel răzglndirea, se 
vede de la O poștă că min
te, dar instanța e obligată 
să-i consemneze noile afir
mații. Al treilea — retrac
tează și el.

Cauza se amină. La urmă
torul termen de judecată 
răspund ceva mai mulți 
martori. Jocul se reeditea
ză. Cu mare nerăbdare e 
așteptată S.D., care avusese 
o atitudine oarecum aparte. 
La cîteva zile după ce fu
sese ascultată în cadrul an
chetei, s-a prezentat din 
nou la procuratură, cu o 
notă scrisă de mina ei, 
pentru a demasca din pro
prie inițiativă și alte fără
delegi comise de inculpat. 
Nimeni n-o întrebase des
pre acele fapte, nimeni nu-i 
ceruse să declare ceva, 
propria ei conștiință a de
terminat-o să se prezinte 
la autorități. Comportare 
corectă și firească. Iată că 
acum a venit timpul să-și 
repete mărturia în fața In

MINCIUNA ARE 
PICIOARE SCURTE, 
dar de ce șchioapătă 

adevărul ?
acest dublu joc al mărtu
riei, care pune in dificulta
te, fie și vremelnic, aflarea 
adevărului ? Răspunsul ni-I 
oferă cazuri similare, rezol
vate.

„Am mințit In fața in
stanței pentru că așa m-a 
rugat Constantinescu Ele
na", declară Oprea Maria 
Tinea din Buzău, fostă 
martoră într-Un proces ci
vil, în prezent condamnată 
la 6 luni închisoare pentru 
mărturie mincinoasă. Se 
judecase dispariția unei 
sobe de teracotă. Proprie
tarul revendica valoarea ei. 
Oprea Maria Tinea nu mai 
călcase de vreo 10—15 ani 
prin imobilul cu pricina. 
Și, totuși, s-a prezentat cu 
dezinvoltură In fața justi
ției. făcînd o amplă decla
rație, plină de amănunte 
bine ticluite, deoarece... așa 
a fost rugată 1

S-a tăcut mult pentru 
perfecționarea activității 
justițiare. Ca un efect al 
procesului de întărire con
tinuă a legalității s-au luat 
măsuri concrete pentru 
buna desfășurare a judecă
ților. atît orin asigurarea 
garanțiilor procesuale, cit 
și prin sporirea prestigiu
lui si solemnității ședinței

prin conștiința unora care 
jură să spună adevărul șl 
numai adevărul. Obligația 
legală de a te prezenta în 
fața instanței și a da rela
ții corecte mai este uneori 
umbrită de falsa împărțire 
ce se face în „folclorul" 
tribunalelor între „martorul 
meu" și „martorul lui", 
cind de fapt martorii nu a- 
parțin nimănui altcuiva de- 
cit adevărului, dreptății. 
Vezi cite up procesoman 
încins după dezbateri cum 
traversează triumfător 
„sala pașilor plerduți" în
conjurat de suita alegorică 
a martorilor „personali" 
care îl sorb din priviri pe 
seniorul susținut de ei și se 
retrag împreună la cea mai 
apropiată bodegă să cele
breze vreo victorie efemeră 
tot acolo unde, cu citeva 
ceasuri mai înainte, per
fectaseră chițibușurile tur
nirului din ziua aceea. în
gustimea „umanitarismu
lui" unor asemenea binevoi
tori ar avea consecințe ne
faste dacă depozițiile lor 
nesincere și-ar atinge sco
pul : să fie crezute.

Societatea noastră se 
mîndrește cu sistemul ei 
juridic. în cadrul căruia 
dreptul de apărare este pe

de expertiză medico-Iegală. 
Se zice că martorii. în 
frunte cu însăși partea vă
tămată (scăpat, din fericire, 
cu viață), vor să absolve pe 
adevăratul vinovat și să a- 
ducă în boxă un nevinovat 
cu care au o răfuială mai 
veche. Nu vrem să ne pro
nunțăm asupra adevărului, 
este sarcina justiției și sîn- 
tem convinși că va fi 
îndeplinită exemplar, dar 
ne-am oprit asupra unuia 
dintre acești martori „ocu
lari", care cunosc atît de 
multe, dar care contrazic 
izbitor elemente ale adevă
rului stabilite în mod obiec
tiv.

Este vorba de un martor 
apărut între termenele de 
judecată și strecurat la bară 
în pofida tuturor dispozi
țiilor procedurale care sta
bilesc filiera de admisibili
tate a unei probe. Dar, în 
sfîrșit, dacă martorul, tot a 
venit, instanța hu se, for
malizează și-l ascultă. Du
mitru Gheorghe — așa se 
numește dînsul — povesteș
te cu lux de amănunte ce a 
văzut cu ochii lui în seara 
de 25 mai 1969. Judecătorii 
clatină din cap și tac, sînt 
obligati să asculte și să 
tacă. Martorul încheie

n-ar putea fi primit în 
r cu drept să arate „ce 
lele boteitului. De altfel, 
..cționat în felul lui — lim- 
ver — delăsarea lui Miron 
primăvara următoare ni

meni nu i-a mai dat oile pe mînă. 
Refuzul acesta voia să însemne o 
sancțiune publică pentru încălcarea 
destoiniciei și a încrederii acordate, 
pentru nesocotirea normelor morale 
scrise și nescrise ale îndeletnicirii, 
lată, așadar, cum lenea este denunța
tă și stopată, noile condiții economice 
și sociale constituind cadrul propice 
de afirmare șl stimulare a unor va
lori etice tradiționale. Faptul este ex
plicabil dacă îl raportăm la respon
sabilitatea sporită a celor care conti
nuă aici tradiția oieritulul. în grija 
acestor oameni se află azi oile megie- 
șilor, dar șl cele ale cooperativelor, 
bunuri aparțlnînd tuturor. Iată mo
tive in plus care presupun demon
strarea cinstei și hărniciei, a pasiunii 
pentru lucru trainic, în stare să trea
că examenul critic al obștei.

Inimosul pensionar Simion Hirnea, 
tot din Năruja, unul din oamenii 
care a avut bucuria să Înfățișeze Iul 
Sadoveanu însuși frumusețea interi
oară a vrlnceanului, pledează cu pa
siune pentru această continuitate de 
echilibru moral ce lși găsește o afir
mare largă în tot ceea ce alcătuiește 
azi noua viață a legendarului ținut.

— Tăietori la pădure sint mulți 
In Năruja, ne spune el. Oameni cu 
dragoste pentru munți și bogățiile 
lor, oameni harnici. Atunci insă cind 
au fost aduse în ajutorul tăietorilor 
de lemne primele fierăstraie meca
nice s-a iscat o adevărată întrecere 
pentru a-i alege pe cei mai buni, care 
•ă preia cu cinste noul meșteșug.

DE-ACI Și PI NA AICI
Despre consumul de 

inteligentă s-a discutat 
deseori. Problema pa
re clară, cel puțin in 
datele ei de principiu. 
Cu cît consumul de 
inteligență va fi tnai 
mare, cu atit rezulta
tul acțiunii in care se 
investește va fi, pe u- 
nitatea de timp, mai 
înalt. Totul depinde de 
știința de a solicita a- 
ceastă calitate a spiri
tului. Grosso modo, a 
acționa inteligent în
seamnă a alege, dintr-o Infinitate 
de soluții, pe cea potrivită nu cli
pei, circumstanței efemere și schim
bătoare, ci țintei propuse ; cu alte 
cuvinte, de a' descoperi cel mai 
scurt (citește : și eficient) drum 
intre două puncte, fără a te lăsa 
intimidat de obstacole temporare, 
de inerții și obișnuințe. A proceda 
astfel înseamnă a clădi durabil, și 
inteligența devine, in acest caz, din- 
tr-o abstractă calitate a spiritului, 
un instrument activ al practicii so
ciale.

Am cunoscut. In aceste zile, la 
Craiova, la „Electroputere", un teh
nician Încă tinăr, unul dintre cei 
mai buni tehnicieni ai uzinei, după 
ce, multă vreme, a fost unul dintre 
cei mai apreciați muncitori bobina
tori ai el. Acest om, Paul Dinu, 
este azi un cadru de răspundere, 
maistru-coordonator al atelierului 
de bobinaj transformatoare mari — 
coloșii de oțel prin care se legiti
mează cotele de maximă altitudine 
ale mîndriilor colectivului.

L-am găsit — pentru un cadru 
tehnic cu asemenea atribuții — ln- 
tr-o situație aparent bizară : acest
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triumfător declarația, o 
semnează și pleacă. Cineva 
are curiozitatea să-1 verifice 
la locul de muncă. In sea
ra și la ora cind văzuse 
atît de multe în comuna G. 
Dumitru T. Gheorghe era 
prezent la serviciu in 
București ! Și nu ocupă 
orice fel de serviciu ci 
este... paznic contractual.

Din fericire, judecătorii 
sau anchetatorii nu sc mul
țumesc pînă nu epuizează 
toate posibilitățile de pro
bare intr-o cauză, iar măr
turiile bazate pe strimbă- 
tate și minciună nu re
zistă acestor verificări. 
Dar cită energie și timp 
cheltuit nu presupun aces
te verificări 1 Adevărul o 
fi ieșind el la suprafață, 
dar nu chiar ca untdelem
nul, adică spontan și ne
ajutat ; depoziția unui mar
tor lipsit de conștiință im
plică eforturi deosebite pen
tru infirmarea ei, complică 
și tergiversează inutil ac
tivitatea justiției.

34 de luni a putut să du
reze soluționarea unui ba
nal incident survenit In 
tren, datorită martorului- 
cameleon numit Vasile Pa- 
laloga. De cite ori a avut 
ocazia să-și schimbe depo
zițiile, a făcut-o fără șo
văire, împărțind „bine" in 
dreapta și în stingă. S-a 
întocmit un proces verbal 
de contravenție, Palaloga 
apare ca martor ; a fost 
cercetat așa-zisul contra
venient pentru ultraj. Pa
laloga reapare și susține că 
de fapt el n-a semnat pro
cesul verbal, iar pasagerul 
e nevinovat ; se întoarce 
roata și este anchetat con
ductorul de bilete pentru 
întocmirea unui proces ver
bal fals, binevoitorul V. P. 
se răzgîndește și declară că 
totuși el a semnat actul, pe 
scara trenului care se pu
sese în mișcare. Și tot așa, 
timp de aproape trei ani de 
zile, pînă ce V.P. s-a ales, 
la Judecătoria Buzău, cu o 
pedeapsă de un an închi
soare pentru mărturie min
cinoasă.

Dar cazurile de pedep
sire a martorilor mincinoși 
sînt destul de rare. La adă
postul subtilităților proce
durale, animați de fel de fel 
de tertipuri degenerate din 
dreptul de apărare, unii îm
pricinați. interesați în în
curcarea Ițelor, încearcă 
să-și facă de cap. Organele 
de urmărire penală, prinse 
In treburile lor curente, uită 
să se mai ocupe și de acest 
delict pe care nici instan
țele nu se grăbesc să-1 se
sizeze ; pe de altă parte, 
depozițiile nesincere sînt de 
cele mai multe ori ticluite 
cu o uimitoare viclenie, 
balansează amețitor Intre 
da și nu.

Să revenim la „răzgîndi- 
rile" din cazul relatat la în
ceputul anchetei noastre. In 
ce condiții s-au produs T 
„Chemam pe furiș la an
chetă, ne spune procurorul 
care s-a ocupat de caz, Oc
tavian Borea. învinuitul, 
profitînd de poziția lui de 
șef la locul de muncă al ce
lor audiați, îi influența. 
Mergea pînă acolo incit ve
rifica la poștă pe cine am 
mai citat. Am fost nevoit 
să schimb tradiționalele 
plicuri albastre ale secreta
riatului nostru, să cumpăr 
plicuri de mapă, cu man
șetă roz... După ce l-am a- 
restat pe învinuit, presi
unea a fost preluată de oa
menii lui de încredere. 
Prezenți la fiecare ședință 
de judecată, aceștia mer
geau pînă la a împărți 
tranchilizante celor care ur
mau să depună ca martori, 
pentru a le da, chipurile, 
curaj".

O adevărată „tehnică* 
In slujba mărturiei minci
noase. Dar, pentru că veni 
vorba de tehnică, minciuna 
nu și-ar putea găsi și un 
remediu științific ? Am a- 
dresat această întrebare 
citorva criminaliști de pres
tigiu. Părerea lor este că ar 
trebui incluse tn activitatea 
de cercetare psihologică- 
judiciară poligraf ele sau 
poliinregistratoarele.

Desigur. însă, antidotul 
esențial tmpotriva unor 
asemenea practici, din fe
ricire izolate, constă în 
întărirea activității educa
tive pentru aducerea tutu
ror martorilor la gradul de 
conștiință pe care-I presu
pune importanța probei 
testimoniale, a sincerității 
absolute in slujba adevăru
lui și dreptății — atribute 
inalienabile ale justiției 
noastre.

Sergiu ANDON

De aici zece grame, de colo zece, 
mai un bacșiș. Dacâ nu curge, 

picâ

Desen de I. Dogar MARINESCUI. OLTEANU

spațiul mei mentalități înguste
specialist le înaltă calificare, con
silier a conducerii fabricii în 
rezolvare celor mai complicate 
problem* de tehnică și producție, 
îmbrăca) salopeta de muncitor — 
salopetâpârăsită de cițiva ani — și 
munceaiot la cot cu membrii unei 
echipe e bobinaj. Făcuse acest lu
cru in ilele in care atelierul său 
pârtiei» la construcția celui mai 
mare autotransformator românesc
— uncolos de 400 MV A. conceput 
de spciallștii uzinei, cel mat pre
tenție dintre produsele fabricate 
vreodtă aici — și cînd, după opi
nia iaistrulUi. „asistența tehnică" 
obișpită — Chiar și una „model"
— p mai era de ajuns, trebuind 
coroorată. în asemenea clipe, cu 
exeuția practică. Și cine altul decît 
cel nai bun bobinator al uzinei — 
chir dacă astăzi e învestit cu alte 
răpunderi — era chemat s-o facă ?

rocedind astfel, Paul Dinu acțio- 
m după părerea sa, eficient, dînd 
lf o parte niște formalități, arun- 
<nd o Întreagă știință și putere de 
Iptă In slujba — s-o mai spunem? 
- a unui scop major, pe care-1

vroia realizat cu un ceas mai de
vreme Proceda, deci, inteligent...

Amănuntul, poate, nu ne-ar fi re
ținut atenția, dacă el n-ar fi stâr
nit — în rîndul unora — un efect 
cu totul opus intenției care ii gene
rase. S-au găsit voci care să spună 
că Paul Dinu „a călcat disciplina", 
abdicînd de la funcțiile clasice ale 
maistrului. Și am asistat — pe mar
ginea acestui fapt — la o dispută 
intre doi membri ai colectivului de 
conducere, susținînd, unul, spiritul 
de disciplină, sau ceea ce înțelegea 
el prin spiritul de disciplină, și ce
lălalt spiritul de inițiativă. O dis
pută care poate părea un non sens, 
pentru că cele două atitudini pot — 
și trebuie 1 — să conviețuiască, in- 
terferîndu-se și intregindu-se reci
proc, reconstituind nici una din ele 
o valoare in sine, ci numai prin 
contribuția efectivă la transforma
rea in faptă a unui scop.

