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Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, in onoarea 
participanților la Congresul

internațional de logică, metodologie
și filozofia științei
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orînduirea cinstei
Și dreptății

„Vom imprima întregii munci 
politico-ideologice un caracter 
militant, combativ, in spiritul 
principialității revoluționare"

Ne mlndrim cu faptul istoric de a 
fl clădit o societate nouă, lipsită de 
•xploatare, caracterizată prin res- 
pectul omului pentru om, relații
le de colaborare și întrajutorare, in 
care țelurile tuturor se topesc in 
uriașul creuzet al efortului comun de 
ridicare a României pe noi trepte ale 
progresului, ale civilizației socialiste. 
Este mindria justificată a participan
ților activi la sfărimarea vechilor — 
crude și nedrepte — rinduieli, la In
staurarea celei mai drepte și mal u- 
mane orinduiri din cite au existat 
de-a lungul istoriei bimilenare a po
porului nostru — socialismul.

Au trecut doar citeva zile de cind 
Întreaga suflare a acestui pămint a 
celebrat cu impresionant și tonic en
tuziasm împlinirea a 27 de ani de la 
victoria insurecției naționale antifas
ciste din august 1944, de la săvirșirea, 
sub conducerea partidului comunist, 
a acelei epocale cotituri în destinul 
istoric al poporului român, care a fă
cut posibilă întronarea unei asemenea 
orinduiri.

De la Înălțimea profundelor cu
ceriri revoluționare de care ne bucu
răm cu toți azi nu’ uităm — nu pu
tem uita — că această nouă orin- 
duire, a cinstei și a dreptății, este 
rodul luptei îndelungate, eroice a cla
sei muncitoare, in frunte cu partidul 
ei de avangardă, care, preluind lu
minoasele tradiții progresiste ale îna
intașilor. a dat viață celor mai fier
binți aspirații ale maselor populare, 
năzuinței lor Înflăcărate de elibera
re de sub cătușele sclaviei, iobăgiei 
și robiei capitaliste, de înlăturare a 
oricărei Împilări.

Cei mai buni fii al acestei țări au 
plătit, adesea, eu viața, pentru ac-

țiunile lor revoluționare, pentru con
vingerile da care erau adine ani
mați cu privire la necesitatea și 
posibilitatea înscăunării unor relații 
bazate pe dreptate socială, pe cinste 
și sinceritate. In condițiile asupri
rii șl exploatării, oamenii mun
cii înțelegeau câ era cinstit și drept 
tot ceea ce servea cauzei răsturnă
rii rinduielilor clădite și menținute 
prin necinste și jaf, in care o mină 
de potentați își însușeau cea mai 
mare parte a rodului muncii celor 
mulți.

Poporului nostru l-a fost dintot- 
deauna proprie hotărirea fermă de a 
demasca și înlătura orice nedreptate, 
el a nutrit mereu o ură neîmpăcată 
împotriva împilatorilor de orice fel. 
„Nimic nu-l face pe om — arăta 
poetul George Topirceanu — mai rău 
ca nedreptatea" : iar Alexandru Vla- 
huță — chemind la acțiune împotri
va nedreptăților sociale — scria : 
„veșnică-j dreptatea și veșnici sint 
martirii care-și jertfesc viața pentru 
triumful ei".

Instaurarea orinduîriî socialiste în 
țara noastră a creat, pentru prima 
oară, posibilitatea reală nu numai a 
înfăptuirii idealurilor de libertate, 
progres și echitate socială ale ma
selor largi, dar și a creării efective a 
unei ambianțe, a unui climat social 
in care abuzurile, necinstea și nedrep
tatea să fie stirpite din rădăcini. 
Este cunoscut că. in trecut, în timpul 
orinduirii capitaliste, poporului nos
tru muncitor i s-au făcut tot felul 
de declarații ipocrite din partea a 
zeci de partide și grupări politice, 
care-și exprimau „simpatia" pentru 
popor. Toate aceste declarații 
s-au dovedit, Insă, a fi amă-
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0 Importantă sarcină încredințată de societate oamenilor muncii 
In calitate de proprietari șl producători

Importanța deosebită a utilizării ra
ționale a fondurilor materiale șl bă
nești de către toate întreprinderile 
și centralele industriale, în scopul 
creșterii eficienței activității economi
ce este atit de evidentă încit nu 
cred că necesită multă demonstra
ție. Este cit se poate de clar 
faptul că gospodărind cit mal ju
dicios fondurile pe care le are la 
dispoziție fiecare colectiv de între
prindere contribuie din plin la asi
gurarea desfășurării optime a repro
ducției socialiste lărgite, deci la 
creșterea continuă a produsului eo- . . . ——X..----1 _ pre_

de trai 
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cial și a venitului național 
mise ale ridicării nivelului 
al poporului. Prin urmare, 
rea unei accelerări cit mai 
rotația fondurilor, evitarea 
zării mijloacelor materiale 
nești au o însemnătate majoră pen
tru Întreaga dezvoltare a economiei 
naționale. Astfel, realizarea unui vo
lum cit mai mare de bunuri mate
riale cu fonduri cit mai puține este 
nu numai o sarcină economică, dar 
și una politică mereu actuală pen
tru fiecare om al muncii. Tocmai de 
aceea se cere ca in interesul folosirii 
cu chibzuință a fondurilor materiale 
și bănești să se creeze In fiecare 
întreprindere o opinie de masă, sa 
fie Inițiate acțiuni precise la înfăp
tuirea cărora să fie mobilizat între
gul colectiv de salariați. Este nece
sar s» se desfășoare o largă munca 
politică In rindul marii mase a sala- 
riaților pentru a-i face să înțeleagă 
limpede că de gospodărirea in con
diții optime a fondurilor sint sțrins 
legate rezultatele economice și fi
nanciare ale întreprinderii și, deci, 
și propriile lor cîștiguri. Aceasta este 
rațiunea pentru care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat pe larg 
In repetate rinduri — ca, de pilda. 
In adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la uzinele .23 
August" din Capitală — asupra nece
sității ca oamenii muncii din uzine și 
fabrici — in dubla lor calitate de 
proprietari și de producători - sa 
administreze cit mai bine bunurile 
materiale și financiare Încredințate 
de societate. , „ . .

Ca trebuie să se înțeleagă pnntr-o

mai bună gospodărire a fondurilor ? 
In primul rind, este vorba de disci
plina desâvirșită ce trebuie să existe 
in activitatea întreprinderii, începind 
de la stabilirea cu grijă a sarcini
lor de plan și pină la valorificarea 
produselor obținute. Determinarea cu 
grijă a capacităților de producție și 
stabilirea produselor ce urmează a 
se realiza sint condiții obligatorii 
pentru planificarea cu mai mare 
exactitate a nevoilor de materii și 
materiale cu care urmează a fi apro
vizionate. Or, se poate susține că in 
unele întreprinderi și centrale sint 
încă neajunsuri determinate de ne- 
corelările intre planul de producție, 
de aprovizionare și cel financiar 
Aceste necorelări fac ca, pe de o 
parte, să se stabilească normative 
financiare exagerate, ceea ce în
seamnă antrenarea in circuitul eco
nomic a unui volum de fonduri mai 
mare decit cel strict necesar ; pe de 
altă parte sint favorizate acte de a- 
provizionări neconforme cu realita
tea. generatoare de imobilizări finan
ciare in stocuri supranormative. A- 
semenea situații au putut fi intilnite 
in acest an la Uzina mecanica și la 
Fabrica de geamuri, ambele din Bu
zău, la Uzina de superfosfați și acid 
sulfuric din Năvodari. Desigur că 
în domeniul fundamentării planu
rilor economice și financiare ale 
unităților productive sint nece
sare in continuare unele perfecțio
nări, se simte nevoia găsirii unor căi 
mai bune de atragere a întregului 
colectiv din întreprinderi în acțiunea 
de depistare și valorificare, incă din 
faza de planificare, a rezervelor in
terne existente in fiecare unitate e- 
conomică.

Un efect pozitiv asupra utilizării 
fondurilor I-a avut reglementarea pe 
noi baze a relațiilor contractuale 
dintre întreprinderi, care a contribuit 
la întărirea disciplinei de plan și 
financiare.

Nicolae PRETORIAN 
vicepreședinte 
al Băncii Naționale

gitoare promisiuni făcute în perioa
da opoziției pentru netezirea drumu
lui către dobindirea puterii. Iar mase
le s-au convins de adevărul că un re
gim la baza căruia se aflau relațiile 
de exploatare era, prin natura sa, ca
drul cel mai prielnic pentru perpe
tuarea și proliferarea corupției, ne
cinstei și nedreptății. Aceasta explică 
încrederea lor nestrămutată in juste
țea cauzei pentru care militau comu
niștii — al căror țel suprem a fost și 
este făurirea unei orinduiri lipsite de 
servituți, drepte și echitabile — dirze- 
nia cu care poporul nostru muncitor 
s-a avîntat in grandioasa operă re
voluționară. constructivă care — in 
acești 27 de ani de efort creator — 
a asigurat victoria deplină și defini
tivă a socialismului in țara noastră. 
Ca expresie directă a acestor prefa
ceri structurale in economia și viața 
socială a României, s-au extins trep
tat, devenind precumpănitoare in 
peisajul moral al orinduirii noastre, 
trăsăturile înaintate ale constructoru
lui conștient, activ și pasionat al so
cialismului : munca avintată pusă in 
slujba prosperității generale și perso
nale. înalta responsabilitate fața de 
sarcinile însuflcțitoare puse de par
tid, disciplina liber consimțită. Cetă
țenii patriei noastre ințeleg tot mai 
mult că a fl cinstit înseamnă, astăzi, 
a-ți indeplini exemplar îndatoririle 
față de societate, a-ți onora printr-o 
activitate corespunzătoare retribuția 
acordată, a contribui la apărarea și 
dezvoltarea avutului obștesc, a lupta 
cu pasiune pentru respectul și trium
ful adevărului. Și putem afirma cu 
mîndrie că majoritatea covirșitoare a 
cetățenilor țării au făcut din aceste 
coordonate etice noi o adevărată pro
fesiune de credință, un mod de via
ță nou, comunist.

Este intru totul firesc să fie așa, 
deoarece noua orînduire, prin esența 
sa. generează un climat al dreptății, 
al cinstei și corectitudinii. Desigur, 
relațiile bazate pe cinste, principiali
tate. pe dreptate socială nu înving 
„peste noapte" numai ca urmare a cu
ceririi puterii de către clasa mun
citoare. Pe acest tărim ne aflăm 
in prezența unor aspecte multiple și 
nuanțate ale interrelației atit de com
plexe : obiectiv-subiectiv in procesul 
înfăptuirii noii orinduiri sociale. V. I. 
Lenin atrăgea atenția asupra faptului 
că „transformarea tuturor moravuri
lor și deprinderilor in muncă este o 
operă de decenii". Se înțelege că a- 
ceasta este o problemă de conștiin
ță, iar dezvoltarea conștiinței se rea
lizează mai încet, rămine de multe 
ori in urma dezvoltării forțelor de 
producție. Desigur că o asemenea 
teză nu trebuie să împingă la pasi
vitate, la indiferență, la a lăsa lu
crurile să se desfășoare de la sine. 
„Noi nu trebuie să ne mulțumim cu 
această constatare — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru a activului de partid din do
meniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative — ci tre
buie să acționăm cu toată fermitatea 
pentru a nu se ajunge Ia această ră- 
minere in urmă, pentru a asigura ri
dicarea continuă a conștiinței maselor 
de oameni ai muncii".

