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20 DE AM DE LA ADOPTAREA PRIMULUI 

PLAN DECENAL DE ELECTRIFICARE A ȚĂRII 

ENERGETICA 
-forță de progres 
tehnico-economic

ing. Octavian GROZA
ministrul energiei electrice

VIZITA PREȘEDNTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAJȘESCU, 

LA WASHINGTON

Kis- 
pre- 
pro- 
Ed- 

pre-

Luni seara, președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, și soția sa, 
Patricia Nixon, au oferit în saloa
nele Casei Albe un dineu în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, Elena Ceaușescu. La di
neu au luat parte Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., de
putat în Marea Adunare Națională, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Maria Groza, vice
președintă a Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
ambasadorii Comeliu Bogdan și 
Vasile Pungan.

Din partea americană au parti
cipat secretarul de stat, William 
Rogers, ministrul comerțului, Mau
rice Stans, ministrul agriculturii, 
Clifford Hardin, ministrul poștelor, 
Winston Blount, ministrul trans
porturilor, John Volpe, cu soțiile, 
John Irwin, subsecretar de stat, 
Martin Hillenbrand, asistent al se
cretarului de stat pentru proble
mele europene, Henry 
singer, consilier special al 
ședintelui Nixon pentru 
blemele securității naționale, 
Ward David jr., consilier al 
ședintelui Nixon pentru proble
mele științifice, Frank Shakespea
re, directorul Agenției pentru in
formații a Statelor Unite (U.S.I.A.), 
John Mosier, președintele Comite
tului americanilor de origine ro
mână pentru ajutorarea sinistrați- 
lor din România, Emil Mosbacher, 
șeful protocolului Statelor Unite, 
Leonard Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București, alte oficiali
tăți, reprezentanți de frunte ai vie
ții publice, ai cercurilor de afaceri, 
oameni de știință și cultură.

ț In toastul său, președintele 
RICHARD NIXON a arătat că este 
onorat să primească vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României — „primul președinte al 
acestei țări primit ca oaspete în 
Statele Unite și primul șef de stat 
al unei țări socialiste primit ca 
oaspete al actualei administrații. 
Cînd vorbim despre relațiile din
tre cele două țări ale noastre, a

a plecat spre patrie

Ceaușescu <3 fost sabtat secretarul Departamentului de Stat, William 
togr»

La plecare, președintele Nicolae

ambasadorul 
Washington, 

repre-

Președintele Nicolae Ceaușescu

lucrurile care ne 
cele care ne des-

acestea este do-

spus președintele Nixon, ne refe
rim adeseori la deosebirile binecu
noscute existente în ceea ce pri
vește sistemele noastre social-poli- 
tice. Dar, într-o împrejurare ca a- 
ceasta, cred că noi toți ne reamin
tim mai mult de 
apropie, decît de 
part.

Primul dintre
rința manifestată de popoarele 
ambelor țări de a se cunoaște re
ciproc. Am avut privilegiul de a 
vizita România și cunosc po
porul ospitalier al acestei țări. Do
rința mea este ca poporul ameri
can să cunoască poporul român, 
iar poporul român să-1 cunoască 
pe cel american, deoarece, cunos- 
cîndu-se unul pe altul, se vor 
apropia și mai mult. Consider, de 
aceea, că nu trebuie să se piardă 
Pici un prilej pentru ca Cele două 
popoare să se cunoască unul pe 
altul în anii viitori.

Știu, de asemenea, întrucît am 
vizitat România, că avem dorința 
comună ca ambele țări să mear
gă pe calea progresului. Și sînt 
multe domeniile în care putem con
lucra în vederea înfăptuirii aces
tui progres pe plan economic.

Președintele Ceaușescu și cu 
mine am explorat, în convorbirile 
purtate, sectoarele în care se poate 
realiza o cooperare sporită. Pe 
acest tărim, s-a realizat un însem
nat progres în cursul ultimului an. 
Vom amplifica acest progres, ca 
rezultat al convorbirilor pe care le 
avem cu prilejul prezenței dum
neavoastră aici.

Un al treilea factor de interes 
comun este devotamentul profund 
al României, precum și al nostru, 
față de dreptul fiecărei națiuni de 
a fi independentă, de a avea pro
pria sa politică, fără dominație 
străină.

în fine, există preocuparea pri
mordială pe care o împăr.tășim cu 
prietenii noștri din România și cu 
alte popoare de a întări structura 
păcii în lume. Credem că prilejul 
pe care l-am avut de a ne întîlni 
de două ori — la cel mai înalt ni
vel — cu președintele României a 
contribuit la consolidarea acestei 
structuri".

Cei doi orețedinti colae Ceaușescu și Richard Nixon, împreună cu soliile lor, Elena Ceaușescu și Patricia preșeamji, NixQ^ |q d|neu| oferjt Jn sa|oane)e Casej A|be

In încheiere, pfdintele Nixon 
a subliniat că Rânia, datorită 
politicii sale, potaduce 0 contr>- 
buție foarte coructiyă la rea,i_ 
zarea unei Ium' Păcii. El a toas
tat în cinstea Ședintelui Consi
liului de Stat României, în cin
stea poporuluoman‘

Luînd cirtul> președintele 
NICOLAE CU^ESCU a mulțu
mit președin111 Nixon pentru pri
lejul oferit vizita Statele Uni
te ale Ame*>- ->Se ved« ~ a S,PUS 
președintei oman — ca uneori a- 
semenea v‘e neoficiale, cum este 
cea prilefa de Prezenta mea la 
sesiunea biliară a Adunării Ge
nerale a-N.U., se dovedesc deo
sebit detHe* Am avut ocazia să 
vizitez teva centre din Statele 
Unite am convorbiri cu repre
zentau ai viet» POlRice și eco
nomical” tara dv-> am avut plă
cerea1 mă întîlnesc cu diverse o- 
ficia^ti cu care am purtat con

vorbiri deosebit de interesante și 
folositoare. Am constatat cu satis
facție că există bune perspective 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre".

în continuare, președintele 
Ceaușescu a exprimat speranța că, 
în viitor, se vor crea noi posibili
tăți pentru un progres și mai ac
centuat și multilateral al relațiilor 
dintre poporul român și poporul a- 
merican.

„Deși țările noastre au regimuri 
sociale diferite — a spus vorbitorul 
— cred că, dacă vom acționa cu 
dorința de a așeza trainic relațiile 
noastre pe principiile egalității în 
drepturi, respectării suveranității și 
independenței naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, vom putea dez
volta o bună colaborare și coope
rare între cele două popoare".

Arătind că în cadrul întâlnirii 
cu președintele Nixon au fost a- 
bordate și unele probleme ale vie
ții internaționale actuale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
spus : „în lumea de azi, orice con
flict, în orice parte a lumii ar e- 
xista, influențează mai mult sau 
mai puțin asupra dezvoltării tutu-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, au părăsit marți 
duipă-amiază Washingtonul, 
îndreiptîndu-se spre patrie.

Cu același avion au plecat 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., deputat 
în Marea Adunare Națională, 
și Comeliu Mănescu, ministru] 
afacerilor externe.

Ceremonia plecării a avut 
loc în parcul prezidențial al 
Casei Albe. Aici, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa 
au fost conduși și salutați de 
secretarul de stat, William 
Rogers, și soția, șeful protoco
lului Statelor Unite, Emil 
Mosbacher, și alte persoane 
oficiale. Au fost prezenți Ni
colae Ecobescu, adjunct al mi- 

ror națiunilor. Dorința noastră este 
de a se ajunge la o soluționare cit 
mai rapidă a conflictelor existente, 
de a se instaura o pace durabilă, 
care să dea posibilitate fiecărei 
națiuni să se dezvolte în mod li
ber, de sine stătător, fără teama u- 
nei agresiuni din afară. Dorim ca 
relațiile de colaborare dintre ță
rile noastre să contribuie la solu
ționarea problemelor existente în 
lume, să servească cauzei păcii".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a toastat în cinstea pre
ședintelui S.U.A., a prieteniei și 
colaborării între poporul român și 
poporul american.

★
înainte de începerea dineului, 

președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, au vizitat, 
la invitația președintelui Richard 
Nixon și a soției sale, vechile a- 
partamente ale Casei Albe, care 
evocă momente din istoria pci- 
porului american, precum și gale
riile de artă ale reședinței șefului 
statului american.

în aceeași seară, în onoarea înal- 
ților oaspeți români, președintele 
S.U.A. a oferit un concert susținut 
de cunoscuta artistă Ana Moffo.

nistrului afacerilor externe, 
Maria Groza, vicepreședintă a 
Marii Adunări Naționale, C01- 
neliu Bogdan, 
României la 
Gheorghe Diaconescu, 
zentantul permanent al țării 
noastre la Națiunile Unita, 
membri ai ambasadei.

Pe aleile parcului, pe bule
vardele și străzile din preaj
ma Casei Albe au fost arbo
rate drapelele de stat ale Ro
mâniei și S.U.A.

După această ceremonie, 
înalții oaspeți s-au îmbarcat 
la bordul unui elicopter al 
marinei de coastă, pus la dis
poziție de Casa Albă, cu care 
au călătorit pînă la aeroportul 
bazei Andrews.

La ora 17, avionul preziden
țial românesc a decolat, îin- 
dreptîndu-se spre palrie.

Zilele acestea se împlinesc 20 de 
ani de cînd Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român a apro
bat primul plan decenal de electrifi
care a țării, plan care echivala cu 
declanșarea uneia din cele mai mari 
bătălii constructive din istoria Româ
niei. Privită de la înălțimea celor 
două decenii care s-au scuirs, hotări- 
rea partidului în favoarea dezvoltării 
.prioritare a energeticii reliefează o 
concepție clară -și o metodă științifi
că de ridicare a noului edificiu eco
nomic și social al țării, schițat în li
niile lui fundamentale încă de la 
Conferința Națională a partidului din 
1945, pe baza aplicării creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile ță
rii, rezultat al cunoașterii adinei a 
realităților naționale și a legilor ge
nerale ale dezvoltării, privite in miș
carea lor dialectică.

în acest an, care marchează legă
tura dintre două cincinale, avem sa
tisfacția de a putea consemna faptul 
că dezvoltarea energeticii românești 
se situează pe un loc remarcabil pe 
plan mondial : de circa un deceniu 
și jumătate dezvoltarea electrificării 
In România cimoaște un ritm mediu 
anual de două ori mai mare decît cel 
înregistrat curent pe plan internațio
nal. Datorită acestor ritmuri de dez
voltare, producția anuală de ener
gie electrică pe cap de locuitor a 
crescut de la 129,5 kWh in 1950 la 
415,7 în 1960, 904,8 în 1965 și 1700 
in 1970. Cifrele de față — care a- 
testă, indiscutabil, vigoarea cu 
care România .recuperează distanța 
ce o desparte din acest punct de ve
dere de țările dezvoltate ale lumii 
— demonstrează viabilitatea politicii 
economice a partidului și statului 
nostru de elaborare a unor planuri 
de anvergură în dezvoltarea energe
ticii și electrificării, in strîns consens

NĂVODARI

cu fața spre

ogoare și grădini

reportaj de Traian COȘOVEI

j

*

}
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Uriașa industrie ver
de a agriculturii mo
derne își trage tot mai 
mult și cu mai mult 
spor miraculoasele for
țe și din uriașele, com
plicatele retorte, din 
uriașele focuri veșnice 
închise ermetic în pro
digioasa cetate a chi
miei, la Năvodari, pe 
coasta dobrogeană.

Năvodari — cetate a 
chimiei ; cetate indus
trială a fertilizării pă- 
mintului.

In anul 1958, cînd Do- 
brogea încheia — pri
ma — marea acțiune 
de socializare a agri
culturii, pe coasta do
brogeană, pe un loc 
retras, la Năvodari, se 
înălțase Uzina de în
grășăminte chimice, 
care dădea atunci pri
mele șarje de îngrășă
minte fosfatice. De a- 
tunci încoace, în cel 
doisprezece ani de exis
tență, U.S.A.S.-ul — 
cum își spune pres
curtat uzina de super- 
fosfați și acid sulfuric 
Năvodari — și-a con
firmat de la an la an 
aportul în opera de fer
tilizare, de întinerire a 
pămintului și de înflo
rire a agriculturii socia
liste. Destinul acestei 
uzine se înscrie sem
nificativ în peisajul in
dustrializării socialiste, 
mărturie a importau- 

telor investiții ce se 
tac pentru dezvoltarea 
unei agriculturi moder
ne, științifice — potri
vit programului parti
dului.

Pe aceste coaste stîn- 
coase ale Dobrogei, an
tichitatea păgînă, te- 
nebros-mistică, con
struia cuptoare de ara
mă, în care arunca să 
ardă trupuri tinere, 
fecioare, pentru a obți
ne de la zei rodnicia 
pămintului. Nu știm 
cită substanță activă a- 
similabilă, miraculoasă 
conțineau acele trupuri 
tinere, fecioare, pentru 
întinerirea pămintului: 
în uriașele cuptoare și 
prin fantasticele retor
te de la Năvodari trec 
astăzi două milioane 
cinci sute de mii de 
tone de materii prime, 
pentru a se putea obți
ne din ele, pentru pă- 
mînturile Dobrogei și 
ale țării, aproape o sută 
douăzeci de mii de 
tone de substanță ac
tivă, asimilabilă. Tre
buie spus că uzina 
au-și calculează și nu-și 
livrează produsul în 
tone fizice, ci în con
ținutul de îngrășămînt 
pur, în conținutul de 
substanță activă asimi
labilă aflat in tona de 
produs. Toate străda
niile urmăresc crește
rea acestui coeficient.

cu interesele țării, exigențele revo
luției tehnico-științifice mondiale și 
capacitatea poporului nostru de a lo 
înfăptui.

Să ne întoarcem, pentru citeva 
clipe, in urmă cu 20 de ani. CindS 
s-a trecut la înfăptuirea măre
ței opere de industrializare a țării, 
în care electrificarea, conform cele
brei lozinci a lui Lenin, constituia 
lin element decisiv pentru reușita 
acțiunii, partidul a avut în vedere 
că, construirea unei centrale hidro 
sau termoelectrice necesită durate 
mari de timp. Ciclurile de proiec
tare, construcție, fabricație de echi
pamente, montaje, probe și punere 
in funcțiune durează, de regulă, circa 
cinci ani pentru termocentrale și 
șase ani pentru hidrocentrale. Ținînd 
cont de această realitate, ca și de ne
cesitatea de a asigura un permanent 
avans în acest domeniu față de cele
lalte direcții ale creației noastre 
materiale, partidul a orientat activi
tatea de dezvoltare a energeticii pe 
baza unor planuri de amplă perspec
tivă, dirijate și urmărite minuțios, 
cu termene și etape precise, cu des
chideri largi spre viitor, jalonate de 
obiective importante. Un astfel de o- 
biectiv a fost hidrocentrala de la Bi- 
caz de 210 MW, iar pînă la ea s-au 
eșalonat pe 10 ani punerile în func
țiune ale termocentralelor de la Pa- 
roșeni — 150 MW, Singiorgiu — 150 
MW, Borzești — 125 MW, Doicești — 
120 MW, hidrocentralele de la Moro- 
ieni și Sadu. Politica partidului de in
dustrializare socialistă a țării a în
semnat de la bun început o opțiune in 
favoarea tehnicii noi, a introducerii 
și fructificării cuceririlor științei, 
printr-o rapidă asimilare și, in ace
lași timp, prin crearea condițiilor de 

(Continuare în pag. a Il-a)
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Tot mai mult Năvo
darii se profilează pe 
zarea vastă a Dobrogei 
ca un oraș al chimiei 
— ca un fantastic Doc
tor Faust, căutînd cu 
ardoare in uriașele lui 
retorte „piatra filozo
fală", elixirul bătrînu- 
lui pămînt, cu gîndul 
la uriașele cîmpii. gră
dini înfloritoare. Direc
torul Nicolae Grădina
ra își amintește cum a 
cutreierat Dobrogea în 
căutarea unui loc bun 
pentru această uzină și 
pînă la urmă a bătut 
țărușii aici, în mijlocul 
unor porumbiști, la 
Năvodari, la marginea 
podișului, în preajma 
unor lacuri mari. Iar în 
prezent este cea mai 
mare uzină de acid sul
furic din țară. Totoda
tă, este cel mai mare 
producător de îngrășă
minte superfosfatice 
din țară. Are aproxi
mativ cinci mii de be
neficiari în toată țara: 
întreprinderi de stat și 
cooperative agrioole de 
producție. Zilnic plea
că din depozitele com
binatului aproximativ 
două mii tone fizice 
superfosfat. Zilnic se 
produc aici o mie o 
sută de tone acid sul
furic. In anul 1971, can- 

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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IFAPTUL! 
iPIVERS;
I Vînătoare I 
| cu... auto

atelierul ! |
Era întuneric beznă. Pe un ■ 

cîmp din apropierea comunei I 
Tătărăștii de Jos (Teleorman) I 
fulgerau, din cînd în cind, lu
minile puternice ale unor faruri I 
în necontenită mișcare. Pornind I 
în direcția lor, lucrătorii postu- " 
lui de miliție au constatat că ■ 
mașina care alerga de-a lungul I 
și de-a latul cîmpiei era autoate- I 
lierul 31—TR—3085, proprietatea 
I.M.A. Tătărăștii de Jos. Nu se | 
afla în misiune de depanare. I 
Vînătorul Mircea Vlad și condu- * 
cătorul auto Florea Brătuț por- I 
niseră cu el după iepuri. Pentru I 
amindoi, partida s-a încheiat | 
fără rezultatul scontat. Acum li . 
se pregătesc sancțiunile ce li se I 
cuvin pentru o asemenea... aler- I 
gătură ! •

Parte după < 
„parte“

In depozitul centrului de le- I 
gume și fructe Curtici (Arad) 
creșteau — încet, dar sigur — I 
plusuri mari de roșii timpurii. I 
M. Savici, șeful centrului, le ur- I 
mărea îndeaproape și aștepta să | 
dea „în pîrg“ La un moment I 
dat, cind a socotit dumnealui că | 
a venit vremea să le „recolteze", 
l-a chemat pe I. Jivanov, șeful I 
depozitului, și i-a spus să-și pre- I 
gătească oamenii (adjunctul său, • 
doi gestionari și doi cantaragii) I 
pentru a înregistra în scripte I 
cantitatea de 141 840 kg de roșii | 
timpurii în valoare de 332 000 lei. ■ 
In doi timpi și trei mișcări, în- I 
treaga operațiune a fost termi- I 
nată. M Savici a primit 190 000 * 
lei, iar „restul" l-a lăsat pentru | 
ceilalți. După ce, în mare, și-au I 
încheiat între ei toate socotelile, I 
a început însă un calcul la bani • 
mărunți din partea organelor de I 
urmărire penală. Nu peste multă I 
vreme, fiecare dintre ei își va 
primi ceea ce i se cuvine în I 
funcție de „partea" pe care și-au I 
ficut-o. 1

Așteptăm
concluziile

Cititorul I. Bojin din Cîmpina, I 
. str. Victoriei nr 2A, ne semna- • 

lează că la Autobaza nr. 3 din I 
localitate nu se respectă progra- I 
mul curselor de călători. De cele | 
mai multe ori, autobuzele, abia . 
sosite în stația de plecare, sînt I 
retrase la garaj pentru că ,.se I 
descoperă" fie că n-au benzină, ’ 
fie că sînt defecte. In ziua de 16 I 
octombrie a.c., cînd erau gata de I 
a porni la drum, călătorilor li I 
s-a rezervat o surpriză și mai și: I 
au fost suspendate toate cursele. • 
Motivul 7 Conducerea autobazei I 
— ne relatează în versuri ace- I 
lași cititor — „A găsit de cuvi
ință / Să programeze ședință / I 
Cu șoferii-n plină tură / Lăsînd I 
cu dezinvoltură / Călătorii ore • 
întregi / Pe un ger ca la Cîș- I 
legi / De aceea, rubricuță „Fapt I 
divers" / Fă tu, dragă, un de- | 
mers / Prompt, către D.J.T.A. / . 
Poate că s-o îndura / Puțintel, I 
de-o scutura / Pe cei de Ia Cîm- I 
pina". / în ce ne privește, noi ’ 
dăm curs demersului. Pentru I 
concluzii, are cuvîntul D.J.T.A. I 
Prahova. O ascultăm și în proză. I 

„Darul" I 
de nuntă I

La căminul cultural din Coro- I 
lent (Maramureș) era nuntă I 
mare. La un moment dat, in ■ 
toiul petrecerii, frații Valentin I 
și Ion Ciupe s-au urcat pe mese, I 
au lovit și insultat nuntașii. Ți
neau și ei morțiș să se facă „re- I 
marcați". De altfel, nici nu s-au I 
înșelat in această privință. Pe • 
baza decretului 153, et și-au pri- I 
mit imediat răsplata. Amindoi I 
au plecat de la nuntă cu un | 
„dar" : cite o amendă de 500 , 
de lei 1

Cine a uitat... | 
un pod 
rulant ?

Cuvîntul potrivit să înlo
cuiască punctele de suspen
sie din titlu sînt chemați 
a-1 numi cei care răspund 
de producerea și desfacerea 
conservelor de legume. Iată 
despre ce este vorba :

în aceste zile în care iarna 
e pe cale să-și facă debu
tul. cantitatea de legume și 
fructe proaspete se micșo
rează continuu. Treptat, 
centrul de greutate în 
aprovizionarea cetățenilor 
pentru noul sezon se 
mută, firește, din piețe, 
în magazinele alimenta
re. Ce observații mai im
portante face cumpărătorul 
ajuns într-un astfel de ma
gazin 7 Vede în primul rind 
că volumul de marfă aflat 
în rafturi și gondole întrece 
așteptările : magazinele gem 
pur și simplu de marfă I 
Dar iată că satisfacția ini
țială este umbrită imediat 
ce încerci să cauți marfa 
dorită. E parcă un „făcut" : 
nu găsești tocmai ceea ce 
țl-al propus să cumperi. Se 
caută — cu insistență — 
ghiveci și tocană de legume 
in ulei, pastă de tomate, vi
nete tocate, vinete împăna
te, zacuscă, dovlecei de gă
tit, bame în bulion și în u- 
lei, sparanghel, ciuperci con
servate...

Unele dintre aceste pro
duse nu se găsesc deloc, al
tele apar cînd și cînd. epui- 
zîndu-se în cîteva clipite. A- 
tunci cu ce fel de conserve 
sînt aprovizionate rafturile? 
Sînt prea bine cunoscute : 
mazăre, fasole, conserve 
(insipide) din pește, vinete 
în bulion și mai ales mură
turi pe care nu le cumpără 
nimeni : sfeclă în oțet, go- 
goșari și castraveți murați 
ș.a.m.d.

Reiese cu claritate : una 
se cere — alta se găsește. 
De ce 7 Pentru a răspunde 
cît mai exact la această în
trebare, am vizitat nume
roase fabrici de conserve, 
depozitele acestora și ale 
organizațiilor comerciale, 
am avut convorbiri cu fac
tori competenti din sfera 
industriei și comerțului. 
Iată cîteva concluzii la care 
am ajuns în final. Cauzele 
principale pentru care cere
rea se potrivește cu oferta 
la fel ca nuca în perete 
sînt cel puțin patru ; mai 
întîi că. în loc să fie împin
se spre magazine, mare par
te din mărfurile solicitate 
de cumpărători sînt — de 
neînțeles 1 — ținute sub 
cheie. în depozitele indus
triei și comerțului. Eram 
deunăzi la una dintre cele 
mai mari fabrici de con
serve de legume din țară, 
„Valea Roșie". (Din econo
mie de spațiu nu vom stărui 
asupra debandadei existente 
în curtea acestei unităti e- 
conomice : legumele crude 
erau ținute claie peste gră
madă. în aer liber, supuse 
intemperiilor. Cu un alt 
prilej o să demonstrăm ce 
efecte are o asemenea 
practică). Vizităm depozi
tele întreprinderii. Aco
lo, ce să vezi : în magazi
ile proprii ale Fabricii 
„Valea Roșie" este depozi
tată în acest moment mai 
mult de jumătate din pro
ducția unui an întreg ! 
Ai senzația că bunuri
le, în valoare de multe 
zeci de milioane, n-au fost 
realizate pentru consumul 
populației, ci pentru un scop 
în sine, sau poate pentru 
distracția personală a con
ducerii acestei fabrici. Si
tuația nu a rămas fără ur
mări : pentru diferite aba
teri și dezinformare, direc
torul a fost scos din funcție; 
contabilul-șef de asemenea... 
Vizita în această întreprin
dere, care de ani de zile nu 
mai realizează nici un pro
dus nou. a fost penibilă. Cu

un an în urmă. în Ioc de 
beneficii, s-au înregistrat 
12 milioane lei pierderi. 
Măsurile luate în ultimul 
timp de foi urile competente 
au fost însă binevenite. 
Noul director — cu care am 
avut ocazia să discutăm — 
este, după cum ne-am dat 
seama, animat de dorința să 
facă ordine în întreprinde
rea pomenită. O măsură se 
impune însă cu acuitate : 
descongestionarea depozite
lor, în care sînt „îngropate" 
milioane de lei.

Ar fi. poate, de prisos să 
descriem în amănunt că și 
alte fabrici de conser
ve — „Fructonil“-Oiurgiu, 
„I.I.S.'-Caracal ș.a.m.d. — 
au restante mari tocmai la

Firește, nimeni nu obligă 
comerțul să achiziționeze de 
la industrie marfă de care 
nu duce lipsă. Totuși, 
ganizațiile 
„convinse" 
marfă pe 
n-o 
tre partenerii lor de afaceri: 
producătorii. Recent întorși 
de la contractările pentru 
1971. directorii întreprinde
rii comerțului cu ridicata 
de produse alimentare din 
Capitală povesteau cu lux 
de amănunte cum au încer
cat producătorii, chiar a- 
cum, în condițiile noii „legi 
a contractelor", să le pla
seze marfă lent vandabilă : 
„Vreți o sută de tone de 
ghiveci ? Vă dăm. dar con-

cere.

or- 
comerciale sînt 

să cumpere 
care nimeni 

chiar de că-

ÎN SUC
PROPRIU

încercare de a descifra

cauzele unor anomalii in

producerea și comercia

lizarea conservelor

de legume

produsele cerute insistent 
pe piață.

O precizare : nu toate în
treprinderile cu restanțe au 
ce livra, nu toate păstrează 
inutil conservele în propri
ile depozite. Sînt unele fa
brici care pur și simplu nu 
pot să-și vindă marfa. Iată 
și cauza : multe întreprin
deri ar vrea să obțină o 
rentabilitate substanțială 
fără să depună nici un 
fel de efort. în final, 
în loc să producă (cu efort 
mai mare) ceea ce se caută 
pe piață, produc marfă des
tinată... degradării in depo
zite. Dispunem de date ilus
trative : întreprinderea
„Fructonil“-Giurgiu reali
zează doar 60 Ia sută din 
contractul încheiat cu co
merțul la conserve de roșii 
decojite. doar 20 ta sută din 
contractul încheiat pentru 
dovlecei în floare, zero la 
sută la conserve de bârne... 
Cu toate aceste mari lipsuri, 
fabrica — de necrezut ! — 
și-a realizat și depășit pla
nul de producție ! Adică, 
a depășit corespunzător ola
nul la produse care nu 
cesită bătaie de cap : 
conserve de mazăre. Ia _ 
goșari în oțet. Ia salată de 
sfeclă roșie... Marfa reali
zată se caută ori nu se cau
tă. olanul de producție a fost 
..realizat". Multe fabrici 
de conserve procedează 
după același „sistem". Ne- 
realizarea planului ne 
sortimente este, prin urma
re, al doilea factor care 
menține sărăcia artificială 
din rafturi.

ne
ta 

go-

diționat : lingă suta de tone 
de ghiveci contractați 
noi și o mie de tone de 
goșari în oțet".

Uneori, reprezentanții 
ganizațiilor comerciale 
dează. Din dorința

cu 
go-

or- 
ce- 
de 

a obține ghiveci, cumpă
ră și gogoșari. (Tocmai 
de aceea, de pildă, gogoșarii 
zac cu anii în depozi
tele I.C.R.A. din car
tierul Militari). Iată ce 
se întîmplă mai departe : 
unitățile producătoare res
pectă cu strictețe planul de 
livrare la gogoșari mu
rați ; cît privește ghi
veciul, pînă la livrarea 
lui, comerțul și cumpărăto
rii rămîn să mai înghită în 
sec... Exemplu concret : 
„Valea Roșie" contractează, 
de formă. 30 tone de vinete 
în ulei și livrează... 7 : con
tractează 120 tone de pastă 
de tomate și livrează... 302 
tone.