Numai că, intr-un moment In care 
se pune din plin problema adop
tării unor stiluri de muncă suple, 
eficiente, la nivelul de exigență al 
noilor sarcini de producție, discipli
na — așa cum o înțelegea primul

preopinent — însem
na doar punctualitatea 
la program, punctuali
tatea predării lucrări
lor, strict în „litera" 
atribuțiunilor de ser
viciu, fără nimic in 
minus, dar nici in
plus, renunțarea la 
propria responsabilita
te, la propriul aport 
novator. Punctul de 
vedere opus — susți
nut practic și de tâ
nărul maistru — pu
nea în discuție disci

plina formală, care maschează ade
sea absența răspunderii și incompe
tența. și afirma prioritatea inițiati
vei, necesitatea deciziei inteligente, 
fără o mie și una de „acoperiri".

Nu credem că mai e nevoie de 
comentarii. Cele două pledoarii 
dezvăluie două mentalități opuse : 
prima susține exclusiv cantitatea 
muncii, cealaltă cantitatea și cali
tatea ei. Este evident că orice con
ducător interesat realmente de ran
damentul și eficiența Întreprinderii 
sau instituției pe care o conduce va 
prefera ultima atitudine, deci cali
tatea germinatoare de noi perspec
tive în locul practicii formale ste
reotipa; deci competența, chiar dacă 
Violentează obișnuințele, și nu in
competența cu „acte justificative". 
Așa s-au întimplat lucrurile și la 
„Electroputere". tânărul tehnician 
primind, pînă la urmă, felicitările 
meritate. Drept care, transcriind a- 
cest fapt, 11 oprim aici, ihcercuin- 
du-i semnificația de o majoră va
loare socială — nu datorită faptului 
tn sine, ct principiului de conștiință 
pe care-1 relevă.

POȘTA PAGINII
FĂRĂ „ABONAMENT"

„Abonamentul la procuratură" — ast
fel se intitula o anchetă publicată in nr. 
8496 al ziarului nostru. Probleme
le luate in discuție se concentrau 
mal ales asupra modulul cum se acțio
nează în diverse sectoare de activitate 
pentru prevenirea infracțiunilor și a al
tor manifestări antisociale.

în legătură cu ancheta publicată, procu- 
rorul-șef al Procuraturii municipiului 
București, D. Popescu, ne scrie: „Subiec
tul dezbătut prezintă o importantă majo
ră... De multă vreme organele procura
turii au căutat să determine o preocupare 
sporită din partea factorilor de răspun
dere din organizațiile socialiste pentru 
ca acestea sd nu se limiteze DOAR la a 
sesiza infracțiunile săvirșite de angajați, 
ci să desfășoare și o activitate susținută 
de prevenire și educare a acestora. Con
siderăm că ancheta socială publicată in 
ziarul dv.. cu exemplele reale ce au fost 
date, va avea efecte pozitive pe această 
linie".

„NE DESOLIDARIZĂM 
DE MERCANTILI"

Colegiul medicilor șl farmtclștilor din 
județul Mehedinți — printr-o scrisoare 
semnată de secretarul colegiului, dr. 
Pirvu Dorii — ne aduce la cunoștință că. 
in cadrul unor adunări, a fost condam
nată atitudinea Inumană, mercantilă a dr. 
Petrache Lupu (ale cărui fapte au fost 
dezvăluite in ancheta „A fost sLupuls 
atit de singuratic ?“, publicată în „Scin- 
teia“ nr. 8510). După ce exprimă 
blamarea unanimă, scrisoarea conchide ■ 
„Pentru faptele sale, colegiul medicilor 
și farmaciștilor a hot.ărit retragerea drep
tului de a mai profesa ca medic".

DRAGOSTE CU „SESIZĂRI"
De curînd, loan G. din Oltenița ne-a 

adresat o scrisoare prin care cerea, nici 
mai mult nici mai puțin, să se facă pu
blicitate în jurul ei, „cu scopul de a in
terveni pe această cale de a se întoarce

la domiciliul conjugal soția mea, anume 
Ortansa G“.

Să-ți redobindeștt „pe această cale* 
nevasta... Ni s-a părut năstrușnică ideea, 
din recuzita unei farse.

Iată însă că, din nou, pe tonul cel mal 
«erios, semnatarul revine : „Prin această 
scrisoare vă anunț că după aproape 
două luni de zile de cind a părăsit domi
ciliul, (soția) a binevoit să se înapoieze 
acasă unde își continuă viața de famtlte 
in mod organizat (1 !) pentru care vă rog 
să nu se mai dea curs celor sesizate".

Deznodămintul e îmbucurător. Dar îl 
invităm să-și pună întrebarea : socotind 
că am fi dat curs cererii sale de a uza 
de argumente... tipografice, ar mai fi re
venit Ortansa G. la vechile sentimente 
„în mod organizat" ? Sperăm fa măcar 
acum Ioan G. să Înțeleagă că nu prin 
„sesizări" publicitare se poate reclădi fe
ricirea conjugală. Ci parcă altminteri...

CATALOGUL RĂMINE 
DESCHIS...

fn „Scintela" nr. 8493 a apărut articolul 
„Actele pentru catalog piese de dosar 
penal" care releva fraude comise la li
ceele economice din Craiova și Buzău — 
și anume, folosirea de adeverințe false 
de către unii elevi de la cursurile serale. 
Ulterior, in nr. 8534 am inserat răspunsul 
trimis de Ministerul fnvățămintului (di
rector general adjunct. Șt. Popescu-Vifor) : 
fn esență, răspunsul demonstra că res
ponsabilitatea revine conducerilor șco
lilor respective

Primim la redacție următoarea «cri- 
soare :

„De la Început mă declar de acord cu 
opiniile expuse în articol și cu măsurile 
ce sîpt preconizate. Ceea ee mă face să 
mă adresez dv. e faptul că opiniile gre
șite asupra falsurilor pe care le relevă 
autorul, opinii ale „elevilor" sau ale „bi
nevoitorilor". s-au manifestat chiar la 
unele persoane din Ministerul Invățămin- 
tului. La Liceul economic din Brăila, ve
rificarea autenticității adeverințelor a fost 
și este o operațiune curentă, sub diferite 
forme, inclusiv deplasarea profesorilor la 
unități. în consecință au fast multe ca
zuri de exmatriculări, ajunse la organele 
de cercetare penală.

Ne surprind însă unele cazuri care, a- 
jungind la Ministerul învățămintului, gă
sesc un ecou favorabil, se uită de falsul 
comis și se indică școlii rcînmatricularea, 
conducerea școlii fiind pusă astfel într-o 
lumină foarte neplăcută. în februarie 1969 
am exmatriculat pe eleva Maxim Doina 
pentru fdlosirea unei adeverințe false. 
Eleva s-a adresat Ministerului învățămin
tului care (cu ordinul nr. 46378 din 15 
martie 1969) a dispus să fie reînmatri- 
culată. Am raportat Ministerului Finan
țelor întreaga situație, cerînd să se revi
nă pentru toți elevii exmatriculați asupra 
situației lor. deoarece Maxim Doina era 
favorizată față de ei. Urmare a situației 
create, Ministerul învățămintului revine 
și anulează aprobarea dată anterior pen
tru reinmatricularea elevei.

în ianuarie 1970 am exmatriculat pe 
eleva lom Marioara. anul II, pentru ade
verință falsă prezentată la Înscriere. Pen
tru obținerea ei au fost „binevoitori" unii 
salariați de ia locul de muncă (C.I.L.). 
La data de 20 aprilie 1970, in urma indi
cației telefonice date de Ministerul învă- 
țămîntului raportăm Situația „elevei" loan 
Marioara. La 22 iunie 1970 (ord. nr. 54892/ 
1970) ni se indică să reînmatriculăm pe 
eleva loan Marioara la cursul fără frec
vență condlționind Înscrierea de o nouă 
adeverință pe care să o prezinte, din care

să rezulte că e încadrată In funcție eco
nomică. Desigur că am reînmatriculat-o 
și ne-a prezentat o nouă adeverință de 
la o cooperativă dintr-o comună.

Recent, ministerul ne indică pentru 
astfel de cazuri: „Elevii vor fi exmatri
culați in momentul depistării fraudei". 
Părerea mea e că, totuși, dacă după 
exmatriculare ministerul hotărăște rein
matricularea, autoritatea conducerii șco
lii, a consiliului profesoral este mult știr
bită.

Vă rog ca în acțiunea pe care ați între
prins-o să contribuiți Ia reglementarea 
acestor situații. Propunem următoarele 
măsuri care șă fie adoptate de Ministerul 
învățămintului : 1) Ministerul să nu mai 
revină cu reinmatriculări în cazul exma
triculării pentru acte fictive prezentate Ia 
înscriere ; 2) La Începutul fiecărui an 
școlar, la reînscriere, elevul de la cursul 
seral sau fără frecvență să fie obligat să 
prezinte școlii O copie a cărții de muncă 
— partea privind cpt. I și cpt. IX. înlo
cuirea adeverințelor simple cu copia căr
ții de muncă va preveni total folosirea 
actelor false".

Prof. Petcu ALEXANDRU 
director al Liceului economic 
din Brăila



PAGINA 6 SClNTElA — miercuri 30 septembrie 1970

Cu cît un fenomen sau proces este mai com
plex, comportă mai multe aspecte de care tre
buie să se țină neapărat seama — și cerce
tarea științifică intră în mod evident în această 
categorie — cu atit se înmulțesc și se diversifică 
posibilitățile de a-1 perfecționa. Cum se aprecia
ză, din acest unghi de vedere, perspectivele redu
cerii duratei cercetărilor in rețeaua institutelor, 
centrelor și laboratoarelor noastre — cerință 
majoră, în repetate rînduri subliniată de condu
cerea partidului ca una din premisele esențiale 
ale creșterii eficienței acestei cercetări?.

Pornind de la aceasta, ziarul nostru a organizat 
o anchetă, cu participarea unor specialiști din 
institute, centre și laboratoare de nivel universi
tar, departamental, uzinal — din București, Iași, 
Cluj, Timișoara. Redăm, în cele ce urmează, opi
nii și fapte care certifică existența a numeroase 
posibilități de scurtare a ciclurilor de cercetare, 
chiar în condițiile actuale de organizare și do
tare a rețelei științifice.

Despre importanța „de principiu" a problemei 
ne-a vorbit acad. NICOLAE TEODORESCU, di
rectorul Centrului de calcul al Universității din 
București.

— Oamenii de știință constată frecvent că 
factorul „operativitate a cercetării" atirnă astăzi 
din ce în ce mai greu in aprecierea valorii unui 
rezultat științific sau tehnic. De altfel, condu
cerea de partid și de stat a subliniat, adesea, 
necesitatea ca toți cei implicați în munca de 
cercetare să soluționeze mai grabnic problemele 
pe care le abordează și să militete pentru fina
lizarea mai rapidă a rezultatelor. Este o ce
rința impusă de însăși revoluția tehnico-științi- 
fică actuală, care se desfășoară într-un ritm 
accelerat, creînd condiții favorabile înlocuirii 
grabnice a unei soluții prin alta. Care sint 
aceste condiții ? Un număr sporit de cercetă
tori, puțind deci aborda concentric diferitele 
teme ; un nivel superior al dotării tehnice, care

permite, tn mod real, intensificarea cercetă
rilor, mai ales in fazele experimentale ale aces
tora ; un grad sporit de organizare și coordo
nare etc. Pe de altă parte, însăși natura tot mai 
complexă a diferitelor obiective științifice nu 
se acomodează cu o prelungire exagerată a pe
rioadei de investigare și de elaborare a conclu
ziilor.

Dar efectuarea cît mai grabnică a cercetă
rilor este cerută și de comandamente specifice 
ale dezvoltării tehnice și economice din țara 
noastră. Iată ce ne-a declarat. în această pri
vință, acad. AUREL, AVRAMESCU :

— în unele discipline, trebuie să cercetăm 
Intr-un tempo cît mai susținut pentru a ține 
pasul cu evoluția mondială. în altele, se pune 
problema intensificării ritmului de cercetare 
pentru a recupera rămînerea în urmă și a asigu
ra ridicarea cît mai rapidă la nivelul atins pe 
plan internațional. In sfîrșit, se pune și problema 
de a demară corespunzător, în cazul acelor disci
pline în care pornim de la „zero", fie pentru că 
n-au fost cultivate la noi în trecut, fie pentru că 
abia se conturează acum, în întreaga lume.

O atenție deosebită merită însăși optica sub 
care privim aceste eforturi, care nu trebuie nici 
să pericliteze calitatea rezultatului, dar nici să 
facă uh fetiș din „ceea ce numim „termene 
medii", acestea puțind fi, deopotrivă, scurtate 
sau depășite, de la caz la caz, de la temă la 
temă- Pe de altă parte, este destul de frecventă 
tendința de a se corela oarecum automat pro
blema reducerii termenelor de cercetare cu cea 
a unui plus de dotare materială, sau cu mărirea 
numărului de specialiști — ori și cu una și 
cu alta. Este un mod unilateral de a judeca 
lucrurile, care ignoră o altă sursă — poate cea 
mai importantă și mai accesibilă — de econo
misire a timpului: perfecționarea organizării 
cercetării, realizabilă in mai toate fazele aces
teia.

obfinerea rezul-Laboratorul central al Uzinei de|a|e moderne grăbescși aliaje neferoase (NEFERAL) din Capitală ; aparaturile de investigație 
țațelor

Rezerve de timp,
încă din fazele inițiale

Prof. dr. ing. Gheorghe Savii, 
de la Institutul politehnic din Ti
mișoara, a subliniat că uncie re
surse ale amplificării timpului util 
în știința noastră sint detectate 
chiar in faza de început a oricărei 
cercetări — cea de informare și do
cumentare.

— Recentele măsuri de redistri
buire teritorială armonioasă a unor 
instituții, inclusiv cu profil științi
fic, vor crea, desigur, în perioada 
următoare, condiții ca rețeaua de 
informare științifică din Iași, Cluj, 
Timișoara — pentru a mă limita 
numai la centrele mari — să se 
dezvolte considerabil. Pînă atunci, 
insă, valabil rămîne faptul că o do
cumentare superioară — cel puțin 
in sfera mea de preocupări, tehno
logia construcțiilor de mașini — se 
poate realiza îndeosebi în Capitală. 
Cele două soluții care i se 
oferă cercetătorului din provincie 
pentru a beneficia de izvoarele do
cumentare ale Capitalei — depla
sarea la fața locului sau procurarea 
diferitelor cărți și reviste prin co
respondență — rămin incă', în mare 
măsură, ineficiente. Prima, pentru 
că la frecvența actuală a necesită
ților de documentare operativă de
vine prea costisitoare ; a doua, 
pentru că formalitățile pe care le 
implică fac ca un tratat de specia
litate să nu-ți parvină, practic, 
decît după cel puțin o lună de 
zile...