Aceste cuvinte — expresie a unei 
cerințe majore, extrem de actuale — 
oglindesc, de fapt, o prodigioasă ac
tivitate politică-organizatorică desfă
șurată de partid in domeniile funda
mentale ale vieții sociale cu scopul 
de a deschide drum cit mai larg de 
afirmare principiilor de căpetenie ale 
eticii noi, de infăptuire plenară a 
idealurilor socialiste. Oamenii mun-

Prof. univ. dr.
Dumitru MAZILU, 
membru corespondent 
al Academiei de Științe Sociale 
și Politice

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a IlI-a)

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de plenare ale comitetelor muni

cipale și orășenești de partid

100 000 TONE DE TABLĂ LAMINATĂ
...Caja finală a laminorului de 

benzi la rece de pe platforma 
Combinatului siderurgic Galați. 
Ieri, sub privirile operatorilor 
Ion Mocanu și Constantin Hoi- 
nuș, infășurătorul benzii lami
nate funcționa la viteza de 1 800 
metri pe minut. Deodată, pe un 
panou sinoptic, a apărut o cifră 
așteptată cu nerăbdare de citeva 
zile de către întregul colectiv. 
In secunda ci nd ea avea să a- 
pară pe panou, laminorul, intrat 
in funcțiune cu numai nouă luni 
in urma, produsese cea de-a 
100 000-a tonă de tablă laminată. 
Un succes remarcabil care im
pune acest valoros și modern 
obiectiv industrial ca furnizor al 
unui sortiment din ce în ce mai 
bogat de laminate pentru econo
mia națională. Hala laminoru
lui are o lungime de 1 200 m.

întregul proces de producția 
este mecanizat și automatizat, 
fiind condus de la pupitre de 
comandă. Pentru prima dată in 
țară aici se realizează benzi și 
table din oțel carbon în mai 
multe grupe calitative, cu largi 
întrebuințări în industriile de 
autovehicule, bunuri de larg 
consum, construcții industriale 
și civile etc. De altfel, gama de 
produse ale Combinatului side
rurgic din Galați, folosind ca ma
terie primă benzile laminate la 
rece, se va lărgi prin intrarea 
în funcțiune a unei secții de 
zincare a benzilor, precum și a 
unor instalații de cositorire la 

• cald și cositorire electrolitică.
La acest laminor se obțin lami
nate la rece cu grosimi de la 
0.3 mm pină la 3,5 mm.

Președintei*  Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a oferit joi sea
ra, în saloanele Consiliului de Mi
niștri, o recepție In onoarea partl- 
cipanților la cel de-al IV-lea Con
gres internațional de logică, meto
dologie și filozofia științei, care are 
loc in aceste zile în Capitala țării 
noastre.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Janos Fa- 
zekas, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Miron Constantinescu, Miu 
Dobrescu, precum și Corneliu Mă
nescu, Gheorghe Cioară, Mircea 
Malița, membri al guvernului, acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, și alte personalități ale vieții 
noastre științifice.

Au participat savanții P. Suppes, 
președintele Comitetului de pro
gram al Congresului, A. Mostowski, 
J. Hintikka, N. Rescher, J. F. Staal, 
M. Hesse, W. Stegmuller, M. V. Po- 
povici, H. Takeda, Y. Bar-Hillel, L. 
Henkin, Athanase Joja, S. Korner, 
A. A. Markov, Grigore Moisil șialți 
reputați oameni de știință, specia
liști și experți din 40 de țări, pre- 
zenți la dezbaterile acestui forum 
al gîndirii filozofice contemporane.

în timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători s-au întreținut cu partici- 
panții la Congres într-o atmosferă 
cordială.

In cursul discuțiilor, desfășurate 
cu acest prilej, președintele Consi
liului de Stat a subliniat înalta res
ponsabilitate a oamenilor de știință, 
care, prin însăși misiunea lor de 
pionieri ai cunoașterii, sînt chemați 
să se situeze tot mai mult de partea 
noului, în lupta împotriva a tot ce 
este învechit și retrograd, de partea 
uriașelor forțe sociale ce militează 
pentru progres, pentru accelerarea 
transformărilor revoluționare din 
lumea contemporană. A fost rele
vat rolul important ăl logicii, filo-

zoflel și altor științe sociala !n cu*  
noașterea șl organizarea pe baza 
mai raționale, mai echitabile a so
cietății omenești, a relațiilor dintra 
state, in ridicarea gradului de civi
lizație, în înfăptuirea năzuințelor de 
libertate, pace și prosperitate ale 
popoarelor. Președintele Consiliului 
de Stat a accentuat că concluziile 
cercetărilor științifice din diferita 
domenii, inclusiv ale științelor so
ciale, pot și trebuie să exercite o 
influență pozitivă asupra procese
lor înnoitoare din societate, asupra 
activității oamenilor politici în 
sensul ca aceștia să țină seama de 
cerințele legilor obiective, ale lo
gicii dialectice a vieții. Președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a referit, 
de asemenea, la importanța Con
gresului pe care îl găzduiește țara 
noastră, menționînd necesitatea 
extinderii continue a colaborării și 
conlucrării oamenilor de știință de 
pretutindeni ca o condiție a pro
gresului științei în fiecare țară, al 
științei în general.

In timpul discuțiilor, partlclpan- 
ții au exprimat călduroase mul
țumiri pentru importantul mesaj 

• adresat Congresului de președin
tele Nicolae Ceaușescu, pentru a- 
tenția pe care o acordă acestei 
reuniuni, care se desfășoară sub 
înaltul patronaj al domniei sale. 
Ei au apreciat condițiile create 
pentru buna desfășurare a Con
gresului și au relevat însemnăta
tea faptului că în cursul lucrărilor 
are loc un schimb deschis, con
structiv, de idei, în probleme de 
mare interes pentru dezvoltarea 
științei. Participanțil au subliniat 
aportul savanților și cercetătorilor 
români la progresul științei con
temporane, la extinderea și diver
sificarea cooperării Internaționale 
pe tărîm științific, mijloc de cu
noaștere șl apropiere între po
poare, de conjugare a eforturilor 
pentru progresul general.

(Agerpres)

SATU-MARE (Octavian Gru- 
meza — corespondentul „Scin- 
teii“). O serie de cooperative 
agricole de producție din ju
dețul Satu-Mare, printre care 
cele din Andrid, Cămin, Satu- 
Mare și altele, au început re
coltatul porumbului. In curind 
vor incepe recoltatul porumbu
lui și C.A.P. Urziceni, Căpleni, 
I.A.S. Tășnad și altele.

Excelențelor lor
LUIGI LONFERNINI și ATTILIO MONTANARI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO

Cu prilejul zilei naționale a Republicii San Marino, îmi este deose
bit de plăcut să adresez Excelențelor Voastre, in numele Consiliului de 
Stat, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări poporului sanmarinez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările și 
popoarele noastre se vor dezvolta continuu în interesul lor reciproc, al 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Rog Excelența Voastră să primească sincere mulțumiri pentru urările 

foarte amabile pe care a binevoit să le adreseze poporului congolez cu 
ocazia sărbătorii naționale a țării noastre.

Vă rog, la rîndul meu, să primiți urările mele de fericire și sănă
tate personală și de prosperitate pentru marele popor român. Reînnoiesc, 
cu această ocazie, voința partidului și guvernului nostru de a vedea dez- 
voltîndu-se tot mai mult relațiile amicale de colaborare și cooperare 
militantă care s-au statornicit între cele două țări ale noastre, pe baza 
avantajului reciproc și a respectului mutual al suveranității, spre bi
nele popoarelor noastre, pentru victoria socialismului in lume.

Cu înaltă considerație,
Comandant MARIEN NGOUABI

Președintele Republicii Populare Congo

Există o permanentă 
răscolitoare sursă de mîn- 
drie omenească, de satis
facție durabilă în pulsul vi
guros ce ritmează efortul 
amplu al țării. Ritmul 
muncii consacrate edifică
rii socialiste ordonează 
vaste forțe de creație uma
nă și spirituală. Este ca
dența firească a unei țări 
care a descătușat imensul 
potențial constructiv, ridi- 
cind la rangul de înalt 
principiu moral datoria ci
vică a integrării in vastul 
proces al muncii.

Am avut de, curînd pri
lejul unui dialog in aceas
tă ordine de idei cu cițiva 
tineri de profesii dintre 
cele mai diferite : Geor- 
geta Popa, muncitoare la 
Fabrica de confecții din 
Focșani : electricianul Ion 
Carteputredă, de la secția 
rețele electrice a întreprin
derii electrice Bacău ; Ni
colae Filimon, mecanic la 
stația de asfaltare Foc
șani ; Ștefan Birlă, tehni
cian la Ocolul silvic So- 
veja ; Octavian Țiglea, doc- 

-tor, directorul spitalului 
din Cotești, județul Vran- 
cea. Interlocutorii noștri fac 
parte din colective unde lu
crează un mare număr de 
tineri. Opiniile lor, deci,*  pot 
fi considerate pe deplin re
prezentative pentru majo
ritatea celor cu care mun
cesc zi de zi, cot la cot, 
alături de care obțin rezul
tate substanțiale In efortul 
general de realizare a sar
cinilor cincinalului.

— Alături de sute si suta 
de tineri, lucrez intr-o fa
brică nouă, creație a aces
tor ani — ne spune tova
rășa Georgeta Popa. Munca 
intr-o fabrică de confecții 
nu-i, poate, la fel de spec
taculoasă ca strădania celor 
care au ridicat Bicazul sau 
Porțile de Fier, cetățile 
chimiei sau ale siderurgiei. 
Dar și pe noi ne animă a- 
ceeași hotărire patriotică 
de a ne face conștiincios 
datoria. Știm că, in marele 
mecanism al economiei na
ționale, colectivul nostru ișl 
are locul lui și acest loc 
căutăm să-1 înnobilăm zil
nic, prin eforturi, prin pa-

siunea șl devotamentul cu 
care ne Îndeplinim îndato
ririle de producție.

•— Eu cred sincer — e de 
părere doctorul Octavian 
Țiglea — că munca modes
tă, anonimă, responsabilă 
pe care o Intllnim in atitea 
domenii ale construcției so
cialiste, reprezintă modul 
cel mai concret și mai au
tentic de manifestare a 
profundului atașament al 
oamenilor societății noastre

de la Salva Vișeu sau de 
pe oricare șantier al tine
retului de azi — adaugă 
mecanicul Nicolae Filimon. 
E adevărat : altele sînt 
mijloacele tehnice pe care 
le avem acum la indemină. 
Altele și obiectivele pe care 
le construim. Dar munca 
omenească a rămas aceeași, 
și ceea ce merită stimat și 
prețuit este adînca con
vingere comunistă cu care 
fiecare înțelege să participe

Tineri deosebiți?

Băieții și fetele

noastre
reportaj-anchetă

fată de cauza partidului, 
(ață de mărețele obiective 
ale politicii sale. In fond, 
eroismul zilelor noastre se 
degajă din amploarea efor
tului milioanelor și milioa
nelor de oameni, se con
fundă nu o dată in chip fi
resc cu îndeplinirea dato
riilor zilnice.

— Datorii la fel de res
ponsabile ca și cele de o- 
dinioară al*  brigadierului

la ceea ce clădim, aportul 
concret, cantitatea fie su
doare șl inteligență crea
toare pe care o pune la te
melia operei noastre co
mune. Mi s-a intimplat in 
citeva rîndurl să aud pe 
cite unul : „Epoca eroică a 
construcției a trecut. Noi 
nu mai avem putința să ne 
afirmăm prin fapte deose
bite ca cei care, la vîrsta 
noastră, construiau Hune

doara străpungeau
munții la Bumbești-Live- 
zeni“. Despre aceștia eu 
zic că ori nu cunosc reali
tatea, ori nu vor s-o cu
noască...

— ...Și, In orice caz, • 
limpede că greșesc profund 
— ține să adauge electri
cianul Ion Carteputredă. 
Ca să se convingă, n-au de- 
cit să se uite in jurul lor.

Invitația își are temeiu
rile ei. Nu, epoca marilor 
visuri romantice, epoca a- 

x firmărli generației tinere 
n-a apus. Dimpotrivă. Nu
meroase fapte vin să ilus
treze adevărul că epoca 
prezentă, prin parametrii 
superiori pe care și-i pro
pune pentru a propulsa și 
mai rapid România socia
listă pe magistralele pro
gresului, deschide tinere! 
generații cimp fertil de pu
nere în valoare a aptitudi
nilor, de materializare a 
asoirațiilor nobile în slujba 
celui mai Înalt ideal social 
și etic.