A patra, dar nu ultima 
dintre cauzele care duc 
lipsa unor sortimente 
conserve din magazine, 
găsește chiar în sfera 
mercială. Am pătruns în 
cîteva depozite de alimente 
ale comerțului de stat si 
cooperatist. Ce am consta
tat 1 Se pare că molima de
pozitării inutile, peste care 
am dat la producători, s-a 
întins cu repeziciune si în 
perimetrul comercial. Cu 
toate că piața duce mare 
lipsă de măsline In ulei, am 
găsit în depozitele comerțu
lui (numai ale celui bucu-

Ia 
de 
se 

CO-

De cîteva tuni de zile, pe șo- . 
șeaua națională 56 A din județul I 
Mehedinți, In punctul numit I 
„Știrmina", stă părăsit un pod 1 
rulant. Cîndva, folosise la ridi- I 
carea viaductului din apropiere. I 
Acum el constituie, mai ales | 
noaptea, un permanent pericol de > 
accidente (de altfel, unul a și I 
avut loc). încercările de a da de I 
urmele stăpinului podului au ră- * 
mas fără rezultat. întrebați dacă I 
știu al cui e podul, attt șeful sec- I 
ției de drumuri naționale Turnu ‘ 
Severin, ing. Nicolae Băluță. cît | 
și constructorul viaductului sus- I 
țin că nu este al lor. Doar șeful | 
contabil al secției de drumuri 
naționale Tr. Severin tși amin- I 
tește că... „parcă ar fi al secției". I 
Cum însă nici el nu este sigur, ’ 
poate se ivește cineva care își I 
amintește mai... precis. Sperăm I 
ca, pînă la urmă, să 1 se afle to- | 
tuși stăpînul. Nu de alta, dar nu . 
vrem ca, mîine-poimîine. să au- I 
zim că a „uitat"... o uzină I

Rubrică redactată de i I
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" I

_________________________ J

peste o sută de va- 
Npn acest produs 1 
nepovestit că măsli- 
(jnțost încuiate acolo 
tr^ubsol) pînă vor fi 

c'anin butoaie. în bor- 
vor ticlă — (sau pînă 
lătur toț-n.n.) A- 
al coi.un alt subsol — 
erau id de consum — 18 mL
ei,, țn de ouă. cu sta- 
Multe din luna mai! 
aceeașie conserve au ce? Am 
edevin.mare mâ,sură 
tual de sternul ac- 
magazineY.'zl0nare, aJ 
depozitele?1 a eauză că 
special (za tertu!ul s*a“ 
gestionari?11. înmuW.L 
bilitatea sâai auJ,osl" 
la fata loci?n<^e 
pot aprovi^u se .n?31 
rile cerute cu r?a,rJul 
și existentlrapârât°r! 
Aproximativ depozite, 
săptămină t?ata , I?? 
la magazin1 vizită 
logll organizamerceo" ciale. Asistăm comer- 
mercial denum!tu! c?7 
de mărfuri". EimandS 
înțeles că șefii ?. S1,ne 
își formulează'-inel.?r 
In funcție de cetenz,le 
părătorilor. F 
mai multe cazuri., 
logul saltă din uri' 
pildă, zice : „bami, 
serve de legume.' 
măsline nu se găses, nnzitp Pînă vin ni*’

*

iDarcun?‘ - cele 
jeeo- 
<De 
■on- 

. ..... . 51 
pozite. Pînă vin. mje' 
însă cu magazinul," 
luați gogoșari în oțet ' 
sole, mazăre boabe...1" 

Adeseori, șeful de t 
te se lasă „convins" și 
servește clienții nu cu 
ce se cere, ci cu ceea 
s-a oferit de la dep< 
Cineva poate întrel 
bine, bine, dar mărfuj 
le solicitate de cump 
rător — și existente î 
stoc — de ce și pînă cîn 
sînt păstrate în f 
Sînt păstrate în 
pentru că organizațiile co
merciale, „inspirate" de 
direcțiile de specialitate din 
ministere, speră să se des
cotorosească mai întîi de 
mărfurile greu vandabile. 
Perioada de păstrare se lun
gește uneori pînă tîrziu 
vara, cînd apar legume
le proaspete. Doar avem 
experiența anilor trecuți : 
cînd pe piață apar tru
fandalele, apar și con
servele căutate In maga
zine ! De ce această scanda
loasă situație 7 Pînă cînd 
vom mai vorbi de pierderi 
într-un sector cu atît de 
mart resurse de cîștlg 7

...Tn finalul investigației 
noastre am căutat să aflăm 
șl opinia unor factori com
petenti din sfera industriei 
si comerțului cu articole a- 
limentare conservate. Tn 
realizarea Intenției noastre 
am fost ajutați de audierea 
unei teleconferînte organi
zate de Ministerul Indus
triei Alimentare. Din răs
punsurile partîcinantilor 
am înțeles două lucruri : 
a) lipsurile semnalate sînt 
cunoscute ; b) conducătorii 
unuia sau altuia din com
partimentele vizate justifică 
situația creață, tn felul lor. 
..original". Pentru că nu 
putem publica fiecare opi
nie In parte, semnalăm fo
rurilor de 
Si M.I.A., 
combinate 
dustriale 
de care răspund s-au acu
mulat cam multe nereguli 
av’nd drept rezultate dere
glări In aprovizionarea 
populației, diminuarea ren
tabilității. Iată pentru ce. 
din partea forurilor citate, 
se așteaptă neîntârziat mă
suri drastice si hotărîte.

piua cur .■ 
depozite .1 

depoziteț

resort din M.C.I, 
conducerilor de 
si centrale tn- 

că în sectoarele

Gheorghe GRAURE

STADIUL RECOLTĂRI!
PORUMBULUI *

** 
}
i
i

*

(
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
iprafețe mari cu cartofi și sfeclă de l 
ate măsurile pentru urgentarea recol- ’

!
**
\

Și AL ÎNSĂMÎNȚĂRII
GRIULUI

în această perioadă, oamenii muncii din agricultură 
își concentrează eforturile pentru terminarea grabnică 
a lucrărilor agricole de toamnă. Ținind seama de tim
pul înaintat, este nevoie să se acorde, în continuare, 
maximum de atenție pentru a încheia in cel mai scurt 
timp posibil recoltarea porumbului și a celorlalte cul
turi tîrzii și insămînțarea griului pe întreaga supra- 
făță prevăzută.

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii, in ziua de 27 octombrie 1970, rezultă că 
porumbul a fost recoltat in proporție de 84 la sută din 
suprafața cultivată in întreprinderile agricole de stat 
și de 78 la sută în cooperativele agricole. In I.A.S din ju
dețele Dolj, Teleorman Galați și Vaslui s-a terminat 
recoltatul porumbului, iar în unitățile din alte județe 
această lucrare se apropie de sfîrșit. Recoltatul porum
bului s-a încheiat și în numeroase cooperative agricole. 
Spre exemplu, cooperativele agricole din județul Vilcea 
au Încheiat culesul porumbului încă de acum cîteva 
zile, această lucrare fiind efectuată tn proporție de 99 
La sută în unitățile cooperatiste din județul Argeș, 95 
la sută în cele din județul Teleorman, 94 la sută — 
lași, 93 la sută — Dolj, 91 la sută — Ilfov și Gorj, 88 
la sută — Galați,

Suprafețe mai mari de recoltat sînt într-o serie de 
județe din zona a treia climatică, care cuprinde majo
ritatea județelor din Transilvania, unde vegetația a 
fost întîrziată. Pînă în seara zilei de 26 octombrie a.c., 
porumbul a fost recoltat de pe numai 16 la sută din su-

pratața cultivată în cooperativele agricole din județul 
Sibiu, 17 la sută in cele din județul Bistrița-Năsăud, 
18 la sută — Mureș, 33 la sută — Cluj, 37 la sută — 
Satu-Mare, 50 la sută — Bihor, 58 la sută — Timiș. în 
aceste județe este deosebit de important ca organele 
agricole, consiliile de conducere ale cooperativelor agri
cole să organizeze temeinic munca, să se ocupe de mo
bilizarea cooperatorilor la culesul, transportul și depo
zitarea porumbului în ritm cit mai rapid.

In cooperativele agricole recoltarea cartofilor s-a e- 
fectuat pe 94 la sută din suprafața cultivată, iar sfecla 
de zahăr de pe 75 la sută din total. In ultimele zile, 
într-o serie de unități se constată o stagnare a lucrări
lor de recoltare, datorită atît ploilor căzute, cît și sla
bei organizări a muncii. Este nevoie ca Jn unitățile to 
care mai sînt sui 
zahăr să se ia toate ----------  ,------- —
tatului și pentru protejarea produselor împotriva în
ghețului.

Una dintre cele mai urgente lucrări de sezon este 
terminarea grabnică a însămințării griului. Această 
lucrare a fost efectuată pe 92 la sută din suprafețele 
prevăzute in LA.S. și pe 85 la sută în cooperativele a- 
gricole.

Muncind cu hărnicie, lucrătorii ogoarelor vor asigura 
stringerea, transportul și depozitarea Întregii recolte 
în bune condiții și însămlnțarea griului la un nivel 
calitativ ridicat

N COOPERATIVELE AGRICOLE DIN JUDEȚUL CLUJ

Volumul mare de lucrări
I recoltarea porumbului impune
Recede porumb trebuie culeasă 

și pusă mai repede la adăpost de 
intemp< țn acest sens acționează
mi hOta ° bună parte din consiliile dtQnjju^re aie cooperati
velor Ujie din județul Cluj, 
speclaliș cooperativa agricolă 
din Cim. Turzii, bunăoară, orga
nizația dtrțid a intervenit cu toată 
energia p^ a combate opinia ce- 
1Or.c8ne ^eau că ”mal este vre" me . Foni;] p£ ce]e hectare 
a rost strikpfoapg jn întregime și 
transportat pătule ; partea privind 
plata munc j.M.A. a fost predată 
la baza de ipție. Harnicii coopera
tori de aici încheiat în cele mai 
bU2® CPndi^1' însămînțările.Recoltarea Tjmbuiuj este privită 
C? »° ,.orareu maximă importanță și In alte unltdin jU(jețt Ca atare, 
n uc-?op€r?)tlve»sricole din Cițcău, Bobilna, Recearjsturj [ara Mera, 
Dezmir și din gjțg părți, cu
lesul porumbultVa înrheiat sau este 
pe terminate.

Din păcate nu, acționează tn a- 
celași fel in t^iSoperativele agrl-

Imagine din cartierul Balta Albă

cole, fapt care face ca pe ansamblul 
județului să mai existe mari supra
fețe nerecoltate. Pînă în ziua de 26 
octombrie, in cooperativele agricole 
nu s-au recoltat decit 9 981 ha cu po
rumb din cele 30 100 hectare, ceea ce 
reprezintă foarte puțin. în unele 
unități aproape că nu s-a cules nimic. 
Mult intirziate sînt recoltatul, trans
portul și depozitatul porumbului, mai 
ales în cooperativele din Bîrlea Bo- 
ian, Ceanu Mare. Ploscoș, Valea Flo
rilor. Săvădisla, Nireș și altele. în a- 
ceste unități o mare parte din supra
fețele cu porumb urmează a fi însă- 
mințate cu griu. „Nu culesul porum
bului ne doare, afirma Gheorghe 
Rozsnyai, președintele cooperativei 
din Vaida Cămăraș. ci însămînțările. 
Porumbul în 2—3 zile îl avem în 
coștee". Aici insă lucrările nu merg 
bine nici la recoltat, nici la semănat. 
Din cele 300 hectare prevăzute s-au 
insămințat cu griu numai 170 hectare 
pentru că nici acestei lucrări nu 1 se 
acordă atenția cuvenită. Discuția cu 
președintele am avut-o duminică, la 
prînz, cind după 3 zile ploioase răsă
rise in sfirșit soarele. In loc să fie 
mobilizate toate forțele. la recoltatul 
porumbului, camioanele, tractoarele 
și remorcile erau aliniate la sediu. 
In schimb, acasă la președinte se 
„muncea" de zor. Circa 10—12 coope
ratori făceau zi de clacă la tencuitul 
casei președintelui. Este de neimagi
nat un asemenea abuz la un preșe
dinte de cooperativă agricolă, inves
tit cu răspunderea de a pune inte
resele obștei pe primul plan, de a 
veghea la bunul mers ai treburilor 
cooperativei agricole.

Tn aceeași zi am vizitat șl alte uni
tăți rămase în urmă cu lucrările de 
toamnă, inclusiv recoltatul porumbu
lui. La cooperativa agricolă din Borșa 
nu s-au recoltat decit 10 hectare din 
cele 150 cultivate cu porumb. La lu
cru nu era Insă nimeni. In schimb 
atelajele cooperativei erau folosite la 
transportul lemnelor și la alte lu
crări. La cooperativa agricolă din 
Livada, unde 
proape nimic, se 
unor trotuare I

de necesare, în momentul de față o- 
biectivul principal trebuie să fie ter
minarea semănatului și recoltatului.

Luni, înainte de amiază, am vizitat 
cîteva cooperative agricole din partea 
de cîmpie a județului. La cooperative
le agricole din Triteni Colonie, Vii- 
șoara și în alte cîteva locuri, dis-de- 
dimineață cooperatorii au ieșit la lu
cru cu toate mijloacele de transport. 
In schimb, la Ceanu Mare am întîl- 
nit o situație cu totul anormală. La 
orele 9 dimineața tractoarele făceau 
„încălzirea" prin mijlocul comunei. 
La sediul cooperativei agricole, la 
consiliul popular, la bufet era o for
fotă ca după nuntă. Președintele co
operativei agricole, Nicolae Suciu, ve
nea și el agale către sediu. Poate n-ar 
fi fost nevoie să redăm atmosfera de 
aici dacă la această cooperativă lu
crările n-ar sta așa cum stau : din 
420 hectare cu porumb s-au recoltat 
numai 40 hectare. Din 600 de 
hectare cu culturi de toamnă 
au fost însămînțate numai 163 
hectare. Tov. Constantin Popa, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, ne spune că brigadierii se 
întîlnesc cu conducerea cooperativei 
doar o singură dată pe săptămină pe 
motiv că distanțele-s prea mari. Deci, 
practic, consiliul de conducere nu 
știe pe ce forță contează în fiecare zi, 
cu ce mijloace se lucrează, mai ales 
că membrii consiliului întîrzie 
pe la sediu în loc să meargă la mun
că.

La direcția agricolă nl s-au dat 
asigurări că toți specialiști! sînt pre- 
zenți to unități pentru a da ajutor 
in organizarea muncii. Din cele 8 uni
tăți vizitate numai in una singură 
am tntilnit prezent un instructor al 
uniunii cooperatiste județene. Este 
necesară prezența mai activă in uni
tăți a specialiștilor direcției agricole, 
a activiștilor uniunii cooperatiste ju
dețene, a tuturor celor ce răspund de 
agricultura județului.

(Urmare din pag. I)

nu se recoltase a- 
lucra la amenajarea 
Orlcît ar £i acestea

manifestare și afirmare a inteligen
ței tehnice naționale.

Din 1960 a început o nouă etapă 
de perspectivă și dezvoltare energe
tică, în care punctele de reper le-au 
alcătuit hidrocentralele de pe Argeș, 
Lptru și Dunăre, termocentralele de 
la Luduș, Craiova și Deva. Pentru 
sistemul energetic românesc, cinci
nalul 1966—1970 reprezintă perioada 
afirmării unui puternic progres teh
nic, a dării în exploatare a unor 
grupe cu puteri unitare mari și pa
rametri ridicați. Dacă pînă în 1965 
țara noastră nu dispunea decit de 
un singur grup de 150 MW, anii 
actualului cincinal — perioadă în 
care Congresul al IX-lea al partidu
lui a situat problemele energeticii la 
un loc de maximă importanță — 
au însemnat punerea în funcțiune a 
unor grupuri de 200 MW la Luduș, 
Borzești, Deva și de 330 MW la Cra
iova. Pe această bază, a devenit po
sibilă în ultimii ani creșterea simți
toare a puterii totale instalate in ter
mocentrale : 800 MW la Luduș, 9B0 
MW la Craiova și în curînd 840 MW 
la Deva.

Paralel cu crearea de noi unități 
energetice, pe baza aceluiași plan de 
perspectivă s-a continuat acțiunea 
de modernizare șl dezvoltare a cen
tralelor electrice construite în primii 
ani ai planului de electrificare. Toate 
acestea sint fapte ce înscriu energe
tica noastră pe coordonatele progre
sului tehnic contemporan, implicit 
ale înaltei eficiențe economice.

Paralel cu construcția de mari ter
mocentrale, în ultimul deceniu, și cu 
deosebire în cea de-a doua parte a sa, 
o mare atenție a fost acordată de 
către conducerea partidului folosirii 
potențialului hidroenergetic al țării. 
In primul an al actualului cinainal a 
fost dată în funcțiune hidrocentrala 
de pe rîul Argeș, obiectiv de un ridi

cat nivel tehnic. După terminarea 
salbei de hidrocentrale de pe riul Bis
trița a fost realizată prima treaptă 
de patru centrale hidroelectrice și pe 
Argeș în aval de centrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. In prezent, pe ace
lași rîu, au început lucrările unei noi 
trepte care va cuprinde, în final, opt 
noi centrale. Tot in Carpații meridio
nali, pe Lotru, se desfășoară din plin 
lucrările la una dintre cele mai 
mari hidrocentrale electrice, unde se 
realizează o cădere a apei de 816 me
tri și o „galerie forțată" cu înclinație 
de 32 de grade, ceea ce înseamnă 
pentru specialiștii români un verita
bil succes tehnic.

Fără îndoială, cel mai important 
obiectiv hidroenergetic al celor două 
decenii de electrificare. îl reprezintă 
centrala de la Porțile de Fier, pe 
care o construim in colaborare cu 
R.S.F. Iugoslavia. Acest mare obiectiv 
hidroenergetic a inceput să producă 
energie electrică cu două din cele 
șase agregate : primul în luna august 
și cel de-al doilea în luna octombrie.

Eforturile considerabile făcute de 
statul nostru pentru dezvoltarea e- 
nergeticii s-au concretizat în remar
cabile rezultate. Dacă în' 1950 puterea 
instalată in toate unitățile energetice 
ale țării era de 740 MW, ea a sporit 
în 1965 la 3 258 MW. Incepînd cu ac
tualul cincinal, se remarcă un salt 
considerabil în ritmul de creștere a 
puterii instalate. La sfîrșitul anului 
1970, puterea instalată in unitățile e- 
nergetice va fi de circa 7 500 MW, iar 
producția de energie electrică de circa 
35 miliarde kWh.

Paralel cu creșterea continuă a 
puterii instalate în centrale electrice 
a fost dezvoltat și modernizat cores
punzător sistemul de distribuire si 
transport al energiei electrice și ter
mice. Lungimea liniilor de transport 
de înaltă tensiune depășea la sfîrși
tul anului trecut 10 000 km, ceea ce 
înseamnă de peste 3,6 ori mai mult

ca în 1960. Rezultate remarcabile au 
fost obținute în cele două decenii și 
in acțiunea de electrificare a satelor. 
Numărul satelor electrificate în ac
tualul cincinal depășește 4 000, La 
sfirșitul anului 1970, circa 80 la sută 
din totalul satelor vor fi electrificate.

Pe aceste înfăptuiri, pe aceste 
probe materiale incontestabile prin 
care ne-am verificat și ne verificăm 
puterile, se sprijină temeinic perspec
tiva spre viitor, consacrată în Direc
tivele Congresului al X-lea al P.C.R. 
printr-un capitol distinct, rezervat
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menajări hidroenergetice de folosi 
(ă complexă.

Cît privește primul aspect, este d 
reținut faptul că puterea instalați 
în centralele electrice ale viitorului 
cincinal va totaliza circa 6 000 MW, 
cifră aproximativ egală cu întreaga 
putere instalată, tn tara noastră, ia 
sfirșitul anului 1969.

Programul de folosire complexă a 
apelor va debuta prin Intrarea ta 
funcțiune, in anul viitor, cu întreaga 
sa capacitate, a hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, unul din cele mal

ENERGETICA
valorificării resurselor energetice și 
electrificării în perioada 1971—1980. 
Exprimind consecvența preocupării 
partidului nostru de a asigura ener
geticii acel pas înainte față de proce
sul de industrializare, Congresul al 
X-Iea a stabilit un ritm de dezvol
tare a energeticii superior eelui al 
producției industriale în ansamblu, 
ceea ce va permite să se realizeze o 
producție de 55—57 miliarde kWh in 
1975 și de 80—85 miliarde kWh în 
1980.

Pentru dezvoltarea energeticii ro
mânești în deceniul următor, defi
nitorii sînt trei direcții : concentrarea 
într-o măsură sporită a puterii in
stalate în unități energetice tot mal 
mari, valorificarea in condiții econo
mice a unor cantități crescînde de 
lignit prin construirea de centrale 
termoelectrice dotate cu agregate de 
mare putere, în vecinătatea bazine
lor carbonifere, și realizarea unor a-

reprezentative ansambluri energeti
ce din lume. Ținind seama de poten
țialul hidroenergetic disponibil al Du
nării, se studiază, în continuare, posi
bilitatea realizării unor noi obiecti
ve, dintre care unele în colaborare 
cu țările riverane vecine și prietene. 
Sînt în curs de proiectare variantele 
de execuție a barajului din zona Is- 
laz-Somovit pentru amenajarea Îm
preună cu R.P. Bulgaria a unei hi
drocentrale ; împreună cu R.S.F. Iu
goslavia se prevede construirea hi
drocentralei de la Gruia-Rodujevac.

Potențialul hidroenergetic al rîurilor 
interioare va fi, de asemenea, intens 
valorificat. Din seria hidrocentralelor 
ce vor fi puse în funcțiune se remar
că cea de pe Lotru, cu o putere insta
lată de 500 MW. aceea de pe Someș — 
la Mărișelu, de 220 MW, și aceea de la 
Tarnița, de 45 MW. Altă centrală de 
mare putere va fi amenajată pe 
Sebeș — la Gîlceag, de 150 MW. Tot 
în această perioadă va continua ame
najarea Oltului inferior.

s e ■ ■ h a a
De acest viitor apropiat este legată 

și introducerea în țara noastră a celei 
mai moderne și mai eficiente surse e- 
nergetice : energia nucleară. Așa cum 
prevăd Directivele Congresului al X- 
lea al partidului, in perioada 
1971—1980 se va începe construirea 
primelor unități energetice în centra
le nuclearo-electrice. Trecerea la fo- 
osirea energiei nucleare pe scară 
idustrială necesită rezolvarea unor 
ultiple probleme legate de realiza- 
h lor și de stabilirea unui program 
<t perspectivă pentru valorificarea, 
“condiții economice, a resurselor de 
uhiu de care dispune țara noastră, 
Peru participarea în proporție cres- 
ctlA a industriei noastre construc- 
t°ai <je mașini la fabricarea în țară 
a utajelor necesare și, totodată, pen
tru legătirea din timp a condițiilor 

tkcere, după 1980, la utilizarea 
de rețtoare de tip avansat. Vor tre
bui Oitinuate eforturile pentru a 
asiguridin timp cadre cu înaltă ca- 
lificarețn toate specialitățile pe care 
le soliită dezvoltarea energiei nu
cleare.

Prelutea și transportul noilor can
tități de'energie electrică ce se vor 
produce ©cesită construirea de noi 
stații de ransformare și linii de 
transport. Se prevede construirea în 
perioada 171—1975 a peste 2000 km 
de linii de220 și 400 kV. Extinderea 
utilizării tasiunii înalte de 400 kV 
va amelion funcționarea în ansam
blu a sistemului energetic, ridicln- 
du-se gradu, de siguranță și micșo- 
rîndu-se pitderile de energie elec
trică. Pînă lasfîrșitul anului 1975 va 
fi încheiată ațiunea de racordare la 
sistemul enerjgtic a tuturor satelor 
țării.

Fără a intra atr-o analiză aprofun
dată, înfăptuire obiectivelor prevă
zute de viitorul cincinal pentru dez
voltarea energeticii pune în fața noas
tră sarcini deosejit de importante.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

Accentul principal îl vom pune pe 
creșterea eficienței economice a in
vestițiilor, prin adoptarea de soluții 
care să permită diminuarea fondurilor 
investite pe unitatea de putere insta
lată, reducerea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaje în totalul investi
țiilor, creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost al ener
giei electrice. Eforturile constructori
lor și montorilor vor fi concentrate a- 
supra reducerii duratei de execuție a 
noilor obiective, terminării integrale 
a tuturor instalațiilor aferente, ast
fel Incit după punerea in funcțiune a 
capacităților să se atingă în cel mai 
scurt timp parametrii prevăzut! ta 
proiect

Cu perseverență ne vom preocupa 
de exploatarea rațională și funcțio
narea optimă din punct de vedere e- 
conomic a agregatelor din centralele 
electrice. O și mai mare amploare 
va cunoaște .acțiunea de scădere a 
consumurilor specifice de combusti
bil. Ne propunem, de asemenea, să a- 
cordăm o atenție sporită reducerii 
pierderilor de energie electrică și 
creșterii siguranței in funcționarea 
sistemului energetic național.

Folosind bogata experiență dobîn- 
dită în cei douăzeci de ani petrecuțî 
pe șantierele energetice ale țării, deo
sebita capacitate profesională și Întrea
ga lor putere de muncă, colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din ramura energiei electrice își vor 
aduce contribuția la înfăptuirea mă
rețului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră. Bizuindu-ne 
pe succesele obținute pînă acum, vom 
munci cu încredere și optimism pen
tru ca, în viitor, energetica româ
nească să progreseze intr-un ritm 
tot mai susținut, pentru a ne situa 
printre țările avansate din lume în 
privința producției și a consumului 
de energie electrică.

/
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VIZITA PREȘEDINTELUI lONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESC, LA WASHINGTON

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU
George Shultz, director 

al Oficiului pentru buget 
și problemele conducerii

Luni după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la reședința 
oficială ce i-a fost rezervată la 
„Blair House" pe George Shultz, 
director al Oficiului pentru buget 
și problemele conducerii.

La întâlnire și la convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej 
•u participat Ion Românu, consi-

lier, șl Comeliu Bogdan, ambasa
dorul României la Washington, 
precum și Leonard C. Meeker, am
basadorul S.U.A. la București.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind siste
mul de informații și de prognoză 
economică, pregătirea cadrelor, 
precum și alte probleme legate de 
organizarea și conducerea activi
tății economice.

Clifford Hardin, ministrul
agriculturii al S.U.A

In după-amiaza zilei de 26 oc
tombrie, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la reședința 
afictală de la „Blair House" pe 
Clifford Hardin, ministrul agri
culturii al S.U.A.

La întâlnire și la convorbiri au 
participat Gheorghe Oprea, consi
lier și Comeliu Bogdan, ambasa-

Republicii Socialiste Româ-dorul
nia la Washington, din partea ro
mână, iar din partea americană 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării în
tre cele două țări în domeniul a- 
griculturii.

Președintele Nicolae Ceaus<sa,u,at de personalități ale vieții economice americane la dejunul oferit în 
" $ cinstea sa de ministrul comerțului al S.U.A.

în onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
ministrul comerțului al Statelor 
Unite ale Americii, Maurice Stans; 
a oferit marți la prînz un dejun 
în sala de recepții a Departamen
tului Comerțului.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea și Ion Românu, 
consilieri, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
Robert Siteiliano, subsecretar al 
Departamentului Comerțului, Ro
bert Mclellan, adjunct al ministru
lui pentru problemele comerțului 
interior și exterior, 
Meeker, ambasadorul

Leonard 
Statelor

Unite la București, Henry Ford, 
președinte al Consiliului de Admi
nistrație și director exeoutiv al 
companiei „Ford 
Gates, președinte 
de administrație 
„Intercontinental
Gerstacker, președinte al Consi
liului de Administrație al compa
niei „Bow Chemical", William 
Franklin, președinte al companiei 
„Caterpillar Tractor", alte per
soane oficiale și oameni de afa
ceri.

în timpul dejunului a avut loc 
o convorbire privind dezvoltarea 
relațiilor economice româno-ame- 
ricane, explorarea unor noi posi
bilități de extindere a acestora, a 
cooperării economice și alte pro
bleme de interes comun.

