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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
pe platforma complexului 

de obiective nucleare LF.A.-Mogurele
In cursul zilei de marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretarul qeneral al Partidului Comunist Român, a vizitat In
stitutul de fizică atomică al Comitetului de Stat pentru Enâr- 
qia y ncleară, unul din cele mai mari și importante centre de 
cercetare științifică din țara noastră, pe a cărui platformă ur
mează să fie amplasat și construit un complex de noi și im

portante obiective nucleare, de învățămînt, cercetare și pro
ducție.

La această întîlnire de lucru cu specialiștii care activează 
in domeniul atomic și nuclear, secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Ilie Verdeț și Dumitru Popa.

In fota machetelor se nasc noi solufii, noi recomandări destinate afirmării tot mai prestigioase a științei și teh
nicii românești

Nu a trecut decît un an de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mai 
fost oaspetele acestei unități com
plexe de cercetare, proiectare și 
producție. De atunci activitatea in
stitutului a înregistrat importante 
realizări, pe care specialiștii din a- 
cest domeniu de vîrf le-au rapor
tat cu îndreptățită mîndrie secre
tarului general al partidului, celor
lalți conducători de partid și de 
stat cu prilejul vizitei la I.F.A. Ra
mură de avangardă a științei con- 
•■.-mporane. cu aplicații de mare 
anvergură in energetică, în indus- 
i ic. in biologie, în agricultură și în 
medicină, cercetările nucleare se 
bucură in țara noastră de o deose
bită atenție. Congresul al X-lea al 
partidului a aprobat primul pro- 
c am nuclear național, avînd ca o- 
biective principale industrializarea 
energiei nucleare, introducerea 
energeticii nucleare în balanța 
energetică națională și extinderea 
cercetărilor pentru diversificarea 
aplicării tehnicilor nucleare în sec- 
toarele productive și in alte do
menii ale vieții sociale.

La sosirea in institut, conducă
torii de partid și de stat sînt întîm- 
pinați de prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, directorul 

Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului, acad. Horia Hulubei, 
ministru consilier la Consiliul de 
Stat. Ion Șt. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, de membri 
ai conducerii comitetului și ai unor 
instituții centrale și de sDecialitate, 
academicieni, cercetători, de un 
mare număr de salariați ai Insti
tutului de fizică atomică.

Expresie a sentimentelor de stimă 
si prețuire pentru activitatea neo- 
bosită pe care o depune în fruntea 
partidului și statului, pentru grija 
deosebită pe care o acordă cerce
tării științifice, legării acesteia de 
nevoile economiei naționale, pe 
frontispiciul clădirii principale a 
institutului se afla înscrisă urarea: 
..Bine ati venit in mijlocul nostru, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu".

în sala de lectură, unde se afla 
reunit Consiliul științific al insti
tutului prof. Ioan Ursu adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid si de 
stat, un cuvint de bun sosit, expri- 
nund bucuria întregului colectiv

de salariați ai Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară și ai uni
tăților sale de cercetare, proiec
tare si producție, de a-i primi pe 
înalții oaspeți, mulțumirile mun
citorilor, tehnicienilor, cercetători
lor și celorlalți specialiști, pentru 
sprijinul generos, pentru perma
nenta îndrumare acordată de 
partid și guvern dezvoltării aces
tui domeniu. Sînt înfățișate atit 
progresul înregistrat în dezvol
tarea activităților atomice și nu
cleare din țara noastră, cît și reali
zările obținute în ultimul timp în 
unitățile de profil, care acoperă, 
treptat, un larg spectru de cerce

Aplauze, ovații călduroase pentru conducătorul iubit al partidului nostru

tări, începînd cu cele fundamen
tale și sfîvșind cu importante apli
cații în economia națională. Sînt 
conturate perspectivele ce se 
deschid cercetărilor și activită
ților nucleare prin prisma e- 
nergeticii nucleare, producției de 
aparatură specifică, pregătirii și 
specializării cadrelor, relațiilor de 
colaborare interne și internațio
nale. Traducerea în viață a obiec
tivelor propuse, arăta prof. Ioan 
Ursu, este facilitată de noile con
diții create platformei de la Mă
gurele, prin transformarea aces
teia într-un complex național, în 
care să se realizeze o colaborare 

strînsă și operativă între învăță- 
mînt, cercetare și producție, pen
tru domeniul fizicii, al energiei nu
cleare și pentru domeniile conexe. 
Sînt prezentate apoi obiectivele 
principale care au întregit baza de 
cercetare a institutului.

Prin intermediul unor machete, 
planuri și schițe se prezintă de 
către ing. Adrian Georgescu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, va
riantele de amplasare ale altor 
importante obiective prevăzute a 
fi realizate, în viitorul apropiat, pe 
platforma Măgurele. în acest fel, 
vor fi grupate, pe această platfor
mă, într-o concepție unitară, ins
titute de cercetări, centre de pro
iectare și producție de aparatură 
și instalații nucleare, unități de 
învățămînt de specialitate, centrul 
de informare și documentare nu
cleară și altele. La Măgurele, ală
turi de Institutul de fizică atomică. 
Centrul de pregătire și specializa
re a cadrelor, vor funcționa, în
tr-un viitor apropiat, Institutul de 
fizică București. Facultatea de Fi
zică a Universității și secția de in
gineri fizicieni de la Institutul po
litehnic.

Fiecare dintre obiectivele pre
văzute a fi construite aici sînt a- 
nalizate de secretarul general al 
partidului, împreună cu specialiș
tii, în diferite variante de ampla
sare. Se caută și se găsesc solu
ții pentru încadrarea optimă în 
spațiu, în mediul ambiant a noilor 
unități de cercetare, a Facultății și 
Institutului de fizică, a grupului 
social-studențesc, a blocurilor de 
locuințe pentru cercetători și alți 
specialiști. Concluziile discuției 
prefigurează apariția la Mă
gurele a unui adevărat oraș al 
atomiștilor, în care vor lucra și vor 
avea condiții de viață dintre cele 
mai moderne sute și sute de cer
cetători, cadre didactice și stu- 
denți.

Secretarul general al partidului 
recomandă proiectanților și spe
cialiștilor să revadă și să refacă 
proiectele în așa fel îneît Institutul 
de fizică București și Facultatea 
de fizică să fie reunite într-o sin
gură construcție cu profil complex, 
pentru a se da astfel cadrelor di
dactice și studenților care vor în-

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU
Fotografii : Petre DUMITRESCU
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CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CELEI DE-A XXV A SESIUNI

A C.A.E.R.

Marți, 27 iulie, s-au deschis la 
București lucrările celei de-a 
XXV-a sesiuni a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii iau parte : 
delegația Republicii Populare Bul
garia în frunte cu Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri. delegația Republicii Socialiste 
Cehoslovace în frunte cu Lubomir 
Strougal, președintele guvernului 
federal, delegația Republicii De
mocrate Germane în frunte cu 
Willi .Stoph. președintele Consiliu
lui de Miniștri, delegația Republi
cii Populare Mongole în frunte cu 
Sonomin Luvsan, președinte ad- 
interim al Consiliului de Miniștri, 
delegația Republicii Populare Po
lone în frunte cu Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, delegația Republicii Socialiste 
România în frunte cu Ion Gheor-

Dineu oferit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

în onoarea parikipanțibr
la a XĂV-a

In onoarea delegațiilor guverna
mentale participante la lucrările 
celei de-a XXV-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit marți 
seara un dineu.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, conducăto
rul delegației guvernamentale ro
mâne la cea de-a XXV-a sesiune 
a C.A.E.R.. Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, precum și vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri și mem
bri ai guvernului.

Au luat parte conducătorii dele
gațiilor guvernamentale din țările 
socialiste membre ale C.A.E.R., 
participante la actuala sesiune, to
varășii : Stanko Todorov, președin
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Prin muncă harnică, 
prin hotărîrea de a con
tribui la dezvoltarea 

agriculturii

ÎN NUMEROASE JUDEȚE 
S-A ÎNCHEIAT RECOL

TAREA CEREALELOR

Telegrame adresate
C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu

• Organizația de partid, 

propulsor al inițiativelor 

înaintate • Mesajul pa

triotic al lecției de isto

rie • Literatura adevă

rată, durabilă se află 

la antipodul virtuozită

ților sterile

ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, delegația Republi
cii Populare Ungare în frunte cu 
Jeno Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, delegația Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste în 
frunte cu Alexei Nikolaevici Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri.

La lucrările sesiunii ia parte, de 
asemenea, o delegație guvernamen- „ 
tală a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, în frunte cu A- 
leksandar C-rlicikov, prim-vicepre- 
ședinte al Vecei Executive Fede
rale.

La lucrările sesiunii participă 
N. V. Faddeev, secretarul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

La deschiderea lucrărilor sesiunii 
au participat ambasadorii extraor
dinari și plenipotențiari ai țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.. a- 

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, Lubo
mir Strougal, președintele guver
nului federal al Republicii Socia
liste Cehoslovace, Willi Stoph. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
Sonomin Luvsan. președintele ad- 
interim al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, Jeno Fock. 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
Alexei Nikolaevici Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

De asemenea, a participat tova
rășul Aleksandar Grlicikov, prim- 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste 
Federative Iugosla\ ia. conducătorul 
delegației R.S.F. Iugoslavia invitată 
la sesiune.

Au luat parte membri ai dele

Excelenței Sale
Domnului General de divizie 

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

LIMA
Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a independenței Republicii 

Peru, îmi este deosebit de plăcut să adresez, in numele Consiliului de 
Stat, al poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele 
mai bune urări pentru Excelența Voastră, pentru continua lărgire a 
relațiilor statornicite intre țările noastre, in interesul reciproc și al păcii 
în lume.

t oporul român urmărește cu simpatie eforturile poporului Peruvian 
prieten, îndreptate spre consolidarea independenței și dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țârii, și îi urează noi izbînzi pe calea înfăptuirii aspi
rațiilor sale de progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românit

Omul față 
în față 

cu el însuși...
• Colectivul muncitoresc

— școala formării con
vingerilor comuniste

• Pînă cînd vor mal fl to
lerate absentele de la 
îndeplinirea unor obli
gații sociale elemen
tare T (Anchetă so
cială)

• Poșta paginii

creditați in Republica Socialista 
România.

Sesiunea este prezidată de Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, conducă
torul delegației române, care, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a salutat călduros pe 
participanții la cea de-a XXV-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor E-
conomic Reciproc.

în cadrul lucrărilor sesiunii.
Gheorghe Rădulescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
Remania, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., a prezentat o in
formare in problemele supuse spre 
examinare sesiunii Consiliului.

Lucrările sesiunii continuă.

gațiilor guvernamentale partici
pante la cea de-a XXV-a sesiune 
a C.A.E.R.

Au fost prezenți N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, precum și am
basadorii țărilor membre ala 
C.A.E.R. și ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

în cadrul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
multilaterale, in toate domeniile 
de activitate, intre țările socialiste 
membre ale C.A.E.R.. intre parti
dele comuniste și muncitorești din 
aceste țâri.

Tovarășul Alexei Kosîghin, mul
țumind pentru ouna organizare și 
pentru posibilitățile oferite de a 
desfășura această sesiune la Bucu
rești, a toastat pentru dezvoltarea 
colaborării dintre țările socialiste, 
pentru partidele lor comuniste.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)
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FAPTUL 
DIVERS 
„Miss
hărnicia'*

Elevi in clasa a XI-a a li
ceului din Cărei, Margareta 
Prem frecventează. in fiecare 
vacanta de vară. Încă o școală. In 
cooperativa agricolă de produc
ție din localitate. Participînd 
la muncă, alături de părinți și 
alți cooperatori, mica școlări
ță de odinioară și-a însușit cu 
pasiune tot ceea ce i-au predat 
..profesorii" săi. reușind per
formanța de a-i întrece chiar și 
pe cei mai buni dintre ei. De câ
teva zile, de cind a început bă
tălia recoltei, ea a dovedit câ este 
cea mai destoinică lucrătoare 
pe combină, executind cu o dex
teritate de invidiat toate ope
rațiile efectuate de celelalte 
combine, dar deservite de cite... 
doi cooperatori ! Zilnic, din mii- 
nile ei de aur, pleacă spre ba
ra de recepție cite 6-7000 kg. 
griu. Și toată această treabă o I 
face din plăcere, după cum tot I 
din plăcere este fruntașă și la I 
învățătură. Motive pentru care. i 
la un eventual concurs „miss I 
hărnicia" Margareta noastră din I 
Cărei ar candida pentru un 
loc pe podiumul de onoare.

Nota 
de plată

Restaurantul „Tineretului" din I 
CoiMnești. Intr-una din serile I 
trecute, pe cind barmanul șt ■ 
espdtarii se prepifteau să-și făcu I 
monetarul, a descins in control I 
o echipă a miliției economice | 
Constanța care și-a manifestat . 
dorința de a asista la această I 
operație. Rezultatul : barmanul I 
Teodor Iancu avea în plus, față 
de încasările zilei, suma de I 
1.900 lei. (Tot el eliberase os- | 
pătatului Robert Răduță marfă 
fără bonuri de marcaj in valoa- I 
re de 358 lei. urmînd ca la sfir- | 
șif să importă ctștigul pe din . 
două). In aceeași situație se I 
aflau nu mai puțin de patru | 
ospătari. al căror monetar — . 
oricum au încercat să o dea — I 
se incdpfițina să fie cu mult | 
mai mare decît sumele din si- t 
tuațiile de casă. In fața unei I 
asistențe similare, și la restau- | 
rantul „Dacia" din aceeași sfa- i 
pune, alți trei ospătari s-au I 
trezit in fața aceleiași dificul- 1 
tăți fără ieșire. Cum și de unde i 
veneau dumnealor la decontare I 
cu plusuri in valoare de sute și ■ 
''hiar mii de lei intr-o singură I 
zi ? Banii nemunciți — neavind I 
după cum se știe proprietatea I 
de a se înmulți de la sine — cei i 
In cauză vor compare in fața I 
instanței. Pentru cuvenita notă I 
de plată.

Fulgerul 
și coasa

Vasilicâ Timofte din Șieu-Mă- | 
gheruș (Bistrița-Năsăud) se afla, I 
Intr-una din zilele trecute, la co- I 
sit pe un cimp din apropierea I 
comunei. Luat cu zorul, a cosit | 
fără întrerupere pină in clipa I 
cind o ploaie rapidă. însoțită de I 
puternice descărcări electrice. I 
l-a obligat să se retragă spre un ’ 
adăpost N-a mai reușit însă să I 
ajungă acolo unde și-a propus. I 
Pentru câ, in loc să lase coasa 
în fin — în acele momente cel I 
mai sigur adăpost al ei — a | 
luat-o in spinare. După cîțiva . 
pași, un fulger s-a descărcat în I 
lama acesteia și cosașul a fost | 
electrocutat mortaL

De cîștigi — | 
de păgu
bești...

Jntr-o bună zi. la sediul co
operativei „Mobilă ți tapițerie" I 
din lași, s-a prezentat un indi- I 
vid care propunea o tranzacție 
cu totul neobișnuită. Se oferea I 
să cumpere în rate unele piese I 
de mobilă recondiționată și... să 
le revindă, pe loc, aceleiași co
operative ! Și aceasta, de trei ori 
la rind. Nu știm dacă cei de la 
cooperativă s-au întrebat ce ciș- 
tigă, vînzind în rate și cumpă
nind apoi cu bani gheață, aceeași . 
mobilă. Știm insă, că, după I 
achitarea primei rate, Nicolae | 
Broșteanu — originalul cumpă
rător — dispăruse fără urmă, 
iar cele trei adeverințe prezen
tate de el la cooperativă erau 
false. Dispăruse cu frumoasa 
gumă de 30 006 lei obținută din 
originalele vinzâri-cumparări. 1- 
dentificat de organele de resort. 
ei urmează să-și primească sanc
țiunea cuvenită. Va rămine 
însă conducerea cooperativei la 
fel de „imobilă" ți in eventuali
tatea unor alte tranzacții asemă
nătoare ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

ORGANIZAȚIA DE PARTID, 
PROPULSOR

AL INIȚIATIVELOR ÎNAINTATE
Cu fiecare zi 

întregii activități 
tovarășul Nicolae ( eaușescu. se amplifică tot mai mult ii 
oamenilor, iar pe măsura însușirii temeinice a ideilor clarvăzătoare, a 
indicațiilor prețioase pe care Ic cuprind, comuniștii trec la acțiune, 
deciși să Ic traducă in viață întocmai, necondiționat. Spiritul partinic, 
militant, combativitatea revoluționară au intrat in acțiune. în cadrul 
masurilor ce se întreprind pentru creșterea conștiinței socialiste a on 
menilor muncii, sint puternic propulsate atitudinile înaintate față dc 
muncă, iși găsește un teren fertil de afirmare inițiativa oamenilor, 
sint combătute energic stările de lucruri negative. în felul acesta, or
ganizațiile dc partid iși îndeplinesc in condiții mai bune o datorie im
portantă — aceea dc a sprijini cu mai multă forță spiritul inovator, 
clementele înaintate și a imprima colectiv clor din întreprinderile noas
tre un puternic curent de opinie in direcția progresului economici.

Corespondența pc care am prlmlt-o zilele trecute de la redactorul- 
șef al ziarului „Drum Nou" din Brașov — pe care o publicăm mai jos 
— se referă tocmai la o secvență din activitatea desfășurată cu pasiune 
revoluționară, cu inițiativă, pe tărimul muncii constructive, dc comu
niștii. dc muncitorii, inginerii.............................. " ’

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

ce trece. răsunetul programului dc perfecționare a 
poliiico-idcoiogicc și cullural-educaih c. elaborat dc 

in conștiința

și tehnicienii dc la uzina ..Rulmentul".

Este cunoscut, industria brașovea
nă a propulsat multe inițiative și 
acțiuni valoroase, catalizatoare de 
energii și elanuri la nivelul întregii 
industrii naționale. în memoria ulti
mului deceniu stăruie figura alego
rica a milimetrului, acuzator public 
în consfătuiri, presa și pe ecranele 
cinematografelor, al risipei de metal. 
Procesele intentate de „milimetru" 
risipitorilor de metal au întrunit su
fragiul întregii opinii muncitorești 
din țara noastră, iar la timpul cuve
nit economia națională a contabili
zat mii de tone de metal economi
sit.

Iată, un nou argument vine să 
ateste faptul că noul, spiritul de ini
țiativă au găsit la Brașov un climat 
politic fertil de afirmare. De data 
aceasta, el se face auzit de la „Rul
mentul”. în spiritul tradiției milime
trului. alt? unități de măsură — 
micronul, gramul, secunda — au in
trat in arsenalul formelor si mijloa
celor muncii politice de masă, fiind 
folosite drept criterii de judecată, de 
apreciere riguroasă a eficientei mun
cii. Inițiativa, desfășurîndu-se sub 
genericul „micronul, gramul si se
cunda — guvernează producția", 
(micronul — ca exponent al calității, 
gramul — al economiei de metal și 
secunda ca parametru al economiei 
de timp) vizează o arie tematică 
mai largă, in consensul sarcinilor 
economice actuale majore : fructifi
carea intensă a tuturor resurselor 
materiale și de muncă existente în 
întreprinderi, valorificarea lor Ia.un 
grad superior de eficiență.

Paternitatea inițiativei aparține 
grupei sindicale nr. 2 de la secția for
jă, comuniștilor din conducerea gru
pei. Așa cum a fost concepută și 
cum se desfășoară, inițiativa la care 
ne referim reprezintă o expresie 
concretă, elocventă a rolului de con
ducător politic al comuniștilor la lo
cul de muncă, a înțelegerii dublei 
calități, de proprietari și de produ
cători, pe care o au astăzi oamenii 
fabricilor și uzineldr noastre, chfemațî 
să gospodărească cit tnai bine mij
loacele materiale și financiare care 
le stau la îndemină spre a asigura 
dezvoltarea continuă a societății. în 
aparență, inițiativa nu are nimic 
spectaculos. în fapt, însă, forța și 
eficienta ei constă in spiritul intran
sigent de opinie, individuală și colec
tivă, față de mentalitățile înapoiate, 
retrograde. care obstrucționează 
uneori mersul ritmic al producției, 
ridicarea eficienței ei economice. 
Conștiința individuală se confruntă 
aici cu conștiința politică colectivă a 
grupei, in problemele majore ale 
producției.

După cum ne-au mărturisit autorii 
inițiativei, opinie față de inadaptabi
lii la disciplina tehnologică și a mun
cii a existat și pină acum in grupa sin
dicală. Lipsea insă fermitatea, discu
țiile purtînd o tentă de formalism, de 
improvizație. Nu exista, de asemenea, 
un sistem de urmărire și control al 
calității și eficienței muncii

forjor. De această dată, însă, biroul 
grupei sindicale, al cărui organizator 
este comunistul Gheorghe Ințe, îm
preună cu maistrul Vasile Balus, a 
conceput un model simplu de eviden
ță. Consemnarea in fișe a cazurilor 
de indisciplină tehnologică, sau care 
duc la risipa de material și timp re
vine grupei sindicale. în cadrul biro
ului, fiecare membru are sarcini con-

nul" calității și productivității in pro
ducția de rulmenți. După secția for
jă iși potrivesc ritmul toate celelal
te secții ale uzinei. Orice neajuns de 
aici se resimte, provoacă, cu intr-o 
reacție in ‘ *--------------- *
la montaj, 
fost aspru 
alte secții 
de prelucrare? ... ___
inelele de rulmenți și pentru neres- 
pectarea decalajului necesar intre 
sectorul primar și cel de prelucrare 
mecanică.

în răstimpul scurt care a trecut 
de la declanșarea amintitei inițiati
ve. au prins contur primele rezul
tate. Numărul absențelor nemotivate 
a scăzut in iunie la 19t>, față de 27R 
in mai ; in aceeași perioadă, repa
rațiile accidentale au fost reduse do 
la 5R4 la 270 de ore, iar indicele de 
folosire a utilajelor a crescut de la 
91,3 la 93,3. Numărul celor care își 
depășesc normele de producție a 
crescut de la 34 la 58 de salariațl, 
iar economiile de metal se ridică la 
16 tone.

Dar cum este de înțeles, această 
inițiativă nu putea rămine doar in
tre pereții unei secții, nu se putea 
limita doar la o grupă sindicală. în-

lanț, deranjamente pină 
Nu o dală, forjorii au 
criticați de tovarășii din 
pentru adaosurile mari 

:u care erau livrate

„RULMENTUL"
„TREI UNITĂTI DE

LA UZINA BRAȘOV
MĂSURĂ —

a tuturor formelor și mijloacelor 
muncii politico-educative de masă : 
gazele satirice, brigăzi artistice de 
agitație, agitație vizuală, presă. Ș-a 
intensificai munca politică-educativâ 
nemijlocită, de la om la om, activi
tatea agitatorilor se desfășoară pa un 
teritoriu Întins, cuprinzindu-1 pe fie
care membru de partid, pe fiecare 
muncitor.

Ecoul inițiativei s-a ruspindit în 
toate, sectoarele uzinei. Ea a stirnit 
un viu interes in rindul membrilor 
de partid, al tuturor salariațiîor. Ast
fel. la indicația comitetului de partid 
și sub îndrumarea acestuia, comite
tul sindicatului pe uzină a organi
zat. zilele acestea, un instructiv 
schimb de experiență, la care au 
participat cadre din conducerea uzi
nei, din conducerea sectoarelor, se
cretarii organizațiilor de bază, pre
ședinții comitetelor sindicale pe sec
toare. La „Rulmentul", cele trei u- 
nități de măsură — micronul, gra
mul și secunda — devin . instrumen
te de lucru active in arsenalul for
melor și mijloacelor muncii politico- 
educative de masă, a căror largă ac
tivizare este menită să ducă la creș
terea conștiinței socialiste a oame
nilor și. in final, să se repercuteze 
cu efecte pozitive asupra îndeplini
rii in cele mai bune condiții a sar
cinilor de plan în acest an și în în
tregul cincinal.

Petre DRĂGULEA

fiecărui

Recent, ca și în alte ra
muri ale economiei, Cole
giul Ministerului Turismu
lui și comitetul de partid 
au analizat activitatea des
fășurată in acest sector pen
tru îndeplinirea planului 
pe primul semestru și au 
elaborat o serie de măsuri 
in vederea ridicării turis
mului la nivelul cerințelor 
și exigențelor stabilite de 
conducerea de partid și de 
stat. în acest spirit, cadre
le de conducere din minis
ter, ceilalți factori de răs
pundere, s-au angajat să ia 
in continuare măsurile care 
se impun pentru valorifi
carea cit mai deplină a 
potențialului turistic de 
care dispune țara noastră, 
pentru diversificarea sfe
rei serviciilor și ridicarea 
calității lor. pentru îmbu
nătățirea informării și pro
pagandei in vederea inten
sificării circulației turistice.

Intrucit aceste măsuri au 
fO3t elaborate in perioada 
in care se desfășura acțiu
nea generală de control, 
inițiată de conducerea de 
partid și de stat in toate 
sistemele de aprovizionare 
și deservire a populației — 
inclusiv in unitățile turis
mului — considerăm câ 
principalele concluzii re
ieșite cu această ocazie 
sint de natură să comple
teze aria amintitelor mă
suri, să pună in fața mi
nisterelor și a altor factori 
de răspundere o serie de 
probleme de interes major 
care se cer imediat rezol
vate. Care sint acestea ?

Ca o concluzie generală, 
din constatările echipelor 
de control, se desprinde 
faptul că anul acesta pre
gătirea sezonului turistic 
s-a făcut, in linii mari, in 
mod corespunzător ; prin 
reorganizarea activității in 
domeniul turismului și re
distribuirea bazei materiale, 
s-au creat condiții pentru 
ca toate județele țării să 
aibă posibilitatea de a dez
volta turismul pe teritoriul 
lor, pentru ca inițiativa și 
spiritul gospodăresc să se 
manifeste mai direct și mai 
eficient. Aproape in toate 
constatările echipelor de

MICRONUL, GRAMUL Șl SECUNDA — 
GUVERNEAZĂ PRODUCȚIA"

crete. Sistemul de evidență a stirnit, 
cum era de așteptat, pe alocuri, unele 
îndoieli, fiind considerat de unii o 
formă de muncă birocratică. în re
alitate, pe parcursul aplicării, el 
și-a demonstrat utilitatea. Evidența 
este necesară controlului, îndrumării, 
fără ea nu se poate asigura o condu
cere eficace a producției. Desigur, 
ea trebuie concepută și „manipulata" 
cit mai simplu, trebuie să fie accesi
bilă oamenilor, să aibă forță de con
vingere. în cazul de față evidenta 
vine in sprijinul muncii politice de 
masă, dă posibilitate acesteia să acți
oneze concret, la țintă, să nu foloseas
că... gloanțe oarbe asupra conștiinței 
acelora care intr-un fel sau altul aduc 
prejudicii producției. Pe baza 
acestei evidențe, colectivul este 

t încunoștințat operativ, pe loc, des- 
‘ pre abaterile in producție și in 
‘muncă, prin intermediul unei table 
împărțite în două : de o parte sint 
trecuți prietenii micronului, gramu
lui și secundei, iar de cealaltă — 
cei potrivnici, certați cu disciplina de 
plan și tehnologică.

în ultimul timp, la rubrica dezavu- 
aților de micron, gram și secundă, 
au figurat Naforniță Dumitru, Farcaș 
Victor, Gașpar Anton, Mihalcea Ni
colae, Baciu Aurel, care contrar 
prescripțiilor tehnologice au dat 
drumul la piese cu adaosuri mari de 
prelucrare. Pe de altă parte, biroul 
grupei sindicale a evidențiat la panou 
munca ireproșabilă, de calitate. a 
forjorilor Molnar Ladislau, David 
Dumitru, Nită Ion și a echipelor 
conduse de Mihai Vasile și Debu 
Octavian.

Se cuvine relevat faptul că nu în- 
timplător forjorii au fost aceia care 
și-au pus semnătura pe certificatul 
de naștere a acestei inițiative. în 
fluxul fabricației, secția forje repre
zintă o verigă principală, ea dă „to-

tr-una din adunările sale generale, 
organizația de bază nr. 1 forjă a a- 
nalizat toate aspectele pe care le im
plică aplicarea cu cit mai bune re
zultate a acestei inițiative și a adop
tat măsuri concrete menite să deter
mine extinderea ei la toate grupele 
sindicale din sectorul forjă. Iar pen
tru creșterea combativității față de 
lipsuri, a eficacității acesteia — in 
spiritul indicațiilor clare, mobiliza
toare cuprinse în propunerile de mă
suri prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. — s-a tre
cut la activizarea la locul de muncă

Nota redacției : După cum reiese 
din corespondență, inițiativa de la 
..Rulmentul" a debutat viguros, bine, 
primele rezultate fiind concludente. 
Se desprinde clar că inițiative mai 
vechi (de exemplu, procesul milime
trilor), care și-au dovedit forța de 
înriurire, nu trebuie abandonate ; ele 
revin în actualitate și, adaptate, îm
bunătățite, potrivit cerințelor superi
oare, exigențelor actuale puse de 
partid in economie, își vădesc pe de
plin eficacitatea. Urmărind riguros, zi 
de zi, modul cum inițiativa relatată 
mai sus captează interesul oamenilor 
șl este aplicată, aducindu-i corective
le cuvenite și perfeeționind-o pe par
curs, organizația do partid din a- 
coasiă reputată uzină brașoveană, co
mitetul sindicatului — și poate nu 
numai ele — vor face ca beneficiarii 
acestei inițiative să fie atit produc
ția uzinei, cit și, pe un plan supe
rior, prin " * - -*
menii, cu 
afirmare.
înaintată, 
abnegație 
un teren fertil de manifestare.

efectul ei educativ — oa- 
personalifatea lor in plină 
Cu siguranță, atitudinea 
spiritul lor de inițiativă și 
in muncă vor găsi astfel

control există aprecierea, 
subliniată in mod deosebit 
pentru principalele centre- 
turistice — Litoralul Mării 
Negre, Valea Prahovei, Po
iana Brașov, Nordul Mol
dovei etc. — că aprovizio
narea este asigurată anul 
acesta in condiții mult îm
bunătățite, atît ca fond tie 
marfă, cit și ca diversifica
re și calitate.