— Ce credeți că ar trebui între
prins pentru remedierea acestei 
situații ?

— Mă glndesc, în primul rînd, 
la intensificarea preocupărilor de 
dotare a bibliotecilor de specialitate 
din celelalte centre 
țării, eventual prin 
cote din fondurile ce 
prinderilor pentru 
Va fi un lucru cit se 
cient, care s-ar încadra în optica 
generală a apropierii cercetării ști
ințifice de producție ; fără îndoială, 
beneficiarul final ar fi insă și între
prinderile. în acest fel, s-ar pu
tea evita și paralelismele 
se mai ivesc, 
acelorași titluri 
ție, și de 
studiate și 
se facilita 
sau reviste 
cum și a

congrese

științifice ale 
alocarea unei 
se dau intre- 
documentare. 
poate de efi-

care 
prin procurarea 
și de produc- 

cercetare. Ar trebui 
posibilitățile de a 

obținerea unor cărți 
de specialitate, pre- 
niaterialelor diferite- 

ce au loc pelor __
plan intern și internațional. Cit 
despre documentarea prin... co
respondență, se cere o simplifi
care grabnică a formelor, in scopul 
creșterii operativității informării.

In ceea ce privește nucleele de 
cercetare uzinală, după cum releva 
ing. Gheorghe Adamescu, de la 
Uzina de prelucrare a maselor plas
tice din Iași, ele simt în mod deo
sebit nevoia unui sprijin mai in
tens din partea Centralelor de do
cumentare tehnică ale ministerelor : 
„Un asemenea sprijin este posibil 
cu atit mal mult, cu cît este vorba,

cel mai adesea, de unități aparți- 
nind aceluiași for tutelar. Trebuie 
avute în vedere două aspecte : pu
nerea la dispoziția cercetătorilor din 
uzine a acelor surse documentare 
care-i interesează în mod deosebit și 
transmiterea forrrielor optime de 
organizare a informării de specia- 
lităte, experimentate eventual, în 
prealabil, la nivelul Centralelor de 
documentare". In aceeași problemă, 
ing. Sabin Ionescu, inginer-șef ad
junct la Fabrica de antibiotice- 
Iași. concretiza doleanțele cercetă
torilor uzinali intr-o propunere : 
„Pdntru că nu este rentabil să 
creăm în toate întreprinderile fon
duri documentare puternice, soluția 
ar fi organizarea în cadrul Centra
lei de documentare a ministerului 
(in cazul de față este Vorba 'de Mi
nisterul Sănătății — n.n.) a unui 
„serviciu speciaj", chemat să spri
jine continuu laboratoarele și cen
trele de cercetare cu specific uzi
nal".

Un alt specialist, dr. Ing. Traian 
Sălăgean, directorul Centrului de 
sudură și Încercări la oboseală din 
Timișoara al M.I.C.M., menționa 
că, in prezent, unele dintre rezul
tatele directe ale acestei faze ini
țiale a cercetării — cum sint „stu
diile tehnico-economice" justifica
tive ale temelor — se obțin încă 
anevoios : „Una dintre cauzele pre
lungirii, exagerate urieori, a ter
menelor de realizare a acestor stu
dii o constituie insuficienta legătură 
dintre colectivele de . cerce
tare șl cele din uzine. întărirea și 
permanentizarea acestei legături ar 
facilita nu numai realizarea grab
nică a studiilor, dar și crearea 
unui „fond aperceptiv" bogat al cer
cetătorului, privind specificul și 
cerințele 
unitățile 
toare".

— Pe 
rioadcle 
teca, destul 
institutului dv. ? 
dr. Ion Petrariu, șeful 
de polimeri radioactivi și schimbă
tori de ioni al Institutului de chi
mie macromoleculară „Petru Poni" 
din Iași.

— Cercetătorii noștri pierd une
ori prea mult timp cu pregătirea 
documentării, pentru că, deși, „vo
luminoasă", biblioteca institutului nu 
dispune de un personal auxiliar 
corespunzător. Cei doi salariați — 
un bibliotecar principal și un do
cumentarist — reușesc să satisfacă 
numai o parte din solicitările zil
nice ale numeroșilor specialiști ai 
institutului. Aceștia din urmă se 
află adeseori în situația de a-și sa
crifica ore și zile prețioase, uneori 
săptămîni, cu procurarea și siste
matizarea surselor documentare. O 
soluție in măsură să grăbească des
fășurarea lucrărilor in această etapă 
ar consta in angajarea cite unui 
documentarist cel puțin pentru i 
toarele de bază ale institutului.

re salariați (28 la sută cu studii 
superioare), cam 7—8 la sută din 
efectivul complet al fabricii. Frec
vența și rolul tematicilor noi pot 
fi apreciate și după faptul că în 
numai 2—3 ani s-a reușit înlocuirea 
rețetelor de fabricație la nume
roase produse (penicilina, strepto- 
micina, Vitamina B 12 etc). Ase
menea „înnoiri" ar putea fi obți
nute insă uneori mult mai grab
nic dacă fondurile necesare ar fi 
avizate mai operativ de forurile in 
drept.

unele ministere preferă, de pi 
să importe schimbători de ioni, i 
in (ară există colective care 
cheltuit mult timp cu cercetar 
acestora și dispun de unele rezu 
tale utile".

Ing. Dan Marino, șeful serviciu 
lui de cercetări de la Uzina „Car 
bochim“-Cluj, propune „o amelio- „„„ _______________
rare a metodicii actuale de alcă-„en s_a Oprjt și dr. docent Ludovic 
tuire a planurilor de cercetare laRudescu> de ja institutul de biolo- 
nivel uzinal". Pornind de la faptul ,ie Traian Săvulescu" din Capi- 
că, în prezent, multe din temele alj .
planificate sint întirziate din cauza _ q, de secției jmi revin, ine-

tele rapoarte și dări de seamă, nu 
rareori formale prin lipsa de con
cluzii practice ; îndeplinirea de 
diferite formalități ; numeroase șe
dințe dedicate în mare măsură 
aspectelor administrative, de com
petența serviciului special destinat 
acestei activități etc."

Asupra unor anomalii de acest

me ce din calculația potrivită cata
logului respectiv reiese că rezol
varea ar fi... ineficientă. In ase
menea cazuri trebuie să facem în 
continuare zeci și zeci de noi re
veniri, orale sau scrise, pentru a 
convinge forurile în drept că ele

sânt in realitate 
economia noastră, 
semenea situații fac ca, in prezent, 
mai bine de o treime din timpul de 
lucru zilnic al cercetătorului să fie 
grevat de sarcini administrative, 
nu întotdeauna justificate".

rentabile pentru 
Apreciez că și a-

Personalul tehnic mediu
eliberează forțe științifice

M

ANCHETA ȘTIINȚIFICA A SCÎNTEII"

O lege a cercetării

științifice moderne

Rezolvată teoretic, ideea științi
fică intră in faza întrupării, a con
cretizării in proiect, model expe
rimental sau prototip industrial. 
Specialiștii spun că de aici încolo 
lucrurile sint în mult mai mare 
măsură previzibile, iar planificările 
mai certe. Și totuși, mai ales în 
acest stadiu, apar defecțiuni ce afec
tează serios termenele de cerce
tare :

— Realizarea de către colectivul 
nostru, în ultima vreme, a instala
țiilor de separări de izotopi stabili 
a demonstrat că, în comparație cu 
trecutul, termenele de efectuare a 
lucrărilor de materializare a solu
țiilor de laborator au fost scurtate 
apreciabil — ne-a spus ing. Alexan
dru Mihăilă, șef de secție la Insti
tutul de fizică atomică, filiala din 
Cluj. La fel s-au petrecut lucrurile 
și în privința altor teme, pentru a 
căror definitivare colectivul secției 
noastre a colaborat cu I.F.A. Bucu
rești, institutele politehnice din 
Cluj și BraȘov șl Uzina de repa
rații din Cluj, Reducerea termene
lor este posibilă mai ales in faza 
proiectării și realizării experimen
tale, prin folosirea de elemente șl 
subansamble de execuție preexis
tente, tipizate, gata montate și, e- 
ventual, verificate parțial.

Pornind de la faptul că in a- 
ceastă etapă a cercetării pe pri
mul plan trec lucrările cu carac-

ter de execuție, dr. Ion Petrariu 
sublinia marea însemnătate a exis
tenței unui puternic personal teh
nic, cu pregătire medie. „In pre
zent. multe termene sint decalate 
tocmai datorită faptului că lucrări 
pe care ar trebui să le facă acești 
specialiști cad tot în seama cerce
tătorilor. De asemenea, ritmul lent 
al unor cercetări se datorează și în- 
tirzierilor produse in aproviziona
rea cu aparatură și chimicale din 
țară, dar mai ales din import. Nu
mai pentru avizarea și procurarea 
acestora este necesară, în momen
tul de față, o perioadă de 1—2 ani, 
ceea ce duce la lungirea, uneori 
nepermts de mult, pînă la ratarea 
eforturilor făcute anterior, a ter
menelor de cercetare".

Aiți specialiști menționau că, pa 
baza studiilor efectuate nu de mult 
de Consiliul Național al 
Științifice, ar trebui să 
grabnic la o informare 
largă a unităților de 
științifică asupra genului

Cercetării 
se treacă 
cit mai 
cercetare 

T__ ___ _ „ „„__ de apara
turi existent și a locurilor in care 
se află și funcționează acestea. 
Astfel s-ar putea stimula folosirea 
in comun, intensivă, a unor apa
raturi extrem de complexe, încă 
rare. A fast invocată, în sprijinul 
acestei propuneri, experiența utilă 
a centrelor de calcul electronic, 
care deservesc un număr mare de 
unități.

■0

alteia dintre 
producție colabora

uneia 6au 
de
ce 
de

căi se pot scurta pe- 
documentare Ia biblio- 

de voluminoasă, a 
l-am întrebat pe 

sectorului

sec-

Intre cercetare și finalizare
nu exista un „cimp

DURATA INVESTIGATEI
In relație directă

9

CU EFICIENTA
9

al nimănui"!

„Cît trebuie să dureze 
avizarea unei teme ?“

Mulți cercetători ne-au sugerat 
ei înșiși punerea unei asemenea 
întrebări. Căci, după părerea lor, 
în această fază — de precizare a 
tematicii și de avizare a ei de 
către forurile competente — se 
pierde uneori încă mult timp. Dr. 
ing. Traian Sălăgean menționa că 
întirzierile în procesul de precizare 
a tematicii se datorează mai ales 
lipsei unei orientări ferme a cer
cetătorilor :

— Ca să se evite „rătăciri", fie 
și de scurtă durată, pe căi lătural
nice, trebuie să se înțeleagă că 
importantă este nu așternerca pe 
hirtie a unui număr de teme, ci 
orientarea cadrelor de cercetare 
spre direcții științifice importante, 
dotarea corespunzătoare a labora
toarelor, aprovizionarea lor cu 
materialele necesare.

Referindu-se la întrebarea noas
tră, prof. dr. ing. Gheorghe 
Savii a subliniat necesitatea unei 
corelări mai strinse a eforturilor 
colectivelor științifice de același 
profil, astfel incit să se evite con
sumul exagerai de timp, pricinuit 
de cercetările întreprinse fragmen
tar sau paralel : „Ca un exemplu 
negativ în această privință, aș 
aminti modul dispersat in care se 
stabilește tematica și se cerce
tează unele probleme ale automa
tizării mașinilor-unelte și ale tehno
logiilor noi, aferente acesteia. O 
coordonare mai riguroasă ar asigura 
concentrarea în mai mare măsură a 
acestor strădanii, ducînd și la un 
ciștig de timp. Este ceea ce a do
vedit o conlucrare recentă a cate
drei de rezistența materialelor din 
institutul nostru cu Uzina „Strun
gul" din Arad, pe aspecte legate de

studiul tensiometric al solicitărilor 
în batiul strungurilor, menite să 
contribuie la reducerea greutății 
acestor utilaje. Intre altele, prin 
realizarea de către uzină a unor 
instalații necesare diverselor expe
rimentări de laborator s-a scurtat 
apreciabil perioada de cercetare : 
știți cit durează, uneori, procurarea 
instalațiilor..,", tn continuare, in
terlocutorul nostru a arătat că în
lăturarea 
pinde in 
ducătorii 
ar trebui 
drelor de 
mare cu 
ducției.

Alți specialiști au subliniat că 
prezența in tot mai mare măsură, 
in calitate de consilieri, a membri
lor uhor catedre, mai ales cu pro
fil tehnic, la organizarea treburilor 
producției, ar avea efecte bineve
nite șl în ridicarea grabnică a ni
velului activității unor laboratoare 
uzinale, prin creșterea nivelului de
ciziilor nu numai sub aspectul 
competenței, dar șl al operativită
ții ; prin precizarea in timp mai 
scurt a „soluției optime", intr-o pro
blemă sau alta.

Tot in legătură cu activitatea de 
cercetare științifică desfășurată în 
întreprinderi, ing Sabin Ionescu 
arăta că uneori se pierde un timp 
prețios nu numai cu avizarea te
maticii, dar și cu aprobarea fon
durilor necesitate de planuri de 
cercetare de acum definitivate :

f — Experiența întreprinderii noas
tre este edificatoare în această 
privință. Fabrica de antibiotice Iași 
are, in cele două servicii de cer
cetare proprii, nu mal puțin de 170

pierderilor de timp de- 
bună măsuri și de con- 
intreprinderilor. Aceștia 
să ofere periodic cate- 

specialitate fișe de infor- 
privire la cerințele pro-

Poate ar fi bine ca, In cazul 
unor investiții noi de unități 
sau extinderi, să se prevadă, pen
tru cercetare, un capitol separat in 
cadrul fondului de investiții.

Dr. Ion Petrariu menționează că 
„Pentru a se grăbi activitățile le
gate de stabilirea tematicii, minis
terul tutelar (Ministerul Industriei 
Chimice, n.n.) ar trebui să centra
lizeze pe țară temele și aspectele 
ce interesează dezvoltarea econo
miei naționale intr-o etapă sau 
alta : și apoi, in funcție de speci
ficul diferitelor nuclee de cercetare 
din subordine, să le repartizeze. O 
asemenea centralizare a temelor 
ar trebui tăcută in colaborare cu 
toate celelalte ministere interesate, 
în marea lor majoritate beneficiare 
ale cercetării chimice. In acest fel, 
s-ar putea evita și situațiile in care

sarcinilor de cercetare „peste plan" 
sau „supraplan" — care ocupă încă 
un volum apreciabil — el sugerează 
ca, la nivel departamental, cerin
țele să fie avute în vedere din 
timp, astfel incit să nu mai vină 
ca niște surprize, peste noapte, in 
sarcina cercetătorilor din uzine. „Din 
această cauză, uneori este mai ope
rativă o legătură directă între cer
cetător și uzina beneficiară, 
de pildă, ni s-a adresat cu 
citare Fabrica textilă din 
bav : o piatră de polizor
rectificat valțuri. S-a primit co
manda operativ, s-a întocmit devi
zul, care a fost avizat și el cu 
maximă operativitate, căci intere
sul era real și presant, și, în nu
mai trei luni de zile, soluția a fost 
dată beneficiarului".