— Uite — continuă tînă- 
rul electrician — eu lucrez 
la intervenții. Se petrece o 
avarie, un deranjament oa
recare în rețeaua electrică? 
Zi sau noapte, noi sîntem la 
datorie. Munca ne este a- 
preciată după rapiditatea cu 
care înlăturăm defecțiunile. 
Nu o dată s-a intimplat să 
lucrăm și douăzeci și Datru 
de ore în șir. Soun asta nu 
pentru s ne lăuda. Aici nu-1 
vorba de așa ceva, ci doar 
de datoria noastră de mun
citori. Soun asta pentru că, 
dacă cei dinaintea noastră 
sau alții, contemporani cu 
noi, au avut și au bucuria 
să construiască marile cen
trale electrice, noi avem sa
tisfacția să „manevrăm" ki- 
lowații-oră, să veghem ca 
ei să (ie fructificați din plin.

îl ascultam și rememoram 
un episod integrat firesc in 
munca de fiecare clipă a a- 
tîtor mii de electricieni da 
la intervenții. Anul acesta, 
în zona Dumitreștilor, o a- 
lunecare de teren întrerup*

Iile TANASACHE

(Continuare in pag. a U-a)
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„vom imprima Întregii munci In satele județului cluj

POLITICO-IDEOLOGICE UN CARACTER NOI UNITĂȚI

MILITANT, COMBATIV, IN SPIRITUL INDUSTRIALE
Șl PRESTATOARE

PRINCIPIALITĂȚII REVOLUȚIONARE" DE SERVICII
in aceste rile an loc plenare alo comitetelor municipale șl orășe

nești dc partid, consacrate dezbaterii problemelor activității politico- 
Ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, in lumina programului adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C-R_. pe baza propunerilor prezentate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Cu acest pri
lej. participantii au adresat telegrame Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care îșl 
exprimă deplina lor adeziune la aceste măsuri, hotărirea fermă de a 
Imprima întregii munci politico-ideologice și cultural-educative un 
caracter militant, combativ, în spiritul marxism-lcnlnlsmului.

In telegrama Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R. se arată :

Cu prilejul dezbaterilor care au avut 
Ioc In toate organizațiile de partid, 
comuniștii ploieșteni, cfilftuzindu-se 
de ideile nobile care străbat aceste 
documente, au făcut o analiză critică 
a întregii munci desfășurate pină in 
prezent, au pus în balanță rezulta
tele obținute și posibilitățile mate
riale și umane care au fost create in 
anii socialismului și au stabilit un 
program care, aplicat cu consecvență, 
va asigura creșterea aportului nostru 
la opera pe care întregul popor ro
mân, conaus cu clarviziune de par
tid. de dumneavoastră, iubite tova
rășe Ceaușescu. o făurește zi de zi.

Pe baza programului aprobat de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
ți a expunerii dumneavoastră, ne-am 
propus să orientam întreaga activi
tate politico-educativă spre întărirea 
permanentă a rolului conducător al 
organizațiilor de partid, creșterea 
combativității tuturor comuniștilor, 
să muncim cu mai multă sirguinlâ 
pentru educarea tuturor oamenilor 
muncii in spiritul dragostei și devo
tamentului față de partid și patria 
socialistă, al dăruirii in muncă și a- 
părării cuceririlor revoluționare.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Ploiești, ne 
angajăm In fața conducerii partidu
lui, a dumneavoastră, mult iubite to
varășe Ceaușescu, să facem totul 
pentru ca exemplul insuflețitor pe 
care nl-l dați prin munca dumnea
voastră neobosită, multilaterală, pli
nă de roade pentru națiunea noas
tră. pentru socialism, să cuprindă 
ființa tuturor celor care în rafinării, 
uzine, șantiere, cooperative, școli 
participă la transpunerea politicii 
partidului in fapte.

Ne angajăm să materializăm efec
tul mobilizator al muncii politico- 
educative intr-o producție industrială 
suplimentară anuală de 250 milioane 
lei. cu 50 milioane Iei peste angaja
mentele inițiale, să obținem beneficii 
suplimentare de cel puțin 170 mili
oane lei. La export vom livra produse 
peste plan in valoare de 30 milioane 
lei valută, cu 5 milioane lei valută 
mal mult decit angajamentul inițial.

In telegrama trimisă de partici
panții la plenara Comitetului orășe
nesc de partid Slatina se arată, prin
tre altele :

Programul propus de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, precum și pre
țioasele indicații date In cadrul con
sfătuirii de lucru a activului de par
tid din domeniul ideologiei șt al ac
tivității politice și cultural-educative, 
constituie incă o dovadă a grijii ce 
o purtați destinelor poporului, na
țiunii noastre socialiste. Urmind pil- 
duitoarea dumneavoastră activitate, 
clarviziunea și fermitatea ideologică, 
organizația orășenească de partid, 
toti oamenii muncii se angajează să 
militeze neabătut pentru asigurarea 
creșterii continue a rolului conducă
tor al partidului In toate domeniile, 
pentru mobilizarea tuturor organiza
țiilor de partid la o susținută muncă 
de educare a maselor, pentru folo
sirea cu maximă eficiență a tuturor 
mijloacelor de influențare politică.

Transmițindu-vă gindurile și sen
timentele fierbinți ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor din orașul 
nostru, ne angajăm, tovarășe secre
tar generaL ca, prin ancorarea între
gii activități in realitățile vieții eco
nomice și social-culturale, să Îmbu
nătățim substanțial munca politico-

educativă desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, sindicat, 

de către instituțiile de învă- 
și cultură, pentru educarea 
categoriilor de oameni al 
șl îndeosebi a tineretului în 
ideologiei noastre, in spiritul 

••••■ revoluționare, 
partinice, pentru

U.T.C., 
tămint 
tuturor 
muncii 
spiritul __
combativității revoluționare, mili
tante. partinice, pentru triumful 
principiilor eticii noastre comuniste.

Exprimindu-ne deplina adeziune 
față de măsurile stabilite și militind 
consecvent pentru aplicarea lor In 
viață, comitetul orășenesc de partid, 
în numele comuniștilor, al tuturor

muncii din întreaga țară, să militeze 
cu hotărire pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al X-lca 
al P.C.R., a programului de măsuri 
recent elaborat privind intensificarea 
activității de partid pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a maselor, 
formarea trăsăturilor etice corespun
zătoare noilor relații statornicite In 
societatea noastră, convinși fiind că 
astfel vor contribui cu toată ființa»_ SOCjaijSto

în patria
lor la făurirea societății 
multilateral dezvoltate 
noastră.

Activul de partid din 
Sighctul Marmației salută cu una
nim entuziasm și totală adeziune mă
surile adoptate de conducerea parti
dului nostru in frunte cu dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se arată in telegrama 
trimisă.

Rezultatele pe care oamenii mun
cii români, maghiari, ucraineni și de 
alte naționalități din municipiul nos
tru le-au obținut in dezvoltarea ar
monioasă a acestui colț al patriei 
noastre, militind neobosit pentru a-

municipiul

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de plenare ale comitetelor 
municipale și orășenești de partid

locuitorilor de pe meleagurile slăti- 
nene, asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, că va înfăptui in mod 
exemplar, cu toată răspunderea si 
pasiunea revoluționară, directivele, 
hotăririle și sarcinile stabilite de că
tre Congresul al X-lea al partidului, 
înzecindu-și eforturile pentru pro
movarea ideologiei partidului, a po
liticii sale marxist-leniniste, a con
cepției clasei muncitoare despre 
lume și viață.

Plenara Comitetului orășenesc de 
partid — Mizil, se arată in telegra
mă, a hotărit in unanimitate, să des
fășoare o neobosită muncă politico- 
ideologică și cultural-educativă pen
tru traducerea in viață a măsurilor 
indicate pentru promovarea spiritu
lui muncitoresc patriotic, pentru 
combaterea oricărei manifestări de 
încălcare a normelor de conviețuire 
socială, pentru întărirea legalității 
socialiste și pentru promovarea unor 
înalte trăsături moral-politice în 
rindul tuturor oamenilor muncii.

Asigurăm conducerea superioară de 
partid și pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sintem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a îmbunătăți 
munca comitetului orășenesc de 
partid și a celorlalte comitete și or
ganizații de partid din oraș, in lumina 
noilor documente de partid cu pri
vire la întărirea rolului conducător 
al organizațiilor de partid, la edu
carea marxist-leninistă a membrilor 
de partid și a celorlalți oameni ai 
muncii. întreaga noastră activitate 
de formare și dezvoltare a conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii va 
avea la bază prețioasele idei cuprin
se in propunerile și expunerea făcu
tă de dumneavoastră la intilnirea 
cu activul de partid din domeniul 
ideologic și al activității politice și 
cultural-educative.

Membrii de partid din orașul Si
naia, se arată in telegrama trimisă 
de plenara lărgită a Comitetului oră
șenesc Sinaia al P.C.R., se anga
jează cu fermitate, alături de între
gul partid și de ceilalți oameni al

plicarea în viață a Directivelor Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român, ne mobilizează mai 
mult ca oricind spre îmbunătățirea 
activității din domeniul muncii po- 
lilico-ideologice de formare a con
științei socialiste. Inspirindu-ne din 
prețioasele învățăminte ce decurg din 
propunerile și măsurile adoptate de 
conducerea partidului nostru, din a- 
precierile și recomandările expuse 
cu limpezime și spirit partinic revo
luționar de dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, vom mi
lita cu toată hotărirea pentru dobin- 
direa unor rezultate optime in acti
vitatea noastră politico-ideologică.

Preocupați in permanență de înde
plinirea sarcinilor economice, de ri
dicarea nivelului politic și profesio
nal, comuniștii, toți oamenii muncii 
din orașul nostru, se arată in tele
grama adresată de plenara Comite
tului orășenesc Urziceni al P.C.R., 
și-au manifestat hotărirea fermă de 
a înfăptui neabătut programul par
tidului, politica sa înțeleaptă de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, sentimentele de re
cunoștință și deplinul devotament 
față de dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducă
torul stimat și iubit al partidului, 
statului și poporului român.

Ne angajăm, tovarășe secretar ge
neral, să milităm neobosit pentru ca 
programul de măsuri adoptat de ple
nară să devină un puternic și efi
cient mijloc pentru mobilizarea oa
menilor muncii la îndeplinirea inte
grală a mărețelor sarcini trasate de 
cel de-al X-lea Congres al partidu
lui. Vom munci neobosiți pentru a 
Înlătura in cel mai scurt timp neajun
surile semnalate in domeniul mun
cii politice și ideologice, pentru a ne 
spori contribuția la dezvoltarea gra
dului de conștiință a membrilor de 
partid șl a celorlalți oameni ai muncii.

Comuniștii și, alături de ei, toți 
ofițerii, subofițerii și militarii în ter
men din Unitatea Militară nr. 02882 
au dezbătut sarcinile ce le revin in 
lumina acestor documente, exprimîn- 
du-și aprobarea deplină față de mă-

«urile adoptate de partid șl, totodată, 
hotărirea fermă de a ne aduce con
tribuția la înfăptuirea măsurilor pri
vind perfecționarea continuă a acti
vității politico-ideologice și cultural- 
educative.

încredințăm conducerea superioară 
de partid, personal pe Comandantul 
Suprem al Forțelor Armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom folosi cu 
mai multă pricepere formele de in
fluențare polltico-ideologică, că ne 
vom îmbunătăți stilul și metodele de 
muncă în activitatea de instruire și 
educare ce o desfășurăm, fiind con
vinși că aceste măsuri vor duce Ia 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
militarilor, la îndeplinirea cu rezul
tate superioare a misiunilor încre
dințate unității noastre in paza și 
apărarea frontierei naționale.