Există intr-adevăr con
diții bune de aprovizionare, 
pe care turiștii le aprecia
ză ca atare, dar sint posi
bilități ca — prin creșterea 
spiritului gospodăresc, prin 
mai multă fantezie și ima
ginație — calitatea servi
ciilor să întrunească peste 
tot calificativul „irepro
șabil". Pe litoral, bunăoară, 
autorulotele, tonetele, căru
cioarele cu legume și fruc
te, cu răcoritoare pot fi, în 
funcție de cerințe, amplasa
te mai judicios, în fiecare 
stațiune: intr-un loc găsești 
mai multe, in altul — nimic, 
în Poiana Brașov, în unele 
zone ale stațiunilor de pe 
Valea Prahovei și Valea Ol
tului, rețeaua acestor uni
tăți este (inexplicabil de 
ce ? !) rară. Toate aceste 
chestiuni mărunte în locu
rile semnalate, și-n alte 
părți, pot să-și găsească o 
rezolvare operativă dacă or
ganele locale ar manifesta 
mai multă inițiativă, dacă 
controlul local în unitățile 
de turism s-ar face cu mai 
multă exigență și nu s-ar 
transforma — cum se în- 
timplă uneori — Intr-un fel 
de turism... plătit.

Există aprecieri care vin 
de la marea masă a turiș
tilor, cit și de la brigăzile 
de control, că anul acesta 
s-a făcut un pas înainte și 
în domeniul îmbunătățirii 
calităților serviciilor. Con
dițiile de cazare in hote
luri, vile, campinguri întru
nesc, mai peste tot, preten
țiile și exigențele oaspeți
lor. Se bucură de o faimă 
care a depășit granițele 
țării promptitudinea și ca
litatea ireproșabilă a servi
ciilor practicate la unitățile 
de cazare și alimentație 
publică de la „Athenee Pa
lace", „Ambasador" fi „In-

La C.E.I.L.-Cluj

Mobilă de calitate superioară
Datorită calității lor superi

oare, produsele C.E.I.L. Cluj sint 
solicitate intr-un volum din ce 
în ce mai mare atît pe piața in
ternă, cit și pe piața externă. 
Ponderea la export o dețin a- 
cum nu produsele de pădure, ci 
mobila intr-o mare varietate de 
modele și sortimente. De un de
osebit succes se bucură pe piața 
externă, la expoziții și tîrguri 
internaționale, sufrageriile tip 
„Horia" și „Napoca", biblioteca 
„Bonanza", camerele de zi, su
frageriile stil etc, realizate la 
fabricile de mobilă din Cluj si 
Dej. în același timp, fabricile 
execută pentru beneficiarii ex-

terni prototipuri unicate și ele
mente de mic mobilier.

Pentru numeroșii beneficiari 
din țară unitățile C.E.I.L Cluj 
au livrat comerțului o gamă 
largă de sufragerii, holuri, bi
rouri, vitrine, canapele „Mag- 
nolia", mese „Lux", dulapuri 
pentru televizoare etc. Combina
tul de prelucrare a lemnului din 
Gherla a livrat pe piață In acest 
an mari cantități de scaune tip 
„Hercule", plăci aglomerate din 
lemn și placaje.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii1

înregistrarea eronată a unui act, pierderea sau rătăcirea Iui pot 
avei serioase urmări. Uneori, asemenea greșeli, datorate nepăsării 
sau nepriceperii, afectează interesele a numeroși cetățeni. Deosebit 
de prav este faptul că, pentru Măturarea efectelor unor asemenea 
erori trebuie să se zbată luni de-a riadul cei loviți in Interesele lor 
Și nu cei ce le-au săvlrșlt. Cftev'a scrisori sosite la redacție in ulti
mul timp arată, pe de o parte, cu cifei lipsa de răspundere înscriu 
unit cifrele pe diferite acte, Iar pe de altă parte cit de greu se 
scoate... piatra din baltă, mai ales cind cel care o aruncă perseve
rează (pentru a-și ascunde greșeala) să fie lăsată acolo.

Etajul-himeră 
din Berceni-sud

Discutam cu ingine
rul șef al șantierului 
3, din cadrul I.C.M. 5, 
povestea etajului invi
zibil de la blocul R 19 
din Berceni sud 1, 
cind de la biroul de 
vizavi s-a ridicat, 
foarte indignat, ingi
nerul Petrescu :

— Ce spui, domnu
le ? Dumneata stai in 
acest bloc și nu știi 
că are 11 nivele, cu 
88 de apartamente ? 
Ce fel dc administra
tor ești ?

La care eu, foarte 
calm, l-am răspuns :

— Tovarășe inginer, 
cred că dumneata, 
care ai purtat tot 
timpul proiectele în 
geantă, nu ști ce ai 
construit. înainte de a 
merge la fața locului, 
ea să numeri etajele, 
poftim, citește 1

Șl l-am dat o mlnu- 
tă semnată de tehni
cianul Mihail Traian, 
de la termoficare. în 
ț?are se precizează că 
blocul are numai 10 
nivele. El o ia, o ci
tește și spune cu glas 
scăzut :

— Mda... îl confun
dam cu cele din Ti
tan.

Că Iov. ing. Petres
cu. care a dirijat lu
crările la construcția 
blocului naslru. a fă
cut o oonfuzie, nu-i fa
cem o vină ; un ingi
ner conduce lucrurile 
ia multe blocuri și nu 
e obligat să țină min
te cite etaje are fle
care. Despre altceva 
este însă vorba. „Con
fuzia" a ajuns în 
actele întreprinderii 
de construcții și alo 
O.C.L.P.P. și apoi in 
scriptele I.D.G.B. Din 
această cauză la 
calculul sumelor ce 
trebuie plătite pentru 
energie termică și e- 
nergie electrică, blocul 
nostru a fost conside
rat ca fiind cu 11 ni
vele, adică cu 88 de a- 
partamente. Doci. lună 
de lună, ni se cere să 
plătim pentru 8 apar
tamente inexistente (în 
paranteză fie spus, cei 
de la etajele 5—9 su
portă degeaba și su
mele ce s-ar cuveni 
plătite pentru aparta
mentele lor, pentru că 
apa caldă nu ajunge 
la aceste etaje, tot din- 
tr-o greșeală a con
structorului).

In legătură cu eta

jul fantomă se ridică 
și următoarea probi» - 
mă : nu cumva la 
costul apartamentelor 
noastre s-a adăugat 
și Castul unul etaj ne
construit ?

Deoarece aceste as
pecte n-au fost clari
ficate de către con
structor și O.C.L.P.P.. 
asociația proprietarilor 
a făcut cunoscut că 
va sista plățile pină 
cind nu vor fi prezen
tate documente scrise 
privind suprafața reală 
de încălzit, tariful pe 
unitatea de suprafața, 
calculul făcut lunar de 
I.D.G.B., modul de re
cuperare a sumelor 
plătite in plus etc.

De la începutul lunii 
martie șl pină acum, 
noi am făcut 8 inter
venții La O.C.L.P.P. și 
5 la I.C.M. 5, intrucit 
mai sint de Înlăturat 
la blocul nostru 35 de 
defecte, din care două 
generale, 25 la părțile 
comune șl 8 la părțile 
interioare ale aparta
mentelor.

Dumitru 
VORNICESCU 
împuternicitul 
blocului R. 19, 
Berceni-sud 1

Plătim oalele sparte 
de alții?

Blocul G 6 din car
tierul Progresul II, o- 
rașul Slatina, este lo
cuit de 60 de mun
citori și funcționari 
de la Fabrica de 
produse cărbunoase. 
Acest bloc a fost dat 
in folosință cu nu
meroase defecte. Pină 
acum n-am reclamat 
nimănui, socotind că 
întreprinderea de gos
podărie orășenească va 
lua măsuri să se facă 
remedierile și repara
țiile necesare. Dar nu 
s-a intîmplat așa, 
Conducerea I.G.O a 
obligaț locatarii să 
plătească costul unor 
lucrări valori nh 36 754

lei, care trebuiau fă
cute de constructor 
înainte de a se da in 
folosință blocul : mon
tarea unor rezervoare, 
baterii, vase, etajere, 
oglinzi, precum și re
parații la tencuieli, 
vopsitorie etc. Cum a 
procedat I.G.O. ? A fă
cut o factură și a in
trodusa la fabrică spre 
a ni se reține banii 
din salariu. Conduc»- 
rea fabricii a refuzat 
să plătească sumele 
pretinse de I.G.O. Dar 
această întreprindere 
a tăcut intervenții la 
bancă și a obținut (noi 
nu putem înțelege 
cum) acceptarea factu

rii de către întreprin
dere. Cum s-ar spu
ne, sintem puși să 
plătim oalele sparte 
de constructori și de 
I.G.O. Slatina. Socotim 
că este o măsură abu
zivă și cerem organe
lor in drept să anali
zeze situația și să-i 
tragă la răspundere 
pe vinovați.

Dinu Șt. 
GHEORGHE 
contabil principal 
și alți 27 
de salariați 
de la Fabrica 
de produse 
cărounoase-Slatina

Și cu asta, basta ?
Am lucrat pe diferi

te șantiere din țară, 
și, apropiinduce vir
ata pensionării, am 
început să string ac
tele necesare pentru 
întocmirea dosarului 
respectiv. La început, 
mi s-a părut că totul 
va merge bine, intru
cit la cererile mele au 
început să-mi sosească 
actele de la întreprin
derile unde am lucrat, 
în primăvara anului 
1970 am adresat o cere
re și Trustului 6 Con
strucții Craiova, spre 
a mi se elibera un act

din care să rezulte că 
intre 15 aprilie 1952 si 
17 Iulie 1953, deci 15 
luni, am lucrat la Ve
dea, punctul Gura Bou
lui, in fostul raion Ve
dea, județul Argeș, 
Din actul primit rezul
tă insă că aș fi 
lucrat numai 3 luni, 
in loc de 15 luni. 
Am scris din nou la 
Trustul 6 construcții, 
dind fot felul de ex
plicații pe care le-am 
socotit necesare pen
tru a mi se elibera o 
adeverință pentru toa

tă perioada cit am lu
crat la Vedea. Iată 
ce mi s-a răspuns : 
„Noi v-am trimis tot 
ce aveți ; dacă nu vă 
convin actele trimise, 
vă rugăm să ni le res- 
tituiți și cu asta basta". 
Am rămas ea trăznit. 
Am trimis alte cereri, 
dar nici un răspuns. Să 
fie, oare, prea compli
cat pentru funcționari 
să caute -în arhive ?

Popa D. BARBU 
comuna Cocu 
județul Argeș

a a a a
tercontinental" din Capita
lă. „Continental" din Timi
șoara și „Napoca" din Cluj, 
„Continental" și „Palas" 
din Constanța, în numeroa
se complexe turistice din 
stațiunile Mamaia, Eforie 
Nord, Mangalia, Poiana 
Brașov, Sinaia etc. Dacă 
nivelul calității unor servi
cii a fost găsit uneori sub 
nivelul posibilităților, acest 
lucru s-a datorat in majo
ritatea cazurilor, faptului 
ci. spiritul gospodăresc nu 
funcționează întotdeauna 
corespunzător cerințelor.

ej is u ■ a □ a e a a
purilor alimentare din uni
tățile turistice cu utilajele 
necesare. Adevărate „uzine" 
cu numeroase 'utilaje per
fecționate, au fost cumpă
rate pentru ca unitățile 
turismului să asigure o ca
litate și o igienă cores
punzătoare preparatelor. 
Dar organele de con
trol au constatat că — in loc 
ca asemenea utilaje să fie 
puse in exploatare, întreți
nute cu grijă — ele sint 
uneori păstrate Ia „naftali
nă", sub pretextul că nu 
pot fi reparate. S-a consta-

citate de turiști, atit la 
mare cit și la munte, se nu
mără și cele de agrement. 
Oaspeții au avut surpriza 
să constate, anul acesta, că 
pe litoral s-a depășit con
cepția simplistă de a oferi 
ca agrement 2—3 jocuri me
canice. Inventivitatea și 
fantezia și-au spus cuvin- 
tul din plin și turiștii iși 
petrec timpul liber după 
porta inimii — avind ia dis
poziție cele mai variate 
mijloace de distracție și 
agrement. Este meritul 
conducerii stațiunii „Nep-

a E fi Q Q
„Carpați" Brașov au dat a- 
sigurări că vor lua, de în
dată, măsuri pentru reme
dierea actualelor neajun
suri. Pe ansamblu, însă — 
in hoteluri, campinguri, 
stațiuni de odihnă — pro
blema agrementului rămine 
deschisă. In acest domeniu 
e nevoie mai mult ca ori
unde de inițiativă, de gin- 
dire, de o cunoaștere mai 
bună a cerințelor și a posi
bilităților. E nevoie și-n a- 
ceastă privință de solicitu
dine deplină față de clienți, 
față de turiști.

0 EEE EEEBE

IN STAȚIUNI, PE TRASEE, iN HOTELURI, PRETUTINDENI

Servicii turistice 
ireproșabile!

în înlăturarea unor neajun
suri semnalate n-a fost 
nevoie de cine știe ce 
fonduri sau eforturi, ci de 
indicarea unor măsuri 
precise, eficiente, de con
trol riguros asupra în
deplinirii lor. întreba
rea este : de ce au aș
teptat organele locale, con
ducerea centralei O.N.T. 
„Litoral", întreprinderile de 
hoteluri și restaurante — 
care au, fiecare, cite 3—4 
șl chiar 5 directori — si 
vină cineva de la centru 
pentru a-i determina pe sa- 
lariații de-a căror activita
te sint răspunzători să-și 
facă datoria ?

Statul a făcut și face 
eforturi materiale conside
rabile pentru dotarea gru-

tat că pe litoral, ca și in ju
dețele Brașov, Prahova, Ti
miș ș.a., stau nefolosite din 
diverse motive — multe ne
întemeiate — utilaje co
merciale și de întreținere 
a inventarului. A fost su
ficient ca echipele de con
trol sâ-i tragă la răspun
dere pe cei vinovați de ne- 
funcționarea acestora și 
multe au început să-și re
capete întrebuințarea. Iată 
deci că există posibilități și 
pentru reparare, motiv pen
tru care sugerăm organe
lor de resort ale Ministeru
lui Turismului să analizeze 
de urgență această situație 
și să stabilească măsurile 
corespunzătoare pentru a 
curma — acolo unde se ma
nifestă — nepăsarea, indo
lența.

între serviciile mult soli-

tun", de pildă, care a făcut 
o adevărată demonstrație 
de fantezie la acest capitol, 
oferind turiștilor o gamă 
largă de mijloace de distrac
ție. Deci, se poate I Există 
o experiență care trebuie 
valorificată neîntirziat. în 
alte stațiuni — in special 
cele montane — arsenalul 
agrementului continuă insă 
să fie încă redus. în Poia
na Brașov, de pildă, deși 
turiștii se bucură de posi
bilitățile pe care le au de 
a se plimba cu telecabina. 
de a face baie in piscina și 
sauna din incinta hotelului 
„Teleferic", ar dori să gă
sească aici — și condiții 
există — terenuri de tenis, 
minigolf, mai multe jocuri 
distractive, chiar și... bănci 
pentru odihnă etc. Organele 
de conducere ale O.N.T.

O bună parte din acțiu
nile de control au fost con
sacrate verificării traseelor 
turistice. Existența a peste 
250 de campinguri, mote
luri și locuri dc popas de-a 
lungul traseelor turistice 
ale țării, ca și a peste 12 000 
km șosele asfaltate, dotate 
cu stații „Peco", puncte sa
nitare și de asistență ru
tieră, este in măsură sa 
dea o Imagine clară asupra 
preocupărilor care există 
la noi ca turistul să simtă 
la tot pasul ospitalitate și 
atenție. Sînt prezente în 
măsură corespunzătoare pe 
aproape toate traseele ser
vicii absolut necesare o- 
mului plecat la drum. Dar 
brigăzile de control au 
constatat că mai persistă 
unele neajunsuri legate, în 
primul rînd, de calitatea

serviciilor oferite. Spre e- 
xemplu, unitățile de ali
mentație publică de pe vi
nele trasee turistice, cum 
ar fi cele de la Stamora- 
Moravița și Jimbolia — ju
dețul Timiș. „Dealul Viilor" 
— județul Mureș. Borșa — 
județul Bihor și altele, nu 
sint întotdeauna pregătite 
să ofere turiștilor articole 
de care au nevoie la drum.

O carență care se mai re
simte pe traseele turistice 
continuă să fie informarea 
și reclama turistică. In ciu
da unor eforturi vizibile — 
materializate in crearea u- 
nei baze materiale puterni
ce în toate județele țării — 
reclama și informarea turis
tică continuă să fie (de
sigur, fără justificări 1) a- 
nemică, fără obiect.

Oare nu avem ce reco
manda ? Oare nu avem Ia 
ce pofti un turist ? Avem, 
desigur ! Și pentru că a- 
vem, s-o facem !

Cele arătate pină acum 
constituie, după cum sa 
■»’ede, probleme de or
din strict gospodăresc 
care — de ce să n-o 
spunem ?! — cu posi
bilități locale. cu mal 
multă tragere de inimă, cu 
mai mult interes pot fi re
zolvate în cel mai scurt 
timp. Important este ca atit 
organele centrale de resort, 
cit mai ales organele lo
cale să simtă responsabili
tatea ce le revine in ra
port cu toate cheltuielile 
ce se fac Ia noi in țară 
pentru organizarea unui 
turism civilizat. Turismul 
nu reprezintă numai fir
ma unui departament sau a 
altuia, a unui județ sau al 
altuia ; de aceea sint nece
sare eforturi permanente, 
din partea tuturor, celor 
care lucrează direct sau 
indirect în acest sector, 
sub semnul ospitalității 
care caracterizează poporul 
nostru.

Apariția unor neajunsuri 
acum, in plin sezon turistic, 
face notă distonantă eu 
eforturile generale, apre
ciate de turiști. pen
tru buna primire a oaspe
ților, pentru îmbunătățirea

continuă a calității servi
ciului ; soluționarea multo
ra dintre ele, pe loc, sau 
in termen de citeva zile, 
la indicațiile echipelor de 
control, constituie o dova
dă în plus că în turism ini
țiativa, operativitatea și 
spiritul gospodăresc sint a- 
devărați piloni pe care se 
așează întregul eșafodaj al 
bunei deserviri. Subliniem 
încă o dată acest fapt, in
trucit conducerea Ministe
rului Turismului trebuie să 
înțeleagă ca însăși acest 
lucru, să transmită și să 
dezvolte aceste calități tu
turor organismelor aflate 
in subordine, astfel incit 
spiritul angajant să se insta
ureze in fiecare unitate tu
ristică, în conștiința fiecă
rui lucrător din acest im
portant sector de activitate, 
pentru ca, intr-adevăr, CA
LITATEA să primeze in 
toate serviciile turistice 
prestate in țara noastră.

în sfirșit, atrag atenția 
sesizările că în unele uni
tăți de alimentație publică 
— îndeosebi printre bar
mani, ospătari, șefi de sală 
și responsabili de restau
rante — s-au strecurat ele
mente care nu se află in 
bune relații cu cinstea, în
carcă socotelile, „greșesc" 
cantitățile și sortimentele 
etc. Este necesar ca echi
pele de control obștesc, in
spectoratele de miliție ale 
municipiului Constanța și 
din alte zone, sub respon
sabilitatea și îndrumarea 
Inspectoratului General al 
Miliției să declanșeze o ac
țiune energică, fermă pen
tru depistarea și stîrpirea 
fără cruțare a unor aseme
nea elemente care înțeleg 
activitatea in sectoarele de
servirii turiștilor ca un 
prilej de chiverniseală și 
practici necinstite. Respec
tul. stima, cinstea și corec
titudinea sînt atribute ine
xorabile ale unei activități 
turistice civilizate.

C. PRIESCU,
pe baza relatărilor 
corespondenților 
„Scînteii-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

iSSf

Expresie a interesului constant pentru dezvoltarea 
a constituit un imbold prețios pentru munca de

științei românești, noua vizita la Institutul de fizica atomică 
viitor a specialiștilor acestei importante citcdele științifice
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(Urmare din pag. I) 

vâța aici posibilitatea să îmbine 
cit mai armonios activitatea prac
tică cu cea de cercetare și produc
ție. Cercetarea — indică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie strins 
legată atit de învățământ, cit și de 
producție. Ca atare, se cer între
prinse măsurile necesare ca viitoa
rele unități de cercetare și învăță- 
mint. ce vor intra în componența 
Complexului de la Măgurele, să 
aibă o construcție unică, armoni
oasă și multifuncțională.

Conducătorii de partid șl de stat 
vizitează apoi principalele sectoare 
de activitate ale institutului. Se 
începe cu laboratoarele de corp 
solid sub radiații și cele de radio- 
spectroscopie, unde oaspeților le 
sînt prezentate unele din cele mai 
recente realizări ale cercetătorilor 
din acest sector.

Rezultate remarcabile au fost 
obținute de colectivele de cerce
tare, proiectare și producție ale 
Institutului de fizică atomică în 
domeniul laserilor. Parcurgîndu-se 
laboratoarele de laseri, sînt evi- 
dențiați laserii cu heliu-neon pen
tru alinieri. Utilizînd fasciculul de 
lumină emis de acești laseri, cons
tructorii pot urmări cu precizie di
recțiile fronturilor de lucru la stră
pungerea tunelurilor. O asemenea 
instalație a fost verificată de cu
n'nd. in practică, la construcția tu
nelului de aducțiune de la Hidro
centrala de pe Lotru. O altă în
semnată realizare o constituie la
serul cu bioxid de carbon, cu o 
putere de 600 wați. Densi
tatea foarte mare de energie 
care poate fi concentrată pe o su
prafață extrem de mică — mili
oane de wați pe centimetru pătrat 
— permite utilizarea acestui laser 
la prelucrări de materiale dure și 
foarte dure, cu puncte înalte de 
topire. Un alt succes de prestigiu 
îl constituie construcția laserului 
cu cadmiu-heliu, prima instalație 
de acest gen fabricată in țară, 
care are un cîmp larg de aplica- 
ț.i. printre care și diagnosticarea 
plasmei fierbinți. De remarcat că 
în cursul anului trecut Institutul 
de fizică atomică a construit și li
vrat cinci instalații laseri cu bioxid 
de carbon și heliu-neon unor in
stitute de invățămînt superior, 
nind și pe această cale în spriji
nul pregătirii viitorilor specialiști, 
fizicieni sau ingineri. Răspunzînd 
întrebărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducă
tori de partid și de stat, gazdele 
arată câ preocupările actuale ale 
colectivelor de cercetători și pro
iectant din institut sînt îndrep
tate atit spre îmbunătățirea tehno
logiei de realizare a tipurilor de 
laseri. cît și spre diversificarea 
acestora, in vederea extinderii teh
nicilor aplicative cu asemenea in
stalații. in cercetare și în sectoarele 
industriale.

Atelierele centrale, în care sînt 
concepute și construite echipamen
tele și aparatura nucleară, consti
tuie unul din sectoarele de bază 
ale institutului. Aici, inalților oas
peți li se prezintă o serie de apa- 
raie și instalații proiectate și reali
zate în ateliere, atit pentru satis
facerea unor necesități proprii ale 
unităților din subordinea Comite
tului de Stat pentru Energia Nu
cleară. cit și pentru dotarea altor 
laboratoare de cercetare din uni
tăți de invățămînt și din între
prinderi industriale. Prin construc
ția de aparate și instalații, de con
cepție proprie, destinata aplicații
lor tehnicilor nucleare s-au evitat 
importuri costisitoare. Prof. Ioan 
Ursu subliniază ca activitatea In
stitutului de fizică atomică este 
astfel orientată, incit o mare par
te din rezultatele cercetărilor în
cheiate să fie valorificată în dife
rite ramuri ale economiei naționa
le. contribuind nemijlocit la mo
dernizarea acestora. în pas cu ce
rințele revoluției tehnico-științifice 
contemporane.

Diferite aparate pentru cerceta
rea științifică și pentru aplicații 
practice in invățămînt. medicină 
și diverse ramuri ale industriei și 
"agriculturii întrunesc aprecierea 

unanimă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți conducă
tori de partid și de stat. Se rele
vă, îndeosebi, o instalație pentru 
fabricarea filtrelor cu grad mare 
de reținere a aerosolilor și impu
rităților atmosferice, dispozitive cu 
largă aplicabilitate în diferite sec
toare ale economiei naționale. 
Procedeul realizării acestor filtre, 
împreună cu tehnologia fabricării 
lor, va fi cedat industriei, care le 
va produce în curînd la scară 
mare.

Activitatea de concepție și con
strucție de aparatură electronică și 
de măsură, necesară unor tehnici 
nucleare solicitate de industrie și 
de alte sectoare ale economiei na
ționale, înscrie la activul său nu
meroase alte rezultate valoroase. O 
remarcabilă realizare este Betatr^>- 
nul mobil, de 15 milioane electron- 
volți, cu largi utilizări în defectos- 
copia nedistructivă a pieselor me
talice de dimensiuni mari. Cu a- 
ceastă instalație, de mare tehnici
tate, apreciată ca o realizare deose
bit de valoroasă de către specialiș
tii din țară și de peste hotare, I.F.A. 
a acordat asistență tehnică unor în
treprinderi ca Uzinele „Steagul 
Roșu“-Brașov, „Progresul“-Brăila și 
Combinatul chimic Craiova. Dacă 
s-ar fi procurat prin import o a- 
semenea instalație, aceasta ar fi 
încărcat bugetul institutului cu 
circa 1,2 milioane lei valută. Au 
fost realizate noi tipuri de aparate 
de control pentru radiații, nivel- 
metre, umidimetre, precum și ele
mente filtrante speciale, pentru re
ținerea aerosolilor radioactivi. în- 
cepind cu anul 1972, producția 
Centrului pentru aparatură nuclea
ră din cadrul I.F.A., care va în
globa și actualele ateliere, va a- 
coperi cea mai mare parte din ne
cesarul de aparate cerute de be
neficiarii din țară ; se va trece tot
odată și la exportul de aparatură.

După vizitarea aerodomei, inge
nioasă construcție de formă semi
sferică, realizată de I.F.A., unde 
este amenajat standul pe care Re
publica Socialistă România îl va 
prezenta în cadrul Expoziției mon
diale, ocazionată de cea de-a IV-a 
Conferință a O.N.U. privind folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, de la Geneva, conducăto
rii de partid și de stat sînt invitați 
pe planșeul celei mai înalte clădiri 
a institutului, de unde privirile cu
prind întreaga panoramă a plat
formei de obiective nucleare de la 
Măgurele. Aici se iau în discuție 
și se analizează locurile de ampla
sare optimă ale viitoarelor unități 
care vor întregi baza tehnică a a- 
cestui modern complex de cerce
tare, producție și invățămînt.

Pe parcursul vizitei, prof. Ioan 
Ursu informează că preocuparea 
principală a Comitetului de Star 
pentru Energia Nucleară, în dome
niul cercetărilor, a fost trecerea la 
etapa superioară a începerii și 
desfășurării cercetării tehnologice 
din domeniul nuclear, condiție e- 
sențială pentru realizarea obiecti
vului de bază al Programului nu
clear național — industrializarea 
energiei nucleare. Potrivit indica
țiilor și hotărîrilor conducerii de 
partid și de stat, personal ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru ca trecerea la etapa de elabo
rare a tehnologiilor și proiectelor 
tehnice din domeniul energeticii 
nucleare să se facă în mod cores
punzător. pentru a contribui la 
pregătirea industriei, a fost în
ființat un institut nou — Institu
tul pentru tehnologii nucleare, u- 
nitate care, pînă la crearea condi
țiilor pe amplasamentul propriu 
de la Merișani-Borlești, în județul 
Argeș. își va desfășura activitatea 
pe platforma de la Măgurele.

In cursul actualului cincinal se 
va trece la construirea primelor 
centrale nuclearoelectrice din țara 
noastră, care vor intra în funcțiune 
în cincinalul următor. în acest 
scop, a fost semnat Acordul între 
guvernele Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Sovietice privind 
cooperarea în construcția primei 
centrale nuclearoelectrice, de tipul 
VVER, de 440 MW. în prezent se 
întocmesc documentațiile tehnice 

și se pregătesc lucrările necesare 
deschiderii șantierului centralei, iu 
anul 1972.

însoțiți de gazde, conducătorii 
de partid și de stat parcurg pe jos 
apoi centrul civic al comunei Mă
gurele și analizează pe teren locul 
de amplasare al viitoarelor obiec
tive studiate mai înainte prin mij
locirea machetelor și a planurilor 
de ansamblu.

Un mare număr de cetățeni ai 
comunei Măgurele, veni ț i în 
întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aplaudă cu multă căl
dură și îi urează bun venit în co
muna lor. Ei își exprimă, sincer și 
spontan, stima și respectul față de 
conducerea partidului și statului 
nostru, față de secretarul general, 
fiul cel mai iubit al poporului.

în continuare vizita se desfă
șoară în zona principalelor surse 
de radiații din dotarea institutului.

La pavilionul acceleratorului de 
ioni de tip Van de Graafftandem, 
instalație modernă de mare perfor
manță. se subliniază principalele 
utilizări ale acesteia : cercetări de 
fizică nucleară la energii joase și 
medii, atit pentru culegerea date
lor nucleare de bază necesare pro
iectării fizice a reactorilor, cît și 
pentru lărgirea cunoștințelor pri
vind structura materiei. Clădirea 
care adăpostește această instalație 
nucleară are dimensiunile unei 
hale industriale. Gazdele arată că 
darea în exploatare a noului acce
lerator va crea Institutului de fi
zică atomică și posibilitatea ca, pa
ralel cu efectuarea unor investiga
ții științifice, de stringentă actuali
tate, să lărgească relațiile de cola
borare internațională în domeniul 
cercetărilor și al unor aplicații ale 
fizicii și tehnicilor nucleare. Deși 
acceleratorul intră în funcțiune 
abia la sfîrșitul acestui an, nu
meroși cercetători de peste hotare 
și-au exprimat dorința de a dobîn- 
di acces la el pentru realizarea 
unor proiecte comune de cercetare.

In legătură cu caracteristicile și 
performanțele acceleratorului de 
ioni, se subliniază că, o dată cu pu
nerea lui în funcțiune, în cursul 
acestui an, România se va situa 
printre puținele țări deținătoare de 
instalații cu asemenea performanțe.

Vorbind despre activitatea in
ternațională a Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, bazată 
atit pe relații cu organisme națio
nale din alte țări, cit și cu orga
nisme internaționale, președintele 
comitetului a subliniat că aceasta 
a fost îndreptată spre asigurarea 
unor cooperări și colaborări cît 
mai avantajoase, pe baza principii
lor politicii externe a partidului și 
statului nostru. Au fost reactuali
zate unele acorduri de colaborare 

Conducătorii partidului și statului nostru sînt informați de specialiștii Institutului asupra stadiului îndeplinirii 
obiectivelor de cercetare

cu Uniunea Sovietică, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă. R. P. Ungară, 
sint pe cale de a fi încheiate noi 
înțelegeri cu R. P. Bulgaria, India, 
Anglia. R. F. a Germanici, Suedia, 
Belgia și alte țări.