Recent, 
o soli- 
Ghim- 
pentru

Excesul de scriptologie
costa scump

Accelerarea cercetării este intr-o 
evidentă legătură cu „bugetul dc 
timp" al cercetătorilor, cu cantita
tea de timp pe care ei o pot con
sacra exclusiv muncii științifice. în 
legătură cu acest aspect, prof. dr. 
Vasile lie, prorector al Institu
tului politehnic din Cluj, mențio
na : „O avalanșă de hîrtii circulă 
intre minister și rectorat, intre 
acesta, facultăți și catedre, consu- 
mînd mult din timpul de muncă al 
celor mai valoroase cadre didactice. 
De pildă, anul trecut, pe marginea 
angajamentelor luate de colectivul 
institutului nostru în ceea ce pri
vește cercetarea științifică, minis-

terul ne-a cerut, mai intii lunar, 
apoi trimestrial, dări de seamă și 
situații ce trebuiau completate în- 
cepind de la catedre. Apoi se soli
citau lămuriri suplimentare, la 
care trebuia răspuns, iarăși, de jos 
și pînă sys. Tn plus, cele mai bune 
cadre sint solicitate în fel și fel de 
colective, în dese și lungi ședințe 
ce macină timpul".

Prof. untv. Mircea Mihăilescu, de 
la același institut, a adus noi pre
cizări :

„Ne răpesc prea multe ore dife
rite activități cu caracter scriptic : 
planificări trimestriale, anuale, de 
perspectivă, care trebuie apoi frec
vent modificate ; apoi, sint diferi-

rent, mai multe sarcini d< ordin 
administrativ. Unele dintre tcestea 
sint inevitabile, prezente în eneral 
in activitatea cercetătorului știin
țific din întreaga lume — depildă, 
rapoartele științifice. Totuș, se 
pierde încă un timp prețiq cu 
ședințele lunare de analiză, îi ca
drul cărora își consumă efetiv 
zile întregi mai întîi cercetăorii 
și șefii de secție, apoi încă < zi 
cei 25 de membri ai ConsiliUul 
științific pe institut. Poate că o 
analiză a îndeplinirii planului ti
mes trială ar fi mai potrivită, le 
asemenea, s-a ajuns ’ . ..
de cercetare efectiv al specialistu
lui să fie grevat și de alte obligați 
ce revin de obicei personalului au
xiliar.

Pe de altă parte, fiindcă înche
ierea de contracte este privită 
uneori mai mult ca o problemă 
personală a fiecărui cercetător, 
acesta se zbate singur, pierzîndu-și 
mult timp cu redactarea diferitelor 
adrese și cu drumurile la benefi
ciarii din provincie. Personal, pen
tru încheierea a 2 contracte mi-am 
pierdut, de curînd, nu mai puțin 
de 10 zile. Cred că acest lucru tre
buie făcut organizat, de la insti
tuție la instituție, eventual simpli- 
ficindu-se formele excesive.

Ing. Hie Barbu, șef de laborator 
la Institutul de cercetări metalur
gice. menționînd că adeseori se 
cere cercetătorului să elaboreze în 
pripă, „peste noapte", planuri (te
matice, de dotare, de aproviziona
re). care necesită, în fapt, investi
gații și timp de gîndire, a in
sistat asupra altui aspect : pier
derea timpului cu alcătuirea unor 
situații care, de la bun început, 
sint de nefolosit : „De pildă, dato
rită faptului că prețurile de cost 
(cu ridicata) din catalogul in vi
goare sint depășite, se creează 
frecvent o situație paradoxală, in 
care analiza de fapt, reală, vădește 
superioritatea unei soluții. în vre-

ca timpd

După cum arăta și ing. Sabin 
Ionescu, „faza-cheie și cea mai 
lungă in cercetarea uzinală (din pă
cate nu numai in aceasta — n.n.) 
este cea a verificării rezultatelor și 
a avizării punerii in fabricație de 
serie a unui produs nou. Pare pa
radoxal, dar această fază ține une
ori mai mult chiar decît cea a cer
cetării propriu-zise, din bibliotecă 
și laborator, de la standurile de în
cercări. în cazul nostru, este vorba 
de activități specifice, presupunînd 
verificarea in unitățile spitalicești 
a noului produs și avizarea de că
tre forul tutelar a trecerii la șarja 
industrială. Din păcate, unele so
luții vegetează luni în șir inutil, 
deși sint verificate și recunoscute 
pe plan intern și internațional".

— Fiind vorba de omologarea in
dustrială a unei soluții științifice, 
in ce momente ale acestui proces se 
produc cele mai flagrante întir- 
zieri ?

— Neprecizarea unui termen me
diu al omologării face ca limitele 
temporale ale acestei operații să 
fie extinse uneori nepermis de 
mult, ne-a răspuns ing. Gheorghe 
Adamescu. Cred că ar trebui in
stituită obligativitatea ca, în ge
nere, omologarea unei schițe sau 
a unui produs să nu depășească o 
lună de zile. Aceasta din momen
tul în care cercetarea a prezentat 
soluția ca fiind aptă pentru trece
rea ei la scară industrială. Creează 
încă probleme și insuficienta pre
cizare a factorilor ce trebuie să 
participe la lucrările de omolo
gare. In momentul de față, mai 
ales în cazul unor cercetări cu mai 
mulți beneficiari, aceștia iși pa
sează unul altuia sarcinile legate 
de omologare. Este unul din moti
vele care, de mai bine de doi ani, 
tărăgănează intrarea în producție 
a unui produs nou : poligrafvi- 
nllul, un înlocuitor, în producția 
tipografică, al vinilinului. Un caz 
și mai flagrant este cel al covorului 
P.V.C., pe care noi îl fabricăm 
incă de la începutul producției 
noastre și-1 exportăm, de acum, în 
mai multe țări. Cu toate acestea, 
el nu a fost încă omologat pentru 
fabricația internă.

— De ce ?
— Pentru că unitățile interesate 

(ÎNCERC
tru fabricație Internă, 
tul alte caracteristici,. ceea 
presupune în fapt să se 
nouă cercetare științifică a proble
mei, cu tot riscul pierderii de mij-

și CSCAS) cer, pen- 
cu ta

ce ar 
facă o

loace și timp. De aceea, optez pen
tru obligativitatea beneficiarilor 
direcți — cei care au contractat a- 
nume o cercetare — de a asigura 
omologarea ei rapidă.

„Dezinteresul pentru omologare 
este însoțit uneori de un dezinte
res pentru folosirea unor re
zolvări oferite de cercetare — 
remarca prof. ing. Gheorghe Savii.

încă din anul 1967, catedra de 
tehnologia construcțiilor de mașini 
de la Institutul politehnic din Ti
mișoara a realizat o mașină de pre
lucrat prin seîntei electrice, care, 
deși a dat rezultate bune în apli
cațiile experimentale, a rămas 
nefolosită. S-au pierdut astfel trei 
ani și o posibilitate certă de a se 
economisi importante fonduri va
lutare. Ne întrebăm dacă și alte 
două utilaje aflate în atenția spe
cialiștilor catedrei (mașină de pre
lucrat prin ultrasunete și mașină de 
prelucrat electro-chimic) vor avea 
aceeași soartă".

„Considerind momentul finaliză
rii ca un apogeu firesc al efortului 
științific, nu trebuie să ignorăm 
faptul că, mai ales în această fază, 
unitatea de cercetare trebuie spri
jinită de celelalte foruri de coor
donare sau colaboratoare in stră
dania sa de a oferi operativ pro
ducției răspunsuri la întrebări și 
cerințe vitale — subliniază ing. 
Dan Marino. Lă.sat singur, cercetă
torul nu poate decît să se zbată 
neputincios, nedumerit șl enervat 
că rodul muncii sale, cerut cu atîta 
insistență în prealabil, iese deodată 
de pe coordonata timpului. Astfel, 
anul trecut am realizat unele pro
duse noi, printre care pietrele de 
polizor la viteze periferice mari, 
destinate fabricilor de rulmenți. Am 
căutat să le facem în „timp util", 
depunînd eforturi considerabile, 
dar, în loc ca în acest an ele să și 
fie utilizate, fabricile respective au 
prevăzut aducerea din import a 
acestui sortiment. Ce rost a mai 
avut zbaterea și graba noastră ? 
Cind o să folosim aceste rezultate? 
Cind se vor demoda complet ?“

★
Ancheta de față a avut menirea 

să ne edifice, încă o dată, asupra 
multiplelor resurse de grăbire a rit
mului de desfășurare a cercetărilor 
științifice. Este de remarcat că 
„timpii morți" apar în mai toate fa
zele cercetării. Cauzele sint dife
rite, dar au un caracter predomi
nant organizatoric, deci pot fi ra
pid soluționate de forurile de re
sort.

Pagină realizată de Teodor CAZACU și M. 
CORCACI, I. CEZAR, Al. MUREȘAN — corespon
denții „Scînteii*.
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ÎNTÎLNIRI
LA C.C.
x varășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, s-a intilnit cu tova
rășul Samuil Mikunis, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Is
rael, care-și petrece concediul de o- 
dihnă in țara noastră.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

★
Tovarășii Gheorghe Pană, membru 

al C< .nitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al

AL P.C.R.
P.C.R., Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
6-au intilnit marți dimineața cu de
legația Partidului Comunist din Nor
vegia aflată in vizită in țara noastră. 
Delegația este formată din tovarășii 
Rolf Nettum și Arne Petersen, mem
bri ai Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.C.N., și Georg Ovesen, pre
ședintele Organizației Tineretului Co
munist din Norvegia.

întilnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Sosirea unei delegații 
de senatori și deputat 

ai Camerei Reprezentant

Cronica zilei DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
->

Semnarea unui protocol privind 
colaborarea economică 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă

Marți după-amiază a sosit in Ca
pitală tovarășul Stanislaw Majews
ki, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, președintele 
Comisiei de Planificare, in vederea 
semnării protocolului de colaborare 

conomică și schimbul de mărfuri 
tire România și Polonia pe perioada 
‘’1—1975.
Se aeroportul Otopeni, oaspetele a

fost salutat de tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R.P. Polone la București, 
și membri ai ambasadei.

din S.
La invitația Comitetului de condu

cere al Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, marți dimineața a 
sosit în Capitală o delegație de sena
tori și deputați al Camerei Reprezen
tanților din S.U.A., mbmbri ai Grupu
lui american din Uniunea interparla
mentară. Delegația este condusă de 
senatorul John Sparkman, președin
tele Grupului american din Uniunea 
interparlamentară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

U. A.
delegația a fost întîmrtă_de Mi
hail Levente, președir Gru'Pulul 
român din Uniunea rparlamen- 
tară, de președinți ai‘or, 9on}’.sl 
permanente ale Marirunari I"a* 
ționale, deputați și a]'€nsoane ofl* 
ciale. .. _

Erau, de asemene',rezet}î'„ U®®" 
nard C. Meeker, arT?dorul S-U.A. 
la București, și me’1 ai ambasa
dei, , „ v(Agerpres)

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, s-a înapoiat marți după- 
amiază de la Helsinki din vizita fă
cută în Finlanda cu prilejul semnării 
Acordului comercial pe termen lung 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Finlanda pe perioada 
1971—1975.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și Kaarlo Venikko Makela, 
ambasadorul Finlandei la București.

★
Marți s-a înapoiat in Capitală, ve

nind din Malta, delegația Ministe
rului Sănătății, condusă de Virginia 
Russ, secretar general în acest mi
nister, care a participat la lucrările I 
sesiunii Biroului regional pentru I 
Europa al Organizației Mondiale a 
Sănătății. (Agerpres)

Pekinul in ajun 
de sărbătoare

Primirea de către preșeiintele 
Marii Adunări Naținale, 

Ștefan Voite»

★
în ziua de 29 o°-'*nmbrle la Comite- 

ficării a avut loc 
lui privind cola- 
>i livrarea reci- 
intre- Republica 
i și Republica 

perioada 1971—
emnat din partea 

•11 Maxim Ber- 
Comitetului de 

ar din partea po- 
tanislaw Majew- 
1 Consiliului de 
e Comisiei de 
elor președinții 
e planificare din 
istatat că dezvol- 
elor două țări și 
rmătorul cincinal 
cesare lărgirii și 
ării economice și 
•i dintre ambele 
roce de mărfuri 
>nia In perioada 
ai mari cu circa 
revederile Acor- 
lungă durată pe 
?ărțile au conve
nor mărfuri im- 
• petroliere, chi- 
pentru vagoane, 
>aspete, vinuri și 
și cocs metalur- 
» chimice, bunuri 
1 etc., din Polo- 
itabilit o impor- 
mbului de sorti- 
iderurgice. 
rucțiilor de ma
rea schimburilor 
rul cincinal cu 
parativ cu reali- 
1966—1970. livră- 
«nstind îndeosebi 
xtracție, locomo- 
ce de 2 100 Cp, 
ni pentru cons-

★
trucții și industria materialelor de 
construcții, autovehicule, produse ale 
industriei electrotehnice etc., iar livră
rile din Polonia, în principal, mașini 
și utilaje pentru industria minieră, 
mașini-unelte, produse ale industriei 
electrotehnice, mașini și utilaje pen
tru industria hirtiei, nave de pescuit, 
motoare navale, utilaje pentru indus
tria metalurgică, mașini textile, uti
laje de construcții și construcții de 
drumuri etc.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

lâ semnarea Protocolului au fost 
de față tovarășul Janos Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române în 
Comisia guvernamentală româno-po- 
lotiă de colaborare economică, precum 
și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

★
■ După semnarea Protocolului, pre

ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării a oferit în saloanele Hote
lului „Athenee Palace" un dineu in 
cinstea oaspetelui polonez.

★
în cadrul vizitei pe care o face in 

țara noastră, ministrul construcțiilor 
și industriei materialelor de construc
ții din R. P. Polonă, Andrzej Giersz, 
a avut întrevederi cu ministrul in
dustriei materialelor de construcții, 
Traian Ispas, și cu ministrul con
strucțiilor industriale. Matei Ghigiu. 
De asemenea, nținiștrul,. polone? și 
experții care-1 însoțesc au vizitat 
Expoziția de materiale de construc
ții din Capitală, întreprinderea de 
prefabricate „Progresul", întreprin
derea de produse din ceramică fină 
pentru construcții și Institutul de 
cercetări pentru materiale de con
strucții • din București, precum și 
Combinatul petro-chimic și rafinăria 
de la Brazi.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit marți 
după-amiază delegația de senatori și 
deputați ai Camerei reprezentanților 
din S.U.A., membri ai Grupului ame
rican din Uniunea lnterparlamen-’ 
tară, condusă de sbnatorul John 
Sparkman. Cu acest prilej, au fost 
abordate unele probleme privind ac
tivitatea instituțiilor parlamentare 
din Republica Socialistă România și 
S.U.A.