Motor", John 
al Consiliului 
al corporației 
Hotels!", Carl

Dejun in onoarea soției

Intîlnirea cu reprezentanții
presei americane

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stait al României, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întâlnit la 
reședința sa oficială de la „Blair 
House" cu un grup de ziariști — 
reprezentanți ai principalelor coti
diene americane, ai marilor agen
ții de presă și societăți de radio- 
televlziune, cu care a avut o con
vorbire.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a răspuns la întrebările ziariștilor, 
expunînd poziția României față de 
problemele majore ale vieții inter
naționale, moduli în care concepe 
țara noastră rezolvarea 
probleme și cum înțelege 
ționeze în acest sens.

în încheierea întâlnirii, 
față au aplaudat călduros,

acestor 
să ac-

mind șefului statului român pen
tru răspunsurile primite.

Printre gazetarii prezenți la în
tâlnire se aflau John Anderson, 
șeful secției externe de la „Wa
shington Post", Tad Szulc, cores
pondentul diplomatic al ziarului 
„New York Times", John Highto
wer, șeful subredacției din Wa
shington a agenției „Associated 
Press", Marvin Kalb, corespon
dent al rețelei de televiziune 
„Columbia Broadcasting System" 
(C.B.S.), Herman Nickel, corespon
dent pentru problemele externe al 
revistei „Time", Cari Migdali, co
respondent pentru problemele po
litice internaționale al revistei 
„US News and World Report", 
John Wallach, corespondent diplo
matic al trustului de presă „Hearst 
Newspapers".

întâlniră cu reprezentanți 

ai conunității americanilor

d< origine română
La ambasada țării1Stre din 

Washington a avu’c> marți 
după-amiază, o înittf a Preșe
dintelui Consiliului otat ai Ro" 
mâniei, Nicolae Ce43011’ a so_ 
ției sale și a perșâlor oficiale 
care îl însoțesc în » în S.U.A., 
cu reprezentanți ^«unității a- 
mericanilor de ore română.

întâlnirea a înJt printr-un 
moment emoțior' aPlauze, a- 
clamații, urări rTraiast’3

cei de
mulțu-

- L° Reston Vlr9,n,a- localnicii înconjoară cu căldură fieful statului român

VIZITA IN LOCALITATEA RISTON-VIRGINIA
în cursul dimineții de marți, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și .per
soanele oficiale care îl însoțesc au 
făcut o vizită în localitatea Reston 
— statul Virginia — situată la 40 
kilometri de Washington. Aici, în- 
tr-un decor de coline împădurite cu 
pilcuri de stejari îngălbeniți de 
toamnă, se aplică proiectul „Colum
bia" de construcție a unor ansam
bluri urbane ce prefigurează tipul 
unor orașe viitoare.

La sosirea la Reston, oaspeții au 
fost întâmpinați și salutați de Wil
liam Henry, membru al Consiliu
lui de administrație al corporației 
„Gulf Oii", și Robert Perce, preșe
dintele Asociației proprietarilor de 
case din Reston.

în fața unei hărți, Peter Mc Can- 
dless, director la „Gulf Reston 
inc.", a prezentat președintelui 
Ceaușescu topografia dispunerii 
ansamblurilor de construcții și cri
teriile arhitectonice urmărite de 
proiectanți. Localitatea este un la
borator urbanistic întins pe o su
prafață de 32 de hectare și aparți
ne corporației „Gulf Oii". Con

strucțiile se integrează în re’f în 
așa fel Jncît mediul natura*5011- 
nele și pilcurile de arbori Pâs_ 
trează intacte.

Președintele Ceaușescu ? >nte- 
resat de concepția urbani, de 
modul în care se asigurjeprovi- 
zionarea cu apă. Se vizitza aPot 
pe jos, primul din cele nci cen
tre ce se construiesc aic Rezonul 
numără acum 11 000 d locuitori, 
iar proiectele apreciaz ca se va 
putea ajunge în viitor3 cifra de 
80 000.

Arhitecții pun accezi pe den
sitatea construcțiilor e case pen
tru a se păstra cit r>i largi spa
țiile de uz comun c»tre ansam
bluri. Se vizitează P°i interiorul 
unei case.

în timp ce «ypeții străbat 
aleile asfaltate ce ac legătura de 
la un grup de clăcTi la altul, două 
gospodine, aflate n fața locuinței 
lor, cu copiii, se propie de preșe
dintele Ceaușesc pentru a-1 sa
luta. Ele își exi'imă bucuria de 
a putea schimb; cîteva cuvinte cu 
șeful statului ?mân. Fotorepar-

terii se grăbesc să surprindă pe 
peliculă o scenă caldă, umană, 
Lowel Citron, una dintre cele două 
gospodine, îl roagă pe președintele 
Ceaușescu să-i viziteze locuința. 
Ea declară apoi, la despărțire, că 
se simte deosebit de onorată că 
președintele României a fost oas
petele casei sale.

în încheierea călătoriei la Res
ton, președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să viziteze și un 
magazin alimentar construit în 
acest ansamblu. în timpul parcur
gerii diferitelor raioane ale ma
gazinului, președintele Ceaușescu 
s-a interesat de sistemul de orga
nizare a activității comerciale, de 
felul în care urbaniștii gîndese 
integrarea spațiilor destinate aces
tei activități în peisajul arhitecto
nic.

La despărțire, șeful statului ro
mân a mulțumit gazdelor pentru 
căldura cu care a fost înconjurat 
la Reston, pentru explicațiile pri
mite.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
Îndreptat apoi spre Washington.

mânia", „Trăiască prietenia din
tre poporul român și poporul a- 
merican" au întâmpinat pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu la in
trarea sa în salonul în care a avut 
loc reuniunea.

în numele comunității america
nilor de origine română, N. Lun- 
gociu, președintele Comitetului pa
rohial al Bisericii Ortodoxe din 
Washington, a declarat că cei pre
zenți se simt deosebit de onorați 
de a saluta în persoana președin
telui Nicolae Ceaușescu pe „repre
zentantul patriei noastre de ori
gine, pe primul președinte al Ro
mâniei care ne vizitează patria 
adoptivă". „Noi, americanii de ori
gine română, a spus vorbitorul, 
continuăm să ne simțim legați 
spiritual de România, patria de 
origine a multora dintre noi sau 
a părinților noștri. De aceea noi, 
continuînd să fim cetățeni loiali 
ai țării noastre adoptive, Statele 
Unite ale Americii, urmărim cu 
interes evoluția relațiilor dintre 
cele două țări și ne bucură orice 
progres realizat în aceste relații. 
Știm că dv. personal, domnule 
președinte, aveți o contribuție în
semnată la progresele de pînă a- 
cum și sperăm că și în viitor veți 
continua această acțiune spre fo
losul ambelor popoare".

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
țumit pentru cuvintele prietenești 
ce i-au fost adresate, pentru pri
mirea călduroasă ce i s-a făcut.

„Ne bucură — a spus el — că 
cetățenii americani care s-au năs
cut în România sau ai căror pă
rinți sînt de pe aceste meleaguri 
își reamintesc de locurile unde 
s-au născut.

Probabil mulți dintre dv. aveți 
imaginea unor timpuri mai vechi. 
Dar cei care au vizitat recent Ro
mânia au avut prilejul să constate 
schimbările mari petrecute în pa
tria noastră. Vă pot spune că Ro 
mânia de azi, care continuă tradi
țiile progresiste ale înaintașilor, 
este o Românie cu totul nouă, in 
care toți cetățenii sint adevărați 
stăpîni ai țării și-și făuresc viața 
așa cum o doresc".

In continuare, președintele 
Ceaușescu a spus : „In ultimii an 
avem relații foarte bune cu Sta 
tele Unite. Am obținut o serie de 
progrese în colaborarea economi
că, tehnico-științifică și culturală 
și sîntem dornici de a dezvolta 
aceste relații. De altfel, in convor
birile pe care le-am avut in timpul .• 
vizitei președintelui Nixon la 
București și cu prilejul vizitei 
mele aici s-a relevat că există 
posibilități multiple de a dezvolta 
aceste relații, că există dorința de 
a colabora, cu toate deosebirile 
de orinduire socială și de 
păreri, în unele probleme ale vie
ții internaționale. Această colabo
rare are loc pornind de la respec
tarea independenței și suveranită
ții, egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne. De 
altfel, acestea sînt principiile pe 
care România, poporul român, 
Partidul Comunist Român — care

conduce destinele de astăzi ale 
țării — le-a înscris in programul 
său și este hotărit să le înfăptu
iască în relațiile cu toate statele.

Dumneavoastră, ca cetățeni a- 
mericani, puteți să contribuiți la 
dezvoltarea acestor relații. Noi 
vedem în colaborarea cu S.U.A., 
cu toate țările lumii, o contribuție 
la cauza păcii".

în încheiere, președintele 
Ceaușescu a spus celor prezenți 
că „ei sînt oricind bine primiți în 
România, că oricind doresc își pot 
vizita rudele, pe cei dragi" și le-a 
urat multă sănătate și fericire.

Cuvintele președintelui Ceaușescu 
au fost îndelung aplaudate de cei 
prezenți. O tînără americană de o- 
rigine română, în costum popular 
românesc, și soțul ei au oferit tran
dafiri roșii președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale.

Șeful statului român și soția sa, 
celelalte persoane care îl însoțesc 
s-au întreținut prietenește cu re
prezentanții comunității america
nilor de origine română, într-o 
atmosferă caldă, exipresie a senti
mentelor de stimă și dragoste ale 
acestora față de patria de ori
gine — România.

La încheierea acestei călduroase 
manifestări, președintele Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Elena Ceau
șescu, Dumitru Popescu, Cornelia 
Mănescu, celelalte persoane ofi
ciale române s-au fotografiat îm
preună cu reprezentanții comuni
tății americanilor de origine ro
mână.

președintelui Consiliului de Stat,
Elena Ceaușescu

în onoarea soției președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Elena Ceaușescu, a fost oferit 
marți un dejun de către soția vice
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Elinor Agnew.

Au luat parte soția secretarului 
Departamentului de Stat — Adelle 
Rogers, ministrului comerțului — 
Kathleen Stans, ministrului mun
cii — Maria Hodgson, subsecre
tarului de stat adjunct pentru pro
blemele economice — Mary Sa
muels, precum și a președintelui 
Academiei Naționale de Științe, a 
secretarului Institutului Smithso
nian, a procurorului general ad
junct al S.U.A., soțiile unor sena
tori, consilieri ai Casei Albe, șefu
lui protocolului S.U.A., membri ai

conducerii unor ministere, pre
ședinți de companii și societăți in
dustriale.

Au participat Marla Groza, vi
cepreședintă a Marii Adunări Na
ționale, și Emilia Bogdan, soția 
ambasadorului României la Wa
shington.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
salutată cu cordialitate la sosirea 
sa în salonul „Carousel" de la In
stitutul Smithsonian, unde a avut 
Ioc dejunul. într-o ambianță 
de cordialitate, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cu Elinor 
Agnew, Adelle Rogers și celelalte 
persoane.

La plecare, gazdele au exprimat 
soției șefului statului român urări 
de sănătate și fericire personală.

Directorul U. S. I. A. a oferit
un dejun în cinstea
lui Dumitru Popescu

Popescu, mem-Marți, Dumitru 
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a parti
cipat la un dejun oferit în cinstea 
sa de Frank Shakespeare, direc
torul Agenției de informații a 
S.U.A. (U.S.I.A.). La dejun au luat 
parte Alexandru Ionescu, redac- 
tor-șef al ziarului „Scînteia", și 
Mircea Mitran, atașat cultural și 
de presă al Ambasadei române la

Washington. Din partea americană 
au fost prezenți Henry Loomis, di
rector adjunct al U.S.I.A., Kemp
ton .Jenkins, șeful direcției pen
tru țările socialiste a U.S.I.A., Harry 
Barnes, consilier al Ambasadei 
S.U.A. la București.

în timpul dejunului au fost 
discutate probleme privind schim
burile culturale dintre cele două 
țări.

Materiale realizate de trimișii speciali

Atmosferă de cordialitate : imagine de la dejunul oferit în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu
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DE DOCTORAT
— Priviți aceste teme ! Sînt de o 

excepțională importanță pentru in
dustrie ! Cercetarea numai a uneia 
dintre ele — asimilarea țevilor din 
oțeluri carbon, slab aliate, medii și 
înalt aliate — ar putea duce la eco
nomii de zeci de milioane lei ! Șl a- 
semenea ei sînt multe, pentru că de 
cel puțin 15 ani în uzina noastră nu 
s-a mai aplicat nimic dintr-o lucrare 
de doctorat, spunea acum cîteva zile 
Romeo Vîrgolici, inginer șef de con
cepție la Uzina „Vulcan" București.„vuivull oucureșu.

La rectoratul Institutului politehnic 
din Timișoara discuția se mută pe alt 
plan. De astă dată mobilul ei îl con
stituie lista cu titlurile tezelor de 
doctorat susținute din anul 1952 pînă 
la 30 iulie 1970 șl cu temele actuali
lor doctoranzi. în total sînt 565 de 
subiecte din cele mai variate și mai 
pline de actualitate domenii indus
triale ! Bilanțul este impresionant, 
aria lui de cuprindere este imensă ! 
Dar întrebarea referitoare la numărul 
temelor care au primit pînă azi o 
aplicare practică a descumpănit. Pen- 
tru că și aici ca și în alte institute 
de învățămînt și de cercetare, aportul 
concret economic nu întotdeauna se 
constituie ca un criteriu valoric obli
gatoriu în acordarea titlurilor științi
fice.

Iată doar două imagini din siste
mul încă greoi cu 
care se identifică 
In bună parte și 
astăzi doctoratul, 
acest potențial ști
ințific pe cit de 
imens pe atît de 
puțin valorificat. 
Două secvențe ca 
două mîini întinse 
care-și vin în în- 
tîmpinare, se Cau
tă, dar rareori se 
regăsesc. Cum se 
explică un asemenea paradox T

Spre a răspunde acestei întrebări, 
să vedem mai întîi cît de adine pă
trunde în industrie, în agricultură, in 
economia concretă — acolo unde. în 
fond, se hotărăște progresul social- 
economic al patriei noastre — aceas
tă formă de superioară pregătire 
postuniversitară pe care o reprezintă 
sistemul de acordare a titlului de 
doctor. De la început trebuie să spu
nem că, în pofida faptului că elabo
rarea unei teze de doctorat reprezintă 
implicit și o virtuală posibilitate de 
mai bună organizare a producției și 
a muncii, specializarea pe calea doc
toratului, a celor care lucrează nemij
locit în procesul de producție și de ta 
care, în primul rînd. se așteaptă im
pulsul perfecționării tehnico-econo- 
mice, este, numeric, cu totul insufi
cientă. Desigur, nu poate fi nici cel 
puțin emisă ideea ca fiecare inginer 
sau economist să aspire la obținerea 
titlului de doctor — fie și numai 
pentru faptul că o asemenea îndelet
nicire este condiționată nu doar de 
voință, ci și de o aplecare specifică 
spre investigarea creatoare a realită
ții concrete. Dar se poate cere ca 
numărul inginerilor, de pildă, incluși 
în sistemul obținerii titlurilor științi
fice, să fie cel puțin proporțional cu 
rolul din ce în ce mai important a] 
doctoratului în dezvoltarea gîndirii 
tehnice contemporane. Or, această ce
rință nu este încă satisfăcută. O de
monstrează orice sondaj efectuat în 
institutele de învățămînt superior sau 
de cercetare, investite cu dreptul de 
a conferi titluri științifice. Iată cîteva 
exemple.

în ianuarie 1970, la ultima sesiune 
de admitere în sistemul doctoratului 
de la Institutul politehnic din Bucu
rești au reușit 127 de candidați. Cine 
sînt însă aceștia ? Aproximativ 80 la 
sută provin din învățămîntul supe
rior. în cuprinsul căruia Se detașează, 
bineînțeles, Institutul politehnic 
amintit, circa 8 la sută lucrează în 
diferite Institute de cercetări, minis
tere și alte unități departamentale, și 
doar ceva mai mult de 10 la sută sînt 
specialiști care participă nemijlocit 
la desfășurarea procesului de produc
ție. în unele ramuri cum sînt Re
țele și sisteme electrice, Electronică 
aplicată, Mecanică tehnica, Termoteh- 
nică și mașini termice, toți noii doc
toranzi lucrează In învățămîntul su
perior sau în cercetare. Șl atunci să 
ne mai întrebăm de ce dintre cele 
10 mii de teze de doctorat în curs de 
elaborare astăzi, în întreaga țară, doar 
o mică parte iși găsesc o virtuală 
aplicare eficientă în producție ? „Și 
totuși, dacă o lucrare este sau nu 
concentrată pe 
dacă 
loare 
pind 
locul
cît de natura temei, de orientarea ce 
1 se dă, de metodologia muncii de 
investigație — este de părere 
prof, dr ing. Ioan De Sabat», prorec
tor al Institutului politehnic din Ti
mișoara. De aceea, cred că soluția pe

care o căutăm își are ca premisă o 
formulă organizatorică : întreprinde
rile n-ar trebui să elibereze reco
mandare de înscriere la doctorat de
cît celor care se obligă să rezolve în 
mod economic o problemă științifică 
presantă, concretă. în felul acesta 
s-ar realiza implicit o legătură mai 
strinsă între producție și cercetare : 
în plus, n-am mai asista la specta
colul paradoxal în care specialiști din 
producție vin și solicită profesorilor 
universitari subiecte de doctorat".

în această ordine de idei să reți
nem și opiniile acelor cadre didactice 
care sînt de părere că în practică încă 
nu este pe deplin soluționată asigu
rarea tuturor condițiilor de cercetare 
pentru doctoranzii care nu lucrează 
în învățămîntul superior sau într-un 
institut de cercetare. Adeseori, 
acești doctoranzi nu pot dispune de 
baza materială a unor Instituții de 
cercetare pentru că teza lor nu este 
inclusă în planul institutului, iar în
scrierea temei respective nu se poate 
face pentru că doctoranzii amintit! 
nu sînt salariâți ai instituțiilor res
pective.

La Centrul de statistică matematică 
am întîlnit o situație și mai stranie. 
Dintre cei 35 de doctoranzi înscriși 
aici. 23 provin din învățămîntul su
perior matematic, iar restul sînt...

• Contribuția științifică reală
• Eficacitatea practică!

o problemă majoră, 
la concluzii cu va- 
practică, acestea de- 
proveniența sau de

ea ajunge
economică 
nu atît de 
de activitate al doctoranzilor,

*
*
*
*

*

*
*
*

\

• Filarmonica de George
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de muzică de orgă susținut 
de Joseph Gerstenengst — 20.
• Teatrul de operetă : Binge vle- 
nez — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Coana Chi- 
rlța — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 2 — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
ctra“ (sala din str. Alex. Sabla) : 
Puricele in ureche — 20.
o Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Rebelul — 19,30; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 
20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Gullver in țara 
păpușilor — 15; Nocturn III — pre
mieră — 21.30; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 15.
0 Studioul I.A.T.C. ,,I. L. Cara- 
giale" : Divertisment *70 — 20.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 176) : Sunatul Lunii 
— 19,30.

matematicieni care lucrează la cen
trul de statistică sau în diferite cen
tre de cercetare. In pofida faptului că 
astăzi statistica matematică își gă
sește aplicații dintre cele mai largi in 
aproape toate domeniile de activitate 
— e suficient să ne amintim ampla 
extensiune pe care o înregistrează 
în ultima vreme econometria, biome- 
tria, geostatistica, controlul statistic 
al calității produselor — la Centrul 
de statistică matematică nici un doc
torand nu provine din unități cu pro
fil economic, medical, agricol. Cu 
toate că solicitanți sînt. Numai în ul
timii ani, de pildă, au fost înregis
trate aici aproape 20 de cereri din 
partea unor ingineri chimiști, texti- 
liști, a unor geologi, agronomi, me
dici. Nu li s-a dat curs pentru că 
regulamentul îngăduie — „nu se știe 
bine de ce", ni se explică — doar li- 
cențiaților in matematică înscrierea la 
doctorat. Un asemenea paradox apare 
și mai evident dacă avem în vedere 
că, chiar aici, la Centrul de statistică 
matematică sînt angajați ca cercetă
tori mai mulți medici, ingineri, fizi
cieni, că unii dintre aceștia au elabo
rat și publicat lucrări de seamă din 
domeniul statisticii matematice, că 
oferă îndrumări multor doctoranzi. In 
schimb, ei înșiși nu pot candida la 
obținerea unui asemenea titlu știin
țific. De fapt, formula „nu se știe 
bine de ce" e doar un fel de a zice. 
Pentru că, în realitate, se știe des
tul de bine că la baza actualei pre
vederi din regulament stă concepția 
după care „nu poate fi doctor în ma
tematică un specialist în medicină". 
Dar de ce e nevoie să i se atribuie 
un titlu atît de general, ca cel de 
„doctor în matematici", unui spe
cialist care demonstrează elocvent că 
poate fi „doctor în biometrie", după 
cum alții pot dobîndi acest titlu în 
psihometrie sau în econometrie ? 
Oare nu și această preferință pentru 
titluri științifice generale — într-un 
domeniu de adîncă specializare cum 
e cel al doctoratului — reflectă con
cepția și metodologia „cercetării în 
general" care străbat numeroase* lu
crări 7

N-am fi insistat atît de mult asu
pra acestui caz dacă el n-ar ilustra 
o situație cu un caracter mai general. 
Tocmai într-o asemenea perspectivă 
ne-am adresat prof. dr. ing. Iulian 
Drăcea, rectorul Institutului agrono
mic din Timișoara :

— Fără a diminua cu ceva Impor
tanța științifică a unor lucrări de 
doctorat, cum sînt Cercetări biolo
gice și hibridologice la lalele, Con-, 
tribuții la studiul eredității princi
palelor caractere și însușiri la cîne- 
pă, Cercetări privind răspîndirea și

îmbunătățirea pajiștilor de trifoi per
san și introducerea acestei specii în 
cultură, am vrea să vă Întrebăm : în 
ce raport se află aceste teme înscrise 
in planul institutului agronomic ti
mișorean cu imperativele tehnico- 
științifice și economice cele mai ac
tuale din agricultura noastră ?

— E adevărat că temele amintite 
nu au ca obiectiv direct sporirea 
producției de cereale, să zicem. Cu 
toate acestea, importanța științifică 
a primei teme, de pildă, este însem
nată pentru că, studiind condiția bio
logică a mai multor hibrizi de lalele, 
se aduc concluzii interesante de or
din genetic. Cum să vă spun 7 O lu
crare de doctorat este susceptibilă de 
o reală _ importanță economică nu 
numai cînd tratează concret o ase
menea problemă, ci și atunci cînd 
ajunge la concluzii care comportă o 
sferă mai largă de aplicare. Cu 
condiția, bineînțeles, ca asemenea 
concluzii să nu se învechească, să fie 
preluate și introduse cît mai rapid în 
circuitul gîndirii științifice.

Așa este. Numai că asemenea o- 
bfective firești pot și trebuie să fie 
stabilite încă din momentul alegerii 
subiectului tatei de doctorat. JEu 
cred că o triere a utilului, cu adevărat 
social, de o simplă prezență științifică, 
se poate realiza Îndeosebi prin stabi

lirea unei mal 
st, rinse conlucrări

între doctoranzi, în
tre catedrele care 
asigură îndrumarea 
lor științifică și 
specialiștii din pro
ducție sau cercetă
torii cu experien
ță din diferite do
menii — 
conf. dr.
Postelnicu, 
tor adjunct 
de statistică ma- 

conlucra- 
la

din Bucrgiaf'1^ „Capitol 
seara în avut loc marți 
iului Fesferea tradiționa- 
tic, un spt «imului sovle- 
mul „Soar^e Sală cu fil- 

La specte pustiului . 
Brad, prim- asistat Ion 
mitetului de$edinte a! Co
si Artă. Oct^ntru Cultură 
președinte apzcanu, vice- 
pentru relatt^ui 
străinătatea, ilturale cu 
președintele C Roșlanu. 
A.R.L.U.S.. furiei Gen*ra} 
din Ministerul superiori 
terne, cineaști, erilor hx- 
și cultură, ziari? 
public. numeros

Au fost prezent _ 
ambasadorul Un.- bmov, 
la București, și nî°Yietlce 
basadei, șefi ai un<,a‘ ,a™' 
plamatice și alți ț*m dl- 
corpului diplomatic.’’" w

Au participat, de 
membrii delegației icnea, 
sovietici aflată cu ac^f’y* 
țara noastră, printre in 
ciipalii realizatori ai Frln" 
regizorul Vladimir Mo* 
prețul principal Anatolcr* 
țov, actrița Raisa KurkiP*5* 

înainte de .spectacol, 
Sintimbreanu, director gd^® 
Centrului național al cii?1 
grafiei, a vorbit despre ’* 
rele cinematografiei sovieȚ 
a prezentat asistenței filmi 
lei. Au luat cuvîntul, de as 
nea, Vladimir Golovnia, vire. 
ședințe al Comitetului pentru 
nematografie de pe lingă Co 
liul de Miniștri al U.R.S.S., ci 
ducătorul delegației de ci nea. 
sovietici, și membri ai delegație 
care au adresat publicului u. 
călduros salut.

(Ager preș)

(Urmare din pag:. I)

titatea de producție a Năvo
darilor va crește de la 
120 mii tone superfosfat, 
substanță activă, la 200 mii 
tone. în ultimul trimestru 
al acestui an intră în func
țiune — cu trei luni înain
te de termen, a treia linie 
pentru granularea super- 
fosfatului cu o capacitate 
de 45 mii tone substanță 
activă. Se află în construc
ție și vor intra anul viitor 
în producție două linii pen
tru fabricarea acidului fos- 
foric.

Două tendințe valoroase 
se disting cu claritate în 
activitatea de aici ; se mer
ge, după cum am văzut, pe 
construcția unor instalații 
mari, de mare Capacitate și 
realizate la un nivel tehnic 
înalt. Și, în același timp, 
este urmărită maxima efi
ciență a produsului — a su- 
perfosfatului — pentru agri
cultură. îngrășămînt con
centrat, conținut cît mai 
ridicat de substanță activă 
asimilabilă. Deci calitatea 
produsului. Superfosfatul 
pulbere este măi sărac în 
substanță activă decît cei 
granulat. Dacă în primul an 
de existență uzina granula 
numai 30 la sută din pro
ducția de atunci, în 1970 
granulează 85 la sută din 
producția de acum, iar anul 
viitor va granula întreaga 
producție.

Am stat de vorbă cu in
ginerul chimist Ion Tincu

adaugă
Tiberiu 

direc- 
științi-

Știri culturale

„SOARELE ALB 
AL PUSTIULUI"

„Soarele alb al pustiului" — peli
culă prezentată ieri seara, în specta
col de gală, cu prilejul deschiderii 
tradiționalului Festival al filmului 
sovietic — este ceea ce se numește 
un film de public, o realizare de 
largă accesibilitate, inveterind talen
tul creatorilor și al principalilor săi 
interpreți. Autorii scenariului (Va
lentin Ejov și Rustam Ibraghim- 
bekov) istorisesc aventurile prin care 
trece — inapoindu-se spre casă după 
terminarea ră2boltilui civil — solda
tul Suhov din Armata Roșie. De fapt, 
SuhoV însuși povestește aceste intîm- 
plări petrecute in pustiul turemen, in 
epistola pe care i-o scrie „mult iubi
tei sale Katerina", fata ce-1 aștepta 
nerăbdătoare acasă, la Samara.

Au mai rulat la noi filme, unele 
memorabile, consacrate acestei pe
rioade de la începutul Puterii So
vietice, iar prezentarea avatarurilor 
drumului spre casă i-a tentat — ca 
modalitate de evocare — pe nu pu
țini cineaști. „Soa
rele alb al pustiu
lui" ni s-a părut 
însă foarte diferit 
de alte realizări 
avtnd aceeași sur
să de inspirație. 
Regizorul Vladi
mir Moții se apro
pie cu o anume 
detașare de realitățile evocate. își pri
vește eroii nu numai cu căldură, ci și, 
uneori, cu o ușoară și înțelegătoare 
ironie ; el evită deopotrivă originali
tatea exterioară, de ordin formal, ca 
și tiparele convenționale șl de natură 
să dea spectatorului sentimentul lu
crului deja văzut. Filmul, realizat cu 
acuratețe, cucerește ftstfel win spon
taneitatea și ritmul narațiunii, prin 
farmecul șl insolitul unor notații, re" 
comandîndu-1 pe tînârul său regizor 
ca pe un cineast spiritual, inventiv 
și cu evidente resurse profesionale.