La reactorul nuclear oaspeții 
primesc explicații in legătură cu 
preocuparea specialiștilor pentru 
ridicarea continuă a puterii agre
gatului pînă la 5 000 de kW. Se 
subliniază, de asemenea, că. cu aju
torul reactorului, a fost realizată 
o gamă largă de radioizotopi des
tinați atit cercetărilor științifice, 
cit și aplicațiilor practice în dife
rite domenii. Vorbind despre preo
cupările actuale ale specialiștilor, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt informați că aici se efectu
ează studii privind optimizarea ca
racteristicilor reactorilor utilizați 
în centrale nuclearoelectrice de 
putere, precum și asupra materia
lelor și combustibililor nucleari, 
comportării acestora în cimpuri de 
radiații.

Ultimul obiectiv al vizitei con
ducătorilor de partid și de stat este 
Centrul de pregătire și specializare 
a cadrelor din domeniul nuclear, 
dotat cu un ansamblu subcritic și 
cu alte instalații destinate, în prin
cipal, scopurilor didactice. Discu- 
țiile dintre oaspeți și gazde subli
niază faptul că asigurarea cadre
lor de specialitate pentru domeniul 
nuclear prezintă o importanță de
osebită, deoarece atît în sectorul 
industrial, cît și în cel tehnologic, 
legat de energetica nucleară, țara 
noastră se găsește la început, iar 
problemele pe care le pune Pro
gramul nuclear național sînt com
plexe și dificile chiar pentru state 
cu experiență în acest domeniu. 
Ca urmare a indicațiilor primite 

•din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară 
s-a axat, îndeosebi, pe intensifi
carea măsurilor pentru recrutarea, 
pregătirea și specializarea cadrelor 
din domeniul nuclear în țară. Se 
subliniază că această acțiune s-a 
făcut în strînsă colaborare cu Mi
nisterul învățămîntului și cu alte 
ministere.

Vorbind despre realizările obți
nute în sectorul învățămîntului, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară arată că 
au fost organizate cui suri post
universitare de energetică nuclea
ră. pentru utilizarea izotopilor ra
dioactivi, cursuri de specializare 
postliceale de fizică atomică, iar 
începînd din anul școlar 1970— 
1971. la Institutul politehnic din 
București s-a înființat o secție spe
cială de centrale nuclearoelectrice.

în încheierea vizitei pe platfor
ma Măgurele și la Institutul de fi
zică atomică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat au avut o convor
bire cu cadrele de conducere ale 
Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară și ale institutului.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
secretarul Comitetului de partid al 
Institutului de fizică atomică, dr. 
Vasile Drăgănescu, a asigurat pe 
secretarul general al partidului, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, că întregul colectiv de muncă 
din institut, în frunte cu comu
niștii, nu va precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor deose
bit de importante ce-i stau în fața, 
adueîndu-și în acest fel contribuția 
la construirea în patria noastră a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Adresîndu-se apoi oamenilor de 
Știință și celorlalți specialiști 
prezenți, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a exprimat satis
facția pentru progresele constatate 
în dezvoltarea activității institutu
lui in decurs de un an, pentru rea
lizările pozitive obținute atît în 
munca de cercetare științifică, cit 
și în domeniul construcției de apa
ratură necesară cercetării și 
producției. De altfel, centrul a- 
cesta de cercetări nu are o 
istorie prea lungă, dar are rezul
tate bune și mai cu seamă un vii
tor foarte mare, a spus secretarul 
general al P.C.R. Consider că a- 
ceste rezultate constituie o promi
siune a conducerii institutului, a 
comuniștilor, a tuturor cercetători
lor și salariaților de a lucra în așa 
fel îneît să îndeplinească în con
diții bune programul național de 
dezvoltare a cercetărilor științifice 
și de folosire a energiei nucleare 

în scopuri pașnice. Dc aceea, feli
cit, atit conducerea institutului și 
a comitetului, cît și pe toți cerce
tătorii, pe comuniști pentru suc
cesele obținute pînă acum.

Cred că amplasarea pe același 
teren atit a facultății, cit și 
a institutului de fizică, adică 
crearea unui complex unitar 
dc invâțăminl, cercetare și pro
ducție, va avea rezultate deo
sebit dc bune pentru dezvolta
rea în viitor a activității noastre 
în acest sector de vîrf în știință 
și producție. De aceea, aș reco
manda conducerii Comitetului și 
a institutului să fie foarte exi
gente l'ață de proiectanți. să le pre
tindă realizarea unor lucrări cît se 
poate de utile și, desigur, intr-o 
concepție cît mai rațională, care 
să pornească de la necesitățile în
vățămîntului, cercetării și produc
ției, să creeze astfel de clădiri care 
să satisfacă necesitățile tuturor a- 
cestor activități, dar care să fie 
și frumoase, să facă viața și 
munca profesorilor și studenților 
plăcută. Dar, mai cu seamă, este 
necesar să li se creeze condiții 
de a deveni buni fizicieni și buni 
atomiști ; numai așa se va face un 
lucru bun. Și, sper că și tovarășii 
de la comitetul orășenesc, cei care 
se ocupă de sistematizarea gene
rală și proiectanții vor depune 
toate eforturile pentru a realiza a- 
ceste deziderate care sînt de o ne
cesitate absolută pentru noi.

Nu pot să-i felicit pe tovarăși 
acum, cînd abia încep lucrările, 
dar cînd vor fi gata — iar eu 
vreau ca în anul viitor să fie 
gata — vom veni la inaugurare 
și atunci îi vom felicita. Acum le 
doresc să realizeze acest institut 
în condiții cît mai bune.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat con
vingerea că atît comitetul de 
partid, cit și conducerea Institutu
lui de fizică atomică și a Co
mitetului de Stat’ pentru ener
gia nucleară sînt conștiente dc 
rolul pe care îl au în viața și 
activitatea celor două instituții și 
de necesitatea de a desfășura o 
largă muncă educativă, in lumina 
hotărîrilor Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îmbunătă
țirea activității politico-ideologice. 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a oamenilor 
muncii. De altfel', a spus vorbito
rul, cercetarea în domeniul fizicii 
este strîns legată de materialis
mul dialectic și nu se poate con
cepe un bun fizician care să nu se 
situeze pe o bază materialist- 
dialectică. Din acest punct de ve
dere îmi face, impresia că ne aflăm 
în mijlocul unor oameni care prin 
profesia lor se află pe o poziție 
fermă, materialist-dialectică, care, 
prin felul de a gîndi și de a lucra, 
sînt chemați să demonstreze prin 
tot ceea ce fac, cu noi și noi fapte, 
atît materialitatea lumii, cît și 
faptul că stă în puterea omului de 
a transforma natura, de a trans
forma societatea, de a se transfor
ma și pe sine însuși. Aveți o orga
nizație bună și puternică și nu do
resc decit să vă urez succes în 
toate domeniile de activitate, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în numele tuturor lucrătorilor 
științifici din domeniul atomic, din 
țara noastră, prof. Ioan Ursu a 
mulțumit călduros, încă o dată, to
varășului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și de 
stat. pentru indicațiile prețioase 
primite cu acest prilej, angajîn- 
du-se, în numele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, ai 
tuturor specialiștilor atomiști, să 
transpună in viață importantele 
prevederi ce derivă din Programul 
nuclear național și din hotărîrile 
conducerii superioare de partid.

Pretutindeni, în secțiile, labora
toarele. atelierele institutului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
lost întîmpinați cu stimă deose
bită și entuziasm de lucrătorii a- 
cestui modern complex de cerce
tare științifică și invățămînt din 
țara noastră. Prin aplauze, urale, 
manifestări de dragoste și simpa
tie ei și-au exprimat bucuria. înal
ta satisfacție de a avea în mijlocul 
lor pe iubitul conducător al parti
dului și statului nostru, hotărîrea 
lor fermă de a nu precupeți nimic 
pentru a transpune în viață măsu
rile preconizate dc partid avînd ca 
scop progresul continuu al Româ
niei socialiste.

Prin muncă harnică, 
prin hotărîrea de a contribu» 

la dezvoltarea agriculturii 

IN NUMEROASE IUDETE 
S-A ÎNCHEIAT RECOLTAREA 

CEH
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură — 
lucrători din I.A.S. și S.M.A.. mem
bri ai copulativelor agricole de pro
ducție — conștienți de marca însem
nătate pe care o reprezintă stringe- 
rea la timp și fără pierderi a recol
tei pentru unitățile agricole din care 
fac parte, pentru economia întregii 
țări au intensificat secerișul, trans
portul și livrarea la bazele de recep
ție a cerealelor. Condițiile climatice 
mai grele din această vară au 
fost învinse datorită organizării te
meinice a muncii, hărniciei țărănimii 
și a sprijinului primit din partea 
organelor județene de partid, de stat 
și agricole. Ca urmare a acestei rod
nice activități, campania de recoltare 
a intrat in ultima fază. Potrivit ulti
melor date centralizate la minister, 
pînă în seara zilei de 26 iulie a fost 
recoltată o suprafață de 1,9 milioane 
hectare cu griu, ceea ce reprezintă 
87 la sută din suprafața cultivată în 
întreprinderile agricole de stat și 77 
la sută în cooperativele agricole. A- 
ceasta constituie o realizare impor
tantă deoarece față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, lucrările sint 
avansate cu aproximativ 10 procente. 
Așa cum am arătat și in ziarul nos
tru de ieri, recoltarea cerealelor s-a 
încheiat in județele OLT, BRĂILA 
și DOLJ. De asemenea, încă in sea
ra zilei de duminică, oamenii mun
cii din agricultura județului TIMIȘ 
au raportat încheierea recoltatului 
tuturor suprafețelor cultivate cu ce
reale păioase in întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole. 
Folosindu-se din plin timpul priel
nic din ultimele zile, și in județele 
MEHEDINȚI. TELEORMAN. GA
LAȚI și TULCEA, s-a încheiat cam
pania de recoltare. Aceste succese 
constituie un îndemn ca și în cele
lalte județe să fie intensificate lu
crările, incit întreaga recoltă să a- 
jungă in timp scurt in hambare.

In numele țărănimii, al tuturor oa
menilor muncii din agricultură, a- 
dinc legați de partid, comitetele ju
dețene de partid au adresat telegra
me Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. personal 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se raportează încheierea recol
tatului. hotârirea de a depune, in 
continuare, eforturi pentru desfășu
rarea celorlalte lucrări agricole.

JUDEȚUL TIMIȘ. Duminică, uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Timiș au încheiat sece
rișul griului. Cu acest prilej. Comi
tetul județean Timiș al F.C.R. a tri
mis Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă in 
care se spune, printre altele : Comu
niștii, toți oamenii muncii de pe o- 
goarele județului Timiș — români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — vă raportează cu 
mindrie că, traducind in viată pro
gramul de măsuri inițiat de dumnea
voastră. stimate tovarășe secretar ge
neral. privind îmbunătățirea organi
zării. planificării și retribuirii muncii 
în agricultură, planul de producție la 
griu și orz, ce le-a revenit, a fost în
deplinit și depășit. în prezent, orga
nizațiile de partid, conducerile uni
tăților, mecanizatorii și membrii coo
peratori iși concemrează toate forțele 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de livrări la fondul central al 
statului, pentru executarea la timp ? 
lucrărilor de insămințare a culturilor 
succesive planificate și pregătirea 
Campaniei de insămințare și de re
coltare de toamnă. Ne angajăm, to
varășe secretar general — se spune 
în încheierea telegramei — să depu
nem toată capacitatea și eforturile 
noastre in slujba realizării exemplaie 
a sarcinilor ce revin agriculturii ju
dețului nostru, să înfăptuim politica 
înțeleaptă a partidului, spre binele 
patriei, al prosperității poporului ro
mân.

JUDEȚUL MEHEDINȚI. în ziua 
de 25 iulie in județul Mehedinți s-a 
încheiat cu succes campania de re

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE ȘAPTE LUNI

PIATRA NEAMȚ (prin tele
fon. de la Gh. Baltă). Colecti
vele întreprinderilor industriale 
din județul Neamț au indeplinit 
planul producției globale indus
triale pe șapte luni cu o săptă- 
mină mai devreme. Din datele 
centralizate la direcția județea
nă de statistică rezultă că dato
rită avansului ciștigat, pină la 
sfîrșitul lunii se poate realiza 
un spor de producție in valoare 
de 170 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut co
lectivele de muncă de la Uzina 
de țevi din Roman, Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești, 
Fabrica de ciment din Bicaz, 
Combinatul de îngrășăminte cu 
azot și Fabrica de cărămizi 
„Zorile noi1* din Piatra Neamț. 
S-au realizat peste prevede
rile planului 2 400 tone țevi din 
oțel, 1 000 tone amoniac com
primat, 2 290 tone îngrășăminte 
azotoase, 890 tone fire și fibre 
chimice. 9 800 tone ciment. 3.3 
milioane cărămizi și blocuri ce
ramice.

DEVA (corespondentul „Scîn- 
teii“, Sabin lonescu). Colecti
vele de muncă din Întreprinde
rile industriale ale județului 
Hunedoara raportează îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului revenit pe primele șapte 
luni ale acestui an, la producția 

coltare pe întreaga suprafață culti
vată cu griu, secară, orz și mazăre. 
Producțiile realizate de unitățile 
gricole de stat și cooperatiste sint su
perioare celor planificate, inregistri •>- 
du-se, in acest an, cele mai mari 
producții obținute vreodată in cu
prinsul acestui județ. In continuar-, 
lucrătorii de pe ogoare desfășoară o 
intensă activitate pentru terminarea 
grabnică a treieratului pe ultimele 
4 000 de hectare din cele recoltate 
manual, pentru executarea arătui i- 
lor dc vară și i'nsămințatul culturilor 
succesive și pentru livrarea către 
stat a produselor agricole contractam 
de către cooperativele agricole.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe secretar general, se spune în te
legrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu. de co
mitetul județean de partid, că oa
menii muncii din județul Mehedinți, 
alături de întregul nostru popor, iși 
vor consacra și in viitor întreaga e- 
nergie și pricepere, toată capacitatea 
lor creatoare înfăptuirii politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului de dezvoltare și inflorire a pa
triei. de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a întregii noastre 
națiuni socialiste.

JUDEȚUL TELEORMAN. In jude
țul Teleorman, unde recolta de griu 
și de orz a fost sirinsă fără pierderi, 
de pe întreaga suprafață de 149 000 
ha. numeroase unități agricole au 
realizat rezultate superioare preve
derilor. întreprinderile agricole de 
stat au depășit producția de orz a 
anului 1970 cu 800 kg, iar cooperati
vele agricole au obținut cu 600 kg la 
ha mai mult decit in anul trecut. Pa
rale] cu recoltatul păioaselor, meca
nizatorii. lucrătorii din I.A.S. și ță
ranii cooperatori, au indeplinit și de
pășit planul stabilit la semănatul po
rumbului pentru boabe în cultură 
succesivă.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Teleor
man al P.C.R., se spune, printre al
tele : în cadrul dezbaterilor care au 
loc in aceste zile pe marginea am
plului program de ridicarea activită
ții politico-ideologice la nivelul înal
telor exigențe ale etapei actuale, oa
menii muncii din agricultura jude
țului Teleorman, alături de întregul 
nostru popor, iși manifestă adeziu
nea deplină față de măsurile stabilite 
și se angajează să-și înzecească efor
turile in lupta pentru sporirea pro
ducției agricole, contribuind astfel la 
realizarea sarcinilor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al partidului cu 
privire la ridicarea continuă a nive
lului de trai material și cultural al 
poporului nostru.

JUDEȚUL GALAȚI. La 27 iu- 
lir. toate cooperativele agricole 
din județul Galați au înche
iat recoltatul griului, al orzului și 
mazării. Concomitent, unitățile coo
peratiste au transportat la bazele de 
recepție cantitățile de griu contrac
tate cu statul și cele datorate pentru 
muncile efectuate de S.M.A., acțiune 
care urmează să se încheie pină la 
sfîrșitul acestei luni.

In prezent eforturile principale ale 
tuturor lucrătorilor de pe ogoarele ju
dețului Galați sint îndreptate spre 
urgentarea eliberării terenului de 
paie, efectuarea arăturilor și insă- 
mințarea culturilor succesive, lu
crare care va fi terminată in cites a 
zile.

Aceste succese, se spune în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de către 
biroul comitetului județean de par
tid. sint rodul activității politice des
fășurate de organizațiile de partid, 
al hărniciei țărănimii cooperatiste, 
mecanizatorilor și specialiștilor, a 
înaltei lor conștiințe socialiste și con
vingerii ferme că astfel iși aduc con
tribuția la ridicarea bunăstării între
gului nostru popor.

globală, producția marfă vin- 
dută și încasată, la productivi
tatea muncii și sarcinile pro
ducției pentru export.

După calcule estimative se va 
realiza o depășire a prevederi
lor de plan cu 12 000 tone fontă, 
23 000 tone oțel, 7 500 tone la
minate, peste 67 000 tone căr
bune net. 8 800 mc bușteni și 
alte produse.

CLUJ (corespondentul „Scân
teii". Al. Mureșan). Oamenii 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități din industria 
județului Cluj au înregistrat un 
nou și important succes : la 27 
iulie ei au indeplinit planul de 
producție pe primele 7 luni ale 
anului. Pînă la sfîrșitul lunii se 
vor da peste plan produse în 
valoare de peste 205 milioane 
lei. printre care 650 tone oțel, 
1 900 tone laminate, 1 200 tone 
fier conținut in minereu. 12 500 
tone ciment. 65 000 perechi În
călțăminte si altele.

Printre colectivele întreprin
derilor care și-au realizat sar
cinile de plan înainte de ter
men figurează cele de la fa
brica de piele și încălțăminte 
„Clujana1*, Fabrica de porțelan, 
uzina „Carbochim**, fabrica de 
produse cosmetice „Flacăra", 
U.E.I.L. Huedin și Cluj și altele.
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MESAJUL PATRIOTIC
AL LECȚIEI 
DE ISTORIE

rApăm nici un 
necesitate* cdu- 

in spiritul

Ud. ..Nu trebuie 
moment din vedere 
cârii tineretului nostru .. ___
dragostei U|i dc patrie, al hotăririi 
de a fi cate in orice moment să a- 
V' re cuceririle revoluționare, inde
pendenta și suveranitatea patriei 
noastre socialiste", spunea cu dco'C-

■xp nul

și cultural-e-
itul in 
iși rea ndi- 

divjdualâ este 
de istorie. Ea 

se învață incepind din leagăn și 
durcaza — pr;n urmași — pini din
colo de mormint. Adăugind trăiri 
după trăiri la efortul de integrare in 
spiritualitatea profundă a poporului 
lor. cei mai mulți ajung la unison 
cu ea. ating culnule inspiratei contri
buții la propășirea țării.

Este adevărat, patriotismul stră
bate ca un filon prețios conținutul 
tuturor disciplinelor pe care copiii și 
tinerii le studiază in timpul școlari
tății. In fruntea tuturor, insă, stau 
lecțiile de istorie. Dorind să aflăm

I

care * nt evenimentele istorice ce au 
impresionat mai mult elevii și căile 
prin care au luat cunoștință de ele. 
am chestionat in acest sens circa 
4(*0 de elevi din diferite școli. Peste 
90 la sută dm marile evenimente sînt 
asociate de vizionarea unor filme, 
lectura unor cărți, vizitarea unor 
monumente sau muzee istorice, stu- 
dierea unor documente rare. N-am 
dori să tragem concluzia că toți pro
fesorii de istorie ai acestor elevi țin 
lecții neinteresante, șterse, lipsite de 
suflu patriotic. Ceea ce este insă cert 
e faptul că datele și evenimentele 
istorice prind viață mult mai convin
gător cind sînt Înfățișate și intr-un 
film de epoca, in paginile unui ro
man scris cu talent, in incinta mu
zeelor sau în preajma unor monu
mente care le evocă. De aceea lec
ția clasică dintre pereții clasei, se 
cere completată, chiar acolo, cu mij
loace care să dizolve limitele aces
tui spațiu convențional, dur mai 
ales cu prelungirile ei in activitatea 
cxtrașcolarâ — pionierească și de 
U.T.C. — prin vizite la muzee, mo
numente și case memoriale, vizio
nări de filme și piese istorice, întil- 
niri cu mari personalități care inter
pretează sugestiv o pagină din isto
ric. lectura unor cărți beletristice 
e .re zugrăvesc o epocă, audierea 
unor emisiuni radiofonice sau reci
taluri de poezie și muzică patrio
tică etc.

Sint școli care au Înființat bogate 
cabinete de istorie, unde elevii tră
iesc evenimentele la înaltă tensiune. 
La Liceul din Beiuș am văzut planșe 
sugestive consacrate multor momente 
din istoria națională și universală, 
colecție de documente, piese numis
matice, filme, diafilme și diapozitive

ce ilustrează plastic o idee, un f..p’. 
«<u o epocă. Cind am aflat că doi 
profesori de literatură din Tlrgii 
Mureș au reușit s.i transpună ia

de magnetofon, in lectura cotor m u 
mari actori din țară, sau a unor 
scriitori de prestigiu, pe care i-au 
înregistrat după emisiunile radiofo
nice, sau i-au solicitat personal, in 
numele unui nobil țel. mi-am dat 
cuanta ce fonotecă și filmotecă s-ar 
putea realiza — prin strădania în
treprinderilor specializate dc mate
rial didactic — pentru lecțiile de is
torie de la toate școlile din țară. 
Acum cițiva ani un eminent profe
sor iși exprima regretul că nu avem 
filme istorice, care să surprindă fio
rul unei epoci, vitejia poporului 
avind in frunte un erou național. 
Iată că de atunci au apărut pe e- 
crane : ..Dacii", ..Columna". ..Tu
dor", ,.Mihai Viteazul" și al
tele, fiind așteptat cu nerăbdare sa 
țișneascii din pagini sadoveniene și 
un ..Ștefan cei Mare" sau un ..Ion 
Vodă cel Cumplit". Poate cel mai 
eficient dar pe care Ministerul In- 
vâțămintului il poate face școlii 
este istoria noastră pe bandă mag
netică și peliculă.

Ancorarea in istoria locală, ori de 
cite ori acest lucru se poale face 
firesc la lecții, dă o puternică di
mensiune afectivă faptelor discutate, 
în același prestigios document de 
partid, menționai mai înainte, se in
dică „să prezentăm permanent stă
rile dc lucruri din trecut, să re
amintim cum a trăit clasa munci
toare. tineretul in trecut, pentru că 
numai așa tinerii vor putea să înțe
leagă mai bine realizările de astăzi, 
condițiile pe care le au". De juste
țea acestei orientări ne-au convins mai 
multe situații. La o școală din jude
țul Gorj. intr-o lecție consacrată 
feudalismului, profesorul a prezen
tat elevilor două hirtii îngălbenite 
de vreme, care conțineau jalbe ale 
iobagilor din acea localitate. împo
triva boierului ce le-a luat pămîn- 
tul. Drept iscălituri, aceste docu
mente luate dintr-o vitrină a „cău
tătorilor de comori", realizată de pio
nierii acelei școli, aveau amprentele 
a zeci de analfabet!, iar in paranteză 
scribul zilelor respective menționase 
lingă fiecare și numele. Cind copiii 
au auzit aceste nume, emoția a fost 
foarte adincă. Jumătate dintre ei iși 
auzeau propriul lor nume, purtat cu 
bărbăție de strămoșii iobagi.

La întrebarea „Ce evenimente is
torice sînt legate de istoria localită
ții voastre și ce oameni de seamă 
s-au născut aci ?“ am primit — cu 
legitimă mîndrie — răspunsuri care 
oglindesc permanenta împletire a 
conținutului lecțiilor de istorie cu 
firul faptelor locale. Dascălii acestor 
copii s-au străduit să le trezească 
mindria afirmărilor din trecut. Prin 
monografiile comunei sau ale școlii 
— întocmite și cu contribuția elevi.7 
lor — prin textele expuse la vedere, 
fotocopii după vechi documente, s-a 
ajuns la cunoașterea generalizată a 
celor mai semnificative momente din 
trecutul ținutului natal. Cu atit mai 
nefirească ne-a apărut situația intil- 
nită pe alocuri, cind copiii ru 
puteau spune nimic din trecutul sa
tului lor, incit credeai că acosta n-a 
pășit peste pragul istoriei. Cu toate

Teodor VÂRGOLICI

„Dimitrie Bolintineanu
Și

Poet, prozator și e- 
seist de seamă al vea
cului al XIX-lea. scrii- 
tor-cetățean și patriot, 
luptător pentru marile 
idealuri ale vremii 
sale. Dimitrie Bolinti
neanu este indisolubil 
legat de epoca sa. pe 
care a exprimat-o prin 
Întreaga sa activitate. 
Tocmai în această vi
ziune unitară asupra 
omului șl epocii stă 
meritul lucrării lui 
Teodor Vârgolict In 
afară de numeroase e- 
diții îngrijite si prefa
țate. de studiile si ar
ticolele publicate in 
presa de specialitate. 
Teodor Vârgolici s-a 
remarcat ca istoric li
terar competent prin 
volumele „începuturile 
romanului românesc" 
(lucrare documentata 
care va rămîne un 
permanent punct de 
referință). „Alecu Ru--
Emil Girleanu și I. 
A. Bassarabescu", ..Di
mitrie Anghel". ..Gala 
Galaction". „Retro
spective iiterare**. „Ma- 
teiu I. Caragiale".

Calitățile de istoric 
literar ale lui Teodor 
Vârgolici le aflăm și 
In recenta sa lucrare 
..Dimitrie Bolintinea
nu și epoca sa", apă
rută la Ed. Minerva, in 
colecția „Universitas". 
Asupra lui Dimitrie 
BoiinV.neanu s-au mai 
scris studii și mono
grafii. valoroase din 
multe puncte de vede
re ; lucrarea Iui Teo
dor Vârgolici înscrie o 
etapă nouă in cunoaș
terea si înțelegerea a- 
profundată a acestui 
scriitor cu o activitate 
atit de variată si cu 
un rol atit de Însem
nat in istoria literelor 
române Lucrarea este 
cea dinții amplă re
constituire a vieții și 
activității lui Dimitrie 
Bolintineanu. în core
lație directă cu epoca 
sa. ru evenimentele șl 
împrejurările specifice 
ale epocii revoluției de

epoca sa“
la 1848 și ale Unirii 
Principatelor Române.

Pentru realizarea a- 
cestei lucrări autorul 
a întreprins o asiduă 
și riguroasă muncă de 
investigare istorico-li- 
terară. cercetind atent 
și amănunțit periodi
cele vremii, bogatul 
fond de scrisori inedi
te ale lui D. Bolinti
neanu. cele peste 50 
de mape din Arhiva 
domnitorului Alexan
dru Ioan Cuza, docu
mentele din Arhivele 
Statului etc. Merită 
relevate, de asemenea, 
cercetările întreprinse 
de Teodor Vârgolici la 
Paris in Bibliotheque 
Naționale. privitoare 
la perioada studiilor 
lui D. Bolintineanu in 
capitala Franței, la ac
tivitatea sa din ca
drul emigrației româ
ne după revoluția de 
la 1848. ia apariția în 
limba franceză a vo
lumului său de poezii 
..Brises d’Orient" din 
1866. in legătură cu 
care aduce date ine
dite de o deosebită im
portantă pentru istoria 
literară.

Dintre acestea re
marcăm argumentele 
convingătoare cu care 
autorul precizează pen
tru prima oară câ data 
reală a nașterii lui D. 
Bolintineanu este anul 
1825. că anul exact al 
plecării sale la studii 
în capitala Franței este 
1846. Cercetarea auto
rului aduce date noi 
privitoare la atmosfe
ra in care D. Bolinti
neanu si-a făcut stu
diile la College de 
France, la rolul său in 
timpul revoluției de 
la 1848. Ia activitatea 
depusă în cadrul emi
grației române din Pa
ris : la împrejurările 
in care Si-a tipărit vo
lumul ..Brises d’O- 
rient" și la ecourile 
stirnite de acest volum 
în presa franceză a 
timpului.

Prezentind activita
tea literară a lui D.

Bolintineanu în strân
să legătură cu timpul 
sau și realizind o cu
prinzătoare panoramă 
a epocii. Teodor Vâr
golici demonstrează că 
autorul legendelor is
torice aparține celei de 
a treia generații de 
poeți români, care iși 
face intrarea în lite
ratură in prima jumă
tate a secolului al 
XIX-lea. sub auspicii
le romantismului. Se 
arată astfel că poetul 
abordează, printre pri
mii in literatura româ
nă. balada fantastică 
și istorică. înscriin- 
du-se pe una din 
coordonatele esențiale 
ale romantismului eu
ropean, cultivind bala
da de tip nordic, insă 
cu un evident timbru 
particular. De aseme
nea. autorul ii situea
ză cu un fin simț al 
literaturii comparate 
pe D. Bolintineanu in 
cadrul romantismului 
românesc și european, 
circumscris unor teme 
fundamentale precum 
evocarea trecutului is
toric național, intere
sul manifestat pentru 
Orient, pasiunea călă
toriilor etc.

O contribuție demnă 
de subliniat este și 
ampla bibliografie pe 
care Teodor Vârgolici 
o anexează la lucrare. 
Bibliografia cuprinde 
aproape toate scrierile 
lui D. Bolintineanu a- 
părute în periodice și 
in volume, precum și 
aoroapp tot ceea ce s-a 
scris pînă acum desore 
viața si opera poetu
lui.

„Dimitrie Bolintinea
nu si epoca sa“ ne a- 
pare ca o lucrare de 
certă rigoare științifi
că, realizată cu com
petentă de un istorio- 
literar experimentat, 
aducînd o reală con
tribuție la cunoașterea 
vieții si activității lui 
D. Bolintineanu.

Ion Dodu BALA.N

a criea c.i care au cercetat izvoa
rele au stabilit de mult lucruri ui
mitoare. în satul Făget de pe Tir- 
nave, pina acum cițiva ani n-am 
aflai pe nimeni să știe că aci s-a 
n.k'cut Ion Bianu, primul președinte 
al Academiei Române. Interlocutorii 
din lumea școlii de la Miercurea 
Sibiului s-au mirat că artistul po
porului Cornel Medrea se născuse in 
acel loc. în alte părți școala locală 
ar fi putut avea de mult numele 
unui atare creator ridicat din 
preajma ei,

Dacă in unele țări la fiecare pas 
istoria este consemnată uneori chiar 
prin fapte fără semnificație deo
sebită. la noi r.-a ajuns să fie 
suficient „developată", uneori nici In 
civa ce are valoare majoră. E posl- 
I il ca alții să poată scrie pe zidul 
unui han : „Aici a mîncat Goethe", 
«au „Aici a dormit Napoleon", iar 
noi să nu indicăm generațiilor tinere 
locurile pe unde a locuit Eminescu 
sau unde Enescu i-a transmis muri
bundului Luchian mesajul optimist 
al artei sale ? Generațiile actuale 
și viitoare trebuie să cunoască toate 
locurile unde Partidul Comunist Ro
mân și-a afirmat impetuos exis
tența. atit pe harta locală, cit și in 
atlasul istoriei noastre contempo
rane.