*
în aceeași zi, oaspeții americani au 

avut o întrevedere cu membri ai Co
mitetului de conducere al Grupului 
român din Uniunea interparlamen
tară și au vizitat cartiere noi de lo
cuințe și obiective social-culturale 
din Capitală.

★
John Sparkman, conducătorul de

legației de senatori și deputați ame
ricani, aflată in vizită in țara noas
tră, a oferit marți seara o recepție 
la reședința ambasadorului S.U.A. la 
București.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Mihail Florescu, vicepreședinte al

La întreved car® ®*a desfășurat 
intr-o atmosf cordială, au partici
pat Mihail -vente președintele 
Grupului ro>' dm Uniunea inter
parlamentar Tliai.an . ț?nașcu 
ședintele Ct51®! Juridice a M.A N., 
Constantin lcal<îs.c“- . Președintele 
Comisiei n/u învațămmt, știință și 
cultură Iu^eje?- secretar al Marii 
Adunăr’i fona1®- deputați.A fost i^ent Leonard C. Meeker, 
ambasade i S.U.A. la București.

Consiliu economic, Angelo Micu- 
lescu J’Sb’ul agriculturii și silvi- 
culturii‘’eședinti ai unor comisii 
permarle aIe M.A.N., secretari ai 
Marii unări Naționale, funcționari 
superi din Ministerul Afacerilor 
Exter conducători de organizații 
obște deputați, academicieni și 
a[.j neni de știință, reprezentanți 
ai vi culturale bucureștene.

★
ga, președintele Grupului ro- 

mâdin Uniunea interparlamentară, 
i\,[il Levente, a oferit în cinstea 
„jților un dineu.

(Agerpres)

NUMEROASE ȚARI IȘI ANUNȚĂ 
PARIICIPAREA IA TfRGUL 

INTERNAlIDNAl BUCUREȘTI -1970 » •
Tirgul internațional București — 

important eVeniment al anului în 
viața economică și comercială a țării 
— se anunță, încă de la ediția sa 
inaugurală, ca o prestigioasă întîl- 
nire a tehnicii mondiale în domeniul 
construcției de mașini.

Interesul stirnit de prima manifes
tare de acest gen găzduită de țara 
noastră se reflectă, între altele, și în 
numărul sporit de expozanți care 
și-au confirmat prezența la apropiata 
ediție a tîrgului. Potrivit informații
lor furnizate de organizatori, la edi
ția din acest an a Tîrgului de ma
șini și utilaje de la București vor lua 
parte cu pavilioane naționale, alături 
de țara gazdă, alte 26 state : Anglia, 
Austria, Albania, Argentina, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Dane
marca, Elveția, Franța, Finlanda,
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Italia, India, Israel, Ja
ponia, Olanda, Polonia, Spania,
S. U.A., Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

în ultimele zile, numeroase firme 
din diverse țări europene au solicitat 
spații proprii de expunere. Astfel, în 
afara pavilioanelor naționale, la tir
gul internațional de la București 
peste 80 de firme vor ti prezente cu 
standuri individuale.

(Agerpres)

ADA DRAMATURGIEI

ORIGINALE

— Concurs de creație 
și interpretare teatrală

I
 Aniversarea semicentenarului 

Partidului Comunist Român 
constituie un moment de seamă 
în activitatea creatoare a dra
maturgilor, artiștilor, oameni
lor de teatru din toată țara, 
care vor aduce un omagiu prin 
arta lor acestei sărbători a po
porului nostru.

în întimpinarea acestei ani
versări, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă instituie un 
concurs de creație și interpre
tare teatrală, care se va încheia 
cu „DECADA DRAMATURGIEI 
ORIGINALE".

In acest scop teatrele vor în
scrie in repertoriul lor lucrări 
dramatice noi, oglindind tradi
țiile revoluționare ale poporului 
român, lupta clasei muncitoare 
și a întregului popor sub con
ducerea PC.R.. pentru eliberare 
socială și națională, pentru 
doborirea dictaturii fasciste, 
pentru preluarea puterii și in
staurarea regimului de de
mocrație populară. Se vor pre
zenta, de asemenea, piese inspi
rate din realitățile noi ale țării 
noastre, din procesul de trans
formare revoluționară a societă
ții, a conștiinței oamenilor, pe 
drumul făuririi și desăvîrșirii 

'a operei de construcție socialistă. 
\ Concursul se va desfășura în 
< două etape :C I. Etapa selecționării specta- 
\ col el tr pregătite de teatre va a-C vea loc între 1—15 aprilie 1971, in
\ orașele Iași, Cluj, Timișoara,C Craiova, Galați și Brașov, unde
C se vor organiza „ZILELE TEA-
< TRULUI ROMANESC" cu partl-

ciparea colectivelor teatrale din 
localitățile învecinate acestor 
centre.

II. Etapa finală se va desfă
șura la București in cadrul „DE
CADEI DRAMATURGIEI ORI
GINALE" între 24 aprilie—4 mai 
1971.

Un juriu alcătuit din perso
nalități ale vieții noastre artis
tice (scriitori, critici, artiști, oa
meni de cultură) .va acorda ur
mătoarele premii și mențiuni 
pentru creație și interpretare :

PREMII
PENTRU DRAMATURGIE

Premiul I :
II : 

„ III :
Trei mențiuni în

7 500 Iei fiecare

20 000 Iei
15 000 „

10 000 „ 
valoare de

PREMII
PENTRU INTERPRETARE

Premii colective 
pentru cel mai bun spectacol
Premiul I: 

„ II : 
., III : 

Mențiune:
PREMII ȘI r-------

INDIVIDUALE
MENȚIUNI

Premii pentru regie, scenogra
fie, interpretare și mențiuni in 
valoare de 48 000 Ici.

Juriul va avea latitudinea de 
a nu acorda unele premii sau de 
a redistribui sumele în funcție 
de rezultatele concursului.

Utilaje pentru industria 
pielăriei

Printre diferitele utilaje 
executate de întreprinderea 
..Metalul Roșu" din Cluj pen
tru industria pielăriei se află 
și instalațiile de uscare pe 
plăci de sticlă a pieilor tăbăci
te mineral, O asemenea insta
lație se compune dintr-un us- 
cător-tunel, o mașină de spă
lat plăcile de sticlă și o mașină

de șprițat adeziv. Acționarea 
plăcilor în timpul spălării și 
șprițării se asigură prin me
canisme de avans sincronizate, 
întreaga instalație de uscare 
pe plăci de sticlă, necesară in 
fluxul tehnologic de prelucra
re șt finisare a pieilor tăbă
cite mineral, se realizează cu 
comenzi automatizate.

De la Comisia ettorală centrală 
pentru alegere? unui deputat 
în Marea Adnare Națională

în vederea alegerii unui deputi 
în Marea Adunare Națională, 
circumscripția electorală nr. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, jude 
Bacău, care va avea loc la 25 octtf 
brie 1970, a fost depusă, din pat8 
Frontului Unității Socialiste, ca1' 
datura tovarășului Miron Const/’*

nescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Academiei de Științe So
ciale și Politice.

Nefiind contestată, candidatura a 
rămas definitivă.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 oc

tombrie. în țară ; Vremea va fi in ge
neral frumoasă, dar reoe, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi izolate. 
Vînt potrivit. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 1 și plus 9 grade, 
iar maximele între 11 și 21 de grade. 
Local brumă. în București : Vreme 
in general frumoasă dar rece, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va ti variabil. Vint slab. Temperatura 
in creștere ușoară la sfîrșitul inter
valului.

« SPORT «APORT « SPORT • SPORT • SPORT

„MONDIALELE" C VOLEI

La jumătatea drumului spre titlu
Zi de pauză. Toate echip3 se odih

nesc, se înțelege. Unii dire jucători 
își tămăduiesc „rănile", jșrtru a pu
tea porni din nou, alătu de colegii 
lor valizi, la ultimul ad’u asupra 
acestei „cetăți" care est titlul mon
dial. N-am putea spu^. realitatea 
ne-ar dezminți, că înPeat® ultime, 
trei zile ale competiți toate echi
pele se vor întrece ănd aceleași 
șanse. Acum. Ia jumătea drumului, 
la jumătatea acestui88raton volei- 
balistic (durata și ctetatea lui mo
tivează deopotrivă spranumele de 
maraton), o departure a valorilor, 
deci și a șanselor, s- făcut. Sînt opt 
echipe în turneul nai. Dintre ele, 
doar Belgia își poie considera mi
siunea încheiată îr®cest al șaptelea 
camnionat mondia'Se pare că ceea 
ce a avut de spt a spus. Pentru 
echipa belgiană pformanța de a a- 
junge în gruna pntașă a voleiului 
rămîne oricum debită, fără prece
dent în istoria rpremei competiții. 
Ne face plăcere ă consemnăm reali
zarea voleiului elgian și pentru că 
ea este legată d numele și de munca 
lui Horațiu NPlau, aflat acum la 
conducerea teHcă a reprezentativei 
Belgiei. Dacă <n luat clasamentul de 
jos în sus. o (cern pentru că. avînd 
unele rezervein ce privește echipa 
Poloniei (paW meciuri, patru In- 
frîngeri). teas celelalte au poziții 
aproximativ gale, au șanse la una 
sau alta din'e medalii. între aceste 
echipe, de «lori aproximativ egale, 
două — spueam și in coresponden
ta de teri - sînt insă mai bine pla
sate. condumd plutonul, cum se spu
ne, pe ultina sută de metri. Aceste

formații sînt R. D. Germană și Bul
garia. Se consideră, discutam chiar și 
ieri cu cîțiva colegi de profesie, că 
doar una sau alta din aceste echipe 
poate deveni campioană mondială. 
Cu patru victorii din'tot atîtea me
ciuri jucate, voleibaliștii bulgari și 
cei din echipa R. D. Germane au rea
lizat de pe acum, șt nu numai prin 
pozițiile lor în clasament, un mare

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

ION DUMITRIU

succes. Jocul lor se distinge prin o- 
mogenitatea jucătorilor, prin varie
tatea schemelor tactice, prin marea 
siguranță a aplicărilor. Condiția fi
zică, marea capacitate de efort sînt, 
de asemenea, caracteristici de bază 
ale celor două echipe. Meciul lor di
rect, cu care de altfel se va încheia 
și campionatul, se anunță electrizant 
și, înainte de orice, hotărîtor. Cele
lalte patru echipe — Japonia, Uniu
nea Sovietică, România, Cehoslovacia 
(le-am citat în ordinea indicată de 
clasamentul la zi) — au fiecare cite 6 
puncte (cîte două victorii și două in- 
frîngeri) departajate fiind doar de 
setaveraj : respectiv 9—6, 9—7, 8—9, 
7—10. Ce șanse are, totuși, echipa 
României ? Ce șanse și ce speranțe ? 
Următoarele ei trei partide — azi cu 
R. D. Germană, miine cu Bulgaria, 
poimiine cu Polonia — trebuie nea
părat cîștigate pentru a putea vorbi,

în imensa piață Tien 
An-men din centrul 
Pekinului, locul tradi
țional de desfășurare a 
marilor manifestații 
populare, se aprind ves
titele lampioane chine
zești. în jurul monu
mentului din mijlocul 
pieței, ridicat în memo
ria eroilor căzuți în 
lupta de eliberare, se a- 
daugă noi și impresio
nante jerbe de flori. 
Deasupra pieței, pe ce
rul nefiresc de albastru 
al acestei seri de sfîr- 
șit de septembrie, zeci 
de reflectoare din toate 
colțurile Pekinului își 
unesc fasciculele în în- 
stelări feerice. Pe stră
zile laterale pot fi vă
zute zeci și sute de care 
alegorice, purtînd grafi
ce și machete, pfecum 
și produse realizate de 
oamenii muncii din in
dustria metalurgică, 
chimică, textilă si din 
alte sectoare economi
ce.

Dincolo de aceste pre
gătiri în vederea de
monstrației populare de 
la 1 octombrie, ziua 
proclamării Republicii 
Populare Chineze, dar 
strîns legată de ele și 
conferindu-le noi di
mensiuni. există și o 
pregătire de altă na
tură. în călătoria pe 
care o fac în aceste zile 
prin China populară, 
am avut posibilitatea să 
cunosc nemijlocit mo
dul în care este cinsti
tă marea sărbătoare 
prin muncă, prin noi și 
noi rezultate remarca
bile obținute de poporul 
chinez în construcția 
socialistă.

Ziua de duminică 27 
septembrie am petre
cut-o la uzina „7 Fe
bruarie" — nume dat 
In amintirea unei mari 
greve care a avut loc 
aci și pe linia ferată 
Pekin-Hankow. în 1923. 
Această uzină, cu un 
glorios trecut revoluțio
nar, este profilată pe 
repararea locomotive
lor și a vagoanelor, pe 
producția de piese de 
schimb și a. unor ma
șini unelte.

— Deși am îndepli
nit planul anual cu 100 
de zile mai devreme, 
ne spune vicepreședin
tele Comitetului revo
luționar al uzinei. Cian 
Juei, am hotărît să lu
crăm, fără încetare, 

, pentru ca de ziua marii 
noastre sărbători să ra
portăm partidului, con
ducerii sale îh frunte cu 
tovarășul Mao Tzedun, 
realizări și mai mari.

Am reușit să terminăm, 
după o concepție și pro
iecte proprii, prima lo
comotivă Diesel hi
draulică de 6 000 cai 
putere.

Noua locomotivă — 
din cite ni s-a spus — 
una din cele mai mari 
de acest fel din lume — 
pare o adevărată „u- 
zină pe roți". Ea este 
prevăzută cu două mo
toare de cîte 3 000 cai 
putere fiecare și două 
cabine de comandă, pu
țind să transporte, cu 
o viteză de 100 km pe 
oră. o garnitură de 
circa trei sute de va
goane.

Aceeași preocupare 
pentru depășirea sarci-

CORESPONDENȚA
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pilor de plan, pentru 
obținerea de noi reali
zări. am întilnit-o și la 
cei 40 000 de siderur- 
giști ai marelui combi
nat siderurgic Shou 
Dou. De la tovarășul 
Shao Sian-cin, membru 
in conducerea Comitetu
lui revoluționar al 
combinatului, ca și din 
graficele și panourile 
din diferite sectoare de 
producție, am aflat că 
s-au produs peste plan 
importante cantități de 
otel, fontă și laminate, 
precum și cocs meta
lurgic.

— Ne străduim — 
spune tovarășul Shao 
Sian-cin — să răspun
dem în primul rînd noi 
înșine, prin fapte, che
mării la întrecerea so
cialistă lansată de com
binatul nostru către în
treprinderile industria
le din întreaga Chină. 
Pe primele opt luni din 
acest an. producția de 
oțel și fontă a combina
tului a crescut cu 40 la 
sută față de perioada 
corespunzătoare a anu
lui trecut. De aseme
nea, în numai nouă 
luni am construit și 
pus în funcțiune un 
modern laminor blu
nting cu o producție de 
circa 800 000 de tone 
pe an.