Adunarea generală a organizației 
de partid din Centrul de studii și cer
cetări de istorie și teorie militară 
a analizat cu spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată de co
muniștii din instituția noastră, a re
liefat noi resurse de potențare a cer
cetării in domeniul istoriei și teoriei 
militare, a stabilit un plan concret 
și mobilizator de măsuri in vederea 
intensificării procesului de educare 
comunistă a Întregului personal.

Ne angajăm ca in întreaga noastră 
activitate să ridicăm la un nivel tot 
mai înalt cercetarea științifică, să o 
axăm pe făgașul direcțiilor princi
pale indicate de secretarul general 
al partidului. Vom avea în vedere 
cu prioritate problemele activității 
desfășurate de partid pentru făuri
rea și întărirea armatei populare, 
concepția sa originală, creatoare asu
pra apărării patriei socialiste, creș
terii capacității de luptă a forțelor 
armate și a celorlalte componente 
ale sistemului militar național, dez
voltarea gindirii militare bazate pe 
analiza marxist-leninistă novatoare 
in strinsă legătură cu realitățile și 
potențialul național, cu tradițiile de 
luptă patriotică ale armatei noastre.

în acest cadru ne vom strădui să 
imprimăm temelor elaborate de noi 
un profund conținut educativ, să a- 
ducem o contribuție tot mai mare la 
elaborarea problemelor istoriei mili
tare. a științei militare socialiste, a 
doctrinei militare românești.

(Agerpres)

Tn prezent, în co
munele șl satele ju
dețului Cluj funcțio
nează sub egida co
operației de consum 
peste 500 de secții șl 
ateliere de producție 
sau prestatoare de 
servicii. Cooperativele 
agricole de producție 
și-au întemeiat și ele 
unele activități de 
prelucrare a produse
lor agroalimentare și 
de prestări. Valoarea 
acestor activități din 
mediul rural se ridică 
in acest an la peste 
100 milioane lei. în 
cadrul programului 
inițiat de conducerea 
partidului și statului 
nostru de ridicare ge
nerală a nivelului co
munelor și satelor, de 
dezvoltare a unor 
centre rurale care in 
viitor vor deveni ora
șe, un colectiv al co
mitetului județean de 
partid a studiat, îm
preună cu organelQ 
de resort, posibilita
tea ca activitățile in
dustriale și prestatoa
re de servicii de la 
sate să capete o pon
dere și mai mare în 
economia județului, 
valoarea acestora să 
ajungă în 1975 la pes
te 500 milioane lei, a- 
dică cu 137 milioane 
lei mai mult decit 
prevede planul. Sursa 
principală o constituie 
valorificarea mai de
plină a resurselor na
turale de materii pri
me și materiale, reîn
vierea unor îndeletni
ciri tradiționale ale 
cetățenilor din aceas
tă parte a țării Iată 
citeva din acțiunile 
concrete propuse a se 
materializa. S-a stabi
lit ca în localitățile 
necooperativizate să 
se organizeze crescă
torii de tăurași, de o- 
vine și caprine, care 
în acest cincinal 
realizeze o producție 
de carne de peste 10

să

mllioane Iei. Se vor 
înmulți activitățile in
dustriale șl prestatoa
re de servicii cu încă 
30 de profile, organi
zate intr-un număr de 
aproape 300 ateliere 
și secții. Este vorba 
de încă 22 cărămida
rii, 33 secții de arti
zanat și covoare, 56 
unități prestatoare de 
servicii de construc
ții, 18 ateliere de tim- 
plărle, 25 secții de 
împletituri din paie 
și confecții de mături, 
26 brutării și altele 
care vor produce su
plimentar cel puțin 
6 600 tone var, 75 mi
lioane cărămizi, mari 
cantități de materiale 
de balastieră și carie
ră. precum și peste 
360 000 piese artizana
le : covoare, cusături, 
împletituri din răchi
tă și sorg, conserve 
de fructe șl legume 
etc.

Marea majoritate a 
activităților de mal 
sus vor fi concentrate 
— după cum prevede 
studiul — in centre 
de comune cu pers
pective de urbaniza
re. De exemplu, co
muna Aghireș va 
beneficia de o cără- 
midărie care să valo
rifice zgura de la fa
brica de ipsos ; tot 
acolo vor lua ființă o 
carieră pentru exploa
tarea și prelucrarea 
pietrei de calcar, două 
secții de artizanat și 
una de prestări în 
construcții. In comu
na Mociu se vor în
ființa încă 11 secții și 
ateliere care, în 1975, 
vor realiza o produc
ție de peste 6 milioa
ne lei ; se preconizea
ză ca secția de abrazivi 
pe suport de la uzina 
Carbochim din “ ‘ 
să fie găzduită 
pentru a utiliza __
bine surplusul de bra
țe de muncă și pentru 
a evita transportul

Cluj 
aici, 
mai

muncitorilor de la 
distanțe prea mari. 
In comunele Izvorul 
Crișului șl Căpușul 
Mare va lua o mare 
dezvoltare producția 
de artizanat, precum 
?i exploatarea și pre- 
ucrarea alabastrulul 

din cariera Dumbra
va. Este In curs de 
elaborare un studiu 
tehnico-economlc pen
tru Înființarea — In
tr-unui din centrele 
Huedin, Mociu sau 
Bonțida — a unei fa
brici unde să se pro
ducă șuruburi, piuli
țe, șaibe, prezoane etc. 
pentru toate unitățile 
constructoare de ma
șini din județ. Se 
poartă discuții între 
CENTROCOOP și fa
brica de pielărie și în
călțăminte „Clujana**,  
pentru crearea unor 
unități de fabricare a 
anumitor piese, nece
sare producției de în
călțăminte, în comu
nele cu cel mai mare 
număr de navetiști. 
Este in curs de defini
tivare studiul privind 
înființarea unor ate
liere de prefabricate 
din beton, de com
plexitate redusă și la 
prețuri convenabile, 
pentru întreprinderile 
de construcții. Dez
voltarea activităților 
industriale și presta
toare de servicii in 
centrele rurale din 
județul Cluj vor ab
sorbi, încă în acest 
an aproape 2 500 bra
țe de muncă, din care 
peste 1 300 femei. La 
sfîrșitul cincinalului, 
numărul salariaților 
încadrați suplimentar 
în activitățile indus
triale și prestatoare 
de servicii de la sate 
va ajunge la 4 400, din 
care aproape 2 200 fe
mei.
Alex. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

FAPTUL! 
DIVERS' 
------------------ 1 
Implicațiile | 
unei 
imprudențe

Pregătindu-se să plece în con- I 
cediu, Mlhal Roman, domiciliat 1 
In Calea Națională 303, din Bo- I 
toșani, a considerat că acum este I 
momentul să-și deparaziteze io- I 
cuința. Pentru aceasta, vrînd să a 

Ifacă economie de efort, a racor- I 
dat la pompa de flit, furtunul I 
buteliei de aragaz. Imprudență 

I fatală. Venind in contact cu be- I
cui aprins, vaporii de gaze a- I 
junși la saturație au produs o I 

I puternică explozie la care s-a i
asociat explozia buteliei locata- | 
rulul. Ulterior au explodat alte | 
trei butelii din imobil. In citeva

I minute, flăcările s-au extins asu- I 
pra întregului bloc In care lo- I 
cuiau 61 de persoane. Incendiul a •

I putut fi localizat abia după 8 ore I 
de către pompierii militari și cl- I 
vili, de alți cetățeni ai orașului. | 
Consecința 7 24 de locuințe in- . 
cendiate, un prejudiciu de 185 000 I 
lei, din care peste 130 000 lei din I 
degradări de imobile. încă o 1 
/lată se vede ce Implicații poate I 
provoca o imprudență.

Cursa... 
amabilității

Sosită în Ploiești, S. E. din lo- J 
calitatea Bucșani căuta un mij- I 
loc de transport pentru a ajunge I 
Ir» oraș. Aflați cu autocamionul ■ 
21-PH-5348, Paul Neață din co- I 
muna Bărcănești (Prahova) și I 
Valeriu Axente din Ploiești i-au | 
promis că o vor duce pină în . 
centru, de unde va putea lua un I 
taxi pentru a merge la adresa pe I 
care o căuta. Femeia, naivă, i-a 1 
crezut. Cei doi insă aveau alte tn- I 
tenții. Ieșind în grabă din oraș, I 
au ajuns pe cimp, unde au ata- | 
cat-o și jefuit-o și apoi au dis- . 
părut în noapte. Protejați de in- I 
tuneric, sperau să scape. Inutil I 
insă. In urma investigațiilor In- 1 
treprinse de către organele mili- I 
ției municipiului Ploiești, ei au I 
fost identificați chiar a doua zi, I 
urmind să răspundă acum pen- ■ 
tru faptele lor, in conformitate I 
cu prevederile legale.

(Urmare din pag. I)

Hotelul „Unirea" din lași

deosebiți ?

„Nu-1 prost cel care mfi- 
nlncă șapte pîini, ci acela 
care-i dă" Așa începea un 
articol — publicat de zia
rul nostru cu citeva luni in 
urmă — în care erau rela
tate deficiențele ținerii și 
verificării unor gestiuni, 
deficiențe ce favorizaseră 
delapidarea unor însem
nate sume de bani (vezi 
„Protejați și protectori, in
culpați și implicați", în 
„Scinteia" nr. 8740). In pri
vința fraudelor comise la 
magazinul „Electrotehnica" 
din Caransebeș șl la bufe
tul „Km 14“ de pe Valea 
Cemei, redacția a fost in
formată ulterior de măsu
rile luate pentru recupera
re ** pagubelor șl tragerea 
la răspundere a vinovați- 
lor. Nici un răspuns, Insă, 
în legătură cu neregulile și 
abuzurile semnalate la Fi
liala de turism, hoteluri și 

restaurante din Băile Her- 
culane ! Fără a 
Intra în detalii,
tim că de producerea pa
gubelor de acolo se făcea 
răspunzător $1 directorul 
filialei, Eugen Dăescu, prin 
aceea că angajase și men
ținuse In funcție gestionari 
cu antecedente penale, iar 
eontabilul-șef al filialei, 
Gbeorghe Papavă. avea și 
el partea sa de vină pen
tru dispariția actelor de e- 
vidență a gestiunilor din 
arhiva contabilității.

Tăcerea care se menținea 
asupra celor petrecute la 
Herculane ne-a determinat 
aă cercetăm îndeaproape e- 
voluția lucrurilor. O primă 
constatare: ignorîndu-și în
datoririle de conducător, de 
militant in primele rinduri 
pentru Întronarea discipli
nei și responsabilității, di
rectorul Oficiului județean 
de turism Caraș-Severin, 
Cornel Hamat, n-a mișcat 
măcar un deget pentru a 
face ordine ia filiala amin
tită. La adăpostul unui apa
rent statu-quo, datorat În
cetinelii efectuării actelor

de urmărire penală, lnttr- 
ziate de expertiza contabilă, 
E. Dăescu și Gh. Papavă au 
rămas in funcțiile lor, ges
tiunea restaurantului Cer
na" s-a menținut unificată, 
iar recepțlonerul C. Matei 
•—'deși avea antecedente 
penale și fusese găsit cu 
plus de casă — a rămas 
mai departe în funcție cu 
gestiune.

Dacă n-a mișcat un de
get pentru a repune lucru

lege de competența justi
ției ; evoluția judiciară a 
cazului a reliefat insă încă 
3 dată abuzul : termen 

upă termen, instanța a 
fost nevoită să solicite con
ducerii oficiului prezenta
rea probelor care să justi
fice luarea deciziei. Direc
torul Hamat n-a reușit să 
probeze pretinsa temeini
cie a măsurii îndepărtării 
contabilului Buneanu, pen
tru simplul motiv că ase-

Cum ae explică oare atîta 
grabă, manifestată Intr-o 
acțiune pentru a cărei în
temeiere n-au putut fi 
aduse, în fața instanței, 
probe concludente ? Și asta 
în vreme ce, împotriva u- 
nor subalterni a căror vi
novăție era mai mult de
cit evidentă, directorul n-a 
acționat in nici un fel ? Ci
titorii noștri vor înțelege 
că această înverșunare nu 
este deloc întîmplătoare.

