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ADUNAREA GENERALA
A SALARIAȚILOR

forul de conducere suprem
al întreprinderii, tribună de afirmare

a conștiinței
-> J>

revoluționare, muncitorești
Ca expresie a dezvoltării și adincirii 

democratismului socialist în viața noas
tră socială și economică, adunările qe- 
nerale ale salariaților — care, în con
cepția partidului nostru, constituie fo
rul muncitoresc suprem de conducere 
a întreprinderilor — au început să 
dezbată în aceste zile problemele ma
jore și măsurile pentru îndeplinirea cu 
succes a planului și a angajamentelor 
pe acest an, precum și sarcinile de plan 
pe anul 1972. Examinînd obiectiv și 
realist situația economico-financiară a 
întreprinderilor, dezbătînd sarcinile vii
toare și măsurile pentru îndeplinirea 
lor, adunările generale ale salariaților 
trebuie să asigure o mobilizare susți
nută și cuprinzătoare a rezervelor exis
tente in fiecare unitate, în vederea ri-

dicării eficienței economice, realizării 
și depășirii planului pe acest an, îmbu
nătățirii indicatorilor prevăzuți pentru 
anul viitor, sporind astfel contribuția 
fiecărei întreprinderi 
economiei naționale.

în lumina ideilor și 
vîrșitoare importanță . 
gramul elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționarea activi
tății politico-ideoloqice și cultural-edu
cative, dezbaterile din adunările qene- 
rale trebuie să prilejuiască o preqnantă 
afirmare a conștiinței socialiste a oa
menilor muncii. Ele trebuie să se des
fășoare în spiritul înțeleqerii depline a 
îndatoririlor și drepturilor ce revin sa
lariaților ca proprietari colectivi ai mij
loacelor de producție și ca producători,

la dezvoltarea

tezelor de o co- 
cuprinse în pro-

astiel ca fiecare dintre ei să simtă pe 
proprii săi umeri răspunderea pentru 
bunul mers al treburilor întreprinderii. 
Tocmai de aceea, este necesar ca or
ganizațiile de partid să facă totul pen
tru ca dezbaterile să se desfășoare în 
spiritul exigenței partinice, de critică 
curajoasă, principială, constructivă, 
pentru ca oamenii muncii să-și spună 
cuvîntul hotărî! și nestingherit, com
bativ asupra tuturor problemelor și mă
surilor care privesc activitatea între
prinderii, asiqurînd astfel afirmarea pu
ternică a conștiinței revoluționare, 
muncitorești, a responsabilității fiecă
rui salariat pentru înlăturarea neajun
surilor, pentru perfecționarea activității 
economice.

Ca membru al Partidului 
Comunist Român ?i ca is
toric, am urmărit cu un 
deosebit interes și cu o de
plină satisfacție expunerea 
secretarului general al par
tidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la cons
fătuirea dc lucru a activu
lui de partid din domeniul 
ideologici și nl activității 
politice și cultural-educati
ve. Consider câ măsurile 
preconizate dc Comitetul 
Executiv al Comitetului 
Central al P.C.R., în vede
rea realizării in cit mai 
grabnice și in cit mai bune 
condiții a acestui pro
gram politic șl ideologic, 
prezintă o covârșitoare în
semnătate.

Analiza făcută de secre
tarul general nl Partidului 
Comunist Român, exigența 
și înalta principialitate care 
străbat de la un capăt la 
altul expunerea sa, ii asi
gură o valoare deosebită in 
viața partidului și a po
porului nostru. Măsurile 
propuse, ca urinare a a- 
cestci analize, pe cit de 
profunde pe atît do dina
mice, reflectă întreaga 
conștiință a răspunderii pe 
care o poartă pe umerii săi 
Comitetul Central al parti
dului nostru in vederea a- 
sigurării unei perfecte con
cordanțe intre dezvoltarea 
bazei economice a țării 
noastre și conștiința socia
lă. ireversibil legată de 
destinele socialismului, ale 
poporului nostru.

Istoricii, ca și toți ceilalți 
oameni de știință din do
meniul științelor sociale, iși 
aduc contribuția lor in o- 
pera de construire a unei 
societăți noi, socialiste. A- 
cei dintre noi care au acti
vat și activează de mulți 
ani de zile și ca profesori 
in învățăm! ntul superior 
sint încă și mai conșticnți 
de faptul că de la ei se cere 
mai mult decit au dat pină 
acum. Alături de ridicarea 
permanentă a nivelului i- 
deologic și politic al isto
ricilor și al profesorilor de 
istorie, alături de integra
rea organică a cercetării 
științifice in concepția mar- 
xism-leninismului creator, 
grija pentru formarea con
științei socialiste a tinere
tului ocupă un loc însem
nat in opera pe care o des
fășoară in țara noastră, sub 
îndrumarea partidului, fa
cultățile de istorie din uni
versitățile noastre. Viitorii 
profesori care vor avea in 
sarcina lor pregătirea vii
toarelor generații, trebuie 
să fie ei înșiși înarmați cu 
cea mai luminoasă dintre 
concepțiile filozofice, con- 

materialist-dialect i-

că, trebuie fie ei înșiși 
un exemplu de conștiință 
socială înaintată. O aseme
nea conștiință a sarcinilor 
viitorilor profesori de isto
ric, ca și a tuturor viitori
lor istorici, poate fi reali
zată numai dacă noi, pro
fesorii lor de astăzi, specia
liști in cercetaren trecutu
lui. vom reprezenta pentru 
tinerele generații un model 
viu, onest si convingător, 
at ii in ce privește adevărul

fătul Interdependenței din
tre bază șl suprastructură, 
ai luptei pentru progres a 
maselor populare, a clase
lor înaintate. Istoria nu 
poale fi cu adevărat cunos
cută dacă nu ținem seama 
de lupta acestor mase 
populare șl a claselor Îna
intate pentru înlocuirea 
structurilor învechite prin 
altele noi, progresiste. Isto
ria și-a găsit adeseori ca
lea sa de exprimare prin

ii 1 n

Știința istorică poate 
și trebuie să contribuie 
mai activ la formarea
conștiinței socialiste

științific al spuselor noas
tre, dar și lealitatea atitu
dinii noastre față de viață 
și societate.

Acest lucru este cu atit 
mai important cu cit știin
ța istorică este menită să 
joace un rol deosebit in 
formarea conștiinței socia
liste a poporului și, in pri
mul rind, a tineretului: is
toria nu este și nu poate 
fi tratată ca o simplă înși- 
rare de fapte, evenimente 
sau personaje, fie ele cit 
de strălucitoare — și tre
buie să sădească adine in 
conștiință ideile patriotis
mului socialist. Istoria este, 
înainte de toate, dezvoltarea 
societății omenești, rezul-

răscoale și revoluții, care 
au dat întreaga măsură a 
dinamismului forțelor so- 
cial-economice și politice 
intrate in joc ca urmare a 
evoluției societății ome
nești, evoluție ale cărei 
legi au fost dezvăluite și 
interpretate de clasicii mar- 
xism-leninismului.

Aș putea adăuga chiar că 
istoria, mai mult decit alte 
discipline și științe sociale, 
poate și trebuie să pună in 
formarea conștiinței socia
liste elemente și tradiții 
care coboară in trecutul cel 
mai îndepărtat și care pot 
alimenta, atit prin analiza 
obiectivă, cit și prin lega
rea, am putea spune subiec-

tivă, de trecutul poporului 
nostru, voința participării 
noastre, a întregului popor 
român ia opera de făurire 
și consolidare a comunis
mului in țara noastră. Tre
cutul poporului nostru no 
oferă atitea ?i atitea mo
mente de luptă pentru a- 
părarea individualității noa
stre. pentru apărarea drep
turilor poporului nostru, 
pentru dreptate și progres 
social. Putem afirma fără 
nici o șovăire că tot efor
tul Partidului Comunist Ro
mân și ai oamenilor muncii 
din țara naostră do a apăra 
<i consolida atit rezultatele 
obținute in opera de con- 
sfruire a socialismului, cit 
si suveranitatea țării și sta
tului nostru, nu este altceva 
decit Încununarea și ridi
carea pe o treaptă superi
oară a tradițiilor înaintate 
de care a dat dovadă po
porul nostru de-a lungul 
istoriei sale. E de ajuns sâ 
cităm apărarea dirză, care 
a stirnit admirația istorici
lor antichității, a dacilor 
conduși de Burebista și Do- 
cebal. împotriva cuceritoru
lui roman. E de ajuns să 
evocăm luptele aprige pen
tru neatirnare purtate sub 
conducerea lui Mircea col 
Bătrin. Ștefan cel Mare sau 
Mihai Viteazul, răscoalele 
și revoluțiile care marchea
ză ca puncte de foc istoria 
națională — pentru a sădi 
și mai adine in conștiința 
tinerilor mindria pentru a- 
coste tradiții, dragostea fa'ă 
de pămintul pe care de mi
lenii a dăinuit și s-a dez
voltat poporul român, in 
pofida oricăror furtuni si 
vitregii, a-i pregăti științific 
și psihologic să înțeleagă 
mai bine și din adincul ini
mii lor generoase lupta 
dusă în prezent, sub con
ducerea partidului comu
nist, pentru consolidarea și 
dezvoltarea noii orinduiri 
sociale.

Cultivarea tradițiilor nu 
este, desigur, numai o în
datorire a celor care se o- 
cupă de istoria veche. Epo
ca contemporană, mai ales 
din momentul in care Par
tidul Comunist Român a 
luat în miinile sale ferme 
destinele întregului nostru 
popor, oferă nenumărate 
pilde de eroism legendar, 
de jertfe și sacrificii, de e-

Acad.
Emil CONDURACHI 
șeful coredrei de Istorie 
veche și arheologie 
de la facultatea de istorie 
a Universității București

LA EXPLOATAREA MINIERA SASAR LA „INDUSTRIA IUTEI" DIN BUCUREȘTI
Exploatarea miniera Săsar. Despre 

hărnicia și iscusința oamenilor de 
aici, care scot din ad incuri minereul 
atit de necesar economiei noastre na-

•n;-.ie. vr-rbesc cu prisosință rezul
tatele obținute pină acum in reali
zarea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor pe acest an. Ei au dat 
peste plan, la minereu extras, recal
culat in funcție de conținutul origi
nal de metal, o producție de aproape 
15 000 tone, iar lucrările de pregătire 
prevăzute pentru preliminarul de 
producție au fost realizate in pro
porție de 10S la sută. S-au obținut 
economii la producția marfă in va
loare de peste 200 mii lei. In sfirsit. 
mai notăm că angajamentul anual 
luat in întrecerea socialistă a fost 
îndeplinit și depășit, la ora actuală 
studiindu-se posibilitățile suplimen
tării lui substanțiale.

Ar fi multe alte cifre si fapte de 
consemnat — toate oglindind rezul
tatele unei munci rodnice, pline de 
abnegație și elan patriotic al mine
rilor acestei unități — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
care nu-și precupețesc eforturile 
Dentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice trasate de par
tid. De altfel, darea de seamă pre
zentată în fața salariaților de către 
ing. Mitica Vraciu, președintele co
mitetului de direcție, a reușit in 
bună măsură să releve contribuția 
adusă de fiecare echipă, subliniind, 
in lumina exigențelor actuale, in 
mod realist și critic, principalele ne- 
aiunsuri semnalate in activitatea co
lectivului. pentru a căror lichidare 
neintirziată s-a făcut apel ia comu
niști. la toți salariații. Am desprins 
din această expunere obiectivă, 
deschisă, a comitetului de direcție a- 
supra situației economico-financiare 
a unității, precum și din cuvintul 
salariaților, că muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de aici nu socotesc 
- accesele meritorii de pină acum 
drept o limită a posibilităților de 
care dispun, că sint hotărî ți — in 
dubla lor calitate de proprietari și 
producători — să asigure valorifica
rea mai bună a potențialului tehnic 
și uman existent.

Despre preocupările actuale din 
secții și sectoare, de la fiecare loc 
dc- muncă, in vederea realizării pla
nului pe acest an și a pregătirii te
meinice a producției anului viitor, 
ca și despre deficiențele semnalate, 
minerii au vorbit pe larg, in spirit 
critic și autocritic, cu o înaltă res
ponsabilitate și conștiință socialistă, 
ceea ce a conferit adunării generate 
a salariaților atributul de școală de 
educație a cadrelor, de întărire și 
dezvoltare a atitudinii socialiste față 
dc munca și avutul obștesc, de 
creștere a răspunderii pentru per
fectionarea continuă a activității 
productive. Dezbaterile au îmbră
țișat o largă paletă de probleme. Tn 
mod deosebit, vorbitorii au accen
tuat necesitatea intensificării pre
ocupărilor pentru exploatarea și va
lorificarea judicioasă a 
lui de minereu, c._v‘—-- 
tivității muncii, extinderea 
lor de exploatare de mare 
rnent, folosirea si întreținerea 
bur.ă a utilajelor miniere. întă
rirea disciplinei in ——*» =«
crearea unor condiții 
de lucru la toate 
mineri.

răspundere fac crea puțin pentru 
combaterea acestor atitudini înapo
iate. Am citit recenta expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu și am 
reținut ideea că trebuie-să se acțio
neze cu mai multă exigență și com
bativitate în această direcție, să fie 
cultivată cu mai multă fermitate ati
tudinea înaintată, socialistă, față de 
muncă.

Subliniind că adunarea generală a 
salariaților constituie o adevărată tri
bună a afirmării inițiativei maselor, o 
formă de participare directă și conș
tientă a clasei muncitoare la condu
cerea activității productive, minerul 
Dumitru Miresan a chemat la între
cere toate echipele de mineri care 
lucrează la suitori in secția a 2-a. ti
vind ca obiective : realizarea ritmică, 
lună de lună, a sarcinilor de plan și 
depășirea lor cu 2 la sută in fiecare 
lună, executarea unor lucrări de o 
calitate ireproșabilă, prevenirea si 
combaterea abaterilor de la normele 
de protecție și securitate a muncii, e- 
liminarea tuturor absențelor nemofî- 
vate din cadrul echipelor. Chemarea 
la întrecere a găsit un larg ecou 
rindul tuturor șefilor de echipe 
cadrul exploatării miniere, care
relevat că este o înaltă îndatorire ce
tățenească și politică a fiecă- 

salariat de a nu precupeți

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii"

in 
din 
au

rui

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Ce satisfacție mai mare poate 
avea un om al muncii, ca mine sau 
ca atâția mulți alții - spunea ih 
cuvintul său la adunarea generală ;.i 
salariaților muncitoarea Ana Voineag. 
de la întreprinderea „Industria iutei" 
din Capitală — decit să vadă și să 
constate in permanență, așa cum a 
subliniat din nou tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in recenta s-a expunere, 
la consfătuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul ideologic .și 
al activității politice și cultural-educa
tive, că pe prim plan se situează întot
deauna clasa muncitoare, principala 
forță productivă și cea. mai înaintată 
clasă socială a societății. Nu mai de
parte. însăși această adunare gene
rală a salariaților la care participăm 
constituie o dovadă vie. concretă a 
amplului proces de democratizare a 
vieții economice și sociale a țării, a 
posibilităților largi ce ne sint oferite 
nouă, oamenilor muncii, de a ne 
spune hotărît cuvîntul in problemele 
ce privesc bunul mers al activității 
productive. Așa cum trebuie să fa
cem. de altfel, în dubla noastră ca
litate de proprietari colectivi ai mij
loacelor de producție și de produ
cători.

Pe.fondul acestei înțelegeri a esen
ței și menirii acestui for muncito
resc de conducere supremă a între
prinderii, s-au desfășurat dezbaterile 
la adunarea generală a salariaților de 
la „Industria iutei". Dacă se poate a- 

■ firma că adunarea a avut un profund 
caracter de lucru, că muncitorii, toți 
reprezentanții salariaților s-au dove
dit a fi buni cunoscători ai realități-

lor din întreprindere, capabili să for
muleze exigențe sporite in etapa ac
tuală, aceasta se datorește și bunei 
pregătiri, care s-a asigurat aici adu
nări' generale a salariaților. Dan-a de 

amă prezentată de către ing. Teodor 
Chiriac. președintele comitetului de 
direcție, pe lingă prezentarea succe
selor a punctat intr-un spirit critic 
și autocritic neajunsurile existente, 
precizind, totodată, cadrele de răs
pundere care nu au rezolvat cu com
petență și promptitudine, la nivelul 
cerințelor producției, sarcinile ce 
le reveneau. Critica făcută unor 
s-ctoare de activitate capătă o 
forță deosebită dacă avem in vedere 
că. pe ansamblul întreprinderii, in 
primul semestru s-au obținut rezul
tate bune — producția globală a fost 
realizată in proporție de 102.5 la sută, 
livrindu-se peste plan 18 000 mp de 
țesături groase, iar la beneficii s-au 
obținut suplimentar 250 000 lei.

Un aspect pozitiv scos in evidență 
in cadrul discuțiilor a fost acela că, 
folosindu-se forțele și resursele pro
prii, bizuindu-se pe priceperea și hăr
nicia colectivului s-a reușit ca toate 
propunerile făcute în adunarea prece
dentă a salariaților sâ fie transpuse 
operativ în practică. Obținerea pe 
seama acestei prompte materializări 
a tezaurului prețios de propuneri 
formulat în adunarea generală ante
rioară a unei eficiențe de peste 3,4

Constantin DUMITRU

(Continuare în pag. a IlI-a)

__ i a zică mi n tu - 
creșterea produc- 

metodc- 
randa- 

mai
muncă și 
mai bune 

___  echipele de 
in vederea realizării ritmice 

a sarcinilor de plan, creșterii eficien
ței economice.

— Avem desigur realizări bune, 
cu care ne mindrim — arăta minerul 
Dumitru Miresan, șef de echipă. Ele 
ar putea fi mult mai bune dacă fie
care dintre noi și-ar face datoria „ca 
la carte". Din păcate, la noi mai au 
loc acte de indisciplină în muncă. 
Numai prin eliminarea absențelor 
nemotivate din semestrul care a tre
cut s-ar fi putut obține o producții- 
suplimentară la minereu extras de 
1 200 tone. Se mai fac lucrări de mir.- 
tuială, unii trag chiulul. Grupele sin
dicale, maiștrii, cadrele cu muncă de

Povestea un călător, cu 
decenii in urmă — nu fără 
un anumit simț al umoru
lui — că aflindu-se într-o 
țară din Orient, pe atunci 
colonie, și admirind o u- 
riașă statuie de piatră, în
cremenită de milenii 
tr-o tăcere meditativă, 
avut surpriza — gata să-l 
doboare ! — de a-1 auzi pe 
însuși zeul imortalizat in 
stincă șuierînd : „Bacșiș, 
bacșiș !“ (Cuvintul este in
ternațional pe o anumită 
arie). O glumă prin care 
satiriza frecvența cu care 
auzea cuvintul respectiv, 
cotidian, de cind deschidea 
ochii și pină ii închidea ; 
legiuni de cerșetori, văc- 
suitori. chelneri. groom i, 
frizeri, comisionari și iar 
cerșetori, cu o monotonie 
frenetică 
dimineață și 
..bacșiș".
lămurim lucrurile, se pare 
că de-a lungul veacurilor, 
piatra se erodase și vin- 
tul trecând printr-un orifi
ciu provoca un șuierat, un 
fel de ..... I,, :
făcut pe sărmanul călător 
să audă „bacșiș-bacșiș").

Omul venea dintr-o țară 
unde 
bacșiș 
Poate __ ----- ----
frizeri, vînzători de pe la 
noi, care consideră că a- 
ceastă practică ar fi „ve
che de cind lumea și pâ- 
mintul" sau ..universală", 
să Ie pară straniu: ei bine, 
oricit de straniu le-ar pă
rea. așa e : există, și încă 
multe, multe locuri in lume 
unde bacșișul nu este cu
noscut. Mai mult, unde 
dacă ai încerca să-1 dai. 
lucrul s-ar interpreta ca o 
ofensă sau ai fi conside
rat. in cel mai bun caz. ca 
o ciudățenie a naturii. Oa
menilor de pe acolo li s-ar 
părea că-i înjosești, câ le

in-
a

care cereau, de 
pînă seara. 

(De fapt, ca să

,șișș-șișș“ care l-a

practica și cuvîntul 
erau necunoscute, 

că unor chelneri,

arunci în obraz o insultă, 
dacă-1 oferi.

După cum li s-ar părea 
și marii, imensei majori
tăți a concetățenilor noș
tri. Pentru că fiecare pri
mește pentru munca depu
să. o retribuție ; și atunci 
cum să interpretezi această 
pomană, altfel decit ca o 
jignire ?

Spuneți dumneavoastră,

pentru că a strunjit bine 
piesa ? Nu l-ați considera 
— aidoma cetățenilor din 
țările unde practica odioa
să a bacșișului este necu
noscută — în cel mai bun 
caz, ca pe o ciudățenie a 
naturii ? Ba da ; și poate 
că unii mai irascibili ar 
reacționa într-un chip nu 
tocmai plăcut pentru obra
jii ofertantului.

(Continuare în pag. a IV-a)
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IN PAGINA A ll-A
SPIRIT MILITANT, PAR
TINIC, LEGĂTURĂ INDI
SOLUBILĂ CU VIATA, ÎN 
PREDAREA ȘTIINȚELOR 

SOCIALE 
însemnări pe marginea recen

telor consfătuiri anuale ale ca
drelor didactice din școlile de 
cultură generală

Excelenței Sale
Domnului ANWAR SADAT

Președintele Republicii Arabe Unit-t
CAIRO

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Unite, am plăcerea să 
adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Sta: al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai căl
duroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și 
fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul poporului egiptean 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al păcii 
și cooperării internaționale.

ceea... — nu dăm un bac
șiș substanțial.

Și pe lingă noi prolife
rează o faună care din 
cinci lei de ici și șapte de 
colo ajunge la performanțe 
nevisate : după trei-patru 
ani de exercitare a profe
siei — timp în care reali
zează, în ciuda zestrei u- 
neori doar de patru clase 
elementare, venituri mai

SĂ STÎRPIM
BACȘIȘUL!

* 9

Un nărav incompatibil cu climatul etic
al societății noastre

stimați strungari, mineri, 
petroliști, dulgheri, tracto
riști, funcționari, ingineri, 
dc toate specialitățile, șo
feri de pe șantiere, oameni 
de toate profesiile care 
creați și administrați avu
ția națională, nu v-ați fre- 

ochi dacă unul sau 
-ar oferi așa, netam- 

" vă 
datoria de serviciu 
zeci sau sute de lei ? 
inginerul-șef al fa- 

ar veni lingă strun-

ca 1;
altul , .
nesam, numai fiindcă 
faceți 
câțiva 
Dacă 
brici! _ ___ ___  ___
gar și i-ar da a lei bacșiș,

Și iată că nu puțini din
tre noi, oameni : 
câștigăm cinstit un salariu 
cinstit, oameni 
concepem să trăim 
decit din muncă, 
'•iudată alterare f 
obiectivitătii, ne 
să întindem trei 
^•prezece și treizeci de Ici 
•helnerului. frizerului, vin- 
zătorului, șoferului de taxi 
și altora ; ba chiar ne în
cearcă jena dacă — din 
„neatenție" sau. pur și sim
plu, din lipsă in clipa a-

care ne

care nu 
i altfel 
printr-o 
a fibrei 
repezim 
și trei-

mari decit ale unui profesor 
universitar — ne trezim că 
neonorabilul posedă o „Da
cie", un apartament cu 
patru camere și, dacă are 
cumva gusturi mai subțiri, 
iși petrece concediul prin 
excursii in străinătate. De 
unde ? Pe statul său de 
salarii scrie „1 300—1 400— 
1 500“. Din cei cițiva lei 
strecurați de dumneavoas
tră, de mine, de dumnea
lui, dc cîteva sute de 
oameni pe zi.