Istoria modernă și eficientă nu se 
mai poate invăța numai prin vorbe, 
fie ele cit de meșteșugite. La Întregi
rea unul tablou Istoric trebuie să 
concure toate artele, in frunte cu
c. a de-a 7-a. Tonusul ridicat al lec
țiilor și in special al celor de isto
rie, rezonanța modernă a evenimen- 
t. lor apuse este determinată iri 
foarte mare măsură de climatul psi
hologic și de plasticizarea conținu
tului lor prin mijloace care să con
sune cu exigențele consumatorului 
dc bunuri spirituale din deceniul in 
care trăim. Numai uzind cu dibăcie
d. : aceste căi, ridicăm trecutul la 
intensitatea vibrațiilor sufletești ale 
elevilor de azi și proiectăm viitorul 
intr-o viziune măreață, convingă
toare pentru ei. Din acest punct 
începe să se contureze, la frageda 
virstu. patriotismul militant, atitudi
nile demne și faptele concrete.

O istorie interesantă, convingă
toare nu se poate profesa dccit cu 
măiestrie. Arta interpretării istoriei 
este o știință in care ideile sint ve
hiculate de suporturi artistice și mij
loace tehnice adecvate. Dar. deasu
pra acestora, rămîne suveran omul 
de la catedră, personalitatea vie 
care imprimă sensurile, pune accen
tele, trezește ecourile, clădește sim
țămintele înalte. Dimensiunea esen
țială a competenței sale este parti
ciparea afectivă la filtrarea psihică a 
evenimentelor. Sub bagheta lui, ima
ginea patriei devine fascinantă. Tre
cutul, prezentul și viitorul alcătuiesc 
o sinteză organică, care prinde in 
adincurile ei simțirea elevului și-i 
ciștigă adeziunea totală. Se cuvine, 
deci, să se acorde toată atenția per
fecționării muncii acestui profesor 
și modernizării predării istoriei.

Și nu numai a istoriei, aș zice. 
Școlii ii stau la dispoziție o varie
tate de mijloace, care se cer tot mai 
mult valorificate. Mă gindesc, bună
oară, in primul rind, la acele obiecte 
de studiu care — chiar prin defi
niția lor — au drept obiectiv o cu
noaștere directă a patriei. între a- 
cestea, pe primul loc aș situa geo
grafia patriei. Din păcate, o bună 
tradiție in predarea acestei discipline 
in școală a Început să fie uitată, atit 
prin diminuarea de la an la an a 
ponderii sale in planurile de învă
țământ ale școlii de cultură gene
rală, cit și printr-o mai slabă preocu
pare a unor profesori pentru predarea 
vie, inspirată, de la sursă, a lecții
lor vizind natura, bogățiile șl fru
musețile țării noastre. Și ce alte lecții 
mai atrăgătoare de geografie dccit 
excursiile, drumețiile ? Cu condiția 
ca ele să nu fie făcute din goana 
mașinii sau a trenului, sub formă de 
cursă contra cronometru — cum se 
mai intimplă în diferite școli. Un 
asemenea mod de contact cu reali
tatea pierde, dc fapt, efectul și efi
ciența educativă principală : cu
noașterea pe viu, printr-o observare 
directă, prin solicitarea multiplă a 
psihicului tinărului in formare.

Asupra unor asemenea probleme, 
colectivele profesorale, părinții, or
ganizațiile de tineret, ar fi de dorit 
să mediteze mai adine, să acționeze 
cu mai multa convingere, responsa
bilitate și, de ce nu, cu mai multă 
fantezie.

Patița SILVESTRU
lector universitar

I cinema
\ • Brigada Diverse în alertă :
( PATRIA — 9; 11,30; 14; 18,30; 10;
\ 21,15, SALA PALATULUI — 18
i (seria de bilete — 3723), BUCU-
1 REȘTI — 8.30; 10,30; 12,30; 14,30;
i 16,45; 19; 21, GRADINA DOINA —
’ 20.15.
I • Un loc pentru îndrăgostiți :
* CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19;
i 21, la grădină — 20; 21,45.
1 • f loarea soarelui : SCALA —
i 8,45; JJ.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
’ GRADINA SELECT — 20.
\ « îndrăgostiți» : CENTRAL —

9,30; 12; 15; 17,30; 20,15.
\ « Dispariția Iul Tlmo : LUMINA
’ — 9—16 in continuare ; 18,15; 20,30.
\ « Program de desene animate

pentru copii : DOINA — 10.
\ • Lănțișoare verzi : DOINA —
I 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
\ e Secretul planetei maimuțelor :
. LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
) 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15;
i 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină —
1 20,15, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45;
l 16; 18,15; 20,30.
1 m Săptămlna nebunilor : MO-
4 DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
1 20,30, la grădină - 20, FEROVIAR
4 — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
’ MELODIA - D; 11.15; 13,30; 16;
l 18,30, 20,45.
' • Cum am declanșat al doilea
l război mondial : ARTA — 15,30,
’ la grădină — 20.

pentru o evaziune in senzorialul fre
netic. Dar cu ce mijloace ? Cu ace
lea ale proiecțiilor delirante. Der.vă 
din schițele și povestirile Iul VintilA 
IvănCcnnu un estetism enigmatic, a- 
nulat de propriile lui convenții. Fi
indcă atunci cind vrei să constru
iești ficțiuni, savoarea lor tensiona
lă nu se poate rezuma la mistifica
ți! jucăușe decit cu riscul facililâiii. 
Barocul multor pagini nu izbutește 
de aceea să disimuleze manierismul 
care le-a produs, aerul lor de cari
caturală gratuitate stilistică. Avem 
în vedere faptul că deseori autorul 
transformă înclinarea lui spre umor 
și truculență într-un fetiș, incercind 
ca pe aceastft calo să suplinească 
puținătatea reflecției morale și su
perficialitatea observației de viața, 
să-și salveze lipsa de profunzime a 

textului prin jo
cul facil al unor 
fraze echivoce.

în sfirșit, mai 
există o categorie 
de autori care 
consideră eh pol 
păși, fură nici □ 
primejdie, pe că
rările calofilici. 
Ei vor să 
„frumos", 
ligrafieze 
șl imponderabilul. 
Aștern pe hir- 
tle fraze cețoa
se, dacă nu df-a 
dreptul imposibi
le, pe care per
severează in n le 
crede bine aduse 
din condei, sufi
cient de seducă
toare prin arbo
rescenta lexicală, 
ca să 
conteze

rulul intim do creație. Sigur că î*i 
«■ondiUi care fac tot mai mult loc 
f.Hrăni cotidianului, căutării înfrigu
rate a documentului nedislilat. fap
tului divers incitator dc rcirospccții, 
prozei cu coloratură confeslvfi. aspi
rația spre alte tipuri dc relatare, de 
revelare a trăirii iși pune amprenta 
pe tentativele epice mai noi. cum și 
înregistrăm in anii din urmă. Expe
riența iv' arată câ acolo undi' au e- 
xlstat pnocupare pentru vitalitatea 
existenței șl o pregatir» ideologică 
filozofică și estetică și nivelul nota
ției s-a resimțit favorabil.

Sincronic cu deplasările de tipolo
gie. dispoziție etică și estetică, proza 
noastră s-a îmbogățit la capitolul ex
presivității. Au apărut cărți de fac
turi foarte diverse care conferă bio
graficului sau confoslunil valent3

S-a discutat relativ mult in ultima 
Teme daca In procesul creator este 
nai Importantă povestea, nararea 
\ emilii otelor sau, dimpotrivă, gra- 

di.scurstilul, reflex al trăirilor 
Șl intr-un caz șl in altul 

înde să rețină, oțios, nu în
de sensibilitate. Itinerare- 

gindlre șl iradiere existențială 
are evenimentul Istoric sau
sc capătă expresivitate, cit

lentul mai mult sau mai puțin 
vizibil de indemlnare tehnică. Acest 
punct de vedere se arată tot mai 
interesat de scriitură, de modalitatea 
punerii in pagină a unei intimplârl 
prin libertățile parabolei sau ale 
stilului indirect, liber, ale demonolo
gie ori divagației...

Da,- dncă, precum s-a și văzut, o 
asemenea discuție.........................
captivă propriilor 
speculații pe care 
le vehiculează, nu 
este deloc lipsit 
de folos 
mințim 
blema 
pus, șl i 
demult, 
i âspunsur 
tigioase. 
cu atit mai nece
sar să ne pronun
țăm acum și asu
pra unei aseme
nea teme cu cit 
implicațiile ei in 
creație sint mul-

île. Cerința ca 
se promoveze 

literatură valo- 
asă, insoirata 

din realitățile ță
rii noastre, din 
problematica ac
tualității, o lite
ratură menită să 
contribuie la for
marea omului nou 

— cerință for
mulată cu clari
tate și în recen
tele documente 
de partid — con
feră criticii lite
rare un rol deo
sebit în dezbate
rea unor proble
me de natură teoretică, vizind orien
tarea actului creator, evitarea in- 
tirzierii in căutări sterile, fără pers
pectivă, nefertile pentru creație, 
pentru durabilitatea acesteia.

Faptul de a fi avut mari scriitori 
caro și-au câștigat o largă și recu
noscută audiență nu este de despărțit 
de modul in care ei au construit vi
ziuni. au explorat și afirmat valori 
sociale. De abia după aceea ei au va
lorificat acest atu in cadrul unor ra
porturi formale care au întregit uni
tatea distinctivă, net individualizată 
a scrisului lor. Azi ii recunoaștem 
lesne, ca să ne referim la ultimele 
patru-cinci decenii, pe Mihail Sado- 
veanu, Tudor Arghezi, Camil Pe
trescu, Zaharia Stancu, Marin 
Preda nu doar printr-o întorsătură 
de frază sau printr-un tic verbal, 
ci prin excelența mesajului, a sune
tului unic degajat de suma particu
larităților estetice care le caracteri
zează opera. Lecția acestora, dacă se 
poate vorbi astfel, evident nu atri
buind noțiunii un înțeles didacticist, 
are in vedere efortul lor specific de 
a trata, explicita și adinei idei su
gerate de dinamica socială și mo
rală a epocii lor, a epocii noastre 
prin dublarea demersului problema
tic cu adecvate echivalențe stilistice 
și compoziționale.

Nu s-ar putea spune că n-au inter
venit in procesul evoluției litețafe , 
mutații și că în prezent acordăm a- 
ceeași atenție, ca și în trecut, de alt
fel. unor rezolvări proprii laborato-

Uniunii

riscă să rfimină

teatre

ÎNFRĂȚIREA
- 15,15; 17,30;

« Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" • La izvoare de frumu
sețe — 17.30.

• O floare și doi grădinari : 
VICTORIA — 9; 12,S0; 16; 19,30, 
UNIREA — 16,30, la grădină — 
20,30, VITAN — JG. la grădină 
— 20.
e Neamul Șoimăreștilor : DACIA 
— 8.30—19,30 în continuare.
a CIntccele mării : GRADINA 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20.30.

Premiile

arhitectilo
9

pe anul 1970
Comitetul de conducere 

Uniunii arhitecților din Repu
blica Socialistă România a a- 
cordat premiile Uniunii arhitec
ților pentru cele mai valoroase 
lucrări realizate in anul 1970, 
după cum urmează :

Ansamblul dc odihnă Ncptun 
II, realizat la Institutul de pro
iectare „Carpați": autori: arh. 
Grimberg Aron. Soluri, arh. Be
lea Liliana, arh. Bercovici Suly, 
arh. Borgovan Anca șl arh. Po
pescu Nteșești Alexandru (pen
tru industrializare).

Uzina de cineșcoapc-Bucu- 
rești, realizată de Institutul dc 
cercetări și proiectări, automa
tizări și proiectări uzine și in
stalații pentru industria electro
tehnică; autori: arhitect Hagiu 
Victor, arh. Popescu Iosif, arh. 
Donciu Gabriela și arh. Constan- 
tinescu Gabriel (pentru realiza
rea arhitecturală).

Sediul politic-adminlslraflv al 
Județului Maramureș, realizat 
la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" ; autori : arh. Alifanti 
Mircea, arh. Benedek Tiberiu, 
arh. Florian Alexandra și arh. 
Panaitescu Adrian.

Hotel „Arcașul" Suceava, rea
lizat la Institutul de studii și 
proiectare pentru sistematizare, 
arhitectură și tipizare ; autor : 
arh. Strulovici Leon.

Casele dc cultură ale sindica
telor rlin Suceava și Baia Marc, 
realizate la Institutul județean 
de proiectare Suceava; autori: 
arh. Porumbescu Nicolae și arh. 
Porumbescu Vaida Maria.

Studiul de sinteză și schițe de 
sistematizare pentru comunele 
subordonate ale municipiului 
București; realizate la Institutul 
de proiectare „Proiect Bucu
rești"; autori: ing. Ciobotaru 
Ion, arh. Iancu Dumitru, arh. 
Joja Ioana, arh. Popa Sarmiza, 
arh. Cahn Ruth, arh. Stănculescu 
Cella și arh, Zanciu Simona.

Academia de științe economice 
București, realizat de Institutul 
de proiectare „Proiect Bucu
rești"; autori: arh. Alifanti Cleo
patra, arh. Cumpănașu Paula, 
arh. Panaitescu Ruxandra, arh. 
Spandonide Constantin și arh. 
Stamatin Ruxandra.

De asemenea, au fost acordate 
mențiuni și recompense autori
lor altor lucrări valoroase de 
arhitectură și sistematizare, rea
lizate in anul 1970.

• Cortul roșu : BUCEGI — 1G.30, 
la grădină — 20, GIULEȘTI — 
15,30; 10.
• Notre Dame de Paris : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 10,15; 20,30.
9 Mlhai Viteazul : POPULAR — 
15,30; 19,30.
• Bătălia de pe Nerctva : LARO- 
MET — 15,30; 19.
• Esop : RAHOVA — 15,30; 17,45; 
20,15.
• Un surîs în plină vară : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Femela nisipurilor — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,15, Primul atac cu Ma- 
ceta — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Turnul de aramă : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Elefantul Slowly : TIMPURI 
NOI — 9,15—20 In continuare.
A Al 41-lea : VIITORUL — 16; 
18; 20.
Î Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 

omniței Ralu : LIRA — 15,30, la 
grădină — 20.
A Romeo și Julieta : MIORIȚA — 
9.30; 12,45; 16,15; 19,30.
e Din nou despre dragoste : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
e Tudor : FERENTARI — 15,30; t9.
• Treci pragul : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA 
— 15,30; 19. BUZEȘTI — 18, la gră
dină — 20.
• Faraonul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• Secretul din Santa Vittoria : 
CRÎNGAȘI — 15; 17,30; 20,
• Capcana : FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
• Greșeala fatală : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădi
nă — 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOM1S — 9;

i să rea
ch pro- 

s-a mai 
nu foarte 

primind 
pres- 

Și este Literatura adevărată,
durabilă se află

la antipodul
virtuozităților sterile

3

inedite. Vocabularul, limbajul in ase
menea circumstanțe, nu poate fi deci 
cufundat in obiectivitatea textului. 
Dezordinea notațiilor l-ar dezminți.

Totuși, nu o dată ne intimpinâ in 
scrieri recent tipărite pagini ivite din 
credința că proza se poate reduce la 
elementul subsecvent al demonstra
ției curat morfologice. Factura strict 
expresivă, înțelejLsă ca tendință uniră 
de a epuiza epicul, trădează refuzul 
de a crea prin cantonare la treapta 
formalizării. Este oare aceasta o cale 
utilă pentru a dialoga cu actualitatea ? 
Răspunsul mi se pare fără echivoc. 
Oricum am privi lucrurile, actualita
tea nu se rezumă la descifrarea ex
clusivă a unor tipare și convenții sti- 
lLstice noi (fie ele de tiu expozitiv 
sau ermetic) ; ea cere ca tendința 
spre formulări proaspete și nova
toare să fie dublată de valori consti
tutive ale noului social si moral. Alt
fel este simplă deriziune. Cum sim
plă deriziune apare scriitura redusă 
la nivelul el cel mai plat de dicton 
automat 6au de cursivitate pur eufo
nică. Consecința opțiunii îngust-sti
listice pare să fie o retranșare în 
digresiunea ilogică, cuvintul dislo
când sensul — iar vocabula refuzind 
alianța cu sensuri precizate. Este 
cumva genul de proză pe care il cul
tivă pină la un punct Vintilă Ivăn- 
.ceanu. Prima parte a recentului său 
volum Nemaipomenitele pățanii ale 
Iui Milorad dc Boatc.ille vine parcă 
să ne întărească aceasta impresie. 
Autorul pledează în această carte

Noul cinematograf din Dej

1,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină — 
),30.

a Tntîlnire cu o necunoscută : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 18; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
13,30; 18; 18,15; 20,30.
• Dc-aș fl.„ Harap Alb : FLA
MURA — 9—11,15 în continuare.
0 S-a intîmplat în recunoaște
re : MOȘILOR — 15.45; 17,45, la 
grădină — 20,15.
a Prințul negru : 11
INTRE POPOARE — 
20.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Terra '7V 
curs de construcții 
pentru pionieri

18,25 „Mult e dulce 
— emisiune de 
rin Stati.

18,40 Lirică peruană.
18,50
19,10
19,20
19,30

emisiune-con- 
tehhice 

și școlari.
și frumoasă" 
prof. dr. So-

Confruntări.
Tragerea Pronoexpres.
1001 de seri.
Telejurnalul 
Sport.

20,10 Reflector.
20.25 Clntece de compozitor! ro

mâni in interpretarea bari
tonului Octav Enigărescu și 
a corului „Madrigal" dirijat 
de Marin Constantin.

20,45 Telecinemateca : „Nimeni nu 
știe nimic" — producție a 
studiourilor cehoslovace.

22,00 Ecourile vacanței — film mu
zical de Simona Patraulea șl 
Sorin Grigorescu.

22.25 Teleglob : „Amazonia 
ruană".

22,55 Telejurnalul de noapte.

scrie 
să ca- 
chiar

nu mai 
clacă au 

de partea lor și 
acuratețea logicii. 
„Performanța" la 
care ne refe
rim implică ris
cul dublu al con
gestiei de cuvinte 
fără aderență in- 

l tie ele și, impli
cit, dezvăluirea 
golului ideatic, 

carență care meri- 
de a fi combătută

Cred că este o 
tâ osteneala — _ - —
mai cu seamă fiindcă este sesizabila 
la destui semnatari, nu obligatoriu 
debutanți. înclinării spre anecdotic 
și discursiv ii corespunde (la acest 
gen de redactare) in planul scriiturii 
apelul la metaforă, cu diluție și cu 
ostentația cazuisticii. Citatul la care 
fac apel, pentru exemplificare, este 
scos din romanul lui Eugen Zehan, 
Mlaștina, șl mi se parc grăitor pen
tru a ilustra notația pletorică (nu sin
gurul neajuns, de altfel, al acestei 
cărți, deficitară și in ce privește con
ținutul său, aderența la o realitate u- 
mană convingătoare) : „Nu mai 
dansam, dansul nostru se trans
formase intr-o suită de mișcări sub
ordonate nu ritmului tangoului, ci 
dezordinii simțurilor noastre rds-'o- 
liie, răsvrătite și revărsate din matca 
dc fiecare zi, asaltind zăgazurile so
licitate intr-atita, secundă de secun
dă, ale atotputernicelor conveniențe, 
prejudecăți, sfieli fi sete de pudoare 
nu o dată artificial întreținute, care 
din fericire pentru amindoi sau din 
păcate, nu știu — poate că dacă s-ar 
fi intîmplat, — a reușit sâ o domine 
și pe Delia, acuma, cu toate că nu 
se abandonase intr-un sărut pierdut, 
uitat, nesfirșit, simulind, in același 
timp, respingerea, impingindu-mâ cu 
brațul, dar ușor, nu mai mult decit 
era necesar pentru ca eu, la ginciul 

de teama pierderii potirului fer
mecat să mă înverșunez și mai mult 
în a-l păstra“.

Pledăm pentru strinsa corelare a 
interesului față de scriitură cu cel 
pentru precizia investigației. Scriitura, 
absolutizată ca preocupare, duce, cu 
sau fără voie, Ia o substituire de pla
nuri, la un travesti regretabil. Ceea 
ce o poate fortifica nu este abilitatea, 
ci racordarea inspirației la marile 
transformări sociale și mcvale. Numai 
un atare contact are valoare stimula
toare pentru scriitură, ii fundamen
tează aplicările. De fapt, scriitura stă 
intr-un raport de complementaritate 
cu suflul gindirii estetice, o doză a- 
preciabilă de real moderând excesul 
stilistic, silindu-1 spre ordonare atit 
sub unghi descriptiv, cit și disociativ. 
Caracterul fluid sau sincopat al ex
presiei poate fi perfect controlat și 
subordonat resurselor reflexive. Este 
punctul de vedere pe care l-a susți
nut cu strălucire Liviu Rebreanu, încă 
din 1926, într-o remarcabilă profesiu
ne de credință intitulată, semnifica
tiv, Cred. Marele prozator începe prin 
a nota că temelia creației rămine ne
greșit expresia, nu insă ca scop, ci ca 
mijloc. Și subliniază : „De dragul 
unei fraze strălucite, sau a unei, noi 
împerecheri de cuvinte, nu vom sa
crifica niciodată o intenție" Și mai 
departe, punind accentul, foarte ju
dicios pe ideea că in artă stilul nu 
poate fi validat decit de eul scriito
ricesc care are ce spune, care are 
un mesaj de transmis colectivității 
umane : „Prefer să fie expresia bolo
vănoasă și să spun, intr-adevăr, ce 
vreau decit să fiu șlefuit și neprecis. 
Strălucirile stilistice, cel puțin in o- 
pere de creație, se fac mai totdeau
na in detrimentul preciziei și al miș
cării de viață. De altfel, cred că e 
mult mai ușor a scrie „frumos" de
cit a exprima exact".

Citatul merită reținut pentru că 
vine din partea unui scriitor care a 
dovedit cit preț are pentru el pulsa
ția vieții. Dacă Rebreanu ar fi acor
dat mai multă atenție valorilor plas
tice decit investigării realității proba
bil că nici n-ar fi putut să scrie nici 
Ion sau Răscoala și nici Pădurea spi i- 
zuraților. in ale căror pagini clocotul 
pasiunilor și intensitatea durerilor 
omenești interzice aproape calofilia. 
Și nu vom putea să nu răminem nte- 
reu receptivi la adevărul reflecției 
lui Rebreanu: „Durabilitatea literatu
rii atirnă numai de cantitatea de viață 
veritabilă ce o cuprinde". Apreciere 
care, se-nțelege, nu exclude inovația 
fertilă, dar o condiționează de respec
tarea anumitor exigențe programatica 
majore, apreciere căreia ii găsesc o 
strălucită confirmare in orientările 
date de partid culturii noastre con
temporane.

H. ZALIS

In Editura politică 
a apărut: 

VIRGILIU ANGHELESCU: 
ELEMENTE DE ERGONO
MIE APLICATĂ (Colecția 
..Biblioteca organizării 
și conducerii științifi
ce"). Un instrument util 
și eficient pentru perfec
ționarea și reciclarea 
profesională a cadrelor 

din economie
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
fi

in fapte ■

ra uzina, mina, co
operativa aerienii dc pro
ducție nu s«nt numai locuri 
unde sc produc bunuri ma
teriale. unde se învață sau 
se adincese tainele unei 
meserii ; ele sint — $i tre
buie sa devină tot mai 
mult — modelatoare ale 
conștiinței comuniste

- știu toarte bir.- 
ornai nu poate fi

. turnat intr-o 
construi un om 
3-1 ajuta să sc ______
'incur. Omului trebuie să-i 
creezi convingeri. Dacă .ni 
reușit asta, ai reușit totul. 
Atitudine comunista, con
vingeri comuniste — iată 
obiectivul principal al mun
cii noastre politiro-ideolo- 
gice, rolul nostru educativ.

— Concret, cum realizați 
acest lucru ?

— Aici sint multe de 
sous — intervine tovarășul 
Da' id Doliș, locțiitorul se
cretarului comitetului de 
partid. Pentru că a lucra 
cu oamenii înseamnă, prac- 
* c. a folosi tot atitea me
tode ciți oameni sint. Tn 
primul rind. e vorba de 
cultivarea tradițiilor revo
luționare ale colectivului 
nostru.

In acest spirit tineretul 
nostru află de la bun în
cepu*. de cum intră pe 
porțile întreprinderii, că u- 
zina noastră e una dintre 
cele mai vechi din țară — 
a luat ființă aram mai bine 
de un veac, in 1864 — că 
muncitorii de aici constitu
iau un detașament revolu
ționar puternic și combativ, 
angrenat in oirze lupte de 

Fiecare filă din 
t colectivului nostru, 
aii robiei capitaliste, 

a fost udată de singe eroic 
— de muncitori revoluțio
nari — și fiecare filă apar- 
țin astăzi marelui ..ma
nual" după care facem e- 
ducația revoluționară a ti
nerilor. Despre toate aces
tea le vorbim noilor gene
rații ’ ..............
lor 
știrea 
căzați 
cialâ. , 
patriei, pentru o viață li
beră -i fericită reprezintă o 
datorie de onoare a tutu
ror. un puternic instrument 
in educarea comunistă a ti
nerei generații.

— îmi amintesc o întim- 
plare — ține să-și spună 
cuvîntul și muncitorul Ion 
Petrescu. In dorința de a 
pleca mai repede acasă, la 
un moment dat. unii tineri 
aveau tendința să lase lu
crul cu zeci de minute Îna
inte de terminarea progra
mului. Atunci m-am gindit 
să le vorbesc de condițiile 
in care munceau tinerii pe 
vremea cind învățam eu 
meseria. Tinerii m-au as
cultat cu atenție: întii unul, 
pe urmă altul au început 
să-mi pună întrebări. Pînă 
la urmă am rămas cu o ju
mătate de oră peste program 
tot discutind. De atunci 
n-au mai oprit lucrul îna
inte de vreme, au devenit 
mai disciplinați, mai șe- 
&

„topif* 
formă : a 
înseamnă 

formele

»ria

ce muncitori, tine- 
Cultivarea traditii- 

revclutionare, cin- 
memoriei luptătorilor 
pentru libertate so- 

pentru independenta

Cit de luminoase sint

cunoscut că o uzină nu este numai un loc unde se fa- 
sau alte produse, ci și o forja de caraclere, o autentică 

educativ muncitorească, comunistă. Pentru un colectiv care se res- 
a fabricii' nu înseomnă numai mîndria pentru calitatea produ- 
dor și nobila răspundere pentru formarea unor oameni înaintați, 

concepția marxisl-leninislă despre viață, cu o înaltă conșțiinlă 
naționalistă, cu simțul răspunderii pentru îndeplinirea inda- 
ae societate, de partidul comunist, de patria socialista, 
tară, organizațiile de partid și de U.T.C., colectivele de 
și-au însușit cu însuflețire chemarea secretarului general al 
intensifica pe toate eșaloanele munca polilico-educativă 

asigura ridicarea continuă a conștiinței maselor d? oarnoni ai
drhdului

„pentru o ......... . ........__ ___r..... __________ __ _ .. .
muncii, deoarece numai așa clasa muncitoare iși va putea îndeplini rolul sau 
de clară conducătoare, numai așa poporul, stăpin pc destinele salo, îți va 
putea consirui în mod conștient viitorul".

Despre o asemenea problemă majoră, în cadrul unei mese rotunde 
le intr-unui din colectivele de prestigiu ale Capitalei, uzinele „Timpuri 
cm discutat cu cîjiva muncitori mai vîrslnici, cu membri ai comite- 
parlid și ai birourilor unor organizași de bază, care ne-au vorbit 

despre experiența lor In activitatea educativă în rîndurile tineretului, despre 
obiect'vele fundamentale ce stau in prezent in fafa acestei activități.

COLECTIVUL

1
*
*
I

*
*

î

î 
\

A

MUNCITORESC
școala formării

convingerilor comuniste
in această privință indica
țiile călăuzitoare ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
care sublinia in expunerea 
sa : „Si prezentăm perma
nent stările de lucruri din 
trecut, să reamintim cum 
a trăit clasa muncitoare, 
tineretul in trecut, pentru 
că numai așa tinerii vor 
putea să înțeleagă mai bine 
realizările de astăzi, condi
țiile pe care le au. N11 tre
buie să uităm că tineretul 
nostru s-a născut in alte 
condiții și unii consideră 
că lor li se cuvine totul, că 
numai societatea are obli
gații, dar ei nu au față dc 
societate nici o obligație". 
E un îndemn al cărui ecou 
a răsunat adine in conștiin
țele noastre. Trecutul și 
prezentul trebuie mereu 
puse față în față, confrun
tate,

— Tinerii, nu spun o nou
tate, au nevoie de exemple, 
ae oameni dintr-o bucată, 
care muncesc cu dăruire, 
slujind fără să-și cruțe for
țele, patria socialistă, po
porul muncitor, cauza 
partidului, de modelele 
înaintate pe care la început 
le imită in atitudini. in 
limbaj, in felul de a se îm
brăca și cărora mai apoi 
intr-un fel al lor, perso
nal, le continuă însăși ati
tudinea față de muncă și 
viață — a intervenit preșe
dintele comitetului sindica
tului, tovarășul Ion Brea- 
zu. Urmind exemple de 
oameni adevărați, devin ei 
înșiși oameni adevărați. De 
aceea, am apelat întotdea
una la puterea exemplului: 
a exemplului in muncă, în 
disciplină, in activitatea 
politică, in viața de fami
lie. O bună parte din rea
lizările colectivului nostru 
pe linia educării in spiritul 
comunist a tinerei genera
ții se datorește puterii de 
exemplu a însuși colecti
vului.

— Aș vrea să relev și un 
alt aspect — a ținut să pre
cizeze tovarășul Gheorghe 
Ionescu, directorul uzinei. 
Afirmăm adesea că tinerii

sint continuatorii operei 
noastre de azi, că lor le 
revine răspunderea să 
ducă mai departe construi
rea noii orinduiri. Și așa 
este ! Dar, la locurile lor 
de muncă, trebuie să in
suflam in măsură tot mai 
mare tinerilor sentimentul 
că și ei sint, laolaltă cu cei 
virstnici, producători și. 
totodată, proprietari ai u- 
zinelor noastre de azi. De 
aici va decurge in mod 
firesc necesitatea imperi
oasă a răspunderii. Răs
pundere în muncă, in viață, 
față de ei înșiși și față de 
societate.