țlonerului C. Matei și în
locuirea gestionarilor cu 
antecedente penale. Nu mai 
este cazul să demonstrăm 
utilitatea unor asemenea 
măsuri, menite să contri
buie la restabilirea ordinii 
în activitatea filialei. Ele 
n-au putut fi insă aplicate 
datorită opoziției directoru
lui C. Hamat; ba. mal mult, 
lmputîndu-1 lui A. Bunea- 
nu că s-ar fi erijat, chipu
rile, în „informator al zia-

Orice funcție de răspundere
este incompatibilă cu îngăduința
fată de atentatorii la bunul public

rile Ia punct, la această fi
lială, directorul Cornel 
Hamat n-a fost cu totul in

activ ! Numai că, in loc să 
se ocupe de bunul mers al 
activității pe care o condu
cea, a găsit cu cale că ar fi 
mai bine să treacă la ini
țiative de o cu totul altă 
natură; am aflat astfel că lui 
Aurel Buneanu, șeful ser
viciului contabilitate, Înca
drat prin ordin p! minis
trului turismului contabil- 
șef al oficiului județean 
amintit, i-a fost desfăcut 
contractul de muncă. De
sigur, rezolvarea fondu
lui problemei era prin

menea probe nu existau. 
Măsura n-a fost altceva 
decit un flagrant abuz ! 
Drept pentru care instan
ța, așa cum era de așteptat, 
a dispus reintegrarea in 
drepturi a lui A. Buneanu. 
Fiindcă in societatea noas
tră abuzul nu poate dăinui; 
oricite piedici ar intimpina, 
adevărul are toate condi
țiile pentru a ieși la iveală. 
Și adevărul a fost acela că 
directorul Oficiului de tu
rism a căutat cu orice chip 
— cu motiv sau fără — să 
se descotorosească cit mai 
repede de contabilul-șef, 
fiindcă devenise „incomod**.

dacă le vom spune că, în 
cursul documentării noas
tre pentru redactarea pri
mei anchete, citate mai sus, 
contabilul-șef Aurel Bu
neanu ne-a oferit un ajutor 
efectiv la clarificarea mul
tor aspecte deficitare pri
vind evidența gestiunilor 
de la filiala Herculane. Ul
terior el inițiase măsuri 
pentru valorificarea inven
tarelor, pentru departaja
rea gestiunii restaurantului 
Cerna și propusese, așa 
cum era de altfel necesar, 
schimbarea conducerii fi
lialei. trecerea intr-o func
ție fără gestiune a recep-

nilul", ocupîndu-se de 
„cercetări șl anchete care 
nu erau treaba lui“, direc
torul a început să caute de 
zor procedeul de a-1 reduce 
pe contabilul-șef la tăcere, 
ceea ce a culminat, după 
cum s-a văzut, cu o decizie 
privind desfacerea contrac
tului de muncă.

Funcția sa il obliga pe 
C. Hamat, să fie primul a- 
părător al avutului obștesc, 
să ia fără intlrzlere măsuri 
împotriva vinovaților pen
tru lipsurile de la Filiala 
Herculane. N-a întreprins 
insă nimic. Așa se face că*  
șl acum, deși filiala s-a re-

organizat, atît E. Dăescu, 
cit și Gh. Papavă se află 
tot în funcții de conducere. 
Cu atît mai gravă este ati
tudinea sa, cu cit, în loc 
să-i tragă la răspundere pe 
vinovați, directorul a trecut 
la represalii, la înlăturarea 
celui care se dovedise in
transigent față de nesoco
tirea legii și a bunului pu
blic ! O atitudine care con
travine flagrant îndatoriri
lor unui director, unui oin 
pus să conducă, să veghe
ze la respectarea legalității 
socialiste.

Spațiul nu ne permite să 
redăm * ‘ 
gătură de fapte, de 
strînse .
chetei de față, cele ex
puse sint, credem, în
deajuns de concludente. 
Tolerarea de către Cornel 
Hamat a neregulilor, a e- 
lementelor necinstite, soli
cită o explicație. Pe de altă 
parte, după cum se știe, 
în paginile ziarului nostru 
s-a luat nu o dată atitudine 
împotriva manifestărilor a- 
buzive, a represaliilor șl 
încercărilor de intimidare 
a celor care semnalează 
presei și altor organe de 
control situații de felul ce
lor descrise mai sus. Din
colo de aspectele parti
culare ale acestui caz, asu
pra cărora trebuie să-și 
spună cuvintul organele de 
resort, se reliefează încă o 
dată adevărul axiomatic că 
funcția de conducere nu dă 
nimănui dreptul să se com
porte după bunul său plac, 
să ignore legile țării. Tra
gerea la răspundere a celor 
care nesocotesc o asemenea 
realitate nu este decit ex
presia firească a datoriei 
membrilor societății socia
liste, a opiniei publice, de a 
sancționa orice abatere de 
Ia imperativele climatului 
nostru etic și moral.

întreaga încren- 
. ' 2- date
cu prilejul an

Dinu POPESCU 
Florea CIOBANU

curentul electric pe magis
trala ce străbate aceste me
leaguri. Imediat echipa de 
electricieni e deplasată la 
fața locului. Legăturile nu 
puteau fi realizate decit 
prin trecerea cablului peste 
un riu. Apa strinsă din ploi 
venise mare. Chiar și pen
tru un bun înotător traver
sarea nu era atît de simplă. 
Unul dintre oamenii mai noi 
ai echipei, Anton Cioruță, 
s-a dezbrăcat șl a intrat in 
rîu. „Pe mine — ne spune 
interlocutorul — gestul lui 
Cioruță nu m-a mirat. E a- 
devărat că dinsul e mai nou 
in echipă. Dar in răstimpul 
de cînd lucrăm împreună a 
participat la numeroase in
tervenții, a văzut că nimeni 
nu se dă înapoi de la încer
cările la care ne pune pro
fesia, a învățat că numai 
astfel acționăm. Cu alte cu
vinte. a asimilat ceva din 
tradiția statornicită șl, in 
chipul cel mai firesc, s-a În
cadrat în acest spirit**...

S-a maț amintit în discu
ție și un alt episod, la care 
a luat parte Nicolae Fili- 
mon, participant la făurirea 
a sute și sute de kilometri 
de drumuri in zona Vrancei. 
Artere de circulație care au 
reprezentat condiția esen
țială a racordării ținutului 
la ritmurile de dezvoltare 
ale întregii țări. Artere de 
circulație care s-au născut 
în cea mai mare parte în- 
tr-o luptă acerbă cu condi
țiile naturale vitrege. Zeci 
și sute de poduri de pia
tră și viaducte construite, 
zeci și sute de kilometri 
de maluri consolidate îm
potriva alunecărilor de 
teren, a șuvoaielor co
lectate din munți. La tra
versarea rîurilor Milcov și 
Putna, de pildă, echipa lui 
Constantin Angliei a lucrat 
zeci de ore suspendată între 
cer și pămînt, pe cabluri.

— Nimeni nu s-a împău
nat cu cine știe ce titlu de 
erou — precizează Fllimon. 
E drept că munca in astfel 
de condiții e mal dificilă. 
Dar asta-i meseria și fle
care dintre noi este pregătit 
pentru asemenea încercări. 
Dacă nu ne urcam noi pe 
cablu se urca altcineva, pen
tru că șoseaua trebuia con
struită

îl ascultam pe Nicolae Fî- 
limon și iml aminteam de 
cele povestite de tehnicia
nul Ștefan Bîrlă. După cum 
se știe, munții Vrancei au 
fost cumplit dezgoliți de pă
duri prin exploatarea lor 
sălbatică de către fostele so
cietăți capitaliste. Culmile 
golașe, de un cenușiu dezo
lant, ofereau pină mai în
coace un spectacol de 
o răscolitoare tristețe. 
Acțiunea de împăduri
re a căpătat aici valoa
rea unui imperativ major. 
In această entuziastă des-

fășurare de energii au fost 
antrenați mii și mii de ti
neri din partea asta de țară. 
Bătălia n-a fost și nu este 
deloc ușoară. Natura in
trată in dezechilibru se lasă 
greu supusă. Piatra refuză 
stratul de pămînt cărat pină 
aici, îl alungă la prima 
ploaie. Dar, in aseme
nea înfruntări, izbutește 
cel mai puternic, 
pregătit să învingă.
1948 șî pină in pre
zent, pe versanții altădată 
suri ai Vrancei au fost 
plantate aproape 40 000 de 
hectare de pădure. Brad, 
molid, pin. Verdele a re
venit la reședința lui de 
baștină, verdele pădurii a 
restabilit echilibrul nu nu
mai cromatic, dar și bio
logic.

— Repet — ne spune 
Ștefan Birlă — a fost ne
voie de eforturi pline 
de răspundere. Nu o dată 
oamenii au lucrat în con
diții anevoioase. Nu o da
tă s-au urcat puiețli sus, 
cu caii. Și unde nici caii 
nu maî răzbeau, cu spi
narea. Nu o dată oamenii 
s-au mulțumit zile întregi 
cu conserve. Nu o dată 
i-au prins ploile și fri
gul. Nu o dată s-a dormit 
avind în loc de pat un 
braț de cetină, departe de 
așezările omenești. Dar 
n-au dat înapoi și flecare 
se simte mindru pentru 
lucrul bun și trainic care 
a fost durat. Eu cred că 
conștiința acestei satisfac
ții valorează enorm și sti
mulează energia tinerilor, 
dorința șl hotărirea lor de 
a participa șl la alte ac
țiuni, la fel de folositoare. 
Această participare totală, 
cu trup și suflet, se produce 
tocmai in numele unui ideal 
moral înalt, reprezentat 
de construcția noii orin- 
duiri sociale.

— Conștiința că „ 
zentui șî viitorul țării 
confundă cu propriul 
prezent și viitor — 
spune Georgeta Popa 
acționează la tineri ca 
puternic stimulent in

pre
se 

lor 
ne

un 
dărui patriei întreaga lor 
capacitate de muncă șl 
creație. Fiecare dintre noi 
ne-am format convingerea 
că ascensiunea țării nu-1 
posibilă fără aportul tutu
ror, fără sacrificii și dă
ruire.

— Faptele pe care le-au 
amintit participanții la a- 
ceastă discuție — intervi
ne doctorul Țiglea — pot 
fi calificate, fără teama de 
a greși sau exagera, drept 
expresii grăitoare ale ero
ismului in muncă al tine
retului nostru.

— Poate că aveți drepta
te, se alătură acestei păreri 
Georgeta Popa. Noi, tinerii, 
însă, numim aceasta nu 
eroism, ci, simplu, munca 
firească, de fiecare zi a 
felelor fi băieților noștri. I

La păscut 
pe peluzele 
Reșiței

Am mal semnalat în cadrul a- 
cestei rubrici faptul că pe stră- I 
zile Reșiței, pe spațiile verzi I 
dintre blocuri, pot fi văzute la ’ 
„promenadă", și nu arareori, tot 
felul de animale domestice (cai, 
porci, păsări etc.). O statistică 
arată că în zona centrală a mu
nicipiului s-au construit în ulti
ma vreme nu mai puțin de 77 de 
cocini. Cum s-a ajuns la această 
situație, nu se știe. Tot atit de I 
incertă este insă și dispariția ei. I 
Cind spunem aceasta, avem in I 
vedere faptul că, deși consiliul ■ 
popular municipal, prin decizia I 
nr. 154 din 14 iulie a.c., hotăra li- | 
chidarea acestui neplăcut aspect 
din viața orașului in termen de I 
30 de zile, lucrurile nu s-au I 
schimbat cu nimic. Cum primul ’ 
termen a expirat, este așteptată I 
o nouă decizie. Va fi șl ultima ? |

Cînd micii | 
sint prea 
mici

In localitatea Băile Felix, de • 
lingă Oradea, funcționează un I 
bufet-terasă unde, in calitate de I 
grataragiu, lucra, pină nu de | 
mult, Mihai llieș. Iată însă că, . 
într-una din zilele trecute, bu- I 
fetul a fost vizitat de un grup de I 
lucrători ai serviciului economic 1 
din cadrul Inspectoratului jude
țean de miliție Bihor. La contro
lul efectuat, s-a constatat că 
micii sint mult mai mici decît ar 
trebui să fie. Autorul acestei fla
grante abateri era grataragiul, 
care numai din cantitățile „ciu
pite" din fiecare mic putea I 
realiza un „beneficiu" zilnic de I 
peste 100 lei. Drept pentru care I 
in curind instanța de judecată ii ■ 
va „clntări" și lui porția ce i se I 
cuvine.