Sint și cazuri cind bac-

șișul îmbracă și alte forme, 
care de acum cad sub inci
dența directă a Codului 
penal. Ne referim la acei 
vânzători din magazine, ori 
funcționari, lucrători din 
aparatul de stat sau din 
diverse organisme econo
mice, care nu concep să-și 
facă datoria decit in măsura 
m care sint „stimulați" — 
adică, pe românește spus, 
pină nu primesc un bacșiș, 
— care acum iși schimbă 
denumirea în aceea de șperț. 
Ca o adevărată sinteză a 
mentalității venale, degra
date și degradante a celor 
in cauză — unul dintre ei — 
funcționar plătit de stat ca 
sâ-și exercite atribuțiile 
gratuit față de public — 
spunea cu un prilej : „Sa
lariul este dreptul meu, il 
primesc, Deșteptăciunea 
mea se arată la ce scot 
peste...". Dacă la senilul (și 
fictivul) Conu Leonida re
plica avea haz, aici ea evo
că miasmele unei mentali
tăți nu numai incompati
bile cu principiile noastre, 
dar profund potrivnice ei. 
Cei ce o împărtășesc, ade
vărate fosile vii ale unui 
trecut, aș spune feudal, de 
care ne-am rupt pentru 
totdeauna, consideră func
ția publică drept o sursă 
de venituri personale, pe 
cei in subordine ca pe șerbi 
ce le sint datori, iar pe cei 
pe care ei sint obligați să-i 
servească (asta este ra
țiunea lor de a fi din 
punctul de vedere al so
cietății) ca pe niște oameni 
care le datorează, lor per
sonal. ceva : bani, vin, 
găini — o adevărată recu
zită a șperțului, in cazul 
lor. marca concretă a «de
căderii morale.

G. RADU

(Continuare în pag. aV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Imperiale 
HAILE SELASSIE I

împăratul Etiopiei
ADD JS-ABEBA

Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre — sărbătoare națio
nală a Etiopiei — sint bucuros să vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală, de pace și progres poporului etiopian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost deosebit de mișcat de amabilul mesaj pe care Excelenta 
Voastră mi l-a adresat, in numele Consiliului de Stat al Republicii Socia 
liste România și al dumneavoastră personal, cu ocazia sărbătorii națio 
nale a Franței, pentru care, în numele guvernului francez și al meu per 
sonal, vă exprim cele mai vii mulțumiri

Am convingerea, ca și dumneavoastră, că relațiile amicale care unest 
țările noastre se vor dezvolta și mai mult, într-un climat de încreder 
reciprocă, pentru binele popoarelor noastre, în interesul Europei și a 
păcii.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘT

Mulțumesc profund Excelenței Voastre, în numele poporului și gu 
vernului venezuelean și al meu personal, pentru atentul mesaj pe car 
ați avut amabilitatea să mi-1 transmiteți, cu ocazia aniversării indepen 
denței noastre și. în același timp, adresez urări pentru prosperitate 
poporului român și fericirea dumneavoastră personală.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuel
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SPIRIT MILITANT, PARTINIC, 
LEGĂTURA INDISOLUBILĂ CU VIAȚA, 
In predarea științelor sociale 

însemnări pe marginea recentelor consfătuiri anuale 

ale cadrelor didactice din școlile de cultură generală

Discipline de bază in formarea unei concepții științifice 
despre lume, prin excelentă formative, științele sociale ocupa 
un toc de prim ordin in educarea politico-ideologicd a tine
retului școlar, în ampla și complexa activitate desfășurată 
de partidul nostru pentru formarea unor profunde convingeri 
socialiste și cristalizarea în spirit comunist a profilului etic 
al cetățenilor de mîine ai tării.

PROGRAMUL AMPLU, MULTILATERAL ELABORAT DE SE
CRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI NOSTRU, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SUBSTAN
TIA! \ 4 ÎNTREGII ACTIVITĂȚI POLITICO-1DEOLOGICE Șl
CULTURAL-EDUCATIVE, CONSTITUIE SI PENTRU SLUJITORII 
SCOLII CARE PREDAI ACESTE ȘTIINȚE, UN ÎNDREPTAR FUN
DAMENTAL IN ACTIVITATEA LOR. Aceasta cu atit mal mult 
cu cit recentele documente de partid, relevînd rezultatele 
care s-au obținut, dezvăluie o seamă de carențe serioase în

predarea științelor sociale, carențe care situează contribu
ția lor Ia educarea tineretului mult sub nivelul cerințelor 
stadiului actual de dezvoltare a țării noastre.

Care sint principalele deficiențe în acest domeniu, cau
zele care le-au determinat, precum și posibilitățile reale de 
a le depăși, de a ridica substanțial nivelul educativ al pre
dării științelor sociale în școala noastră de cultură gene
rală ? Aceste chestiuni au fost amplu și aprofundat exami
nate în consfătuirile cadrelor didactice, organizate de Mi
nisterul învățămîntului la încheierea anului școlar în toate 
Județele țării. Avînd ca temă ,,întărirea caracterului apli
cativ al științelor sociale”, consiătuirile au prilejuit dezba
teri vii, în cadrul cărora s-a manifestat un dezvoltat spirit 
critic și autocritic, hotărîrea fermă a cadrelor didactice de 
a-și Îmbunătăți activitatea instructiv-educativă, spre a răs
punde cit mai bine exigențelor partidului.

CONSTANȚA : Imagine din cartierul Tomis
Foto : Gh. VințilăRațiunea predării disciplinelor sociale — 

formarea convingerilor comuniste

Este cunoscut că rațiunea de a fi a 
jiiințclor sociale in procesul de in- 
vâțămint. obiectivul lor primordial 
care a stat și stă in fața lor rezidă 
iu înarmarea elevilor cu concepția 
științifică, materialist-dialectics des
pre natură și societate, și pe această 
bază înțelegerea și însușirea politicii 
partidului, care reprezintă aplicarea 
creatoare a marxism-leninismului in 
condițiile țârii noastre. Aceasta 
înseamnă formarea unui mod de 
gindire statuat pe cunoașterea și 
înțelegerea legităților care acționează 
in natură și societate, pe asimilarea 
celor mai de preț cuceriri ale minții 
omenești, care să le dea posibilita
tea să analizeze și să interpreteze 
just realitatea, fenomenele și pro
cesele complexe sociale, economice, 
politice ale lumii contemporane. 
Trebuie subliniat, insă, că in pro
cesul real de atingere a acestui obiec
tiv' au apărut nu o dată și nu puține 
fisuri. în luările de cuvint din ca
drul consfătuirilor amintite cum au 
lost cele ale prof. Gheorghe Stanciu 
de la liceul nr. 1 din Cimpina și Du
mitra Popovici de la liceul nr. 2 din 
Ploiești, s-au detașat multe dintre 
ipostazele concrete sub care se prezin
tă acestea: un mod de predare ab
stractizat. care pierde din vedere me
sajul politico-ideologic al noțiunilor și

categoriilor studiate, o lipsă de ade
rență la viață, la procesele reale care 
se petrec în societate, o optică îngustă 
la unele cadre didactice care urmăresc 
nu atit felul cum elevii înțeleg no
țiunile și asimilează cunoștințele de 
filozofie, economie politică, socialism 
științific, cit modul cum aceștia me
morează și reproduc bucheresc teze 
și formulări, cifre și date. Se în
țelege că în aceste condiții, este 
considerabil diminuat rolul acestor 
discipline in formarea unor convin
geri înaintate, comuniste, la elevi, in 
dezvoltarea capacității lor de a se 
orienta în complexitatea crescindă a 
vieții sociale de azi.

Realizarea importantului roi edu
cativ al predării științelor sociale in 
invățămintul mediu este condiționată, 
intr-o măsură determinantă, de modul 
in care acestea contribuie la cunoaș
terea și înțelegerea de către elevi a 
politicii interne și externe a partidu
lui nostru, a profundelor transfor
mări pe care această politică știin
țifică. creatoare, le-a determinat și le 
determină în întreaga viață a po
porului nostru. O expresie vie. con
cretă a acestei politic] o constituie 
documentele de partid, depozitarul 
viu, expresiv al aportului creator al 
partidului nostru la îmbogățirea teo
riei și practicii marxist-Ieniniste.

stat în epoca contemporană, în con
dițiile socialismului, perspectiva dez
voltării omului in coordonatele re
voluției științifico-tchnice, princi
piile marxist-Ieniniste ale relațiilor 
internaționale fundamentale, unita
tea țărilor socialiste și a parti
delor comuniste și muncitorești ș a. 
sint tratate prea sumar sau chiar 
lipsesc. La economia politică — s-a 
subliniat — se simte nevoia restruc
turării întregii programe, punindu- 
se accentul pe teme mai actuale, mai 
concrete privind dezvoltarea socia
lismului, cunoașterea problemelor e- 
conomice-cheie ale activității econo
mice a întreprinderii etc. în prezent
— sublinia profesorul Dan Ion, de 
Ia liceul „Aurel Vlaicu" din Capitală
— manualele actualizează unele pro
bleme in mod formal ; documen
tele de partid, preocupările teo
retice și practice actuale ale parti
dului și statului nostru nu sint inte
grate organic in problematica lec
țiilor, ci figurează adeseori doar

prin citate, sau fraze adăugate fugi
tiv, „lipite" in finalul unor capi
tole, paragrafe etc. în general s-a 
reproșat programelor de științe so
ciale că răspund in insuficientă mă
sură necesităților de orientare știin
țifică și politică-ideologică a elevi
lor — ceea ce face ca elevii să ră- 
mină cu multe noțiuni neclare, sau 
ințelese deformat, greșit.

Pentru a putea formula aprecieri 
de fond, in chip util, mai multe ca
dre didactice au cerut ca noile pro
grame să fie publicate in faza de 
proiect in „Tribuna școlii" în vede
rea unei dezbateri prealabile și nu 
„post-factum", ca pină acum. In a- 
cest context participanții la con
sfătuiri au criticat lipsa de recepti
vitate manifestată ani de-a rindul 
de Ministerul învățămîntului față de 
numeroasele și repetatele propuneri 
ale cadrelor didactice referitoare la 
programe, manuale ca și la alte 
probleme ale conținutului predării.

Planșeta
și șantierul
in activitatea

„Am invățat dintr-o acțiune practică 

de partid mai mult decit din zece cărți" arhitectului

Subiectul lecțiilor: nu formule rigide, 

ci faptele vieții, realitățile vii

..Pentru noi — declara, in cadrul 
consfătuirii de la Ploiești, profesorul 
Dan Necula — documentele elabo
rate de partid reprezintă instrumen
te deosebit de prețioase, deoarece in 
ele găsim sintetizată o mare bogăție 
de idei privind problemele funda
mentale cu care este confruntată in 
prezent societatea noastră, ca și mo
dalitățile concrete de rezolvare știin
țifică a lor. analiza profundă, de pe 
pozițiile principiale ale partidului, a 
esenței și tendințelor multor pro
cese și fenomene contemporane. 
Ele constituie un mijloc esențial de 
a lega strins predarea științelor so
ciale de viață. Din păcate, insă, a- 
ceste documente nu sint folosite în
totdeauna in mod judicios in mun
ca instructiv-educativă. De multe ori, 
din ele profesorul preia mai mult 
datele, cifrele noi. nu insă și esen
ța și spiritul lor, modalitățile noi in 
care partidul nostru pune și rezolvă 
problemele care apar in procesul di
namic al construcției socialiste. A- 
ceastă optică generează o manieră 
de lucru in clasă total inoperantă, are 
consecințe negative asupra conținu
tului științific și orientării ideologice 
ale predării științelor sociale.

Un mijloc însemnat de a amplifi
ca valențele educative ale orelor de 
științe sociale rezidă in corelarea 
strinsă a temelor dezbătute cu reali
tățile locale, eu realizările și sarci
nile, pe diferite planuri, ale județe
lor. Cunoașterea acestor realități nu 
numai că îmbogățește și consolidea
ză cunoștințele teoretice ale elevilor, 
dar le demonstrează concret, pe viu. 
justețea politicii partidului, le dez
voltă convingerile, atașamentul față 
de cuceririle și idealurile socialiste. 
Totuși, in practica predării științelor 
sociale, se face prea puțin apel la 
realitățile locale. Ceea ce s-a realizat 
pină acum in acest domeniu — subli
nia tovarășul Virgil Mihăilă. pro
fesor la liceul din Azuga — este 
aproape în exclusivitate rezulta
tul inițiativei — desigur lăudabile, 
dar totuși destul de sporadice ale u- 
nor profesori inimoși, care se strădu
iesc să stabilească legături cu diferite

uzine și unități agricole, organizează 
vizitarea lor. Dar, oare comitetelor ju
dețene de partid, inspectoratelor șco
lare nu le revin responsabilități in a- 
ceastă direcție — ca o cerință inte
grantă a exercitării conducerii asupra 
procesului de invățămint? întrebarea: 
cum sint ajutați elevii să cunoască 
practic eforturile părinților lor, ale 
generației mai virstnice, ale între
gului nostru popor muncitor, pen
tru edificarea noii societăți, pentru 
crearea unor condiții tot mai bune 
de viață și de învățătură de care ei 
beneficiază din plin — ar trebui să 
si-o pună mai des factorii responsa
bili de instrucția și educarea elevilor 
și să-i dea un răspuns corespunză
tor.

în ansamblul predării științelor so
ciale problematica educației politice 
nu poate fi despărțită de aceea a 
educației morale, intrucit au o slaba 
valoare cunoștințele politice sau eco
nomice care nu sint grupate pe un 
fond etic corespunzător. Mai precis, 
nu pot fi considerate satisfăcătoare 
rezultatele dobindite pe acest tărim. 
chiar dacă elevii fac dovada însuși
rii. la niveiul programei școlare, a 
unei noțiuni de filozofie, economie 
politică etc., dacă ei nu manifestă 
în același timp o conduită cetățe
nească înaintată, dacă încalcă nor
mele socialiste de comportare in 
școală sau in afara ei. Este un ade
văr care nu a fost încă suficient în
țeles sau care, in orice caz, nu a gu
vernat in măsura necesară activita
tea cadrelor didactice care predau 
științele sociale — fapt subliniat de 
altfel de numeroși participanți la 
consfătuirile de care ne ocupăm. 
Este timpul — s-a arătat — ca fie
care profesor de științe sociale să 
înțeleagă că cultivarea la elevi a 
responsabilității sociale, a dragostei 
și atașamentului fierbinte față de tot 
ceea ce a făurit și făurește poporul 
nostru sub conducerea partidului, c- 
ducarea lor in spiritul moralei socia
liste, al disciplinei sociale, al atitu
dinii cetățenești, inaintate, se includ 
organic in răspunderile lor, ca și ale 
întregului corp didactic.

„Ne trebuie mereu un plus de cu
noștințe". Iată o formulare ce a re
venit, ca un leit-motiv, in cadrul 
consfătuirilor, ca o cerință Imperi
oasă cu substanțiale implicații in 
imbunătățirea muncii didactice. In
sistența cu care a fost subliniată 
relevă faptul că informarea profeso
rilor cu tot ceea ce e nou în viața 
politică și ideologică, în știință și 
cultură se face intr-un mod necores
punzător.

„Ce am invățat în facultate, spu
nea tovarășa Lungu Sofia, profesoa
ră la Liceul nr. 1 din Ploiești, re
prezintă doar circa un sfert din cu
noștințele care i se cer astăzi unui 
profesor de filozofie. De ce nu sin- 
tem și noi ajutați să ne împrospă
tăm cunoștințele ?“

într-adevăr, se manifestă încă nu 
puțină inerție la organele chemate 
să organizeze cursuri de reciclare 
pentru profesorii care predau știin
țele sociale. Nici Ministerul In- 
vățămintului, nici I.P.P.C.D. nu au 
inițiat pină in prezent nimic concret 
in acest sens, deși faptul se impune 
cu stringență. Solicitările profesorilor 
privind întocmirea unor culegeri de 
texte din literatura politică, econo
mică si filozofică n-au găsit încă 
ecou in cadrul editurilor.

Firește, prin organizarea unor cen
tre de documentare la cabinetele ju
dețene de partid in cadrul cărora 
există materiale care pot satisface 
anumite cerințe de informare s-a fă
cut un pas înainte in acest domeniu. 
Se constată, insă, o delăsare a unor 
cabinete de partid in a îmbogăți ase
menea centre cu materiale de spe
cialitate care să constituie un real 
ajutor dat profesorilor de științe so
ciale pentru ridicarea calității mun
cii didactice. $i această cerință este 
neglijată tocmai in județele in care 
nu există centre universitare, adică 
tocmai acolo unde se face mai adine 
resimțită.

O modalitate deosebit de prețioasă 
pentru ridicarea continuă a cunoș
tințelor de specialitate și politico- 
ideologice ale profesorilor o consti
tuie contactul direct cu cadrele de 
partid și de stat, cu specialiștii din 
producție.

Participarea mai activă a cadrelor 
didactice care predau științele so
ciale Ia activitatea practică a județe
lor, antrenarea lor efectivă in colec
tivele care realizează studii pe pro

bleme de deosebită importanță in in
dustrie. agricultură, comerț, organi
zate de organele județene dc partid 
și de stat, a constituit un obiectiv 
unanim solicitat in cadrul consfătui
rilor. Semnificative ni se par in acest 
sens cuvintele rostite dc tovarășul 
Constantin Pilof. directorul Liceului 
economic din Sibiu : „Din analiza fă
cută de comitetul nostru județean de 
partid asupra unei probleme de eco
nomie concretă, respectiv asupra 
necesarului de cadre in actua
lul cincinal — analiză la care 
am participat și eu — am avut de 
invățat, sincer vorbind, mai mult de
cit aș fi citit zece cărți". Este îmbu
curător, in acest sens, faptul că mai 
multe comitete județene de partid 
și-au propus să întreprindă neintir- 
ziat acțiuni concrete — pe care le-au 
anunțat chiar in timpul desfășurării 
consfătuirilor cadrelor didactice — 
privind asigurarea unei informări mai 
bogate a profesorilor de științe so
ciale asupra preocupărilor organelor 
de partid și de stat, asupra realități
lor social-politice. economice, ideolo
gice din județ.

„în această direcție, spunea 
tovarășul loan Frică, secretar al 
Comitetului județean de partid Si
biu, intenționăm să asigurăm încă de 
pe acum condiții favorabile ca, in 
viitorul an școlar, profesorii să aibă 
posibilitatea să participe la unele 
consfătuiri de producție, la dezbate
rea cifrelor de plan, la ana
liza îndeplinirii planului de pro
ducție al unor întreprinderi. A- 
vem în vedere, de asemenea, 
crearea condițiilor adecvate pentru 
ca. în vacanța elevilor, cadrele didac
tice, care predau economie politică 
să se documenteze 7—10 zile într-o 
mare unitate economică. Vom studia 
chiar posibilitatea ca unii din cel 
mai buni profesori să facă parte din 
comitetele de direcție și din consi
liile de administrație ale întreprin
derilor și combinatelor industriale 
sau să participe la lucrările acestora. 
In același timp, toți profesorii . de 
științe sociale vor fi invitați să par
ticipe la instruirea aparatului dc 
partid la comitetul județean sau la 
comitetele municipale pentru a lua 
cunoștință practic, operativ, de pro
blemele curente și de perspectivă 
care intră m preocuparea organelor 
de partid și de stat, alo oamenilor 
din județ".

Obligațiile proprii exclud pasivitatea

In ce măsură suflul noului pătrunde in manuale 

și programe ?

Stăruind asupra căilor de îmbu
nătățire a predării științelor sociale 
în școală, mai mulți profesori au 
ridicat cu deosebită insistență. însoți
tă, și de argumente convingătoare — 
problema conținutului programelor și 
manualelor la aceste discipline. A- 
proape toți cei ce au luat cuvintul in 
cadrul consfătuirilor au criticat fap- 
tul că s-au făcut prea puține efor
turi pentru a le moderniza, a le a- 
dapta la noile progrese ale științei, 
la cerințele vieții De pildă, pro
gramele de filozofie și socia

lism științific sint insuficient 
de selective și, aglomerînd foarte 
multe noțiuni, îndeamnă la prezen
tarea lor abstractă, enunțiativă, in 
dauna realizării obiectivului mai re
alist — și mai eficient, totodată — 
al analizei, in lumina principiilor 
generale ale marxism-leninismului, 
a aspectelor esențiale pe care le îm
bracă construcția socialistă in țara 
noastră, evoluția fenomenelor și 
proceselor social-politice ale lumii 
contemporane. Asemenea teme cum 
sint : națiunea și suveranitatea de

Problema informării profesorului 
de liceu trebuie serios analizată dc 
toți factorii răspunzători și — dată 
fiind creșterea sarcinilor la caro 
trebuie să răspundă predarea știin
țelor sociale in elapa actuală, ca și 
faptul că unele cadre didactice au 
terminat de mult facultatea iar de 
atunci au apărut nu numai cunoștințe 
noi, dar și domenii noi de cerce
tare — luate măsuri ca ea să fie 
realizată la un nivel corespunzător.

Nu este insă mai puțin adevărat că 
în cadrul consfătuirilor la care am 
asistat s-au manifestat din partea unor 
cadre didactice anumite tendințe de 
a aștepta să li se ofere totul de-a 
gata, chiar cit mai comprimat po
sibil. Or, profesorul de științe so
ciale are multiple obligații și înda
toriri proprii, multiple posibilități 
de a se informa mai larg, a parti
cipa mai viu la activitatea obștească, 
la diferite acțiuni de partid, a folosi 
diferite căi și mijloace de legare or
ganică a lecțiilor de realitățile vieții, 
de situația concretă pe plan local. De 
fapt, acestea nici nu sint ciluși de 
puțin „noutăți" de ultimă oră ; dim

potrivă, au existat nu puține indi
cații in acest sens — și de aceea po
zițiile „revendicative", de pasivitate, 
nu-și au justificare. Se impune ca 
efortul diferitelor organe de a asi
gura o informare cit mai corespun
zătoare a cadrelor didactice de ști
ințe sociale să fie dublat in perma
nență de străduința acestora de a 
studia temeinic individual, de a cău
ta. printr-un efort personal, date și 
informații noi, necesare continuei lor 
perfecționări.

Luarea in seamă a propunerilor, 
sugestiilor și observațiilor făcute cu 
prilejul consfătuirilor anuale ale ca
drelor didactice, traducerea lor in 
măsuri concrete și eficiente in viito
rul an de invățămint reprezintă 
mijloace utile de «porire a contribu
ției științelor sociale la realizarea 
sarcinilor de mare răspundere, de 
perfecționare a activității ideologice 
ce decurg din programul cuprinză
tor. complex, de educație comunistă, 
elaborat de conducerea partidului.

Gheorghe ZAMFIR 
Paul DOBRESCU

Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lu
cru a activului de 
partid din domeniul 
ideologiei și al ac
tivității politice și cul
tural-educative ne-a 
oferit și nouă, arhi- 
tecților, multe teme de 
meditație. Dintre a- 
cestea mi-a reținut 
mai cu seamă atenția 
necesitatea de a folosi 
mai bine forțele pro
prii de cercetare, pen
tru dezvoltarea econo
mici naționale, a so
cietății noastre. în a- 
cest spirit, consider că 
ar trebui îmbunătățită 
colaborarea dintre ar- 
hitecți și ceilalți spe
cialiști, dintre proiec
tanți și constructori. 
M-aș referi, in acest 
sens, la ceea ce spu
nea secretarul general 
al partidului nostru, 
încă cu prilejul des
chiderii Conferinței a 
IlI-a a Uniunii arhi- 
tecților, din luna mar
tie a.c. : „Nu toți ar
hitecții urmăresc pină 
la capăt realizarea 
proiectelor pe care le 
concep, nu conlucrea
ză suficient cu con
structorii, cu benefi
ciarii, în vederea a- 
doptării soluțiilor con
structive cele mai efi
ciente".

In primăvara anului 
1959, cele dinții reuși
te ale unei arhitecturi 
contemporane, repur
tate pe litoral, m-au 
determinat să vizitez 
noile șantiere de la 
Eforie II, Mangalia și 
Mamaia. Se lucra 
de zor ; constructorii 
munciseră din plin 
toată iarna și mai toa
te pavilioanele erau in 
stadiul finisării : mii 
de locuri de cazare, 
mii de locuri în uni
tățile de alimentație 
publică. Muncitorii, ca
lificați sau necalificați, 
erau îndrumați de un 
mănunchi de arhitecți, 
ingineri și tehnicieni. 
Intre arhitecți și con
structori se stabilise o 
legătură strinsă, prin
cipială, se realizase un 
climat de colaborare 
cu o puternică putere 
stimulatoare.