— Ce ați făcut în acest 
sens ?

— Am să dau un singur 
exemplu : în anul III. e- 
levii școlii noastre profe
sionale lucrează direct in 
producție, singuri, în me
seria pentru care s-au pre
gătit. in tot acest timp eu 
fixată o normă precisă, 
primesc salariul corespun
zător muncii depuse. Trep
tat norma — la început le
jeră — ajunge egală cu a- 
ceea a categoriei lor de în
cadrare în producție, fixată 
celorlalți muncitori. Li se 
acordă încredere, care ma
turizează și mobilizează. 
totodată, li se demonstrează 
„pe viu" că. încă de pe 3- 
cum, în calitate de părtași 
nemijlociți la rolul de pro
ducători și de proprietari 
ai avutului obștesc, le in
cumbă in mod egal nu nu
mai drepturi, dar și dato
rii, răspunderi. Astfel, ei 
simt mult mai deplin utili
tatea lor socială, genera
toare de înalte satisfacții.

— Aș mai adăuga un lu
cru — ne spune tovarășul 
Ion Gherman, membru în 
comitetul de partid — șl 
anume că tinerii noștri au 
o profundă aversiune fată 
de inechitate, de nedrep
tate. De altminteri, in so
cietatea noastră, ale cărei 
coordonate etice principale 
sint tocmai spiritul de 
dreptate și echitate, nici nu 
se putea să fie altfel. O 
dezbatere cu participarea

tinerilor pornind de la li
nele tendințe de indiscipli
nă ne-a reconfirmat acest 
adevăr. A reieșit și cu a- 
ceastă ocazie limpede cj 
lumina zilei că critica și 
autocritica — principului 
tărini de afirmare a luptei 
dintre vechi și nou in so
cietatea noastră — deschide 
calc liberă afirmării deschi
se, principiale a noului, în
tărește vigilența și comba
tivitatea revoluționară. Iar 
atragerea tinerei generații 
pe acest teren al luptei de 
idei, al vigorii și intran
sigenței politice și etice, s-a 
dovedit un mijloc educativ 
fertil in consecințe.

— Din cele arătate piuă 
acum s-ar putea spune că, 
in linii mari, munca poli
tico-Ideologică pe care o 
desfășurați in rindul tine
rilor vă mulțumește...

— N-am putea face o a- 
semenea afirmație catego
rică deoarece, in chip vă
dit, n-ar corespunde rea
lității — intervine din nou 
tovarășul David 
știe doar că, 
construirea noii 
este un proces 
permanent, la rîndul ei fă
urirea omului nou nu ciate 
fi considerată niciodată în
cheiată. La noi in colectiv 
există încă, clin păcate, su
ficiente neajunsuri pe a- 
cest tărim. Bunăoară nu 
putem să trecem cu ve
derea faptul că unii mai
ștri nu Înțeleg încă pe de
plin funcția încredințată de 
societate, o tehnicizează, 
văd in ea numai latura pro- 
fesional-administrativă și 
nu și pe cea social-educa- 
tlvă, cred că pregătirea 
profesională poate înlocui 
pregătirea politică. Nu în- 
timplător. în sectorul de 
activitate al unor asemenea 
maiștri au loc cele mai 
multe abateri de la disci
plină. ba chiar și dezer
tări din frontul muncii. 
Este o lipsă — și nu sin
gura — a activității noas
tre de pînă acum. Pentru 
că, in spiritul viu, profund 
revoluționar al politicii 
partidului nostru, fiecare

Doliș. Se 
așa cum 
orinduiri 
continuu,

conducător al unui loc de 
muncă — secție. ale 
licr, tabricâ — trebuie să 
lie in același timp un ac
tivist pe țarini ideologic, 
un bun conducător și edu
cator tic oameni. A neglija 
acest lucru înseamnă a 
neglija rolul pc carc-l are 
v.tușiiința oamenilor in în
deplinirea mărețelor obiec
ții e ale societății socialistei 
multilateral dezvoltate.

— Se știe că educarea 
tinerilor in spiritul dragos
tei față de muncă, față da 
patria socialistă, față de 
poporul muncitor este — 
cum a accentuat secretarul 
general al partidului nos
tru — și o sarcină de 0- 
noare a inșiși tinerilor. „Ei 
iiișlși, tinerii, trebuie să 
acționeze cu toată fermi
tatea pentru lichidarea ne
ajunsurilor din activitatea 
educativă..." a arătat eu 
limpezime tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In ce măsură 
activitate a organizației de 
tineret din uzină răspunde 
unui asemenea deziderat ? 
Ce-și propun tinerii să 
Iacă in această direcție ?

— Mai Iutii o precizare : 
la toate acțiunile educative 
menționate, ca de altfel la 
întreaga muncă poiitico- 
ideologică desfășurată in 
colectivul nostru, organiza
ția de tineret din uzină, 
îndrumată permanent de 
comuniști, a participat ac
tiv, iar uneori chiar a avut 
inițiativa — arăta tovarășa 
Ortansa Dumitrescu, șefa 
comisiei cultural-educative 
din comitetul U.T.C. Avem 
o organizație de tineret 
puternică, aproape o trei
me din salariații uzinei, 
sint tineri, iar din aceștia 
majoritatea sint uteeișți. 
Prezența celor mai buni 
muncitori, a ilegaliștilor, a 
oamenilor cu o experiență 
de viață bogată, la adună
rile noastre de U.T.C.. la 
ședințele noastre cu tinerii, 
a reprezentat pentru toți 
uleciștii un puternic im
bold pentru o mai bună 
pregătire profesională și 
politică. In toate activitățile 
am solicitat și am primit 
sprijinul organizației de 
partid, de sindicat, al con
ducerii uzinei. Conlucrarea 
tuturor factorilor educativi 
este cea mai sigură cheză
șie a reușitei in munca de 
cultivare a convingerilor co
muniste. în înfăptuirea i- 
dcalului nostru — formarea 
omului nou, constructor 
conștient și responsabil al 
noii orinduiri.

Nu întotdeauna am fost 
însă la înălțimea sarcini
lor educative puse do 
partidul nostru. Mai 
vem incă, printre tineri, 
indiscipllnați. oameni care 
vad in relațiile cu societa
tea numai drepturile nu și 
obligațiile, care fug de 
greutăți, care nu vor să 
dea societății mai nimic, 
dar au în schimb pretenții 
nemăsurate. Sint puțini la 
număr, dar în munca cu 
oamenii nu ne putem per
mite nici un 
organizația 
de tineret, trebuie să fim 
in primele rînduri, să 
preocupăm îndeaproape de 
formarea convingerilor co
muniste în rîndurile tutu
ror tinerilor, în conștiința 
fiecărui tinăr in parte.

Din întreaga desfășurare 
a mesei rotunde de la 
„Timpuri Noi" s-a desprins 
eu limpezime o concluzie 
de înalte semnificații etice: 
acel marc pedagog care 
este colectivul muncitoresc 
iși îndeplinește rolul edu
cativ încredințat de socie
tate, de partid, de popor 
numai in măsura in care 
sc simte deplin responsa
bil nu numai pentru pro
ducția de bunuri materiale, 
dar și pentru producția 
valorilor umane care alcă
tuiesc tezaurul de energii 
inepuizabile al operei că
reia îi închinăm toate for
țele noastre — înălțarea 
edificiului luminos a! Ro
mâniei socialiste.

Titus ANDREI

a-

rebut. Noi, 
revoluționară

ne

UNOR OBLIGAȚII 
SOCIALE ELEMENTARE ?

ram de față intr-o toam
nă, cind s-a prezentat la 
oficialitățile comunei C. 
din Dobrogeu un tinăr
medic, repartizat acolo.
Nu m-a impresionat fap

tul ca atare (e cit se poate
de firesc ca un absolvent să meargă
acolo unde este necesar), m-a impre
sionat bucuria care l-a cuprins, in 
momentul acela. pe localnici : o 
bucurie sinceră, totală ; era ca și 
cum s-ar fi întors in familia lor ui 
fiu drag plecat departe și pentru 
mult timp. Am urmărit atunci ges
turile primarului, ale secretarului co
mitetului de partid, ale președintelui 
cooperativei agricole de producție și 
ale altora. L-au înconjurat, erau e- 
moționați... Unul a alergat să-i pre
gătească un prinz celui venit de la 
drum, altul a dat fuga să-i caute tî- 
nărului o gazdă, o casă curată și 
confortabilă, un al treilea a mers 
să pregătească dispensarul pentru so
sirea celui care urma să-l ia in 
primire... Apoi, într-o recreație, au 
venit să-1 cunoască pe noul lor consă
tean învățătorii și profesorii satu
lui. Tînărul care coborîse din au
tobuz stingher și nu prea entuziast 
era emoționat și el acum, nu știa 
cum să răspundă atitor dovezi de a- 
tenție. Se luminase la chip, uitase 
oboseala drumului...

Ținărul medic venise să se integre
ze intr-un organism social complex, 
bine constituit și în care urma să în
deplinească o funcție vitală. A izbu
tit. Astăzi este acolo, in comună, om 
stimat, respectat ; intre necesitatea 
firească a comunei de a avea un me
dic bun și intre dorința lui firească 
de realizare profesională s-a produs 
o fuziune fericită.

se

...Dar am intilnit și cazuri cind o 
asemenea fuziune nu se produce, 
cind Intelectualii (profesori, medici, 
ingineri agronomi etc.) nu vin la 
tară cu gindul de a rămîne și a se 
face folositori acolo. Dună ce cițiva 
ani — și uneori doar cîteva luni — 
„s-au sacrificat la țară" — cum le 
place să se laude mai tirziu — 
dau bir cu fugiții, lăsînd in urma 
lor doar amintiri.

Ce fel de amintiri ? De multe ori 
este vorba de amintiri urite ; a- 
mintiri despre oameni care. într-o 
existență pasageră în viața 
sat, au lăsat amprentele 
sării, ale plictisului.

O asemenea amintire a lăsat, in 
județul Tulcea, un tînăr medic titu
lar, o vreme, al circumscripției din 
comuna Mihail Kogălniceanu. El a 
descins în sat cu aerul că ar vrea să 
facă treabă. A găsit un dispensar 
marc și bine dotat, oameni care-1 
așteptau și cave l-au înconjurat cu 
atenție și speranță. Curind. însă, ti- 
nărul medic a început să-și uite în
datoririle. Pleca la Tulcea sau la 
București și cite o săptămînă întrea
gă uita să se mai întoarcă.

Cu timpul chiar și șederile în co
mună au devenit simple... șederi. în
tr-o noapte un bolnav s-a dus la 
tinărul medic. Dar el n-a vrut să-1 
primească, ba l-a mai și apostrofat 
cu replici injurioase. Altă dată un 
om a fost accidentat în timo ce lucra 
în gară. Chemat de urgență tinărul 
medic a răspuns apatic „Nu mă in
teresează".

— Am încercat în zadar să-1 trezim 
la realitate — spune Ilie Mitrache, 
locțiitorul secretarului comitetului 
comunal de partid, depănindu-și a- 
mintirile despre fostul lor medic dc 
circumscripție. Era stăpinit de un 
singur gind : al plecării. Ne-a ne 
căjit și faptul că a lipsit satul de 
ajutorul competent al unui medic dar

ne-a supărat mai mult disprețul cu 
care ne-a tratat. Nu știu pe unde o 
mai fi și ce-o mai fi făcind acest 
tinăr dar trebuie să știe că pentru 
timpul petrecut aici nc-a rămas da
tor... Deși nu mai așteptăm nimic 
de la el ; ba chiar ne bucurăm că. 
ne-a lăsat în pace și a făcut loc unei 
doctorițe care a venit aici și s-a apu
cat serios de treabă.

Ceea ce surprinde și doare este 
însă altceva, și anume faptul că „a- 
mintirea neagră" s-a exercitat numai 
intr-un singur sens, dintr-o singură 
sursă. Cei care au ca îndatorire de. 
serviciu controlul riguros al felului

anchetă socială

iu care, iși iac datoria proaspeții ab
solvenți cum au reacționat ? Cum de 
a căpătat un alt post un ins care au 
și-a indeplinit îndatoriri sociale ele
mentare. care și-a bătut joc — lite
ralmente ! — de o repartiție in pro
ducție, de un post, de sănătatea 
oamenilor ? De ce a fost primit la 
noul loc de muncă ? Oare societatea 
noastră este la discreția unui vintu- 
ră-țară, care dacă vrea iși face dato
ria, iar dacă nu, nu ? De unde aceas
tă îngăduință, această toleranță de-a 
dreptul nocivă ?.

Este timpul să curmăm și această 
formă (mai ascunsă) de parazitism 
social : fuga din loc in loc, către 
cuiburi mereu mai ferite, către co
moditate. Cum de iși asumă un or
ganism sau altul sarcina de a pla
sa intr-un post un element care la 
primul loc muncă s-a dove-

primi ?
— Treaba lui babacu' ! Eu sînt 
mulțumit și-așa ! Duc o viață 

intelectuală...
(Desen de V. TIMOC)

dit iresponsabil ? Pe cei de acolo 
nu-i interesează caracterizările, refe
rințele care s-au dat ? Sau poate că 
nici nu le cer ? Nu putem să nu ară
tăm că sint țări in lume unde nici 
un simplu post de vînzător, de pildă, 
nu se poate obține dacă referințele
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O n urma publicării artico- 
B iului purtind titlul de mai 
I sus („Scinteia". 23 iulie 
■ a.c.), la redacția noastră 

au sosit numeroase scri
sori din toate colțurile 

țirii. Oameni de diferite profesii, din 
diferite sectoare de activitate iși ex
primă indignarea tată de practica a- 
nacronică a bacșișului, demonstrează 
incompatibilitatea acestui revoltător 
narav cu climatul etic al societățu 
noa *.re. „Un ob;cei degradat și dt- 
«n-adant*. „Un mijloc de a jecmăni 
cetățeanul'*, „O sursă de venituri 1’ - 

— sint expresiile care se repetă

Redăm mal Jo, ctieva fragmente dm 
corespondența primită :

„Am citit cu deosebit interes arii- 
eo’lul și sint întru totul dc acord cu 
concluziile care sc desprind din el — 
ne --crie Miiu Victor, tehnician la Li
zina „Electroputere“-Cra’ova : „In
România socialistă cetățenii air.t r<- 
tribuiti după cantitatea și calitatea 
muncii depuse, după importanța ei 
socială. Acestea sint criteriile prin
cipale ale repartizării fondului de 
consum intre membrii societății și 
nimeni r.u le poate incâiea". Practic, 
cum se petrec insă lucrurile in unele 
cazuri ? O serie de indivizi puși pe 
căpătuială r.u înțeleg să-si facă da
toria, pentru care primesc salariul ca 
toți ceilalți angajați, decît dacă ce
tățeanul „mișcă din urechi", ,.-:e 
scurmă in pungă*, „face cinste" <'-) 
— pe scurt, daca dă bacșiș _ Chelner, 
vînzător sau frizer, el lh dă de in’c- 

că. pe lingă prețul plătit unlte'.iî 
in care lucrează și al cărei angajat 
este, trebuie să ii plătești si iui unui. 
Cum? O data, afllndu-mă intîmp’i- 
tor intr-un magazin de confecții am 
asistat la următoarea scenă : un c-— 
tâțean a cerut un costum de o anu
mită mărime și talie. Nu voi reda

‘.re.

SĂ STÎRPIM BACȘIȘUL!
îu zeci de scrisori, cetățeni de cele mai diverse profesii

se alătură opiniilor din articolul nostru
aici întreaga scenă penibilă la care 
am asistat. Ceea ce vreau să spun 
este că, pentru a scoate cițiva lei din 
buzunarul cetățeanului, vinzătorul 
s-a pretat la o întreagă gamă de 
trucuri — de la răspunsul in doi peri 
la aluzia cea mai transparentă. Omul 

u a fost servit pînă nu a dat bacșiș.
In tot acest răstimp m-am întrebat : 
dacă id toate aceste sectoare de acti- 
vitair* ar avea loc un control riguros 
pe linia respectării disciplinei in 
muncă, dacă s-ar da dovadă de mai 
multă atenție față de sesizările ce
tățenilor, practica retrogradă a bacși
șului nu ar fi oare lichidată ? Eu cred 
< i da. întotdeauna bacșișul presu
pune încălcarea obligațiunilor de 
serviciu. Să stirpim bacșișul înseam
nă deci să stirpim abaterile in mun
că. atitudinile înapoiate, lipsurile din 
domeniul supravegherii și controlu
lui, rA acordăm o mai mare atenție 
bizarilor .■etâțenllor. Pe de altă 

parte, așa după cum se subliniază șl 
in articol, „nu puțini dintre noi, oa
meni care ne ciștigăm cinstit un sa
lariu cinslit, oameni care nu conce
pem să trăim altfel decît din muncă, 
printr-o ciudată alterare a fibrei o- 
biectiviTății, ne repezim să întindem 
trei, treisprezece sau treizeci de lei ■ Desen de Eugen TARU

chelnerului, frize
rului, vinzătorului, 
șoferului de taxi 
și altora. „Deci, să 
stirpim bacșișul în
seamnă deopotrivă 
să le impunem și 
altora să trăiască 
așa cum trăim noi, 
din muncă cinstită. 
Și ori de cite ori 
intîlnlrn cite un a- 
semenea individ să 
luăm atitudine fer
mă, intransigentă, 
să nu trecem ne
păsători mai de
parte. Dacă nu ad
mitem ca nouă să 
ni se plătească de 
două ori pentru a- 
ceeași muncă, să 
nu admitem nici 
noi să ni se ceară 
de două ori plata 
pentru același ser
viciu".

„Printr-o împre
jurare a cărei rela
tare nu-și are ros
tul aici, am avut

ocazia să aflu cîteva cazuri de per
soane chemate în fața instanței pen
tru a-și justifica veniturile, conform 
legii nr. 13 — ne scrie Vasile Tonu, 
secretar la școala generală din co
muna Coteana, județul Olt. Ceea ce 
am remarcat de la bun început era 
diferența vădită dintre sumele în
scrise pe statul de salarii — între 
1 500—2 000 lei lunar — și bunurile 
achiziționate, în valoare de 150— 
200 000 lei, in numai 4—5 ani de mun
că. Dacă puneau tot salariul deo
parte și tot nu ajungeau la sumele 
pe care erau chemați să le justifice ; 
ca să nu mai vorbim de (aptul că in 
toată această perioadă au avut ne
voie de hrană, de îmbrăcăminte, de 
bani pentru plata serviciilor curente 
etc. Cum realizaseră aceste „perfor
manțe" ? Răspunsul l-am primit mai 
înainte decît m-aș fi așteptat. In 
chiar timpul procesului de care vă 
vorbesc, unul din ei — de profesie 
medic — a fost prinâ condiționind a- 
cordarea asistenței medicale... contra 
cost, luind mită. Iată cum, una din 
realizările fundamentale ale orindui- 
ril noastre, gratuitatea asistenței me
dicale, a fost anulată de către un in
divid venal pentru o mulțime de oa
meni care au intrat in raza activi
tății sale. Nici o pedeapsă nu este 
prea aspră pentru un asemenea ele
ment ; cred că societatea are nu nu
mai dreptul dar chiar datoria să con
troleze căile pe care — prin bacșiș, 
șperț, mită — unul sau altul se îm
bogățesc",

în acest sens, loan Codreanu, din 
Dorohoi, ne scrie : „Toate cele spuse 
în articolul din „Scînteia" sint ade
vărate — șj încă nu acoperă toate 
dimensiunile problemei. Articolul 
face apel la noi, „cei care ne ciști- 
găm cinstit un salariu cinstit" din 
care trăim și ne îndeamnă să nu mai

dăm bacșiș. Eu socotesc însă că nu
mai crearea unei opinii de masă nu 
este suficientă. Propun ca cei care 
iau bacșiș să fie sancționați și pe 
cale legală — contravențional".

„Bacșișul este un adevărat flagel
— scrie șoferul lulius Cenean din 
București. Sint mulți care iși aleg 
meseria și locul de muncă in așa fel 
incit să Ie „pice" bacșiș. Trebuie să 
fim neiertători cu coi care iau și cu 
cei care dau bacșiș. Cred că veți mai 
reveni și cu alte articole".

„Sint unii care și-au transformat 
locul de muncă in tarabă unde vind 
contra șperț sănătate. învățătură și 
altele — opinează Emiliau Lungu 
din Gura Humorului, județul Su
ceava. Să eradicăm din aceste locuri 
năravurile degradante I Opinia pu
blică — dar și autoritățile de resort
— trebuie să acționeze cu mai multă 
hotărire !“.

„Oameni lipsiți de conștiință (po
litică, etică, profesională) — ne scrie 
V. Drăgoiu din București — ne iau 
bani pentru un serviciu pentru caro 
ei primesc salariu, in multe cazuri, 
folosindu-se de mijloacele organiza
țiilor socialiste ai căror salariați 
sint. Cine nu știe că unii medici, fo
losind aparatura și ustensilele statu
lui — pe care, în țările capitaliste, 
un medic nu le poate poseda nici 
după o viață de muncă asiduă — în
casează, pe lingă salariu, fie că e 
vorba de o carie dentară sau de o 
intervenție chirurgicală, sume în
semnate ? Cred că asemenea practici 
trebuie combătute de către organele 
de partid, sindicale și U.T.C., de la 
aceste locuri de muncă, de către 
conducătorii adminlstratiyi. Numai 
printr-o acțiune , conjugată a aces
tor factori, a opiniei publice și a oa
menilor legii vom putea stirpi bac
șișul — sub toate formele. Și trebuie 
să-1 stirpim

sint proaste. Și atunci cum Încredin
țăm noi răspunderea pentru sănăta
tea a sute și mii de oameni unul ins 
care a arătat cu prisosință că e'-te 
lipsit de un elementar spirit de răs
pundere ? Sau. educarea unor copii, 
ca in exemplul de mai jos ?

în comuna Dorobanțu. din același 
județ Tulcea, au sosit in toamna a- 
nului 1969 doi tineri absolvenți ai 
Institutului pedagogic de 3 ani din 
Constanța : Marian Vasilescu și E- 
miran Gemai. Erau primii profesori 
calificați care pătrundeau in acest 
sat. Oamenii i-au intîmpinat cu evi
dentă bucurie și emoție. Directorul 
școlii, un învățător localnic, i-a luat 
din prima zi la el acasă pînă avea să 
li se găsească cite o gazdă. Dar curind 
entuziasmul localnicilor s-a stins, 
sub ploaia de mofturi și indispoziții 
a celor doi ..domnișori". în zadar au 
fost toate gesturile de atenție și bu
năvoință. Emiran Gemai a plecat 
după primul trimestru lăsindu-le co
piilor amintirea unui profesor „ciu
dat", care-i trata cu lehamite, ca și 
cum s-ar fi aflat la capătul unei ca
riere lungi și obositoare. Marian Va
silescu a mai rămas, deși lăsa să 
se înțeleagă că ii e tare greu, că ..se 
sacrifică" pentru satul acesta. Ve
nea la școală întotdeauna tirziu pentru 
că nu se putea trezi la 8 dimineața. 
Și-a schimbat cîteva gazde Dentru că 
nu știau să-i prepare cafea. Cu o săp- 
tămină înainte de sfîrșitul anului 
școlar, fără să încheie mediile elevi
lor, și-a strîns bagajele și-a plecat. 
A conchis că destul „s-a sacrificat". 
Ce sacrificiu a făcut ? Cit de mult 
a muncit ? Și-apoi, la urma urmei, 
nu pentru o asemenea muncă s-a pre
gătit, pc cheltuiala statului, a po
porului ?

— O dală, treci nd pe coridorul șco
lii — povestește directorul — am vă
zut un școlar stind la pindă. Cerce
ii nd. am constatat că Vasilescu, in- 
trind la ore. le spunea elevilor : Ce 
vreți, sa facem lecții sau să vă ju- 
cați ? E lesne de înțeles ce preferau 
copiii. Atunci, spunea profesorul, sâ 
meargă unul din voi pe coridor și 
să pindească dacă nu cumva vine 
directorul... Și in timp ce copiii se 
jucau, ..profesorul" Vasilescu stătea 
la catedră, intr-o stare de prostație 
sau citind romane polițiste. Toate 
încercările noastre de a-1 face să în
țeleagă că purtarea lui e nedemnă 
și că in felul acesta prezența lui 
în sat nu numai că nu folosește ni
mănui dar ne și încurcă n-au dat 
nici un rezultat. Pentru ce a făcut 
facultatea un asemenea tinăr ? — se 
întreba directorul. Am aflat că pă
rinții „i-au aranjat" (pe ce căi, cu ce 
mijloace ? — n.n.) un post in Con
stanța...

Cele mai serioase semne de între
bare se ridică însă în altă parte. Așa 
cum am aflat, Dorobanțu este de
parte de a fi singura comună dobro
geană care a suportat hachițele unor 
absolvenți ai Institutului pedagogic 
din Constanța, oameni fără o ele
mentară conștiință cetățenească si 
profesională. Cum justifică organiza
ția de partid, cadrele didactice, or
ganizația U.T.C. din institut apariția 
acestor rebuturi ? Fiind vorba de oa
meni, rebuturile sint inadmisibile. 
Cum s-a făcut aici educația comu
nistă a studenților ?

„Nu sc poate separa procesul de 
predare a cunoștințelor profesionale 
de întregul proces educativ ; acesta 
constituie un tot unitar - spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in stră
lucita expunere la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative. Toți pro
fesorii, toți învățătorii trebuie să fie 
și specialiști și educatori ; dacă nu 
îndeplinesc ambele condiții nu pot 
fi promovați in aceste funcții".

Cum și-au îndeplinit îndatoririle 
educatorii educatorilor ? Nu știm cit 
de „specialiști" sint foștii lor stu- 
denți, azi dezertori, dar măsura in 
care sint educatori am văzut-o. Soco
tim că îndatoririle lor nu s-au termi
nat o dată cu inminarea diplomei da 
absolvent și a repartiției ; este abso
lut necesar ca. în colaborare cu in
spectoratele școlare județene, institu
tele pedagogice, toate instituțiile de 
invățămint superior ai căror absol
venți predau in invățămint să exer
cite un număr de ani controlul — 
metodologic și general — asupra fe
lului cum iși îndeplinesc absolvenții 
îndatoririle. Pentru că misiunea lor 
nu s-a încheiat in clipa absolvirii — 
este limpede.

De acord cu ideea expusă mai 
înainte, dr. Nicolae Anton, directorul 
Direcției sanitare a județului Tulcea, 
aducea un plus de precizări :

— Cred că o parte din vină o poar
tă facultățile din care vin acești 
tineri absolvenți. Vin aici cu re
partizarea in mină și se poartă ca 
și cum s-ar aștepta să-1 introducem 
imediat in mari și moderne institute, 
într-o viață de literatură de previ
ziuni științifico-fantastice. Fac niște 
ochi mirați cînd ii ducem să-i insta
lăm la țară într-un post de cea mai 
mare utilitate socială. Ce II s-o fi 
spunind acolo, la facultate, acestor ti
neri, despre munca ce-i așteaptă ? Ce 
află ei acolo despre ce se petrece tn 
viața acestei țări ? Ce știu ei despre 
conștiința datoriei civice ? Cred că 
există, in sistemul nostru de învăță- 
mint superior, un gol în pregătirea 
pentru viață a absolvenților.

Socotim că este de datoria tuturor 
factorilor responsabili, in primul rind 
a Ministerului Invățămintului, să ia 
deindată măsurile ce se cuvin. Obli
gațiile față de societate nu sint fa
cultative, cu atit mai mult cu cît so
cietatea plătește cu bani grei forma
rea specialiștilor pe toate treptele da 
invățămint. îndeplinirea lor nu poat« 
fi lăsată la „bunăvoința" unuia sau a 
altuia !

Mihai CARANFIL
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împreună cu întregul popor, oamenii de știința 
au primit cu cel mai viu interes expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice și cultural-educative. Hotăriți să-și 
aducă întreaga contribuție la realizarea programu
lui de dezvoltare a conștiinței socialiste a poporu
lui. specialiștii din institute și laboratoare de cer
cetare au reținut aprecierile și indicațiile care ex
primă necesitatea imperioasă de ,,a pune pe primul 
plan forțele proprii, folosirea muncii și conștiinței 
proprii, a priceperii proprii, a forțelor clasei mun
citoare proprii". Existența unui puternic potențial 
tehnic și științific constituie o premisă certă a în
făptuirii acestei sarcini, de cea mai mare importan
ță pentru progresul economiei naționale, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai al poporului

RĂSPUNDEM CHEMĂRII PARTIDULUI 
DE A FOLOSI MAI BINE

FORȚELE PROPRII ALE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
r

Potențialul nostru
r

iehnico-științific justifică
încredere deplină
Prof. univ. Florin CIORĂSCU

directorul Institutului de fizica București

pe plan mondial,

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate implică in pri
mul nnd — așa cum ne arată do
cumentele Congresului X al P.C-.R, 
— progresul multilateral al indus
triei, agriculturii și altor ramuri ale 
producției de bunuri materiale. Or, 
asemenea progres, dacă ar urma sâ 
lie asigurat in mare parte prin 
cumpărarea din străinătate de fa
brici întregi, instalații și utilaje, in 
alarâ de laptul câ ar presupune 
mari cheltuieli financiare, ne-ar 
obliga să râminem veșnic tributari 
sistemului de a ne adresa altora 
pentru a ne ține la curent cu evo
luția tehnologiei 
am de rapiad a

Mi se pare limpede că, dacă vrem 
să ne industrializam pe scară am
plă, la nivelul creării condițiilor de 
laurire a comunismului, trebuie sa 
ne auloindustrializam intr-o pro
porție considerabil mai mare de
cit o facem astazi — ceea ce desi
gur nu înseamnă că tindem 
!<=. autarhie, alituame la lei ae 
nociva pentru o economie moaerna, 
sănătoasă. Linia corectă este aceea 
trasată de conducerea partidului : 
ampliticarea aportului forțelor pro
prii și a priceperii noastre. In în
treaga țara sint create astăzi con
dițiile necesare pentru a păși cu 
încredere nu sporită, ci deplină pe 
această cale. Se pot cita multe 
exemple care să ateste existența 
acestor condiții m diverse între
prinderi șj institute de cercetări, 
fiar oricit de lung ar fi șirul exem
plelor, incă nu ar spune lutul. De 
lapt, sintem in situația de a afir
ma că nu mai exista nici un sec
tor al producției materiale fără o 
capacitate de creație mult supe
rioară celei realmente valorificate 
pina la capăt. Este lructul acumu
lărilor succesive de-a lungul mul
tor ani, obținute prin extinderea și 
modernizarea invâțămințului de 
toate gradele, prin progresul cerce
tam noastre științiiice in elucida
rea unor probleme de mare interes 
actual, teoretic și aplicativ, prin 
formarea de muncitori, tehnicieni 
și ingineri cu înaltă calificare pe 
care o dă numai rezolvarea pro
blemelor tehnice puse de marea 
producție modernă.