Ca gen, „Soarele alb al pustiului"
""este, In bună măsură, un film de a- 

venturi. Lupta Inegală dintre Suhov 
li banda crudului Abdulla — aflată 
n centrul povestirii — e relatată în 
bisoade filmate alert, cu momente 
• tensiune și răsturnări de situații 
re mențin dinamismul acțiunii, 
nsiunea luptei coexistă, pe ecran, 
umorul ; un umor al detaliilor 
nosfera epocii e sugerată prin a- 
mnte de dialog sau de imagine 
seori savuroase), un umor izvorît, 
tildă, din atitudinea naiv rigidă a 
luhov față de femeile din haremul 
ibdulla, a căror protecție și-a a- 
lt-o fără voie, sau din modul în 
‘eroul filmului îl istorisește, in 
? iubitei sale Katerina diferitele 
■Jilări — In cuvinte care sînt 
~4țite, într-un contrapunct amu- 
Eațe realitate, cînd Suhov vrea să 
Rs?î caracterul critic al situației 
sa » alocuri cineastul cochetează 
011 dia, fără a-și îngădui însă 
axc,după cum momentele drama- 
^^țscle cînd Alxlulla îi ucide pa 

Petruha și pe frumoasa 
, hiuS.l, mezina haremului) sînț, 
m ge, feripj de ingroșări.

cronica filmului

bele serii) PATRIA — 9; 12,45; J 

; 20,15, SALA PALATULUI—) . . . ...... _

cinema

fie la Centrul 
tematică. O asemenea 
re ar conduce atit la elabo
rarea mai multor teze de docto
rat utile cît și la constituirea lor în 
părți ale unei suite de lucrări me
nite să rezolve o problemă ma
joră de interes național. S-ar eli
mina astfel o bună parte din pa
ralelismul tematic, ar crește va
loarea concretă a lucrărilor de doc
torat, ar fi atrași și mai. mulți spe
cialiști în acest sistem de perfecțio
nare științifică. Cu condiția, bineîn- 
țel<is, de a se stabili un plan central 
de probleme prioritare, formulate 
chiar ca subiecte de lucrări, care 
să fie adus din timp la cunoștința 
tuturor solicitanților".

Iată acum și o altă lacună din sis
temul doctoratului — tendința de a 
lipsi momentul susținerii lucrării de 
un pronunțat oaracter de dezbatere, 
care să dezvăluie și să reliefeze preg
nant toate atributele pregătirii spe
cialistului. „De fapt, formalismul 
in virtutea căruia „susținerea" lu
crării este similară cu o felicitare, 
și asta formală, este uneori pre
zent pe tot parcursul stagiului, 
de la colocviul de admitere și 
pină cind lucrarea elaborată se 
îndreaptă spre arhivă — ne spu
nea prof. dr. docent Marin Lupii, 
rectorul Academiei de Studii Econo
mice. Așa se face că planul de pre
gătire se elaborează fără prea mari 
legături cu cerințele concrete ale te
mei, referatele pe care doctorandul ar 
trebui să le elaboreze succesiv, dacă 
se prezintă in cel mult 25 la sută din 
cazuri, iar lucrarea, o dată cu avan
sul în elaborarea ei, rămîne închisă, 
nu e adusă la cunoștința specialiști
lor spre a fi analizată, dezbătută. în 
felul acesta, crește vertiginos numărul 
doctorilor, nu însă și al spocialiștilor 
capabili de contribuții esențiale în 
cercetarea științifică".

Desigur, creșterea valorii tezelor de 
doctorat ca și elaborarea unor lucrări 
care să constituie un aport real la so
luționarea anumitor probleme econo
mice, științifice, sociale de interes ma
jor sînt condiționate în bună măsură 
de însuși sistemul acordării titluri
lor științifice. Tocmai de aceea, o dis
cuție amplă și o analiză atentă a pro
blemelor încă neelucidate din pregă
tirea și îndrumarea doctoranzilor ar fi 
cît se poate de utilă. Doctorantura nu 
este și nu poate fi un scop în sine 
pentru nici un om. Pentru că cea 
dintâi rațiune a dobândirii titlului de 
doctor este aspirația spre contribuții 
științifice reale, sigure, de viață 
lungă.

La invitația Consiliului Național 
al Organizației pionierilor 
vistei „Cutezătorii", marți 
sosit in Capitală renumitul 
francez C, Arnal, creatorul 
jului „Pif“ — din revista cu același 
nume — și al mascotei „Minitehni- 
cus" — denumirea concursului anual 
de creație tehnică al 
mâni.

pi a re- 
seara a 
grafician 
persona-

pionierilor ro-

★
Orchestra simfonică 

din Sibiu a prezentat 
sala Teatrului de stat, 
traordinar cu concursul pî_ 
Josef Palenicek din R.S. Cehoslova
că. Sub conducerea muzicală a diri
jorului Ilarian Ionescu-Galați, oaspe
tele a interpretat Concertul nr. 
4 de Beethoven. Programul a mal cu
prins lucrări de Mozart Și M. An- 
dricu.

a Filarmonicii 
marți seara, in 
un concert ex- 

pianis tulul

(Agerpres)

De la o secvență la alta, filmul 
conturează profilul eroului principal, 
evidențiind calitățile actorului Ana
toli Kuznețov, un foarte bun actor 
de cinema, cunoscut publicului nos
tru din cîteva creații anterioare (el _a 
mai jucat în filme ca „Ultima primă
vară". „Povestea tinerilor căsătoriți", 
„Dați-mi condica de reclamați!", 
„Primăvara pe Oder", „Ora hotarl- 
toare"). In interpretarea sa, Suhoy 
este un personaj apropiat, într-un 
fel, prin simplitatea, istețimea și opti
mismul său, de eroii literaturii popu
lare. un om năstrușnic, îndrăzneț, 
capabil să depășească, păstrindu-și 
umorul, cele mai grele încercări. 
Kuznețov întruchipează dezinvolt, cu 
naturalețe, aceste însușiri ale per
sonajului sugerează lntr-o manieră o- 
riginală spiritul revoluționar al 
lui Suhov, biruind fără nici un 
efort aparent dificultățile parti
turii și contribuind într-o măsură 

importantă la reu
șita acestui film. 
Este de mențio
nat aici atenția pe 
care regla o acor
dă jocului actori
cesc — evidentă 
nu numai în cazul 
eroului principal 
sau al personaju

lui Said (actorul Spartak Mișulin), dar 
și în cazul unor roluri de mai mică 
întindere, care scot in relief virtu
țile interpreților respectivi, fie că e 
vorba despre N. Godovikov (Petruha). 
de Raisa Kurkina (Nastasia), de 
Pavel Luspekaev (Vereșclaghin) sau 
de Kahi Kavsadze (Abdulla). In 
sfîrșlt, nu putem omite aportul ope
ratorului Eduand Rozovski, calitatea 
deosebită a imaginii în culori atît 
în secvențele introductive, pline de 
poezie, cînd apare Katerina, cit și 
în cele, diferite ca tonalitate, do
minate de soarele alb al pustiului 
sau în momentele alerte ale acțiunii 
propriu-zise.

Realizat în registre variate, fil
mul are — cu puține excepții — u- 
nltate șl se constituie fntr-un spec
tacol care solicită atenție spectatoru
lui, este reconfortant, optimist, în
dreptățind succesul de public. El stă 
mărturie resurselor de prospețime 
ale artei cinematografice, ilustrînd 
una din direcțiile posibile de dezvol
tare ale filmului sovietic, ale cărui 
bogate tradiții includ și genurile de 
cea mai largă popularitate.

Selecția din acest an a festivalu
lui cuprinde și realizări de altă fac
tură — de la filme cu o problema
tică de nemijlocită actualitate pină 
la ecranizări ale unor capodopere ale 
literaturii sau dramaturgiei ruse și 
sovietice. Aceste filme vor completa 
— prin varietatea și relieful lor — 
imaginea asupra preocupărilor cine
aștilor din U.R.S.S. pe care o oferă 
publicului nostru, in fiecare an. Fes
tivalul filmului sovietic.

D. COSTIN

o:

Aspect de la expoziția de ceramics popularâ recent deschisâ la\uzeu|
Satului

Mihai IORDANESCU

— șeful serviciului cerce
tări — și cu inginerii chl- 
miști Clement Romeo și 
Constantin Stoica, despre 
una din preocupările ma
jore ale uzinei : reducerea 
pierderilor de substanță 
activă la fabricarea super- 
fosfatului granulat. In 
timpul proceselor tehnolo
gice care conduc la granu
late — explicau ei — au 
loc pierderi de substanță 
activă. Specialiștii uzinei 
atudiază în prezent cum să

veșnice din cuptoarele 
dumneavoastră uriașe, ca 
să adunați din ei un 
„pumn" de substanță ac
tivă.

— Notați însă că acest 
„pumn" de substanță acti
vă înseamnă o sută două
zeci de mii de tone sub
stanță activă asimilabilă, 
pură. Ați auzit că avem a- 
proape cinci mii de bene
ficiari în Dobrogea și în 
toată țara. Președinții coo
perativelor agricole nu

în sălile de comandă ale 
uzinei întilnesc cunoștințe 
Vechi : pe maiștrii la acid 
sulfuric Ionescu Miroea și 
Vasile Petre ; pe contactis- 
tul-șef Ion Despot, pe ope- 
ratorul-șef la superfosfat 
Anton Mihăiescu ; pe Vic
tor Broască, șef de echipă 
la superfosfat ; pe Dumitru 
Moșoiu — sudor de mare 
clasă pentru cazane de 
inaltă presiune — împreu
nă cu fratele său, Vasile 
Moșoiu, pe Vasile Al dea,

NĂVODARI

reducă sau să evite aces
te pierderi.

— Cînd noi ne străduim 
să produoem îngrășăminte 
cu un conținut de 20 la 
sută substanță activă în loc 
de 19,5 la suită poate să vi 
se pară o diferență mică — 
spunea inginerul Stoica. 
Dar această fracțiune — 
0,5 la sută substanță activă 
In plus — la cele 650 mii 
tone de îngrășăminte pe 
care le producem noi anual 
înseamnă o cantitate apre
ciabilă de substanță activă.

— Am înțeles : vînturați 
munții lumii in focurile

numai că au descoperit 
valoarea îngrășămintelor, 
dar au învățat și drumul 
la uzină : ne roagă să le 
dăm cît mai mult.

In prezent, uzina produce 
o dată și jumătate mai mult 
docil în 1965. Anul acesta 
realizează beneficii de 44 
milioane. Așa cum în fieca
re granulă de superfosfat 
stă concentrată 
activă — la fel, 
din aceste cifre 
centrate eforturi, 
competență, calificare, stră
danii, căutări perseverente. 
Pe zecile de platforme și

substanța 
în flecare 
sânt con- 

pasiune,

maistru la secția de granu
la re, pe Constantin Sto- 
lem, șeful echipei de elec
tricieni, Ion Dușa, șef de 
echipă la transporturi. Oa
meni la datorie. In urmă 
cu cițiva ani, pe mulți din
tre ei i-am admirat cum 
făceau nopți albe în jurul 
agregatelor, cum intrau 
îmbrăcat; în costume de 
azbest în cuptoarele fier
binți, pentru remedieri. A- 
cum munca lor nu are, a- 
pareht, nimic spectaculos — 
decit conștiinciozitatea, co
rectitudinea, competenta și 
abnegația. Nu mai intră ni-

Foto : SCSoc
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meni în pîntecul cuptoa. 
lor fierbinți : acum oamel 
aceștia pătrund tot mai t 
dine in secretele chimiei 
ale proceselor tehnologice.

Uzinei Năvodari — acest 
autentic arbore al chimiei 
— îi cresc și îi vor crește 
mereu ramuri noi, puterni
ce, roditoare. Fiecare InSta- 
lație-pilot se încolonează, 
ca instalație Industria! â, 
sporind șirul celorlalte. Ast
fel, așezarea de pe țărmul 
Mării Negre — ridicată pe 
locul unui modest sat de 
pescari — devine un oraș 
tot mai puternic al chimiei 
și un tot mai puternic și 
credincios tovarăș al agri
culturii moderne. Continuu, 
gigantul pulsează in trupul 
țării întregi miracolul înti
neririi, „elixirul", substan
ța activă. Continuu vor în
flori grădinile, lanurile, 
podgoriile. In umbra lor, pe 
vasta lui platformă, legen
darul Fâust iși face datoria, 
își împlinește visul. Un 
nimb de lumină romantică 
îi împodobește, în nopțile 
cu viscol, fruntea înaltă, 
metalică. De pe promonto
riul lui încins, departe de 
podgorii și lanuri, livezi de 
piersici, gigantul industrial 
nu-și poate oglindi chipul 
de cetate în oglinzile lim
pezi ale vastului sistem de 
irigații. Carasu ; dar îm
preună cu acesta, sint cei 
doi marj zei moderni, ocro
titori ai Dobrogei mereu 
mai înfloritoare, mai rod
nice.
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0 Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA 
16,30;
17,15 (seria de bilete — 3520), 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16.30; 20, 
FAVORIT — 10; 13,15; 16,30; 19,45.
0 Omul ras în cap : SALA PALA
TULUI — 20,45 (seria de blleto — 
3467).
0 Măsura riscului : CAPITOL — 
10; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45.
0 De șapte ori șapte : FESTIVAL 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Sentința : LUCEAFĂRUL — 8;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
0 Greșeala regelui : VICTORIA — l 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. ’
0 Agonie și extaz : CENTRAL — 1 
9,30; 13; 16,16; 19,30.
0 In umbra coltului : LUMINA — 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 18,15; 20,30.
0 Program pentru copii — 10; 
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45: 
DOINA.
0 Intîlnlrea I DOINA — 16; 18,30; 
20,45; COTROCENI — 17,45; 20,
VOLGA — 15,30; 18,15; 20,45.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 8—21 în con
tinuare.
0 In arșița nopții : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 100 de Carabine : GRIVIȚA — 
9,30—11,30 In continuare : 16; 18,15; 
20,30; FLAMURA — 11; 16; 18,15; 
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Aurul î ÎNFRĂȚIREA INTRE
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POPOARE — 15,30;’17,45; 20. J

0 Impostorii : BUZEȘTI — 15,30; ) 
18; 20,30. 1
0 Șapte mirese pentru șapte frați 1
— 10; 12; 14,15, O noapte la operă
— 16,30; 18,45, Alexandr Nevski — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
0 Hibernatus : DACIA — 8,45—20 
în continuare, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Patricia șl muzica : BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30, CIULEȘTI — 15,30; 
19; 20,30, MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 
17,30; 20.
0 Jandarmul se însoară : UNIREA
— 18; 20, FERENTARI — 15,30;
17,45; 20, MOȘILOR — 18; 20,15.
0 Tăcerea bărbaților i UNIREA — 
15,30.
0 Fuga buiestrașului > MOȘILOR 
15,30.
0 Păsările : LIRA — 15,30; 18; 80, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
0 Mayerling (ambele serii) : DRU
MUL SĂRII — 10; 19, PROGRE
SUL — 15,30; 19.
0 Canarul și viscolul ■ COTRO- 
CENI — 15,30.
0 Oglinda cu două fețe > POPU
LAR — 18; 20,15.
0 Ambuscada : POPULAR — 15,30. 
0 întoarcerea doctorului Mabuse : 
MUNCA — 16; 18; 20. CRINGAȘI
— 18; 18; 20.
0 Alfa-Romeo șl Julieta i FLACĂ
RA — 16; 18; 20.
0 Dragoste șl viteză i VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
0 Flacăra olimpică : PACEA — 
15,45; 18; 20.
0 Tiffany memorandum I COS
MOS — 15.30: 18; 20.15.

o nouă revistă
în limba maghiară

Un eveniment cu 
multiple semnificații în 
viața publicistic-socia- 
lă de la noi : recent a 
apărut primul număr 
al revistei „A het.“ 
(Săptămina), editată la 
București de Comitetul 
de Stat pentru Cultură 
și Artă. Noul periodic 
social-politic și cultu
ral, prin care se reali
zează o nouă îmbogă
țire a publicațiilor ce a- 
par în limba maghiară 
în țara noastră, se inte
grează in peisajul 
atît de divers al cu- 
vîntului tipărit In Ro
mânia socialistă, cuvlnt 
exprimat in același 
consens atît în limba 
română, cît și în lim
bile naționalităților 
conlocuitoare. El con
stituie o nouă expre
sie concretă a traduce
rii în viață a politicii 
marxist-leniniste a par
tidului în proble
ma națională, o posi
bilitate în plus de afir
mare a intelectualității 
maghiare din țara 
noastră.

Prezentlnd cuprinză
tor profundele tran
sformări revoluționare 
realizate tn toate do
meniile vieții social- 
economice a țării noas
tre, noile realități ale 
României socialiste, 
militînd pentru cimen
tarea prieteniei fră
țești dintre naționali
tățile conlocuitoare 
poporul român, 
het" își propune 
le o publicație

re aduce o con
tribuție efectivă la 
popularizarea ideologi
ei marxist-leniniste, a 
politicii partidului, la 
dezvoltarea combativi
tății împotriva influen
țelor ideologiei burghe
ze. Totodată „A hăt" 
este primul săptăminal 
din istoria presei 
maghiare din Româ
nia — cu un profil 
atit de complex, ca
re-și propune să a- 
bordeze un cimp ex
trem de Vast de preo
cupări, o tematică de 
o mare diversitate — 
respectiv să trateze, 
deopotrivă, problemele 
politicii interne și ex
terne ale României, 
ale creației literare, 
muzicale și din dome
niul artelor plastice, 
cinematografiei și tea
trului, problemele fi
lozofiei, științelor uma
niste și exacte, în 
perspectiva cercetări
lor celor mai avizate 
din țară și de peste 
hotare. „înainte de 
toate — se arată în e- 
ditorialul care jalonea
ză de faipt programul 
revistei — «A hăt» se 
consideră luptător pe 
tărim social pentru 
cauza socialismului, o 
publicație angajată a 
cărei principală carac
teristică este slujirea 
conștientă • politicii 
Partidului Comunist 
Român, a ideologiei 
marxist-leniniste, a 
democrației socialiste"..

Sumarul primului 
număr oferă cititori-

lor o lectură densă 
și interesantă. El 
înmănunchează semnă
turi ale unor presti
gioase personalități ale 
științei și culturii noas
tre : Meliusz 16-
zsof, prof. univ. Miron 
Constant! nesea, pre
ședintele Academiei 
de Științe Sociale și 
Politice, acad. Peterfi 
Istvăn, președinte al 
Consiliului oamenilor 
muncit de naționalita
te maghiară din Româ
nia, Balogh Edgăr, 
Csehl Gyula, Domokos 
Geza, FodOr Săndor, 
Găll Ernd, Huszâr Sân- 
dor, George Ivașcu, 
Lâszloffy Aladăr, Maj- 
tenyi Erik, Szăsz Ja- 
nos și alții.

Revista, ale cărei 
multiple obiective pu
blicistice sint formula
te cu Jimpezime, își va 
face un titlu de onoare 
din a contribui la vas
ta operă de Informare 
și educare a oamenilor 
muncii, la prezentarea 
celor mai valoroase 
realizări aparținînd 
oamenilor de litere și 
artă din țara noastră, 
la promovarea unor 
valori autentice, ex
primate în limba ma
ghiară.

Dind Întreaga noas
tră prețuire țelurilor 
nobile ce animă colec
tivul redacțional, pro
gramului generos al re
vistei, adresăm colegi
lor de la noul săptă- 
mînal urarea tovără- 

deplîn suc-

tragerea concursului Prono- 
expres nr. 44.

19.20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.18,00 închiderea emisiunii. Micro- 
18,05 U^SaT-șet’ron - enclclo- 

Pep pentru copii.
18,30 Cadetul economic TV : Sis- 

tenț de prețuri — lnstru- 
men a; conducerii șl plani- 
fclai economiei naționale. 
Invițu emisiunii : Ștefan 
Arse» _ vicepreședinte la 
Comlțu] pe Stat pentru 
prețui, mg salapa — mem
brii în consiliul Economic ; 
Nela Iiiescu — director ge-

neral In Ministerul Finanțe
lor ; Gheorghe Șică — direc
tor adjunct în Comitetul de 
Stat al Planificării.

19.15 Transmisiune directă de la

20,00 Reflector.
20.15 Teleclnemateca : „Aventurile 

Iul Don Juan". tn rolul prin
cipal Errol Flynn.

22.05 Idei contemporane. „Filozo
fie și cultură". Participă ; 
prof. dr. Dumitru ' Ghișe ; 
prof. dr. Ion IanOși ; conf. 
dr. Petru Pînzaru ; prof. dr. 
Dumitru Mazilu.
Gala marilor interpreți 
mâni ; Magdalena Popa. 
Telejurnalul de noapte.

22,30

23,00

ro-

*

*
*

*
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OMUL FATĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

LUCIDITATE

prezența aces-

Inauguram ipoteticul nostru dic
ționar de etică prin definirea stării 
de abnegație, valoare cu largă ge
neralizare In societatea de azi ; 
logica lucrurilor r.e Îndeamnă ca 
subiectul imediat următor să fie 
luciditatea, dimensiune morală cu 
care tema dinții se află intr-o re
lație de nedesfăcut. Abnegația fără 
claritate în gîndire și limpezime de 
scop, fără prezența spiritului lucid, 
focul viu al rațiunii, e cheltuire 
oarbă, voluntarism gol, energie ri
sipită în vînt ; și invers, cele mai 
lucide minți (istoria civilizațiilor 
ne-o demonstrează) rămîn străluciri 
sterpe, valori moarte, în caz că nu 
se investesc în acțiune dinamică, 
nu dobîndesc eficiență, nu se pre
lungesc în faptă, spre a deveni fac
tori de progres. Abnegație-lucidi- 
tate ni se pare a fi, în contextul 
sugerat, o relație de strînsă reci
procitate, în care climatul moral al 
constructorilor României socialiste 
se regăsește semnificativ.

Modul nostru de a fi, a gîndi și 
acționa cunoaște în 
tei conexiuni o 
coloratură specia- 

[ lă, iar ideile, sen
timentele, psiho
logia și compor
tamentul colecti
vităților dobin- 
desc marcă de pe
netrație in timp, 
în istorie, devin 
din abstracțiuni 
valori practice. 
Dinamismul dez
voltării de azi a . 
posibil, credem, fără această însu
șire, în dublu sens armonică, pe 
care și-o iau cu de la sine putere, 
in chip deliberat și cu înaltă 
conștiință, producătorii valorilor 
materiale și de spirit. Din termen 
de bibliotecă, savant-filozofal, sub
stantivul adjectivat luciditate — lu
cid (ca să ne fixăm în temă) a 
ieșit în zgomotul cetății, e declinat 
cu persuasiune și folos, a devenit 
bun al colectivității. Cum probăm 
afirmația ? Recurgind la argumente 
ale istoriei recente.

Primul. In 1945, în luna lui oc
tombrie, în condițiile binecunoscu
te în care se găsea țara, a avut 
loc Conferința Națională a P.C.R., 
eveniment istoric evocat în aceste 
zile, la împlinirea sfertului de veac. 
Istoria partidului și a țării fac din 
această întrunire un important 
moment de referință. De ce ? Răs
punsul ni-1 dau importanța teme
lor abordate, valabilitatea soluții
lor de strategie și tactică revolu
ționară, renașterea socială și națio
nală pe care o prevedeau hotări- 
rile adoptate. Acestea vizau redre
sarea și dezvoltarea economiei na
ționale, îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale populației, consolidarea 
unității clasei muncitoare și a a- 
lianței dintre muncitori, țărani și 
intelectuali, întărirea unității tutu
ror forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste. Cum apreciem din perspec
tiva distanțării în timp acest pro
gram ? Drept o vastă operă de con
strucție națională, mod strălucit 
de a privi departe in viitor, apli
care creatoare a marxism-leninis- 
mului la condițiile de atunci. Pe 
scurt : o elocventă demonstrație de 
luciditate științifică de care a dat 
dovadă în acel moment crucial

Partidul Comunist Român, o glo- i 
rioasă pagină a vizionarlamului său , 
revoluționar. ,

Alt argument ni-1 furnizează anii 
corespunzători congreselor IX și X 
ale P.C.R., răstimp în care formele 1 
de viață socialistă de la noi au pri- 1 
mit contur ferm, procesul de de
mocratizare s-a extins, legalitatea 
a devenit fapt, economia țării s-a 
înscris in cadențe, ritmicități și 
structuri necunoscute anterior. Cum 
altfel să apreciem, bunăoară, efor
tul extraordinar, statornic, de lungă 
bătaie, pe care îl depun partidul și 
statul de o vreme Încoace pentru 
organizarea științifică a economiei 
și punerea de acord a acesteia cu 
progresul masiv al științelor con
temporane ? Cred că nu greșesc 
afirmînd că nicicând nu s-a vorbit 
la noi atît de mult ca acum despre 
perspectivă, spirit de prevedere, 
clarviziune, realism — manifestări 
ale lucidității in acțiune.

De aceea se și spune îndeobște 
că lucid este acela care gindește 
clar, limpede, își

DICȚIONAR 
DE ETICĂ

țârii n-ar fi

dă bine seama de ] 
realitățile pe care J 
le traversează ; a- 1 
tunci cînd însuși- J 
rea în cauză se j 
referă la o colec- < 
tivitate întinsă, la ( 
toți factorii dina- < 
mici ai unei na
țiuni, putem spu
ne că spiritul lu
cid devine trăsă
tură definitorie a 
unei dezvoltări, 

guvernează deopotrivă spiritul și 
materia, fapt care nu poate decit 
să stimuleze eforturile noastre, ale 
tuturora.

In sfirșit, un al treilea argument 
îl găsim in chiar evenimentul inva
ziei apelor, acel intermezzo tragic 
din primăvară, care părea că ne 
va opri locului pentru multă vre
me. N-a fost așa, se știe ; prima 
explicație o găsim în disponibilita
tea de sacrificiu și eroism popular, 
pe cînd a doua în ordine valorică 
este indiscutabil știința de a ne 
apăra la greu, modul lucid în care 
partidul a organizat, ca un eminent 
strateg, salvarea de vieți, bunuri, 
așezări. In spusa frecventă la acel 
timp că „apa trece, oamenii ră
mân" eu am văzut nu atit prover
bul re-creat, cit seismograful de ex
cepțională finețe care indica un tot 
atit de excepțional timp moral al 
oamenilor care se cheltuiau in dura 
campanie de a stăvili apele. Ne 
vom aminti îndelung de acest epi
sod greu, în care efortul, orele de 
nesomn, gindul, veghea, emoțiile, 
dragostea de țară și de semen se 
solidarizaseră intr-un unic țel, co- 
municind prin acțiuni instantanee, 
replieri de forțe, refăcînd breșe, 
locuind răni, restabilind stările nor
male. Luciditatea a înlocuit astfel 
disperarea, acțiunea haotică, spiri
tul panicard. Calmul s-a instaurat 
pretutindeni. Rațiunea a învins. Ce 
altă ipostază mai pilduitoare ar 
putea avea această capacitate spe
cifică a omenescului care este con
diția de luciditate ? 1 Comuniștii 
și-au făcut din ea un mare aliat 
in muncă și luptă, un atribut de 
bază în formarea și educarea omu
lui orînduirii socialiste.

POP SIMION

„Errare humanum est" 
— spuneau anticii. Și aveau 
dreptate ; a greși este o- 
menește. în producție sau 
in activitatea socială se 
poate întâmpla ca un om 
să scape din vedere un a- 
mănunt, să greșească. Păs- 
trînd tradițiile înțelpeiunii 
populare, etica noastră so
cialistă nu prevede „tăie
rea capului" pentru o sim
plă și măruntă greșeală. 
Ea cere insă celui vinovat 
să-și analizeze profund și 
sincer greșeala, să facă to
tul pentru perfecționarea 
muncii sale, să înlăture de
finitiv orice altă posibili
tate de a greși. Am cunos
cut numeroși oameni care 
nu s-au ferit să-și. anali
zeze cu seriozitate și lu
ciditate activitatea, dezvă
luind cauzele adinei, uneori 
dureroase, ale greșelii să
vârșite, sălășluind în ca
racterul, în nepriceperea 
sau comoditatea lor. De 
asemenea, am văzut oameni 
care, o dată trecuți prin a- 
cest „foc" al criticii și au
tocriticii, au depus toate 
eforturile pentru a-și Îm
bunătăți munca, devenind 
exemple demne de urmat 
în colectivul lor.

Există Insă și destui oa
meni care s-au obișnuit 
să repete fără nici o jenă 
aceeași placă a autocriticii, 
menționînd de fiecare dată 
că „acum e pentru ultima 
oară", că „de aici înainte...".