Nesăbuința* 
„vînăto- 
rului“

întors acasă în stare de ebrie- . 
tate, Victor Santa, din satul Ro- I 
goz (Maramureș), avea chef de I 
ceartă. Neavind pe cine să-și 1 
verse focul, a luat arma de vî- 
nătoare din cui și, In starea in 
care era, a ieșit în ulița satului. 
Pe drum, în momentul acela tre
ceau un bărbat, o femeie și o fe
tiță. Fără să stea pe gînduri Vic
tor Santa a ridicat arma și a 
tras. Numai întîmplarea și nesi- I 
guranța provocată de starea de I 
ebrietate l-au făcut să-și gre- • 
șească ținta, altfel cine știe ce i 
s-ar fi putut întlmpla. Alarmați, I 
sătenii l-au imobilizat deindată, | 
urmind ca acum să suporte con- . 
secințele de rigoare. Cum Insă nu I 
este pentru prima oară cind re- I 
latăm asemenea acte de nesă- 1 
buință, e cazul să ne întrebăm : I 
cui se încredințează arme de I 
vinătoare ?

Rubrică redactată de i
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID

cu sprijinul corespondenților |
„Scînteii**

(S
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LA FABRICA

DE CONFECȚII ORADEA:

Produse de calitafe, 
apreciate 

de cumpărători
Produsele fabricii de confecții din Oradea și-au 

ctștigat, de mulți ani. o bună faimă. Tocmai de 
aceea, pe adresa întreprinderii sosesc comenzi nu 
numai din țară, ci și din străinătate. Interesul larg 
pentru aceste confecții este justificat, deoarece sint 
lucrate cu deosebită grijă, sint elegante, moderne 
și durabile.

La începutul anului, la această unitate a intrat in 
funcțiune, cu întreaga ei capacitate, o nouă secție 
dotată cu mașini speciale, spresingurl și alte utilaje 
moderne, in măsură să asigure condiții optime de 
muncă croitorilor.

Colectivul fabricii de confecții din Oradea nu-și 
precupețește eforturile pentru ca produsele cu 
marca acestei întreprinderi să-și mențină și dez
volte prestigiul dobindit, aprecierea cumpărătorilor. 
Tocmai de aceea, problema numărul unu, care 
preocupă pe toți muncitorii, maiștrii și inginerii de 
aci este calitatea confecțiilor realizate. Linia mo
dernă, croitul ireproșabil și coloritul viu al stofelor 
fac ca toate costumele, sacourile, paltoanele, in ge
neral toate produsele confecționate la Oradea, să 
fie tot mai căutate.

Inginerul Ovidiu Șerbănescu, directorul fabri
cii, ne informează că la această unitate s-au intro
dus cele mal noi metode care se practică pe plan 
mondial in confecții. Sporind continuu producția și 
productivitatea muncii, dind o atenție deosebită 
micșorării cheltuielilor de fabricație, utilizării cu 
randamente optime a mașinilor etc., colectivul În
treprinderii a reușit ca în opt luni ale anului curent 
să dea peste sarcinile de plan o producție in valoa
re de 32 milioane lei. Lucrindu-se în acest ritm, se 
prevede ca planul producției globale de pe acest an, 
să fie îndeplinit cu o lună mai devreme.

— Un ajutor substanțial In ceea ce privește cali
tatea, linia și culoarea confecțiilor — arată ingine- 
rul-șef Gh. Maxim — colectivul întreprinderii 
11 primește zilnic de la cumpărători. In acest scop, 
unitatea și-a deschis un magazin de prezentare, 
unde vînzătoril, adeseori maiștrii și inginerii din 
fabrică, stau de vorbă cu cumpărătorii, cer părerea 
acestora In legătură cu produsele prezentate.

Aurel POP
corespondentul „Sclnteii'

O IMPORTANTĂ' SURSĂ DE CREȘTERE A POTENȚIALULUI PRODUCTIV, 

INSUFICIENT FRUCTIFICATĂ lN UNELE ÎNTREPRINDERI;

ÎMBUNĂTĂȚIREA COEFICIENTULUI 
DE SCHIMBURI

Sarcina generalizării schimbului II și extinderii schimbului III — 
trasată încă din anul 1969 de către conducerea de partid șl subliniată 
din nou cu pregnanță dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, in expunerea 
la ședința comuni a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din noiembrie 1970 — este lzvorită din profunde rațiuni eco
nomice, decurge nemijlocit din necesitatea mobilizării întregului po
tențial al economiei noastre naționale, corespunzător înaltelor exigențe 
impuse de noul cincinal. Este vorba de o acțiune care se circumscrie in 
efortul general dc a consolida tot ceea ce am investit, de a folosi cit mai 
bine capacitățile de producție existente in fiecare întreprindere. Pen
tru că numai sporind coeficientul dc schimburi se pot obține însem
nate sporuri de producție cu aceleași capacități industriale. Astfel, pot 
fi economisite însemnate fonduri de investiții, intrucit crește durata 
de participare activă in producție a capacităților de producție deja 
existente. Iată expuse succint citeva din avantajele incontestabile alo 
îmbunătățirii coeficientului de schimburi prin generalizarea schimbu
lui II și extinderea schimbului III — sarcină in realizarea căreia sint 
in cel mai inalt grad interesați oamenii fabricilor și uzinelor noastre, 
care, in dubla lor calitate de proprietari și de producători, trebuie să 
gindească și să acționeze Împreună pentru a folosi cit mai bine ma
șinile și utilajele pe care le au la indemină și a obține de la ele ran
damente cit mai înalte.

Ce rezultate s-au obținut pină in prezent In întreprinderile Indus
triale în ce privește creșterea coeficientului de schimburi ? Acestei 
intrebărl ișl propune să-i dea răspuns ancheta de față, efectuată in 
întreprinderi din județele Sibiu, Mureș și Bacău,

Prin profilul său, uzina „Indepen
dența" din Sibiu este socotită, după 
cum se știe, „mecanicul șef" al mul
tor industrii din țara noastră. Chiar 
in aceste condiții, utilizarea parcu
lui de mașini nu poate fi nicidecum 
neglijată. Și faptele atestă acest lu
cru. in sensul că coeficientul de 
schimb la secțiile de bază a înre
gistrat o evoluție pozitivă : 2.10 — in 
trimestrul IV anul trecut, 2,20 — în 
trimestrul I al acestui an și 2,26 — în 
trimestrul II a.c.

— Considerăm că și acest coeficient 
de 2,26 poate fi mult îmbunătățit — 
ne-a spus ing. Dorin Fulea, direc
torul tehnic al uzinei. Este, de altfel, 
unul din principalele deziderate re
ieșite și din recentele dezbateri ale 
adunării generale a salariaților. A- 
cest lucru e ușor de înțeles dacă a- 
nalizăm numai indicele de utilizare 
a mașinilor. In semestrul I, de pildă, 
acest indice a fost de numai 70,4 la 
sută la secțiile de bază, față de 74 
la sută cit era planificat. Dintr-un 
mic calcul rezultă că nu au fost uti
lizate 50 000 de ore, timp in care 
s-ar fi putut realiza nu mai puțin 
de 200 tone de utilaje.

Am reținut că prin măsuri hotărite 
s-a reușit să se lucreze în trei schim
buri complete la majoritatea secțiilor 
dotate cu mașini-unelte de înaltă 
productivitate Din păcate, halele u- 
nor sectoare — strungărie grea, ca- 
zangerie ș.a. — care dețin un co
eficient de schimb de numai 1.8 — 
stau încă în întuneric in schimbul 
trei. Cauza : lipsa de muncitori. Ni 
s-au prezentat argumente care ates
tă că colectivul uzinei este hotărit 
să facă totul pentru a depăși această 
situație. încă in luna iunie a început 
realizarea, punct cu punct, a unui 
plan special întocmit de comitetul de 
direcție; pină la începutul lunii au
gust, de pildă, trebuiau angajați con
form acestui plan 26 de strungari. 
Practic, au fost angajați 50. Tot pină 
în luna august au fost angajați și 
frezorii de care avea nevoie uzina. 
Se scontează că pină în ultimul tri
mestru al anului, coeficientul de 
schimb va spori la cel puțin 2,5.

Am ținut să cunoaștem și punctul 
de vedere al organelor locale de par
tid in legătură cu modul in care se 
răspunde acestui imperativ economic 
de mare actualitate și in celelalte 
unități industriale din județ. Ing. 
Victor Mureșan, secretar al comite
tului județean de partid, ne-a spus :

— Cit de mari sint în județul Si
biu posibilitățile realizării unor spo
ruri însemnate de producție pe sea
ma îmbunătățirii coeficientului de 
schimburi 6-a văzut și din ampla a- 
naliză întreprinsă pe această temă in 
trimestrul trecut de comisia econo
mică. Cel puțin in uzinele construc
toare de mașini și, in mod special, la

Uzina de piese auto din Sibiu, ca și 
la „Automecanica" din Mediaș, se ob
servă, cit se poate de bine, perpetua
rea unor acute neajunsuri in folosi
rea „zestrei" tehnice. Nu putem fi sub 
nici o formă de acord ca mijloace teh
nice moderne, in care stalul a in
vestit fonduri importante, să nu fie 
folosite la capacitatea prevăzută, să 
nu dea producția și efectele econo
mice scontate. Iată de ce conside
răm că planurile de măsuri definiti
vate In această perioadă privind a-

blema asistenței tehnice în aceste 
schimburi.

Nerezolvată continuă să rămlnă și 
problema asigurării cu forță de mun
că a schimburilor II și III și in alte 
sectoare ale Întreprinderii. Se recu
noaște deschis că numai Ia secția III, 
cu un efectiv corespunzător s-ar pu
tea produce anual in plus 40 de fu- 
niculare tip FP2. Dar conducătorii 
unității din Reghin se tinguie că nu 
au mina de lucru necesară. Dar cine 
are oare datoria să o pregătească, 
dacă nu chiar comitetul de direcție ? 
Se vede insă câ meteahna tărăgănă
rii, a pasării sarcinilor nu a dispărut 
pretutindeni. Conducerea de la 
I.R.U.M. așteaptă ca problema să fie 
rezolvată de organele de resort din 
minister.

Același vechi refren despre llp«a 
forței de muncă ni l-a repetat la 
întreprinderea mecanică din Roman 
Ing. Vasile Gogu, directorul unității. 
Este adevărat că aici ni s-a prezen
tat o variantă întrucitva modificată, 
în sensul că lipsa forței de muncă 
ar fi determinată de plecarea unui 
mare număr de tineri ce urmează 
să-și satisfacă stagiul militar. Intere- 
sindu-ne mai indeaproape, am con
statat că din cele aproape 227 mii 
ore-mașină, cit reprezenta numai in 
primul semestru timpul neutilizat, 
abia mai puțin de a douăzecea parte 
s-a datorat diminuării efectivului de 
forță de muncă al unor secții. Covîr- 
șitoarea majoritate a pierderii o re
prezenta timpul neprogramat al ma
șinilor. Slaba preocupare a conducerii 
întreprinderii pentru folosirea din

anchetă economică

sigurarea cadrelor necesare — cu 
prioritate muncitorii calificați in me
seriile de strungari, frezori ș.a. — 
trebuie traduse neintirziat in viață, 
astfel incit generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III să devi
nă posibilă încă din acest nou tri
mestru.