In cuprinzătoarea sa expunere 
de la y iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbind despre perspec
tivele pe care le deschide fiecărei 
categorii de oameni ai muncii fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, sublinia : „Va cu
noaște o puternică dezvoltare inte
lectualitatea noastră, îndeosebi in
telectualitatea tehnică, va crește 
rolul științei ca factor tot mai im
portant in întreaga activitate de 
organizare a societății socialiste-. 
Sint cuvinte care ne mobilizează și 
ne îndeamnă să ne sporim substan
țial contribuția pe care conducerea 
partidului și statului o așteaptă de 
la noi. Talentele native ale acestui 
popor, dintre care multe se pier
deau in trecut meii ales pentru că 
le lipsea mediul prielnic de dez
voltare, constituie azi un conside
rabil potențial de creație tehnică, 
așieptind doar să fie pus în depli
nă valoare. O dovedesc mai intii 
realizările de pină acum, conduse 
cu chibzuință, după planuri 
bine puse la punct. O arată 
apoi atitea invenții care au primit 
premii maxime in confruntări in-

X______________________

ternaționale de prestigiu, precum 
și lucrările științifice originale 
care ne-au deschis drumul multor 
cooperări de mare interes in strâi- 

Inlaptuirile științei și ien- 
mcii romanești pot rivaliza, intr-un 
șir de domenii, cu cele obținute ia 
țările dezvoltate din punct de ve
dere industrial. Și totuși, așa cum 
arata secretarul general al partidu
lui — din nefericire cu prea multă 
dreptate — la noi „a devenit un 
comei de a pini numai spre ceea ce 
se tace in alta parte, in străinătate, 
de a apela pentru orice Ia import. 
Aceasta arata ea exista o anumita 
concepție de a considera câ tot ce 
este străin este mai bun. o anumi
ta — hai sa-i zicem — ploconire 
lață de ceea ce este străin și mai 
eu scama lață (ic ceea ce este pro
dus in Occident, tie câ e bun, fie 
că c rău"... un duș rece pe care-1 
merităm. A ne exprima regretul 
nu-i insă suficient. Ce-i de făcut și, 
mai ales, ce-i de făcut de îndată ?

Cred că trei mari probleme, in 
care este implicată munca de ino
vare tehnico-științifică, ne stau a- 
cum in fața : reducerea importului 
de licențe pentru tehnologii dc pro
ducție prevăzute in planul de dez
voltare a economiei, aducerea la 
parametrii proiectați a obiectivelor 
industriale care nu i-au atins, sau 
n-au perspectiva să-i atinga la ter
menele planificate și, in surșit, pro
blema subproduselor, care, fiind 
cerute in cantități relativ mici, se 
importă pentru ca nu-i rentabil să 
lie produse in țară. Toate aceste 
probleme poi fi rezolvate prinlr-o 
cooperare strinsă intre întreprinde
rile beneficiare, institutele de pro
iectări și cele de cercetări, dar in
tr-un climat dc cooperare nou, ba
zat pe încredere reciprocă și pe 
convingerea câ pentru a învinge di
ficultățile nu e nevoie decit de 
voința fermă.

Aparent, problema reducerii im
portului de licențe este cea mai de
licată dintre toaie, intrucit se mai 
pol auzi astfel de replici : „Ce le 
compari d-ta cu cei de la firma 
X ?", sau : „Ce-mi vii d-ta cu so
luții intr-o problemă pe care nici 
firma Y nu a ajuns incă s-o re
zolve așa ?“, sau : „Știi câ nici 
specialiștii din vest nu și-au for
mat incă o opinie cu privire la va
loarea economică a produsului pe 
care-1 propui ?•• ș.a.m.d. Și nu nu
mai cadrele tehnice din producție 
manifestă uneori neîncredere in 
forțele proprii. La îndemnul de a 
transmite industriei unele rezulta
te ale activității lor, mai sint cer
cetători care răspund : „Cei de a- 
colo nu se pricep, nu știu, nu vor 
să știe !“, sau „Dacă mă voi ocupa 
de valorificarea acestei soluții, un 
timp nu voi mai elabora nici o lu
crare științifică, nu voi mai publi
ca nimic, cercetătorii vor uita că 
exist Ambele puncte de vedere 
sini profund dăunătoare și va tre
bui sa combatem cu toată holărirea 
această neîncredere reciprocă. Che
zășia succesului o constituie faptul 
câ noi toți — muncitori, tehnicieni, 
ingineri, oameni de știință — sin
tem notăriți să răspundem chemării 
partidului dc a ne intensifica clor- 
turile in domeniul creației originale, 
convinși fiind că pe această cale 
vom asigura succesul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

In actualul cincinal, industria 
construcțiilor de mașini a fost oa- 
entată spre rezolvarea unor pro
duse de inaltă tehnicitate, compe
titive. pentru a-și spori contribuția 
la echiparea tehnică modernă a e- 
conomiei naționale. Un loc impoi- 
tant în această ramură revine con
strucției de material rulant, dome
niu in care îmi desfășor activitatea 
didactică și de cercetare. M-aș re
feri. de pildă, la faptul că progra
mul de reutilare tehnică a trans
porturilor noastre feroviare preve
de înlocuirea tracțiunii cu abur, pe
rimată și costisitoare, prin tracțiu
nea Diesel și electrică, mult supe
rioară din toate punctele de vedere, 
care va reprezenta la stîrșitul ac
tualului cincinal 95 la sută din tra
ficul feroviar al țării.

In ceea ce s-a făcut și se va face 
in acest scop, cuvintul hotăritor a- 
parține forțelor științifice tehnice 
proprii. După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in expunerea la 
Consfătuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice și cultural-edu
cative. „...este cunoscut că atunci 
cind am pus sarcini in fața munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor si 
a cercetătorilor am rezolvat multe 
probleme complicate. Chiar la unele 
utilaje importanțe, pină Ia urmă a 
trebuit să-i punem pe tehnicienii 
români să găsească soluții și să asi
gure buna funcționare". în legătură 
cu acest din urmă aspect, aș dori 
sâ mă refer la un fapt grăitor. în 
perioada asimilării la noi a loco
motivei Diesel electrice, care repre
zenta ultimul cuvint al tehnicii

r londiale, s-a constatat că o seamă 
di dispozitive acționau cu o efici
ență relativă, comportindu-se ine
gal și oscilant. Cercetătorii și p.'o- 
iectanții români au pornit din p ri

tmul moment la căutarea unor so
luții de îmbunătățire. Ei au realizat 
o nouă schemă de slăbire a cim- 
pului magnetic al motoarelor de

de asemenea, exercitai ea acestui 
spirit. Pornind de la experiența do- 
bindită in timpul elaborării prime
lor instalații și datorită urmăririi 
permanente a realizărilor obținute 
in țările cu rețele dezvoltate de 
tracțiune electrică au fost amelio
rate, in mai multe rinduri, soluțiile 
adoptate inițial.

util, în institutele noastre. S-a pe
trecut însă 
încă un 
cazuri 
nc o 
pararea 
tru elaborarea ___ ___ ... ............
In asemenea cazuri avem de-a face 
cu o manifestare a concepției des-

și se mai petrece — 
fenomen ilogic : în uncie 
mai curind se 
aprobare pentru 
unei licențe, decit pen- 

unei soluții proprii.

unele 
obțl- 
cum-

Țara noastră se mindrește astăzi 
cu zecile de mii de cercetători cu 
înaltă calificare, un corp de elită 
care contribuie la progresul știin
ței și tehnicii, la dezvoltarea eco
nomiei, la dezvoltarea multilaterală 
a societății socialiste. In mai bine 
de două decenii de activitate, des
fășurată in cadiul invâțămințului 
superior, al institutelor departa
mentale sau ale Academiei, in la
boratoarele de cercetări din ma
rile întreprinderi, ei au rezolvat 
probleme de o importanță vita
lă, dindu-și aportul la valorifica
rea unor materii prime, la îmbu
nătățirea calității și modernizarea 
producției, la scăderea prețului de 
cost al produselor etc. Fără în
doială că și in această privință se 
cer eforturi sporite, că mai avem 
incă multe de făcut pentru a răs
punde condițiilor create de parti
dul și statul nostru. Se constată 
insă și existența unei necorelâri in
tre rezultatele obținute și aplicarea 
lor in producție, fapt tare aduce 
daune însemnate economiei națio
nale. Mi-aș Îngădui să citez citeva 
exemple semnificative din domeniul 
meu de activitate.

Se știe că progresul metalurgiei 
depinde, in buna măsură, de cali
tatea materialelor refractare. Prin
tre acestea se numără și refracta
rele magnezitice, care se procură in 
cea mai mare parte din import. C'i 
mulți ani in urma, împreună cu co
laboratorii mei. am rezolvat pină la 
faza pilot obținerea hidroxidului de 
magneziu din apa Mării Negre. Lu
crarea a fost brevetată in cîtcva 
țâri, in primul rîpd in aceiea care

Afirmarea creației originale impune 
eforturi conjugate

tracțiune cu trei trepte de mutare, 
aducind și alte modificări, privind 
ridicarea gradului de siguranță a 
circulației, ameliorarea condițiilor 
de lucru ale personalului și, in sfir- 
șit, dar nu in ultimul rind. creș
terea 
la 1 
cit 
la 1_. .. _______
Sutele de mii de orc investite 
studii, proiectări, experimentări, fac 
ca, in momentul de față, locomoti
vele Diesel electrice perfecționate 
să poarte pecetea inteligenței, a 
spiritului inovator al specialiștilor 
români.

Construirea primei linii electrifi- 
București-Brașov a solicitat.

Prof. dr. ing. 
Alexandru POPA 

prorector al Institutului politehnic 
București

vitezei de circulație de 
pe oră, 

licență, 
pe oră. 

in

80—100 kilometri
se prevedea in 

120—160 kilometri

-

Procedeul, instalația și catalizatorul pentru fabricarea stirenului de 
înaltă puritate, realizare românească premiată la Salonul de invenții 
de la Bruxelles și brevetată într-o serie de țări avansate din punct da 
vedere industrial, permite înlocuirea unei materii prime scumpe, etilena, 
cu gaze reziduale folosite pînă acum drept combustibil. Randamentul 
instalației este cu 25 la sută mai mare decît cel realizat pe plan mondial

Aceste exemple, alese dintre 
multe altele, atestă că avem spe
cialiști deosebit de capabili. Din 
păcate, ei nu au fost folosiți întot
deauna in modul cel mai rațional, 
astfel ca potențialul de creație ști
ințifică și tehnică pe care-1 repre
zintă să rodească deplin. Multe din 
problemele de stringentă actualitate 
și-ar fi putut găsi rezolvarea, la 
un inalt nivel calitativ și in timp

pre care se vorbește in expunerea 
tovarășului Ceaușescu, că „tot ce 
este străin este mai bun". Desigur 
că importul rațional și limitat de 
licențe, in special pentru acele sec
toare in care experiența și posibi
litățile noastre sint deocamdată mai 
modeste, este firesc. El trebuie du
blat insă de el'orlul perseverent al 
specialiștilor noștri, in direcția dez
voltării și diversificării soluțiilor 
sau instalațiilor importate. Astfel 
vom reuși să amortizăm mai rapid 
fondurile valutare cheltuite și vom 
stimula creația proprie. Și in 
ceastă privință există însă rezis
tențe sau ezitări. Sint convins, de 
pildă, că am fl putut realiza mai 
mult chiar in construcția de loco-

a-

motive Diesel electrice, la rare 
m-am referit, ținind seama că difi
cultățile au fost generate nu de în
țelegere* diferitelor particularități 
ale proiectului, ci de introducerea 
tehnologiei de fabricare.

Un alt aspect pe care aș dori să-l 
relev este acela al rolului hotăritor 
al colaborării intre diferitele sec
toare implicate in promovarea crea
ției originale. Mi sc pare indicată, 
In acest sens, crearea «nor echipe 
complexe de lucru, formate diti 
specialiști din producție și din cer
cetarea academică, departamentală, 
universitară. Ele ar avea posibili
tăți multiple de abordare teoretica 
și practică a problemelor pe care le 
ridică diferitele ramuri ale econo
miei naționale. în același timp, a- 
ceastă formă de organizare ar avea 
repercusiuni și asupra modului «p 
care vom pregăti viitorii specialiști. 
Cursurile și prelegerile susținute în 
fața studenților ar fi mai viabile, 
prin însuși conținutul lor strins le
gat de producție, de pulsul reali
tății. Trebuie sâ recunosc cu acest 
prilej că este o lipsă a noastră, a 
cadrelor universitare, faptul că nu 
ne deplasăm mai mult in institu
tele de cercetare și proiectare, in 
întreprinderi, pentru a cunoaște 
mai bine posibilitățile muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor noștri. Prin 
eliminarea acestor carențe și prin- 
tr-o exigență sporită cu noi înșine 
vom putea să formăm specialiști cu 
o înaltă pregătire, plini de încre
dere in propriile lor forțe, capabili 
să se mobilizeze plenar pentru a-și 
îndeplini datoria patriotică, socia
listă.

Condiția și cerința esențială: realizarea unei

legături vii, eficiente intre știință și producție
Folosirea mai bună a forțelor 

proprii, necesitate stringentă a 
dezvoltării economiei naționale, se 
realizează prin multiple căi. Aș 
dori să mă opresc in mod expres 
la una dintre cele mai importante : 
legătura vie, organică dintre cerce
tare și producție. Se știe câ pro
ducția hotărăște direcțiile de dez
voltare a cercetării și că rezulta
tele acesteia din urmă sînt con
fruntate permanent cu necesitățile 
producției. Această relație dinami
că și-a găsit un cadru favorabil de 
manifestare in sistemul contrac
tual, de la a cărui generalizare le
giferată a trecut mai bine de un 
an și jumătate.

Și pentru institutul nostru, acest 
sistem s-a dovedit a fi generator 
de avantaje incontestabile. In pri
mul rind, cam cu aceleași forțe u- 
niane și mijloace tehnice ca in tre
cut, abordăm astăzi un număr mai 
mare de teme, realizind și o aco
perire mai bună a sferelor tematice 
mai importante. Ca un corolar, cer
cetarea însăși se desfășoară intr-un 
ritm mai susținut. Pentru ilustra
re, amintesc cercetările legate de 
elaborarea unor noi tehnologii de 
obținere a aluminei din materii 
prime nebauxitice ; începute in 
anul 1968, ele s-au desfășurat con
form prevederilor, astfel că și ex
perimentările in faza pilot au în
ceput la data hotărîtă (1 Iunie 
1970).

Desigur, însuși faptul că o cerce
tare se realizează pe baza unui con
tract oferă o anumită garanție că 
beneficiarul se va strădui să o a- 
plice in producție, avînd asigurată

Ing. Gheorghe BUJGOI 
directorul Institutului de proiectări 

și cercetări pentru industria 
metalelor neferoase și rare

extrag magneziu din apa de mare, 
cum ar fi Anglia, Japonia etc. Ea 
a fost prezentată și ministerelor 
noastre de resort, care i-au apreciat 
utilitatea, dar... continuă să im
porte materiale refractare magnezi- 
tice.

Pentru că sintem la acest capitol, 
voi aminti și de cimenturile refrac
tare. Folosite la obținerea betoa- 
nelor refractare, ele permit înlocui
rea cărămizilor refractare, cu toate 
consecințele tehnico-economice care

a-cercetări urmărind purificarea 
cestui produs și am reușit să trans
formăm cantitativ impuritățile in 
sodă caustică aproape chimic pură, 
cu o gamă largă de utilizări. Stu
diul tehnico-economic al procedeu
lui experimentat in faza pilot, în
tocmii de serviciul tehnic al Com
binatului chimic Borzești, a arătat 
că prețul de cost al sodei caustice 
purificate permitea amortizarea in
stalației industriale — cu o capa
citate de producție de 40 000 tone

Exemplele nu lipsesc nici in do
meniul cercetării legale de industria 
alimentară. Datorită unor factori 
biologici, făina obținută din grîne 
de bună calitate se degradează, iși 
diminuează calitățile de panificație. 
Deosebit' de dăunătoare sint enzi
mele proteolitice, care degradează 
glutenul. Cu mulți ani in urmă a 
fost proiectată și construită o Insta
lație pentru dezactivarea acestor 
enzime. care a funcțional cu rezul-

Soluții valoroase există-dar ele trebuie și aplicate

decurg din acest fapt. Cercetările 
noastre in acest domeniu au condus 
la obținerea unui ciment relractar 
superior și accesibil din punct de 
vedere economic. Lucrarea a fost 
brevetată in România și in uite 
țări, iar licența a fost cumpărată 
de o firmă franceză, care s-a orga
nizat pentru producția cimentului 
refractar românesc. Noi am rămas 
la stadiul de brevet.

La Combinatul chimic Borzești se 
produce, de multă vreme, sodă 
caustică impurificata cu cantități 
apreciabile de clorurâ de sodiu (sare 
de bucătărie), ceea ce nu permite 
folosirea ei in domenii cum ar fi 
fabricarea fibrelor artificiale. Cu 
mulți ani in urmă, am întreprins

Prof. univ. Tudor IONESCU
membru corespondent 

al Academiei 
Republicii Socialiste România

sodă caustică pură pe an — in cir
ca 6 luni. Documentația a fost exa
minată de Ministerul Industriei Chi
mice, care la vremea aceea a fosf 
de acord cu aplicarea procedeului. 
Intre timp, insa, s-a importat 
funcționează la Borzești o instalație 
care pioduee sodă caustică pura 
după procedeul cu ealod de mercur. 
Iar vechea instalație continuă să 
producă sodă caustică impurificata 
cu cloruri de sodiu.

tate foarte bune la o moară din Ca
pitală. Demonstrația n-a avut insă 
nici un efect. Enzimele proteolitice 
contribuie in continuare la degra
darea făinurilor, pentru că nici mă
car această instalație nu mai func
ționează.

Cum se explică lipsa de interes 
față de asemenea rezultate — câte
va din marele număr care își aș
teaptă de ani de zile valorificarea

1 ■ vată ? In primul rind. prin per
sistența acelei mentalități — pe 
drept cuvint stigmatizată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in recenta 
sa expunere — care consideră că 
instalațiile și produsele străine sint, 
aprioric, superioare celor românești. 
Iată de ce se cercetează uneori cu

mai multă luare aminte prospectele 
firmelor străine, decit lucrările și 
brevetele disponibile in țara noas
tră. Pe de altă parte, desigur că 
e mai „comod" să recurgi la im
port, decit să tc preocupi de cerce
tarea, proiectarea și construcția u- 
nor instalații sau utilaje proprii. 
Dar această „comoditate" ascunde c 
nesocotire a intereselor economici 
naționale și, pina la urmă, același 
dispreț față de roadele creației 
științifice și tehnice originale.

In calea aplicării rezultatelor va
loroase ale cercetării se ridică .și 
piedici de altă natură, cum ar fi 
dispersarea competențelor și a res
ponsabilităților, in materie de rca- 
kzare a unul procedeu eficient. Din 
nefericire, nu se lucrează intotdeeu- 
na conform unei „tehnologii ratio
nale de cercetare“, noțiune ‘ prin 
care înțeleg parcurgerea succesivă 
a etapelor documentare — cerceta
re — proiectare — construcție de 
către același colectiv, căruia să-i 
revină întreaga competență și în
treaga răspundere, lată de ce con
sider necesar să se alcătuiască, pen
tru fiecare temă importantă, un co
lectiv mixt format din cercetători, 
proiecianți, constructori și repre
zentanți ai întreprinderii sau între
prinderilor care vor aplica rezulta
tele cercetării. Ar fi foarte util sâ 
se analizeze și necesitatea, impe
rioasă după părerea mea, a creării 
unei întreprinderi republicane a- 
vind atribuția de a promova cerce
tarea și a vinde rezultatele ei bene
ficiarilor interni șt externi.

asistența tehnică a institutului in 
cauză. în această situație se află și 
citeva dintre cercetările executa.e 
de aplicate in industrie
sau care urmează să fie aplicate 
din acest an, privind îmbunătățirea 
tehnologiei de calcinare a aluminei, 
recuperarea cadmiului din apele de 
spălare la instalația de obținere a 
zincului și plumoului, diferite a- 
liaje de aluminiu pentru pistoane, 
pentru conductori electrici ele. 
Subliniez câ toate acestea urmă
resc o eficiență economică superi
oară, in sensul creșterii producției 
de metale neferoase, a suprimării 
unor importuri etc.

Desigur, rezultatele obținute nu 
constituie rouul unei apncari me
canice a sistemului contractual. In 
noile conaiții, a fost necesara o 
senimbare a modului in care con- 
cepeam colaborarea reciproca — 
eniar aaca inca cie ia inundare, din 
anul lyoi, institutul nostru a acti
vat pe Daze contractuale. Arn cău
tat astfel sa fructificam avantaje
le potențiale olerite de promul 
mixt al institutului nostru, numind 
in colectivele care se ocupă cu stu
diul unei teme și proiecianți cu 
mai .............
au, ____ _________ _
evita un curs prea abstract al cer
cetărilor, de a urinari ca .soluțiile 
linale sa poala li utilizate in con- 
uuii optime de proiectanții pe care 
beneficiarul ii va însărcina sa rea
lizeze prototipurile industriale. Am 
luat și alte masuri de acest fel. 
Pentru a spori responsabilitatea 
cercetătorului, am eliminat proce
dura folosită in trecut, cind unii 
încheiau contractele și alții le exe
cutau, trimițindu-i chiar pe respon
sabilii de teme sâ incheie contracte 
cu Întreprinderile beneficiare. Pe 
de altă parte, o dată întors in in
stitut, contractul respectiv este pre
dat serviciului de profil, sub a că
rui conducere se organizează, in 
cazul unor teme mai importante, 
comisii interne de recepție preli
minară, alcătuite din cercetători și 
proiectanți care se comportă adesea 
ca niște controlori extrem de exi- 
genți.

Fără îndoială că bilanțul anual 
al colaborării dintre cercetare și 
producție ar fi mai bogat, dacă nu 
ne-am lovi de anumite practici 
dăunătoare. Mâ gindesc, de pildă, 
la faptul ca există teme importan
te pentru economia națională al 
căror beneficiar nu este precizat. 
In asemenea cazuri, ministerele și 
centralele dau sarcină unei între
prinderi să finanțeze respectiva cer
cetare, chiar dacă nu intră în profi
lul ei, ceea ce ne obligă să pier
dem saptămini și luni cu discuții
le preliminare, să ne batem 
pentru lucruri care ar trebui să 
decurgă normal. Din păcate, intr-o 
astfel de situație se află și unele 
teme incluse in planul de stat — 
cum ar fi, la noi. temele referitoa
re la obținerea sărurilor de ziconiu 
și ziconiului metalic, obținerea me
talelor extrapure, recuperarea mo
libdenului și wolframului u?n minc- 
reurile indigene etc.

Alte anomalii apar datorită dere-

multa experiența. Aceștia 
in principal, roiul de a

glărilor provocate de intîrzierlle în 
planificarea lucrărilor de cerceta
re. Ni se cere părerea cu un an 
înainte — deci, din timp. Dar pină 
la definitivarea planului trece incă 
aproape o jumătate de an, in care 
nivelul de tratare științifică a res
pectivelor teme evoluează simțitor. 
Ajungem astfel să fim confruntați 
cu propriile noastre recomandări, 
acum depășite sau incomplete. Pe 
de alta parte, repartizarea te
melor din plan se face prea tîr- 
ziu dc către forurile tutelare .- a- 
fiâm abia in luna mai că va tre
bui sâ începem o cercetare care 
avea termen de abordare in pri
mele zile ale lunii ianuarie ! Aș 
putea fi întrebat de ce nu ne o- 
rientăm, de ce nu începem lucrul 
din vreme. Dar se poate intîmpla 
foarte bine ca o temă să fie eli
minată sau înlocuită în fazele de 
definitivare a planurilor — și a- 
tunci cum să justificăm cadrele, 
timpul, fondurile, mijloacele afec
tate unei teme abandonate ?...

Cred, de asemenea, că ministe
rul și, în general, ministerele ad
mit prea ușor modificările de te
matică operate de unele întreprin
deri, care renunță chiar la tema 
pe care le-au solicitat in mod ex
pres. Aș cita, in această privință, 
Uzina Neferal din Capitală, U.M.N. 
Baia Mare, Uzina de aluminiu Sla
tina.

O dificultate majoră de care ne 
izbim in cursul procesului de cer
cetare și care influențează negativ 
relațiile noastre cu beneficiarii □ 
constituie intîrzicrile in realizarea 
stațiilor-pilot. întreprinderile da 
construcții acceptă cu mare greu
tate să introducă in plan asemenea 
stații, iar întreprinderile construc
toare de mașini refuză nu o dată 
să execute utilajele necesare care 
sint unicate și, in general, mai 
complexe decît producția de serie. 
S-a ajuns ca realizarea unor pi- 
loți să dureze cite doi ani. adică a- 
proape atita timp cit este necesar 
pentru realizarea unei investiții in
dustriale. Pentru remedierea aces
tei situații propun ca. la nivelul e- 
conomiei naționale, să se organize
ze o întreprindere specializată in 
realizarea piloților necesari tuturor 
institutelor dc cercetare. In ceea ce 
ne privește, deocamdată am luat 
masuri ca utilajele mai simple să 
lc realizăm prin autoutilare in ins
titutul nostru, în cadrul echipei de 
reparații și întreținere a stațiilor 
pilot existente.

O altă doleanță a noastră, proba
bil a multor altor institute, este ca 
activitatea Oficiului de siat pentru 
investiții și mărci să devină nud 
operativă. Mă refer la brevetarea 
invențiilor atit în țară, cit și in 
străinătate, ținind seama că aceas
ta din urmă, de pildă, durează ac
tualmente 6—9 luni, o perioadă 
foarte lungă în raport cu necesită
țile asigurării unor priorități ro
manești în contextul revoluției 
științifice și tehnice mondiale.

Fără a contesta nici o clipă re
zultatele importante obținute în 
domeniul conlucrării intre cerceta
re și producție, exemplele de mai 
sus demonstrează că există încă 
multe posibilități de ameliorare, de 
realizare a unui randament supe
rior de utilizare a torțelor proprii 
de creație științifică.

y
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Tovarășul Gheorghe Pană 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Norman Freed

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Frederich Blaser

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. UNGARĂ D/W F46R/CĂ

Marți dimineața, tovarășul Ghcor- 
,p Pană. membru al Comitetului 
xecutiv, al Prezidiului Permanent. 
■creUr al C.C. al P.C.R.. -a Intil- 
It cu tovarășul Norman Fried, 
îvnibru al Comitetului Executiv Na- 
onal al P.C. din Canada, care la 
ivitatia C C. al P.C.R. ș;-â petrecut

La intilnlre ; 
tefan Andrei, 
t secție Ia C.C

Lima In țâre noastră, 
participat tovarășul 

prim-adjunct de șt 
al P.C.R.

întilnire de lucru intre ministrul comerțului exterior al țarii 

noastre și ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria
Marți a avut loc la Ministerul ^himburilor comerciale in perspec-

t otnerțului Exterior o lntilnire d» tivă.
• IVr inCorn?'l n'B'r i S"a subliniat Importanța pe care

-ău bulcar Vv-n N’p /v * 0ITinI°sn]‘ o au cooperarea și specializarea in
ocaxie au fo»t analizat •-'» !uix* sigură de promova-
urt m* desfaioar i k h mhi'i d r* a n’aU*lnr economice dintre cele 

mărfuri pe anul 1971. precum șl u- două țări prietene.
nele probleme referitoare la lărgi- Discuția a decurs într-o atmosferă 
roa și diversificarea continuă a cordială.

Cu prilejul aniversării Zilei Insurecției 
Naționale Cubaneze

Cu prilejul celei de-a 18-a aniver
sari a Zilei Insurecției Naționale 
Cubaneze, sub auspiciile Institutului 
roman pentru relațiile culturale cu 
'•irăinătatea, marii la amiază s-a 
deschis, la casa de cultură a institu
tului, expoziția de fotografii „26 iu
lie 1953—1971".

Pusă la dispoziție de Ambasada Re
publicii Cuba la București, expoziția 
prezintă succint etapele luptei po
porului cubanez împotriva reacțiunii 
interne si străine, pentru construirea 
unei vieți noi. Sint prezentate figu
rile luminoase ale unor luptători re

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

29. 30 și 31 iulie a.e. In țară : Vremea 
va fi in general frumoasă, cu deose
bire la inceputul intervalului. în a

Cooperația de consum 
, și -turismul

Pe toate traseele turistice ale 
județului Buzău, intreprinderea 
economica județeană a coopera
ției de consum (I.JECOOP) oferă 
oaspeților condiții optime de 
cazare și masă. De la mărunta 
amintire — obiectul de lemn sau 
de os — lucrată cu pricepere de 
miinile Iscusite ale meșterilor 
locali, pină la covoarele ce ar
monizează culorile cu subtilita
te si gust, n gamă largă de pro
duse de artizanat sint puse la 
dispoziția amatorilor de util și 
frumos, prin unitățile coopera
ției de consum.

Directorul coordonator al IJE- 
COOP. Ilie Neacșu, ne spunea: 
In afara unităților care și-au 
constituit o faimă meritată, ca 
de exemplu Popasul Merei. cu 
restaurant și camping pe șo- 
seaua București — Buzău, bu
fetul in stil rustic de la Băile 
Monteoru. ..Terasa drumeților1' 
din orașul Rm. Sărat și Popasul 
de la Nehoiu, alte 40 de unități 
de alimentație publică au un 
pronunțat caracter turistic. în 
toate aceste unități a fost di
versificată gama preparatelor 

în timpul discuției care a avut loc 
cu acest prilej s-a efectuat o infor- 

s-a făcut un schimb ue păreri eu pri
vire la unele probleme actuale ale 
situației internaționale și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești inlerna-

Intllnlrea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășeasca.

voluționari cubanezi, precum și as
pecte din cele mai variate domenii 
de activitate din Cuba socialistă de

La festivitate au rostit scurte cu- 
vintări prof. dr. docent ălihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., și Nicolas Rodriguez As- 
liazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București. în asistență se 
aflau funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

doua parte a intervalului, cerul va 
prezenta innorări mai accentuate 
in Banat. Crișana și Transilvania, 
unde se vor semnala frecvente des
cărcări electrice și averse locale de 
ploaie. Vint slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 12 și 24 grade, iar maximele 
intre 24—34 grade. în București : 
Vreme frumoasă, cu cerul variabil, 
Vint slab pină la potrivit. Tempera
tura va continua să crească ușor.

culinare, introducindu-se prepa
rate cu specific local și vinuri 
din podgorii buzolene, nu mai 
puțin vestite.