Trebuie spus dintru În
ceput că o asemenea vorbă
rie calpă n-are nimic co
mun cu adevărata autocriti
că — act sever de conștiin
ță, instrument al auto- 
perfecționării —. ci este 
doar o mimare, un simu
lacru al acesteia, din care 
păstrează doar cîteva trăsă
turi formale, dar omite e- 
sențialul : transformarea ul
terioară. contopirea suvin- 
tului cu fapta. Imoralitatea 
celor ce practică falsa 
autocritică este evidentă, 
„exemplul pe care il oferă 
astfel celor din jur alimen
tează un climat nociv de 
îngăduință față de lip
suri. Pentru că „errare hu
manum est", după cum 
spuneau anticii, dar tot ei 
continuau : ...„perseverare 
diabolicum" — a persevera 
în greșeală e o treabă dia
volească... Sigur că acești 
„perseverenți" n-au nimic 
de-a face cu reprezentan
ții „fadului", decit în mă
sura în care greșelile lor 
repetate la infinit sfîrșesc 
prin a încurca definitiv ac
tivitatea in sectorul de care 
se ocupă, prin a tulbura 
atmosfera de muncă trans- 
tormind-o in ceea ce se 
numește uneori ..atmosferă 
de... iad".Dar, dincolo de aspec
tul său etic, mania auto
criticii repetate duce de 
cele mai multe ori la pier
deri materiale deloc ne
glijabile. Și astfel, perse
verarea In greșeală a unora 
ne costă scump. Iată un 
exemplu : răsfoind proce
sele verbale ce consem
nează ședințele comitetului 
de direcție al Combinatu
lui de materiale de con
strucții din Tg. Jiu am în
tilnit frecvent numele in
ginerului Justinian Bos
naru, șeful secției cariere, 
cariere ce furnizează ma
teria primă necesară între
gului combinat. Ne oprim 
la ședința din 18 august 
a.c. în care aproape toți 
membrii comitetului au a- 
dresat critici întemeiate in
ginerului Bosnaru pentru 
lipsurile existente in secția 
sa. Răspunsul acestuia, 
transcris negru pe alb, sur.a 
astfel : „Intr-adevăr, nu 
prea ne-am făcut datoria 
pină acum și rezultatele 
sînt cele arătate aici. Mă 
angajez totuși ca în 10 
zile să remediez toate lip
surile în așa fel ineît în 
carieră treburile să intre 
în normal". Tovarășii din 
comitet s-au declarat mul
țumiți, directorul a ridicat 
ședința și... la sfîrșitul 
lunii septembrie secția ca
riere realiza numai 20 609 
tone calcar pentru var, din 
34 000 tone planificate ! A- 
ceasta a făcut ca fabrica 
de var să nu-șl poată rea
liza planul decît in propor- . 
ție de 81 la sută sau, cu

ma că procesul-verba! nu 
reușise să oglindeascî un 
lucru esențial : maree ta
lent al interlocutorul» nos
tru.

— După cum știți— nu 
mă Îndoiesc că aț mai 
fost și în alte capre — 
munca la noi este legată 
de mari dificultăți. Vedeți 
(un braț îndrepte spre 
fereastra biroului),lol lup
tăm cu natura, iai natura, 

o 
vi- 
pa- 
E1 

aici 
sfărîmăm un mue. Spu
neți, vă rog, est asta o 
treabă ușoară ?... (Și, cti 
gesturi largi, tealle, cu

după cum știți, ste 
ființă capricioasă și 
cleană. (Tonul done 
te tic, vocea vibrdă). 
bine, tovarăși, oi

se supune, singur, omul 
dinaintea lor. Dar în timp 
ce alții, diletanții în auto
critică, încearcă să te con
vingă că asemenea greșeli 
nu se vor mai întîmpla ni
ciodată, el a depășit de 
mult această fază, el 
lasă să pricepi că nu 
mișca un deget 
Încolo.

Cum a ajuns 
performanță ? Iată o parte 
din explicațiile sale :

— Am să vă spun un 
proverb : „Pasărea pe lim
ba el piere". Or, nu știți că 
In asemenea împrejurări e 
bine să zici ca ceilalți ? In 
viața mea am văzut multe 
situații în care, dacă cel 
criticat nu a știut nă-și în-

te 
va 

nici de-aici
la o atare

canism... Luna mal : tova
rășul X, responsabil în in
dustria răcoritoarelor, dă 
asigurări în presă că a-au 
creat toate condițiile pentru 
ca populația să fie bine ră
corită sub arșița verii. Luna 
iunie : mercurul termome
trelor urcă, dar o nouă știre 
emanată de Ia același res
ponsabil ne liniștește defi
nitiv : canicula va fi anihi
lată, fabricile de gheață fac 
concurență Antarcticei, stră
zile orașelor vor fi irigate 
cu riuri reci de sucuri, pep
si, nectaruri. Luna iulie : 
sucurile lipsesc, sifonul e 
cald, berea răscoaptă. Tov. 
X acordă un nou interviu: 
de vină sînt transporturile, 
depozitarea, topirea prea

■

Cun te mai descurci,

amice ?

Erce/ent! Imi fac

Poate că ritmul monoton al ro
ților, sau poate intilnirea intim- 
plătoare și temporară cu' oameni 
necunoscuți, creează in tren o at
mosferă propice confesiunilor. Nu 
de mult, călătorind de la Slobozia 
la București și ascultînd — vrind, 
nevrind — conversația unor tineri, 
am crezut la început că e vorba 
despre o asemenea intimă destăi
nuire. Limbajul pestriț, bogat pig
mentat cu vocabule argotice (oa
menii vorbesc așa cum gindesc 1) 
nu mi-ar fi captat totuși atenția 
dacă, din cîteva amănunte, n-aș 
fi descoperit că Cei doi tineri sînt 
ingineri stagiari, repartizați proas
păt, undeva, in cîmpia Ialomiței.

Jovial, zgomotos, dindu-și aere de 
maestru, unul din ei iși dezvăluia 
„procedeele", în admirația uimită 
și novice a celuilalt.

— Știi care-i „schema", dom'le ?
— zicea el. Să nu faci nimic. Stai 
liniștit in iarbă, că într-un an-doi 
tot ajungi șef. Și după aia, nu mai 
e mult și-ți iei și mașină...

— Chiar așa, să nu faci nimic ?
— îndrăznește interlocutorul.

— Ei, din cînd in cind, te mai 
faci că faci...

Și discuția continuă pe același 
ton, individul lăudîndu-se cu mese, 
cu șprițuri, cu „ieșiri puternice" la 
pescuit, apoi înșiră ce mai „are" 
pe la fermă : ouă, pui. Riesling, 
Ottonel. „Mai fac un transport și 
provizia de iarnă e gata. Trebuie 
să știi sa te invirtești". Și astfel 
o suită de secvențe, infățișind și
retlicuri puerile, planuri fantezis
te din prima lună de „activitate" a

unui descurcăreț, deocamdată sta
giar, dar cu „perspective", este 
derulată in fața noastră cu lux de 
amănunte, cu dezinvoltură și ci
nism.— Am o schemă teribilă, as
culți ? Cine mă caută nu mă gă

Este, deci, și vina noastră, 
vina opiniei publice, care 
nu manifestă Întotdeauna 
suficientă combativitate în 
colectivele de muncă res
pective față de acești des
curcăreți ce și-au alcătuit 
o veritabilă „discotecă" de 
autocritici. Dar, este, mai 
ales, vina acelor conducă
tori de Întreprinderi și in
stituții care nu sancționea
ză la timp și exemplar ase
menea practici menite să 
drapeze incompetența, de
zinteresul și, in ultimă 
Instanță, parazitismul. De
sigur, e mai ușor să 
asculți o autocritică bine 
făcută, decît să între
prinzi o analiză ser'.'asă a 
greșelilor intolerabile co
mise de respectivul și, în 
consecință, să redactezi re
feratul de destituire sau de 
transferare la locul potrivit, 
în plus se pune întrebarea : 
cine l-a pus la locul... ne
potrivit ? în plus, mai tre
buie să găsești și un înlo
cuitor al acestuia, care să 
ofere garanții că nu va re
peta greșelile primului.

îngăduință, sentimenta
lism, comoditate și, mai 
ales, lipsă de răspundere, 
iată citeva din trăsăturile 
pe care se bazează tactica 
profesionistului autocriticii. 
Tptodată, el știe foarte bine 
că dreptul la muncă este 
un drept inalienabil în so
cietatea noastră ; știe, de a- 
semenea, că legea îl apără 
de orice act discreționar 
din partea conducerii colec
tivului în care lucrează. 
Dar, constituie, oare, un act 
discreționar înlăturarea unui 
incapabil, a unui abil înșe
lător disimulat în spatele 
unor fraze bine con
struite ? Se Intimplă, in 
astfel de 6ituații, că oa
menii împuterniciți să ac
ționeze dau mai multă 
importanță cuvintelor ce
lui in cauză decît faptelor 
Iul 1 Nu s-a îndeplinit pla
nul o lună, două, trei la 
rind în sectorul cpndus de 
X ? Nu-i nimic grav de 
vreme ce omul și-a făcut 
autocritica și și-a luat an
gajamente. Neglijențele re
petate ale lui Y au provo
cat pagube de mii și mii de 
lei 1 E adevărat, dar omul 
și-a analizat profund lipsu
rile și a declarat cu hotă
râre că... Dăunătoare prin 
pierderile materiale pe care 
le provoacă direct sau in
direct, perseverența in gre
șeală, nesancționată, pre
zintă și o nocivitate socială, 
alterind pe alocuri climatul 
de echitate instaurat peste 
tot de orinduirea noastră. 
Pe de o parte, cei slabi de 
Înger, incapabilii sau co
mozii se vor simți tentați 
să urmeze exemplul „profe
sioniștilor autocriticii" ; pe 
de altă parte, oamenii cins
tiți. serioși, care nu-și pre
cupețesc eforturile pentru 
bunul mers al muncii în co
lectivul respectiv, vor fi o- 
bllgațl să <,ntribuie, adese
ori printr-o activitate supli
mentară, la înlăturarea di
ficultăților, rămînerilor în 
urmă, provocate de cei 
dinții.

Trăim lntr-o societate 
care și-a propus, spre bi
nele întregului popor, 
program de dezvoltare ra
pidă pe plan economic și 
',cial. un program care 
pune un accent apăsat pe 
randament și eficiență. Or, 
după cum se știe, randa
mentul și eficiența sint ro
dul faptelor și nu al vorbe
lor. Societatea ii recompen
sează numai pe cei ce cre
ează bunuri materiale și so
ciale autentice, și nu pe cei 
ce produc justificări, expli
cații, vorbe goale. Trebuie 
să repetăm un adevăr ele
mentar : salariul se dă pen
tru muncă și nu pentru au
tocritică ! Iată de ce, cei ce 
dau dovadă de indulgență 
prost ințeleasă, cei ce ac
ceptă justificările searbăde 
ale unor indivizi ce și-au 
făcut din autocritică un 
„stil" de muncă și de viață, 
trebuie să răspundă, să plă
tească solidar cu ei daunele 
provocate. Este o măsură 
justă și necesară într-o so
cietate dominată de spiri
tul unei înalte echități, o 
societate în care acționează 
principiul socialist al retri
buției după cantitatea și ca
litatea muncii desfășurate.

♦
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Din nou despre

operativitatea 
soluționării cauzelor

Verificîndu-se aspectele criti
ce cuprinse in articolul intitulat 
„Schilozii in spitale, vinovății 
fluieră" (publicat in „Scînteia", 
nr. 8543), s-a stabilit că foarte 
multe din problemele semnalate 
în coloanele ziarului corespund 
realității.

Răspunderea pentru starea de 
lucruri necorespunzătoare pe a- 
ceastă linie revine lucrătorilor 
organelor noastre de miliție îm
potriva cărora au fost luate mă
suri disciplinare.

Vă informăm că, recent, la 
Inspectoratul General al Miliției, 
cu participarea tuturor șefilor 
serviciilor circulației, s-a anali
zat și problema operativității 
cercetării cauzelor în lucru pri
vind accidentele de circulație, 
dindu-se indicații concrete și 
termene de rezolvare.

S-a stabilit cu această ocazie 
că, în viitor, cadrele din Inspec
toratul General al Miliției vor 
controla permanent modul de 
executare a acestei sarcini. Vă 
mulțumim pentru ajutorul dat.

General-maior Nicolae STATE
Adjunct al ministrului 
afacerilor interne
Șeful Inspectoratului General 
al Miliției
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'formule magice cu- 
i acest om de vreme 
ușește să înmoaie ini- 
tuturor 1 Parcă-i și 

_ „ _ pe tovarășii din pre- 
aîte cuvinte, ca mii de tone i ședinței dind din cap 
de var să nu ajungă la be- imtori. dornici să 

ine cît mal 
ira și umilința la care

neficiari.
Am discutat cu inginerul 

Bosnaru și ne-am dat sea-

vrelor de mai sus. Și T 
fără... elicopter, pe la bi,

Intilnirea a fost, dup" 
așteptam, penibilă. Colo,” 
al poveștilor sale s-a d<? 
la prima întrebare. Văc’ 
recunoaște : „vroiam st~

ÎNCEPE
sește nici cu elicopterul. Iți dai 
seama : 2 000 de hectare 1 Dacă nu 
sint pe cimp. mă caută la Ograda. 
Dar gicaru’ e departe, la Bucu
rești. Se documentează, studiază 
problema...

M-am întrebat, firesc, cit adevăr 
conțin aceste povești. dacă nu 
cumva slnt elucubrațiile unul ado
lescent intîrziat, stăpinit de patima 
lăudăroșeniei. Totuși, dintr-o sfintă 
curiozitate profesională, am folosit 
primul prilej pentru a face un 
popas la Ograda, singurul indiciu 
pe care-1 aveam despre eroul pala-

se
repede

I

„fi acum să tragem la sorți care dintre noi să-fi facă 
autocritica în ședință...

Desen de Eugen TARV

sușească 
ticile, a

— Atit 
șefii dv. 
făcut un __ ___
critică pentru a vă menți
ne in post. Ce părere aveți?

— Nu știu dacă țin atît 
de mult la acest post, dar, 
vă repet, „pasărea...".

Înțelegem că interlocu
torul nostru a răstălmăcit 
proverbul, ad.vptîndu-l cam 
așa : „descurcărețul pe lim
ba lui prosperă". Tehnica 
sa, elaborată, desigur, În
delung, mizează pe slăbi
ciunea unor oameni de a 
se lăsa impresionați de o 
autocritică „nemiloasă", 
dusă pină la etalarea și 
„însușirea" unor lipsuri 
inexistente, incit stirnește 
mila asistenței. După care 
se așază ghemuit pe un 
colț de Scaun, zîmbind in 
gind : „I-am dus și de data 
asta 1"

Și, totuși, Sebastian Po
pescu a fost sancționat, 
discutat într-o adunare de 
partid, în adunările cu sa- 
lariații. Dar sancțiunile 
trec... iar leafa merge. 
Printre altele, din vina sa 
nu s-au deschis la vreme 
mustăriile din Tg. Jiu. De 
data asta a scăpat mai 
ieftin, lipsa lui fiind o 
lipsă de sezon, uitată o 
dată cu transformarea mus
tului in vin.

„Autocritică de sezon" ? 
Da, există un asemenea me-

in întregime crl- 
pățit-o...
subalternii cit și 
afirmă că v-ați 
sistem din auto-

rapidă a ghețel, dar, mal 
ales, soarele, temperatura 
toridă, se „schimbă clima" 
etc. Așadar, condiții obiec
tive. Luna august : în fața 
întrebărilor „fierbinți" ale 
opiniei publice, tov. X re
cunoaște : deși industria 
răcoritoarelor a obținut în
semnate succese (urmează 
date, cifre, 
perioada 
mai are 
suri — nu 
suficientă 
cererii, nu . .______
meinic arșița neobișnuită a 
acestei veri. Dar acum, la 
sfirșit de sezon, „vom trage 
toate concluziile, vom stu
dia profund, vom analiza... 
vom lua toate măsurile 
pentru Ca la anul etc. etc. 
etc.". Luna septembrie: tov. 
X oftează adine (oftatul nu 
e dat publicității), iși freacă 
mîinile satisfăcut, mîngîie 
cu simpatie filele dosarului 
in care au fost incopclate 
rapoartele cu promisiuni, 
explicații, autocritici șt an
gajamente, apoi îl pune, 
grijuliu, de o parte, pen
tru... vara viitoare.

Poate că am exagerat (pu
țin), dar fenomenul „auto
criticii de sezon" există și 
se repetă cu regularitatea 
calendaristică a anotimpu
rilor. Profesioniștii ei mi
zează (și adeseori cîștigă) 
pe lipsa noastră de memo
rie, pe uitarea care se așter
ne, de la un an la altul, 
peste autocritica lor.

comparații cu 
antebelică), ea 
și unele lip- 
s-a studiat in 
măsură volumul 
s-a prevăzut te

Paul DIACONESCU 
Mihail DUMITRESCU

un

Am o cunoștință care mai tot 
timpul poartă sub braț cîte o 
carte frumos legată și de un au
tor „la modă". Nu citește cartea, 
ci numai o... plimbă. îmi spune 
cu un aer blazat : „Eu, dragă, 
sint un letrist (nu doar un iubi
tor sau un pasionat al cărților), 
și îmi place să lecturez" (pentru 
el, cititul este prea puțin spus). 
A doua zi îl văd din nou, de 
astă dată cu un alt volum, și-mi 
vine in minte Întrebarea : oare 
cind a citit-o pe cealaltă ? 1

Mi-a fost dat să asist la o 
scenă penibilă cu un asemenea 
personaj. De data aceasta snobul 
era meloman. Mă aflam într-un 
grup agreabil, stăpîniți cu toții 
de o veselie sănătoasă, molipsi
toare. Deodată, „melomanul" s-a 
înfiorat și a strigat la noi : „Tă
ceți 1 N-auziți la radio ? E Wag
ner". Am înmărmurit cu toții, 
cu urechile ciulite, lăsîndu-i 
plăcerea de a savura partitura. 
Se adîncise intr-o reculegere 
demnă de admirat, iar noi ne 
făceam complexe de inferiorita
te în fața erudiției lui. In sfîr- 
șit, după ultimele acorduri ale 
orchestrei, a murmurat cu re
proș : „Ah. dacă nu recunoaș
teți, nici nu puteți Înțelege un 
Wagner 1" După o clipă de tă
cere grea, am auzit crainica ra
diodifuziunii : „Ați ascultat «Ră
pirea din Serai» de Mozart". Ce 
a urmat e lesne de înțeles !...

Am întilnit și snobi-oratori 
care se lansau Intr-un păienjeniș 
de expresii, după a lor judecată, 
„rafinate". Odată, un astfel de 
ins, criticat pentru motivul de 
a se fi rupt de colectiv, mi 6e 
destăinuia : „N-am dorit ni
ciodată să mă claustrez, consi- 
derind catodismul dintre mine și 
colegi drept o polifonie tranchi
lizantă, dar firească". Vezi, doam
ne, amicul fusese pus într-o 
„bordură" (postură) neplăcută, 
căci nu 6e „apreta" (preta) Ia 
lucruri obișnuite.

Prof. Cornelia IFRIM
Brâila

Atenție la mărturia

mincinoasă !

hidroameliorații de la I.A.S. Ograda, 
care, deși avea nevoie de ajutoa
re, nu l-a solicitat deloc pe ingi
nerul stagiar in cauză : Ștefan 
Cioară. Așadar, șeful nu-1 Solicită, 
iar Ș. C. se complace in această 
situație, cu toate că era in inte-

. . cum legul meu ce bineliscu_ 
m-am aranjat..." Tie ]ui 
ție deschisă, dar Jnale 
sint ocolite, cen>a„aj.^ 
îmi dau seama că,j ac_ 
în postura de lifțincer. 
copte un dialog ). cjncj

— Ce-ai făcut," 
ai venit aici ? avut

— Atribuții prțicl nij 
mărturisește. îijtj jot ]a 
pot să fac nimic. ’ 
scriptologie mă ațjf w 

Din păcate.. tov. 
confirmă în dia.],,: 
Nicolae Tărîlă.

J

resul lui să se afirme Intr-un do
meniu cu frumoase perspective în 
Bărăgan, cum sint amenajările 
pentru irigații. într-o lună de zile 
de cînd e stagiar n-a reușit să 
afle nici cite hectare sint irigate ; 
deși e inginer de hidroameliorații, 
nu cunoaște planul de amplasare 
a Viitoarelor culturi, nici situația 
lucrărilor de artă. Pentru aceasta, 
știe oricine, terenul trebuie străbă
tut cu piciorul, dar, se vede trea
ba. pentru Ș. C. e mai atrăgător 
mirajul promenadei pe asfalt. La 
început el a umplut săculeții cu 
probe pentru - laborator, apoi trei

sâptămlni a desenat un plan, trea
bă care se putea face intr-o zi. 
In restul timpului a mal fost pe 
la București „pentru documenta
re", care, de altfel, putea ti con
sultată și la Slobozia.

Iată, deci, că „basmele" din tren 
nu erau total lipsite de adevăr. 
Mai mult, chiar, dincolo de dimen
siunile lor hiperbolice, se dezvăluie 
un spirit, o mentalitate deformată 
atunci cînd Ștefan Cioară declară 
ritos că nu-1 interesează ce părere 
au oamenii din jur despre atitudi
nea sa.

Stagiaitura Înseamnă activitate și 
răspundere. Or, din păcate, unii 
confundă răspunderea cu funcția i 
Stagiatura nu e o perioadă de vagă 
acomodare, ci de integrare organi
că in procesul muncii. Nu pot fi 
absolviți de partea lor de vină nici 
cei ce-i lasă pe unii stagiari într-un 
„dolce far nlente", sugerîndu-le 
astfel imaginea falsă că se poate 
trăi ușor, fără prea multă bătaie 
de cap, că pot intra in viață lene
vind. Dar nu-i putem absolvi, in 
primul rind, pe acei tineri Care 
aoceptă o atare atmosferă de căl
duță îngăduință, o atitudine, in 
fond, de cocoloșeală jignitoare pen
tru niște oameni viguroși, plini de 
energie, abia ieșiți din amfiteatre. 
Amfiteatre in care s-au pregătit 
ani îndelungați pe spezele societă
ții. în vederea unei activități 
creatoare in folosul societății.

Ieftină ca orice bravadă, gău
noasă ca orice lăudăroșenie — 
mentalitatea „eroului" nostru conți
ne în germene o posibilă evoluție

reprobabilă. Observați ? El și-a 
construit mental un portret, por
tretul vreunui parazit intîlnit un
deva și căruia incearcă să-i seme
ne. Desigur, procesul de identificare 
cu „celălalt" se află Încă la început, 
dar ce tristă și periculoasă încer
care de „adaptare", de mutilare a 
personalității ! Pășind în viață cu 
visuri mercantile, cu Intenția de a 
obține cit mai mult prin eforturi 
cit mai mici, tinărul inginer îi în
șeală pe cei din jur și, implicit, 
se Înșeală pe sine, propunîndu-și 
drept „țel" primejdioasa legănare 
la hotarul dintre muncă și chiul, 
dintre adevăr și minciună.

Ce poate opri ca lăudăroșenia de 
azi să nu capete, aievea, liniile 
strîmbe, t ' "
tretului năzuit ? 1
severă a celor din 
a-1 înhăma serios 
sfinta treabă care 
timpul să aleagă 
mersul decis către 
mare pe care i-o oferă societatea 
noastră: efortul, dăruirea, punerea în 
valoare a cunoștințelor șl priceperii 
sale. Să privească în jur. Ca în 
fiece toamnă, Bărăganul a primit 
generos zeci șl sute de tineri ca 
el, ingineri care ard de dorința de 
a experimenta în vastele labora
toare ale agriculturii socialiste toa
tă învățătura lor, de a transforma 
energia și inteligența lor în lanurile 
recoltelor viitoare.

uimit: 
culorile sumbre ale por-

* Firește, atenția 
preajmă pentru 
la treabă, la 

„vindecă" ! E 
drumul drept, 

autentica aflr-

Lucian CIUBOTARU

Pe marginea anchetei „Min
ciuna are picioare scurte, dar 
de ce șchioapătă adevărul ?" 
(publicată in pagina „Omul..." 
din 30 septembrie a.c.), primim 
următorul răspuns din partea 
Direcției instanțelor civile din 
Ministerul Justiției, sub semnă
tura tov. director Romul Opre : 

„In noul cod penal infracțiu
nile care împiedică înfăptuirea 
justiției — denunțarea calomni
oasă, mărturia mincinoasă, încer
carea de a determina mărturia 
mincinoasă și altele — au fost 
redactate și sistematizate în așa 
fel incit să corespundă necesi
tății apărării relațiilor sociale 
privitoare la administrarea justi
ției și să constituie un instru
ment eficient pentru evitarea ca
zurilor de ascundere sau dena
turare a adevărului.

Așa cum se subliniază și In 
articolul menționat, instanțele 
judecătorești manifestă preocu
pare pentru aprecierea corectă a 
sincerității declarațiilor marto
rilor, apllcînd pedepse corespun
zătoare celor care se fac vino- 
vați de săvirșirca infracțiunii de 
mărturie mincinoasă. Totodată, 
instanțele judecătorești sesizea
ză organelor de urmărire pe
nală cazurile de mărturie min
cinoasă, in scopul tragerii la 
răspundere penală a celor care 
fac asemenea mărturii.

Pentru sporirea exigenței in
stanțelor judecătorești s-au luat 
măsuri ca articolul apărut in zia
rul „Scînteia" să fie prelucrat cu 
toți judecătorii.

De asemenea, prin organele de 
control ale ministerului se vor 
verifica dosarele care au ca o- 
biect infracțiunea de mărturie 
mincinoasă și se vor lua măsuri 
pentru rezolvarea temeinică și 
legală a acestor cauze".
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Acad. Aurel MOGA
Președintele Academiei de Științe Medicale

Bolile cardio-vasculare au devenit una din proble
mele mafore ale societății contemporane. Ele reprezintă 
principala cauză a mortalității in lume, in unele țări 
procentul Hind de S3 la sută din mortalitatea generală. 
După o scurtă perioadă de mare entuziasm pentru me
todele spectaculoase de tratament — medicamente „mi
raculoase" sau metode chirurgicale culminind cu trans
plantarea inimii — asistăm în prezent la o remobilizare 
a torțelor medicale, concentrate asupra unor programe 
speciale de lucru ce tind sd elucideze principalele pro
bleme de importanță medico-sociaiă pe care le ridică 

bolile cardio-vasculare.Care sînt aceste probleme, în lumina datelor ole- 
rite de literatura de specialitate și a dezbaterilor pur
tate Ia o serie de ample manifestări științiiice interna
ționale recente F La această întrebare răspund cîțiva spe
cialiști de mare prestigiu din țara noastră.

ORIENTAREA CERCETĂRII: 

CĂTRE PROFILAXIE

Dacă ar fî să rezumăm la datele i 
■ale esențiale activitatea de cerce- i 
tare în medicină, vom vedea că ea 
se desfășoară în două mari direcții. i 
Pe de o parte, o direcție fundamen
tală, teoretică, de cunoaștere a bo
lilor și a mecanismelor care le pro
duc. Pe de altă parte, direcția apli
cativă, practică, de depistare și di
agnosticare, de tratament și preve
nire. întrepătrunderea dintre cerce
tarea fundamentală și cea aplica
tivă nu este poate în nici un alt 
sector de activitate umană atît de 
puternică și de evidentă, întrucît 
menirea medicinei, însăși rațiunea 
ei de a fi, este de a vindeca, de a 
alina suferința și, mai ales, de a 
preveni apariția îmbolnăvirilor.