Din discuție s-a desprins că, în a- 
ceeași măsură, problema calificării 
strungarilor, frezorilor, rabotorilor 
trebuie să preocupe indeaproape și 
conducerile unităților din celelalte ra
muri industriale. Numai așa va pu
tea fi curmată „moda" transferărilor 
muncitorilor din uzinele constructoa
re de mașini, care, de regulă, lucrea
ză in trei schimburi, spre atelierele 
mecanice din celelalte industrii care 
dispun, in cele mai multe cazuri, nu
mai de un singur schimb.

La întreprinderea de reparat uti
laje și mecanisme din Reghin, gene
ralizarea schimbului II și extinderea 
schimbului III evoluează lent. Față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
la sfirșitul semestrului I a.c., coefi
cientul de schimb s-a majorat de la 
1,2 la abia 1,3. Modificări mai impor
tante au intervenit la secția de pre
lucrări metalice, unde coeficientul de 
schimb a crescut de la 1,8 la 2,1. De 
asemenea, o ameliorare ceva mai 
importantă s-a înregistrat și In ca
drul secțiilor I, II și la secția forjă. 
Dar aici, ca și in alte locuri, după 
cum vom vedea, primul pas făcut nu 
a fost urmat de măsuri susținute, 
oricite studii și planuri s-au elaborat 
în cadrul comitetului de direcție. 
Iată un singur exemplu. Intr-un stu
diu s-a propus organizarea lăcătu
șilor în două schimburi, acțiune după 
urma căreia se sconta o dublare a 
gradului de utilizare a capacității la 
unele grupe de mașini și utilaje, cum 
sint mașinile de găurit, ciocanele de 
forjă, calandrele etc. Aplicarea aces
tor măsuri n-a fost insă înfăptuită 
pentru că a rămas nesoluționată pro

plin a mașinilor o dovedește mai 
bine ca orice altceva coeficientul de 
schimb scăzut, care in primul semes
tru reprezintă doar 1,37. Confruntat 
cu acest indice scăzut, directorul în
treprinderii ne-a spus : „Ne-am mul
țumit doar să intocmim un studiu 
special pentru generalizarea schim
bului II și extinderea schimbului III. 
Conform acestuia, am preconizat să 
atingem un coeficient de schimb de 
2.4 și un indice de utilizare al ma
șinilor de peste 78 la sută". Dar, din 
păcate, acest studiu nu a fost tradus 
in viață, tocmai datorită slabei preo
cupări a comitetului de direcție.

De altfel, comitetul de direcție a 
analizat această problemă și in cursul 
trimestrului I, cu care prilej a for
mulat o seamă de măsuri. Acum și-a 
trecut in planul de muncă o nouă 
analiză pe aceeași temă. După cum 
se vede, de analize nu duce lipsă 
conducerea întreprinderii mecanice 
din Roman, ci numai de rezultate, 
întrebat cite mașini stau nefolosite 
la ora actuală și ce producție se 
pierde, directorul fabricii nu ne-a 
putut da un răspuns exact. Nici n-ar 
fi avut cum, pentru că numărul ma
șinilor care lucrează intr-un schimb 
sau stau complet nefolosite este des
tul de mare. Directorul întreprinde
rii ne-a vorbit și despre unele mă
suri adoptate cu prilejul adunării ge
nerale a salariaților, măsuri menite să 
ducă la generalizarea schimbului TI 
și extinderea schimbului III. Este 
vorba, intre altele, de studierea posi
bilităților de adaptare a unor teh
nologii de pe mașinile unicate, care 
reprezintă locuri strangulate, pe ma
șinile universale, de angajarea unui 
număr corespunzător de muncitori 
etc. Unele dintre măsurile ce ne-au 
fost prezentate merg pe linia cea mai 
ușoară. Este vorba despre acele mă
suri care se referă la scoaterea din 
producție a unor mașini și utilaje si 
declararea lor ca disponibile sau tri

miterea la casare. Iată o rezolvare 
cum nu se poate mai formală a unei 
sarcini de importanță esențială pen
tru dezvoltarea economiei noastre na
ționale.

Investigațiile au dovedit că forma
lismul in această problemă poate e- 
volua și sub altă mască. Cel puțin in 
scripte, uzina „Nicovala" din Sighi
șoara dispune de toate trei schimbu
rile. Am avut curiozitatea să vedem 
„pe viu" cum arată schimbul de 
noapte. Ce am constatat la fața lo
cului ? Mai intîi, o totală lipsă de 
asistență tehnică. In al doilea rind, 
muncitorii de bază dețineau o pon
dere infimă în structura schimbului. 
Deci, era vorba de un schimb-fan- 
tomă. Maistrul Ghcorghe Cioanta 
ne-a explicat că „in principiu" răs
punde pentru 35 de mașini de fre
zat, care, insă, din păcate, nu sint 
exploatate decit in mică parte. Ast
fel, în schimbul I mașinile sint ocu
pate intr-o proporție de 98 la sută, 
în schimbul II în proporție de 70 la 
sută, iar in schimbul III abia de 20 la 
sută. Ni s-a spus că în schimbul III 
lucrează 13 muncitori, din care nu
mai 5 sint lucrători de bază ; restul 
erau muncitori tineri, fără experien
ță, care se învirteau de ici-colo prin 
secție să le treacă timpul.

★
Faptele relevă că generalizarea 

schimbului II și extinderea schim
bului III nu s-a înscris ca o proble
mă de stringentă actualitate pe a- 
genda de lucru a tuturor comitete
lor de direcție și, implicit, a tuturor 
consiliilor de administrație. Reacțiile 
unor cadre de conducere din între
prinderi față de necesitatea de a se 
trece nelntîrziat la generalizarea 
schimbului II și extinderea schimbu
lui III sint o dovadă elocventă a fap
tului că nu peste tot s-a înțeles 
esența obiectivului pe care II vizează 
această acțiune, considerindu-se că 
transpunerea ei în viață poate fi tra
tată in mod facultativ, printre „pi
cături". Nu se poate spune că nu se 
cunosc problemele pe care le impli
că ridicarea grabnică a coeficientului 
de schimburi. Din păcate, se uita prea 
adesea că mijloacele de intervenție 
pentru îmbunătățirea coeficientului 
de schimburi nu se află în altă parte 
decit in propria întreprindere. Ca un 
leit motiv, bunăoară, a fost invoca
tă lipsa forței de muncă. Dar in 
aceleași întreprinderi continuă să 
existe un număr exagerat de mun
citori auxiliari, care, desigur, prin- 
tr-un efort serios, organizat, ar pu
tea deveni muncitori calificați. Prac
tic, numai printr-o redistribuire a 
forței de muncă existente, prin mă
suri de îmbunătățire a organizării pro
ducției, de calificare și ridicare a ca
lificării. poate fi îmbunătățit substan
țial coeficientul de schimburi. Dacă 
toate aceste posibilități nu sint valo
rificate, cauza rezidă în spiritul tole
rant al unor conduceri de întreprin
deri. în „năravul" de a tărăgăna lu
crurile de pe o zi pe alta, de pe o 
săptămină pe alta, ș.a.m.d., pină ce se 
va indura vreun organ din afara în
treprinderii să urnească lucrurile din 
loc. Practic s-a dovedit că nu există 
probleme de nesoluționat în acest 
domeniu, că în ducerea la bun sfir- 
șit a acestei sarcini importante tra
sate de conducerea partidului, ho- 
tăritoare este investiția de inițiativă 
a conducerilor de întreprinderi. A 
sosit timpul ca organizațiile de partid 
din întreprinderi, ca și organele lo
cale de partid să-și exercite rolul 
lor de control asupra modului în care 
comitetele de direcție finalizează sar
cina ridicării coeficientului de schim
buri, să determine aplicarea urgentă 
a măsurilor preconizate.

Nicolae BRUJAN 
Lorand DEAKI 
Gheorqhe BALTA

CUrmare din pag. I)

De altfel, aplicarea în practică a 
complexului de măsuri de perfec
ționare a planificării, organizării și 
conducerii economiei stabilit la Con
ferința Națională a P.C.R. din de
cembrie 1967 a determinat in mod 
pregnant creșterea gradului de dis
ciplină și de răspundere in utiliza
rea fondurilor, fapt care s-a răsfrint 
pozitiv in rezultatele financiare ale 
întreprinderilor. După datele sinte
tice, la sfirșitul primului semestru 
din acest an fondurile suplimentare 
la care au apelat întreprinderile, 
ca urmare a unor greutăți și nea
junsuri din activitatea lor, s-au si
tuat sub unu la sută din totalul fon
durilor utilizate. In multe În
treprinderi și centrale se respectă 
mai temeinic ca altădată ciclul de 
producție planificat, se asigură cu 
contracte întreaga producție care se 
fabrică. Totodată, trebuie subliniat 
rolul tot mai activ jucat de organele 
financiare din Întreprinderi care, 
exercitind un control preventiv mai 
atent, au Înlăturat încă de la Început 
cheltuirea neeconomicoasă a fonduri
lor, formarea imobilizărilor de mijloa
ce circulante.

Cu toate acestea se impune a ri 
precizat că în unele împrejurări nu 
s-a sancționat cu aceaBși perseve
rență și hotărire, din care cauză și 
rezultatele sint inegale de la o În
treprindere la alta, de la o centrală 
la alta. Preocupate de realizarea pla
nului de producție, unele consilii de 
administrație ale centralelor șl unele 
comitete de direcție lasă in mod 
greșit problemele de gospodărire a 
mijloacelor financiare exclusiv pe 
seama serviciilor funcționale care, 
în multe cazuri, nu reușesc să se 
descurce singure și nu se angajeaza 
deplin și direct la înlăturarea unor 
neajunsuri în utilizarea fondurilor

Greșit este și faptul că în unele 
întreprinderi și centrale se consi
deră că o mai bună gospodărire a 
fondurilor Înseamnă doar evitarea

formării unor stocuri supranorma- 
tive sau lichidarea acestora Din a- 
nalizele efectuate de organele ban
care a rezultat că, pentru multe în
treprinderi existența stocurilor supra- 
normative, constituie cauza prin
cipală a greutăților financiare 
și sursa unor cheltuieli neeconomi- 
coase. Nu trebuie trecut însă cu ve
derea faptul că ponderea pe care 
aceste stocuri o au in volumul de 
imobilizări de fonduri este — in me-

fonduri, altele au fonduri disponi
bile, iar centralele și ministerele de 
resort nu intervin operativ pentru 
redistribuirea lor.

Desigur că problema îmbracă șl 
alte aspecte. Trebuie insă arătat fap
tul că nu în toate comitetele de di
recție și consiliile de administrație 
s-a adoptat un stil corespunzător de 
lucru, problema gospodăririi fondu
rilor neconstituind un obiectiv per
manent de analiză și acțiune. Con-

clvile și penale. Cu toate acestea, prea 
puțin se resimte activitatea oficiilor 
juridice din întreprinderi și cen
trale ; rolul lor este adeseori minor 
în impunerea de măsuri pentru pre
venirea unor deficiențe in utilizarea 
fondurilor. Se știe că. prin regle
mentări legale, s-au stabilit răs
punderile celor care, nerespectind 
disciplina în muncă, aduc prejudicii 
gestiunii întreprinderilor din care fac 
parte. Organele din întreprinderi, care

Administrarea mijloacelor materiale și bănești
die — de numai circa 45 la sută. 
Diferența de imobilizări de fonduri 
— de 55 la sută — se datorește al
tor categorii de deficiențe interne 
ale întreprinderilor cum este cazul 
Combinatului chimic din Craiova, 
Combinatului de îngrășăminte azotoa- 
se din Tirgu-Mureș, unor întreprin
deri din cadrul Centralei industriale 
de utilaj chimic și rafinării. Așa, de 
pildă, un volum însemnat din fondu
rile acordate întreprinderilor pentru 
realizarea sarcinilor de plan stă imo
bilizat in datoriile unor terți, neclari
ficate sau neincasate Ia termen. 
Unele întreprinderi au un volum 
destul de mare de refuzuri de plată 
din partea beneficiarilor din țară, 
pentru a căror soluționare se acțio
nează de multe ori cu mare întir- 
ziere. Alteori se efectuează cheltu
ieli de investiții șl pentru tehnica 
nouă, fără a se obține mai intîi 
fondurile necesare, cheltuieli care 
rămin timp îndelungat fără acope
rire. în cazul fondurilor pentru teh
nică nouă, de pildă, s-a constatat că 
în timp ce unele întreprinderi au 
imobilizări din cauza deturnării de

siderînd-o uneori, așa cum am mai 
arătat, ca o chestiune aparținind nu
mai de resortul compartimentului 
financiar contabil, analiza folosirii 
fondurilor se face de regulă in ra
portul la darea de seamă contabilă, 
a cărei principală menire este uneori, 
după cum se știe, doar de a „in
forma" organele de resort asupra 
unor procese economice de mult in- 
cheiate.