Construcțiile deja începute 
vor spori baza materială a 
IJECOOP-ului șl, totodată, a 
turismului buzoian. Complexul 
de la Nehoiu, cu hotel, restau
rant. braserie și camping, va fi 
locul preferat al acelora care 
vor începe de aici drumețiile în 
frumoșii munți ai Buzăului și 
Vrancei. în planurile de per
spectivă figurează și alte obiec
tive. Pentru turiștii care vin sau 
trec spre regiunea munților 
Ciucaș se vor amenaja o cabană 
în zona „Lacul Vulturilor11, un 
camping in stațiunea Siriu-Băi. 
Se prevede amenajarea, in co
laborare cu unitățile forestiere, 
a unor adăposturi montane la 
Gura Milii. la stîna turistică 
Penteleu. la Brebu, dezvoltarea 
complexelor turistice Găvanu. 
Ciolanu și altele.

Radu GHEORGHIU a
corespondentul „Scînteii" 

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
nvmbru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent. secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-h întîlnit marți. i:i 
stațiunea Neptun (Mangalia Nord) 
cu tovarășul Frederich Blaser, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Elvețian al Muncii, care lși petrece 
concediul de odihnă in țara noastră.

In cursul întrevederii care h avut

Cronica zilei
Corneiiu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis o tele
gramă de felicitare ministrului re
lațiilor externe al Republicii Peru, 
general de divizie Edgardo Moreado 
Jarrin, cu prilejul celei de-a 150-a 
aniversări a independenței acestei 
țări.

+
Prefectul orașului Paris, Marcel 

Dlebolt, cu soția, care se află in țara 
noastră la invitația Consiliului popu
lar al municipiului București, au fost 
timp de citeva zile oaspeții litoralu
lui românesc. In cadrul unei între
vederi cu Petre Nicolae, primarul 
municipiului Constanța, oaspeții 
francezi au luat cunoștință despre 
preocupările și activitățile organelor 
locale ale administrației de stat in 
domeniile economic, social, cultural, 
gospodăresc-edilitar și turistic. In zi
lele petrecute pe litoral, prefectul 
Parisului și soția au vizitat stațiunile 
noastre maritime, muzee și alte așe
zăminte culturale.

In cinstea prefectului Parisului și 
a soției sale, primarul municipiului 
Constanța a oferit un dejun la Ca
zinoul din localitate.

*
Sub egida Institutului român pen

tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Comisiei naționale a Republicii 
Socialiste România pentru UNESCO, 
marți a avut loc, la Casa de cultură 
a institutului, o seară culturală orga
nizată cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Peru — 28 iulie.

Cuvintul de deschidere a manifes
tării a fost rostit de Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.

în continuare, 1. Ionescu, redactor- 
șef adjunct la „Agerpres", a împăr
tășit impresii dintr-o călătorie în 
Peru, după care a avut loc un reci
tal de poezie și muzică peruană. 
Programul serii culturale s-a înche
iat cu o proiecție de filme documen
tare. producții ale studiourilor din 
Peru.

Au participat amabasdorul Dumi
tru Fara, directorul Secretariatului 
Comisiei naționale a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S.. oa
meni de artă și cultură, ziariști, un 
numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea. 
Mariano Pagador Puente, ambasa
dorul Republicii Peru Ia -București, 
șefi «hi unor misiuni diplomatice si 
alți membri ai corpului diplomatic.

u.rs.s. REALIZĂRI ALE ACTUALULUI
0 VITRINĂ BOGATA CINCINAL

IN ARTICOLE DE
SIBIU (Corespondentul „Sein- 

teii11, N. Brujun). Bine cunoscută 
cumpărătorilor săi, mai ales prin 
bogăția modelelor de încălță
minte. fabrica „13 Decembrie" 
din Sibiu se afirmă cu fiecare 
zi și ca o importantă producă
toare de articole de marochinâ- 
rie. Datorită dotărilor din ul
timii ani cu mașini și utilaje de 
mare productivitate, care permit 
aplicarea unor tehnologii mo
derne, fabrica sibiană produce 
astăzi, practic, toată gama de 
articole de maroehinărie din 

loc cu acest prilej s-au făcut infor
mau reciproc.’ privind activitatea ce
lor doua partide, precum și un 
schimb de păreri in legătură cu 
unele probleme actuale ale vieții po
litice internaționale, ale mișcării co
munisto și muncitorești.

Intilnirca s-a desfășurat intr-o 
ambianță cordială, tovărășească.

Tn ziua de 27 Iulie, la sediul A- 
soclațiel de drept internațional și 
relații internaționale, a avut loc 
masa rotundă organizată cu ocazia 
vizitei profesorului Ivan Vlaslc, di
rector al Institutului de drept spa
țial și aerian al Universității din 
Montreal-Canada, cu tema „Proble
me actuale ale dreptului aerian".

Au participat cadre clin invăță- 
mintul universitar, cercetători din 
institutele de cercetare ale Acade
miei, diplomat! din Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști.

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", atașatul 
militar adjunct de pe lingă Ambasada 
R.P.D. Coreene în Republica Socia
listă România, Riu Ben Huk. a orga
nizat marți o gală de filme, urmată 
de un cocteil.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolcscu, adjunct ai ministrului 
forțelor armate, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Recepție oferită 
de ambasadorul Elveției 

la București
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Elveției, ambasadorul acestei țări la 
București, Alfred William Rappard, a 
oferit marți seara o recepție.

Au participat Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice. Cor
nel Burtică, ministrul comerțului ex
terior. Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai cul
telor, ziariști.

Au luat parte sc.fi ai misiunilor di
plomatice acreditau la București și 
alți membri ai corpului diplomatic, 

(Agerpres)

MAROCHINARIE
piele și înlocuitori, in peste 500 
de modele, de la port-chei pină 
la valize, port-vizite, mape, ser
viete, poșete, genți de voiaj, 
truse cosmetice, valize „Diplo
mat" și altele.

Caracterizată printr-o bună 
calitate, adaptată permanent la 
cerințele modei, ca și la gustul 
cumpărătorilor, producția de 
maroehinărie a fabricii „13 De
cembrie" Sibiu este solicitata 
tot mai mult și la export. Nu
mai in acest an. întreprinderea 
livrează produse de marochi- 
nărie in peste 20 de țări.

Industria mijloacelor 
de telecomunicații 

1

- importanta ramura 
a economiei naționale 

1

(De la corespondentul nostru la Bu
dapesta, Al. Pinten). — în ultimii 20 
de ani, industria construcțiilor de 
mașini din Ungaria și-a spo
rit producția de aproape 10 ori. 
ritmul de dezvoltare al acestei 
ramuri industriale depășind ritmul 
mediu de dezvoltare al economiei 
naționale. Este interesant că in ace
lași timp, in cadrul industriei con
strucțiilor de mașini, cea mai dina
mică dezvoltare a inregistrat-o pro
ducția mijloacelor de telecomunicații, 
industrie cu vechi tradiții in Unga
ria. In douăzeci de ani volumul a- 
cestei producții a croscul de paste 
22 do ori. Dar cele mai înalte rit
muri de dezvoltare au fost înregis
trate de fapt in ultimii cinci ani. 
Astfel, in decursul celui de-al treilea 
cincinal, 1966—1970, industria mijloa
celor de telecomunicații și-a sporit 
producția cu 75 la sulă, in timp ce 
numărul muncitorilor a crescut eu 
numai 23 la sută. în anul 1970 in
dustria mijloacelor de telecomuni
cații a realizat o producție de peste 
11 miliarde forinți, aproape jumătate 
din această producție fiind destinată 
exportului.

Paralel cu creșterea volumului 
producției au avut loc schimbări 
in structura internă a producției 
ramurii, pe primul plan sltuînclu-se 
în prezent fabricația produselor noi, 
moderne. Aproximativ 57 la sută din 
produsele acestei industrii il repre
zintă acele produse a căror fabrica
ție a început in urmă eu doi sau 
cel mult trei ani. în Ungaria a fost 
rezolvată in ultima perioadă proble
ma producției lămpilor electronice de 
televiziune și a cinescoapelor, a în
ceput. producția in serie a semicon- 
duclorilor, au început să fie produse 
relee magnetice, a avut loc perfec
ționarea echipamentului de transmi
sie și retransmisii’ pe microunde și 
altele. O parte a acestor produse este 
realizată pe baza unor licențe 
achiziționate de peste hotare, ca de 
pildă centralele telefonice automate 
de tip suedez ..Erikson".

Industria mijloacelor de telecomu
nicații a devenit astăzi una dintre 
ramurile Importante ale economiei 
naționale ungare. în concordanță cu 
condițiile și posibilitățile economiei 
ungare, cei de-al patrulea plan cin
cinal prevede ca pentru anii 1971— 
1975 producția mijloacelor de teleco
municații să crească cu 52 la sută, 
ceea ce înseamnă din nou un ritm 
mult mai înalt decît ritmul mediu dc 
creștere al producției industriale 
globale.

(De Ia corespondentul Agerpres la 
Moscova, L. Duia). — Numeroase 
fapte cotidiene ale oamenilor mun
cii sovietici se adaugă la reali
zarea planului cincinal, elaborat 
d.- Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. 
Astfel, de la inceputul acestui an. 
minerii din bazinul Kuzbass au ex
tras peste plan 1 000 eșaloane de 
cărbune, dintre care 160 000 tone a 
realizat numai mina „S. M. Kirov".

Siderurgiștii de la Celiabinsk au 
elaborat primele șarje de metal, de 
citeva tone fiecare, la cuptorul de 
experimentare industrială al uzinei 
de aici. Marele cuptor a fost creat, 
ca rezultat al colaborării dintre oa
menii de știință ai Institutului de cer
cetări științifice in domeniul siderur
giei și de la alte inștitute, împreună 
cu inovatorii de la marea uzină si
derurgică din Celiabinsk.

PF OGO4RE
NOTE DE DRUM DIN R. D. GERMANĂ

Pe cimpiile intinse care ocupa 
cea mai marc parte a Republicii De
mocrate Germane, pe dealurile do- 
moale din Saxonia sau Turingia se 
pot vedea la lucru, din primăvară și 
pină toamna lirziu, cele mai diver
se mașini agricole. De altfel, o ca
racteristică a agriculturii țării o con
stituie mecanizarea, sau mul bine zis 
procesul de diversificare a mecani
zării. Directivele Congresului al VIII- 
lea al P.S.U.G. cu privire la planul 
de dezvoltare a economiei naționale 
a R.D.G. pe perioada 1971—1975 pre
văd cu agricultura să fie dotată, 
in continuare, cu 35—45 mii tractoa
re de diferite tipuri, 4 200—4 400 
combine cerealiere, precum și nume
roase alte mașini necesare mecaniză
rii lucrărilor in producția vegetală și 
utilaje destinate sectorului zootehnic. 
Pe cele mai multe din mașinile agri
cole pe care le intîlnești pe cimpiile 
Republicii Democrate Germane ză
rești inscripția „Fortschritt", cuvint 
care întretaie un spic de giiu. Este 
marca renumitului combinat de ma
șini agricole din Neustadt.

Dacă încerci singur să găsești pe 
harta țării acest oraș, Neustadt, te 
lovești de dificultăți, deoarece sint 
citeva localități cu aceeași denumire. 
Ți se indică insă orașul Neustadt din 
Saxonia, o regiune din sudul țâ
rii. Zburăm pe autostrăzile drepte 
spre această localitate. Cind părăsim 
autostrada Cottbus-Dresdq, șoferul 
iși consultă harta. Nici el nu străbă
tuse pină atunci această parte a Su- 
xoniei. Drumul asfaltat pe care îna
intăm pare extrem de îngust față de 
lărgimea autostrăzilor cu care te o- 
bișnuieșli slrăbătind țara de la un 
capăt la altul. In ce privește orașul 
Neustadt, îl bănuiești chiar fără n 
vedea indicatorul de circulație, de
oarece, la marginea lui, pe un teren 
viran, sint parcate sute și sute de 
mașini agricole care-și așteaptă ria
dul să fie expediate.

Și iată-ne ajunși la poarta com
binatului „Fortschritt". „Ajunși", e 
un fel de a spune, pentru că halele 
din fața noastră constituie de fapt 
doar una din unitățile întreprinderii. 
Organizat cu 20 de ani in urmă prin 
contopirea a 5 întreprinderi, combi
natul de mașini agricole „Fortschritt" 
s-a dezvoltat continuu. cuprinzind 
astăzi 18 unități mari, situate in lo
calitățile din apropiere sau chiar in 
orașe mai îndepărtate, cum sint 
Dresda și Weimar. Numărul mare 
de unități care intră in componența 
sa explică, de altfel, și diversitatea 
mașinilor agricole pe care le produ
ce. Interlocutorii noștri ne relatează 
că acest combinat produce mașini 
pentru recoltarea cerealelor, a plan
telor tehnice și furajelor, instalării 
pentru prelucrarea ' produselor ’agri
cole, instalații pentru fabricile de 
bere și chiar pentru brutării. într-un

Marea secție de laminat sirmă a 
uzinei metalurgice din Orlov a atins 
capacitatea de producție proiectată 
cu două luni mai devreme. în pre
zent, secția poate produce anual 
150 000 tone de sirmă.

Și, in sfîrșit, un alt fapt cotidian : 
colhozurile și sovhozurile din Uniu
nea Sovietică au primit a 5 000-a in
stalație de „ploaie" artificială de la 
începutul acestui an. Uzinele sovie
tice au livrat peste plan numeroase 
instalații de ploaie artificială de 
tipul „DDA-I00-m", stații de pompa
re și numeroase alte mașini. Supra
fețele udate ou ajutorul acestor in
stalații depășesc 1 670 000 ha. După 
cum se știe, în cursul acestui cinci
nal vor fi date în exploatare 
8 000 000 hectare irigate sau smulse 
apelor. 

cuvinl. mașinile și utilajele produs» 
aici sint folosite de la recoltatul ce
realelor și pină iu prepararea unor 
variate produse alimentare.

finind seama de marea varietate 
a produselor combinatului, gazdele 
au găsit insă un mod original de a 
le prezenta și anume proiectind doua 
filme. Timp de aproape o oră am 
avut a-tfel posibilitatea să cunosc o 
mare parte din mașinile agricole pro
duse la Neustadt. Ultima realizare 
o constituie combina autopropulsată 
,,E 512", o mașină care, prin calită
țile sale constructive și complexita
tea lucrărilor pe care le executa, 
corespunde cerințelor actuale pe 
plan mondial. Combina este prevă
zută cu un motor Diesel de 115 cai 
putere și, pe lingă cereale păioase. 
poate recolta porumb și alte plante 
agricole. Constructorii ei ne asigura 
că mașina are un inalt randament 
la recoltare, pierderile fiind de nu
mai 0,7 la suta, iar puritatea cerea
lelor atingind 99 la suta. Se apre
ciază că. datorită acestei însușiri, s-a 
putut obține un spor considerabil de 
produse care înainte se pierdeau 
prin scuturare. De altfel, colectivului 
d. realizatori ai acestei mașini i s-a 
decernat un premiu special, iar com
bina a primit, la diferite expoziții. 5 
medalii de aur. Fiind ușor manevra
bilă și avind o cabină prevăzută cu 
instalație de ventilare a aerului, com
bina poate fi condusă cu ușurință și 
de femei.

Am insistat mai mult asupra com
binei „E 512", care constituie unul 
din roadele cele mai recente ale e- 
forturilor pe tărim științific șl teh
nic ale proiectanților și constructori
lor din cadrul combinatului „Fort
schritt". Dar aici se fabrică numeroa
se alte mașini agricole, ale căror 
părți componente pot 1'i văzute ;n 
halele diferitelor secții. Voi aminti 
doar citeva din ele : presa pentru 
strins și balotat paie, care execută 
in același timp și încărcatul baloților 
in remorci (R 442), mașina pentru 
recoltarea plantelor destinate însilo- 
zărji (E 280). mașinile cu roți pentru 
greblat și întors finul (E 247 și E 249,-. 
secerătoarea-încărcâtoare (E 062) fo
losită la stringerea tuturor sorturilor 
de furaje, incepind cu cele mai mici, 
cum este trifoiul, și terminind cu 
cele înalte de 1,5 m. La acestea se a- 
daugă numeroase tipuri de mașini 
pentru recoltat cartofi și sfeclă de 
zahăr, utilaje pentru întreținerea pă
șunilor și fînețelor, pentru încărcarea 
produselor. Iar dacă mai amintim si 
mașinile care sint destinate industriei 
alimentare, la care m-am referit mai 
sus. avem imaginea de ansamblu a 
diversității de mașini produse de a- 
cest mare eombințit. creație a oame
nilor mtinciii in anii'socialismului.' 

tn luna mai, combinatul a sărbă
torit 20 de ani de la înființarea sa. 
Suit ani in care s-au produs sute de 
mii de mașini agricole pe care le 
intîlnești pe ogoarele R.D.G. și care, 
datorită tehnicității lor ridicate, sint 
solicitate tot mai mult și la export. 
Dacă in 1951 producția globală a 
combinatului era de 11 milioane 
mărci, ea a crescut la 940 milioane 
mărci în 1970. în cinstea aniversării 
s-au introdus in procesul de fabri
cație noi perfecționări, care măresc 
producția și productivitatea muncii, 
sporesc nivelul calitativ al mașinilor 
agricole, Voi aminti, de pildă, că nu
mai prin automatizarea producției 
colților de la aparatul de tăiat al 
combinelor, productivitatea muncii la 
această operație a crescut cu 400 la 
sută. Se așteaptă șl alte perfecțio
nări — rod al activității colectivului 
de concepție al combinatului, cure 
urmărește cu perseverență ridicarea 
nivelului tehnic al produselor.

Aniversindu-și două decenii de ac
tivitate, combinatul „Fortschritt" din 
Neustadt a făcut un bilanț bogat in 
realizări, mindrindu-se cu contribuția 
ce o aduce la dezvoltarea continuă a 
agriculturii socialiste a Republicii 
Democrate Germane.

Ion HERTEG
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„CUPA DAVIS" l

Meciul India —Romania, așteptat 
cu viu interes la Delhi

SPARTACHIADA DE VARĂ

A POPOARELOR U.R.S.S.
• Rezultate remarcabile la natație

Tradiționala cursă 
de marș

PREMIUL ZIARULUI 
„MUNCA"
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a Republicii Peru
DELHI 27. — Potrivit știrilor

transmise de corespondentul din 
Delhi al agenției Reuter, meciul din
tre echipele de tenis ale României 
și Indiei, programat la sfirșitul aces- 
t. i săpîămini la Delhi, este așteptat 
cu viu interes și cu intense pregătiri 
ci in partea gazdelor. Deși timpul 
este foarte umed și călduros, compo
nentă echipei indiene Premjit Lall 
-1 Jaideep Mukherjea s-au antrenat 
irmp de patru ore pe terenurile Clu-

bului sportiv național, unde va avea 
loc și intilnirea cu formația României.

Antrenamentul sportivilor indieni a 
fost condus de fostul internațional 
Ramanathan Krishnan. în așteptarea 
primelor două rachete, Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, care se aflau in drum spre 
Delhi, venind de la Stockholm și 
Viena, jucătorii de rezervă ai echipei 
române. Petre Mărmureanu și Sever 
Dron. au efectuat un antrenament de 
acomodare.

PRAGA 27. — Federația de tenis a 
Cehoslovaciei a trimis o notă de pro- 
iest Comitetului „Cupei Davis", pen- 
i ru ne respectarea regulamentului de 
< âtre federația braziliană de ter.is. Fe
derația cehoslovacă, a subliniat pur
tătorul său de cuvint A. Bolardt, a 
fo=t informată cu intirziere despre to
rul fixat de forul brazilian in vederea 
disputării finalei interzonale dintre 
cele două echipe. După ce la început 
iusese anunțat orașul Sao Paulo ca 
gazdă a intilnirii, ulterior brazilienii

au ales orașul Porto Alegre. Echipa 
invitată nu a primit informații cores
punzătoare in ceea ce privește terenul 
pe care se va juca meciul, marca min
gilor. numele arbitrului principal 
etc. Înainte de plecare spre Brazilia, 
A. Bolardt, care este și căpitanul ne
jucător al echipei cehoslovace, a de
clarat însă că jucătorii cehoslovaci, 
in frunte cu Kodes, sint in formă și 
vor face totul pentru a obține vic
toria in această importantă confrun
tare.

în cîteva rînduri
H SOFIA a început un concurs 

internațional de tir la care participa 
portivi din Cehoslovacia, R.D. Ger

mană, România. Ungaria $i Bulga-
Proba de armă liberă, poziția cul- 

caț _ 60 focun a fost clștigată do 
cehoslovacul Karel Bulai cu 594 
puncte, urmat de bulgarul Koen — 

<â94 puncte și românul Ștefan Caban 
— 593 puncte.

ASTĂZI, DE LA ORA 17.00, LA 
ȘTRANDUL TINERETULUI din 
Capitală începe competiția interna
țională de polo pe apă pentru ju
niori dotată cu „Cupa Prieteniei". 
Programul meciurilor este următo
rul : Polonia—R. D. Germană ; Un
garia—Cuba ; România—Bulgaria și 
U.R.S.S.—Cehoslovacia.

A doua săptămină a Spartachiadei 
de vară a popoarelor U.R.S.S. are ca 
punct de atracție întrecerile de nata
ție. in care se înregistrează in con
tinuare rezultate remarcabile. Astfel, 
in proba feminină de 100 m spate, 
recordmana europeană Tinatin Lek- 
veișvili a terminat învingătoare cu 
performanța de 1'08”, fiind urmată de 
Irina Golovanova — l’09”5/10. In 
aceeași probă, la bărbați, pe primul 
loc s-a clasat Igor Grivennikov cu 
timpul de l’00”4/10. Locul doi a fost 
ocupat de Vitautas Tiknius — 1’01” 
7 10, iar pe locul trei s-a clasat Vik
tor Krasko — 1'01"4/10. Foarte dispu
tată a fost proba masculină de 200 m 
liber masculin, in care Vladimir Bure 
l-a întrecut pe Aleksandr Samsonov, 
ambii fiind cronometrați cu același 
timp : r58"l/10. în proba similară fe
minină, victoria a revenit Irinei Te- 
reșina cu 2'I6”4'10.

Concursul pe aparate din cadrul 
competiției de gimnastică a eviden
țiat calitățile tinerei sportive Olga 
Karaseva, situată pe locul întîi la pa
ralele și sol. Svetlana Buzina a ocu
pat primul loc la sărituri, iar Tamara 
Lazakovici a ieșit învingătoare la 
birnă. La masculin, campionul abso
lut al spartachiadei, Mihail Voronin, 
s-a clasat pe primul loc in două 
probe : paralele și inele — 18,87
puncte. O notă buna (18.92 puncte) a 
obținut Nikolai Andrianov. învingă
tor la sărituri. La cal cu minere, vic

toria a revenit lui Anatoli Trifonov 
cu 18,77 puncte.

în concursul de tir, proba de armă 
calibru mare (120 focuri, trei poziții) 
a fost ciștigată de Serghei Ermilov 
cu 1 155 puncte, urmat de Ludvig 
Lustberg — 1154 puncte și Boris 
Melnik — 1 150 puncte.

Concursul ciclist pe velodrom a 
continuat cu proba de viteză, al cărei 
învingător a fost cunoscutul pistard 
Omar Phakadze.

Tradiționala cursă de marș „Pre
miul ziarului • Munca»11, aflată la cea 
de-a Xl-a ediție, se va desfășura du
minică in Capitală și va reuni, în a- 
fara celor mai buni mărșăluitori din 
țara noastră, sportivi din Ceho
slovacia și Elveția. întrecerile se vor 
desfășura la două categorii de probe: 
juniori II și juniori III (3 km) și res
pectiv cursa de ștafetă 3x10 km re
zervată seniorilor și juniorilor. Star
tul și sosirile vor avea loc in fața 
Palatului Telefoanelor.

A XV-a conferință a „Tetratlonului atletic 
internațional al prieteniei44

La Palatul Pionierilor din Capitală 
au început lucrările conferinței a 
XV-a a „Tetratlonului atletic inter
național al prieteniei". După cuvin
tul de deschidere, in care tov. Virgil 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
a urat succes deplin delegațiilor par
ticipante, s-a dat citire mesajului a- 
dresat de către președintele de onoa
re al celei de-a XV-a ediții jubiliare 
a tetratlonului, tov. Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei. S-a 
trecut apoi la discutarea probleme
lor statutare legate de Tetrallonul

atletic internațional. Lucrările con
ferinței continua.

<r
Cele zece delegații ale organizații

lor de pionieri și ale organizațiilor 
progresiste de copii din Europa (Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Finlan
da. R. D. Germană. R. P. Mongolă, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia) au avut ieri un bogat program. 
După antrenamentele efectuate pe 
Stadionul tineretului, tinerii sportivi 
au făcut o vizită de prietenie la Pa
latul Pionierilor, iar seara au parti
cipat la un spectacol de gală pionie
resc.

Poporul peruan săr
bătorește astăzi a 150-a 
aniversare a cuceririi 
independenței de sub 
dominația colonială 
spaniolă.

La împlinirea unui 
veac și jumătate de la 
acest eveniment me
morabil, țara de pe 
platourile Anzilor cu
noaște efervescența u- 
nor importante trans
formări social-politice, 
care se integrează in 
procesul tumultuos, 
înnoitor ce se manifes
tă tot mai pregnant ia 
scara întregului conti
nent latino-american. 
încă de la instalarea, 
în octombrie 1968, a 
guvernului condus de 
președintele Juan Ve
lasco Alvarado, au fost 
inițiate o serie de mă
suri menite să ducă la 
consolidarea indepen
denței economice, la 
învingerea consecințe
lor nefaste ale subdez
voltării. Printre aces
tea s-a înscris națio
nalizarea firmei nord- 
americane „Internatio
nal Petroleum Com
pany", subsidiara com
paniei „Standard Oii 
of New-Jersey", care 
jefuise timp de peste 
patruzeci de ani pe

trolul peruan, act deo
sebit de semnificativ, 
marcat in istoria țării 
ca „ziua demnității 
naționale11. în ciuda a- 
menințărilor și presiu
nilor din partea oli
garhiei interne și din 
afară, Peru a conti
nuat drumul ales. A 
fost elaborată și apli
cată legea reformei a- 
grare, care afectează 
mai bine de jumătate 
din suprafața țării, 
modificînd radical sis
temul proprietăților a- 
gricole. Pină in pre
zent, prin reformă au 
fost împroprietărite 
peste 200 000 de fami
lii țărănești. Paralel, 
au fost create comple
xe agro-industriale pe 
baze cooperatiste, în 
special pe marile su
prafețe fertile ale 
plantațiilor de zahăr. 
A urmat preluarea 
controlului băncilor de 
către stat, la care s-a 
adăugat legea pescui
tului și a mineritului, 
statul asigurindu-și
astfel controlul asupra 
acestor importante 
sectoare economice ce 
asigură 60 la sută din 
volumul exporturilor. 
Pe aceeași linie se în
scrie „legea indus
triei", decretată anul

trecut. prin care toate 
ramurile industriale 
de bază devin proprie
tatea exclusivă a sta
tului.

Poporul român a ur
mărit cu viu interes și 
simpatie transformă
rile înnoitoare petre
cute în ultimii ani în 
Peru, eforturile po
porului peruan pentru 
consolidarea indepen
denței economice, pen
tru afirmarea dreptu
lui său imprescripti
bil de a-și valorifica 
imensele bogății na
turale in interesul’dez- 
voltării patriei sale, 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Peru s-au sta
bilit legături trainice 
de prietenie, bazate pe 
stimă și respect re
ciproc. Acordurile sem
nate intre cele două 
țari oferă largi posibi
lități de colaborare, in 
interesul popoarelor 
noastre, al cauzei pă
cii și înțelegerii 
ternaționale.

Cu prilejul 
independenței i 
nale, poporul 
transmite 
peruan calde felicitări, 
urări de noi succese, 
prosperitate și pace.

in-
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viața internațională
EVENIMENTELE DIN SUDAN GENEVA LUCRĂRILE COMITETULUI VENEZUELA CU PRILEJUL ZILEI INSURECȚIEI NAȚIONALE CUBANEZE
• A ÎNCEPUT PROCESUL INTENTAT LUI ABDEL KHALEK 
MAHGOUB, SECRETAR GENERAL AL P.C. DIN SUDAN

• NOI EXECUȚII LA KHARTUM

KHARTUM 27 (Agerpre?). — în 
capitala sudantză a început marți 
dupâ-amiaza procesul intentat lui 
Abdel Khalek Mahgoub, secretar ge- 
dan. anunță agenția M.KN. El" este 
judecat de un tribunal militar.

La deschiderea procesului, relatea
ză agențiile France Presse și Asso
ciated Press, Mahgoub l-a recuzat pe 
președintele completului de judecată, 
precum și pe alți doi membri ai 
acestuia, afirmind că ei „sint in im
posibilitate de a-1 judeca intr-o ma

niera echitabila1. Apelul său a fost 
i espins.

Surse oficiale sudaneze au anun
țat. pe de altă parte, că Joseph Ga- 
rang, fost ministru pe.iiru proble
mele regiunilor sudice, a fost execu
tat marți la Khartum.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse transmite din capitala suda- 
neză că Babakr El Nour, desemnat 
ac autorii loviturii de stat ca preșe
dinte .îl Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, a tost executat luni 
scara, după ce a fost, degradat și 
radiat din rindurile armatei.

Represiunile împotriva 
comuniștilor slăbesc frontul 

luptei antiimperialiste
Realitățile demonstrează elocvent 

câ in tinerele state naționale elibe
rate de sub jugul colonial, comuniștii 
s-au aflat in primele rinduri ale 
luptei popoarelor pentru lichidarea 
înapoierii. consolidarea indepen
denței naționale, afirmindu-se 
ca una dintre forțele cele mai active, 
mai combative și mai holărite ale 
frontului larg al luptei antiimperia
liste. întreaga desfășurare a perioa
dei postbelice, a eroicei lupte pentru 
scuturarea dominației imperialiste, 
înscrie in cronica sa nenumărate 
acte de suprem sacrificiu din partea 
comuniștilor.

Tn lumina acestor realități, cu atit 
mai mare este consternarea și cu 
atit mai reprobabil apare faptul câ. 
in unele tari, tocmai unor asemenea 
forțe militante ale independenței și 
progresului, cum sint partidele co
muniste. unor asemenea luptători 
fermi pentru interesele vitale ale 
popoarelor, cum sint comuniștii, li 
<e barează calea participării din plin 
la viața politică și socială, li se cre
ează condiții vitrege, citeodatâ dintre 
i ele mai grele, fiind împiedicați să-și 
aducă contribuția la înfăptuirea sar- 
einiior de o deosebită complexitate 
<ile întăririi independenței, consolidă
rii statului, progresului material și 
spiritual al poporului.