Apropierea zilei de 1 
octombrie .. sporește și 
hărnicia membrilor co
munei populare „Prie
tenia China—România" 
— de? la Lugoceau, :co-” 
mună care numără pes
te 47 000 de locuitori și

care furnizează anual 
Pekinului, pe bază de 
contracte cu organiza
țiile de stat, peste 100 
milioane de tone legu
me, 20 mii porci îngră- 
șați, peste 40 mii rațe, 
etc. Fiecare colțișor de 
pămînt este irigat, în
grășat și lucrat cu mi
gală, pentru a rodi dt 
mai bogat.

— Vă rugăm să vă 
simțiți ca la dv. acasă.

Cu aceste cuvinte 
ne-a întîmpinat la so
sire vicepreședintele Co
mitetului revoluționar 
al comunei populare, Li 
Sian. Am fost invitați 
apoi să vizităm la ale
gere tot ce ne-ar inte
resa. Am fost pe cirnp 
— care se înfățișează ca 
o adevărată grădină, da
torită modului în care 
este lucrat, am vizitat 
atelierul mecanic, care 
produce, între altele, cu 
resurse locale, motoare 
electrice de 4,5 cp, am 
fost într-unul din cele 
patru dispensare ale co
munei, unde, alături da 
medicamente cunoscute, 
am întîlnit numeroase 
altele, produse din dife
rite plante, rădăcini și 
semințe după rețete 
știute de veacuri, ca și 
după metode noi moder
ne. Am intrat într-unul 
din magazinele univer
sale și am fost oaspete 
bine primit în casa țăra
nului cooperator Cian 
Si-yun. în tot timpul 
petrecut aici, pină tîrziu 
seara, ca de altfel pretu
tindeni unde am fost, 
am auzit cuvinte de 
caldă prietenie, de sti
mă și prețuire pen
tru realizările poporului 
nostru, pentru Partidul 
Comunist Român, cuvin
te emoționante care 
constituie o expresie a 
legăturilor de prietenie 
și colaborare frățească 
dintre popoarele român 
și chinez, constructoare 
ale noii societăți.

La ora cînd transmit 
. aceste rînduri, piața 
Tien An-men este inun
dată de lumină. Și, în 
limp ce reflectoarele mai 
fac o ultimă repetiție 
pentru jocurile de arti
ficii din seara de 1 oc
tombrie, suburbiile Pe
kinului, furnalele și co
șurile fabricilor și uzi
nelor fumegă fără înce
tare.

Sărbătoarea Chinei 
populgre va prilejui o 
grandioasă reafirmare a 5 
hotăririi poporului chi
nez de a obține noi și 
mari succese în cons-<‘ 
trucția socialistă, în în
florirea patriei sale.

Magdeburgu I 
deceniilor viitoare

în cele din urmă, de o eventuală... 
medalie de bronz. în situația dată, 
în condițiile generale ale pregătirii 
și comportării din ultima vreme a 
voleibaliștilor noștri, un atare re
zultat devine foarte bun. Dacă ob
servăm bine programul viitor, ve
dem de fapt că numai către „bronz" I 
mai pot aspira, în cel mai fericit caz, 1 
cele patru echipe care au actualmen- I 
te două meciuri și la activ și la pa- H 
siv. Băieții noștri, deci, au în ve- ■ 
dere această posibilitate. Victoria ob- H 
ținută luni seara, in fața sovieticilor, H 
campioni olimpici, le-a stimulat do- B 
rința de a se comporta cit. mai bine.
Ei sînt în stare să facă jocuri fru- H 
moașe (cele două seturi ciștigate la R 
cehoslovaci vor rămîne memorabile) g 
și, cum au dovedit mai ales luni sea- g 
ra, pot să decidă în favoarea lor g 
chiar succesul. De astăzi pînă vineri, g 
urmează să dovedească dacă cele ce g 
au arătat în momentele bune ale par- H 
tidelor de pînă acum constituie tră- g 
sătura dominantă a valorii lor ac- g 
tuale sau, dimpotrivă, au fost simple B 
accidente. Despre turneul feminin, H 
de la Varna, nu putem spune prea g 
multe lucruri. Informațiile sosite la g 
centrul de presă, ca și spicuirile din g 
ziare, remarcă faptul că echipa g 
U.R.S.S. este singura neînvinsă, cu g 
un singur set pierdut, deținînd auto- H 
ritar primul loc în clasament. Are g 
șansele cele mai mari de a recuceri g 
titlul. Japonia, Bulgaria. R.P.D. Co- g 
reeană și Ungaria o urmăresc. Ccho- a 
slovacia și România sînt pe pozițiile 3 
6—7, ultimul loc revenind — proba
bil și definitiv — Cubei.

Zi plină pentru fotbalul nostru de club
Iată-n, deci, in ziua de 30 septem

brie. Dhamo București șl Universi
tatea Calova sînt de trei zile la Sa
lonic 4 Pecs, Karpatl Lvov și 
Feijemord sînt la București și Arad. 
Peste citeva ore arbitrii vor fluiera 
lncepiturile celor patru partide, iar 
două ore mai tîrziu vom ști care din
tre ele patru echipe românești vor 
merfe mai departe în competițiile 
europene în care sînt angajate.

Utimele știri care ne-au parvenit 
de la Salonic și Pecs ne arată că di- 
nanoviștii bucureșteni și studenții 
criioveni așteaptă cu calm și Încre
dere meciurile pe care le susțin. De
sigur, bucureștenii au mai multe mo
tive de încredere, ținind seama de 
.argumentul" celor cinci golurt a- 
vantaj pe care le-au luat la Bucu
rești. Universitatea Craiova are o 
zestre redusă la un gol, dar va con
ta fără îndoială mult și dirzenia cu 
care își va apăra șansele.

Karpatl Lvov a sosit In Capitală 
încă de luni seara și antrenorul său 
Ernest Just a declarat la sosire că 
fotbaliștii săi doresc să cîștige întîl- 
nirea cu Steaua. Este un lucru foarte 
frumos, o făgăduială în ce privește 
caracterul disputat al partidei. Cu a- 
tit mai mult cu cît și bucureștenii 
vor același lucru, promițînd prin an-

trenorul Ștefan Onisie și un specta
col de calitate. Partida va începe la 
ora 13,30 (un hatîr făcut amatorilor 
de fotbal care vor să urmărească 
și transmisiunea in direct pe micul 
ecran de la meciul de la Arad) și se 
va disputa pe stadionul „Republicii"

ARAD (corespondentul „Scînteii") 
— Ieri, la ora 14, echipa olandeză 
„Feijenoord" a sosit cu un avion spe
cial la Arad. Oaspeții au fost intim- 
pinați de numeroși ziariști, delegați 
din partea Consiliului județean pentru 
cultură fizică și sport Arad, cetățeni 
ai orașului. Antrenorul Ernst Happel 
a deplasat la Arad formația standard 
din care nu lipsesc Israel și Kindvall.

După coborirea din avion, în holul 
aeroportului, a avut loc o scurtă con
ferință de presă, cu ocazia căreia an
trenorul olandezilor a răspuns la în
trebările adresate de ziariști :

— Am venit să ciștigăm și ne-am 
pregătit pentru acest lucru — a de
clarat Happel.

Meciul este așteptat cu emoție de 
către numeroșii suporteri ai echipei 
noastre campioane. Jucătorii privesc 
insă cu încredere confruntarea ce se 
anunță deosebit de dificilă. Coco Du
mitrescu are deocamdată probleme. 
Recuperarea lui Broșovschi și Otto

□embrovschi rămîne sub semnul în
trebării.

— Ne vom apăra — ne-a declarat 
antrenorul textiliștilor. Ne-o dictează 
Însăși „logica" calculului hîrtiei. Am 
încredere în băieții mei. Jucătorii tex- 
tiliști s-au pregătit intens în acest 
timp, |n afara orașului, departe de 
Insistențele nejustificate ale unor su
porteri „prea Înflăcărați".

Conducerea clubului U.T.A. a de
pus, în aceste zile, eforturi serioase 
pentru a asigura condiții optime de 
vizionare a meciului numeroșilor tu
riști ce au venit să-și susțină echi
pele preferate, atît din Olanda, cît și 
din multe orașe ale țării. Capacitatea 
stadionului atinge la ora actuală 
20 000 de locuri. Loja presei poate 
primi 70 de ziariști și a fost dotată 
cu 10 telefoane și 3 telexuri.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte din repriza a 
2-a a jocului Steaua-Karpatî și 
in continuare desfășurarea par
tidei U.T. Arad-Feijenoord Ro
tterdam. Transmisia se va face 
pe programul I.

La Magdeburg — punctul termi
nus al unui itinerar parcurs recent 
prin Republica Democrată Germană 
— am ajuns Ia puțin timp după că- , 
derea nopții. Bulevardul prin care 
înaintam spre centru, luminat de sute 
de lămpi cu neon și de reclame, ne-a 
oferit primele impresii asupra perso
nalității urbanistice a unuia dintre 
cele mai mari orașe ale republicii. 
Citeva ore mai tîrziu, la lumina zilei, 
Magdeburgul anului 1970 ni s-a înfă
țișat, in pofida celor peste 1 100 da 
ani de existență cit consemnează 
hrisoavele, ca un oraș prin excelență 
nou,, construit după rigorile arhitec
turii moderne și cu mijloacele teh
nologiei actuale. ~ 
strucții vechi, mo
numentale ale o- 
rașului restaura
te după război — 
catedrala „Notre 
Dame", piața ve
che, statuia Ca
valerului de Mag
deburg și taver
na sa — reprezintă acum răzlețe bor
ne ale istoriei, implintate într-o vas
tă și expansivă contemporaneitate.

Deși Magdeburgul a fost recon
struit aproape in întregime in cei 17 
ani care au trecut de la declanșarea 
campaniei de refacere generală a o- 
rașului (el fusese distrus î.n timpul 
războiului in proporție de 80 la sută), 
municipalitatea lui are stabilite, pen
tru viitorul apropiat, obiective edili- 
tar-urbanistice mult mai ample.

Despre citeva dintre ele ne-a vor
bit arhitectul S. Wolfgang, unul din
tre specialiștii Biroului de studii din 
Magdeburg. O dată cu explicațiile, 
am urmărit pe o impunătoare ma
chetă, finisată cu grija detaliului su
gestiv, dispunerea în spațiu a viitoa
relor construcții moderne pe amplele 
magistrale deschise către cele patru 
puncte cardinale. Cheia de boltă a 
programului de dezvoltare ui-banis- 
tică a orașului — cum se exprima in
terlocutorul nostru — constă in de
finitivarea ținutei arhitectonice a 
centrului Magdeburgului. îi urmărim 
cu privirea gesturile și cu gindul 
ideile, iar imaginația ne poartă în
tr-o călătorie prin viitorul oraș, așa 
cum îl conturează macheta. Să dăm 
deci cuvîntul anticipației — nu de 
domeniul fanteziei, ci așa cum se 
întruchipează in detaliile precise ale 
machetei :

...înaintăm pe bulevarde largi, 
străpunse din loc în loc de spațioase 
pasaje subterane pentru pietoni. Ne 
îndreptăm spre centrul orașului, a- 
colo unde tronează o construcție 
hexagonală de 110 metri înălțime, 
supranumită „Casa construcțiilor me
canice" 
stituție 
marilor 
mașini 
centru 
sală de cinema, o mare sală pentru 
conferințe și un vast complex gastro
nomic.

în jurul acestui edificiu, pe latura 
de nord a pieței centrale,ca și pe cea 
de vest, se ridică alte citeva con
strucții impunătoare, cu 10, 15 sau 20 
de etaje ; aici este concentrată activi
tatea științifică și tehnică a Magde-

burgului, ca, de altfel, și viața lui 
comercială. Acest ansamblu arhitec
tonic oferă orașului o fizionomie cu 
totul nouă. în ce privește elegantul 
magazin CENTRUM, hotelul „Inter
continental", „Casa Sănătății", Școala 
de invățămint politehnic sau marile 
magazine din bulevardul Karl Marx, 
—_ edificii impresionante acum în 

deceniului nouă vor 
puncte de reper în 
renașterii și moder-

Cele citeva con-

NOTE DE DRUM 
DIN R. D. GERMANA

; ea reunește o complexă in- 
de planificare și gestiune a 
combinate constructoare de 

grele ale Magdeburgului. un 
de calificare a cadrelor, o

1970 — în anii 
reprezenta doar 
scurta istorie a 
irizării orașului.

Amenajarea malurilor Elbei, flu
viul de-a lungul căruia se întinde pe 
mai mul ți kilometri orașul,» va fi un 
alt punct de atracție a.l noului Mag
deburg. De pe Strombrucke, punctul 

pe unde am intrat j 
în oraș, se va des
chide o panora
mă impresionan
tă, pusă în evi
dență de linia ar
monioasă a ma
lurilor și terase
lor Elbe! ; prive- 

unitatea dintre 
isto-

liștea va, sintetiza 
peisajul natural, monumentele 
rice din preajmă și noile construcții 
ale unui întins ansamblu hotelier. Pe 
malul Elbei, centrele de odihnă și 
recreare vor prezenta contururi inso
lite, acoperișuri de o grație aeriană, 
terase suspendate deasupra valurilor. 
Construcția noilor edificii va aduce 
în sfera utilităților curente o seamă 
de materiale noi, cum sînt vitraliile 
in culori, metalele ușoare, aliajele 
de oțeluri speciale.

Sinteza arhitecturii cu artele plas
tice va permite să se atingă o pleni
tudine estetică. O pictură murală, 
înaltă de 9 metri și lată de 80, ce 
va ti amplasată la intrarea în „Casa 
construcțiilor mecanice", va înfățișa 
secvențe din lupta și realizările con
structorilor socialismului din Magde
burg. O sculptură ridicată în fața in
trării aceluiași edificiu va ilustra 
transformările survenite în anii so
cialismului in dezvoltarea industriei 
construcțiilor de mașini din R.D.G. 
Alte lucrări sculpturale, numeroase 
jocuri de apă și spații verzi vor com
pleta 
piața 
se va 
tr-un 
trepte pină la firul apei.

Călătoria prin Magdeburgul unui 
viitor nu prea îndepărtat s-a înche
iat aici.

...Spre marea satisfacție a localni
cilor, planurile despre care ne-au vor
bit edilii orașului, așternute deocam
dată in perimetrul restrins al mache
tei, au început să capete contururi 
reale, în beton, sticlă și oțel. Desigur, 
este vorba de o lucrare de proporții 
ample, care necesită mari fonduri de 
investiții, .mari forțe umane și teh
nice, dar mai ales timp. Noi, cei care 
am zăbovit mai bine de o jumătate 
de ceas in fața machetei viitorului 
Magdeburg, am rămas cu convinge
rea că ba simbolizează elocvent avîn- 
țul constructiv înregistrat în anii so
cialismului pe tot cuprinsul Repu
blicii Democrate Germane.

ansamblul arhitectonic din 
centrală a orașului, piață ce 
prelungi mult spre Elba, prin- 
larg peron ce va coborî în

loon ERHAN



GAMAL ABDEL NASSER
TOK

hheierea convorbirilor

După cum s-a anunțat, luni seara 
a încetat din viață președintele Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, eminent om de stat, remar
cabilă personalitate politică a - vieții 
internaționale, luptător dirz pentru 
înfăptuirea aspirațiilor poporului său, 
pentru libertate și independență na
țională, pentru progres economic și 
social.