La Eforie l-am cu
noscut, atunci, pe ingi- 
ncrul-șef al grupului 
de șantiere. Prietenos, 
scurt la vorbă, trebă
luia toată ziua pe 
schele, mai puțin pre
zent alături de nume
roasele delegații veni
te zilnic in schimb de 
experiență, dar — cot 
la cot cu arhitecții — 
nelipsit de lingă mo
zaicarul dalelor pen
tru pardoseli, de lingă 
meșterii izolatori, de 
lingă cei ce săvirșeau 
cu minuțiozitate fini
sarea teraselor. în a- 
semenea condiții s-au 
aplicat, pentru prima 
dată in țară, straturi 
de llnolită, tencuieli de 
terasit la fațade, in a- 
semenea condiții s-au 
montat primele jalu
zele din aluminiu elo-

în Capitală, Intre 
Calea Victoriei și 
strada Luterană, se 
află edificiul Insti
tutului de proiectări 
al Ministerului In
dustriei Ușoare. Cine 
a intrat in această 
clădire, cine i-a as
cultat pe proiectanți 
povestind cum s-au 
desfășurat lucrările și 
a privit cu atenție fie
care detaliu construc
tiv, înțelege fără alte 
explicații rostul pe 
care il are prezența 
continuă și competen
tă a arhitectului lingă 
constructori.

Pentru a continua 
șirul cazurilor semni
ficative aș mai aminti 
actuala cupolă a Pavi
lionului expoziției e- 
conomiei naționale, 
rod al conlucrării zil
nice dintre arhitect, 
colectivul de ingineri 
(din Institutul de pro
iectări pentru con
strucții și materiale de 
construcții) și Uzina „l 
Mai" din Ploiești, rea
lizatoare a fermelor 
metalice. In timpul 
realizării acestor fer
me. pentru calculele și 
măsurătorile necesare 
fiecărui tronson, s-au 
făcut zeci de drumuri 
intre București și Plo
iești.

Iată 
dintre exemplele 
care ar trebui să țină 
seama cei care chinu
iesc ani de zile cite o 
construcție, chinuin- 
du-se și pe ei reciproc, 
in „ședințe operative" 
fără operativitate, in 
corespondențe inutile 
in rapoarte și dări 
de seamă in care pre- 
iectanții învinuiesc pe 
constructori, construc
torii învinuiesc pe be
neficiari, beneficiarul 
ii învinuiește pe amîn- 
doi. Dialogul — dacă 
se poate numi astfel
— e steril, ignoră 
consecințele ultime 
care înseamnă, în fond, 
pagube aduse țării 
prin cheltuirea zadar
nică a unor bani pen
tru care s-a muncit 
din greu. „Am căutat 
să-i convingem pe con
structori — spunea in 
acest sens arhitectul 
Alexandru Costinescu
— de necesitatea exe
cutării cu mijloace 
clasice a pereților u- 
nei săli de germinare 
la o fabrică de malț, 
unde umiditatea este 
de 100 la sută. Dar — 
cu toate că soluția pe 
care o susțineau era o 
dată și jumătate mai 
scumpă, nu oferea si
guranța că va da re
zultate în exploata
re, ducea la un con
sum suplimentar de 3 
tone oțel și necesita 
mai multă manoperă
— n-am reușit totuși 
să-i convingem". Si
tuații asemănătoare 
s-au mai semnalat și 
pe alte șantiere.

Există la noi expe
riența bună a unui or
ganism complex, de

numai cîteva 
de

proiectare și execuție : 
Oficiul „Carpați". în
treaga organizare a a- 
cestei întreprinderi s-a 
dovedit eficientă ; 
multe dintre ansam
blurile reprezentative 
ale țării, care i-au fost 
încredințate spre rea
lizare, au fost finaliza
te in condiții bune 
și la termene minime. 
Un schimb de expe
riență asupra activită
ții acestui organism 
complex, in vederea 
extinderii metodelor 
de lucru adoptate de 
unitățile sale, ar duce, 
după părerea mea, la 
o mai judicioasă orga
nizare în domeniul 
nostru de activitate.

Congresele interna
ționale din domeniul 
arhitecturii, revistele 
de specialitate și mul
te dintre articolele pe
riodicelor de cultură 
au ridicat problema 
răspunderii sociale a 
arhitectului, în prote
jarea și umanizarea 
mediului ambiant. In 
această direcție, am 
găsit, in expunerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta 
consfătuire a activului 
de partid din dome
niul ideologiei, multe 
îndemnuri insufleți- 
toare care creionează 
un amplu program de 
acțiune, de largă pers
pectivă, pentru toți 
arhitecții : sistemati
zarea teritoriului na
țional, crearea de noi 
centre orășenești, or
ganizarea pe baze ra
ționale a vieții comu
nelor și satelor, astfel 
îneît să se asigure a- 
propierea condițiilor 
de viață de la sate de 
cele de la orașe. în 
fond, imaginea de pes
te 2—3 decenii a loca
lităților patriei noastre 
prinde contur încă de 
pe acum, pe planșete
le proiectanților din 
sectorul sistematizării, 
și ea va deveni realita
te concretă, in anii 
ce vin, prin eforturile 
conjugate ale arhitec- 
ților, ale constructori
lor noștri. Cu atit mai 
mult. în activitatea lor 
de fiecare zi — și in 
vederea asigurării de
plinei reușite a unei 
atit de profunde acți
uni transformatoare — 
arhitecții ar trebui să 
utilizeze cu mai mul
tă încredere metoda 
dialogului cu ceilalți 
specialiști, cu care 
conNicrează — tehno
logi, ingineri, con
structori, oamerxi de 
știință — cu reprezen
tanții beneficiarilor, al 
opiniei publice, a unui 
dialog principial, ferm 
și combativ, animat nu 
de interese înguste, de 
considerente persona
le, ci de dorința găsi
rii soluției celei mai 
bune, de promovare a 
tot ce este mai valoros 
in gindirea noastră, 
mai util societății noas
tre.

Conf. arh. 
Cezar NICULIU

Ifaptul;
DIVERS

I Atentie,
I „Drum
I alunecos!“

De dteva zile plouă în Capi- I 
• tală ; plouă cu apă in ora;., și 
■ plouă cu accidente-auto pe par- I 
I tea din dreapta a șoselei Rise- I 
I luff, pe porțiunea dintre Arcul l 
Ide Triumf și Piața Scinteii. Pe o ■ 

mică porțiune, de circa 1 kilo- I 
metru, zilnic se puteau vedea | 
cile 3—4—5 turisme îndoite sau

| sfărimate, capiioane turtite de I 
I pomi, arbori rupți și stilpi re- I 
I tezați, ca după o strașnică fur- • 
Itună. Stranie explicația apărută | 

in „Informația Bucureștiului", I 
unde totul se pune pe seama ] 
excesului de viteză — care, nu

Ise știe cum, ii cuprinde pe toți I 
șoferii exact in același loc, in I 
timp ce în rest totul e normal ! 1 
IMai ales că „locul blestemat" i 
coincide exact cu o porțiune, | 
chipurile, „refăcută", unde gro- | 
pile au fost acoperite cu un ma-

iterial inedit : „mastic bitumi- I 
nos“. E drept că se formează a- | 
derențe diferite, bune pentru

I piruete, dar specialiștii in cauză I 
s-au declarat satisfăcuți de ex- I 
periență, considerind că acum I

I,«șoseaua e frumoasă și lucioa- . 
să" (Și incă cum !) Pină cind I 
specialiștii se vor edifica, nu ar | 
fi cazul ca serviciile de circu-

Ilațle ale miliției să planteze in- I 
dicatori de avertizare „drum j 
alunecos" sau de reducere dras- I

Itică a vitezei (chiar cu limitele ■ 
legale opririle se termină in I 
pomi) ? Legea circulației obligă | 
pe conducătorii auto să sesizeze

I cel mai apropiat organ de mi- I 
I liție despre diferitele obstacole I 
• ivite pe traseu, care pun in pe- I 
• ricol securitatea circulației. ■ 
I Folosim acest prilej spre a in- I 
I știința că porțiunea de șosea a- I 
• mintită devine foarte alune-
I coasă pe timp de ploaie.

| Contul
| birocrației

IIntr-una din zilele trecute. 
N.S., profesor la o școală din 
Sibiu, s-a trezit acasă cu o so- 
Imație. Comitetul județean de 

cultură și artă il înștiința că 
are de plată „o datorie mai ve- 

Iche“. Surprins de această veste, 
găsită seara in cutia poștală, 
datornicul s-a grăbit să ajungă 
la casieria instituției respective. 

IAici avea să constate că sur
priza era, intr-adevăr... surpri
ză. Prin chitanța nr. 4554 din 20

I iulie 1971, a trebuit să plătească 
un rest sold debitor in valoare 
de... 0,05 lei. S-a tăiat chitanța 
și s-au încasat banii... Cu asta,

I conturile au fost încheiate ! Sol
dul debitor de 0,05 lei fusese 
lichidat. Ce importanță putea să 

Imai aibă faptul că, in acest scop, 
numai pentru marca poștală, 
instituția cheltuise de 11 ori mai 
mult, adică 0,55 lei ?

i Blocul...
| sugativă

Iîn cartierul Carpați din Satu- 
Mare, există un bloc (nr. 4) de 
100 de apartamente cu pereți 

din beton celular enclavizat, 
I care se comportă ca... o suga- 
I tivă. Fie prin acoperișul plin 

de fisuri, fie prin balcoanele 
I rămase neterminate, prin feres

tre sau prin diversele crăpături 
din ziduri, ploile au pătruns în 

1 apartamente, făcînd nelocuibile 
| unele din camere. Deși are în 
I sarcină — asumată și prin con

tract cu I.L.L. — executarea 
lucrărilor de izolare și finisare 

I exterioară, întreprinderea jude
țeană de construcții Satu Mare 
dă dovadă dc o nepăsare de...

• beton, sfidind sesizările locata- 
I rilor. Ce-ar fi de făcut in a- 
I ceastă situație ? După cit se 
Ipare, e greu de dat o soluție.

Unii locatari se gindesc să in
vite conducerea întreprinderii 

I (director Octavian Marinescu, 
inginer șef Alexandru Jenei) să 
locuiască in apartamentele blo- 

Icului sugativă. Poate, în contact 
cu ploaia, se vor sensibiliza și 
vor lua măsurile cuvenite.

I Impru-
I dentă

♦
i1 Mergind călare spre stlnJL pe 
’ masivul Prislop ciobanul Ion 
IVlad de la cooperativa agricolă 

Dragomirești (Maramureș) a in- 
tilnit doi copii care găsiseră un 

I protecții neexplodat de aruncă
tor. L-a luat cu sine, gindin- 
du-se, probabil, să nu explode- 

Ize in mina copiilor — și și-a 
. continuat drumul. In punctul 

numit Vulpea, din același ma-

Isiv, și-a intîlnit două cunoștin
țe. Fiind călare pe cal și schim- 
bind citeva vorbe cu aceștia, a

I scăpat din neatenție proiectilul, 
care, lovindu-se de piatra mun
telui, a explodat. Cei doi, Nico-

Ilae Chiș și Ileana Danci au fost 
accidentați mortal.

j Rubrică redactată de :
I Dumitru TIRCOB
• Gheorghe POPESCU
| cu sprijinul corespondenților 
’ r,Scînf«ii"
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Jc ('omvrviale ce 
iwpulatr ; o expouiu 
să informeze rapid si 
i. a* internivu-ze «an
si revelator, in aceiași

no. evenimente sociale, 
litice. culturale, come: 

ciale etv. Lată ar trebui 
sA fie graf-va publicitara
— ftCQSi pd-. vârât „limbai 
al actualității". Abordmd 
fiontal aspecte dintre cele 
mai acute ale societății 
noastre, rememorind reali
zați de prestigiu, rezultate 
ale afirmării in lume a Ro
manici pc toate planurile, 
grafica publicitară și-ar a- 
Unge implicit scopul pre
ponderent educativ căruia 
ii este destinată. Recentele 
dezbateri și măsuri privind 
educația politică și cultura
la a oamenilor muncii vi
zează implicit acest sector 
artistic — de largă „priză 
socială", chemat să răspun
dă unor superioare exigen
țe de ordin educativ, să 
contribuie la dezvoltarea 
conștiinței civice, la stimu
larea unei atitudini înainta
te. Multiplicată și răspândită 
in mii de exemplare, grafica 
publicitară oferă premise 
dintre cele mai favorabile 
comunicării artistului cu 
publicul. Imensele ei capa
cități de a pătrunde și in
fluența conștiința unor 
largi mase de oameni o 
transformă intr-un adevă
rat instrument de afirmare 
a ideilor social-politice ce
lor mai înaintate ; impun, 
din partea artiștilor, o ati
tudine fermă în susținerea 
idealurilor înalte, generoase 
ale epocii în care trăim, 
după cum, in egală măsură, 
implică o atitudine comba
tivă. mai accentuata față 
de manifestările care nu 
răspund comandamentelor 
supreme ale societății. Gra
fica publicitară ar trebui, 
deci, să fie o modalitate 
practică, dintre cele mai 
concrete, de educație civi
că. patriotică. Funcția ei 
mobilizatoare ar trebui con
cretizată in a atrage aten
ția eficient, expresiv, asu
pra unor probleme de cea 
mai acută actualitate ; in 
a stimula atitudinile, reac
țiile acestui foarte larg pu
blic, căruia îi este destina
tă. Direcții în care, pinâ 
acum, grafica publicitară 
și-a îndeplinit doar parțial 
menirea. Mijloc imediat, o- 
perativ de educație estetică, 
etică, general-umană. ea 
intregește. in același timp, 
valoarea complexă a noți
unii de mediu ambiant. 
Funcționalității trebuie să 
i se adauge, in aceste con
diții. ca un corolar firesc 
cantitatea de frumos nece
sară ; receptarea trebuie 
favorizată prin faptul ar
tistic oferit. Mai simple, 
sau mai complexe, mai ex
presive sau mai decorative
— afișele, de cele mai di- 
verse categorii, cu cele 
mai variate funcții, ar tre
bui să devină o componen
tă mereu prezentă 
social-cul turale.

..Rolul afișului si 
ficii publicitare’ in 
depășește cu mult _____
popularizare a unui produs 
nou sau a unui spectacol, 
este părerea graficianului 
Benedict Gănescu. Alături 
de aspectul străzii, vitrinei 
sau inieriorului de maga
zin. el constituie primul 
pas in educația plastică a 
publicului celui mai larg. 
Nu mă refer numai la 
aspectul de cultură ge
nerală pe care-1 implică. 
Sint insă convins că un 
afiș de calitate, pus la in- 
demina tuturor, poale 
educa in sensul respectului 
pentru frumos, pentru or
dine : sint convins, de 
exemplu, că un asemenea 
afiș plasat la locul de 
muncă poate influenta fa
vorabil procesul de pro
ducție**.

, .Este vorba, 
nea, a 
Marcel 
străzii, 
de o 
care, concretizind fapte, e- 
forturi, succese, să poarte 
amprenta strădaniei con
tinue. cotidiene, spre un 
mâine mai bogat si mal lu

minos decit fiecare astău. 
Toate realizările și țoale 
proiectele care ne msufle- 
țesc activitatea. surprinac 
in esențiAlul lor ar trebui 
nu numai să informeze pe 
trecătorul grăbit, ci «ft-i 
ofere, in același timp. o 
cmplA perspectivă cuîtu- 
rnlă ca deschidere și pro
funzime".

ăilșul politic ar cores
punde. in aceste condiții 
cel mai bine necesităților 
< oocjI actuale. ar pu*»M 
stabili un dialog autentic, 
viu. mobil — rezultat 
direct al prezenței In ac
tualitatea oca mai ime
diată.

„Tradițiile militante a ie 
afișului nostru, exemplul 
unui lser sau Tonilza de
monstrează că. atunci cind 
mijloacele dc expresie sint 
adecvate subiectului, rezul
tatele nu pot fi din pund 
de vedere calitativ decit

te de educație nu numai es
tetică dar și cetățenească 
Din păcate, tocmai in aces
te domenii p<_ cart le-am 
enunțat nu există totdeau
na o comandă fermii, Iniția
tiva unor acțiuni care -ă 
ducă la realizări de presti
giu-.

„Afișul politic este depă
șit de politica însăși, afir
ma graficianul Constantin 
Xlțulcscu. Afișul in care 
textul predomină asupra 
imaginii, produs al unei 
concepții învechite, este 
depășit de evoluția noasliă 
generală. Bienala de gra- 
fieft de la Brno, btenalelt 
graficii publicitare orga
nizate în Ungaria, muzeul 
Wilanow din Varșovia 
o secție întreagă 
afișului) 
regulat expoziții de grafi
că in jurul unei tematici 
sau pe țări. — sint doar 
cîteva exemple demne de

(cu. 
dedicată 

care organizează

□fică m putea menționa 
două asemenea concursuri 
in ultimii trei am) Aproa
pe că am olxxsit sfl vedem 
«fise bune doar în expoz,- 
țh. m Marc do machetă, 
efișe de cele mai 
ori nclipărite, deci 
noscute publicului 
Lipsa do interes a 
ficiarilor, 
poate comoditatea, 
testat* 
motive 
dc ta re 
coastă 
înființare a consiliului ar
tistic al Direcției difuzării 
filmelor, pentru a da un 
exemplu, sper să impm<- 
pălozc ' Iziunca si calitatea 
aiisului intr-un domeniu 
olit de important și do 
popular cum este filmul*’.

„Ministerul Turismului — 
a continuat idcca graficia
nul Napoleon Zamfir — a 
acceptat de curind infiinta-

multe 
nc cu
lant 

bene- 
preferința. sau 

man i - 
in alegerea unor 

banalizate prin rc- 
au determinat a- 
sltuațle. Recenta

GRAFICA,

a vieții

al gu\.- 
general 
simpla

_ . de aseme- 
adâugat graficianul 
Chirnoagă. de viața 
de viața orașului, 
anume frumusețe

r

un

cu

limbaj mobilizator
al actualității,
resurse educative

insuficient valorificate
La ancheta noastră culturală participă graficienii : MARCEL CHIR- 
NOAGÂ, BENEDICT GÂNESCU, VINCENȚIU GRIGORESCU, NAPOLEON 

ZAMFIR, CONSTANTIN NIȚULESCU

superioare — afirma Na
poleon Zamfir. Cred insă 
că sfera noțiunii de afiș 
politic a fost restrânsă la 
simpla înregistrare a ani
versării unor eveniment--. 
Afiș politic înseamnă și 
aceasta dar și mai mul’. 
Un afiș ca cel al Târgului 
internațional de la Bucu
rești implică, pe lingă fac
torul economic, un mare 
procent de social, de poli
tic. El este menit să 
prime politica partidului 
statului nostru fată 
problemele economice, i 
asemenea, politic mi 
pare și un afiș de protec
ția muncii, sau de îndemn 
pentru campania agricolă, 
după cum un conținut po
litie foarte serios poate 
avea afișul unui film . ca 
. Duminică la ora 6“ sau 
,.Mihai Viteazul". „Afișul 
de stradă, de interior de 
întreprindere, afișul care 
să susțină „campanii" pen
tru atingerea unor obiec
tive economice aparține tot 
politicului — a adăugat Vin- 
cențiu Grigorescu. Trăim 
într-o epocă a cărei efer
vescență, ale cărei idei 
trebuie formulate preg
nant. în aceste condiții ori
ce măsuri vizind economia 
sau cultura pot fi aduse la 
cunoștința publicului larg 
prin intermediul afișului 
politic. Numeroasele dezba
teri la care am asistat in 
aceste zile — discuții pri
vind îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice, de 
educație marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, nu
meroasele aspecte legate de 
activitatea educativă, de 
formarea conștiinței cetățe
nești vizează nemijlocit 
grafica publicitară. Cred că 
mijloacele sintetice, sugesti
ve de exprimare, pe care 
ea le folosește pot deven! 
adevărate instrumente de 
lucru, adevărate instrumen-

ex
. și 
de 
De 
se

urmat pentru atenția care 
se acordă afișului politic-.

A fost afirmată astfel 
dorința ca afișul să ajute 
mai mult publicul să înțe
leagă, să interpreteze per
sonal evenimentele.

..Trebuie să creăm publi
cul — preciza Benedict 
Gănescu — trebuie să ve
nim in intîmpinarea lui. 
■să-i prezentăm lucrări care 
să-1 convingă, să-1 intere
seze. Nu mă refer neapă
rat la construcții speciale, 
dar in holurile unor 
blocuri, ale unor licee iwi 
construite ar putea fi ex
puse cu succes lucrări de 
grafică"

Valoare artistică și ideo
logică. un rol bine definit 
in ansamblul culturii si Rr- 
I ei noastre contemporane — 
iată tot atîâea deziderate, 
tot atitea cerințe care se 
impun graficii publicitare. 
Decalajul pe care-1 con
statăm intre aceste cerin
țe. intre posibilități și rea
litatea oe care o prezintă 
cele circa 36 locuri de afi- 
șaj ale Capitalei, existența 
a numeroase noi complexe 
urbanistice fără spații de 
afișai determină însă o în
trebare firească. Nu cumva 
această modalitate de edu
cație ideologică și estetică 
trebuie repusă în dreptu
rile sale ? Care sint 
rele apariției unor 
situate oe linia unei mini
me rezistente, vizi nd 
curind ngrementarea 
angajarea în direcția unei 
funcții complexe decora
tive dar și educative ?

„Există încercări spora
dice și destul de timide în 
domeniul afișului — a ți
nut să sublinieze pictorul 
și graficianul Vincentiu 
Grigorescu. Concursurile 
atit de necesare stimu
lării. întreținerii unei at
mosfere de efervescentă 
a creației lipsesc aproape 
cu desăvîrsire (nu știu

(genuri 
In ye
an tr^na 

de

cau- 
afișe

mai 
decit

rea unui consiliu asemănă
tor și, sperăm că. avind gi
rul unor oameni de specia
litate. afișul turistic va a- 
iunge la rezultate, de ase
menea. bune. De altfel, a- 
cest gen de afiș lipsește de 
cițiva ani încoace, iar rea
lizările și așa restrinse nu
meric (de exemplu, cele re
feritoare La obiectivele tu
ristice din Dobrogea) sint 
sub orice nivel. Iată de ce 
cred că înființarea unor con
silii artistice în cadrul tutu
ror instituțiilor beneficiare, 
in funcție de hotăririle că
rora se realizează afișe de 
protecția muncii, afișe și 
prospecte legate de învâță- 
mint. de exportul diferite
lor produse românești, de 
acțiuni culturale 
aflate deocamdată 
greș), ar putea
realizările de calitate 
care avem atita nevoie".

Aceste păreri nu au fă
cut decit să accentueze im
plicit asupra 
unei grafici 
reprezentative, ancorată In 
realitate, care, 
un raport cu 
să-1 orienteze 
mente si fenomene ____
cele mai semnificative ale 
actualității.

„...Condiția primă a unui 
afiș de calitate este să in
formeze rapid privitorul, 
să poală fi „citit", deci In
tr-un timp cit mai scurt, 
să poală fi descifrat in 
mod egal și de aproape și 
de la distanță, să înfrumu
sețeze, să educe etc., cu 
minimum de mijloace să 
obțină maximum de ex
presie plastică..." (Napo
leon Zamfir).

A fi limpede nu 
seamnă neapărat a fi 
dactic. Iar emoția, 
vărata emoție estetică nu 
se declanșează decit in 
momentul in care privito
rul izbutește (sau este a- 
jutat) să prindă firul gin-

necesității 
publicitare

stabilind 
privitorul, 
spre mo- 

dintre

in

dirll. Condiția comunicării 
cu publ.cul actual este 
deci aceea a cunoașterii, a 
discutării problemelor dc 
imediat și nemijlocit Inte
res. De ce in aceste con
diții apar încă soluții am
bigui atit ca motivare idea
tică, ca subiect, cit și ca 
modalitate concretă de rea
lizare ? De ce atitea afișe de 
film sau de teatru nu în
cearcă nici cea mai mică 
apropiere de ideea pe care 
c axată lucrarea ? De ce 
in popularizarea prin afiș a 
unor filme se 
tendința de a , 
aspecte minore, perife 
legate de brutalitate, 
violență, aspecte care de 
multe ori se situează la 
limitele decenței, ale pros
tului gust ? De ce in ase* 
menea afișe violența, bruta
litatea sint evidențiate cu 
atita insistență ? Se mani
festă aici, fără îndoială, o 
optică limitată, superficia
la, o abandonare a funcții
lor educative, superioare pe 
care le are de îndeplinit a- 
fișul de acest fel.