Pentru atingerea acestor scopuri 
este necesar să fie cunoscute, în 
primul rînd, cauzele și mecanismele 
diferitelor boli. Căile, metodele de 
cercetare prin care se pot obține 
informații in această privință sînt 
relativ puține la număr. Trei dintre 
ele s-au dovedit a avea o valoare 
deosebită : metoda anatomo-clinică, 
bazată pe observația faptelor clinice 
(modificări funcționale, umorale 
etc.) și a modificărilor morfologice 
(macro și microscopice) ; metoda 
experimentală, care, prin reprodu
cerea bolilor pe animalele de labo
rator, prin studiul modificării para
metrilor biologici sub influența a- 
numitor factori, inclusiv medica
mente, a constituit una din sursele 
progreselor înregistrate în ultimul 
secol și, în fine, metoda epidemio- 
legică, al cărei obiectiv il constituie 
studiul condițiilor de viață și de 
muncă ale individului, studiul tutu
ror factorilor de mediu extern și 
intern care condiționează apariția 
și evoluția bolilor.Pe linia cunoașterii cauzelor și 
mecanismelor, contribuția cercetării 
științifice, indiferent de latura pe 
care o abordează sau de metodele 
utilizate, este de neînlocuit Progre
sele înregistrate în diverse sectoare 
ale științei s-au răsfrint in mod ne
mijlocit in cercetarea clinică și în 
cea experimentală. Prin metode bio
chimice, biofizice, prin tehnici din 
ce în ce mai fine și mai complicate, 
se pătrunde in mecanismul intim 
de producere al bolilor. Mă refer, 
de pildă, la elucidarea prin meto
dele geneticii a determinismului și 
■ubstratului anumitor boli cardio
vasculare, la succesele obținute în 
cunoașterea structurii cît și a func
ției normale și patologice a miocar
dului, la răsunetul și consecințele 
biochimice ale unor afecțiuni car
diace.Exemple similare se pot da In ma
terie de diagnostic, unde recunoaș
terea precisă a infarctului este faci
litată de dozarea unor enzime se
rice, după cum utilizarea izotopilor 
radioactivi permite un diagnostic de 
mare finețe al multor boli cardio
vasculare. Nu mai puțin valoroase 
■int realizările chirurgiei cardio
vasculare, inclusiv transplantul de 
inimă ; în acest din urmă caz, se 
poate spune că tehnica chirurgicală 
a fost pusă la punct, dar cercetarea 
fundamentală trebuie să găsească o 
rezolvare fenomenului de respin
gere.

în ciuda tuturor progreselor, cele 
două direcții amintite nu au putut 
oferi și nu au permis studiul și cu
noașterea în întregime a bolilor 
cardio-vasculare cronice, care cons
tituie azi principala cauză a morta
lității (peste 50 la sută) în țările cu 
grad înalt de civilizație.

Neajunsurile direcțiilor clasice de 
cercetare în rezolvarea problemei 
bolilor amintite — în special a hi
pertensiunii arteriale și aterosclero- 
zei — provin pe de o parte din de
terminismul ecologic al acestora, 
iar pe de altă parte din evoluția par
ticulară, In etape, pe care o au bo
lile cronice. Cunoașterea factorilor 
de mediu care condiționează apari
ția și dezvoltarea acestor boli, recu
noașterea lor in fazele preclinice,

nea, la sexul masculin sau Ia 
anumite profesii. Țara noastră 
se înscrie și ea in evoluția cunos
cută in țările dezvoltate. Pro
centajul mortalității datorate bo
lilor cardio-vasculare era de 
80—130 ’/ooo (la suta de mii) de locui
tori în 1930—1940, ajungînd treptat 
la 260 e/ooo în 1960—1965 și la apro
ximativ 460'7ooo în anul 1969 (după 
date statistice preliminare). Stu
diile epidemiologice au confirmat 
existența și pe teritoriul patriei 
noastre a unei „distribuiri" geo
grafice inegale, constînd în condi
ționarea apariției și dezvoltării bo
lilor cardio-vasculare de modul de 
viață și de muncă al populației 
respective (alimentație, profesie, 
încordare psihică, nivel de viață, 
nivel cultural etc.). Cunoașterea 
tuturor acestor aspecte ale frec
venței și răspîndirii bolilor cardio
vasculare este o condiție primor-

Specialiști cu mare autoritate in 
domeniul aterosderozei consideră că 
s-au acumulat sificiente cunoștințe 
pentru a putea aplica un plan de 
măsuri protilactiie, dacă nu pe sca
ră națională, cel puțin in anumite 
grupuri în care exstă factori de risc 
cunoscuți.Hipertensiunea tfterială, hiper
tensiunea locală, ifecțiune mult 
Înrudită etiologic ti ateroecleroza, 
cu care de altfel se asociază foarte 
frecvent, pune proteme similare 
cu cele discutate nai sus. Pro
gresele recente în diagnostic șl 
terapie au identifica o serie de 
hipertensiuni secundșe, majorita
tea lor astăzi curabfe. Există su
ficiente posibilități lai ales de 
prevenire secundară i hiperten
siunii, prin tratamenil susținut, 
de lungă durată, cu medicamente 
hipertensive și regimigieno-dietic 
antihipertensiv.

tlva Ministerului Sănătății, o ac
țiune similară este în curs de in
stituire și în țara noastră.

Cordul pulmonar cronic — con
secința cardiacă a unor boli pul
monare (bronșite, astm, scleroze 
pulmonare etc.) — începe treptat să 
devină o problemă și în țara noas
tră, in centrele in care po
luarea aerului favorizează apa
riția unor astfel de îmbolnăviri, 
Combaterea hotărîtă a afecțiunilor 
bronșice și pulmonare, ameliorarea 
condițiilor de muncă și grija față 
de gradul de poluare a mediului 
sînt principalele mijloace de com
batere a acestei afecțiuni.

Bolile congenitale, cu pondere 
de mică însemnătate (1 Ia sută), dar 
cu grave repercusiuni, își găsesc 
rezolvarea în conlucrarea rețelei 
de ocrotire a mamei și copilului cu 
rețeaua de cardiologie, pentru pre
venire, sau odată apărute. în

i ANCHETA ȘTIINȚIFKĂ A „SCÎNTEII"

aslmptomatlce și, fapt esențial 
combaterea lor. reversibile, nu 
putea race dcGi oricntînd eeree» 
spre condițiile de viață și de muncă 
ale bolnavului, schimbînd obiectivul 
cercetării de la individ spre colecti
vitate. Această nouă direcție de cer
cetare, denumită studiul epidemio
logie al bolilor cronice (sau metoda 
epidemiologică), a adus contribuții 
esențiale atit în cunoașterea cauze
lor și mecanismelor, cît și în profi
laxia unor boli cardio-vasculare.

Se înțelege că pentru organizarea 
și efectuarea unui astfel de studiu 
este necesar să se elaboreze o meto
dologie pentru depistarea in masă a 
bolilor și pentru studiul rolului Și 
ponderii pe care il au diferiți fac
tori in determinismul lor. Cercetări 
de acest tip se întreprind de mai multă vreme. Din datele compara- ’ 
tive privitoare la mortalitate și 
morbiditate obținute în țări cu gra
de diferite de dezvoltare, cu condi
ții diferite geografice, cu moduri di
ferite de viață (referitor la alimen
tație, profesii, obiceiuri, grad de 
cultură etc.) s-au obținut cunoștințe 
prețioase despre etiologia și patoge- ; 
nia aterosderozei și hipertensiunii, 
despre istoria naturală (evoluția na
turală) a acestor boli, despre fac
torii și condițiile care intervin în a- 
pariția și dezvoltarea lor. despre po
sibilitățile de a le frina evoluția, de 
a ameliora prognosticul, chiar de a 
preveni apariția lor.

Astfel de studii epidemiologice 
s-au întreprins și in țara noastră. 
Incepind din anii 1950—1955, îm
preună cu colaboratorii mei, am 
studiat, la Cluj, factorii de mediu 
externi și interni care condiționează 
evoluția reumatismului, condițiile 
in care apare hipertensiunea arte
rială esențială, mai ales la tineri ; 
am abordat, de asemenea, studiul 
aterosderozei în diverse grupe de 

1 populație. La Institutul de igienă 
din București, prof. I. Gonțea și co
laboratorii au studiat influența regi
mului alimentar asupra grăsimilor 
din singe și, pe plan social, in 
anumite grupe de populație, Iar 
un colectiv de la Institutul de 
medicină internă al Academiei 
de Științe Medicale din Bucu
rești urmărește de mai muiți 
ani patologia aterosderozei la o co
lectivitate de pescari din Deltă și la 
muncitorii forestieri, în comparație 
cu grupe de populație din Capi
tală.

O analiză științifică a rolului pe 
care il au factorii de mediu este cu 
atit mai necesară, cu cît aceeași 
boală poate avea cauze diferite, la 
populații diferite. De pildă, cercetă
rile epidemiologice din Japonia, țară 
in care consumul individual de sare 
este dublu față de cel mediu, au a- 
rătat că acolo hipertensiunea arte
rială este mai frecventă. Și la noi 
în țară este studiată problema rela
țiilor dintre hipertensiunea arteria
lă și consumul de sare din alimente 
și apă sau din anumite medii de 
muncă, de către prof. St. Hărăguș 
și colaboratorii săi.

O altă direcție de cercetare in ca
re specialiștii din țara noastră se 
pot socoti pionieri, avind preocupări 
de acest fel incă din 19Ț7, este recu
perarea, reîncadrarea bolnavilor car
diaci pe baza unei metodologii bine 
puse Ia punct.Este evident că, fără o îmbinare 
fericită a direcțiilor de cercetare a- 
mintite aici și fără cunoașterea și 
stăpînirea fenomenelor intime ale 
organismului nu putem elabora o 
metodologie științifică de profilaxie. 
Planul de perspectivă elaborat de 
Academia de Științe Medicale, pe 
baza directivelor de partid și de stat 
și pornind de la situația existentă 
în țara noastră, în deplină concor
danță cu datele și orientarea moder
nă în cardiologie, este o chezășie a 
faptului că valorificarea progreselor 
obținute de cercetarea științifică 
medicală va duce la îmbunătăți
rea stării de sănătate a poporului.

In
COIIWdtUl V<X AVrx, ---------- se

putea face decit orientind cercetarea 
spre condițiile de viață și de muncă 
ale bolnavului, schimbînd obiectivul ' ,i"ÎJ onlppfi-
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Cu ajutorul unei aparaturi radiotelemefrice miniaturizate, 
realizată de ing R. Vrînceanu, de la Institutul de fiziolo
gie normală și patologică „D. Danielopolu" al Academiei 
de Științe Medicale, un colectiv de cercetători urmărește 
efectul factorilor de solicitare asupra aparatului cardio
vascular la lucrătorii din transporturi : conducători auto și 
meconici de locomotivă. Depista'ea unor boli incipiente 

permite o intervenție moi rapidă și deci mai eficace
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PONDEREA Șl FRECVENTA 
MALADIILOR CARDIACE

Dr. loan ORHA
director științific al Centrului de asistență a cardiacilor (ASCAR)

Istoria medicinii dovedește exis
tența unei strinse corelații între 
diversele etape ale dezvoltării so
cietății și o anumită patologie. 
Fiecare epocă își are bolile sale 
predominante, caracteristice. Epoca 
noastră, caracterizată prin urbani
zare și industrializare masivă, În
registrează o scădere impresionan
tă a bolilor infecțioase, a mortali
tății infantile, a bolilor de subnu
triție, dar și creșterea în aceeași 
măsură a unor boli cronice, dege
nerative, cum sint bolile cardio
vasculare, de nutriție, neuro-psihic-j 
cancerul etc. In țările eu un înalt 
grad de dezvoltare, bolile cro
nice — și în primul rînd bolile 
cardio-vasculare — au ajuns să re
prezinte cauza principală a dece
selor, factorul cel mai frecvent in
criminat al incapacității temporare 
de muncă sau al invalidității per
manente.

Pentru a înțelege coordonatele 
actuale -medicale și sociale ale bo
lilor cardio-vasculare, este sufi
cient să cităm citeva din ultimele 
date statistice publicate de Orga
nizația Mondială a Sănătății. A- 
ceste date confirmă faptul că în 
„patologia geografică" a bolilor 
cardio-vasculare nu intervin nici 
rasa, cum s-a susținut într-o anu
mită perioadă, nici coordonatele 
strict geografice, ci în special fac
torii de mediu care caracterizează 
modul de viață al omului modern. 
De pildă, negrii și japonezii din 
S.U.A. nu se deosebesc ca patolo
gie cardio-vasculară de populaua 
albă. Analiza mai detaliată a mor
talității arată că peste 50 la sută 
din decesele virstei adulte sint date 
de boli cardio-vasculare (in unele 
decade chiar 60—70 Ia sută) cu o 
preponderență pentru unele boli 
ea ateroscleroza și hipertensiu-

dială, esențială, pentru combaterea 
lor. i

Un al doilea fenomen care se < 
cere să fie analizat este schimba- I 
rea structurii morbidității și mor
talității prin boli cardio-vasculare. 
Cu alte cuvinte, trebuie stabilit 
care din aceste boli reprezintă pon
derea principală, care este ierarhi
zarea lor in privința pericolului 
pentru sănătatea individului și a 
colectivității. Studiile întreprinse 
arată că pe primul loc se situează 
bolile cardio-arteriale — respectiv 
ateroscleroza și hipertensiunea ar
terială, cu complicațiile lor (infarc
tul miocardic, atacul cerebral, in
suficiența cardiacă etc.), urmate Ia 
mare distanță de afecțiunile car
dio-vasculare datorate reumatis
mului, de cordul pulmonar cronic 
și bolile congenitale.

Cercetările care urmăresc dina
mica mortalității au dovedit că și 
acest proces este supus unei pre
faceri. Studiile făcute la noi de 
acad. Moga și colaboratorii săi pe 
materialul autopsie din perioada 
anilor 1935—39, comparativ cu 
1955—59, au arătat o prevalentă a 
leziunilor reumatice a Inimii in 
prima perioadă (peste 45b-<, din to
talul deceselor cauzate de boli 
cardio-vasculare, față de 20—30% 
pentru hipertensiune și ateroscle
roză) și o inversare a raportului 
în cea de a doua, cu creșterea ro
lului aterosderozei și hipertensiunii 
(peste 55%). In primul rînd, tre
buie amintită ateroscleroza cu com
plicația ei majoră : boala ischemi
că a inimii, ale cărei forme prin
cipale sint reprezentate de angina 
pectorală, infarctul miocardic, in
suficiența cardiacă și moartea su
bită. Ce înseamnă ateroscleroza 
pentru colectivitate, din punct de 
vedere biologic, se poate ușor în
țelege dacă se ia in considerare 
faptul că în S.U.A., de exemplu, 
în fiecare an, din cei peste 550 000 
de indivizi care suferă de infarct 
miocardic, peste 50% mor.

O mențiune specială merită re.],,-.matismul articular acut, respecțaa]gaFea 011 c^irurgia cardlo- 
donsecințele cardio-vasculare a ..' *bolii, deși reumatismul poate , . 12 .u, a situației ne
fie energic și eficient corabJt . Acaz?i]c^ la noi ca și pre- 
prin profilaxia primară a infecți .. boJlle cardio-vasculare 
streptococice (agentul cauzal prir ° tendință de amplifi-
cipal incriminat) și a atacului acu . impune deci luarea de 
Planurile de tratament profilacn 5 a. unor măsuri ener-
(cel puțin 5 ani după un atac reu_P?. p an national, de com-
matismal) preconizate de specia^ ,preY??.Ire a acestei ade- 
liști au dat rezultate concrete ir ., “ați a societății mo- 
practlca medicală atunci cînd ■•’ . S e o orientare care se 
plicarea lor a fost urmărită cu,, _CU lmpezime din Di- 
consecvență. Exemplul unor țarf . n®f?su/ui ^-lea al 
vecine, in care se aplică sistemattc L .ln,.. ® aotărîri de partid 
pe scară națională acest plan, du- . I 1 , concretizată cu 
cind la scăderea leziunilor reuma- . P anul de perspectivă 
tlce la mai mult de jumătate, este le! Științe Medicale 
extrem de convingător. Din Iniția- r.e . . rec€nte măsuri

a * -organizatorice.

ATENȚIE CEI 5

„FACTORI RISC"!

Or. Valeriucu
Institutul de fiziologie normală șk q Danielopolu 

al Academiei de ^a|0

în orice domeniu patologic, este 
mai ușor să previi o boală decit 
să o tratezi. Procentul impresionant 
al mortalității prin boli cardio-vas
culare, importanța lor socială — 
datorită număiulul marc de ipfi 
pe care îl produc, torte umane de

importanța lor ^ciai7. . Jnumărului mare de Infirmi rt
»» fnrto umane ae a,

ea ar ti avut nevoie — 
a unor măsuri eficace 
‘a acestor boli in gene- 
jpsclerozei coronariene 

*i atît mai mult, cu cit 
i un tratament radical 

Ariene constituite. Este

și o problemă de educație : mem
brii societății moderne, mai ales in 
țările industrializate din zonele cu 
climă temperată ale globului, în o- 
rașe și in special bărbații, trebuie 
să știe că o alimentație rațională șl 
un mod de viață corespunzător pot 
duce la prelungirea vieții și deci a 
perioadei de eficiență socială, în de
plinătatea forțelor fizice și intelec
tuale.

Un rezultat important al amplelor 
acțiuni de cercetare desfășurate pe 
plan local și mondial a fost stabi
lirea factorilor de risc, respectiv a 
condițiilor care favorizează apariția 
bolii coronariene. Această maladie, 
ale cărei manifestări principale sînt 
anghina pectorală și infarctul mio- 
cardiac, produce peste 40 la sută 
din mortalitatea generală la bărbați 
și peste 20 la sută la femei.

Așadar, cei mai importanți factori 
de risc sînt :

a) prezența in singe a anei can
tități de colesterol de peste 245 mgr 
la 100 ml singe ;

b) valori ale tensiunii arteriale de 
peste 145/90 mmHg ;

c) modificări discrete ale electro
cardiogramei ;

d) excesul de greutate corporală 
și grosimea depozitului de grăsime 
subcutanat ;

e) fumatul excesiv.
Ponderea factorilor de risc șl a 

asocierii lor reiese clar și din lu
crările efectuate de D. M. Berkson 
și colaboratorii (S.U.A.). Calculînd 
corelația dintre factorii de risc și 
cazurile de moarte subită la 1 329 
bărbați fără semne de coronaropa- 
tie, în virstă de 40—59 ani (perioadă 
pe parcursul căreia se înregistrează 
de obicei cele mai numeroase de
buturi de ateroscleroză), ei au cons
tatat că in grupa care nu prezenta 
nici un factor de risc nu s-a înre
gistrat, în decurs de 5 ani, nici un 
caz de moarte subită ; la cei cu 1 
factor de risc au murit 2 la sută, 
numărul de morți subite dublîndu-se 
la bărbații la care au existat aso- 
ciați inițial 2 sau 3 din factorii de 
risc de coronaroscleroză.

Ce se recomandă pentru înlătura
rea sau măcar diminuarea factorilor 
de risc ?

In primul rînd, reducerea consu
mului de grăsimi animale și de 
sare, păstrîndu-se in regimul zilnic 
alimente care conțin fier și cal
ciu (varză, spanac, mere, ficat, 
lapte, brînzeturi) ; s-a dovedit că, 
după respectarea acestui regim, 
scade cantitatea de colesterol din 
singe. Apoi, combaterea sedentaris
mului, care favorizează creșterea 
procentului de grăsimi din singe și 
obezitatea. Există numeroase profe
sii datorită cărora oamenii ajung să 
nu facă mișcare 22 din cele 24 de 
ore ale zilei. Mersul pe jos — mai

ales relaxat, fără grabă, practicat 
ca un tratament medical — este una 
din cele mai eficace metode de în
treținere a sănătății. Ar fi ideal 
dacă s-ar adăuga, zilnic, cîteva mi
nute de exerciții de suplețe și de 
gimnastică respiratorie, in condiții 
de relaxare nervoasă. La Congresul 
mondial de cardiologie de la Lon
dra (septembrie 1970), numeroase 
comunicări (J.P.Clausen, M. Heller
stein, N. Kimura, C. Plavsic, V. P. 
Pomerantsev etc.) au prezentat e- 
fectele foarte favorabile ale readap
tării fizice — recondiționării — a 
bolnavilor cu infarct miocardic prin 
gimnastica practicată sistematic, în 
centre speciale și mal ales prin 
plimbări pe jos, bine dozate (care 
slnt la indemîna oricui). Astfel de 
cercetări s-au efectuat și la noi in 
țară, încă din 1937 la Cluj, iar în 
prezent se practică în anumite cli
nici de specialitate. Se știe că efor
tul fizic bine dozat duce la creș
terea capacității de oxigenare a 
țesuturilor, micșorează tahicardia 
celor ce au avut infarct, ame
liorează electrocardiograma, sca
de grăsimile din singe, reduce ris
cul unui al doilea infarct și procen
tul de mortalitate post-infarct, 
72—90 la sută din bolnavii studiați 
puțind să-și reia complet activita
tea.

Deosebit de importantă este evi
tarea alcoolului și a tutunului. Pen
tru cei care nu pot renunța complet 
la tutun, este de dorit cel puțin să 
nu fumeze pe stomacul gol, în 
prima parte a dimineții, sau să pre
fere pipa, sau în orice caz să nu 
depășească 10 țigări cu filtru pe zi; 
oricum, fumatul este foarte dăună
tor în momentele de mare obo
seală.

Evitarea Ingrășăril se poate realiza 
ușor, fără medicamente speciale sau 
cure de foame, prin mese mai re
duse cantitativ și mai frecvente, in 
compoziția cărora vor intra însă 
mai puține făinoase (în special 
pîine), dulciuri (inclusiv zahărul 
din ceai, cafea, compot), grăsimi și 
alcooluri.

în sfîrșit, dacă în ciuda unei vieți 
igienice se constată că prezentăm u- 
nul din factorii de risc enumerați 
mal sus, trebuie făcut neapărat 
efortul de a suprima prezența unui 
al doilea factor, lnlăturîndu-se ast
fel asocierea periculoasă de condiții 
favorizante, care cresc mult proba
bilitatea aterosclerozei coronariene. 
Deci, în acest caz, trebuie cu atit 
mai mult luptat contra obezității, 
tutunului, sedentarismului.

Implicațiile datelor de mai sus 
sînt suficient de categorice pentru 
ca măsurile de prevenire a bolilor 
de inimă să devină o obligație per
sonală și socială a omului zilelor 
noastre.

TEHNICI MODERNE,
REZULTATE, PERSPECTIVE

Dr. Bradu FOTIADE
Laboratorul de explorări funcționale — Spitalul clinic Fundeni

Progresele tehnice notabile Înre
gistrate în ultimii ani în domeniul 
cardiologiei se înscriu mai ales pe 
trei coordonate esențiale. Trebuie să 
menționăm, în primul rînd, perfec
ționarea metodelor de explorare și 
diagnosticare, remareîndu-se in mod 
deosebit performanțele realizate de 
aparatura de supraveghere continuă 
și alarmă („monitorizare") pentru 
cazurile grave. In domeniul acestor 
metode se situează și numeroasele 
echipamente de bioradiotelemetrie, 
de înregistrare de la distanță a 
funcțiilor cardio-vasculare (a căror 
eficiență a fost verificată mai ales 
cu ocazia zborurilor cosmice), pre
cum și înregistratoarele portabile 
ale presiunii arteriale sau electro
cardiogramei. S-a dovedit că valo
rile tensiunii arteriale astfel înre
gistrate sint mai reduse și mai a- 
proape de realitate decit cele obți
nute la un examen medical ocazio
nal, cînd emoția și condițiile specia
le modifică valorile acestui para
metru cardio-vascular.

Cu ajutorul unui electrocardio
graf de mărimea unui aparat de fo
tografiat, purtat de subiectul anali
zat, a fost cercetat comportamentul 
inimii în timpul activității profe
sionale obișnuite a 300 de persoane 
in virstă. Electrocardiograma se în
registrează în mod continuu, timp 
de 6 ore, pe bandă magnetică. In 
momentele de activitate fizică sau 
intelectuală mai intense s-au obser
vat la 93 la sută din persoanele ana
lizate aritmii sau tulburări pasa
gere. Dacă unele din aceste neregu- 
larități erau fără însemnătate, în 
schimb la 66 la 6ută din cazuri ele 
relevau existența unei boli corona
riene sau miocardice latente, care 
nu fusese depistată la examenul cli
nic obișnuit.

In legătură cu perfecționarea me
todelor de explorare cardio-vascula
ră, menționăm că și în țara noastră 
s-au realizat dispozitive extrem de 
utile. Astfel, un colectiv al Institu
tului de fiziologie normală și pato
logică „D. Danielopolu" al Acade
miei de Științe Medicale, condus de 
acad. Gr. Benctato, a pus la punct 
o aparatură miniaturizată de biora
diotelemetrie, cu o greutate de 800 
gr. ’ (realizare tehnică a ing. R. 
Vrînceanu), care a fost prezentată cu 
succes la mai multe manifestări 
științifice internaționale. Ea permi
te înregistrarea de la distanță a 
frecvenței instantanee cardiace (car- 
diotachograme), a electrocardiogra
mei, pulsului arterial (piezograma) 
și rheogramei cardiotoracice (varia
țiile rezistenței electrice în torace), 
pe lingă electroencefalogramă, 
pneumogramă (curba respirației) și 
temperatură cutanată. Această Ins
talație a fost folosită pentru a stu
dia efectul factorilor de solicitare 
care apar în procesul de muncă a- 
supra aparatului cardio-vascular, la 
mecanici de locomotive Diesel, con
ducători auto și muncitori metalur- 
giști.

O a doua direcție principală o 
constituie ameliorarea stimulatoare
lor cardiace („pacemakere") interne 
sau portabile. Despre ce este vorba? 
Din cauza aterosclerozei coronariene 
(și mai rar din cauză inflamatorie), 
conducerea excitației între auricule 
și ventricule este uneori întreruptă.

ventriculele contractîndu-se doar de 
30 de ori pe minut (in loc de 70 de 
ori), ceea ce are ca efect o scădere 
importantă a irigării cu singe a 
principalelor organe, mai ales a cre
ierului. în aceste condiții, devine 
necesară stimularea artificială elec
trică permanentă a inimii, printr-un 
stimulator al cărui generator de cu
rent, de dimensiuni reduse, se im
plantează de obicei sub pielea abdo
menului. Un astfel de aparat a fost 
construit, incă de acum 8 ani, de un 
colectiv din clinica de chirurgie de 
la spitalul clinic Fundeni din Capi
tală, condusă de prof. dr. Voinea 
Marinescu. Chiar in acest an s-au 
înregistrat, de asemenea, rezultate 
foarte bune cu un aparat asemănă
tor (cu electrozi endocavitari), con
struit de colectivul condus de conf. 
dr. S. Gavrilescu, de la clinica I 
medicală din Timișoara.

Problema cea mai dificilă pe care 
o ridică stimulatoarele este sursa de 
energie necesară funcționării lor pe 
timp îndelungat. înlocuirea pilelor 
chimice (care trebuiau schimbate a- 
proape în fiecare an) cu microge- 
neratoare izotopice cu Plutoniu 238, 
radioelement cu timp de înjumătă- 
țire a activității de 89 ani, a rezol
vat problema. Dezavantajul utili
zării unei cantități prea mari din 
acest element (fapt care impunea o 
protecție specială a pacientului și 
dimensiuni mai mari ale generato
rului) a fost înlăturat prin realiza
rea tehnică a cercetătorilor fran
cezi prof. P. Laurens și A. Piw- 
nica de la spitalul Broussais : un 
„pacemaker" al cărui generator con
ține doar 150 mgr. de Plutoniu 238 
și nu depășește dimensiunile unei 
jumătăți de țigară. După experiențe 
prealabile pe clini, el a fost implan
tat cu succes primului pacient cu 
bloc atrioventricular, la 27 aprilie 
a.c.

O a treia direcție de perfecționare 
a tehnicilor de chirurgie cardio-vas- 
culară a culminat cu operațiile de 
transplantare a inimii. Chirurgia 
cardiacă a făcut enorme progrese in 
operațiile reparatoare ale viciilor 
congenitale ale inimii, prelungind 
viața a mii de copii care mai Înainte 
erau condamnați la o moarte pre
coce. Astăzi se înlocuiesc cu succes 
fragmente de artere obstruate cu 
tuburi artificiale sau cu fragmente 
de vene, iar înlocuirile valvelor bol
nave ale inimii cu valve artificiale 
au devenit operațiuni curente în 
serviciile de specialitate. Din păcate, 
bilanțul celor 150 de operații de 
transplantare a inimii practicate 
pină în prezent în lume nu este pe 
deplin pozitiv. Respingerea inimii 
grefate de către organismul recep
tor (care o consideră un corp străin 
ce trebuie eliminat), infecțiile care-i 
pîndesc pe bolnavi (ale căror meca
nisme de apărare trebuie anihilate, 
ca să tolereze transplantul), faptul 
că de obicei se transplantează o ini
mă tînără intr-un organism cu vase 
și funcții profund alterate, toate a- 
cestea necesită încă multe studii. 
Oamenii de știință n-au renunțat la 
această cale de învingere a unor 
boli cardio-vasculare, cu atît mai 
mult cu cit perfecționarea continuă 
a diferitelor tehnici le oferă noi po
sibilități de rezolvare a impedimen
telor.