Născut la 15 ianuarie 1918, la Beni 
Morr, în Egiptul de Sus, Gamal Abdel 
Nasser a absolvit Academia mi
litară în anul 1938 cu gradul de 
sublocotenent. Gamal Abdel Nasser 
a avut un rol primordial în lupta po
porului egiptean pentru lichidarea 
dominației colonialiste, pentru cuce
rirea deplină a independenței națio
nale. Alături de alți patrioți, s-a ri
dicat împotriva monarhiei, fiind un 
factor esențial al cunoscutei mișcări 
revoluționare a tinerilor ofițeri care, 
la 23 iulie 1952, au răsturnat regimul 
monarhic și au instaurat republica.

Victoria în lupta îndelungată dusă 
împotriva dominației străine a des
chis in fața poporului egiptean o eră 
nouă, a cărei evoluție a fost puternic 
influențată de personalitatea lui Ga
mal Abdel Nasser. După victoria insu
recției din iulie, Nasser a fost numit 
comandant suprem al armatei, iar a- 
poi ministru de interne și vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. In 
1956 a fost ales președinte al repu
blicii. Din Inițiativa lui Gamal Ab
del Nasser a fost creată, în octom
brie 1962, organizația politică de 
masă — Uniunea Socialistă Arabă, 
al cărei președinte a fost ales. Po
porul egiptean, avîndu-1 în frunte pe 
președintele Nasser, a obținut reali
zări de seamă în direcția lichidării 
urmărilor grele ale dominației colo
nialiste, în dezvoltarea economică și 
socială a- țării. Pe această linie 
se înscrie naționalizarea in 1956 a 
Canalului de Suez, prin care acest 
important obiectiv a fost trecut din 
mîinile capitalului străin în mîinile 
poporului egiptean. Pe harta țării au 
apărut numeroase obiective indus
triale, între care marele baraj și com

plexul hidroenergetic de la Assuan. 
Președintele Nasser a fost promoto
rul unui șir de reforme cu caracter 
progresist, îndreptate spre moderni
zarea și democratizarea structurilor 
politice și a instituțiilor de conducere 
ale statului. El a inițiat un amplu 
program de naționalizări în diverse 
sectoare ale economiei, precum și le
gile pentru înfăptuirea reformei a- 
grare.

Pe plan internațional, președintele 
Nasser s-a afirmat în lupta îm
potriva colonialismului și a im
perialismului, pentru promovarea 
dreptului popoarelor la o viață 
liberă, și independentă — prin toate 
acestea cucerindu-și un binemeritat 
prestigiu in rîndul popoarelor arabe, 
al forțelor progresiste, antiimperia- 
liste din întreaga lume. în diferite 
ocazii și reuniuni internaționale, Ga
mal Abdel Nasser s-a afirmat ca un 
susținător activ al principiilor coexis
tenței pașnice între state cu orîn-

duiri sociale diferite, subliniind nece
sitatea ca relațiile interstatale 
să fie așezate pe principiile înscrise 
în Carta O.N.U. — principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc.

Președintele R.A.U. s-a pronunțat 
cu consecvență și a acționat pentru 
dezvoltarea unor relații prietenești 
și de colaborare pe plan economic, 
politic, cultural și în alte domenii cu 
țările socialiste, văzînd în această 
colaborare un puternic sprijin pentru 
tinerele state independente.

In evoluția atît de complexă a con
flictului din Orientul Apropiat, pre
ședintele Nasser s-a pronunțat pen
tru soluționarea conflictului pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967. Ultimele ore 
ale vieții sale l-au găsit pe, 
președintele Nasser aducîndu-și con
tribuția la efortul pentru încetarea 
luptelor fratricide din Iordania, pen
tru o reglementare politică a conflic
tului.

Manifestîndu-și prețuirea și stima 
față de poporul român, președintele 
Gamal Abdel Nasser și-a exprimat 
nu o dată dorința ca relațiile româ- 
no^egiptene să cunoască o con
tinuă dezvoltare. în răspunsul 
său la telegrama de felicitare ce i-a 
fost adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în iulie 1970, cu ocazia 
sărbătorii naționale a R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser declara : „Mulțumin- 
du-vă pentru sentimentele nobile pe 
care le-ați exprimat, sper că legătu
rile de cordialitate și prietenie exis
tente între țările noastre se vor în
tări Ș> dezvolta continuu, în avanta
jul lor reciproc și ăl promovării pă
cii mondiale bazate pe justiție".

în aceste clipe de grea încercare 
pentru poporul egiptean, poporul nos
tru împărtășește adînca sa durere 
pentru pierderea suferită și îi adre
sează din toată inima expresia sen
timentelor sale de profundă compa
siune.

Anwar El Sadat numit președinte provizoriu al R. A. U.
CAIRO 29 (Agerpres). — Comite

tul Executiv Suprem al Uniunii So
cialiste Arabe și Consiliul de Miniș
tri al Republicii Arabe Unite, l-au 
desemnat luni seara într-o ședință 
comună, pe Anwar El Sadat în func
ția de președinte provizoriu al R.A.U. 
Această hotărire a fost anunțată de 
către Muhammed Labib Shukeir, pre
ședintele Adunării Naționale a 
R.A.U. Potrivit prevederilor consti
tuției, alegerea unui nou președinte 
al țării trebuie să aibă loc în ter
men de 60 de zile.

Președintele provizoriu al R.A.U., 
Anwar El Sadat, a prezidat marți o 
nouă reuniune comună a Comitetu
lui Executiv Suprem al Uniunii So
cialiste Arabe, și a Consiliului de 
Miniștri.

♦
Președintele provizoriu al R.A.U., 

Anwar El Sadat, ofițer de carieră, 
s-a născut în 1918. El a fost unul 
dintre cei mai apropiați și mai vechi 
colaboratori ai fostului președinte 
Gamal Abdel Nasser. Din 1957 pînă 
in 1961 a fost secretar general, iar

Omagii aduse celui dispărut
de personalități ale vieții

apoi președinte al Uniunii Socialiste 
Arabe. El a devenit apoi membru al 
Președinției Consiliului de Miniștri, 
iar din 1967. pînă în 1969 președinte 
al Adunării Naționale. Printr-un de
cret al președintelui Nasser, datînd 
din 20 decembrie 1969, Anwar El 
Sadat a fost numit vicepreședinte al 
R.A.U.

★
Funeraliile președintelui R.A.U., 

Gamal Abdel Nasser, vor avea Ioc la 
1 octombrie. Sicriul cu corpul neîn
suflețit al președintelui egiptean a 
fast transportat la Palatul Republi
can din Cairo.

Un doliu oficial de 40 de zile a 
fost decretat in Republica Arabă 
Unită, anunță postul de radio Cairo. 
De asemenea, timp de trei zile, toate 
întreprinderile și școlile vor fi în
chise în semn de doliu.

dttre delegația P. C. R. 

și deigația P. C. din Japonia
-r espondentul Agerpres Florea Ți transmite , £unl 

dupa-amiaza s-încheiat convorbi
rile dintre delej, Partidului co
munist Român, ©nsâ de tovarășul 
Virgil Trofin, me,.u al comitetu
lui Executiv, al țyjjuini perma
nent, secretar al < al P C R și 
delegația Partidulu^omunist ''din 
Japonia condusă «tovarășul Ma
sayoshi Oka, vicepMinte Pre_ 
zidiului C.C. al P.C,

După încheierea cotbirUor dele. 
gația însoțită de Koito Xurahara, 
membru al Birt i Perma. 
nent al Prezidiului C.a] p q j «j 
d® . K°iehiro Ueda imru pre
zidiului C.C. al P.>--J.,edactor șef 
al ziarului „Akahata", rizitat re
dacția ziarului „Akah« și între
prinderea poligrafică „A_.?i,j prin
ting Co.“. Șeful deleg.; române 
s-a întreținut cu redactor cu an_ 
gajați ai întreprinderii. ’

Seara, președintele Pardui co
munist din Japonia, San.N(>sai<a 
a oferit o masă în cinstea.speților 
români. Au participat Sate Haka- 
mada, Masayoshi Oka, vicâopHinti 
ai Prezidiului C.C. al P-CIrctc- 
hito Kurahara și Tomio Njzawa 
membri ai Biroului Perm,n+ 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Ici> Su-

nama, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J.

★
în dimineața zilei de luni, mem

brii delegației P.C.R. au făcut o vi
zită la uzinele electronice „Toshiba" 
din orașul industrial Kavasaki. 
Teruyuki Nishijima, director general 
al acestor uzine, care dispun de un 
potențial tehnic avansat, a condus 
pe oaspeți prin sălile Institutului de 
cercetări, Unul din cele mai moderne 
din Japonia, și prin unele secții de 
fabricație.

Marți, membrii delegației au fost 
oaspeții combinatului siderurgic 
„Kimitsu" din prefectura Chiba al 
celej mai mari firme japoneze pro
ducătoare de oțel „Nipon Steel Cor
poration".

în seara aceleiași zile, ei s-au întil- 
nit la ambasada română cu condu
cerea și cu membri ai Asociației de 
prietenie Japonia-România. Au fost 
prezenți Kubo H. Yamamoto, H. Ma- 
chino, vicepreședinți ai asociației, 
Shiroo Suzuki, secretar general al a- 
sociației, oameni de artă și cultură, 
prieteni aj țării noastre.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei în Japonia, Iosif Gheorghiu, și 
alți membri ai ambasadei.

0 CUVlNTARE [UI FIDEL CASTRO 
cu prilejul celei de- 10-a aniversări a creării 

Comitetelor pent apărarea revoluției
HAVANA 29 (Agerpres). — Luin 

cuvintul la un miting consacrat cele, 
de-a 10-a aniversări a creării comi
tetelor pentru apărarea revoluției, 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului Revolu
ționar, a arătat că această largă or
ganizație de masă din Cuba s-a con
solidat în decursul existenței ei,. de
venind un apărător de nădejde al 
cuceririlor poporului cubanez. înfiin
țate ca formațiuni de luptă împotri
va contrarevoluției, comitetele pen
tru apărarea revoluției au exercitat 
in anii care au urmat o vie activitațe 
în cele mai diverse domenii : în cam
pania pentru lichidarea analfabetis
mului, în lupta împotriva epidemiilor 
etc. Fidel Castro a arătat că din rîn
dul aeestor comitete fac parte acum 
3 240 000 de membri.

,,în prezent, cind revoluția pășește 
într-o fază nouă, mai matură, care 
presupune o luptă neînduplecată îm
potriva rămășițelor trecutului și în
dreptarea lipsurilor existente, orga
nizațiile de masă intră și ele într-o 
nouă fază de activitate — în etapa

importantă și decisivă a democrati
zării procesului revoluționar", a spus 
Fidel Castro, subliniind că organiza
țiile de masă constituie fundamentul 
participării nemijlocite a poporului la 
soluționarea problemelor țării.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în prezent în Cuba se depun nu- 
neroase eforturi pentru a dezvolta 
it mai mult organizațiile muncito- 
■ști. Fidel Castro a acordat, în oon- 
luarea cuvîntării sale, o mare aten- 
i rolului partidului comunist, legă- 
vli lui cu masele. Fără a se substi- 

aparatului administrativ sau or- 
Sizațiilor de masă, partidul trebuie 
Ș^onducă mișcarea de masă, a sub- 
l'rt vorbitorul. La rîndul lor, aces- 
tearebuie să constituie o sursă de 
cr'Are a rîndurilor partidului.

Viitorul a criticat sever fenome- 
nelee parazitism care se manifestă 
unea în societate, arătind că în 
întreg au joc adunări în cadrul 
cărorioamenii muncii se pronunță 
pentr^optarea unor măsuri hotâ- 
nte d întărire a disciplinei în 
muncă.

PENTRU ACȚIUNI INTERNAȚIONALE EFICACE 
ÎN SPRIJINUL PROGRESULUI ECONOMIC 

AL ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE 
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI ÎN COMITE
TUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE Șl FINANCIARE 

AL O.N.U.
NEW YORK 29. — Trimisul special 

Agerpres C. Alexandroaie transmite: 
Dezbaterile din Comitetul pentru 
problemele economice și financiare, 
ce concentrează în prezent atenția 
delegațiilor datorită importanței 
punctelor aflate pe ordinea de zi, au 
fost deschise luni după-amiază de 
reprezentantul României, Costin Mur
gescu, director-general al Institutului 
pentru studierea conjuncturii econo
mice internaționale. Vorbitorul a 
subliniat însemnătatea deosebită a 
unei acțiuni internaționale în măsură 
să promoveze progresul economic 
al țărilor în curs de dezvoltare, 
Relevind, în acest sens, sprijinul 
consecvent pe care România l-a acor
dat, în cadrul O.N.U., cererilor legi
time ale acestor țări, vorbitorul a de
clarat : „Solidaritatea României cu 
statele în curs de dezvoltare decurge 
din analiza obiectivă a problemelor 
fundamentale ale epocii în care 
trăim, din concepția care o călăuzește 
ca țară socialistă în viața internațio
nală, din faptul că ea însăși este con
fruntată cu numeroase probleme si
milare".

în legătură cu noul Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare, 
Costin Murgescu a reliefat — pe baza 
experienței țării noastre — rolul pe 
care ar urma să-l îndeplinească în
făptuirea unui program amplu de 
măsuri politice, economice și sociale 
cu caracter progresist, de natură să 
mobilizeze energiile națiunilor și 
să permită fiecărui stat punerea în 
valoare a resurselor sale naturale și 
umane. El s-a referit la răspunderile 
comunității internaționale în crearea 
condițiilor optime pentru ca fiecare 
țară să-și poată accelera dezvoltarea 
economică și să poată intensifica par
ticiparea sa la circuitul mondial de 
valori materiale și spirituale. în a- 
ceastă ordine de idei, vorbitorul a 
subliniat aprecierea președintelui 
Consiliului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, anume că 
pentru a fructifica la nivel maxim 
eforturile țărilor în curs de dezvol
tare, trebuie să li se ofere acestora

un sprijin substanțial din partea sta
telor dezvoltate și a Națiunilor Unite.

La vasta acțiune internațională pe 
care o implică al doilea Deceniu 
pentru dezvoltare, a arătat C. Mur
gescu, fiecare membru al Națiunilor 
Unite este chemat să-și aducă în
treaga contribuție potrivit posibilită
ților și mijloacelor sale. Reprezen
tantul român a relevat că buna func
ționare a mecanismului economiei 
mondiale ar fi facilitată și s-ar in
troduce un plus de echitate și obiec
tivitate în eforturile in acest domeniu 
ale comunității internaționale, dacă 
țările lumii ar fi clasificate după un 
criteriu unic, și anume cel privind 
nivelul lor de dezvoltare economică 
indiferent de sistemul lor social-po
litic și de zona geografică în care se 
află.