„Majoritatea afișelor 
noastre trăiesc prin grafi
că, nu prin idee și text — 
afirma Benedict Gănescu. 
Cred că in invățăminuil 
nostru artistic ar trebui să 
se studieze mai multă lo
gică, psihologie și chiar 
„relațiile cu publicul". Pen
tru că numai cunoscind 
psihologia celui căruia te 
adresezi poți comunica cu 
adevărat. Un schimb mai 
intens de conferințe Intre 
U.A.P. și Academia co
mercială. înființarea unor 
cursuri despre rolul publi
cității și al reclamei, des
pre importanța lor ar duce 
la o mai adecvată înțele
gere și folosire a lor".

„Oboseala. platitudinea, 
formulele preluate, mijloa
cele uniform lamentabile 
pe care le-am remarcat m 
diversele domenii ale afi
șului, a adăugat Marcel 
Chirnoagă, necesită în pri
mul rind lămurirea unei 
noțiuni tot mai des vehicu
late, — aceea de „comer
cial". A atrage, a trezi in
teresul. a atenționa, chiar 
a intriga — sint tot atitea 
atribute ale comercialului".

„Perioada modernă a în
registrat <» avalanșă de no
țiuni și fenomene noi, și-a 
dus mai departe tirul gân
dirii, o nouă atitudine față 
de materiale (hîrtie, metal, 
fibra textilă) față de forme 
și funcțiile lor. Arta și gra
fica modernă se împletesc 
și se servesc reciproc Im
portant este să existe lim
pezimea de bază, forma de 
expresie să fie găsită. Mă 
gândesc că nu intîmplător 
artiști atit de bine cunos- 
cuți pentru pictura lor ca 
Picasso sau Vassarely au 
făcut afișe cu egal succes" 
(Marcel Chirnoagă).

Fără a le absolutiza im
portanța — soluțiile tehni
ce, câștigurile în domeniul 
expresiei grafice impun, 
desigur, necesitatea unei 
cit mai riguroase speciali
zări. Apariția unor cadre 
bine orientate și pregătite, 
înființarea unui număr 
mai mar? de consilii artis
tice, adoptarea celor mai 
modeme condiții tehnice 
de realizare sint doar cîte
va soluții sugerate de gra- 
f'cienii cărora ne-am a- 
dresat. Interesante și ' o- 
biective. aceste constatări 
sint pasibile de a fi apli
cate mai ales prin institui
rea unei atitudini mai fer
me și a unei selecții mai 
riguroase.

„Strada, orașul devin un 
mediu favorizant. stimula
tor in care afișul, apariția 
sau schimbarea iul trebuie 
să fie un adevărat eveni
ment, comentat ca șl un 
film, o poezie sau un șla
găr", spunea Vincentiu Gri
gorescu.

Iar dacă Jn etapa actuală 
rezultatele obținute nu sint 
satisfăcătoare. sperăm ca 
intr-un viitor pe care-1 do
rim cit mai apropiat, prin- 
tr-un efort colectiv care să 
antreneze deopotrivă pe 
artiști și beneficiari, grafi
ca publicitară să cistige in 
prestigiu, să se ilustreze 
ca un limbaj viu. expresiv 
al actualității.

Anchetâ realizata de 
Marina PREUTU

manifestă 
supralicita 

iriferice, 
î, de

se

Formarea conștiinței 
socialiste

(Urmare din pag. I)

forturi supraomenești in lupta pentru 
înfrângerea piedicilor care au stat in 
calea progresului patriei — fapte 
care, cunoscute de tineret, il pot aju
ta sa înțeleagă mai bine cu ce preț 
au fost obținute condițiile de care se 
bucură in prezent, ce obligații a con
tractat, ce îndatoriri ii incumbă pen
tru a consolida și dezvolta cuceririle 
socialiste.

Ca știință socială, istoria trebuie să 
Îmbine studierea obiectivă a mersu
lui societății și cu atit mai mult al 
societății noastre cu întărirea spiritu
lui partinic, revoluționar, să ia pozi
ție energică împotriva teoriilor anti- 
științifice, deoarece numai astfel ea 
poate sluji adevărul, numai astfel 
poate juca un rol însemnat in dina
mica formării conștiinței socialiste.

Nu o dată, in munca lor didactică 
|i științifică, istoricii n-au găsit for
mele cele mai potrivite de organizare 
și de valorificare a cercetării și a 
activității lor. Trebuie să depunem 
toate eforturile pentru ca activitatea 
noastră științifică și didactică să co
respundă intru totul principiilor și 
practicii introduse și sprijinite de 
partid in toate ramurile de activitate 
ca și. in general vorbind, in toate re
lațiile dintre membrii unei societăți, 
ca aceea românească, care tinde cu 
toată însuflețirea spre desăvirșirea 
socialismului și construirea comunis
mului in țara noastră.

Analiza profundă făcută in expu
nerea sa de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, secretarul general al

P.C.R., ne-a arătat, care sînt primej
diile automulțumirii și rutinei in toa
te domeniile de activitate și a subli
niat cu vigoare necesitatea îmbinării 
muncii noastre științifice și didactice 
cu problemele social-economice și 
politice ale partidului nostru. Numai 
in măsura in care acest program 
multilateral, unitar în toate compar
timentele sale, va li aplicat cu con
știinciozitate și tenacitate, numai in 
măsura in care la baza acestui efort 
se va găsi permanent concepția filo
zofică cea mai înaintată, concepția 
marxist-leninistă, numai in măsura 
in care activitatea noastră ca oameni 
de știință și ca profesori va contribui 
la educarea politico-educativă a ti
neretului care ne e dat in grijă, nu
mai in această măsură vom putea 
afirma că ne-am făcut datoria pe 
deplin și că am adus o contribuție 
efectivă la consolidarea conștiinței 
socialiste și comuniste a poporului 
nostru.

Conștient de aceasta necesitate și 
exprimindu-mi întreaga adeziune 
atit cu principiile expuse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R.. cit și cu măsurile 
preconizate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., pentru traducerea in 
viață a acestor principii, voi depune 
toate eforturile ca de la locul meu 
cie muncă și cu experiența acumulată 
ca membru de partid și ca istoric, 
să duc și mai departe, cu mai multă 
energie și pasiune, munca mea de 
activist in domeniul ideologic, politic 
și cultural-educativ pe care o desfă
șor in universitate și în colectivele 
de muncă științifică.

O nouă ediție 

a „Festivalului național 

de folclor"
Intre 25 iulie și 23 

august, pe țărmul în
sorit al Mării Negre 
se va desfășura cea 
de-a VJI-a ediție a 
Festivalului național 
de folclor — manifes
tare organizată de Co
mitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și 
Consiliul Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Ro
mânia.

Devenită tradițio
nală, această sărbă
toare a cîntecului, 
dansului și portului 
popular românesc 
programează în ac
tualul sezon turistic, 
pe scenele teatrelor 
din Mamaia, Eforie- 
Nord, Eforie - Sud, 
Neptun. Costinești, 
Mangalia-Sud, Techir- 
ghiol și Medgidia, 60 
de spectacole susținu
te de 20 ansambluri

folclorice din diferite 
zone etnografice ale 
țării. Peste 1 000 de 
mesageri ai cîntecului 
și dansului strămo
șesc, aparținlnd unor 
formații artistice de 
amatori de pe cuprin
sul județelor Bacău, 
Bihor. Brașov, Cluj, 
Constanța, Galați, 
Gorj, Hunedoara, Iași, 
Ilfov, Maramureș, 
Mehedinți. Mureș, Să
laj, Sibiu, Suceava, 
Teleorman, Timiș, 
Tulcea și Vilcea, vor 
întregi o pitorească și 
sugestivă hartă a ar
tei populare româ
nești, pur tind cu ei 
mesajul de optimism 
al poporului nostru.

Spre deosebire de 
edițiile precedente, a- 
nul acesta, la fiecare 
spectacol vor evolua 
cite două ansambluri 
folclorice din județe

diferite, conferind ast
fel un plus de varie
tate festivalului și o 
mai mare bogăție pro
gramelor susținute de 
artiștii amatori.

Prin conținutul și 
mesajul său. Festiva
lul național de folclor 
se înscrie in ansam
blul manifestărilor de 
punere in valoare și 
integrare in viața spi
rituală contemporană 
a creației artistice 
populare, a comorilor 
folclorului românesc 
și al naționalităților 
conlocuitoare, urmă
rind deopotrivă atit 
satisfacerea cerințelor 
de educație estetică a 
spectatorilor români, 
cit și popularizarea a- 
cestora în rindul tu
riștilor străini aflați 
pe litoral.

(Agerpres)

Elevi români premiați la Olimpiada 

internațională de matematică
A XllI-a ediție a Olimpiadei In

ternaționale de matematică, ce s-a 
desfășurat Ia Zilina — R. S. Cehoslova
că, intre 9 și 20 iulie, a confirmat bu
nul renume de care se bucură peste 
hotare școala românească de speciali
tate. Din cei opt concurenți ai lotu
lui nostru, cinci au obținut premii. 
Premiul II a fost acordat elevului 
Alexandru Dimca, de la Liceul nr. 3 
din Constanța, iar premiul III ele
vilor Dan Timotin, de la Liceul „Ni- 
colae Bălcescu", Ștefan Ralescu, de la 
Liceul „Mihai Viteazul" din Bucu
rești, Radu Gologan, de la Liceul nr. 
I din Brașov, și Mircea Martin, de 
la Liceul „Iacob Mureșanu" din Blaj.

La ediția 1971 a Olimpiadei inter
naționale de matematică au luat 
parte concurenți din Anglia, Austria,

Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Franța, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Mongo
lia, Olanda, Polonia, România, Sue
dia, Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Următoarea întilnire anuală a celor 
mai buni matematicieni din rându
rile tineretului școlar va avea loc. 
tot în vacanța de vară, în Polonia.

Reamintim că inițiativa organizării 
unei asemenea olimpiade, destinată 
elevilor din invâțămîntul licea’, a 
fost luată de Societatea de Științe 
Matematice din Republica Socialistă 
România, căreia i s-au alăturat fo
rurile similare din numeroase alte 
țări. De altfel, la noi au fost orga
nizate atit primele două ediții — 
din 1959 și 1960 — precum și cea din 
1969.

(Agerpre9)

I 
i

I i 
i 
i 
i 
i 
ț 
ț
i 
i 
i 
i

i 
i

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
( 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
* 
i 
i 
i 
i

cinema
• MAptâmina nebunilor : PATRIA
— H; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15, 
BUCUREȘTI - 9; 11,15; 13.30; 
10,30; 18.45; 21, FAVORIT — 9,16; 
11,30; 13.45; 10; 18.15; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20.30.
• Havre* Soarelui : SCALA — 
10. 13; 10; 18.45; 21,15. GRADINA 
SELECT — 20,15.
• Serata : CRlNGAȘl — 16; 18; 
20.
• Facerea lumii : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15.30; 17.45;
20.
• Gaiidcamus Igitur : FLACARA
— 15.30; J8; 20.15.
• B. I). Intră in acțiune : DRU
MUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• narcUe : ARTA — 15.30; 18, la 
grădlnfl - 20,15.
• Un suris in plină vară : PRO
GRESUL — 15,30: 18; 20,15.
• Haiducii lui șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : COSMOS — 15,30;
19.
• Serbările galante : PACEA — 
13,45; 18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
SAL.A PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete — 3706); 20,15 (seria de 
bilete - 3712), LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21. FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. la grădină — 20,15.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : CAPITOL — 10; 
15,30; 19,15.
• Notre Dame de Paris : GRA
DINA CAPITOL — 20,15.
• Cenușă : CINEMATECA (sala 
Union) - 10; 13; 10; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Steaua fără nume : DOINA — 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fantomele se grăbesc : LIRA — 
15,30. 18, la grădină — 20.15.
• Romeo și Julieta : CENTRAL
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Cortul roșu : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16; 19,30, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30. FLAMURA — •; 
12,30; 16; 19.30.
• S-a întimplat In recunoaștere î 
DACIA — 8.30—20.30 în conti
nuare.
• Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 9,13—20,30 
în continuare.
• Treci pragul : LAROMET — 
15.30; 17.30; 19,30.
• Esop : GIULEȘTI — 15,30; 17,43;
20.
• Ceaikovskl I FLOREASCA — 
16; 19,30.
• Sunetul muzicii : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16-, 19,30, VITAN — 15,30, 
la grădină — 20.
• Roata vieții : BUCEGI — 15,30; 
18. la grădină - 20,30.
• Greșeala fatală : MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.45, la 
grădină - 20.15. MELODIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Fiii marii ursoaice ; AURORA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 13, la gră
dină - 20,15.
• Din nou despre dragoste : 
POPULAR — 15,30; 18: 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
VICTORIA — 9; 12.30; 16; 19,30, 
BUZEȘTI — 9: 12,30; 16; 20, la 
grădină — 20. VIITORUL — 10; 
15,45; 19. MOȘILOR — 13,15: 16,45: 
20,15.
• Prințul negru : LUMINA — 
9—20.30 în continuare.

DE LA TEATRUL 
DE STAT 

DE PĂPUȘI 
DIN TG. MUREȘ
Teatrul de stat de păpuși din 

Tg. Mureș anunță organizarea 
unui concurs pentru ocuparea 
unor posturi de actori mânui
tori. Concursul va avea loc în 
ziua de 16 august 1971, ora 10, 
Ia sediul teatrului. Candidații 
vor prezenta la înscriere (pină 
la data de 10 august), o cerere 
și fotocopia diplomei de baca
laureat. Informații suplimentare 
se pot obține la secretariatul 
literar al teatrului : Târgu-Mu- 
reș, str. Poștei nr. 2, tel. 14390.

Un nou 
cinematograf- 

grădină la București 
întreprinderea cinematografică a municipiului București anunță 

deschiderea unei noi grădini-ci- 
nematograf „SELECT", cu fil
mul „Floarea soarelui". Grădina 
este situată in str. Logofăt Luca 
Stroici nr. 13, telefon 14 27 14, 
(tramvai 5, 16, 17 — stația Ba- 
tiște, autobuz 74 — stația Maria 
Rosetti).

Oupa primul semestru ol anului, prea multi 
constructori au rămas... corigenți

La Începutul lunii iu
nie, intr-un raid-anchetă 
publicat in „Scînteia" nr. 
8811 era analizat stadiul 
îndeplinirii planului de 
construcții școlare pre
văzute a fi tealizate in a- 
cest an. Cu acel prilej se 
semnalau, intr-o serie de 
județe, serioase rămîneri 
in urmă. Reluind această 
analiză acum, constatăm 
că situația nu s-a schim
bat prea mult : pe șan
tiere lucrările avansează 
In același ritm lent, cu 
toate că n-a mai rămas 
decit ceva mai mult de c 
lună și jumătate pină la 
data începerii cursurilor

Dar, să concretizăm. 
Dintr-o situație prezen
tată de curind in co
legiul Ministerului învă- 
țămîntului, rezultă că la 
finele primului semestru 
din cele 3 491 săli de cla
să care trebuiau date in fo
losință de către consiliile 
populare județene, numai 
216 (8,3 la sută) sint pre
date beneficiarilor, 1 306 
(37,1 la sută) se află in 
stadiul de finisaj, 1 .586 
(45.6 la sută) sint in dife
rite faze de zidărie. Deși 
n-au mai rămas nici două 
luni pină la prima zi de 
școală um noul an, un 
număr de 383 săli de cla 
să se află cu lucrările tot 
numai la fundații sau, 
pur și simplu, n-au de
pășit încă faza de... pro

iect. Deci, după primul 
semestru al anului, con
structorii de școli sint „co
rigenți" la îndeplinirea 
planului lor de lucru ! Și 
nu numai ei, ci toți cei 
răspunzători de mersul a- 
cestor construcții.

Căror cauze se dato
rează această „sensibilă 
intirziere la construcțiile 
școlare" — cum a fost ca
racterizată, cu multă îngă
duință, situația in ședința

deplinirii propriilor sar
cini consemnate în planul 
de construcții școlare. Așa 
se face că, și in prezent, 
unele obiective din acest 
plan se află — deși înce
perea școlilor bate la ușă 
— numai pe hirtie.

Evident, se impun mă
suri ferme și operative 
din partea consiliilor 
populare județene, spri
jinite de forurile locale 
de partid, pentru recu-

PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR ȘCOLARE

amintită ? într-o serie de 
județe, intre care și ME
HEDINȚI, consiliile popu
lare județene n-au asigu
rat la timp fondurile ne
cesare. Rezultatul : in ju
dețul respectiv, 20 săli de 
clasă, 222 de locuri in in
ternate. 200 de locuri in 
case de copii și o sală de 
gimnastică practic nu in
traseră in lucru. In alte 
părți — in județele SATU- 
MARE, IALOMIȚA, A- 
RAD, BUZĂU, TULCEA 
ș.a. — constructorii și di
recțiile de investiții din 
cadrul consiliilor populare 
— insuficient controlate și 
trase la răspundere — 
n-au acordat atenție in-

perarea cit mai grabnică 
a răminerilor in urmă re
petat semnalate. Insă gra
ba nu trebuie, in nici un 
caz, să... strice treaba, 
cum spune înțeleaptă zi
cală a poporului. Res
pectarea cu rigurozita
te a calității lucrului la 
toate fazele, îndeosebi la 
finisaje, reprezintă obli 
gația de căpetenie a con
structorilor.

De multe ori, analizin-J 
desfășurarea lucrărilor pe 
șantierele școlare, foru
rile locale, constructori 
semnalează drept cauză a 
intîrzie-il ir și lipsa bra
țelor de muncă In legă
tură cu acest aspect se

ridică, firesc, întrebarea ; 
de ce nu sint atrași in a- 
ceastâ amplă acțiune con
structiva elevii, tineretul 
studios, beneficiarii de 
fapt ai noilor școli, pen
tru a participa la diferite 
munci care sint pe mă
sura puterii și priceperii 
lor ? Aproape in fiecare 
județ funcționează școli 
sau grupuri profesionale 
de construcții. Partici
parea elevilor, viitori con
structori, sub îndrumarea 
directă a profesorilor lor, 
la realizarea construcții
lor școlare pe plan local 
n-ar reprezenta oare o 
modalitate deosebit de ef
ficients de practică, de 
muncă productivă, de ac
tivitate obștească de am
plă și reală utilitate so
cială 7 ța această acțiune 
și-ar afla o efectivă posi
bilitate de transpunere în 
viață și importanta re
comandare făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
ca toți elevii să lucreze 
in producție, să se înca
dreze in muncă.

15 septembrie, ziua des
chiderii noului an de stu
diu, trebuie să găsească 
:oate școlile pe deplin 
pregătite, să-i întimpine 
ne elevi, asigurindu-ic 
condițiile cele mai bune 
de pregătire și educare, 
de formare pentru viață.

Florica DINULESCU

REALIZĂRILE
MEȘTEȘUGARILOR CLUJENI* ->

Cooperația meșteșugărească dm 
județul Cluj iși sporește, de la 
an la an atit varietatea prestă
rilor de servicii, cit și cantitatea 
de produse de mică serie pentru 
completarea fondului de marfă 
al pieței interne și pentru ex
port. Valoarea acestor activități, 
pentru anul in curs, este de cir
ca 500 milioane lei. Pe Linia 
prestărilor de servicii, coopera
ția meșteșugărească deservește 
populația cu peste 100 de feluri 
de activități. Numai in acest an 
s-au deschis la Cluj, in munici
piile Turda și Dej, în orașele 
Gherla, Huedin și Cimpia Turzii. 
16 unități noi. Printre altele, a 
luat ființă la Cluj un atelier de 
încărcat frigidere și de adaptare 
a frigiderelor „Fram" la com- 
presoare. Pină acum, acestea e- 
rau adunate pe loturi și expe
diate la București, durata deser
virii fiind de 3—4 luni. Acest 
timp de „așteptare" va fi scur
tat la cel mult două săptâmini. 
Pe lingă cooperativa „Metalur
gia" s-a organizat un atelier de 
turnat diferite piese din fontă, 
bronz și aluminiu, la cererea 
populației, precum și un atelier 
de nichelaj și băi de arămire. 
Tot la Cluj a intrat recent în 
funcțiune o curățătorie chimică 
modernă. A fost imbunătățilă 
deservirea la domiciliu. Formind 
numerele 22-6-12 și 14-9-95. ori
ce cetățean poate solicita ateli
erul mobil pentru înlăturarea 
unor defecțiuni in alimentarea 
cu apă, gaze sau electricitate. 
Atelierele mobile deservesc și 
mediul rural la reparatul obi
ectelor electrotehnice, aparate
lor de radio și televizoarelor.

Meșteșugarii clujeni dezvoltă 
șl producția de mică serie, in 
sortimente foarte variate. Se 
confecționează îmbrăcăminte 
pentru bărbați, femei și copii, 
tricotaje și articole de marochi- 
nărie. O mare dezvoltare a 
luat producția de artizanat : cu

tă tur i și țesături De motive po
pulare. podoabe, articole de fier- 
forjat, articole decorative, cera
mică. covoare orientale, jucării. 
Este în curs de organizare o 
rețea proprie de magazine pen
tru desfacere. O bună parte din 
produsele cooperației meșteșu
gărești clujene sint destinate 
exportului în circa 20 de țări ale 
lumii.

Numeroase articole de mică 
serie și artizanat și. mai ales, 
cele de podoabă, sint executate 
prin munca la domiciliu. Coope
rativele meșteșugărești dispun 
de un activ de circa 2 800 de 
meseriași, care își desfășoară 
activitatea la domiciliu. Acest 
numeros activ lucrează direct cu 
cele 10 centre înființate in a- 
cest scop, de unde primesc semi
fabricate sau materiale și unde 
predau produsele finite sau de
contează operațiunile executate. 
Munca la domiciliu este o acti
vitate foarte economică. Dacă 
activul de meșteșugari de mai 
sus ar lucra în atelierele coope
rației ar mai fi nevoie de cel 
puțin 10 000 mp suprafață de 
producție, dotată cu mașini si 
utilaje. Sint cooperative ca. de 
pildă. „Tehnometal" unde 90 ia 
sută din producție se execută 
la domiciliu.

— In anii viitori — ne spune 
tov. Gavril Cosma. vicepreșe
dinte al Uniunii județene a co
operativelor meșteșugărești — 
munca la domiciliu se va dez
volta și mai mult Aceasta nu 
numai pentru că este o activi
tate rentabilă, dar și pentru că 
se rezolvă o problemă socială, 
întrucit sint cetățeni cu infirmi
tăți, care nu.se pot deplasa, sau 
femei cu copii ce trebuie îngri
jiți și cărora le putem asigura 
venituri prin munca la domi
ciliu.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*
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w ideni - 

de intr
au io turismului 

Iată de ce. 
filiațiile (vezi 
29 decembrie 

întreba
ta Uzina 
rcinâ im- 

nrea în fabri- 
românești ?

bun început, trebuie <ubli- 
mpa rație cu situația 
luni, decalajul dintre 
ti" și prex'ederile ini-

fabricarca unui produc în scria mică 
cerută de uzina de autoturisme. Nu 
contestăm existența unor asemenea 
inconveniente, dar integrarea auio- 
turismului românesc este o acțiune 
a cărei importanță depășește sfera 
de interese ale unei anume între
prinderi. Nu este vorba numai de o 
problemă a cărei soluționare pre
zinți o mare însemnătate pentru 
creșterea eficienței economice a fa
bricației de autoturisme in țara 
noastră, ci și de o chestiune de pres
tigiu pentru întreaga noastră indus
trie.