Pagină realizată de
Elena MANTU
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JUDEȚUL NEAMȚ
Comitetul județean Neamț al 

P.C.R. a trimis Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă prin care 
informează că industria județu
lui și-a realizat planul produc
ției globale industriale pe peri
oada 1966—1970 cu 66 zile mai 
devreme. Pe baza ritmului rea
lizat pină în prezent, la sfirși- 
tul acestui an se va da o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 1,2 miliarde lei peste preve
derile inițiale ale planului cin
cinal, concretizată in 575 mili
oane kilowați-ore energie elec
trică, 600 tone fire și fibre po- 
liamidice, 42 mii tone îngrășă
minte cu azot substanță activă, 
300 mii tone ciment. 63 milioane 
bucăți cărămizi și blocuri cera
mice, 13 mii tone celuloză, 200 
mii mc cherestea, 3,9 milioane 
bucăți tricotaje și alte produse. 
Nivelul productivității muncii la 
sfirșitul anului 1970 va fi cu 37 
la sută mai mare față de 1965, 
asigurindu-se pe această cale 
peste 63 la sută din sporul de 
producție.

Pentru valorificarea superioa
ră a rezervelor existente în ju
deț, se spune în telegramă, prin 
grija conducerii partidului, în 
acest cincinal s-au alocat impor
tante sume de investiții care au 
permis să punem în funcțiune 
noi capacități de producție, cum 
sînt : instalațiile relon II—III și 
melană III de la Uzina de fibre 
și îngrășăminte chimice Săvi- 
nești, laminorul de 6 țoii de la 
Uzina de țevi din Roman, secția 
de tuburi premo de la între
prinderea de prefabricate din 
Roman, precum și noi capaci
tăți de producție în celelalte 
unități.

însuflețiți de politica înțeleap- 
lartidului, 

.. — . 2 ., în
comuniștii, asigură

tă, clarvăzătoare a partid 
oamenii muncii din județ, 
frunte cu 
conducerea partidului, pe dum
neavoastră, 
general, că 
întreaga i 
creatoare de care dispun, pentru 
a da viață mărețelor obiective 
stabilite de partid și guvern in 
scopul dezvoltării multilaterale 
a României socialiste.

, tovarășe secretar 
vor pune In valoare 

capacitate și energie

MUNICIPIUL SUCEAVA
Prlntr-o telegramă adresată 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Comite
tul municipal Suceava al P.C.R. 
raportează îndeplinirea la 25 
octombrie a planului cincinal la 
producția globală industrială.

Colectivele de muncă din în
treprinderile sucevene — se 
spune in telegramă — sub con
ducerea organelor și organizații
lor de partid, însuflețite și mo
bilizate de istoricele hotăriri ale 
Congresului al X-lea, de preți
oasele indicații date de dumnea
voastră cu prilejul vizitei de lu
cru în municipiul nostru. își 
amplifică eforturile în conti
nuare pentru realizarea angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Pînă la sfirșitul anului se vor 
produce peste prevederile ac
tualului cincinal 2 900 tone celu
loză și hirtie, 7 000 mp uși-fe- 
restre, 600 mc placaje, 670 ma- 
șini-unelte, piese de schimb în 
valoare de 850 mii lei, 54 mii 
perechi încălțăminte, 350 tone 
conserve din legume etc.

Asigurăm conducerea partidu- 
■ lui și statului că și în viitor 
colectivele de muncă din între
prinderile municipiului, sub con
ducerea organelor și organizații
lor de partid, nu vor precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
vastului program elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră.
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Primire

la Consiliul de Miniștri
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit 
marți la amiază pe Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țară.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe,

(Agerpres)

Interparlamentare

SOSIREA IN CAPITALA A UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
Francez, alcătuită din tovarășii Rene 
Piquet, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F., Henri 
Martin, membru al C.C. al P.C.F.. 
Etienne Dominici, secretar al Fede
rației P.C.F. din Hautes Alpes, Henri 
Malberg, membru al Biroului Fede
rației P.C.F. din Paris, și Louis de 
Floch, activist la C.C. al P.C.F., 
care, Ia Invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în țara noastră.

La sosirea pe aeroportul . interna
țional Otopeni, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Ion Cîrcei, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Ghișe, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Dan Marțian, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., de activiști de partid.

La Palatul Marii Adunări Naționale 
a avut loc marți o ședință lărgită a 
Comitetului de conducere al Grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare.

Cu acest prilej, prof. dr. Mihail Le
vente. președintele grupului, a pre
zentat o informare asupra lucrărilor 
celei de-a 58-a Conferințe interpar
lamentare, organizată la Haga in a- 
ceastă lună, și asupra activității de-

legației Grupului român participante 
la lucrările conferinței.

Pe marginea expunerii au luat cu- 
vîhtul deputății Ilie Radulescu, se
cretar al grupului, prof. dr-. Tudor 
Drăganu, vicepreședinte al grupului, 
Gheorghe Vqsilichl, membru al Co
mitetului de conducere, șf Mircea Re- 
breanu, membru al grupului.

(Agerpres)

Sosirea președintelui Consiliului Federal 
pentru muncă din R.S. F. Iugoslavia

Ședința Consiliului
A V

Marți a avut loc, sub președinția 
ministrului învățămîntului, Mircea 
Malița, o ședință a Consiliului învă
țămîntului superior, în care s-au dis
cutat probleme legate de îmbunătă
țirea activității în școala superioară 
și a învățămîntului post-universitar.

Participanții Ia discuții, academi
cieni^ și cadre didactice de prestigiu, 
au făcut propuneri privind moderni
zarea și ridicarea eficienței invăță- 
mîntului superior, legarea mai strîn- 
să a acestuia de practică și de nece
sitățile concrete ale economiei, știin
ței și culturii, îndrumarea nemijlo
cită a studenților, perfecționarea 
conducerii instituțiilor de învățămînt 
superior și a cadrelor didactice, a 
specialiștilor din economie, știință și 
cultură, ridicarea continuă a nivelu- 
lului cercetării științifice.

Colegiul Ministerului învățămîntu
lui urmează să stabilească un plan 
general de măsuri, în vederea per
fecționării și modernizării, în conti
nuare, a învățămîntului superior.

(Agerpres)

V

Ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, Toshio Mitsudo, a oferit marți 
seara o recepție în saloanele amba
sadei, cu prilejul plecării sale defi
nitive din țara noastră.

Au participat acad. Ilie Murgules- 
cu. vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cornel 
Burtică, Ion Crăciun și Mircea Ma
lița, miniștri, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Aurel Vijoli, președintele .Grupului 
parlamentar pentru relații de prie
tenie România—Japonia, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

La invitația ministrului muncii, 
Petre Lupu, marți dimineața a sosit 
în Capitală Anton Polayner, preșe
dintele Consiliului Federal pentru 
muncă din R.S.F. Iugoslavia, însoțit 
de specialiști, pentru a face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, in Gara de Nord, erau 
prezenți ministrul muncii, adjuncți 
ai ministrului, funcționari superiori 
din Ministerul Muncii și Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fast de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, președintele Consiliu

lui Federal pentru muncă din R.S.F.

Iugoslavia a avut o întrevedere cu 
tovarășul Petre Lupu și alți membri 
ai conducerii ministerului. Cu acest 
prilej au fost discutate unele pro
bleme privind activitatea celor două 
instituții și domeniile de colaborare 
dintre ele.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, a par
ticipat ambasadorul Iugoslaviei Ia 
București.

★
Ministrul muncii, Petre Lupu, a o- 

ferit un dejun în cinstea oaspeților, 
iar ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Iso Njegovan, a oferit un 
dineu.

(Agerpres)

In sistemul de irigații 
Valea Carasu

A intrat în funcțiune 
cea mai puternica 

stație de pompare - 
Basarab-Padure

CONSTANȚA (coresponden
tul „Scînteii"). — Pe ma
gistrala „Albă" a Văii Ca
rasu, la punctul numit Ba- 
sarab-Pădure, a intrat ieri 
în funcțiune cea mai pu
ternică stație de pompare a 
acestui sistem de irigații, care 
va cuprinde, în final, 200 000 
hectare

Noua stație de pompare, cea 
mai puternică de acest fel din 
țară, urcă apa din Dunăre, 
adusă prin Va'ea Carasu, la 65 
metri înălțime. Ea va aprovi
ziona șapte sisteme locale de 
irigații, printre care : Bărăganu, 
Cumpăna și Topraisar, cuprin- 
zînd o suprafață de circa 
90 000 hectare. Stația dispune 
de 8 pompe puternice, cu un 
debit de 76 metri cubi pe se
cundă, Motoarele electrice care 
pun în mișcare pompele au o 
putere de 60 MW, reprezentînd 
de două ori puterea instalată a 
termocentralei Ovidiu.

(Agerpres)

Cu gînduri de fierbinte recunoștință și dragoste 
pentru partid, pentru conducerea sa, în frunte

Rezultatele concursului 
de afișe cu tema 

„Avantajele 
economisirii la C.E.C.“

cu tovarășul Nicolae Ceaușescu
Țăranii ^cooperatori din comunele adevărat generos șf umanitar pe 

.............  " ‘ care conducerea partidului și sta
tului 4-a făcut în aceste momente 

, cînd se dă bătălia pentru termina
rea grabnică a lucrărilor agricole de 
toamnă, se spune în telegrame, co
muniștii și, alături de ei, toți țăranii 
cooperatori din comunele noastre 
iși reafirmă hotărîrea de a munci 
cu și mai multă însuflețire pentru 
strîngerea fără pierderi a recoltei, 
în aceste zile, folosind din plin fie
care clipă bună de lucru, muncind 
din zori pînă 'în noapte, ne stră
duim să terminăm cit mai repede 
recoltarea culturilor tîrzii. să pre-

Boroaia, Marginea și Frătăuții Noi 
— județul Suceava, au trinHs Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, telegrame prin care ex
primă profunda recunoștință pen
tru ajutorul material substanțial a- 
cordat în vederea înlăturării pagu
belor pricinuite de inundațiile din 
această primăvară. în telegrame se 
arată că nu există țăran cooperator 
care să nu fie impresionat de aceas
tă nouă dovadă de dragoste față de 
oameni, de grija pentru prezentul 
și viitorul națiunii noastre socia
liste. Mișcați profund de gestul cu

dăm statului la timp produsele con
tractate pentru a încheia anul cu 
rezultate cit mai bune. De aseme
nea,, vom face totul pentru a pune, 
încă din acest an. baze solide pro
ducției agricole din anul viitor.

Țăranii cooperatori din cele trei 
comune sucevene subliniază, jn în
cheiere că în sprijinul permanent 
și substanțial pe care unitățile coo
peratiste îl primesc din partea sta
tului ei văd o nouă expresie a grijii 
sale pentru dezvoltarea multilate
rală a agriculturii și asigurarea 
bunăstării țărănimii cooperatiste.

(Agerpres)

La cel de-al V-lea concurs de afi
șe organizat cu prilejul „Săptămî- 
nii economiei" de Uniunea Artiști
lor Plastici, in colaborare cu Casa 
de Economii și Consemnațiuni, au 
fost primite 74 lucrări.

■< Juriul, alcătuit din reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunii Artiștilor Plas
tici și Casei de Economii. și Cpn- 
semnațiuni, a acordat următoarele 
premii și mențiuni :

— Premiul II — graficianului 
Mihai Stănescu, pentru o suită de 
5 afișe.

— Premiul III — graficianului 
Corneliu Cosmovici.

— Mențiuni : graficienilor Ion
Drăgan (2 mențiuni), Banu Alexan
dru, Dumitrescu Gheorghe.

Premiul I nu a fost acordat 
juriu

De asemenea, juriul a selectat 
afișe, care au fost expuse 
sala din str. M. Eminescu, nr.

de
35 
în 
8.

Semnarea unui acord comercial de lungă 
durată intre Republica Socialistă România 

și Republica Turcia
între 20 și 27 octombrie a avut loc 

la București prima sesiune a Comisiei 
mixte economice româno-turce. De
legația română în Comisia mixtă a 
fost condusă de Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar delegația turcă de Adnan Rural, 
ambasador, consilier superior în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în timpul lucrărilor, Comisia mixtă 
a analizat stadiul relațiilor economice 
dintre România și Turcia, mijloa
cele și căile de dezvoltare în conti
nuare a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și tehnice din
tre cele două țări.

Comisia mixtă a constatat cu sa
tisfacție că. schimburile comerciale șl 
cooperarea economică și tehnică din
tre cele două țări se dezvoltă favo

rabil și sînt create premisele dezvol
tării lor viitoare.

Cu același prilej a fost semnat de 
către președinții celor două delegații 
Acordul comercial de lungă durată 
între Republica Socialistă România 
și Republica Turcia. în protocolul 
primei sesiuni a Comisiei mixte eco
nomice româno-turce se menționea
ză interesul ambelor părți pentru 
realizarea, pe baza cooperării, a unor 
obiective industriale în domeniul mi
nier, forestier și în alte sectoare eco
nomice.

*
în timpul șederii în România, de

legația turcă a vizitat unele obiecti
ve industriale și turistice.

(Agerpres)

Concurs pentru 

sistematizarea 

stafiunii Sovata

Uniunea Arhitecților, în co
laborare cu Consiliul popular 
al județului Mureș, orga
nizează un concurs public de 
idei pentru sistematizarea zo
nei centrale a stațiunii balne
are Sovata. Termenul de pre
dare este 15 decembrie a.c.

Concursul va fi dotat cu ur- 
mătoarele premii: un premiu 
I în valoare de 25 000 lei; un 
premju II în valoare de 18 000 
lei; un premiu III în valoare 
de 13 000 lei; trei mențiuni 
în valoare de 6 000 lei fiecare.

Documentarea pentru con
curs și alte informații supli
mentare se pot lua pînă la 10 
noiembrie a.c. de la Uniunea 
Arhitecților (str. Episcopiei nr. 
9, telefon 16 37 67).

Cronica zilei
Marți dimineața s-a înapoiat da 

la Sofia delegația Tribunalului su
prem al Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Emilian Nucescu. 
președintele Tribunalului suprem, 
care a făcut o vizită in R. P. Bulga
ria la invitația președintelui Tribu
nalului suprem al acestei țări.

La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată, in Gara de Nord, de vicepre
ședinți ai Tribunalului suprem, 4pre- 
cum și de ambasadorul R. P. Bul
garia la București. Spas Gospodov.

La sediul Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale, 
dl, Jean Rene Dupuy, secretar 
general al Academiei de drept in
ternațional din Haga, a conferen
țiat marți despre „Folosirea paș
nică a subsolului mărilor și o- 
ceanelor". La manifestare au par
ticipat cadre didactice universita
re, cercetători de la institutele 
Academiei, funcționari superiori din 
Ministerul' Afacerilor Externe, zia
riști.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentm zilele de 

29, 30, 31 octombrie. In tară : vremea 
schimbătoare. Curul va prezenta ! ig
norări accentuate în Maramureș, 
Transilvania și Moldova, unde vor 
cădea ploi locale. în rest cerul va fi 
variabil, iar ploile vor avea caracter 
izolat. Vînțul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre —2 grade și +8 grade, iar 
maximele intre 6 și 16 grade. în re
giunea de munte din nordul țării so 
vor semnala lapoviță șl ninsoare. 
Ceață locală. La București : vremea 
în general frumoasă, cerul va fi va
riabil, vîntul slab pînă la potrivit, 
temperatura ușor variabilă

A apârut:

„LUPTA DE CLASĂ *
V Nr. 10/1970

Numărul pe luna octombrie a) 
revistei se deschide cu editoria
lul ; Aniversarea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
In continuare sînt publicate 
articolele : Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și struc
turile sale social-poiitice de 
ION MITRAN, Baza tehnică- 
materială in lumina exigențelor 
societății socialiste de DANA 
VOINEA, LIVIU MELINTE, 
Forumul mondial al sociologilor 
de CONSTANTIN VLAD, Pen
tru o istorie a literaturii româ
ne actuale de AL. I. ȘTEFA- 
NESCU,

Revista publică, de asemenea. 
— sub titlul „Știința conducerii 
societății socialiste" — în con
tinuarea dezbaterii pe această 
temă, organizată de Academia 
de Științe Sociale și Politice și 
Academia de învățămînt Social- 
Politic de pe lingă C.C. al 
P.C.R., textul prescurtat al in
tervențiilor tovarășilor ROMU
LUS DUMA. CRISTEA IO- 
NESCU-TIRA, ANETA BUSU
IOC, LADISLAU LORINCZ, 
REMUS RADULEȚ, MARIN 
VOICULESCU.

Rubrica „Pagini de istorie" 
cuprinde articolele : Conferința 
Națională a Partidului Comu
nist Român din octombrie 1945 
de ARON PETRIC și O jumă
tate de veac de la greva gene
rală din octombrie 1920 de 
GHEORGHE UNC.

Numărul de față al revistei 
Înserează, totodată, materialele : 
Marginalii la cursul „Știința con
ducerii întreprinderilor de C. 
PINTIL1E, Teorii despre plani
ficare în gindirea economică 
occidentală de ARMAND POP
PER.

Abordînd probleme ale struc
turii sociale a României, re
vista publică articolele ; Consi
derații asupra omogenizării și 
diversificării structurii sociale 
de GH. CORDOȘ. Despre con
ceptele folosite în cercetarea 
mobilității si stratificării socia
le de O. HOFFMAN.

La rubrica „Sociologie și In
vestigație socială" P. GOLU, M. 
GOLU, E. VERZA. M. VOINEA 
semnează artico'ul Aspecte so- 
ciopsihologice și pedagogice ale 
integrării profesionale a ținere, 
tului industrial, iar M. 1ONES- 
CU — Progresul tehnic și ap
titudinile muncitorului.

Revista mai eunrinde rubrici
le „Critică si bibliografie" și 
„Note"
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Astăzi, meciuri internaționale 
de fotbal

„CAROM"
la a patra premierăFINALELE CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE DE BOX 
O serie de 247 meciuri!

în sala Floreasca din Capitală În
cepe astăzi turneul final al campiona
telor de _ box. Organizate după sche
ma campionatelor europene, întrece, 
rile pentru cele 11 centuri tricolore 
se întind pe nu mai puțin de nouă 
zile ! în acest răstimp vor avea loc 
15 reuniuni, inclusiv gala finalelor, 
cuprinzind 247 de meciuri 1 Pe ringul 
de Ia Floreasca vor încrucișa mănuși
le 258 de boxeri (e posibil ca numă
rul acesta să scadă după efectuarea 
cintaruiui și a vizitei medicale) la 
cele 11 categorii de greutate, dintre 
care cea mai „populată" este semiu- 
șoara, cu 28 concurenți, in timp ce 
la categoria grea sînt înăcriși 16 pu- 
giliști.

Iată o succintă situație pe catego
rii : SEMIMUSCA (48 kg) — 17 con- 
curenți, campion 1969 — Mihai Au
rel, care rămine principalul favorit 
și în acest an. Recomandăm atenției 
spectatorilor pe tînărul Achim Ursu- 
lascu din Bocșa Română ; MUSCA 
(51 kg) — 20 concurenți, campion 
1969 — C. Ciucă, care va absenta de 
la finale. In lipsa lui Ciucă, probabil, 
lupta pentru titlu se va da între 
Gruiescu (Steaua) și Ivan (Dinamo). 
Dintre tineri remarcăm pe N. Cordoș
— Voința Cluj ; COCOȘ (54 kg) - 
25 concurenți, campion 1969 — Aurel 
Dumitrescu, principalul rival al cam
pionului european fiind Pometcu 
(Rapid). Dintre tineri atrag atenția 
Ionel Ciocoi (A.S.A. Cluj) și Adrian 
Moraru (Metalul București) ; PANA 
(57 kg) — 26 concurenți, campion I960
— Gh. Pușcaș, astăzi însă favorit 
pare a fi Pavcl Nedelcea. Printre 
promisiuni — Vasile Kiss, Voința 
Cluj. SEMIUȘOARA (60 kg) — 28 
concurenți, campion 1969 — C. Cuțov. 
în absența campionului european, 
trecut la o categorie superioară, vor 
lupta pentru titlu Aurel Iliescu 
și Aurel Simion, concurați de 
Păpălău și de tinerii Cornel 
Hoduț (Olimpia București) și Costieă 
Bumb (Oțelul Galați). UȘOARA 
(63.5 kg) — 27 concurenți, campion 
1969 — Vasile Antoniu, care va avea 
de înfruntat un asalt teribil din par
tea lui Cuțov, Paul Dobrescu și Gh. 
Bădoi. Sint și doi tineri pugiliști — 
Augustin lacob (Voința București) și 
Costel Gutui (Progresul Brăila) — ce 
pot încurca socotelile favoriților. SF- 
MIMIJLOCIE (67 kg) - 26 concu
renți, campion 1969 — Victor Silber- 
man, care rămine principalul favorit 
al categoriei, replica fiindu-i dată, 
probabil, de trei tineri, AL Popa 

(Steaua), Gh. Ene și D. Mihalcea 
(ambii Dinamo). MIJLOCIE MICA 
(71 kg) — 27 concurenți, campion 1969
— Ion Gydrffy. Acesta împreună cu 
Tudor Nicolae și Ion Covaci sint can
didați Ia titlu. Printre tineri se im
pun atenției Ilie Ion (Dinamo) și Va
sile Frînc (Baia Mare). MIJLOCIE 
(75 kg) — 27 concurenți, campion 
1969 — Alee Năstac. Alături de aces
ta, Stumph și Cojocaru emit preten
ții la titlu. Va fi interesant de urmă
rit evoluția lui M. Deheleanu (Vago
nul Arad) și Ion Petre (Dinamo Bra
șov). SEMIGREA (81 kg) — 20 concu
renți, campion 1969 — Ion Monaa, ab
sent la această ediție. Principalii can
didați Ia titlu : M. Constantinescu și 
P. Cimpeanu Dintre tineri, Ai. Coro- 
ianu (Voința Satu-Mare). GREA 
(4-81 kg) — 16 concurenți, campion 
19G9 — Ion Alexe, care rămine mare
le favorit. Rivalii principali probabil 
vor fi Iancu (Cimpulung Muscel), Să- 
năteseu (Craiova) și Ilie Dascălu 
(Steaua). La această categorie nu 
se remarcă tineri cu mari perspec
tive.

Prin urmare, de astăzi pină la 2 
noiembrie inclusiv, în cite două gale 
pe zi (orele 15 și 19) — fiecare dintre 
ele cuprinzind 18 meciuri — boxeri 
renumiți, alături de luptători mal 
puțin cunoscuți, tinere talente alături 
de pugiliști experimentați, iși vor 
disputa șansele !n partide prelimina
re. Marți, 3 noiembrie, vor avea loc 
semifinalele, iar joi, 5 noiembrie, vom 
asista la meciurile finale, în Încheie
rea cărora vor fi desemnați campio
nii naționali de box — ediția 1970.

Campionatele 
mondiale de tir

Au luat sfirșit campioanele mondia
le de tir desfășurate la Phoenix în 
Arizona. La pistol sport, pe primul 
loc s-a clasat mexicanul Rafael Car
pio cu 591 puncte din 600 posibile. 
Pe echipe a clștigat Cehoslovacia — 
2 346 puncte. România a ocupat 
locul 7. Proba feminină a re
venit sovieticei Nina Stoliarova
— 581 puncte. Medalia de aur 
în proba de armă militară a fost atri
buită americanului lohn Foster cu 
566 puncte. Petre Șandor (România) 
a ocupat locul 10 cu 552 puncte. Su- 
leimanov (U.R.S.S.) a terminat vic
torias în proba de pistol calibru mare 
cu 579 puncte.

Astăzi, la Sofia, selecționata olim
pică a României va întîlnl echipa re
prezentativă a Bulgariei. La Lodz se 
va disputa partida dintre echipele de 
tineret ale Poloniei și României. Iată 
formația probabilă a selecționatei ro
mâne : Ștefan — Sătmărcanu II. Ciu- 
garin, Olteanu, Niculescu — Anca, 
Beldeanu — Caniaro, Ștefânescu, Do- 
ru Popescu (D. Georgescu) Florea.

Tot astăzi, in Capitală, formația

MĂSURI ALE FEDERAȚIEI DE FOTBAL A U.R.S.S.

Federația unională de fotbal a hotă- 
rît ca in viitor selecționatele U.R.S.S. 
să fie alcătuite avînd la bază echipa 
unui club. Această metodă experi
mentală este valabilă pentru echipa 
A. selecționata secundă, echipa olim
pică și de tineret (sub 23 ani). Ca 
un prim pas s-a stabilit ca echipa 
U.R.S.S. care va intilni la 28 octom
brie, la Moscova, in meci amical, e-

Cassius Clay ace/ași strălucit 
pugilist!

După o inactivitate de trei ani și 
jumătate, cei mai comentat boxer al 
tuturor timpurilor, fostul campion al 
lumii la cat. grea CASSIUS CLAY 
și-a făcut luni seara reintrarea la 
Atlanta, intilnindu-1 pe redutabilul 
pugilist Jerry Quarry, apreciat de re
zista „Ring Magazine" ca al ă-lea 
greu din lume, tntilnirea a fast ur
mărită de aproape 5 000 de specta
tori, care au umplut pînă la refuz 
tribunele auditoriului din localitate. 
Clay s-a prezentat la o greutate de 
96.840 kg. iar Quarry la 89.580 Kg 
Meciul a constituit o simplă forma
litate pentru Clay, care a cîștigat 
inainte de limită. El a stopat siste
matic atacurile dezlănțuite ale ad
versarului său. utilizînd directele de 
stingă. Quarry, tumefiat încă din pri
ma repriză, a luptat eu mult elan- In 
repriza a doua, Clay, care a demon
strat că nu și-a pierdut calitățile și 
mai ales viteza în execuția lovituri
lor, l-a dominat copios pe Quarry, 
în repriza a treia, la 6 „contră" de 
dreapta, Quarry a cunoscut un mo
ment dificil. într-o fază corp la corp, 
Quarry a ieșit cu o arcadă deschisă. 

reprezentativă a țării noastre se va 
antrena in compania divizionarei 
C Sportul muncitoresc, pe terenul 
acesteia din urmă (Șoseaua Giurgiu
lui str. Drumul Găzarului). Forma
ția va fi alcătuită din următorul lot 
de jucători : Răducanu. Adamache, 
Sătmăreanu, Vigu, Lupescu, Dinu, 
Mocanu, Ilălmăgeanu. Dumitru, Nun- 
iveiller, Neagu, Lucescu, Dobrin, Tă- 
taru, Duniitrache și Dumitrescu.

chipa Iugoslaviei, să fie formată pe 
scheletul formației Ț.S.K.A. Mosco
va. Formația va fi pregătită de an
trenorii Valentin Nikolaiev, succes >- 
rul lui Kacealin. și Paramonov. Echi
pa olimpică va avea la bază schele
tul echipei de club Dinamo Mosco
va, iar echipele B și de tineret vor 
fi formate din jucători de la Spartak 
Moscova, Dinamo Kiev și Dinamo 
Tbilisi.

în timpul pauzei, directorul de ring, 
portoricanul Perez, a consultat me
dicii, care au hotărit oprirea meciu
lui. Ca urmare a acestei strălucite 
victorii, Clay a devenit in mod au
tomat șalanger la titlul mondial de
ținut de Joe Frazier. Insă, inainte, 
Joe Frazier iși va apăra centura la 18 
noiembrie în fața campionului lumii 
la cat. semigrea, Bob Foster. Această 
intilmre va avea loc Ia Philadelphia.

în cadrul unui interviu televizat 
Cassius Clay a declarat că este fe
ricit că a reintrat cu o victorie în fața 
redutabilului Jerry Quarry. Fostul 
campion mondial a subliniat că ad
versarul său a luptat cu mult cu
raj, mai ales in rundul trei, cind nu
meroase lovituri expediate in plin nu 
l-au trimis, totuși, la podea. Clay a 
încheiat spunînd : „Cred că v-am 
convins că merit să lupt pentru tit
lul mondial deținut de Frazier".

La rindul șău, Quarry a spus : „Nțl 
trebuia să se oprească lupta. Nu 
m-am putut însă împotrivi arbitru
lui. medicilor și mai ales oamenilor 
mei de la colț".

V
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Șapte ani au trecut de la elabo
rarea primei șarje de cauciuc 
sintetic românesc. In acest răs
timp, producția de la uzina de 
cauciuc sintetic din cadrul gru
pului industrial petrochimic Bor- 
zești a crescut mereu. Dacă în 
anul inaugural se fabricau aici 
numai 6 000 tone cauciuc, în 1970 
se vor produce mai mult de 
55 000 tone. Cînturul auto- 
mat a „memorat" în perioada a- 
mintiță o cantitate de circa 
300 000 tone de cauciuc sintetic, 
livrată pînă acum de la această 
uzină modernă construită pe Va
lea Trotușului. „CAROM" a de
venit astfel o marcă de cauciuc 
sintetic românesc ce se folosește 
în prezent nu numai la noi, dar 
și în numeroase alte țări în care 
se exportă, cum ar ti, do exem
plu, R.F. a Germaniei, U.R.S.S., 
Iugoslavia, Anglia, Austria și al
tele. In prezent, peste 40 la sută 
din producția anuală de „CA
ROM" se exportă.