Astfel, așa cum este cunoscut, in 
Sudan a fost recent dezlănțuită o 
vasta campanie de represiuni impo- 
tnva partidului comunist, ca și a 
altor organizații democratice. A fost 
arestat Ăbdel Khalek Mahgoub, se
cretarul general al P.C. din Sudan, 
s-a anunțat că toți membrii parti
dului comunist vor fi judecați : se
cretarul general al Uniunii Sindica
telor sudaneze a fost executat, viața 
a sute și chiar mii de comuniști, a 
altor reprezentanți ai forțelor demo
cratice se află intr-un grav pericol.

Este absolut evident că un aseme
nea curs al evenimentelor nu ser
vește cauzei luptei pentru consoli
darea independenței naționale și e- 
ronomice, pentru învingerea di
ficultăților generate de greaua

moștenire colonială, nu răspunde de
zideratelor de unitate puse de cerin
țele progresului. Persecutarea și pri
gonirea comuniștilor pot să bucure 
doar pe dușmanii reali ai poporului 
sudanez, cercurile imperialiste, inte
resate in scindarea și divizarea for
țelor patriotice, progresiste, in aba
terea energiilor, eforturilor și pre
ocupărilor poporului de la sarcinile 
sale majore.

Experiența istorică învederează ce 
însemnătate hotâritoare prezintă u- 
nitatea tuturor forțelor componente 
ale mișcărilor de eliberare națională, 
unitatea comuniștilor și a tuturor 
militanților democrați, patrioți. a tu
turor celor atașați cauzei înfloririi 
națiunilor lor — ce mărețe înfăp
tuiri pot să realizeze aceste forje 
prin acțiunea lor comună. Colabora
rea acestor forțe este principala pre
misă și garanție a succesului luptei 
pentru consolidarea independenței, 
pentru împlinirea aspirațiilor vitale 
de propășire a popoarelor.

După cum este bine cunoscut, pro
fund solidar cu lupta popoarelor pen
tru eliberare națională și progres 
social. Partidul Comunist Român a 
acordat și acordă neabătut acestei 
lupte sprijinul său, in multiple for
me. Poporul român, a fost și este din 
toată inima alături de cauza liber
tății și independenței tuturor po
poarelor. Tocmai in virtutea acestei 
prietenii și solidarități internaționa
liste, partidul nostru se pronunță 
pentru asigurarea unității și coeziu
nii tuturor forțelor care fac parte 
din frontul de luptă al popoarelor 
pentru libertate, independență și 
progres.

Aceasta unitate oferă chezășia îm
plinirii aspirațiilor celor mai nobile 
ale popoarelor. Colaborarea dintre 
toate forțele înaintate ale națiunii 
corespunde intereselor vitale ale po
poarelor respective, asigură propăși
rea lor materială și spirituală ; și, 
dimpotrivă, orice act contrar acestei 
colaborări nu poate decit aduce pre
judicii acestor interese.

„Cerem cu hotărire sâ înceteze prigoana 

împotriva militanților progresiști"
Consiliul Central al Uniunii Gene

ral? a Sindicatelor din România a 
adresat președintelui Sudanului, ge
neralul Gaalar el Numeiry, o tele
gramă prin care iși exprima adinca 
îngrijorare in legătură cu sentința 
nedreaptă și executarea lui Shafie 
Ahmed El Sheikh, secretar general 
al Federației Sindicatelor Muncito
rilor din Sudan, vicepreședinte al Fe
derației Sindicale Mondiale.

în numele oamenilor muncii orga
nizați in sindicatele din România — 
se spune in telegramă — condamnăm 
acest act. prin care s-a pus capăt 
vieții unui fiu al poporului sudanez,

ce și-a închinat viața și activitatea 
cauzei luptei pentru libertate și pen
tru independență națională a patriei 
sale.

Exprimind sentimentele oamenilor 
muncii din România și alăturindu-ne 
glasului opiniei publice mondiale, ce
rem cu hotărire să înceteze prigoana 
și arestările împotriva militanților 
sindicali și progresiști, să înceteze 
vărsarea de singe, să se pună capăt 
acestor acte care slăbesc unitatea 
forțelor democratice și progresiste 
din Sudan, împiedică lupta poporu
lui sudanez pe calea consolidării in
dependenței sale naționale și dezvol
tării economice a țării.

PENTRU DEZARMARE
GI M V \ 27 (Agerpres). — La Geneva a avut Ioc marți o nouă 

ședință a comitetului pentru dezarmare, care a fost prezidată de șeful 
delegației României, ambasadorul Ion Datcu.

în cadrul ședinței nu luni cuvintul 
șefii delegațiilor Suediei și Mexicu
lui.

Reprezentanta Suediei. Alva Mvr- 
dal. a tratat in discursul său pro
bi» ma interzicerii experiențelor nu
cleare subterane. Ea a prezentat 
unele sugestii și propuneri concrete 
referitoare la prevederile unui acord 
de prohibire a experiențelor subtera
ne cu arma nucleară, care actuali
zează și dezvoltă proiectul' prelimi
nar de tratat in materie, depus de 
Suedia in 1969. Alva Myrdal a ple
dat pentru încheierea neintirziată a 
unui tratat internațional de încetare 
a experiențelor nucleare in mediul 
subteran. ..Un acord dc interzicere 
a experiențelor nucleare subterane — 
a spus vorbitoarea — ar reprezenta 
cu adevărat o realizare importantă.

l'J ar feri omenirea dc punerea la 
punct a unor arme de nimicire in 
masă și mai dăunătoare".

Ambasadorul Alfonso Garcia Rob
les a anunțai. In calitate tie repre
zentant al Mexicului, stat depozitar 
al tratatului privind interzicerea ar
melor nucleare in America Latină, că, 
recent, guvernul Olandei a depus la 
Ciudad de Mexico instrumentele de 
ratificare a protocolului adițional 1 al 
acestui tratat, in acest mod. Olanda 
devine, după Anglia. a doua țară 
care ratifica protocolul adițional 1 al 
tratatului de la Tlatclolco, protocol 
prin care statele ce exercita juris
dicția asupra unor teritorii din zona 
de aplicabilitate a acestui tratat iși 
asumă obligația de a asigura in aces
te teritorii transpunerea in practică 
a statutului de denuclearizare.

a

încheierea Congresului Național 
ai Uniunii Socialisto Arabo

„Apollo-15" ' 
iși continuă 

zborul 
spre Lună

HOUSTON 27 (Agerpres). — Prin
cipalul eveniment al celei de-a doua 
zi Le in spațiu a navei ,,Apollo-15“ 
l-a constituit manevra de corectare 
a traiectoriei efectuată de astronauți 
■a ora 20.14 (ora Bucureștiului). Ea 
a fost utilizată totodată și in scopul 
stabilirii naturii scurt-circuitului sem
nalat luni seara la sistemele electri
ce de aprindere a motorului princi
pal al navei. N.A.S.A. a hotărit să 
devanseze cu peste două ore această 
manevră, intrucit exista pericolul 
suspendării programului de aseleni
zare. Reușita operațiunii a făcut insă 
inutilă orice schimbare ir. programul 
de zbor al navei, iar natura defec
țiunii a fost apreciată ca fiind mi
noră.

După o odihnă de aproape zece ore. 
astronauții și-au reluat activitatea la 
ora 17,00 (ora Bucureștiului), care 
a constat în cea mai mare măsură 
in verificarea stării de funcționare a 
sistemelor de bord ale cabinei și mo
dulului lunar.

La ora 19.30 (ora Bucureștiului). 
..Apollo-15" parcursese jumătate din 
o.stanța dintre Pămint ți Lună — 
209 354 km. evoluînd pe traiectorie cu 
o viteză puțin mai mare de 5 000 km 
pe oră.

A doua zi de activitate in spațiu 
s* încheie miercuri dimineața la 
ora 6,34 (ora Bucureștiului). cind as
tronauții incep o nouă perioadă de 
repaus de aproape 10 ore.

Evoluția 
stațiilor automate 

„Marș-2“ 
și „Marș - 3“

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Sta
țiile automate sovietice „Mars-2“ și 
,.Mars-3“, plasate pe traiectorii inter
planetare in zilele de 19 și 28 mai 
ac., iși continuă zborul. La 27 iulie, 
ora 5,00, ora Bucureștiului, depărta
rea stațiilor de Terra era de 
17 580 000 kilometri și, respectiv, 
16 400 000 kilometri. In timpul zbo
rului interplanetar au fost stabilite, 
pină in prezent, cu stația „Mars-2", 
43 de legături radio, iar cu stația 
„Mars-3", 38 de legături.

Conform calculelor balistice, para
metrii traiectoriilor stațiilor interpla
netare sint cuprinși in limitele pre
văzute, iar informațiile telemetrice 
confirmă funcționarea normală a sis
temelor de bord și a aparaturii știin
țifice de pe „Mars-2" și „Mars-3'1.

Potrivit programului de lucru, în 
timpul zborului stațiilor spre planeta 
Marte continuă experimentele ști
ințifice privind caracteristicile fizice 
ale spațiului cosmic interplanetar și 
ale corpurilor cerești. Sint efectuate 
astfel, printre altele, măsurători a- 
supra fluxurilor corpusculare ale ra
diației cosmice solare și galactice. 
Datele obținute concordă cu rezulta
tele unor măsurători similare reali
zate cu ajutorul automatului selenar 
sovietic „Lunohod-1".

CAIRO 27 (Agerpres) — La Cairo 
au luat sfirșit lucrările Congresului 
Național al Uniunii Socialiste Arabe. 
Congresul a adoptat o scrie de rezo
luții privind problemele de politică 
internă și externă a țării. Una din
tre rezoluții proclamă sprijinul total 
față de acțiunea Xedainilor și con
damna autoritățile lordaniene pentru 
poziția adoptată față de comandou
rile paleslinene. Intr-o altă rezolu
ție se afirmă că, „in conformitate cu 
declarațiile președintelui Anwar Sa
dat, redeschiderea Canalului de Suez 
trebuie să facă parte din soluționarea 
globală a crizei din Orientul Apro
piat in cadrul aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967“.

Congresul a aprobat crearea unui 
Comitet Central al Uniunii Socia
liste Arabe, format din 230 de mem
bri. din care 30 vor fi desemnați din 
oficiu, iar 200 de membri au fost a- 
leși. Comitetul Central va fi convo
cat in prima sa ședință in decurs de 
nouă zile. Congresul a cerut C.C. ai

Convorbirile tehnice 
sovieto-americane 

in problemele folosirii 
exploziilor nucleare 
in scopuri pașnice
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că la Moscova 
a fost dat publicității comunicatul cu 
privire la cea de-a treia etapă a con
vorbirilor tehnice sovieto-americane 
in problemele folosirii exploziilor nu
cleare in scopuri pașnice, desfășurate 
intre 12 și 23 iulie la Washington. 
După cum precizează comunicatul, 
ele au constituit o continuare a con
vorbirilor tehnice in aceeași proble
mă, desfășurate in aprilie 1969 la 
Viena și in februarie 1970 la Mos
cova. Delegația U.R.S.S. a fost con
dusă de Igor Morohov, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
folosirea energiei atomice al U.R.S.S., 
iar cea a Statelor Unite de Clarence 
E. I.arsen, membru al Comisiei pen
tru Energia Atomică a S.U.A.

„Schimbul de păreri a lărgit înțe
legerea reciprocă a problemelor le
gate de folosirea exploziilor atomice 
in scopuri pașnice și va contribui la 
desfășurarea cu mai mult succes a 
activității în acest domeniu al apli
cării energici atomice", se arată in 
comunicat.

Părțile au continuat examinarea 
problemelor legate de aspectele teh
nice și teoretice ale utilizării explo
ziilor nucleare pașnice și au făcut un 
schimb de informații tehnico-științi- 
fice de interes reciproc.

Părțile au căzut de acord să conti
nue schimburile tehnice, concentrin- 
du-și atenția asupra problemelor 
securității in efectuarea exploziilor 
nucleare în scopuri pașnice, precum 
și asupra diferitelor proiecte de lu
crări de construcție in care se utili
zează exploziile nucleare pașnice.

Uniunii Socialiste Arabe sâ desem
neze, de asemenea, un comitet însăr
cinat să redacteze Constituția perma
nentă a țării, în forma sa definitivă, 
țlnind seama de sugestiile formulate 
in această problemă de către națiune, 

în cadrul ședinței de închidere a 
congresului, șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat, ales președinte al U- 
niunii Socialiste Arabe, a rostit un 
discurs in care s-a referit Ia proble
mele interne și la evoluția situației 
in Orientul Apropiat.

Anwar Sadat a cerut amînarea cu 
trei luni a alegerilor pentru Comi
tetul Executiv Suprem al Uniunii 
Socialiste Arabe, cea mai înaltă auto
ritate politică a țării, spre a putea 
fi făcute toate pregătirile necesare in 
vederea desfășurării lor in condiții 
optime.

Anwar Sadat a propus, pe de altă 
parte, dizolvarea Adunării Poporului 
la 1 septembrie și organizarea unor 
noi alegeri in termen de GO de zile 
de la această dată, propunere care a 
fost aprobată de congres. Președin
tele egiptean a declarat, cu această 
ocazie, că poporul va fi chemat să 
voteze pentru ..Constituția permanen
tă a Egiptului". pe calea unui refe
rendum organizat in luna august.

în sfirșit, președintele egiptean a 
anunțat că joi va fi semnat contrac
tul referitor la proiectul de construire 
a două conducte petroliere intre Suez 
și Alexandria. Aceste două conducte, 
a precizat el. vor transporta inițial 
80 milioane de tone de petrol anual, 
iar ulterior capacitatea lor va crește 
la 100 milioane de tone. Costul pro
iectului este de 36 milioane de dolari, 
furnizați de țări și companii occiden; 
tale, precum și de Arabia Saudită și 
Kuweit.

Șeful statului egiptean a cerut con
gresului să-i acorde împuterniciri ex
cepționale ..pentru a face față tuturor 
eventualităților de natură să salvgar
deze integritatea pămintului arab și 
a drepturilor arabe".

Congresul a aprobat împuternicirile 
excepționale cerute.

Inaugurarea primei 
sonde forate 
cu o instalație 

româneasca
CARACAS 27 (Agerpres). — în lo

calitatea vcnezucleanâ Boscan, din a- 
propierea orașului Maracaibo, statul 
Zulia, a avut loc inaugurarea primei 
sonde forate cu o instalație româneas
că de tipul „F-200". Lucrarea face 
parte dintr-un program mai amplu, 
executat pentru „Corporația venezue- 
leană a petrolului" (C.V.P.) de către 
„Consorțiul de foraj româno-venezue- 
lean", format de întreprinderea ro
mânească „Geomin" și firma „Mito 
Juan". Cu acest prilej, oficialitățile 
din Venezuela și-au exprimat admi
rația pentru performanțele realizate 
cu instalația de foraj românească.

în viitor, cele 20 de sonde pe care 
urmează să le foreze „Consorțiul ro- 
mâno-venezuelean" vor dubla actuala 
producție de petrol extras in perime
trul de la Boscan.

ACORD DE COOPERARE 
ECONOMICĂ Șl TEHNICĂ 
Intre r. p. chineză 

Șl ALGERIA
PEKIN 27 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă informează că la Pekin 
a fost semnat un acord cu privire la 
cooperarea economică și tehnică intre 
guvernele R. P. Chineze și Al
geriei. Din pai tea chineză, docu
mentul a fost semnat de Ci Pin-fei, 
ministru ad-interim al afacerilor ex- 
'.-ne. ia:- din partea algeriană de Ab
delaziz Bouteflika, ministrul afacerilor 
externe. La semnare a fost prezent 
Li Sien-nien, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze.

Cuvîntarea lui Fidel Castro
HAVANA 21 (Agerpres). — Po

porul cubanez a marcat, la 26 iulie, 
printr-o adunare de masă ținută la 
Havana, ziua insurecției naționale — 
a 16-a aniversare a asaltului asupra 
cazărmii Moncada.

La tribună s-au aflat conducători 
ai P.C. din Cuba și al guvernului 
cubanez, precum și oaspeți străini, 
printre care Clodomiro Almeyda, mi
nistrul de externe al Republicii 
Chile, și Francisco Mercado, secretar 
general al Confederației oamenilor 
muncii bolivieni — transmite agenția 
Prensa Latina.

La adunare a luat cuvintul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Cubei, 
care a făcut o analiză a succeselor 
social-economice obținute in ultimul 
an, s-a oprit asupra unor probleme 
care urmează să fie soluționate și s-a 
referit la unele aspecte ale relațiilor 
cu alte țâri ale Americii Latine.

Fidel Castro a arătat, intre altele : 
în prezent. Cuba nu mai este sin
gură in America Latină. Imperialis
mul se străduiește să sugrume revo
luția noastră, s-o izoleze de alte po
poare. Dar această politică a suferit 
un eșec. Cuba a ieșit intăritâ din 
toate incercările. Legăturile de prie
tenie care unesc popoarele cubanez 
și chilian in lupta lor comună in 
apărarea suveranității naționale sint 
mai tari ca oricind, a arătat vorbito
rul.

„Acest an a fost un an de efor
turi intense", a declarat Fidel Castro, 
accentuind că aceste eforturi s-au 
materializat in rezultate concrete. 
Printre exemple el a citat realizările 
industriei ușoare a cărei producție a 
crescut cu 10 la sută față de anul 
precedent, in timp ce bilanțul indus
triei de bază aduce o creștere de 
20 milioane dolari.

După ce a prezentat procentele de 
creștere obținute la anumite produ
se, ca încălțămintea, țesăturile, 
mobila, hirtia și sticlăria, primul mi
nistru cubanez a afirmat că „in 
acest semestru s-a obținut o produc
ție aproape egală cu cea a Întregu
lui an care a trecut".

După ce a analizat activitatea din 
diferite sectoare de producție in-

dustrlală și agricolă. Fidel Castro a 
menționat că succesele dobindite anul 
acesta „nu inscamna că au fost rezol
vate toate problemele". Primul mi
nistru și-a manifestat însă încrede
rea că anul viitor se va înregistra lo
tuși o creștere cel puțin echivalentă 
celei realizate in anul curent. în con
tinuare, el s-a referit la succesele do
bindite in ramura construcțiilor, 
subliniind că, la sfirșitul acestui an, 
vor fi constituite 500 de brigăzi care 
vor lucra voluntar in construcția de 
locuințe. Fidel Castro a menționat 
acest aspect ca pe o expresie a poli
ticii de mase, a însuflețirii mișcării 
muncitorești și a efectelor pozitive 
ale dezbaterilor cu oamenii muncii.

Referindu-se, în încheiere, la situa
ția politică din țările latino-ameri- 
cane, Fidel Castro a scos in evidență 
mersul ascendent al proceselor revo
luționare din Chile, Peru și Bolivia, 
subliniind, de asemenea, cazul Uru- 
guayului, unde „se inregistrcazâ o în
tărire a frontului larg al maselor 
populare".

LEGEA CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE 
ÎN DEZRATEREA SENATULUI ITALIAN

ROMA 27 (Agerpres). — înee- 
pind de marți pină la 7 august, 
in Senatul italian se desfășoară dez
baterile asupra reformelor con
strucției de locuințe și fiscală. După 
gravele neînțelegeri din ultimele 
zile, partidele coaliției guvernamen
tale au convenit să se procedeze la 
inițierea dezbaterilor senatoriale care 
să ducă, dacă va fi posibil, la vota
rea celor două legi.

La originea înfruntării dintre de- 
mocrat-creștini și socialiști se află 
legea asupra construcției de locuințe. 
P.D.C. este hotărit să sprijine men-

chile „Bătălia producției — 
o bătălie politică și ideologică"
PRIMA ADUNARE NAȚIONALA A COMITETELOR SINDICALE 

DE ÎNTREPRINDERE

ținerea proprietății private, iar P.S.I. 
este adversarul oricăror măsuri care 
ar putea oficializa specula in secto
rul imobiliar. Textul actual al pro
iectului de lege adoptat după nume
roase confruntări autorizează orga
nele locale municipale să vindă par
ticularilor. cu unele condiții, o mică 
parte din terenurile expropriate. De- 
mocrat-creșlinii doresc insă ca pro
centajul acestor terenuri să fie spo
rit.

După cum au subliniat observato
rii politici din capitala Italiei, accep
tarea de către partidele coaliției a 
deschiderii dezbaterilor din Senat ar 
putea fi considerată ca un prim pas 
spre o înțelegere intre membrii coa
liției guvernamentale, după compro
misul realizat.

UNOR PROBLEME ECONOMICE
BELGRAD 27 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc ultima ședință a 
actualului cabinet iugoslav prezidat 
de Mitia Ribicici, la care au fost dez
bătute probleme economice curente 
legate de aplicarea programului de 
stabilizare a economiei. în cadrul șe
dinței — informează agenția Taniug— 
Mitia Ribicici a anunțat că noul gu
vern iugoslav, ce urmează să fie for
mat în zilele următoare, iși va începe 
activitatea în cursul lunii viitoare. 
După cum s-a mai anunțat, manda
tul pentru formarea noului guvern a 
fost încredințat lui Djemal Biedici. 
care a deținut funcția de președinte al 
Skupștinei din Bosnia și Herțegovina.

Un nou act agresiv 
împotriva Senegalului

DAKAR 27 (Agerpres). — Un alt sat 
senegalez, situat in regiunea Ziguin- 
chor, din sudul țârii, a fost bombar
dat de trupele portugheze. Două per
soane au fost grav rănite — a anun
țat luni seara Agenția de presă sene- 
galeză (A.P.S.). Agenția menționează 
că acest bombardament a survenit 
după sosirea misiunii O.N.U., care, ia 
cererea Senegalului, urmează să cer
ceteze la fața locului actele de agre
siune ale colonialiștilor portughezi În
dreptate împotriva Senegalului.

★
Membrii Comisiei desemnate de 

Consiliul de Securitate pentru exami
narea situației existente la frontiera 
dintre Senegal și Guineea-Bissau au 
fost primiți de președintele senegalez, 
Leopold Sedar Senghor.

SANTIAGO DE CHILE — 27 — 
Corespondentul nostru E. Pop, trans
mite : Simbătă și duminică, a avut 
loc la Santiago prima adunare națio
nală a comitetelor sindicale de între
prindere convocată de Partidul Co
munist din Chile. Obiectul dezbate
rilor l-au constituit „bătălia produc
ției și analiza posibilităților de sti
mulare a dezvoltării economice". In 
cuvintul rostit la această adunare de 
Mario Zamorano, membru al Secre
tariatului C.C. al Partidului Comu
nist din Chile, se arată câ „Pentru 
Chile bătălia producției nu este nu
mai o bătălie economică, ci și o bă
tălie politică și ideologică. Sabotajului 
economic al unora, arată Zamorano, 
se adaugă daunele provocate de ca
lamitățile naturale și distrugerile 
pricinuite de cutremurul de pămint. 
Aceasta este realitatea pe care tre
buie s-o învingem".

Sarcina sporirii producției prin
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Senatorul Van Hartke a 

prezentat un proiect de re- 
ZOlutic *n care cere Pre?e*ftntelui 
S.U.A. să supună aprobării Senatu
lui desemnarea viitorului șef al de
legației americane la convorbirile 
cvadripartite- de la Paris in proble
ma Vietnamului. Totodată, documen
tul limitează mandatul principalului 
negociator american la aceste con
vorbiri la prevederile amendamentu
lui Mansfield, care se pronunță pen
tru o retragere gradată a trupelor 
S.U.A. din Vietnam. Pentru a fi a- 
doptat, este suficient ca proiectul să 
obțină aprobarea Senatului.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Mongole, L°- 
donqhiin Rincin, și-a încheiat marți 
vizita oficială in Uniunea Sovietică,

ROMA 27. — Co
respondentul Ager
pres, .V, Puicea, trans
mite : La Roma a avut 
loc o conferință de 
presă consacrată celui 
de-al III-lea festival 
teatral al popoarelor, 
organizat in Republica 
San Marino, și care 
— in acest an — este 
dedicat Republicii So
cialiste România. Des-

plecind spre patrie — informează a- 
genția T.A.S.S. El a fost primit de 
Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și a a- 
vut convorbiri cu Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe, in pro
bleme privind dezvoltarea legăturilor 
politice și culturale dintre cele doua 
țări, precum și intr-o serie de ches
tiuni internaționale.

Agenția China Nouă lnfor- 
mează că marți a sosit la Pekin Mo
hamed Abdullah Merziban, ministrul 
economiei și comerțului exterior al 
Republicii Arabe Unite, in fruntea 
unei delegații economice guverna
mentale.

Intre delegații guverna
mentale ale R.D. Germane 
și Republicii Chile au fost

mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii din Chile, precum și prin partici
parea lor la rezolvarea problemelor 
întreprinderilor a constituit una 
din temele principale aborda
te de Carlos Altamirano, se
cretarul general al Partidului socia
list, la ședința de închidere a confe
rinței sindicale naționale a socialiș
tilor. „Trebuie, a spus el, nu numai 
să revitalizăm și să urgentăm expan
siunea ariei sociale din economie, ci 
și să facem mai efectivă participarea 
clasei muncitoare in gestiunea guver
namentală. Intensificarea acestei par
ticipări este necesară, a spus Alta
mirano, pentru a putea construi so
cialismul și pentru a se evita crea
rea unui simplu capitalism de stat".

Referindu-se la necesitatea intensi
ficării luptei maselor populare chili
ene împotriva forțelor de dreapta, 
Altamirano a chemat la întărirea 
bazei sociale a Unității Populare.
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semnate Ia Berlin acorduri pe termen 
lung între cele două țări cu privire 
la schimburile comerciale, la coope
rarea tehnico-științifică, precum și 
diferite înțelegeri referitoare la cola
borarea tehnico-științifică in anumi
te domenii, informează agenția 
A.D.N. Cele două părți, precizează 
agenția, au hotărit, totodată, ca, pină 
la sfirșitul acestui an, să alcătuiască 
o comisie mixtă de colaborare eco
nomică.

Zilele acestea a apărut la 
Atena in Editura Ilias Konstan- 
taras romanul „Asklepios" de 
Horia Stancu. Traducerea in 
limba greacă și prefața sint 
semnate de Vasilios Skuvaklis.

pre semnificația și 
programul ediției din 
acest an a festivalului
au vorbit 
Micheloni, 
turismului,

Giuseppe 
ministrul 
sportului

și spectacolelor din
Republica San Marino, 
și Georgia Varonesi,
secretarul general al 
festivalului. „Patrimo
niul cultural al Româ
niei, a spus Giu

seppe Micheloni, are 
o profundă tradi
ție umanistă, reflectă 
aspirațiile democra
tice, principiile soci
ale și politice actuale". 
El a relevat că dedi
carea festivalului din 
acest an României 
constituie „o apreci
ere pentru o țară so
cialistă de înalte tra
diții culturale".

Convorbirile S.A.L.T. La 
sediul Ambasadei Uniunii Sovietice 
din Helsinki a avut loc marți cea 
de-a 74-a reuniune de lucru a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 
la limitarea cursei înarmărilor stra
tegice.

0 nouă întîlnire a repre
zentanților la O.N.U. ai 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Frnntsi in Problemele reglemen
tării politice a situației din Orientul 
Apropiat a avut loc marți, 27 iulie, 
la New York. Următoarea ‘întreve
dere a fost fixată pentru 19 august.

DIN LUMU CAPITALULUI

JAPONIA Apel pentru

unitatea de luptă a sindicatelor
Cea mai mare centrală sindi

cală din Japonia, „Sohyo", a 
lansat un apel către celelalte 
organizații sindicale din țară — 
Doinei (Confederația muncii), 
Churitsu Roren (Federația sin
dicatelor independente) și Shin- 
sanbetsu (Federația națională 
a sindicatelor) — pentru a con
lucra in vederea realizării uni
tății tuturor sindicatelor in 
lupta pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă, 
pentru revendicările politice ale 
oamenilor muncii. Apelul a fost 
lansat de secretarul general al 
„Sohyo”, Shogo Oki, în cuvin
tul rostit la convenția națională

a Federației sindicatelor din in
dustria chimiei (Goka Roren), 
desfășurată in orașul Fukushi
ma. Vorbitorul a subliniat ne
cesitatea unificării, arâtind că 
muncitorii nu pol să obțină sa
tisfacerea revendicărilor lor pri
vind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de lo
cuit, in situația unei divizări a 
mișcării sindicale. El a precizat 
că cele patru centrale sindicale 
din Japonia ar urma să formeze, 
ca prim pas, un „comitet consul
tativ cu privire la unificarea 
mișcării sindicale", compus din 
președinții și secretarii generali 
ai centralelor respective.

CEI 120 000 FEROVIARI AMERICANI
CONTINUA GREVA

Negocierile dintre 
conducerea celor patru 
firme feroviare ame
ricane paralizate de 
grevă și reprezentan
ții sindicatului au fost 
întrerupte din nou 
luni seara, in ciuda e- 
fortwrilor desfășurate 
de mediatorul guver
namental, IV. J. Usery, 
in vederea realizării 
unui compromis.

In prezent se 
in grevă, după cum 
s-a anunțat, 120 000

află

de la 
„Union 

„Southern 
„Southern 
„Northern

dede muncitori 
companiile 
Pacific", 
Railroads", 
Pacific" și
and Western", pină la 
6 august urmind să fie 
paralizate incă 11 fir
me feroviare. Intenția 
guvernului de a inter
veni in acest conflict 
de muncă a determi
nat conducerea com
paniilor să refuze sa
tisfacerea revendică-

rilor prezentate 
sindicat.

■k
Greva angajaților 

firmei „Western U- 
nion“, care a parali
zat timp de aproape 
două luni serviciile 
telegrafice de pe în
treg teritoriul Statelor 
Unite, a luat sfirșit. 
Conducerea compa
niei a acceptat in cele 
din urmă să satisfacă 
revendicările 
țiale formulate 
sindicat.

esen- 
de

Stupefiantele — o problemă națională

pentru Franța
Ministrul francez al afacerilor interne, Ravmon Marcel- 

lin, a anunțat, intr-un interviu radiodifuzat, că de la i ianuarie 1971 
in Franța au fost arestați 150 de traficanți de stupefiante. De asemenea, 
au fost chemați in fața justiției 840 de morfinomani. Ministrul după 
ce a subliniat că este vorba despre o problemă națională, a reamintit 
că orice morfinoman, potrivit legii din ianuarie 1971, trebuie să fie defe
rit procuraturii.

Ministerul Muncii din Franța a înunțat câ. la sfirșitul lunii iunie, 
existau in întreaga țară 310 600 de șomeri.
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