Nu putem fi de acord nici cu punc
tele dc vedere Rle altor specialiști cu 
care am discutat in cursul investiga
țiilor. Bunăoară, inginerul-șef al Fa
bricii de motoare electrice din Pi
tești. tov Teodor lonașcu. ne-a spus 
că livrarea motorașului pentru șter
gi torul de parbriz ar fi putut începe 
dacă „cei de la Uzina de autoturis-

uat. Practic, dc- 
ibia la sfirșitul 
unii mai. a fost 
itins gradul de 
ntegrare stabilit 
irntru 1970. iar 
îină la finele a- 
îului curent, în 
oc de un grad 
le Integrare de 
>este 84 la sută, 
rit era planifi- 
at. se scontează 

•A se va ajunce 
a o cifră în jur 
ie 65 la sută. 
?auzele acestei 
situații necores- 
>unzătoare sint 
iccleași ca cele 
emnalate în ar- 
icolul precedent : 
>e de o parte, 
ntlrzierea pe care 
• mare parte din 
ele 60 de intre- 
>rinderi colabo- 
atoare au inre- 
::-trat-o in asi- 
nilarea diverse- 
t repere, iar pe 
c altă parte, nc- 
Kigurarea tutu- 
nr utilajelor teh
nologice Ia noile 
i modemele ca
pacități de pro- 
ucție ce trebuie 
iuse in funcțiune 
icâ in acest an 
a uzina pitestea-

tură cu această problemă, acum șapte 
luni ing. Eugen Mantho. director teh
nic in Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, ne-a spus : „Dacă 
in ceea ce privește construcțiile pro- 
priu-zise ale halelor de fabricație, 
r< alizările sint la nivelul prevederi
lor, nu același lucru putem spune 
despre asigurarea utilajelor neccsa- 
i- Ari, observația este aceeași. Așa 
cum ne spuneau ing. Marcel Ml- 
h.ilcca si Vasile Drăguța, șefi de scr- 
c icii ta uzina din Pitești, la secția 
de uzinaj motor, din 198 utilaje dc 
bază pe care furnizorul străin tre
buia să le livreze pină la sfirșitul 
lunii mai a.c.. la uzina din Pitești 
nu s-au primit decit 37 ; la secțiile 
uzinaj organe mecanice și uzinaj 
cutie dc viteză — numai un sfert din 
ut .'■>;( h lin imp m 1 sînt asigurate 

— Datorită neprimirii la timp a 
utilațelor și tehnologiilor de fabrica
ție. s-a înurziat pregătirea producției 

Ia o serie de re
pere și subansam
ble. a căror asimi
lare ne revine — 
ne-a spus tov. 
Costică Herd», in- 
giner-șef la uzina 
de autoturisme.

Un „nod" de 
probleme, de ne
ajunsuri, a deter
minat deci ca in
tegrarea în fabri
cație a 
rismului 
nesc sâ
desfășoare in rit
mul prevăzut. 
Poate fi acest 
..nod" tăiat, ur- 
mind ca ritmul 
de asimilare a li
muzinei să se ac
celereze? Răspun
sul este un „DA" 
categoric. în a- 
cest sens, tovară
șul Gheorghe Nâs- 
iase, prim-secre- 
tar al Comitetu
lui județean Ar
geș al P.C.R..

ROMANESC?
Care este am- 

iloarea la care au 
juns deficiențele .. ......... - ______
ite ? în ce privește primul grup dc 
aure, menționăm că o serie de fur- 
irori au ..împins" asimilarea a zeci 
i reci dc repere pină în 1972 și chiar 
973 (?!) Or. potrivit planului. 1a în- 
reprinderile din țară, această acțiune 
rebuie terminata încă in aces’, an. 
ustificările nu lipsesc : lipsa capa- 
ității la proiectare, la sculărie, 
Bețiile de producție 
ițea modificărilor 
ile unor repere.
Trebuie văzut însă 

ustificările amintite, 
ârea in plini lumină faptul că in- 
irzierea in asimilarea unor repeți 
e datorește — in unele cazuri, in 
'.ăsură covârșitoare — insuficient. i 
aspunden cu care specialiștii de la 
serie de întreprinderi colaboratoar- 

u tratat obligațiile asumate față de 
zina de autoturisme. Nu exist.:, 
unăoara. alta motivare plauzibilă 
entru întreprinderea de echipo
lente metalice și binale din Oradea 
- care, pină acum, are o intîrziere 
e un 
•lativ 
entru 
’i teșii, 
entru 
atermâ n-au intrat nici azi in pro- 
ucția de serie, deși aceasta trebuia 
i aibă loc anul trecut, nici pentru 
abrica de prelucrare a maselor 
lastice din București — 1a care un 
Iert din reperele planificate sint tie 
?stante, fie decalate in 1972 — nici 
entru Combinatul de articole din 
auciuc de 1a Pitești.
Un.i furnizori — Fabrica de or- - 

icrare a maselor plastice din Bucu- 
B$ti constituie doar un caz — 

putea aduce in discuție efec- 
?le economice scăzute, mai ales sub 
spectul productivității muncii și al 
sntabilitâțli, pe care le obțin prin

amintite mai ina-

in 
sau necesi

ta prototipu-

si dincolo d- 
A tonei va a-

an in asimilarea unui reper 
simplu, parasolarul, — nici 
fabrica de motoare electrice 
— unde motorașele electrice 
ștergălorvl de parbriz și ac-

me ar ști ce vor și ar fi mai puțin 
pretențioși". După opinia interlocu
torului nostru, „beneficiarii ar tre
bui să accepte motorașul care li se 
oferă’*.

Problema trebuie pusă limpede : 
producția modernă este caracterizată 
prin complexitate și înaltă calitate. 
Iată de ce colaboratorii uzinei din 
Pitești trebuie să înțeleagă că in pri
vința calității și parametrilor oricărui 
reper destinat autoturismului româ
nesc — ca de altfel la orice produs 
— nici o condiție cerută de benefi- 
i -.ar nu este exagerată. Producători
lor de orice valori materiale nu li se 

re p/oductie in general, ci bunuri 
rare să satistacă din toate punctele 
<ie vedere pe cumpărători.

E fapt dovedit că asemenea pro
duse corespunzătoare se pot realiza. 
Specialiștii de la Uzina de autoturis
me au făcut cele mai bune aprecieri 
la adresa Uzinei de piese auto din 
Sibiu. întreprinderilor 
și „Dermatina" din 
..Triumf" din Cluj, 
de geamuri din Mediaș 
au asimilat toate reperele și suban- 
samblele destinate autoturismului, iar 
calitatea produselor livrate in serie 
de acești furnizori nu e cu nimic 
inferioară prototipului omologat. 
Oare aceste unități economice cum 
au procedat ? Desigur, de la caz la 
caz — diferit. Numitorul a fost insă 
comun : respectarea prevederilor pla
nului. a angajamentelor asumate față 
de beneficiar, organizarea corespun
zătoare a muncii in toate comparti
mentele de producție.

In acțiunea de integrare în fabri
cație a autoturismului românesc, „to
nul" il dă totuși uzina din Pitești. în 
final, peste 55 la sută din valoarea 
unui automobil „Dacia-1300" repre
zintă piese șl subansamble care se 
vor asimila și fabrica aici. în legă-

Victoria" 
Timișoara, 

a Fabricii 
care

autotu- 
româ- 

nu se

și consiliul de 
administrație ol 
grupului de uzine 
fi manifestat incă

ne-a spus :
— Adevărul este

că ritmul de in-
tegrare a auto-
turismului româ-
nesc ar fi fost
mai alert dacă
comitetul de di-
recție al uzinei

de autoturisme ar .. 
de la inceput interesul cerut de înde
plinirea acestei importante acțiuni. 
Un lucru este cert : nivelul de 65 la 
sută, la cit se scontează că va ajun
ge gradul de integrare a limuzinei 
in acest an, este o cifră minimă. Nu 
uităm nici o clipă că fiecare reper 
pe care il realizăm in țară se con
cretizează in însemnate economii de 
valută, creîndu-se posibilitatea ca su
mele respective să fie îndreptate spre 
satisfacerea altor necesități ale eco
nomiei.

..Anul 1972 va maica sfirșitul ac
țiunii de integrare in fabricație «.au
toturismului românesc „Dacia-1300" 

ne-au asigurat și ing. Eugen 
Mantlio, director tehnic în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
precum și o serie de specialiști de la 
uzina din Pitești. Am reținut pro
misiunea. Pentru respectarea ei, insă, 
se impun a fi îndeplinite două con
diții esențiale : mai întîi, intensifica
rea eforturilor de asimilare a diver
selor repere la Uzina de autoturisme 
și la numeroșii săi colaboratori și, 
aooi, impulsionarea furnizorilor stră
ini de utilaje pentru asigurarea in 
cel mai scurt timp a mașinilor și teh
nologiilor necesare noilor secții de 
producție ale căror termene de pu
nere în funcțiune „bat la ușă".

Capacitatea și priceperea cadrelor 
ain toate unitățile care contribuie la 
integrarea in fabricație a autoturis
mului românesc trebuie din plin so
licitate. in lumina sarcinii subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
recenta expunere la Consfătuirea ac
tivului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice și cul
tural-educative, dc a asigura folosi
rea mai bună a forțelor proprii, teh
nice și muncitorești, pentru dezvol
tarea economiei naționale.

Dan MATEESCU 
Gheorqhe CIRSTEA

0 PROBLEMĂ CARE IȘI AȘTEAPTĂ SOLUTIONAREA URGENTĂ

din Slatina a luat 
țevi pentru irigații 
tehnologie nu tocmai

Alo? Dați-mi

ca

instrumente
s-ar putea

material

• Tot pe

in

de

• Fantoma proiecta

Ing. Aurel PAPADIUC casierie

0 nouă carieră de
marmură în masivul

muntos Dognecea

irinuern, 
Nicules- 
oamenii 
meserie

partldu- 
Nicolae 

de 
In-

câlătorie de 
— socotind și 

început din 
baștină, la so-

pe proiectanți, 
continuat

Extinderea utilizării
maselor plastice

în lucrările de irigații
în ultimii ani, a luat o mare extindere 

irigarea culturilor agricole prin aspersiune 
Această metodă necesită, intre alte mate
riale, conducte care să ducă apa la aripile 
de udare. La confecționarea acestor con
ducte se folosește, de obicei, aluminiul, un 
metal ușor, care nu se oxidează și care 
are și alte însușiri bune. Dar, ținînd sea
ma de vastitatea programului nostru de 
irigații — pină in 1975 urmează să se irige 
o suprafață de peste două milioane de ha, 
din care 80 la sută prin aspersiune — ne 
putem da ușor seama de cantitatea enormă 
de aluminiu care ar fi necesară pentru 
confecționarea conductelor respective. Uti
lizarea aluminiului — metal de importanță 
vitală pentru multe ramuri in plină dez
voltare, ca industria construcțiilor de ma
șini, a materialelor de construcție și altele 
— 1a fabricarea țevilor pentru aripile de 
ploaie, Irebuie să recunoaștem este un lux 
prea mare, inutil și costisitor. Problema 
poate fi rezolvată in alt mod — și anume, 
prin folosirea conductelor din * * ’ 
plastic.

Încă din anul 1968, conducerea 
iui nostru, personal tovarășul 
Ceaușescu. a trasat sarcină forurilor 
specialitate — Ministerul Agriculturii, 
(Iustriei Alimentare, Silviculturii și /Ypelor. 
Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Industriei Ușoare și Minis
terul Industriei Chimice — să siudieze și 
să găsească soluții optime pentru inlocuirea 
conductelor de suprafață și de presiune din 
aluminiu, ce se folosesc in sistemele de 
irigații, cu altele din material plastic. Nu
mai că, pină acum, această prețioasă Indi
cație care pornește de la temeinice consi
derente economice nu a fost concretizată. 
Chiar in momentul de față, Ia forurile de 
resort se poartă discuții asupra acestei pro
bleme de mare importantă : aluminiu sau 
materiale plastice. Ce determină această 
incertitudine ?

Departamentul îmbunătățirilor funciare, 
prin Institutul de studii și cercetări pentru 
îmbunătățiri funciare, in colaborare cu Mi • 
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Institutul de cercetări chimice, au făcu: 
studii încercînd diferite materiale plastice 
care sâ înlocuiască aluminiul la fabricarea 
aripilor de udare. în final, cercetările s-au 
axat pe folosirea polietilenei de înaltă den
sitate. din care s-au făcut aripi de udare, 
experimentate mai mulți ani. La ora ac
tuală s-a întocmit un studiu lehnico-eco- 
nomic pentru asimilarea in producție a a- 
eestui procedeu. Dar părerile asupra posi
bilității înlocuirii aluminiului cu material 
plastic sini divergente. Se consideră că din 
cauza prețului mai ridicat și a unor ca
racteristici inferioare aluminiului, conduc
tele de material plastic ar avea șanse pu
ține să fie avizate pentru asimilarea in pro
ducție.

Dupâ cum ne-a arătat tov. ing. Nicolae 
Mantz. secretar general la Departamentul 
îmbunătățirilor funciare, departamentul s-a 
preocupat de problema înlocuirii conduc
telor din aluminiu de la aripile de udare cu 
cele din material plastic. în acest scop, 
prin Institutul de specialitate s-a desfășu
rat o susținută muncă de cercetare. Pentru 
realizarea acestui lucru, insă, este necesar 
ca industria, respectiv Ministerul Indus
triei Ușoare și Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții, să producă con
ducte din polietilenă la parametrii cores
punzători folosirii lor in irigații și la un 
preț de cost cel mult egal cu cel al con
ductelor din aluminiu. Aceste cerințe, fi
rești dealtfel, nu sint un obstacol peste 
care să nu se poată trece, dar ele n-au for
mat obiectul preocupării in toate sectoarele 
care concură la producerea conductelor din 
material plastic. Cercetarea științifică 
este categorică în această problemă, 
demons!,rind că materialul plastic pon
te înlocui cu rezultate foarte bune alu
miniul. la fabricarea aripilor de udare. Cele 
citeva deficiențe pe care le manifestă con-

ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI
LA EXPLOATAREA MINIERA SASAR LA „INDUSTRIA IUTEI" DIN BUCUREȘTI

Urmare din pag. I)

imic pentru a fructifica cu maxi
mum de randament toate resursele 

me de care dispune unitatea.
Avind in vedere că in anul vii- 

>r producția de minereuri extrase 
rc-ște substanțial, că productivitatea 
luncii trebuie sâ sporească cu 8.9 
i sută, mai multi vorbitori, printre 
are minerii Vasile Pop. Ioan Kc- 
eljri. șeful cte brigadă loan Libo- 
•anu. ing. Mihai Ianculescu și al- 
i. s-au referit In cuvintul lor nu 

‘.it la succese, cit la neajunsurile 
e mai persistă in activitatea de a- 
rovizionare a locurilor de muncă 
u scule și materiale, la posibilitâ- 
le de folosire și întreținere mai 
ună a utilajelor, subliniind necesi- 
itca creării unor condiții optime de 
jctu pentru ca toate echipele să-și 
salizeze sarcinile de plan.
— Este cunoscut câ 1a noi se ex- 

erlmentează regimul de lucru de 
ise ore in subteran — arata mine- 
il loan KeselyL Deși in acest timp 
■ebuie să ne realizăm exemplar sar- 
inile. adesea de ta locurile de mun- 
4 lipsesc o serie de materiale ne- 
esare, scule si piese de schimb 
sntru perforatoare. La fel. cind se 
cfectea2ă un perforator trebuie să 
id cale lungă pinâ 1a atelierul de 
?parațiL £red că comitetul de di- 
:cție ar trebui să r 
rganizat sectorul 
jm sintem deserviți 
i să ne putem face 
■ebuie.
Atît darea de seamă, 
île s-au referit pe larg la stilul de 
!uncă al comitetului de direcție, la

■evadă cum este 
electromecanic. 

In subteran, 
datoria cum

cît șl dîscu-

modul cum și-a îndeplinit mandatul 
încredințat. Inginerul Dezideriu Wel
ker a criticat comitetul de direcție 
pentru că uneori în ședințele sale a 
bordeazâ probleme minore, adoptă 
măsuri pe care nu le finalizează, oco
lește chestiuni mai stringente care 
privesc activitatea unității și pro
blemele sociale ale colectivului. 
La fel. tehnicianul Anton Habina a- 
răta că comitetul de direcție trebuie 
=ă se ocupe mai mult de crearea u- 
nor condiții optime de viață și de lu
cru pentru mineri, subliniind că a 
mai făcut propuneri in acest sens 
care, deocamdată, nu și-au găsit ma
terializarea in practică.

De altfel, așa cum au arătat și alți 
vorbitori, comite’ul de direcție nu 
s-a ocupat în suficientă măsură de 
selectarea și înfăptuirea propunerilor 
salariaților, n-a ținut o evidență a 
acestora și n-a dat în toate cazurile 
un răspuns convingător la sugestiile 
făcute. Criticindu-se asemenea stări 
de lucruri, din dezbateri s-a desprins, 
de asemenea, concluzia că in viitor 
organizația de partid și organizația 
sindicală vor trebui să urmărească 
îndeaproape care este finalitatea 
propunerilor făcute de salariațl. Tot
odată, ele vor trebui să desfășoare o 
mai Intensă muncă politico-educativă 
în vederea ridicării continue a con
științei salariaților, creșterii respon
sabilității fiecăruia în gospodărirea 
mai judicioasă a mijloacelor materia
le și bănești de care dispune unita
tea, pentru a da patriei minereu mai 
mult, de mai bună calitate, pentru a 
contribui cu toate forțele la ridica
rea eficienței economice.

(Urmare din pag. 1)
milioane lei constituie, in acest sens, 
cea mai elocventă dovadă a capaci
tății oamenilor muncii din unitate 
de a rezolva problemele esențiale 
ale întreprinderii. Cum era și de 
așteptat, acest lucru a stimulat par
ticipant la adunarea generală a sa
lariaților să facă noi propuneri va
loroase pe linia perfecționării proce
sului de fabricație, reducerii cheltu
ielilor materiale de producție.

— Dacă privim acum la ce am re
alizat in decurs de un semestru — 
spunea ing. Mircea Deliu, șeful ser
viciului producție — ne dăm lesne 
seama că putem realiza cu mult mai 
mult. Am fi reușit desigur acest lu
cru dacă utilajele ar fi fost întreți
nute cu mal multă grijă, asigurîn- 
du-se astfel folosirea lor la întreaga 
capacitate. S-ar fi evitat pe această 
cale desele întreruperi accidentale 
care au diminuat cu mult nivelul 
posibil al realizărilor noastre.

Insușindu-și această critică, ing. 
Alexandru Petre, șeful serviciului 
mecanic-șef, a făcut o serioasă ana
liză a deficiențelor existente in sec
torul pe care îl coordonează, anga- 
jîndu-se ca pe viitor să asigure cu 
personalul de care dispune o asis
tență tehnică riguroasă la fiecare 
mașină. Pentru aceasta insă a soli
citat și sprijinul conducerii întreprin
derii, in sensul găsirii unor modali
tăți de îmbunătățire a aprovizionării 
cu piese de schimb.

Cu un înalt spirit de combativita
te au .............................
adunării 
tărirea ........
tie, dezvoltarea atitudinii socialiste 
față de muncă. Arfitînd că adunările 
generale ale salariaților trebuie să 
prilejuiască afirmarea unei puterni
ce opinii de masă împotriva mani-

fost abordate In cursul 
problemele privind in
disciplinei in produc-

festărilor de indolență, superficiali
tate și indisciplină, inginerul-șef al 
întreprinderii. Cristache Matei, a 
spus :

— Să luăm o atitudine mai hotâ- 
rîtă împotriva acelora care mai obiș
nuiesc să-și piardă timpul fără rost, 
care nu-și Îndeplinesc cum trebuie 
sarcinile, sădind în conștiința lor 
simțul datoriei de a munci cu toată 
capacitatea și inițiativa In slujba pa
triei, a poporului, a societății socia
liste. Nu mai putem fi de acord cu a- 
titudinca de delăsare in muncă și lip
sa de colaborare manifestată de unii 
ajutori de maiștri de la secția fila
tură care, prin oreocupările lor ex- 
traproductive. diminuează eforturile 
colectivului. în același spirit s-a pro
nunțat și ing. Maria Vinătoiu, șefa 
serviciului control tehnic de calitate, 
care a atras atenția ajutorilor (ie 
maiștri de a ‘-e ocupa mai intens de 
preșâtirea tinerilor lucrători.

Din dezbateri a reieșit că în acti
vitatea uzinei persistă încă o serie 
de neajunsuri de ordin tehnic și or
ganizatoric, a căror înlăturare nece
sită o intervenție operativă din par
tea comitetului de direcție șl a co
mitetului de paitld de aici. Atit 
muncitorii, cît și cadrele de condu
cere, analizând in spirit critic aceste 
deficiențe, au reușit să contureze in 
mare parte căile lichidării lor. Con
tribuția lor la stabilirea unui pro
gram mal amplu de măsuri ar fi pu
tut fi cu mult mai substanțială dacă 
darea de seamă nr fi jalonat mai 
precis direcțiile de perspectivă in 
care urmează a se acționa. S-ar fi 
asigurat astfel un suport solid unor 
discuții și propuneri mai cuprinză
toare, capabile să genereze măsuri e- 
ficiente pentru ridicarea calitativă a 
întregii activități economice a între
prinderii.

duetele din polietilenă — ne arată tov. dr. 
ing. MarcU Boțan, director științific adjunct 
la Institutul de studii și cercetări pentru 
îmbunătățiri funciare — nu pot forma un 
criteriu pentru a abandona ideea înlocuirii 
aluminiului cu plasticul. Aceasta, cu atit 
mai mult, cu cit deficientele sint minime 
în raport cu avantajele și economiile ce ar 
rezulta prin înlocuirea aluminiului. Calita
tea conductelor de polietilenă de înaltă 
densitate va putea fi îmbunătățită pe par
curs deoarece, pină in orezent, cercetările 
s-au desfășurat unilateral, fără a se avea 
în vedere și îmbunătățirea unor însușiri ale 
polietilenei, ca rezistența la variațiile de 
temperatură și sporirea rigidității.

Toate acestea ne oferă o imagine a fap
tului câ înlocuirea aluminiului cu materia
lul plastic, la fabricarea aripilor de udare, 
este realmente posibilă și chiar cu aplica
bilitate imediată. Cele citeva neajunsuri 
care mai sînt pot fi rezolvate printr-o con
centrare a muncii de cercetare in acest sens 
și prin adaptarea unei poziții clarvăzătoare 
in aceasta problemă, din partea forurilor 
de resort. Că o problemă atit de importantă 
pentru economia țării a fost privită cu su
perficialitate, că s-a mers pe linia celei mai 
ușoare rezistențe o dovedește faptul că s-a 
insistat foarte mult în ce privește construi
rea unor capacități de producție pentru 
țevi din aluminiu, ceea ce nu este in con
cordantă cu indicațiile date de conducerea 
partidului in această direcție ; acest fapt 
arată câ factorii in cauza au preferat co
moditatea in locul eforturilor ce se cereau 
pentru înlocuirea aluminiului cu masele 
plastice la fabricarea conductelor pentru 
irigații. Astfel, în cadrul Uzinei de prelu
crare a aluminiului ” '*’■**
ființă o secție de 
de aluminiu, cu o 
corespunzătoare. Rezultă din aceasta că cei 
care au aprobat această investiție nu 
au ținut seama de aspectul economic. 
Nu se poate să imobilizezi mii de tone de 
aluminiu in țevi care pot fl făcute din alte 
materiale, să neglijezi o tendință generală 
care se manifestă pe plan mondial — și 
anume, folosirea materialelor plastice in 
locul diferitelor metale. Din aluminiul res
pectiv s-ar fi putut și s-ar putea face pro- 
file necesare construirii de sere sau s-ar 
putea confecționa diferite materiale și an
sambluri necesare in multe alte domenii.

Folosirea materialelor plastice In irigații 
nu se rezumă numai la aripile de udare, 
ci poate cuprinde și alte domenii, ceea ce 
ar duce nu numai la reducerea consumu
rilor de metal, dar și a investiției specifice, 
în mod nejustificat insă acestea pătrund 
foarte greu in practică. De cițiva ani. In
stitutul de studii și cercetări pentru îmbu
nătățiri funciare a pus la punct un proce
deu pentru impermeabilizarea canalelor 
secundare cu folii de polietilenă în locul 
dalelor din beton. Deși procedeul a fost 
aprobat și omologat, canalele continuă să 
fie impermeabilitate tot cu dale din beton, 
al căror cost este cu mult mai mare față 
de cel al foliei de polietilenă. O întinsă 
suprafață se irigă prin scurgere la 
prafață, brazde sau fișii. în 
caz, pentru conducerea apei s-ar 
tea folosi conductele flexibile din material 
plastic. De altfel, pentru anul acesta. De
partamentul îmbunătățirilor funciare și-a 
propus echiparea a 35 000 de hectare cu 
astfel de conducte. Dar Ministerul Indus
triei Ușoare, care avea sarcina să producă 
conductele, n-a livrat nici un metru din 
acestea. Și aici, cercetările și fabricația au 
fost intîrziate datorită faptului că nu se 
produce conductă din material plastic cu 
armătură din fibră de sticlă sau alt 
material, foarte indicate pentru aceasta, tre
buind să se recurgă la cauciucul butii care 
se procură din import. Un alt sector de iri
gații unde materialul plastic este necesar 
să se folosească pe scară largă este rețeaua 
de conducte sub presiune. Un exemplu 
concludent il avem la sistemul de irigații 
Sadova — Corabia, unde rețeaua de 
duete sub presiune din azbociment și 
mo a fost înlocuită cu conductele din 
care prezintă multiple avantaje.