în virtutea acestor considerente f 
a locului pe care îl ocupă in prezer 
în diviziunea internațională a mun 
România înțelege că este îndrepte 
țită să beneficieze de unele măsuri 
internaționale ce se vor adopta î’ 
cadrul deceniului in favoarea ță 
rilor mai puțin dezvoltate. în a- 
celași timp, România înțelege să-șî 
aducă — în raport cu potenția
lul său — întreaga contribuție !:■ 
înfăptuirea obiectivelor deceniului 
la sprijinirea eforturilor țărilo». in 
curs de dezvoltare". în dezvC'-^es 
acestei idei, C. Murgescu sșif țrlt
la preocuparea guvernul te' un
pentru intensificarea relațiilor co
merciale și de cooperare economică 
și tehnico-științifică cu țările Asiei, 
Africii și Americii Latine în intere
sul accelerării progresului economic 
comun, pe baza principiilor care 
călăuzesc întreaga politică externă a 
României socialiste.

După intervenția delegatului ro
mân, reprezentantul Indiei a prezen
tat în numele a 89 de țări in curs d« 
dezvoltare, un proiect de rezoluție 
privitor la programul celui de-al doi
lea Deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare.

«im colaborării hminh
ÎNTSf U. R.S.S. SI H.f. A GERMANIEI«

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, l-a 
primit la Kremlin pe Hans Leussink, 
ministrul cercetării științifice și edu
cației al R. F. a Germaniei. Cu acest 
prilej — menționează agenția TASS— 
a avut loc un schimb de păreri cu 
pr.vire la perspectivele și posibilită
țile de dezvoltare a colaborării teh- 
nico-științifice dintre Uniunea Sovie
tică și R. F. a Germaniei.

După cum se știe, Hans Leussink se 
află de cîteva zile la Moscova unde 
a avut convorbiri cu o delegație so
vietică în frunte cu Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, președintele Comitetului da 
stat pentril știință și tehnică.

Prezentînd ziariștilor comunicatul 
asupra căruia s-a căzut de acord la 
încheierea convorbirilor, V. Kirillin 
a arătat că documentul prevede d- - 
voltarea cooperării bilaterale 
meniul fizicii energiilor înalte 8jV - 
se, chimiei, astronomiei, bi" ‘•W ii, 
medicinii, oceanografiei, tehni ;de
calcul, învățămîntului, inforr Mi.
S-a căzut de acord asupra stiiif 
colaborării in domeniile tehnice 
afectează direct dezvoltarea pr< V* 
ției — electrotehnică, chimie, ev 
trucții de mașini

publice internaționale
CAIRO 29 (Agerpres). — înceta

rea din viață a lui Gamal Abdel 
Nasser a fost primită cu profundă 
emoție în întreaga lume.

La Națiunile Unite, Adunarea Ge
nerală s-a întrunit marți dimineața 
în ședință solemnă. Președintele Adu
nării Generale, Edvard Hambro, a 
evocat personalitatea lui Gamal Ab
del Nasser, figură proeminentă a sta
tului egiptean și a vieții politice in
ternaționale. în numele mai multor 
țări socialiste, între care și România, 
delegatul Bulgariei a adus un profund 
omagiu celui dispărut. Secretarul ge
neral al O.N.U.. U Thant, și pre
ședintele actualei Adunări Gene- 
nerale a O.N.U., Edvard Hambro, 
au adresat telegrame de condo- 
doleanțe ministrului egiptean al 
afacerilor externe, Mahmud Riad, în 
care evocă personalitatea eminentului 
om de stat Gamal Abdpl Nasser. La 
Belgrad, Vecea Executivă Federală 
s-a întrunit într-o ședință comemora
tivă. A luat cuvintul președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Iosip Broz Ti to, care a adus 
un omagiu lui Gamal Abdel Nasser, 
elogiind activitatea sa în fruntea Re
publicii Arabe Unite și meritele în 
lupta pentru asigurarea păcii și pen
tru colaborarea intre state. Agenția 
iugoslavă de presă Taniug anunță că 
președintele R.S.F. Iugoslavia va fi 
reprezentat la funeraliile lui Gamal 
Abdel Nasser de o delegație condusă 
de Edvard Kardeli, membru al Con
siliului Federației.

Pe adresa președintelui provizoriu 
al R.A.U., Anwar El Sadat, a Adu
nării Naționale și a guvernului egip

SITUAȚIA 
DIN IORDANIA

. AMMAN 29 (Agerpres). — Agen- 
țiile de presă relevă că în Iordania 
situația incepe să revină la normal. 
Comitetul interarab pentru suprave
gherea încetării focului a anunțat că 
armata iordaniană și unitățile pales- 
tinene respectă prevederile acordului 
semnat. în nordul țării, unde au avut 
loc cele mai violente lupte, situația 
este relativ calmă.

La Amman au fost luate măsuri 
pentru reluarea activității serviciilor 
publice și pentru reluarea lucrului în 
unele instituții. Locuitorii capitalei 
iordaniene și din împrejurimi au 
fost chemați, în cursul zilei de 

tean sosesc mesaje și telegrame de 
condoleanțe din partea unor condu
cători de state și guverne, persona
lități politice și ale vieții publice in
ternaționale, printre care Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Alexei Kosighin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Dun Bi-u, vicepreședin
te al R. P. Chineze, și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Georges Pompidou, pre
ședintele Republicii Franceze, re
gina Elisabeta a Angliei, împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie, pre
ședintele Zam'biei, Kenneth Kaun- 
da, președintele Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, primul ministru al Ira
nului, Amic Ăbbas Hoveida.

La funeraliile președintelui Gamal 
Abdel NasSer și-au anunțat partici
parea numeroși șefi de state, de gu
verne, miniștrii de externe — printre 
care președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosighin, 
premierul Franței, Jacques Chaban- 
Delmas, ministrul de externe al Ma
rii Britanii, Alec Douglas-Home și 
Elliot Richardson, ministrul sănătății, 
educației și asigurărilor sociale al 
S.U.A. Din țările arabe, în cursul 
zilei de marți, au sosit în ca
pitala R.A.U., Gaafar El Numeiry, 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, 
Houari Boumediene, președintele 
Consiliului Revoluției din Algeria, și 
alte personalități.

, Marți seara a sosit la Cairo și de
legația sovietică la funeralii.

marți de postul de radio Amman să 
se aprovizioneze în mod gratuit cu 
alimente de la unele puncte special 
amenajate în capitală.

★
GENEVA — Comitetul Internațio

nal al Crucii Roșii a anunțat marți 
seara că ultimii șase ostatici deținuți 
de comandourile Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei în Iorda
nia au fost eliberați și se află în si
guranță. Comunicatul precizează că 
această știre a fost primită de la 
membrii delegației Crucii Roșii Inter
naționale aflați la Amman.

agențiile de presă transmit:
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Președintele Mao Tze- 
dlUl a Prirnit delegația economică 
guvernamentală albaneză condusă de 
Abdyl Kellezi, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării. La 
întrevedere au participat, de aseme
nea, Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. Kan Șen, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez. Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze. După 
cum precizează agenția China Nouă, 
cu acest prilej a avut loc o convor
bire cordială.

Rezultatele definitive ale
alegerilor pentru primul
Riksdag (Parlam6r>tul suedez) uni
cameral, care, potrivit constituției 
adoptate în 1968, va înlocui cele două 
Camere ale precedentului parlament, 
au fost date publicității marți la 
Stockholm. Cele 350 de mandate au 
fost repartizate astfel : Partidul so
cial-democrat — 163 ; Partidul de 
stingă — comuniștii — 17 ; Partidul 
moderat de coaliție (conservator) —

în nordul orașului american Los Angeles s-au declanșat violente incendii care au distrus 60 000 de hectare de 
pâdure și peste 250 de case. S-au semnalat și victime omenești. Douâ orășele, cu cîteva mii de locuitori, ame

nințate de înaintarea flăcărilor, au fost evacuate. In fotografie : distrugeri provocate de incendiu
Telefoto : A.P. — Agerpres

41 ; Partidul de centru (fost agrarian) 
— 71 ; Partidul liberal — 58. Publi
carea, cu o întîrziere de peste o săp- 
tămină, a rezultatelor definitive ale 
scrutinului desfășurat la 20 septem
brie, șe datorează unui număr ne
obișnuit de mare de voturi expediate 
prin poștă (aproape 700 000), ceea ce 
a îngreunat centralizarea operațiuni
lor de totalizare.

Delegația Uniunii națio
nale a cooperativelor agri
cole de producție, co^usă de 
Gheorghe Petrescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Uniunii, care face o vizită în 
Anglia, a avut convorbiri cu Sir Wil
liam Harphan. directorul Centrului 
Marea Britanie-Europa răsăriteană, 
cu Allan Schaw, vicepreședintele U- 
niunii naționale a fermierilor, pre
cum și la Consiliul central al coope
rativelor agricole. Au fost vizitate, 
de asemenea, ferme, cooperative și 
întreprinderi de prelucrare și comer
cializare a produselor agricole.

Un nou satelit de teleco
municații de tip .>Molnia-l“, a 
fost lansat marți in Uniunea Sovie
tică, informează agenția TASS. Sa

telitul este drtînat să asigure ex
ploatarea șisthului de legături ra- 
dio-telefonice telegrafice la mari 
distanțe, precu, și transmisia pro
gramelor televjunii din Moscova 
spre punctele cd rețeaua „Orbita", 
situate în regiur,e Extremului nord, 
Siberiei, Orientțui îhdepărtat și 
Asiei centrale s<Xetice.

Președintei R.S.F. Iugo
slavia, Iosip B»z Tito, a primit 
marți delegația paiamentară a R.F. 
a Germaniei, condu» de președintele 
Bundestagului Kai \ve von Hassel, 
Intre președinte și lembrii delega
ției a avut loc o c»»vorbire, infor
mează agenția Taniu,

Procesul intutat unui 
grup de cinci ciyrîoți greci 
care sint acuzați de 8 fi complotat 
asasinarea președinteluiMakarios. in 
martie a.c., s-a deschi ia Nicosia.

Lupte violente în Cam- 
bodgia. Fortcle de rezistență 
populară au blocat înaințrea trupe
lor administrației Lan Nolpe șoseaua 
ce face legătura intre capitala 
khmeră, Pnom Penh, și celmai mare 
port al țării, Kompong Sm. De-a 

lungul acestei șosele au loc de peste 
24 de ore ciocniri violente între gru
puri ale patrioților și unități mili
tare inamice.

Turneul președintelui Ni
xon în Europa. Președintele 
S.U.A., Richard Nixon, a vizitat marți 
echipajele flotei a șasea americane 
staționate în Marea Mediterană. Ma
nevrele navale ale flotei, care urmau 
să aibă loc marți în prezența preșe
dintelui, au fost anulate în legătură 
cu încetarea din viață a președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Pre
ședintele Nixon, care și-a încheiat, 
luni seara, la Roma, prima etapă a 
călătoriei sale în Europa, urmează să 
sosească miercuri la Belgrad.

fii 11-lea concurs inter
național de muzică al Bu

s-a încheiat în capidapestei
tala ungară. Cîntăreața Radier Spi- 
reanu Gerda, de la Corul Madrigal 
din București, a obținut premiul al 
II-Iea la canto femei (premiul întîi 
nu a fost acordat), iar la canto băr
bați. Ludovic Konya a fost distins 
cu premiul al II-lea șl cu premiul 
special „Erkel" oferit de orașul 
Gyula.

Timp de zece zile, orașul 
Plovdiv a găzduit tradiționalul 
Tirg internațional aflat la a 26-a 
ediție a sa. Ca și in anii prece- 
denți, pavilionul României a 
suscitat un viu interes in rindul 
oamenilor de afaceri și specia
liștilor. Ziarul „Zemedelsko Zna- 
me“, referindu-se la exponatele 
prezentate in pavilionul româ
nesc, atrage atenția asupra pro
duselor industriei grele și con
structoare de mașini, chimice și 
farmaceutice. Același ziar in
forma că renumitul medicament 
românesc „Gerovital H-3“ a fost 
distins cu o medalie de aur a 
tirgului.

In principalele orașe bri
tanice a început o grevă

a celor 800 000 muncitoriperlată
manuali de la serviciile de salubri
tate. Astfel se concretizează o primă 
etapă a confruntării dintre guvern și 
sindicate în legătură cu politica ofi
cială de „înghețare" a salariilor.

Tîrgul de carte 
de la Frankfurt 

pe Main
Marți la amiază a avut loc închi

derea Tirgului de carte organizat la 
Frankfurt pe Main intre 24—29 sep
tembrie. Au participat cu lucrările 
lor cele mai reprezentative un nu
măr de peste 3 300 de case de editu
ră din 64 de țări. Un interes deose
bit au suscitat in cadrul tirgului 
noutățile editoriale cu caracter ști
ințific și tehnic, privind in special 
domeniul proceselor tehnologice mo
derne, al computerelor și al automa
tizării, ca și cele privind știința și 
arta conducerii in economie. In do
meniul literaturii pentru copii s-a 
impus cartea bogat și sugestiv ilus
trată, in culori vii, însoțită de texi t 
explicative scurte. De asemenea, se 
manifestă tendința de a se realiza 
„cărți-jucării", care să satisfacă in 
egală măsură interesul de ordin in
structiv și cel distractiv. Din punct 
de vedere al prezentării, graf ier, tir- 
gul a constituit expresia unei ade
vărate întreceri pentru durabil și 
frumos.

Datorită prețului său redus, cartea 
de buzunar este în continuare cea 
mai populară carte, cu condiția să 
aibă o prezentare grafică ireproșa
bilă.

La actuala ediție a Tirgului de car
te, România a participat cu un stand 
colectiv, organizat sub auspiciile în
treprinderii de comerț „Libri", in 
cadrul căruia au fost expuse peste 
500 de titluri apărute în 21 de edi
turi românești. Conform precizări
lor făcute de directorul Centralei 
cărții din România, Constantin Mă
ciucă, și de directorul întreprinderii 
„Libri", Pompiliu Matei, standul ro
mânesc s-a bucurat de succes, ceea 
ce și-a găsit, între altele, expresie, in 
contracte de o valoare superioară 
față de anii precedenți. De asemenea, 
au fost perfectate contracte pentru 
coeditări in special în domeniul căr
ții tehnico-științifice, de literatură și 
istorie literară, al cărții de artă 
pentru copii, de literatură turistică 
și al cărții cu caracter sociologic. 
Cele mai numeroase contracte de 
coeditări au fost semnate cu edituri 
din Franța, R.F. a Germaniei, Ar ■ 
glia, Austria, S.U.A., Olanda, Iugo
slavia, India, Japonia, Pakistan, Tan
zania, Congo (Kinshasa). Tîrgul a 
oferit reprezentanților români un 
prilej pentru dezvoltarea tranzacții
lor de export și import de carte.

Mircea MOARCAȘ
Bonn, 29.
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