Uzina are un colectiv talentat 
și inimos nu numai în sectoarele 
de producție, dar și tn sfera cer
cetărilor științifice, mereu aspi- 
rînd la elaborarea unor tehnolo
gii de fabricație cît mai perfec
ționate, cu o cît mai mare efi
ciență economică, pentru a-i con
feri cauciucului sintetic româ- 
neso calități cît mai compe
titive, Prin căutări și expe
riențe stăruitoare, specialiștii au 
izbutit șă lărgească an de an 
gama cu produse din nomencla
torul uzinei, Iar cele cinci sorti
mente de cauciuc sintetic, cîte 
se fabrică în prezent, reușesc să. 
satisfacă chiar și cele mai înalte 
exigențe din partea beneficiari
lor, Astfel, pentru industria de 
articole sanitare, jucării, flancuri 
de anvelope, tălpi pentru încălță
minte, în general pentru produ

sele colorate, uzina <le pe Valea 
Tretușului poate livra un cauciuc 
sintetic adecvat pentru asemenea 
întrebuințări. Alte două sorti
mente de cauciuc, extins eu ulei, 
pot servf la fabricarea anvelope
lor pentru autoturisme, cît și la 
producerea altoi diferite articole 
tehnice- In prezent se lucrează 
la obținerea unor noi sortimente 
de cauciuc. Este vorba despre 
rășinile stirenice, utilizate în spe
cial în industria de încălțăminte, 
precum și trei noi tipuri de la- 
texuri care se voi utiliza la im
pregnarea rețelelor cord pentru 
anvelope, înnobilarea hîrtief și la 
fabricarea unor articole de cau
ciuc spongios.'

Zilele trecute, colectivul acestei 
uzine de cauciuc a participat la 
o nouă premieră industrială. Aici 
a intrat în funcțiune cea de-a pa
tra linie tehnologică, cu o capaci
tate de producție de 20 000 tone 
cauciuc sintetic pe an. Nona linie 
de producție este înzestrată cu 
utilaje de o înaltă tehnicitate, cu 
randamente superioare și dispune, 
de asemenea, de o instalație au
tomată de pnletizare a baloților 
de cauciuc. Prin punerea ei în 
funcțiune s-a creat posibilitatea 
fabricării simultane a trei sorti
mente de cauciuc, în aceeași vre
me un cîștig substanțial cunoscînd 
și productivitatea muncii la ope
rațiile de ambalare și încărcare în 
vagoane a produselor. Acum, la 
Borzeșți, capacitatea sectorului 
de fabricare a cauciucului sinte
tic a ajuns la aproape 70 000 tone 
pe an. Lucrările de dezvoltare a 
uzinei continuă. Tntr-un viitor a- 
propiat aici se vor fabrica noi 
sortimente de cauciuc sintetic.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii



viața internațională
Presa internațională despre

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

„0 deplină concordanță cu interesele 
colaborării internaționale 6

Marile cotidiana din Washington 
și New York consacră spații 
ample vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite și în
tâlnirii sale cu președintele S.U.A., 
Richard Nixon, la Casa Albă. Zia- 

„EVENING STAR" <«n Wa
shington publică în pagina întâi 
o fotografie pe trei coloane înfă- 
țișînd pe președintele Ceaușescu 
cu soția și pe președintele Nixon 
cu soția făcînd, de la balconul Ca
sei Albe, semne prietenești publi
cului. Ziarul publică, de asemenea, 
o amplă relatare a ceremoniei pri
mirii la Casa Albă, precum și a 
întîlnirii care a urmat între cei 
doi conducători de stat. Ziarul re
produce extrase din cuvîntările 
rostite de cei doi președinți, relie- 
fînd că în discursul său președin
tele Ceaușescu a relevat că între 
România și Statele Unite există 
mari deosebiri, dar că acestea nu 
trebuie să diminueze importanța 
cooperării. dintre ele în domeniile 
economic, științific și cultural.

„WASHINGTON POST" in
serează în pagina întâi, la loc cen
tral, o fotografie pe patru coloane 
înfățișînd momentul de la Casa 
Albă în care cei doi președinți își 
string mîinile, precum și o rela
tare detaliată a întîlnirii care a 
avut loc cu acest prilej. Ziarul re
latează că onorurile, cu întregul 
ceremonial, de la primirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
Casa Albă, lunga întrevedere din
tre cei doi șefi de stat și dineul 
oferit de președintele Nixon luni 
seara la Casa Albă constituie ma
nifestări semnificative pentru do
rința de adîncire a relațiilor din
tre cele două națiuni.

Influentul ziar „NEW YORK 
TIMES" publică, de asemenea, 
pe pagina întâi o fotografie pe 
patru coloane înfățișînd pe cei doi 
președinți, în timpul ceremoniei 
primirii la Casa Albă. Ziarul 
publică în continuare un arti
col al comentatorului său Tad 
Szulc, intitulat „Ceaușescu îl vi
zitează pe Nixon pentru con
vorbiri asupra problemelor mon
diale". Autorul, care se ocupă 
în mod detaliat de principa
lele momente ale vizitei pre
ședintelui Ceaușescu în timpul se
siunii jubiliare a O.N.U., remarcă, 
printre altele, că în timpul întîlni
rii de la Casa Albă „discuțiile în
tre cei doi președinți au depășit 
cu treizeci de minute timpul pre
văzut". Sînt evocate problemele 
care au făcut obiectul discuțiilor 
dintre cei doi șefi de stat, făcîn-

du-se, totodată, aprecieri asupra 
poziției țării noastre față de 
situația din Orientul Apropiat și 
cea din Peninsula Indochineză. în 
continuare, autorul se referă la 
stadiul actual al relațiilor comer
ciale dintre Statele Unite și Ro
mânia, evaluînd perspectivele lor 
de dezvoltare.

Vizita în S.U.A., prezența și ac
tivitatea președintelui Consiliului 
de Stat al României la sesiunea 
jubiliară a Organizației Națiunilor 
Unite continuă să facă obiectul 
unor comentarii și informații și în 
presa altor țări.

Ziarele iugoslave informează pe 
larg despre primirea oficială făcu
tă la Casa Albă președintelui 
Nicolae Ceaușescu de către pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon. 
„BORBA" publică O relatare a în
trevederilor, relevînd că pre
ședintele S.U.A. și președintele 
Consiliului de Stat al României 
„au căzut de acord asupra nece
sității îmbunătățirii relațiilor eco
nomice și comerciale dintre S.U.A. 
și România. Au fast trecute în re
vistă relațiile Est-Vest, situația 
din Orientul Mijlociu, Indochina".

Relatări despre vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Washing
ton au fost difuzate luni în jurna
lele de seară ale posturilor de ra
dio Belgrad. Televiziunea a pre
zentat imagini de la festivitatea 
desfășurată la Casa Albă.

Despre întrevederea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Nixon informează 
ziarele bulgare TRLJD" NA-
RODNA ARMIA", „KOOPERA-
TIVNO SELO" ^„VECERNI
NOVINI", precum și televiziu
nea bulgară.

Cotidianele „NEUES DEU
TSCHLAND", „BERLINER ZEI- 
TUNG" Și „JUNGE WELT" 
din R. D. Germană informează 
despre întrevederea ce a avut loc 
la Washington între președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
S.U.A., Richard Nixon.

Relatând amplu despre vizita la 
Washington a președintelui Con
siliului de Stat, ziarul italian 

„L'UNITÂ" scrie: „Conducătorul 
român a declarat că cele două
țări, în ciuda diferențelor existen
te între sistemele lor, pot să co
laboreze în domeniile economic, 
științific și cultural, contribuind 
astfel la rezolvarea probleme

lor internaționale. Președintele 
Ceaușescu — relevă în continuare 
ziarul — și-a exprimat speranța 
că întrevederile din capitala S.U.A. 
vor cantinua să favorizeze dezvol
tarea relațiilor între cele două țări 
și să sprijine cauza păcii".

La rîndul său, ziarul „CORRIE- 
RE DELLA SERA", intr-o co
respondență specială din Washing
ton relevă că președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
contribuției în spiritul prieteniei 
între popoare, la soluționarea pro
blemelor care frămîntă lumea con
temporană. Informînd în continua
re despre programul vizitei la Wa
shington a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, „Corriere della Sera" 
scrie că secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., William Ro
gers, a oferit un dejun în onoarea 
șefului de stat român, precum și 
că președintele Ceaușescu a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroului Necunoscut.

Ziarul britanic „JIMES" Pub11' 
că relatări despre întâlnirea 
președinților României și Statelor 
Unite, ca și despre obiectivele 
vizitate de președintele Consiliu
lui de Stat în călătoria sa prin 
S.U.A. Cotidianul „FINANCIAL 
TIMES" scoate în evidență pri
mirea cordială făcută președinte
lui Ceaușescu și relevă faptul că 
aceasta este prima vizită între
prinsă în Statele Unite de un șef 
de stat român.

Ziarul finlandez de limbă suede-
„HUFVNDSTADSBLADET" 

a publicat un editorial în care se 
arată, . întrș altele, că .șeful statului 
român a subliniat în cuvîntarea sa 
la O.N.U. necesitatea sprijinirii cu 
toate forțele a luptei pentru crea
rea unor noi state naționale inde
pendente și necesitatea întăririi 
independenței acestora. De aseme
nea, este relevat acel paragraf din 
cuvîntare în care se subliniază că 
națiunea și statul vor continua să 
joace, încă pentru mult timp, un 
rol important în dezvoltarea uma
nității. Ziarul arată că în cuvînta
rea sa șeful statului român a rea
firmat ideea conform căreia în 
prezent există o lume în care fie
care popor trebuie să hotărască 
asupra propriului său destin, în 
care fiecare trebuie să decidă asu
pra propriului viitor, o lume în 
care fiecare popor trebuie să tră
iască în cooperare cu alte popoare. 
Din această cauză, trebuie să se 
pună capăt politicii de amestec în 
afacerile interne ale altor state.

CONTACTE INTEREUROPENE
• SEMNAREA PRIMULUI ACORD COMERCIAL PE TERMEN 
LUNG ÎNTRE R.P. UNGARĂ Șl R.F. A GERMANIEI • ÎNTRE
VEDEREA DINTRE MINIȘTRII DE EXTERNE Al U.R.S.S. Șl 

ANGLIEI
BUDAPESTA 27. — Coresponden

tul Agerpres Alexandru Pintea 
transmite : Ministrul economiei al 
R. F. a Germaniei, Karl Schiller, 
și-a încheiat marți vizita oficială de 
două zile în R. P. Ungară. In urma 
discuțiilor purtate cu ministrul de 
finanțe al R. P. Ungare, Peter Valyi, 
a fost semnat primul acord comer
cial pe termen lung (1970—1974) din
tre cele două țări.

înainte de a părăsi Budapesta, mi
nistrul vest-german a declarat re
prezentanților presei că în timpul 
convorbirilor purtate cu Jenâ Fock, 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, și 
cu ministrul finanțelor, au fost ana
lizate toate problemele ce decurg din 
acordul semnal, acord care se referă 
nu numai la schimburile de mărfuri, 
ci și la cooperarea tehnică dintre 
R. F. a Germaniei și Ungaria. Con
siderăm, a subliniat Karl Schiller, că 
colaborarea dintre țările noastre a 
dus deja la obținerea unor rezultate 
bune. în momentul de față, a arătat 
el, 21 de firme vest-germane colabo
rează cu întreprinderi ungare, iar 
în total au fost semnate 26 de acor
duri de cooperare.

Existența unor relații de colabo
rare in continuă creștere este, de 
asemenea, relevată de agenția M.T.I., 
care într-un comentariu consacrat 
semnării noului acord precizează că 
R.F. a Germaniei ocupă locul al 
cincilea între partenerii comerciali ai 
Ungariei și primul loc între parte
nerii occidentali ai acesteia. De 
altfel, conform prevederilor noului 
acord, schimburile comerciale dintre 
R.F. a Germaniei și Ungaria vor

crește in acest an cu peste 30 la sută, 
cifrindu-se la 1 miliard de mărci 
vest-germane, față de 757 milioane 
mărci în 1969.

Ministrul vest-german a mai de
clarat că acordul reprezintă, totoda
tă, o contribuție însemnată la îmbu
nătățirea raporturilor politice dintre 
cele două țări. „Am venit la Buda
pesta — a subliniat Karl Schiller — 
nu numai ca specialist în economie, 
ci și ca membru al conducerii poli
tice, iar în timpul convorbirilor am 
prezentat o linie sprijinită de în
tregul cabinet, linie care este orien
tată spre eliminarea încordării, spre 
pace și prietenie".

După cum subliniază agenția M.T.I., 
acest acord, împreună cu cel refe
ritor la schimburile comerciale pe 
anul în curs, semnat nu de mult de 
reprezentanții celor două țări, repre
zintă un pas însemnat pe calea dez
voltării relațiilor dintre Ungaria și 
R. F. a Germaniei, relații care, în ul
timul timp, cunosc un curs ascen
dent

*
LONDRA 27 (Agerpres). — La 

Londra au început marți con
vorbirile dintre ministrul aface
rilor externe englez, Alee Dou- 
glas-Home, și ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
care se află în vizită oficială în Ma- 
Tea Britanie. în timpul întâlnirii au 
fost abordate o serie de probleme 
Internaționale, precum și probleme 
ale relațiilor bilaterale anglo-sovie- 
tice.

Adunarea Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat

BUDAPESTA 27. — Coresponden
tul Agerpres Al. Pintea transmite: La 
Budapesta au continuat marți lucră
rile celei de-a 8-a Adunări a Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat. O ședință specială a fost 
consacrată exprimării solidarității cu 
lupta eroică a tineretului din Viet
nam, Laos și Cambodgia. Cu deose
bită căldură a fost primit cuvîntul 
ministrului Xuan Thuy, șeful delega
ției R.D. Vietnam la convorbirile 
cvadripartite de la Paris. Au mai 
luat cuvîntul reprezentanți ai tine
retului din R.D. Vietnam, Vietnamul 
de sud, Cambodgia și Laos. Adunarea 
a adresat un mesaj către tineretul 
acestor țări, asigurindu-1 de solida
ritatea deplină a tineretului’ progre
sist și democrat din lumea întreagă.

Marți la prînz s-a deschis la ga
leria Csok expoziția de fotografii 
„Tineretul de astăzi". La vernisaj 
au luat cuvîntul Karpati Sandor, se
cretar al C.C. al Uniunii Tineretului

Comunist din Ungaria, și Gheorghe 
Prisăcaru, secretar al F.M.T.D., re
prezentantul Uniunii Tineretului Co
munist din România la Federație.

în cursul după-amiezii, în locali
tatea minieră Tatabanya, a avut loc 
un miting al tineretului pentru pace 
și securitate în Europa. în cadrul 
mitingului au luat cuvîntul reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., Italia, Finlanda, R.D. Ger
mană și R.P. Ungară. Din partea de
legației române a vorbit tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar a) C.C. al 
U.T.C. Vorbitorul a subliniat faptul 
că tineretul român, întregul nostru 
popor aduc o contribuție permanentă 
la promovarea și traducerea în viață 
a ideilor de pace și colaborare între 
popoarele Europei. Conducătorul de
legației române a adresat, de ase
menea, un călduros salut tineretului 
ungar, urindu-i succese tot mai mari 
In edificarea societății socialiste.

Biroul Internaționalei
Socialiste sprijină organizarea
conferinței general-europene

LEONID BREJNEV L-A PRIMIT 
PE RÂUL CASTRO RUZ

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit marți la 
Moscova pe Raul Castro Ruz, mem
bru al Biroului Politic, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, loc
țiitor al primului ministru și mi
nistrul forțelor armate revoluționare.

In cursul întîlnirii au fost discu

tate probleme ale colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Cuba. 
S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri în unele probleme inter
naționale actuale care prezintă inte
res pentru ambele părți.

în aceeași zi, Raul Castro s-a îna
poiat în patrie.

Convorbiri la nivel înalt 
sovieto - mongole

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
Kremlin au avut loc marți convorbiri 
sovieto-mongole la care au participat 
Alexei Kosîghin. Dmitri Poleanski. 
Mihail Suslov și alte persoane ofi
ciale sovietice, precum și Jumjaaghiin 
Țedenbal și membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. Mon
gole. După cum se știe, delegația face 
o vizită oficială de prietenie in Uniu
nea Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic.

în cadrul convorbirilor, informează 
agenția TASS, au fost abordate pro

bleme ale extinderii si adlncirlt rela
țiilor bilaterale, precum si principa
lele direcții ale colaborării economice 
dintre U.R.S.S. și R.P. Mongolă pe 
perioada imediat următoare. S-a fă
cut, de asemenea, un schimb de pă
reri în probleme actuale ale situa
ției internaționale și cu privire la si
tuația din mișcarea comunistă mon
dială. Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de deplină 
înțelegere reciprocă, precizează agen
ția TASS.

DUPĂ UN ZBOR COSMIC DE 7 ZILE

PE TERRA
• PROGRAMUL DE CERCETĂRI TEHNICO-ȘTIINțlFIC AL STAȚIEI S-A 

ÎNCHEIAT CU SUCCES

stafiei de 
cea mai 

a traiecto- 
z bor. Pro- 

oeroetări 
al

stației a fost executat 
în întregime, experi
mentul cosmic fiind 
Încheiat cu succes.

„SONDA -8" SA REÎNTORS

MOSCOVA 27 (Ager
pres). — Stafia auto
mată sovietică „Son- 
da-8“ și-a încheiat 
zborul de șapte zile in 
Cosmos, inapoindu-se 
pe Terra. Mărfi la ora 
15,55 (ora Bucureștiu- 
lui), „Sonda-8“ a ame- 
rizat intr-o zonă din 
Oceanul Indian situată 
la 730 kilometri sud- 
est de arhipelagul 
Chagos. Nava cosmică 
a fost recuperată de 
un vas sovietic al ser-

viciului de căutare și 
salvare.

Lansată la 20 octom
brie, stafia „Sonda-8“ 
a efectuat un zbor spre 
Lună, inconjurind sa
telitul natural in ziua 
de 24 octombrie.

In scopul punerii la 
punct a uneia din va
riantele înapoierii pe 
Pămint a navelor cos
mice, pătrunderea sta
fiei „Sonda-S" in at- 
■mosfera terestră s-a 
făcut dinspre emisfera

nordică. Pentru aceas
ta, punctele terestre 
de măsurare amplasa
te pe teritoriul Uniunii 
Sovietice au controlat 
apropierea 
Pămint și 
mare parte 
riei ei de 
gramul de
tehnico-științifice

MOSCOVA

luminarea medaliei jubiliare 
in cinstea centenarului 

nașterii lui V. I. Lenin unor 
lucrători ai ambasadei române

0 DECLARAȚIE
A GUVERNULUI U.R.S.S. 

ADRESATĂ GUVERNELOR 

S. U. A. Șl TURCIEI

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R.P.D. COREENE 

in legătură cu discutarea 
problemei coreene la 0.N.L

PHENIAN 27 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declarație 
în legătură cu examinarea la sesiu
nea a XXV-a a Adunării Generale a 
O.N.U. a proiectului de rezoluție pro
pus de țările socialiste si o serie de 
țări din Asia și Africa, cu pri
vire la participarea necondiționată a 
reprezentanților R.P.D. Coreene la 
discutarea problemei coreene la Na
țiunile Unite.

Guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene, se spune în decla
rație, a insistat întotdeauna ca repre
zentanții săi să participe nemijlocit, 
ca parte direct interesată, la discu
tarea problemei coreene, ceea ce co
respunde în întregime Cartei O.N.U. 
Guvernul R.P.D. Coreene nu va re
cunoaște niciodată și va considera 
nevalabile orice rezoluții adoptate 
fără participarea și consimțămintul 
reprezentanților săi si îndreptate îm
potriva intereselor poporului coreean.

Primirea de către șahinșahul 
Iranului a ministrului român 
al agriculturii și silviculturii

TEHERAN 27 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Popovici, transmi
te : Ministrul român al agriculturii 
și silviculturii, Angelo Miculescu, 
care efectuează o vizită în Iran la 
invitația guvernului acestei țări, a 
avut luni o întrevedere cu ministrul 
iranian al reformei agrare și al coo
perativelor rurale, A'bdolazim Valian. 
Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
procedat la un schimb de informații 
referitor la preocupările actuale ale 

, guvernelor român și iranian privind 
dezvoltarea agriculturii și au anali
zat evoluția relațiilor bilaterale de 
colaborare în acest domeniu.

în cursul zilei de marți, ministrul 
român a fost primit de șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Cu această ocazie, Angelo 
Miculescu a transmis suveranului ira
nian un călduros mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. maies

tatea sa imperială a transmis șefului 
statului român un călduros salut de 
prietenie, urări de sănătate și sucoese 
în activitatea depusă pentru progre
sul continuu al României.

La primire a fost de față ambasa
dorul țării noastre la Teheran, Pavel 
Siland.

Ministrul agriculturii și silviculturii 
a fast primit, de asemenea, de primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas Ho
ve yda.

Un nou contingent de trupe 
saigoneze a pătruns in Cambodgia

PNOM PENH 27 (Agerpres). — Un 
nou contingent de 6 000 de militari 
saigonezi a pătruns luni pe terito
riul cambodgian pentru a participa, 
alături de trupele regimului Lon Noi, 
la acțiunile îndreptate împotriva for
țelor populare de rezistentă din Cam
bodgia. Această nouă dislocare ridică 
la 17 000 numărul militarilor saigonezi 
aflați în Cambodgia. Agenția U.P.I. 
menționează, citind declarațiile unui 
membru al administrației Lon Noi, 
că între regimurile de la Pnom

Penh, Saigon și Bangkok sînt în curs 
consultări în vederea coordonării o- 
perațiunilor militare împotriva uni
tăților de patrioți cambodgieni.

Referindu-se Ia operațiunile mili
tare din alte zone ale Cambodgiei. 
corespondentul agenției citate arată 
că regimul Lon Noi a deplasat în to
tal 20 000 de soldați spre regiunile 
din nordul capitalei, în încercarea de 
a înfrânge forțele populare de rezis
tentă grupate în regiunea orașului 
Kompon Tb,'>m.

ECUADOR

Comandantul suprem 
al forțelor aeriene 

răpit de necunoseuți
QUITO 27 (Agerpres). — Postul 

de radio Quito a anunțat că gene
ralul Cesar Rohn Sandoval, coman
dantul suprem al forțelor aeriene e- 
cuadoriene, a fost răpit de persoane 
necunoscute in dimineața zilei de 
marți. Această răpire a avut loc cu 
cîteva ore înainte ca generalul San
doval să prezideze ceremoniile care 
trebuiau să marcheze aniversarea a 
50 de ani de la întemeierea avia
ției ecuadoriene. La ceremonii par
ticipă delegații din 13 țări.

Automobilul in care se afla ge
neralul Sandoval a fost găsit cite- 
va ore mai tirziu. Armata și poli
ția au instituit bariere atit in ora
șul Quito, cit și in imprejurimile 
capitalei și procedează la perchezi- 
ționarea tuturor automobilelor.

a

PARIS 27 (Agerpres). — Sub pre
ședinția lui Bruno Pittermann, la 
Paris a avut loc o reuniune a Birou
lui Internaționalei Socialiste consa
crată examinării actualei situații din 
Europa. în urma acestei reuniuni, la 
care au participat reprezentanți ai 
partidelor socialiste și social-demo- 
crate din zece țări, Bruno Pitter
mann a declarat ziariștilor că bi
roul a salutat măsurile întreprinse în 
direcția destinderii încordării în Eu
ropa ; el a apreciat. în context, drept

un fapt pozitiv Încheierea Tratatului 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Federală a Germaniei. El a relevat 
că îmbunătățirea relațiilor dintre 
țările europene creează premise favo
rabile pentru o mai strinsă colaborare 
In problemele păcii și securității pe 
continent. în încheiere. Bruno Pitter
mann a arătat că reuniunea s-a pro
nunțat in sprijinul organizării con
ferinței general-europene consacrată 
securității și colaborării in Europa.

MOSCOVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : La Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a avut loc marți ce
remonia înminării unor lucrători ai 
ambasadei Republicii Socialiste Româ
nia la Moscova a medaliei jubilia
re în cinstea centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin.

Medalia a fost înmlnată de Niko
lai Rodionov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, care, în numele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., i-a fe
licitat călduros pe cei decorați.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Gu
vernul Uniunii Sovietice a dat pu
blicității o declarație în care protes
tează împotriva încălcării la 21 oc
tombrie a frontierei de stat a 
U.R.S.S. în apropiere de Leninakan, 
de către un avion militar american, 
și cere guvernului S.U.A. să tragă 
concluziile necesare din acest caz.

O declarație similară a fost adre
sată guvernului Turciei.
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agențiile de presă transmit:
Ciu En-lai, premierul Consi* 

liului de Stat al R.P. Chineze, și Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga Chină, 
au avut o întrevedere cu delegația 
Partidului Socialist din Japonia, con
dusă de Tomomi Narita, președintele 
Comitetului Central Executiv al par
tidului, care face o vizită în R. P. 
Chineză. Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire prietenească, mențio
nează agenția China Nouă.

In R.P. Bulgaria a sosit 
o delegație din R.F. a Ger
maniei Pentru 8 purta trata
tive în vederea semnării acordului pe 
termen lung privind schimbul de 
mărfuri și colaborarea economică 
dintre cele două țări.

Parlamentul britanic ’*-■ 
reluat lucrările marți, după o vacanță 
de trei luni. Aceasta este, de altfel, 
prima sesiune de lucru a parlamen
tului în noua sa componență, în urma 
alegerilor din 18 iunie, cînd majori
tatea a fost obținută de partidul con
servator.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit luni la Cairo 
într-o scurtă vizită oficială. în timpul 
șederii sale în capitala egipteană, 
Indira Gandhi a conferit cu preșe
dintele Anwar Sadat Au fost abor

date probleme referitoare la actuala 
situație internațională, printre care 
criza din Orientul Apropiat, și la re
lațiile bilaterale.

Lansarea unor rachete
purtătoare într-o zonă a Ocea
nului Pacific, cuprinsă de un peri
metru circular cu raza de 80 mile și 
avînd centrul situat la 33 grade 
00 minute latitudine nordică și 173 
grade 30 minute longitudine estică, 
va fi efectuată în Uniunea Sovietică 
în zilele de 28 și 30 octombrie.

Agenția TASS a fost însărcinată 
cu acest prilej să adreseze guverne
lor altor țări, care folosesc căile na
vale sau aeriene din Oceanul Pacific, 
rugămintea de a da indicații orga
nelor corespunzătoare ca în vederea 
asigurării securității, navele și avi
oanele să nu pătrundă în zona res
pectivă zilnic între orele 12,00 și 
24,00 ora locală.

Lucrările de construcție 
a căii ferate care urmează sâ 
facă legătura Intre Tanzania și Zam
bia, lucrări întreprinse cu ajutorul 
Republicii Populare Chineze, au fost 
Inaugurate luni în prezența preșe
dintelui Tanzaniei, Julius Nyerere, 
și a președintelui Zambiei, Kenneth 
Kaunda. La ceremonie au participat 
Fang Yi, conducător al delegației 
guvernamentale chineze și președinte 
al Comitetului pwntru relații econo
mice cu străinătatea Kuo Lu, mi
nistru adjunct al comunicațiilor, 
precum și alți membri ai delegație! 
din R.P. Chineză.

Sesiunea Comitetului 
mixt polono-iranian,în cadrui 
căreia au fost discutate probleme ale 
dezvoltării comerțului și colaborării 
economice bilaterale, a luat sfîrșit la 
Varșovia. Agenția P.A.P. menționează 
că în protocolul semnat la terminarea 
sesiunii au fast prevăzute, printre al
tele, măsuri în vederea dezvoltării 
colaborării industriale între oele două 
țări.

Agenția C.T.K. anunță că 
reprezentanți ai organelor compe
tente din R. S. Cehoslovacă au con
firmat existența a patru cazuri de 
îmbolnăviri de holeră în localitățile 
Mihalovce, Gemene și Trebizov. 
Totodată, se anunță că în zona lo
calităților menționate au fost luate 
măsuri pentru prevenirea extinderii 
bolii.

In urma ciocnirii cu un alt vas, petrolierul liberian „Pacific Glory* a 
luat foc, scufundîndu-se în largul insulei Wight (Marea Britanie)
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