Toate aceste aspecte demonstrează câ, in 
condițiile tehnicii actuale, la amenajările 
pentru irigații trebuie să existe o susținută 
preocupare din partea cercetării științifice, 
a proiectării, a departamentului, pentru fo
losirea pc scară largă a materialelor plastice 
in locul materialelor tradiționale, pentru 
reducerea consumului de metal și micșora
rea costului investiției. Pentru aceasta, 
insă, este necesar ca unitățile industriei 
materialelor de construcție, cît șl cele ale 
industriei chimice să depună eforturi pen
tru producerea unui sortiment cit mai variat 
de materiale din mase plastice și la un preț 
de cost acceptabil, capabile să satisfacă ce
rințele din toate sectoarele de activitate.

REȘIȚA (corespondentul „Scânteii", 
Florca Ciobanu). In masivul muntos 
Dognecea, in apropiere de Ocna de 
Fier, s-a deschis de curind o nouă ca
rieră de marmură albă. Avind o cali
tate superioară, marmura ce va fl ex
trasă de aici urmează să fie utilizată la 
confecționarea produselor mozaicate, ■ 
placarea pereților noilor edificii social- 
culturale, precum și la pavarea scua- 
rurilor din centrele civice ale localită
ților. De asemenea, marmura de Dog
necea se pretează foarte bine la reali
zarea mozaicurilor de tip venețlan.

Cariera va avea, in fază finală, o 
producție de 4 000 tone marmură brută 
și 12 000 tone mozaicuri.

CONTRASTE

la telefon cirnații!"
Fiecare meserie iși 

are meseriașii ei. Iată 
însă că la întreprinde
rea județeană pentru 
industrializarea cărnii 
Buzău, considerindu-se 
prea banal ca fiecare 
să lucreze acolo unde 
se pricepe, este pe 
cale să se generali
zeze un sistem nou. 
După cum ne relatea
ză corespondentul nos
tru. Radu Gheorghiu, 
la noua secție de pre
parate din carne de la 
Rm. Sărat, care apar
ține de întreprinderea 
amintită, prepararea 
mezelurilor se face
fără... mezelari. Din
cei 24 de angajați pe 
posturi de specialiști 
în preparate din carne, 
doar unul singur este 
pregătit in această me
serie. „Un altul va sosi 
peste o lună" — pre
cizează încurajator di
rectorul întreprinderii, 
ing. Grigore *” ’
cu. Evident, 
nefiind de

mai greșesc unele re
țete. Dar pentru 
toată lumea să fie 
mulțumită controlul de 
calitate e făcut tot de 
oameni care n-au lu
crat nici o zi in me
serie ! Poate că nu 
există specialiști in
domeniul respectiv ? 
Există, dar la Buzău, 
in cadrul întreprinde
rii unde sint nu mai 
puțin de 7 (șapte !) 
ingineri de specialita
te ! Păcat insă că sint 
foarte ocupați cu mun
ca in birouri, cu întoc
mirea a fel de fel de 
rapoarte; e drept, din 
cind in cind, mai dau 
cite un telefon din bi
rou să se informeze 
cum merg treburile la 
noua secție de la Rm. 
Sărat. Dacă aici s-ar 
fabrica 
muzicale, mai treacă- 
meargă : .......
asculta la telefon cum 
sună. Dar așa, fiind 
vorba de mezeluri... 
Pe cc strună vibrează?

pe drum, și la
F.N.C. nicicum

Pe data de două a- 
prilie 1970 — ne trans
mite corespondentul 
nostru Gr. Mărășanu 
— a sosit din import 
(prin factura nr. 
12176) un granulator 
pentru lucerna, utilaj 
care a costat 1 024 290 
lei. Tovarășii de la 
trustul pentru produ
cerea nutrețurilor 
combinate din cadrul 
Ministerului Agricul
turii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii, 
și Apelor, au inceput 
sâ-1 plimbe. Cum ? A 
fost trimis Fabricii de 
nutrețuri combinate 
(F.N.C.) Brăila. „Nu 
este al nostru" — au 
spus brăilenii. Nu-i 
nimic,-și-au zis cei d i 
la trust din București, 
il vom trimite la 
F.N.C. Urleasca. „Nici 
al nostru nu-i“ — au 
ripostat cei de aici. Și

iarăși schimbare de 
itinerar. Acum se află, 
intr-un mic popas, la 
F.N.C. Siliștea. Și 
unde mai pui că ordi
nul nr. 3 128 din 5 de
cembrie 1970 al mi
nisterului stabilește ca. 
in termen de 90 de zile, 
orice utilaj sosit din 
import sau din țară 
trebuie să fie montat 
și dat în exploatare. în 
cazul de față au trecut 
aproape 6 termene și 
granulatorul nu este 
nici măcar dezambalat. 
Eludînd legea, cei de 
la trust continuă să-l 
plimbe. Un lucru ră- 
mîne neclar — pe spe
zele cui se realizează 
această 
plăcere 
drumul 
țara de
licitarea solicitantului 
necunoscut ?

• Alpinism pe „Mun 
tele lui Costică"

Dragă vere Costică, 
te fericesc cu o infor
mație grozavă. Ziceai 
că nu vii niciodată la 
mare, că te prăpădești 
după alpinism. Chestie 
de gust. Dar uite că la 
noi, la Constanța, s-a 
schimbat brusc relie
ful. Au apărut munți 
pe care te poți cățăra 
in voie, numai alpinist 
să fii ! Și funie să ai ! 
Și cirlige. Unde s-a in- 
timplat minunea ? Păi, 
taman in coasta mă
rii. Adică in port.

Să vezi : recent, ser
viciul de resort din ca
drul Inspectoratului 
General al Miliției 
a intreprins o acțiu
ne în portul maritim, 

constatat ? A 
că printre 
de import- 
aflate

curent, se a-

Și ce 
constatat 
mărfurile 
export, 
tranzit 
flă munți întregi 
mărfuri uitate aici din 
anul 1970 și chiar 
mai din josul calen
darului, ca să zic așa. 
Vrei tractoare și ma
șini ? Sint. Vrei feli
nare, șurubelnițe și 
sticlărie ? Berechet.

In aprilie 1971, la 
cooperativele agricole 
Făcăeni, Independen
ța, Ciocănești, Gildău 
și Ulmu, din județul 
Ialomița, urma să în
ceapă construirea unor 
sere inmulțitor și a n- 
nor solarii. In acest 
scop, direcția generală 
agricolă a recomandat 
unităților amintite să 
încheie contracte pen
tru întocmirea proiec
telor cu cooperativa 
„Deservirea" din Titu 
cu sediul la București. 
După cum relata Vir
gil Smarandache, in
ginerul șef al C.A.P. 
Gildău, comanda pro
iectului s-a făcut încă 
la 6 noiembrie 1970. 
Dar cu puțin timp Îna
inte, in urma stabilirii 
altor amplasamente, 
direcția generală agri
colă a renunțat la 
construcții fără șă pre
vină de această hotă-

Vrei motoare, sodă șl 
sulfatiazol ? Oho I Cite 
vrei. Și sirmă și . tablă 
și caolină și încălță
minte și conductori 
(nu de tren !) și tot 
ce iți trece prin min
te, in afară de guvizi. 
Iar printre ele zărești 
lăzi și baloturi adăs- 
tind aici din 1969 și 
in care, dacă întrebi 
pe unii, ridică din 
umeri că nici nu știu 
măcar ce conțin ; sînt 
..Munții fără nume" — 
i-ai putea boteza tu 
„Munții Costică". în
țelegi tu cum devine 
cazul cu blocarea spa
țiului de depozitare. 
Aici să vezi escaladări, 
in timpul manipulării ! 
Ce Paring, ce Carai- 
man și Ripa Dracu
lui ? Sint mici față de 
Piscul Indolenței. Dacă 
vrei să faci alpinism, 
vino deci aici. Și, cine 
știe, poate ar fi bine 
să te grăbești. Că dună 
ce am dat vestea de 
față, cine știe cum se 
mai schimbă din nou 
relieful, vorba aceea, 
omul cind vrea mută 
și munții din loc.

De fapt, noi de-aceea 
am și scris !

rire 
care și-au ___ ____
netulburați lucrul. Re
zultatul : la 29 martie 
1971 proiectele, in va
loare de 441 735 lei, 
erau întocmite și deci 
trebuiau onorate. Coo
perativei agricole din 
Făcăeni, care trebuia 
să plătească pentru 
proiect 112 000 lei, i s-a 
adus la cunoștință că 
s-a renunțat la con
strucție abia in aprilie 
1971. „Nu noi am ce
rut să facem seră, spu
ne tov. Ion Petru, con
tabil șef. De aceea, nu 
văd de ce trebuie să 
dăm acum atiția bani 
pentru niște hirtii care 
pentru noi sint fără 
valoare". Acum, tre
buie cineva să descurce 
ițele pentru a se vedea 
un singur lucru : cine 
plătește ? Pentru că și 
proiectul-fantomă cos
tă bani peșin.
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 27-A ANIVERSARI 
A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

Recepție oferită
de ambasadorul R. P. Polone

Cu prilejul celei de-a 27-a aniver- 
' ? a Rcn®*tt,r>i Poloniei, ambasadorul acestei țâri la București. Ja
romir Ochvduszko, a oferit, joi see- 
ra. o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, s- - 
vrdar al C C .1 P C R , Insit B»i>.. 
membru supleant al Comitetului Ex<- 
• utiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin

ți Consiliului de Miniștri. Mia 
G.roia-.' președinte al Marii Adu
nări Naționale. Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, George Maco- 
escu, prim-adjunct al ministrului

afacerilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului dc Stat, condu
cători ai unor instituții centrale și 
•'i ganltațli obștești, oameni de știin
ță si cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

în scara aceleiași zile, ambasado
rul R. P. Polone la București a rostit 
o cuvântare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerprcs)

Plenara Comitetului
județean lași al P. C. R

în ziua de 22 iulie a.c. a avut loc 
nb nara Comitetului județean d< 
partid Iași cu activul, consacrată unor 
masuri organizatorice. La plenară a 
luut parte tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Ex< culiv. al 
Prezidiului Permanent, secret a ai 
C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat eliberarea to
varășului Miu Dobrescu din funcți i ■ 
de prim-secretar, membru al birou
lui și comitetului județean de partid, 
m legătură cu numirea sa in funcția 
de șef al Secției de propagandă a 
C.C. al P.C.R.

Plenara a cooptat pe tovarășul Va- 
s.le Potop in comitetul județean de 
partid și l-a ales membru al biroului 
si prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid.

In continuare, tovarășul Gheorghe 
Pană a subliniat principalele sarcini 
caro stau, in etapa actuală, in fața 
Comitetului județean de partid și a 
Consiliului popular al județului Iași, 
in lumina recentei expuneri a tova-

cașului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la îmbunătățirea muncii ideologice, 
politice și cultural-educative. De a- 
semenea, au fost prezentate princi
palele sarcini care revin județului in 
domeniul industriei, agriculturii, in- 
. .ițămintului.

. agriculturii, 
științei și culturii.

Tot ieri a 
iraordinară a 
di țean l; . . ............. ......______
varâșul Gheorghe Pană.

Sesiunea a eliberat pe tovarășul 
m’iu Dobrescu din funcțiile de pre
ședinte și de membru al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Iași.

Pe baza unui decret, al Consiliului 
de Stat, tovarășul Vasile Potop a fost 
delegat să îndeplinească funcțiile de 
membru al Comitetului executiv și 
președinte al Consiliului popular al 
județului lași.

Sesiunea a aprobat propunerile 
făcute.

avut loc sesiunea ex- 
Consiliului popular ju- 

>î. la care a luat parte to-

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Arabe Unite, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, CorneUu Mănescu, a adre
sat o telegramă de felicitare vice- 
prim-ministrului și ministrului aface
rilor externe al Republicii Arabe U- 
nite, Mahmud Riad.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii ” * .......... “ ‘
vani, a 
externe 
mânia, _ _______ ,
gramă prin care mulțumește pentru 
felicitările adresate cu prilejul Zilei 
naționale a Venezuelei.

Venezuela. Aristides Cal- 
trimis ministrului afacerilor 
al Republicii Socialiste Ro-
Corncliu Mânescu, o tele-

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
indreptindu-se spre patrie, delega
ta Comitetului Femeilor Sovietice, 
condusă- ăe-Z<xa Solo ( Laia. „șefa Co* 
mitetului orășenesc Moscova pentru 
invâțâmint profesional și tehnic, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Femeilor, a făcut o vizită de priete
nie și schimb de experiență in țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, delegația 
a fost condusă de Maria Ciocan și 
Stana Buzatu. secretare ale Consi- 
liului Național al Femeilor, și al’e 
membre ale consiliului. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.
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17.00 Deschiderea emisiunii. Cupa 

vacanței.
18,00 Căminul.
18.50 Cîntă Corul de copil al Pa

latului pionierilor din Bucu
rești.

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de 

Sport.
20,00 Cronică politică 

Eugen Mândrie.
20,15 „Pe sub frunza ___ ______

Cîntă Marla Pietraru.
20.30 Moment comic eu... Ștefan 

Mihăilescu-BrăJla. Mutei Ale-
_ xandru _și Constantin Guriță.

20.40 Film artistic: „Fata lui 
Bube" — un film cu Claudia 
Cardinale in regia lui Lulgi 
Comenclnl. Premieră TV.

22.30 Selecțiunl din concursul na
țional de creație și inter
pretare de muzică ușoară ro
mânească „Mamaia ’71".

23.10 Cîntă ansamblul folcloric 
„Reda" din R.A.U.

23.20 Telejurnalul de noapte.

seară

internă, de

plopului.
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iNTILNIRE INTRE TOVARĂȘUL
PAUL NICULESCU MIZIL

Șl TOVARĂȘUL LAURIE CARMICHAEL
Tovarășul Paul Niculescu-Mlzil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R , s-a intilnit joi după- 
a miază la Mangalia-Nord cu tova
rășul Laurie Carmichael, membru al 
Comitetului Executiv Național al 
Partidului Comunist din Australia, 
vicesecretar național al Uniunii Sin
dicatelor din Metalurgic și Construc
ții dc Mașini din Australia, care, la 
Invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o 
vizită in țara noastră.

In cadrul convorbirii care a avut

ioc cu acest prilej s-o efectuat o 
informare reciprocă asupra activită
ții și principalelor preocupări ale 
celor două partide, precum șl un 
schimb dc păreri in legătură cu u- 
ncle probleme ale situații 1 interna
ționale actuale, ale mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, ale 
luptei tuturor forțelor antiimpcrialls- 
le pentru pace șl progres social.

întLlnirea și discuțiile R-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

PLECAREA TOVARĂȘULUI
AGOSTINO NOVELLA

viața internațională

Tovarășul Agostino Novella, mem
bru al Direcțiunii și al Biroului Po
litic ale Partidului Comunist Italian, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită in țara noastră, o pă
răsit joi la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

oaspetcle a fost salutat de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, prim-adjuncl dc 
șef de secție la C.C. ’ *' ” ”al P.C.R.

Semnarea Acordului de cooperare economică și tehnică

(Agerpres)

La Ministerul Comerțului Exteri
or a fost semnat, la 22 iulie, Acordul 
de cooperare economică și tehnică 
intre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Ciad.

Acordul, care are o valabilitate de 
cinci ani, prevede că țara noastră va 
livra Ciadului studii, proiecte, utila-

je și instalații industriale și va acor
da asistența tehnică necesară punerii 
in funcțiune a exploatării unor o- 
biective industriale. La rindul ei. 
Republica Ciad va livra in Româ
nia, printre altele, bumbac, piei bru
te. diverse minereuri și alte pro
duse.

(Agerpres)

Omagiu poetului Vasile Alecsandri
BACĂU (Corespondentul „Scinteii" 

Gh. Baltă). In cadrul manifestărilor 
închinate împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea ilustrului scriitor și cetă
țean Vasile Alecsandri, la Bacău, 
orașul în care s-a născut poetul, s 
avut loc o adunare festivă omagială. 
Au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, oa 
meni de cultură și artă, un mar< 
număr de oameni ai muncii. Cu acesl 
prilej s-a dat citire hotăririi Secre
tariatului C.C. al P.C.R., prin care se 
atribuie Casei de cultură a sindica
telor din municipiul Bacău 
poetului Vasile Alecsandri. 
panții la adunare au primit această 
veste cu vii și îndelungate aplauze, 
au profundă mindrie.

vremea

numele 
Pârtiei-

Gindurile lor și-au găsit, exprima
rea și in telegrama ce au trimis-o 
C.C. al P.C.R.. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul adunării festive a fost 
prezentat un recital din poezia pa
triotică a sărbătoritului, în interpre
tarea artiștilor Teatrului dramatic 
..George Bacovia". In încheierea fes
tivității a fost dezvelită o placă co- 
nemorativă pe care se pot citi, pe 
lingă versuri din cunoscuta jvoezie 
.Deșteptarea României", cuvintele : 
,./n acest loc s-a aflat casa in care 
s-a născut, la 21 iulie 1821, Vasile 
Alecsandri, poet național, întemeie
tor al teatrului românesc, înflăcărat 
patriot, unul din ctitorii R-omâniei 
moderne".

Cascade" în masivul

nu de
geratele 

deschide 
Pă

și

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

19

Un grup de specialiști
canadieni in U.R.S.S

CORESPONDENTA 
DIN SOFIA

„fereastra" 
va-

curge încă

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 
iulie. In țară: Vremea, va fi in gene
ral frumoasă și în curs de încălzire 
ușoară și treptată. Cerul va fi varia-

bll ; la începutul intervalului, în zona 
de munte și Moldova, se vor mai sem
nala averse izolate de ploaie. In a 
doua parte a intervalului. în vestul și 
nord-vestul țării, înnorările vor fi mal 
accentuate și vor cădea averse locale 
de ploaie. Vînt potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și lfi grade, iar 
maximele vor oscila între 20 și 30 
«rade. In București : Vreme in curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere.
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l-am cunoscut pe 
constructorii de hidro
centrale bulgari la una 
din cele mal mari 
„cascade" care se con
struiește in prezent in 
Bulgaria, la Sestrlmo, 
o mică localitate dc la 
poalele masivului Rila, 
ne riulețul Kriva 
tieka.

„Biroul" șantierului 
e ca pretutindeni : în
căperi joase din sein- 
dură, cu numeroase 
planșe pe pereți. Ingi
nerul Iordan Kuium
djiev, directorul gene
ral al Direcției de con
strucții „Sestrlmo", 
este obișnuit cu astfel 
de vizite și iți pune 
imediat la dispoziție o 
bogată documentație.

Sint date pe care nu 
le poți ocoli, in ase
menea situații, dacă 
vrei să afli exact locul 
pe care il ocupă obiec
tivul respectiv intr-o 
anumită ordine de 
mărime a construcții
lor de același gen. 
„Cascada" Belmeken- 
Sestrimo se compune 
din trei hidrocentrale : 
Belmeken, cu cinci a- 
gregate de 75 MW 
țiecare, Sestrlmo cu 
două agregate de 120 
MW, și Momina Kli
sura, cu două de cile 
60 MW — deci o pu
tere totală de aproape 
750 MW. Bulgaria mai 
are hidrocentrale de 
acest fel, dar nici 
una atit de mare. Cea 
de la Vicea, care se 
construiește in prezent, 
va avea 500 MW, iar 
cea de la Batak, in 
funcțiune — 225 MW.

La Belmeken, la 
înălțimea de 1 900 m 
se construiește acum 
unul din cele mai înal
te baraje din Bulgaria, 
din trei milioane me
tri cubi de rocă și ar
gilă. Înalt de 95 m, el

va ține piept unei pre
siuni de 145 milioane 
metri cubi de apă a- 
dunată de pe ambele 
povlrnișurl — de nord 
și de sud — ale masi
vului Rila. Lungimea 
totală a tunelurilor si 
canalelor acestui mare 
sistem hidroenergetic 
va măsura 200 de km...

Privesc harta „cas
cadei". Inginerul Ku- 
iumdjiev nu spune ni
mic despre greutățile 
șantierului, de iernile

geroase, de primăveri- 
le și toamnele ploioa
se, de roca muntelui, 
lmpolrivindu-se cu in- 
căpăținare ciocanelor 
pneumatice ale con
structorilor. Ale acestor 
constructori, care sint. 
totodată, și mineri, și 
energeticieni, șl foarte 
buni alpiniști, ba chiar 
și scafandri. Acum e 
vară, c o vreme minu
nată pentru construc
torii munților. Dar... 
nu toate zilele sint la 
fel.

Șantierul a început 
in 1965. Primele doua 
agregate vor intra în 
funcțiune in 1972, apoi 
alte două in 1973. în
treaga „cascadă" va 
funcționa din plin in 
1974.

Vizitez șantierul. 
Mergem pe un drum 
îngust, pe care cu 
greu încape o mașină, 
agățat de coasta a- 
bruptă a muntelui. A- 
jungem pe o platfor
mă suspendată, pe 
care nu se afla decit

o baracâ-dormitor pe 
roți. De jur-im pre fur 
nu se vede nici ți
penie de om. Și totuși 
acolo este șantierul. 
Intr-adevăr, 
parte, in 
muntelui se 
o gură de tunel, 
trundem înăuntru 
urcăm : de fapt, ne 
strecurăm printre zidul 
de stincâ și peretele 
unei uriașe conducte 
de metal. Se zăresc 
primele semne ale 
șantierului ; licuricii 
jucăuși ai sudorilor. 
Nu-i ușor să străbați 
in acesl mod cel a- 
proape trei kilometri 
ai conductei. Una din 
turbine va fi impor
tată, dar cea 
doua va fi livrată 
uzina „Vapțarov" 
Plevna.

De la 
muntelui privim 
lea. Nici un firicel de 
apă nu 
spre Momina Klisura. 
Nu va trece însă un 
an și hidrocentrala va 
da viață văii, intregii 
regiuni înconjurătoare. 
O șosea asfaltată va 
conduce autobuzele cu 
emblema „Balkan- 
turist" spre barajul de 
la Belmeken. Acolo 
sus, la 1 900 m.. va fi 
cu siguranță un ghid 
care va prezenta tu
riștilor parametrii 
principali ai „casca
dei". Turiștii vor pu
tea apoi să se plimbe 
cu barca pe oglinda 
locului artificial...

In timpul 
constructorii 
rului Kuiumdjiev 
fi departe, la 
„cascade", pe 
șantiere, pentru 
iectarea cărora se fac 
de pe acum pregătiri.

MOSCOVA 22 (Agerpres). La Mos
cova s-a deschis Joi cea de-a 6-a sesiu
ne a Comisiei mixte sovieto-franceze 
de cooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică, la care sint examinate rezul
tatele și perspectivele legăturilor din
tre cele două țări in aceste domenii. 
Printre altele, vor fi discutate cola
borarea In domeniul folosirii pașni
ce a energiei atomice, cercetării și 
cuceririi spațiului cosmic, televiziu
nii in culori. Delegația sovietică este 
condusă de Vladimir Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar cea franceză de Valery Giscard 
D’Estaing, ministrul economiei și 
al finanțelor.

Conducătorul delegației sovietice a 
exprimat cuvinte elogioase la adresa 
camerei franceze cu bule „mirabelle", 
care funcționează la marele accele
rator de particule de la Serpuhovo. 
Totodată, el a afirmat că se desfășoa
ră cu succes convorbiri privind li
vrarea de către firma franceză „Re
nault" a utilajelor pentru o uzină 
de autocamioane ce se construiește 
in Uniunea Sovietică pe riul Kama. 
Franța va participa și la construirea 
unui combinat de celuloză și hîrtie în 
Siberia, precum și la exploatarea 
unor noi zăcăminte de minereuri. La 
rindul său, Uniunea Sovietică va 
furniza utilaj metalurgic pentru 
complexul industrial francez „Foss - 
Sur-Mer". Printre altele, oamenii 
de știință sovietici și francezi vor 
colabora în crearea unui sistem au
tomatizat dc conducere a întreprin
derilor, vor efectua cercetări geofi
zice și geologice pe fundul oceanelor, 
vor face schimburi de experiență in 
domeniile agriculturii și medicinii 
Lucrările sesiunii continuă.

acesta, 
ingine- 

vor 
alte 
alte 
pro
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BASCHET LA CONSTANTA SE DISPUTĂ

Balcaniada echipelor de junioare 
începe azi, la Satu-Mare

SATU-MARE (Prin telefon, de la 
Octavian Grumeza). In sala de spor
turi a școlii forestiere, astăzi începe 
i \i de-a 6-a ediție a balcaniadei dc 
junioare la baschet. Organizarea 
competiției la Satu-Mare a polariza» 
viul interes al miilor de sportivi 
sătmăreni, al intregii populații din 

/ localitate. Lotului țării noastre, sosii 
aci acum câteva zile, i s-au adăugat 
ieri și formațiile reprezentative ale 
Bulgariei, — actuala deținătoare a 
titlului, Iugoslaviei. Greciei.

Lotul definitiv al țării noastre, an
trenat de Gabriela Both și Gheorghe 
Benone, este următorul : Liliana și 
Tatiana Rădulescu, Mariana Andrees- 
cu, Diana Mihalic, Aurora Constan- 
tinescu, Rodica Goian, Viorica Bal- 
lai, Maria Roșianu, Doina Buga, Doi
na Prăzaru, Rodica Capotă și Ildico 
Viilaryi. în prima zi, de la ora 17,30, 
sint programate meciurile Grecia— 
Iugoslavia și Bulgaria—România.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

întrecerea de gimnastica
România

Peste 2 000 de spectatori au ur
mărit aseară în Sala sporturilor din 
Constanța meciul internațional 
masculin de gimnastică dintre e- 
chipele României și S.U.A. Sporti
vii români au obținut victoria cu 
scorul de 276,80—272,70 puncte.

în clasamentul individual pri
mul loc a fost ocupat de Petre Mi- 
haiuc (România) — 56,40 puncte

urmat de Dan Grecu și V. Coșariu 
(România) — ambii cu 55,35 puncte 
fiecare. Gimnastul american Garry 
Morava a ocupat locul 4 cu 55,25 
puncte.

Astăzi, de la ora 18,30, în aceeași 
sală, va avea loc întrecerea dintre 
echipele feminine ale României și 
S.U.A.

BOGOTA 22 (Agerpres). - Parla
mentul columbian și-a început, in 
prezența președintelui Misael Pas
trana Borrero, noua sesiune legisla
tivă, care poartă amprenta crizei po
litice ce afectează coaliția guverna
mentală compusă din partidele libe
ral și conservator. In ajunul deschi
derii sesiunii parlamentare, liderii 
partidelor guvernamentale au încer
cat fără succes să realizeze un com
promis pentru a pune capăt disen
siunilor care amenință să se soldeze 
cu destrămarea coaliției. In princi
pal, criza coaliției are la origine 
dezacordul Partidului conservator 
față de anumite puncte ale progra
mului de guvernare al președintelui 
Pastrana, care aparține Partidului li
beral.

După cum se știe. Columbia este 
guvernată alternativ de partidele li
beral și conservator in baza unei în
țelegeri intervenite in urmă cu 16 
ani. Acordul care urmează să expire 
la 7 august 1974 este considerat 
practic anulat ca urmare a împo
trivirii conservatorilor față de ho- 
tărirea guvernului președintelui Pas
trana de a continua și accelera apli
carea programului de reformă agra
ră. Programul de reformă urbană și 
o serie de proiecte legislative pre
zentate de guvern se lovesc, de ase
menea, de rezistenta conservatorilor.

In acest context, partidul ANAPO 
— principala formațiune din opo
ziție, constituită anul acesta sub 
conducerea generalului Rojas Pi
nilla, fost președinte al țării — șl-a 
întărit pozițiile, 
recent publicității 
acțiune propunind 
înțelegeri cu alte
în vederea constituirii unui front 
unitar de stingă.

ANAPO a dat 
un program de 
realizarea unei 
grupări politice

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Leo
nid Efremov, vicepreședinte al Co
mitetului de stat pentru știință și 
tehnică al U.R.S.S., și Jean Chretien, 
ministrul pentru problemele terito
riilor nordice al Canadei, aflat 
fruntea unui grup de specialiști 
vizită în U.R.S.S.. au examinat
Moscova posibilitățile de colaborare 
sovieto-canadiene in cercetarea ținu
turilor arctice.

Cu acest prilej, relevă agenția 
TASS, Jean Chretien a arătat că o 
asemenea colaborare ar constitui un 
nou pas spre stringerea relațiilor 
dintre cele două țări. In context, el a 
propus crearea unui grup de lucru 
care să elaboreze programul cerce
tărilor canadiano-sovietice asupra 
Arcticii. La rindul său, Leonid Efre
mov a relevat că au fost deja între- 
prinși pași concreți în cadrul acor
dului interguvernamental de colabo
rare sovieto-canadian încheiat in ia
nuarie 1971, fiind create șase grupe 
de lucru care elaborează programul 
mixt de lucrări în domeniile dezvol
tării energeticii, construcțiilor, in
dustriei forestiere, extracției de gaze, 
petrol și metale neferoase.

Ministrul canadian a vizitat, 
asemenea, Ministerul Industriei__
zelor al U.R.S.S., unde a avut o între
vedere cu ministrul Alexei Kortunov, 
care i-a prezentat programul sovietic 
de dezvoltare a industriei gazelor, in 
cadrul căruia un rol important re
vine regiunilor nordice aie U.R.S S.

de 
Ga-

Prezențe noi în peisajul

economic al R.A.U.
CORESPONDENTA DIN CAIRO

A doua ediție a „Raliului elegan
tei" — manifestare sportivă organi
zată de Ă.C.R. și deschisă tuturor 
automobiliștilor din țară și străină
tate — se \a disputa duminică pe 
litoraL Concurenții vor parcurge 
traseul de 70 km (regularitate) Ma- 
n-aia-Constanța-Eforie Nord-Eforie 
Sud și retur, cu o viteză medie im
pusă *de 30 km in localități și 50 km 
in afara lor. Probele speciale ale 
concursului constau in : demaraj pe 
distanța de 400 metri. îndemînare- 
dalom. peronaro și eleganță, parcare 
cu spatele și răspuns la trei între
bări (in plic inchis).

• Campionatele internaționale de
tenis ale Austriei au incepul la 
KitzbuchI. In primul tur, jucătorul 
roman Ion Tiriac l-a învins cu 6—4. 
4—$ g_2; 6—i p? Karl Meiler 
(R.r.G.), iar in turul doi l-a elimi
na’., după o lupîj epuizantă, cu 6—2. 
__ 6, •>—5. 6—1, 6—4 pe H. Elschen- 
broich (R.F.G.).

• Cea dc-a 8-a rundă a turneului 
internațional de șah de la Amster
dam i grupa maeștrilor) a produs o 
regrupare in fruntea clasamentului,

câ in prezent patru concu- 
rerți _ Ghițescu (România), Mi- 
nici (Iugoslavia), Malich (R. D. Ger-

cuSlavic (România) — ambii
2 Ul”2 10. In proba feminină de 200 m 
fluture, ciștigată de Helga Lindner 
(R. D. Germană) cu 2’22”l/10), ro
mânca Agneta Sterner a ocupat locul 
trei cu 2’34"8/10. Proba masculină de 
1 500 m liber a revenit lui Wolfram 
Sperling (R. D. Germană) cu timpul 
de 17’14"7/10, urmat de italianul San
dro Grassi (17’18"ll/10) și de româ
nul Eugen Aimer (17’40”9/10).

Derbiul

(Urmare din pag. I)

mană) și Smejkal (Cehoslovacia) — 
totalizează cite 5 puncte fiecare. F.i 

■ nt urmați de olandezul Ehklaar — 
•i.â puncte și o partidă întreruptă.

• Tradiționalul concurs de natație 
„Trofeul celor șapte coline", ce a 
avut loc la Lolzano, s-a încheiat 

campioană italiană No
vella Calligaris a stabilit un nou 
record european în proba de 800 m 
liber cu timpul de 0’20 '9/10 (vechiul 
record îi aparținea cu 9‘23”8/10). 
Proba masculină de 200 m ljber s-a 
ncheiat cu victoria spaniolului San

tiago Esteva (l’59"8/10), urmat de 
Attila Oaszari (Ungaria) și Marian

de trap 71
Una dintre cele mai atractive aler

gări de trap din acesl an va avea 
loc duminică dimineață pe hipodro
mul din Ploiești. Cursa a Vl-a - L 
gatului program al reuniunii 
rezerv? tă Derbiului de trap, 
in tradiția sportului hipic din 
noastră — primele asemenea 
biuri au avut loc in București incă 
în secolul trecut — acest al 48-lea 
derbi de trap se va disputa pe dis
tanța de 2 "00 m și va reuni la start 
9 cai, cei mai buni din generația 4 
anilor. Intre aceștia, cu șanse la vic
torie se anunță : Gind (condus d<- 
antrenorul S. Mihăilescu). Raport 
(condus de antrenorul Avram Ghe- 
rase). Valența (condus de Gh. Tâ- 
nase), Nicușor (condus de M. Ștefă- 
nescu). Cei mai mulți dintre trăpașii 
ce participă la derbiul de duminică 
aparțin hergheliilor Dor Mărunt și 
Rușețu.

Am fost înștiințați că agențiile de 
hipism din Capitală organizează ex
cursii speciale pentru Derbiul d • 
trap, participanții beneficiind de 50 
la sută reducere ia tarifele C.F.R. si 
I.R.T.A.

a bo- 
esle 

Intrat

Repugnanta practică a 
bacșișului, venită pe fana
riote căi și lățită ca o pe
cingine — insuși cuvintul 
a fost adus din afară in 
limba română — este o re
miniscență a unor timpuri 
cind societatea i ’ 
cunoștea dominația 
pojghițe de „stăpini", 
„boieri", care-i taxau , _ 
ceilalți drept slugile lor. 
cărora le aruncau cite o 
pomană, drept semn al 
„mărinimiei" lor. Se poate 
perpetua o practică izvo
rî ta dintr-o asemenea opti
că, in ’ ‘ ' 
care a 
tentica 
cil ?

Dar să ne oprim și asupra 
unui alt aspect. Bacșișul 
este nu numai izvorul in
salubru al unor flagrante 
încălcări ale echității so
ciale, dar și o directă, 
reală sursă de... creștere a 
prețurilor. Sint o seamă 
de servicii, prețuri unde 
cifrele sint drămuite de 
3ta(. ca să nu apese punga 
cetățeanului și unde prin 
„obiceiul bacșișului" res
pectivele servicii sau ar
ticole sint de fapt scum
pite. Vezi un cetățean gata 
să protesteze vehement 
dacă cumva cooperativa a 
sporit cu 2 lei prețul unui 
tuns, cum se ridică apoi de 
pe scaunul frizerului și-i 
întinde... o bancnotă de 5 ’ 
Oameni care nu-și dau 
seama că rint < i înșiși vic
time, că se autoinșeală șl 
contribuie și la înșelarea

noastră 
1 unei 

de 
pe

societatea noastră 
redat tuturor au- 
demnitate a mun-

altora, supunîndu-se unui 
ieftin și derizoriu orgoliu.

In România socialistă, 
cetățenii sint retribuiți după 
cantitatea și calitatea mun
cii depuse, după impor
tanța ei socială. Acestea 
sint criteriile principiale 
ale repartizării fondului du 
consum intre membrii so
cietății și nimeni nu le 
poate încălca. De ce atunci

Cum iși permite X sau Y 
sa încalce regulile simple 
și clare care stau la baza 
sistemului socialist de re
partiție și a eticii noastre 
sociale ? Ei creează, in felul 
acesta, anomalii economice, 
creează — in unele con
științe — semne de între
bare cărora in nici un caz 
nu ei le vor da răspuns. 
Cind unul transformă gra-

SĂ STÎRPIM

BACȘIȘUL!

anumiți salariați consideră 
că au „dreptul" la două 
retribuții pentru același lu
cru ? .Și cine le-a acordat 
„dreptul" să umfle prețu
rile, să sporească costul 
unui costum de haine, al 
unei mese, al unei halbe de 
bere sau — cum este cazul 
și al unor medici sau pro
fesori — să anuleze in 
practică gratuitatea asis
tenței sanitare și a invăță- 
mintului, realizări funda
mentale cu care, pe bună 
dreptate, ne mândrim ?

tuitatea unui serviciu 
negratuitate, in sursă 
venituri personale, iar 
tul ridică prețurile, ei 
— obiectiv — ca salariile 
noastre, veniturile noastre 
reglementate de stat să fie 
mai mici. Lucru pentru 
care se cuvine să dea so
coteală. în fața aceluiași 
stat ale cărui dispoziții și 
normative ei le nesocotesc.

Dar e timpul ca opinia 
publică, toți cei care trăiesc 
cinstit dintr-un salariu cin
stit, să spună stop acestui 
procedeu necinstit, incom-

in 
de 
al- 
fae

patibil cu societatea in care 
trăim, cu normele de com
portare civilizată. Să nu 
creăm singuri categorii de 
privilegiați — oameni după 
care pe urmă tot noi ne 
uităm cind descind din
tr-un „Opel“ și ne între
băm naiv : „De unde, dom
nule ? Câ are un salariu 
mai mic decît al meu...". 
Să ne punem mai puține 
întrebări „naive" și să ac
ționăm cu mai multă ho- 
tărire I Să creăm o opinie 
de masă, a noastră, a ce
lor mulți, a celor care 
trăim din munca noastră — 
și atit. Această racilă 
va dispare atita vreme cit 
noi nu vom fi fermi.
vom îngădui ca altul să se 
înfrupte pe nemuncite din 
munca noastră.

...Și să nu-i uităm nici pe 
„nobili", pe „generoși", pe 
autorii frazei „m-a servit 
bine, il răsplătesc". Doar e 
datoria lui să servească 
bine ! Primește salariu ca 
să servească bine ! Nimănui 
nu-i trece prin cap să se 
ducă Ia I.A.S.-ul de unde 
vin piersicile să dea cite 
cinci lei pomicultorilor care 
le-au cultivat sau la C.I.L. 
Pipera să dea 25 lei munci
torilor care au lucrat mobi
la din dormitor. însă unii 
socotesc foarte firesc să le 
dea intermediarilor. „No
bilii" și „generoșii" ii nă- 
răvesc la bacșiș pe unii 
care pe urmă nu ne vor 
servi la fel pe mine sau pe 
dumneavoastră.

Bacșișul trebuie să dis
pară 1 Nici numele să nu-i 
mai rămină I

nu

cit

In eforturile depuse de poporul 
egiptean pentru propășirea patriei 
sale, pentru dezvoltarea sa economi
că, un loc de scamă il ocupă valorifi
carea resurselor naționale, intre care 
exploatarea petrolului. Deși această 
ramură a economiei R.A.U. este rela
tiv tinără. ea a realizat, in ultima 
vreme, un ritm de dezvoltare rapid, 
materializat prin creșterea producției 
de petrol a țârii de la aproximativ 7 
milioane de tone in 1966 la peste 20 
milioane de tone la sfirșitul anului 
trecut . și prin sporirea considerabilă 
a ponderii sale in venitul național. 
La sfirșitul intervalului 1969—1970 
veniturile obținute de R.A.U. de pe 
urma exporturilor de petrol au atins 
27 milioane de lire egiptene, adică 
dublu față de începutul perioadei 
respective. Numeroase zone deșertice, 
fără vreo importanță economică in 
urmă cu cițiva ani, au devenit re
giuni de intensă activitate ca urmare 
a descoperirii „aurului negru". De 
curînd, la El Ghadarik (Deșertul oc
cidental) a fost dat la iveală un im
portant zăcămint de petrol, a cărui 
întindere depășește cu mult calculele 
specialiștilor. Alte zone au fost des
coperite, in ultimii ani, in delta Ni
lului, in regiunile Morgan, Alamein, 
Golful Suez, Om El yousr și altele.

O călătorie întreprinsă nu demult 
in regiunile de vest ale Republicii 
Arabe Unite ne-a oferit o imagine 
edificatoare a rolului crescînd pe 
care aceste locuri încep să-J joace 
in economia națională. Peste întin
derile deșertice din apropierea Ala- 
meinului se aștern ca niște șerpi 
imenși conductele care leagă țărmul 
Mediteranei cu noua exploatare pe
trolieră, situată la 40 km in interio
rul țării. Acolo, în orășelul petroliș
tilor, am avut o scurtă, dar intere
santă discuție cu directorul Compa
niei egiptene de petrol a Deșertului 
occidental — „W.E.P.C.O." „începutu
rile activității noastre — ne spune 
interlocutorul — n-au fost deloc u- 
șoare. Lucram in condițiile inexisten
ței vreunui drum amenajat și sub un 
soare nimicitor. Uneori, furtunile de 
nisip erau atit de puternice incit ni
sipul răscolit ne acoperea aproape 
complet, imobilizindu-ne in deșert. 
Pină în 1966, cind s-a extras primul 
baril, unii afirmau cu scepticism că 
in această parte a Egiptului nu exls-

tă petrol. In iulie 1968, o dată cu în
ceperea exploatării, producția zil
nică se ridica insă la 20 000 barili 
(1 baril = 159 litri), pentru ca în 
1970 să se dubleze, atingind circa 2 
milioane de tone anual".

A fost suficient ca petrolul să țîș- 
nească din adîncuri pentru ca o ade
vărată metamorfoză să cuprindă o 
regiune care se întinde pe sute de 
kilometri de-a lungul coastei Medi
teranei. Pe locul unde altădată im- 
părățeau deșertul și dezolarea se 
dezvoltă, sub impulsul imenselor bo
gății ale subsolului, date la iveală in 
ultima vreme, o trepidantă viață eco 
nomică. Ea se încadrează organic in 
peisajul economiei egiptene, care se 
îmbogățește an de an cu noi obiec
tive industriale, av:nd ca bază valo
rificarea pe scară largă a resurselor 
naturale și, in primul rînd, a petro
lului. Pentru asigurarea transportu
lui hidrocarburilor s-a inițiat con
struirea conductei Suez—Alexandria, 
care e chemată să joace un rol deo
sebit în economia națională.

Hotărirea privind construirea con
ductei Suez—Alexandria se adaugă 
unui șir de realizări de seamă obți
nute in acest an de poporul egip
tean în perioada ce a precedat ziua 
de 23 iulie — cea de-a 19-a aniver
sare a revoluției din 1952, care a dus 
la înlăturarea regimului monarhic și 
Ia proclamarea republicii. După cum 
se știe, in primele luni ale anului in 
curs au fost terminate lucrările de 
construcție a barajului de la Assuan, 
a fost lansat cargoul „Alexandria", 
prima mare realizare a industriei 
naționale a construcțiilor de nave, și 
a continuat activitatea pe șantierele 
a numeroase obiective industriale.

Aceste lucrări ample constituie o 
mărturie grăitoare a energiei ci-ea- 
toare a poporului egiptean, a hotâ- 
rîrii sale de a munci cu toate forțele 
pentru continua înflorire a țării sale. 
Succesele obținute bucură pe toii 
prietenii săi — între care poporul ro
mân, legat prin vechi și trainice le
gături de prietenie cu poporul R.A.U.. 
cu toate popoarele arabe, de simpatie 
șl solidaritate cu eforturile lor con
sacrate dezvoltării economice și cul
turale, păcii și progresului social.

C. OPRICA



viața internațională
1N COMITETUL PENTRU DEZARMARE

ÎN FAVOAREA UNUI ACORD PRIVIND 
SUSPENDAREA EXPERIENȚELOR 

NUCLEARE SUBTERANE
GENEV.a 22 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc joi o nouă ședință 
• Comitetului pentru dezarmare in 

< are a luat cuvintul șeful delegației 
Canadei, ambasadorul G. Ignatieff. 
El a prezentat un document de lu- 
■ ru privind progresele ce s-ar putea 
înregistra epe calea suspendării ex
periențelor subterane cu arme nu
cleare și termonucleare. In docu
mentul canadian se apreciază că 

.intirzierea considerabilă in înche
ierea unui acord asupra interzicerii 
experiențelor nucleare subterane, ac- 
iclerarca ritmului și sporirea puterii 
exploziilor subterane, care conferă un 
>.1racier și mai presant apelurilor re
petate ale Adunării Generale a

O.N.U. in favoarea suspendării tutu
ror experiențelor. ridică problema 
identificării unor posibilități de limi
tare a experiențelor intr-un viitor 
imediat". în continuare, in document 
sint prezentate unele sugestii con
crete menite să faciliteze, in concep
ția canadiană, progresul către un a- 
cord. Propunerile canadiene se refe
ră, in special, la îmbunătățirea teh
nicilor și instalațiilor de detecție și 
identificare seismică, pentru pune
rea la punct a unui sistem de con
trol al interzicerii experiențelor nu
cleare subterane.

Următoarea ședință a comitetului 
va avea loc la 27 iulie.

PINIRl! INIARIREA UNITATII IUPTEI MUNCIIORILOR
DIN ȚĂRILE AMERICNIA1INE IMPOIRIVA IMPERIALISMULUI
• DECLARAȚIA CONSILIULUI GENERAL PENTRU CONGRESUL 

PERMANENT AL UNITĂȚII MUNCITOREȘTI LATINO- 
AMERICANE

LA PAZ 22 (Agerpres). — Centra
la muncitorească boliviana, cea mai 
mare organizație sindicală din Bo
livia. a anunțat că in capitala țării. 
La Paz, va avea loc in perioada 2—5 
august o reuniune a Consiliului Ge
neral pentru Congresul permanent al 
Unității Muncitorești Latino-Ameri
cane (C.O.U.S.T.A.L.). Reuniunea are 
drept scop pregătirea Congresu
lui de definitivare a constituirii 
C.O.U.S.T.A.L.. organizație interame- 
ricană ale cărei baze au fost puse 
anterior. Pe agenda reuniunii figu
rează probleme ca lupta muncitorilor 
latino-americani pentru drepturi eco
nomice și sociale, dezvoltarea unită
ții de luptă a sindicatelor din Ame
rica Latină împotriva monopolurilor 
și oligarhici, pentru o economiț na
țională. independenta.

Cu acest prilej, 
pentru Congresul 
lății Muncitorești 
a dat publicității 
care cheamă la

Consiliul General 
permanent al Uni- 
La tino-Americane 
o declarație prin 
întărirea unității

luptci muncitorilor din țările Ameri- 
cii Latine împotriva imperialismului. 
Documentul subliniază că in America 
Latina s-a creat o nouă situație, ca
racterizată prin asemenea evoluții ca 
triumful frontului Unității Populare 
in Chile, adine ir ea procesului revolu
ționar peruan, dejucarea tentativelor 
de lovitură de stat in Bolivia, dez
voltarea unei mișcări democratice in 
Argentina, întărirea pozițiilor organi
zațiilor sindicale in Chile, Peru, pre
cum și creșterea rezistenței împotriva 
represiunilor din Haiti, Paraguay, 
Guatemala și alte țări. Aceste evo
luții, se arată in declarație, reclamă 
necesitatea de stabilire a unității 
muncitorești latino-americane și n 
desfășurării unei lupte unite împo
triva forțelor care exploatează prole
tariatul și popoarele continentului.

Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

PARIS 22 (Agerpres). — La Paris x-au desfășurat joi lucrările 
celei dc-a 122-a reuniuni plenare » Conferinței cvadriparlite con
sacrate problemei vietnameze.

LUPTE LA 
KHARTUM

KHARTUM 22 (Agerpres). — Joi, 
22 iulie, la trei zile după lovitura 
de stat din Sudan condusă de ma
iorul Ilashem el Atta .și care a dus 
la răsturnarea Consiliului Comanda
mentului Revoluției prezidat de ge
neralul Gaafar el Numeiry, unități 
ale armatei sudaneze care îl spri
jină pe generalul Numeiry au ocu
pat postul de radio dm Khartum, re
latează agenția M.E.N.. reluind o e- 
misiune a postului de radio Omdur- 
man. Agenția menționează că. in 
cursul după-amiezii de joi, pe stră
zile capitalei sudaneze au avut loc 
lupte. A fost anunțată decretarea 
stării excepționale pe întreg terito
riul țârii.

LONDRA. — După cum transmite 
agenția Reuter, Compania britanica 
d j transporturi aeriene — B.O.A.C. 
— a făcut o declarație in care afirmă
< ă avionul care il transporta de la 
Londra spre Khartum pe locotenent- 
colonelul Babakr el Nour, lider su
danez după lovitura de stat care a 
avut loc luni, a făcut o escală nepre
văzută la Benghazi. Libia. Autorită
țile libiene, precizează comunicatul, 
au ordonat avionului să aterizeze. 
După ce Babakr el Nour, precum și 
un alt reprezentant al autorităților 
instalate la Khartum după lovitura 
de stat, maiorul Farouk Osman Ham- 
dallah, care se afla, de asemenea, la 
bordul avionului, au fost obligați șâ
< oboare, avionul a părăsit Benghazi, 
reintorcindu-se la Londra.

Pe de altă parte, agențiile Reuter 
si United Press International infor
mează că un purtător de cuvint ofi
cial libian a declarat că ..avionul care 
■? îndrepta de la Londra spre Khar
tum a aterizat pe aeroportul din 
Benghazi, deoarece aeroportul din 
capitala sudaneză era închis, iar cel 
din La Valletta a refuzat să-i acorde 
permisiunea de a ateriza".

Norodom Sianuk 
la Phenian

PHENIAN 22 (Agerpres). — No
rodom Sianuk. șeful statului cam
bodgian. președintele Frontului U- 
nitâții Naționale al Cambodgiei. a 
-osit la Phenian. într-o vizită oficia
li in R.P.D. Coreeană. Oaspetele a 
fost intimpinat de Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și de alte persoane 
oficiale.

AUSTRIA

Evenimentele din Iordania
ÎN ATENȚIA DIPLOMAȚIEI ARABE
• AUTORITĂȚILE IORDANIENE AU PUS ÎN LIBERTATE 500 

DE MEMBRI Al ORGANIZAȚIILOR PALESTINENE ARES
TAȚI RECENT

In diferite capitale arabe. încordarea intervenită In raporturile ior- 
daniano-palestinene continuă să facă obiectul unei susținute activități di
plomatice.

La Amman. Iklil Al Safi, secretar 
general al Ministerului de Externe, 
a remis șefilor misiunilor diplomatice 
din capitala iordaniană o notă gu
vernamentală in care este reafirmat, 
punctul de vedere al țării sale față 
de acordurile dintre iordanieni și pa- 
lestineni din septembrie anul trecut 
și februarie 1971.

La Damasc au sosit Sabri El Kholy, 
reprezentant personal al președinte
lui R.A.U.. Anwar Sadat, și ministrul 
de externe saudit, Omar Sakaff, re
prezentant al regelui Feisal. Ei vor 
avea convorbiri cu președintele Si
riei. generalul Assad. Cei doi oa
meni politici, care sint însoțiți de 
Khaled Al Hassan, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, fac 
parte dintr-o misiune de mediere 
saudito-egipteană. Concomitent. Ya
sser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., a avut o între
vedere, in capitala Siriei, cu amba
sadorul Algeriei la Beirut, care i-a 
remis un mesaj din partea președin
telui Boumediene.

Noua criză iordaniano-palestineană 
ocupă un loc important in comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei in Tunisia a minis
trului de ex-erne al Libanului, Khalil 
Abu Hamad. Subliniind preocupările 
lor in această direcție, părțile arata 
că ele sint hotârite să acționeze pen
tru reconcilierea iordanienilor și pa- 
lestinenilor .și își exprimă sprijinul 
pentru lupta dusă de poporul pales- i 
tinean in vederea recuceririi dreptu
rilor sale.

Pe de altă parte, ziarul ..Al Ah
ram" anunță că Libia a respins pro
punerea irakiană de convocare a unei 
sesiuni extraordinare a Consiliului 
Ligii Arabe, la nivel de miniștri de 
externe, pentru examinarea situației 
comandourilor palestinene din Ior
dania. afirmind că „această proble
mă este prea gravă pentru a putea 
fi soluționată in cadrul organizației 
panarabe". După cum se știe. Libia 
a propus, in același scop, convocarea 
unei conferințe arabe la nivel înalt.

AMMAN. — La Amman s-a a- 
nunțat că autoritățile iordaniene au 
pus in libertate 500 de membri ai or
ganizațiilor palestinene, arestați cu 
citeva zile in urmă. Alte grupuri de 
palestineni urinează să fie eliberați 
in curind. Totodată, la Amman con
tinuă interogarea palestinenilor cap
turați in cursul recentelor operațiuni 
militare de pe teritoriul Iordaniei.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint militar iordanian a declarat 
că forțe palestinene aflate pe teri
toriul Siriei au bombardat miercuri 
cu rachete, timp de o jumătate de 
oră, localitățile de frontieră iorda
niene Tourrah și Amrawah. Tot 
miercuri, a adăugat purtătorul de 
cuvint, grupuri, de comando palesti- 
ncne au atacat cu rachete și au mi
traliat localitatea Zneidek, situată la 
frontiera cu Siria. Nu au fost înre
gistrate victime.

MIȘCAREA 
GREVISTĂ

DIN ITALIA
ROMA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Miș
carea grevistă din Italia, deosebit de 
intensă in sectorul agricol, s-a ex
tins și in alte domenii de activitate. 
La Napoli a încetat joi orice acti
vitate productivă ca urmare a gre
vei generale de două ore a oame
nilor muncii din industrie, comerț, 
transporturi și agricultură. Greviș
tii revendică măsuri eficiente împo
triva șomajului și pentru relansarea 
economică a acestei zone a Italici, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai ale oamenilor muncii. La 
Napoli a avut loc și o mare adu
nare la care au luat cuvintul Lu
ciano Lama, secretar general al 
C.G.I.L.. precum și alți conducători 
ai C.I.S.L. și U.I.L. Tot joi s-a des
fășurat ziua de luptă a dijmașilor, 
care cer modernizarea agriculturii 
și înlocuirea dijmei cu închirierea 
terenurilor agricole. De asemenea, 
muncitorii de la grupul de între
prinderi Saint-Gobin din Livorno, 
Pisa și alte orașe au încetat, lucrul 
timp de 12 ore protestînd împotriva 
planurilor patronatului de a res
tructura activitatea acestor între
prinderi, concediind numeroși mun
citori. O grevă de 24 de ore au de
clarat și muncitorii de la întreprin
derile chimice ale grupului „A.N.I.C." 
din Ravenna, Pisticci, Gela și Lar- 
derello.

în intervenția sa. conducătoarea 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, a relevat, 
intre altele, că, la trei săptămini 
după ce delegația G.R.P. a prezentat 
planul in șapte puncte de soluțio
nare a conflictului din Vietnam, gu
vernul american nu a dat un răs
puns concret și clar acestor propu
neri. Administrația S.U.A.. a spus 
vorbitoarea. încearcă sâ se eschiveze 
de la un răspuns concret, să ciștige 
timp și să înșele opiniu publică. 
Totodată. Nguyen Thi Binh a subli
niat însemnătatea hotăritoare pe 
care o are pentru soluționarea pro
blemei vietnameze evacuarea tu
turor trupelor americane și ale alia- 
ților S.U.A. Atit timp cit guvernul 
Statelor Unite va persista in promo
varea politicii de „vietnamizare" a 
războiului, a declarat Nguyen Thi 
Binh, el se va adinei tot mai mult 
in situația in care nu va exista o 
ieșire din punct de vedere militar și 
politic. Toate subterfugiile guvernu
lui american îndreptate spre tărăgă
narea războiului și înfăptuirea pla
nurilor colonialiste sint sortite eșecu
lui, a declarat conducătoarea delega
ției Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Luînd cuvintul. șeful delegației gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam, Xuan Thui. a declarat. între 
altele, că conferința cvadripartită de 
la Paris va putea progresa in con
dițiile in care guvernul american va

da un răspuns pozitiv propunerilor 
cuprinse în planul de soluționare 
pașnică prezentat de delegația Gu
vernului Revoluționar Provizoriu. 
Subliniind ca această inițiativă s-a 
bucurat de sprijinul larg al opiniei 
publice Internaționale, inclusiv al o- 
piniei publice din Statele Unite, Xuan 
Thui a arătat că propunerile G.R.P. 
constituie pentru Statele Unite calea 
cea mai acceptabilă pentru ieșirea lor 
din războiul din Vietnam.

MOSCOVA

Intîlnire N. Patolicev 
- C. Burtică

MOSCOVA 22. — Corespondentul 
Agerpres. L. Duțâ, transmite : La 22 
iulie, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste România. 
Cornel Burtică, s-a intilnit cu minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S.. 
Nikolai Patolicev. Cu acest prilej, au 
fost examinate mersul realizării pro
tocolului comercial pe anul in curs, 
cit și unele probleme privind posi
bilitățile de lărgire a schimburilor 
comerciale pe perioada 1971—1975. 
întâlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

LA SANTIAGO DE CHILE 

Expoziția „OMAGIU 
PARTIDULUI 
COMUNIST 
ROMĂN“

SANTIAGO DE CHILE 22 — 
Corespondentul nostru, Eugen 
Pop. transmite : In sala ..Refor
ma" din Santiago de Chile s-a 
deschis o expoziție inchinată se
micentenarului Partidului Co
munist Român. Organizată sub 
auspiciile Partidului Comunist 
din Chile, expoziția — intitulată 
„Omagiu Partidului Comunist 
Român" — înfățișează, prin ima
gini fotografice, facsimile, texte 
in limba spaniolă, momente ale 
luptei duse de P.C.R. pentru eli
berarea națională și socială a 
poporului român, pentru cons
truirea societății socialiste.

La deschiderea expoziției au 
participat Carlos Iorquera, mem
bru in Comisia Politică a P.C. 
din Chile, membri ai conducerii 
Organizației Naționale a Tinere
tului Comunist din Chile, perso
nalități ale vieții politice și cul- 
tural-artisticc din Santiago. A 
fost prezent ambasadorul Româ
niei in Chile, Vasilc Dumitrescu. 
Expoziția, care a trezii un vin 
interes in rindurile vizitatorilor, 
se înscrie printre acțiunile me
nite să contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă in intere
sul dezvoltării relațiilor de co
laborare și cooperare, pe planuri 
multiple, intre popoarele chilian 
și român.

Paris. — Recent, în capitala Franței a avut loc o manifestație de mare amploare, organizată din inițiativa P.C. 
Francez împotriva războiului dus de Statele Unite în Indochina

(Agerpres)

VOTA POLITICĂ SUB SEMNUL
SCRUTINULUI OCTOMBRIE

agențiile de presă
Ludvik Svoboda, preșe 

dintele R. S. Cehoslovace, 
l-a primit joi la Praga pe Halim 
Khaddam, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Siriei, care face 
o vizită olicială in Cehoslovacia, a- 
nunță agenția C.T.K.

Hotărirea poporului ci
priot de a nu admite nici 
un fel de amestec din afară 
in treburile interne ale țării a fost 
reafirmată de președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios. ..Numai po
porul cipriot poate să-și determine 
propriul viitor*, a declarat președin-

tele. El a adăugat că guvernul ci
priot se va opune in mod energic 
oricăror planuri de scindare a Ci 
prului și oricăror încercări de a îm
părți insula.

Un schimb de note in
gătură cu înțelegerea privind deschi
derea unui consulat general al 
U.R.S.S. la Hamburg și a unui consu
lat general al R.F.G. la Leningrad, 
au făcut joi la Bonn, Paul Frank, se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al R. F. a Germaniei, și 
Valentin Falin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R.F.G., informează agen
ția T.A.S.S.

B3 ÎS a s ■ ■

transmit:

Miezul verii cunoaș
te in Austria o pseudo- 
vacanță politică, do
minată de incertitu
dinile generate de re
centa hotărire a par
lamentului privind în
cheierea anticipată a 
actualei perioade le
gislative. După cum se 
Știe, decizia a fost ini
țiată de partidul so
cialist. de guvernă- 
mint, cu sprijinul par
tidului liberal, noul 
scrutin fiind fixat 
pentru 10 octombrie. 
Acțiunea socialiștilor a 
declanșat vii dispute și 
controverse pe scena 
politică ; ea a fost pri
mită cu nemulțumire 
in special de partidul 
populist, aflat la înce
putul unui proces de 
refacere și care a fost 
luat pe nepregătite.

Partidul socialist a 
recurs la soluția di
zolvării parlamentului, 
apreciind că momen
tul este favorabil rea
lizării țelurilor sale 
tactice. Explicind mo
tivele care i-au de
terminai pe socialiști 
să ia o asemenea ho
tărire. cancelarul Bru
no Kreisky declara 
m parlament : ..La 
negocierile in legă
tură cu bugetul anului 
1972 (desfășurate la 
începutul lunii iulie/ 
am avut, impresia că

partidul populist ur
marea să provoace in 
toamnă căderea gu
vernului, ceea ce ar ți 
dus la paralizarea vie
ții politice luni de-a 
nndul". Socialiștii sub
liniază că hotărirea 
luată de ei prezintă 
avantajul de a nu 
imobiliza activitatea 
parlamentului — intrat, 
acum in vacanță — 
dec it 15 zile, înaintea 
desfășurării scrutinu
lui.

Ultimele dezbateri 
parlamentare au con
turat in linii generale 
șt modul cum concep 
partidele să-și desfă
șoare campania elec
torală. Partidul socia
list consideră că 
scurta sa guvernare 
este mai fructuoasă 
decit cea a cabinetu
lui populist precedent. 
El speră, in consecință, 
să obțină un plus de 
voturi în comparație 
cu alegerile din mar
tie 1970 și să dispună 
astfel de o majoritate 
absolută in parlament. 
In caz de nereușită, 
rămine varianta unei 
coaliții cu partidul li
beral, care nu ar face 
decit să consfințească 
cooperarea lor de pi- 
nă acum. Partidul 
populist este vizibil 
dezavantajat de pro
gramarea in octombrie

a unor noi alegeri 
parlamentare. fiind 
lipsit de argumente pe 
care să-și axeze cam
pania electorală. Evo
luția conjuncturii eco
nomice nu poate fi in
vocată ; populiștii nu 
pot arunca, de pildă, 
asupra guvernului vi
na pentru valul de 
scumpete, de vreme ce 
deputății lor au votat, 
recent, împotriva unui 
proiect de lege care 
prevedea intensifica
rea controlului de stat 
în acest domeniu.

Noile evenimente au 
constituit pentru Par
tidul Comunist din 
Austria un prilej de 
analiză, in cadrul unei 
recente plenare a C.C., 
privind sarcinile pe 
care le impune campa
nia electorală inopina
tă. Apreciind că politi
ca partidului comu
nist întrunește ade
ziuni crescinde in rin- 
dul opiniei publice, 
plenara a relevat ne
cesitatea mobilizării 
tuturor eforturilor 
pentru întărirea pozi
țiilor partidului.

Bătălia electorală 
este, practic, deschisă.

Petre STANCESCU
Viena, 22.

In apropierea localității Rheinweiler (R.F. a Germaniei) a avut loc o ca
tastrofă feroviară in care și-au pierdut viața 25 de persoane, in timp ce 109 
de persoane au fost rănite. Accidentul s-a petrecut in momentul în care ex
presul venind din Elveția a deraiat la o curbă, izbindu-se de un imobil. In 

fotografie : O vedere aeriană a accidentului
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MISIUNEA „APOLLO-15"

PREGĂTIRI, CONSTATĂRI, MĂSURI DE PRECAUȚIE
Cape Kennedy 22 (Agerpres). 

Miercuri cei trei astronauți ame
ricani, David Scott, James Ir
win și Alfred Worden, au fost 
supuși unui ultim examen me
dical înaintea participării lor la 
misiunea „Apollo-15“, prevăzu
tă să înceapă luni. Medicul șef 
al grupului- de astronauți a de
clarat că echipajul lui „Apollo- 
15“ se află intr-o perfectă sta
re de sănătate.

In același timp de la Houston 
se anunță că nava spațială „A- 
pollo-15" a fost dotată cu o serie 
de instrumente cu ajutorul că
rora se va încerca determinarea 
compoziției a aproximativ 20 
la sută din suprafața părții in
vizibile a Lunii.

De la primul sputnik (4 oc
tombrie 1957), in spațiu au fost 
lansate de către om 5 308 obiec
te. Dintre acestea, 2 881 au reve
nit in atmosfera terestră, ast
fel că, in prezent, continuă să 
se afle pe diferite orbite 2 427 
de sateliți sau restur.i de rachete. 
Aceste date sint furnizate de 
Comandamentul American pen
tru apărarea forțelor aeriene și 
aerospațiale, care adaugă că 
N.A.S.A. a luat toate măsurile 
de precauție pentru evitarea 
unei cl-ocniri in cursul apropia
tei misiuni „Apollo-15“, deși 
..această eventualitate este prac
tic nulă“. Șansele ca cei trei 
astronauți să zărească in cursul 
zborului un obiect sau altul sint 
considerate insă drept mari.
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în memoria echipajului 
navei „Soiuz-lî1

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
anunță agenția TASS, au luat o 
hotărire cu privire la eternizarea 
memoriei cosmonaul.ilor Ghcor- 
ghi Dobrovolski. Vladislav Vol
kov și Viktor Pațaev — echipa
jul navei cosmice „Soiuz-ll“.

Busturi ale acestor cosmonauți 
vor fi instalate in orașele lor 
natale — Odessa, .Moscova și 
Aktiubinsk. La locul aterizării 
navei cosmice „Soiuz-ll“ va fi 
înălțat un obelisc, iar pe fața
dele diferitelor clădiri unde au 
lucrat și studiat cosmonauții vor 
fi instalate plăci memoriale. De 
asemenea, o serie de școli și 
străzi din Odessa. Moscova si 
Aktiubinsk vor primi numele 
celor trei dispăruți.

0 nouă reuniune a am
basadorilor U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii și Franței, 
care au continuat discutarea proble
melor ce constituie obiectul convorbi
rilor celor patru, a avut loc joi, in clă
direa fostului Comandament aliat din 
Berlinul occidental. După cum se ara
tă in comunicatul dat publicității la 
încheierea convorbirilor, următoarea 
întilnire va avea loc la 30 iulie a.c. si 
va fi precedaț i de noi consultări la 
nivelul experțiloi.

MOSCOVA 22 — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
cea de-a patra zi a Festivalului 
filmului de la Moscova a fost 
prezentat in Sala Congreselor 
din Kremlin filmul romanesc 
„Mihai Viteazul", care s-a bucu
rat de un frumos succes. La 
spectacol au fost de față re
gizorul filmului, Sergiu Ni- 
colacscu, precum și actorii 
Amza Pclea, Ioana Butcă și 
Irina Gărdescu, care au primit 
felicitări pentru realizarea lor 
artistică.

Vizita pe care o va în
treprinde în R. P. Chineză, 
in perioada 23 august—2 septembrie, 
o delegație de oameni de afaceri, 
condusă de președintele Camerei fe
derale economice din Austria, Sallin- 
ger, a fost anunțată joi de presa 
austriacă. Este prima delegație eco
nomică din Austria care vizitează 
R. P. Chineză după stabilirea de re
lații diplomatice intre cele două țări.

Intr-un mesaj special, 
președintele S.U.A , Richard Nixon, 
a cerut miercuri Senatului să rati
fice tratatul privind interzicerea am
plasării armelor nucleare pe terito
riile submarine. Tratatul a fost sem

nat, de la 11 februarie a.c. pină în 
prezent, de 69 de țări, precizează As
sociated Press.

Corespunzător propune
rii secretarului de stat în 
Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Germane, GUnter 
Kohrt, tratativele cu reprezentantul 
Senatului Berlinului occidental, di
rectorul senatorial Ulrich Miiller, vor 
fi continuate la 26 iulie, in Berlinul 
occidental.

NEW YORK. — Recent. în e- 
(iitura „Twayne". din New York, 
a apărut romanul „Desculț", dc 
Zaharia Stancu. Prezentarea 
cărții este semnată dc criticul 
Frank Kirk,

Convorbiri 
chino- 

algeriene
PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Li Sien-nian, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și Ci Pin-fei, ministru 
ad-irtterim al afacerilor externe, au 
purtat convorbiri cu Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul algerian al a- 
facerilor externe, șeful delegației gu
vernamentale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, care se 
află in vizită la Pekin. De aseme
nea, in onoarea oaspeților algerieni a 
fost oferit un banchet. Cu acest pri
lej. Li Sien-nien și Abdelaziz Boute
flika au rostit toasturi.

Sărbătoarea națională 
a Etiopiei

Astăzi este sărbătoa
rea națională a Etiopiei 
— ziua de naștere a 
împăratului Haile Se
lassie I.

Țară străveche, des
pre care vorbesc in 
scrierile lor Homer și 
Herodot, Etiopia este 
singurul stat african 
care și-a păstrat con
tinuitatea timp de a- 
proape trei milenii. 
Cei care au încercat 
să cucerească această 
fortăreață naturală, cu 
piscuri semețe și podi
șuri întinse, s-au izbit 
de voința de libertate 
a poporului etiopian 
care, apărindu-și țara, 
a înscris in cronica 
vremurilor multe pa
gini de eroism.

După cum este cu
noscut, anul acesta 
s-au împlinit trei de
cenii de la victoria 
poporului etiopian a- 
supra trupelor fascis
te mussoțip.iene, care 
în 1935 au atacat mi
șelește această stră
veche țară, incercind 
s-o aducă în robie. 
Timp de șase ani po
porul etiopian a dus 
o luptă eroică, a dat 
un greu tribut de sin
ge pentru eliberarea 
țării. încă de la înce
putul acestei lupte, 
poporul român a ur
mărit cu admirație și 
simpatie rezistența 
dirză a poporului eti
opian împotriva forțe
lor invadatoare. Con
secvent spiritului său 
internaționalist, Par
tidul Comunist Ro
mân. deși aflat în ile
galitate, și-a manifes
tat solidaritatea cu 
lupta poporului etio
pian pentru apărarea

ființei naționale, a 
condamnai cu asprime 
agresiunea fascistă. 
Sint cunoscute, de a- 
semenea, luările de 
poziție ale unor per
sonalități democratice 
din țara noastră, ca 
Nicolae Titulescu care 
a înfierat la Liga Na
țiunilor agresiunea 
fascistă.

Etiopia, ca și cele
lalte state africane in
dependente, este anga
jată in prezent pe ca
lea dezvoltării econo
mice și sociale. Se de
pun mari eforturi pen
tru punerea in valoare 
a bogățiilor naturale, 
extinderea bazei ener
getico. creșterea pro
ducției industriale și 
dezvoltarea agricultu
rii. Harta Etiopiei s-a 
îmbogățit in ultimii ani 
cu o serie de fabrici, 
uzine, centrale elec
trice și alte obiective 
economice. Producția 
de energie electrică, 
care era în 1963 de 8 
kWh pe cap de locui
tor, atinge in anul in 
curs 26 kWh. La As
mara a fost cons
truită o mare rafină
rie de petrol care a- 
coperă necesitățile in
terne, asigurind in a- 
celași timp și disponi
bilități pentru export. 
A fost extinsă capaci
tatea fabricii de ci
ment de la Massawa, 
intrată in funcțiune 
în anii din urmă și 
care aduce o impor
tantă contribuție la 
înfăptuirea programu
lui de construcții care 
se desfășoară în Etio
pia. Au crescut supra
fețele cultivate, ca și 
zonele irigate. Paralel

cu aceste preocupări 
se depun eforturi pen
tru dezvoltarea invă- 
țămintului, asigurării 
cu cadre naționale a 
economiei.

Pe plan extern, Etio
pia promovează o poli
tică activă de pace și 
cooperare internațio
nală, militind pentru 
lichidarea colonialis
mului și rasismului pe 
continentul african. 
Totodată, Etiopia se 
pronunță pentru so
luționarea conflictelor 
internaționale pe ca
lea tratativelor, pen
tru colaborare cu toa
te statele indiferent 
de regimul social-po
litic.

Bazindu-se pe tra
dițiile istorice de sim
patie și solidaritate, 
între România și Eti
opia s-au statornicit 
de-a lungul anilor re
lații prietenești, care 
se dezvoltă continuu, 
in interesul ambelor 
popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale. Convorbiri
le avute de președin
tele Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei în 
țara noastră a împă
ratului Haile Selassie, 
contactele și discuțiile 
la alte niveluri au 
marcat momente de 
seamă în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie 
reciprocă, a colaborării 
în diverse domenii.

Cu ocazia sărbătorii 
naționale a Etiopiei, 
poporul român trans
mite poporului etio
pian cordiale felicitări 
și cele mai bune urări 
de prosperitate și pace.
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