Este regretabil faptul că nu în 
toate centralele industriale și nu in 
toate întreprinderile, economistul șef 
insistă să-și impună punctul de ve
dere pentru luarea de măsuri care 
să ducă la prevenirea și lichidarea 
neajunsurilor pe această linie. Se a- 
junge astfel să se facă cheltuieli 
suplimentare neeconomicoase tocmai 
pentru că o serie de deficiențe din 
activitatea întreprinderilor nu au fost 
discutate la nivelul conducerii uni
tăților economice și prin urmare nu 
au fost lichidate la timp.

Este necesar sâ se rețină că gospo
dărirea defectuoasă a fondurilor de 
către unele întreprinderi are și un as
pect juridic, puțind atrage sancțiuni

au sarcina să supravegheze respec
tarea disciplinei financiare, a legilor 
statului, evită însă să aplice sancțiu
nile prevăzute In actele normative. 
Astfel, este favorizată perpetuarea 
unor neajunsuri in gestionarea fon
durilor. în ultimul timp s-a consta
tat în activitatea unor unități eco
nomice și un alt fenomen, care, ne
lichidat la timp, poate avea conse
cințe negative și asupra gospodări
rii fondurilor. Mă refer la între
prinderile care evită să solicite 
sancționarea partenerilor ce nu își 
îndeplinesc obligațiile contractuale. 
Este greu de înțeles de ce unii salaNnți 
care au obligația de a veghea la 
păstrarea integrității fondurilor și 
buna lor folosire nu acționează după 
principiile și reglementările legisla
ției noastre, admițind asemenea situa
ții nefirești. Desigur, salariațil res
pectivi se expun el înșiși la anumite 
sancțiuni materiale. De aceea, este 
cu etit mai necesar ca Juriștii și 
cadrele de conducere să-și facă da
toria, să manifeste fermitate față 
de cel care prejudiciază integritatea

patrimoniului întreprinderilor res
pective.

Tn chestiunea : cine trebuie să sa 
ocupe și cine răspunde de gospodă
rirea fondurilor, nu există nici un 
fel de dubii : intîi de toate comite
tul de direcție și consiliul de admi
nistrație. Aceste organe trebuie să 
organizeze, să îndrume și să contro
leze indeaproape activitatea econo
miștilor, a tuturor salariaților care 
minuiesc valori materiale și bănești. 
Este un atribut elementar, curent, al 
conducerii întreprinderii și centra
lei ; neîndeplinirea Iui trebuie să a- 
tragă răspunderea directă a cadre
lor care alcătuiesc respectivele or
gane colective de conducere.

Nu trebuie uitat rolul însemnat pe 
care il au organele de control ban
care în gospodărirea cu chibzuință 
a fondurilor de către întreprinderi. 
Avind la dispoziție pîrghia creditu
lui și dobinzii, ca și posibilitatea de 
a lua o serie de măsuri de sancțio
nare pe linie administrativă, orga
nele de control ale băncilor sint che
mate să-și aducă o contribuție mal 
mare la utilizarea cu eficiență a 
mijloacelor materiale șl bănești. Per
fecționările aduse metodelor de lu
cru in domeniul creditului șl decon
tărilor au urmărit să sporească toc
mai caracterul preventiv al muncii 
organelor bancare, să determine evi
tarea angajării de către întreprinderi 
a unor acte economice care duc la 
folosirea neeconomicoasă a fondu
rilor.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
actualului cincinal este în bună mă
sură determinată de modul In care 
unitățile economice vor folosi fon
durile de producție. Este necesar ca 
in fiecare întreprindere șl centrală 
să se mobilizeze plenar eforturile 
întregului colectiv, să se valorifice 
tezaurul de propuneri făcute in a- 
dunările generale ale salariaților, 
pentru ca și în domeniul utiliză
rii mijloacelor materiale și bănești 
să se desfășoare permanent o acti
vitate eficientă.

CONTRASTS
Furnica

prea stringătoare

...plătește penalizare

„Mai bina să priso
sească decit să n-a
jungă". înțeleaptă vor
bă, atunci clnd iți cum
peri stofă pentru un 
costum de haine. Cind 
te-apuci, insă, 6ă 
stringi materia primă, 
așa ca să fie acolo, se 
schimbă și treaba și 
vorba. Dovada: Uzina 
de fibre și fire sinte
tice din Săvinești a 
„agonisit" atita mate
rie primă incit și-a 
„consolidat" un stoc 
supranormativ frumu
șel. Valoarea — 40
milioane lei. La ce-1 
folosește ? Pină acum, 
numai la „Încărcarea" 
prețului de cost cu 
sute de mii de lei, cit 
reprezintă 
dobinzilor

valoarea 
penaliza-

făina

noastră seIn țara ___
produc anual zeci de 
milioane de tone de 
nutrețuri verzi. Pen
tru economisirea fura
jelor concentrate este 
foarte important ca o 
cantitate cit mai mare 
de masă verde să fie 
transformată în făină 
sau granule. In acest 
scop se află în curs de 
construcție mai multe 
instalații de deshidra
tat furaje verzi. Dar 
pînă la construirea a- 
cestora Intr-un număr 
suficient se pot utiliza 
cu folos posibilitățile 
locale. O atestă expe
riența întreprinsă in a- 
cest an la Fabrica de 
zahăr din Tg. Mureș 
unde au fost preparate 
zeci de tone de făină

toare plătite pentru 
spiritul excesiv de 
„prevedere" al celor 
care s-au dovedit atit 
de stringători.

Nici întreprinderea 
mecanică „Ceahlăul" 
sau fabrica de produ
se ceramice „Zorile 
nol“ din Piatra Neamț 
nu s-au lăsat mai pre
jos. Furnica din fabu
la lui La Fontaine era 
o diletantă In compa
rație cu ele. String cel 
de aici tot ce le cade 
în mînă. Stocuri su- 
pranormative de mili
oane de lei stau uitate 
în părăsire, 
Uzările sint 
larghețe din 
statului. Cu 
pit el oare ?

este
verde

iar pena- 
plătite cu 
buzunarul 
ce-a gre-

din masă verde. In a- 
cest an s-a lucrat cu 
unul dintre cilindrii de 
uscat tăițeil de sfeclă. 
Intrucit experimentul 
a reușit, s-a prevăzut 
ca, anul viitor, să se 
lucreze cu intreaga ca
pacitate a fabricii și să 
se treacă la granula- 
rea nutrețurilor verzi, 
deshidratate cu adaos 
de melasă *1  săruri 
minerale.

O inițiativă lăudabilă 
— căci „făina verde" 
este... făină ca nutreț. 
Inițiativă merită aten
ție, Intrucit fabricile 
de zahăr care nu sint 
utilizate In timpul ve
rii pot da o contribu
ție substanțială la spo
rirea producției de 
carne și lapte.

Iepurașul din joben

și vacile din buzunar

...Mare lucru î Cine 
n-a văzut scamatorii la 
circ, cind din joben a- 
pare un șoricel alb, un 
iepuraș sau un porum
bel. Chestii răsuflate I 
Dar ați mai văzut sca
matorii cu o... vacă ? 
sau, mai preci3, nu cu 
una, ci cu cirezi În
tregi ? Și încă ce 
cirezi — de zeci de mii 
de vaci ! Și totuși, ast
fel de vaci și juninci 
există și încă in
tr-un număr de 44 118 
capete care apar șau 
dispar in funcție de 
sursa diferitelor si
tuații statistice. In si
tuația statistică ofi
cială (Agr. 9) numărul 
de vaci amintit există 
și este de așteptat să 
dea viței și lapte.

Surprize...

In cele ce urmează 
este vorba despre o 
stație C.F.R. și o fa
brică de ciment, ambe
le din localitatea Fi- 
eni, județul Dîmbovi
ța. Nu-i o poveste, ci 
o adevărată istorie. La 
început, sus-numita fa
brică a zis către cefe
riști : noi producem ci
ment, voi să ni-1 
transportați la benefi
ciari ; pentru treaba 
asta vă plătim cit se 
cuvine. De acord ? De 
acord, au glăsuit scurt 
mai marii stației de pe 
atunci. Și uite așa, ani 
și ani de zile, toate 
treburile au mers 
bine : unii fabricau ci
ment, alții îl transpor- 
'au, în bune condiții, 
la cumpărători. Ce s-a 
întimplat, ce nu s-a 
întimplaț Intre timp 
nu se știe exact, dar 
de la o vreme lucru
rile nu mal merg cum 
mergeau. Cei de la 
stația C.F.R. au rupt 
dreapta înțelegere, in- 
călclndu-și in acest fel 
cuvîntul dat și obliga
țiile contractuale ce le 
revin. Astfel, dintr-un 
sondaj efectuat de or
ganele direcției de re
vizie și control din Pi
tești rezultă că din
tr-un lot de 35 de va

în schimb, după si
tuația Departamentală 
Agr. 4 D. cele peste 
44 000 vaci și juninci 
se pierd în necunos
cut. Cele mai mari 
diferențe se consem
nează în județele 
Alba, Brăila, Teleor
man, Arad, unde nu
mărul patrupedelor ca
re apar sau dispar, 
în funcție de cele două 
categorii de situații 
statistice, este cuprins 
între 2 000—2 980 ca
pete. Poate că forurile 
de resort vor dezlega 
această enigmă.

Pentru că, pe Ungă 
scamatorii care scot 
din minecă, există unii 
care o cam... bagă pe 
minecă I

cu vagonul

goane primite la În
cărcat intr-o singură 
zi, nu mai puțin de 30 
din ele prezentau di
ferite defecțiuni.

Și asta nu e nimic, 
măcar de ar ajunge la 
destinație toate vagoa
nele, au spus cei de 
la fabrica de ciment 
Nu o dată, vagoa
nele plecate intr-o 
anumită direcție au 
ajuns pînă la urmă in 
cu totul altă 
Unde anume ? 
surpriză, ca la loterie. 
Așa, de pildă, vagonul 
cu terminația 5019, în 
loc să ajungă in sta
ția C.F.R. Măgurele, a 
fost îndrumat către 
stația Progresul din 
București. Iar un altul, 
cu nr. 2259, pe care 
fabrică îl știa în drum 
către stația București- 
Trlaj, în scriptele sta
ției din Fieni, figura 
ca fiind gol. Pentru 
a Înlătura anomaliile 
din activitatea stației 
C.F.R. din Fieni, sint 
așteptați de mai mult 
timp cîțiva specialiști 
din traficul feroviar. 
Sint așteptați, dar nu 
sosesc. De ce ? Nu 
cumva sosesc cu vreun 
vagon de încărcat ci
ment ?
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CONTRACTUL
instrument fertilizant
al relațiilor dintre
știință și producție

Cum era d« așteptat, trecerea la e 
activitate bazată pe contracte fl ges
tiune economică proprie a generat — 
Intr-un an și jumătate, dt s-a scura 
de la adoptarea generalizată a aces
tui sistem in țara noastră — învăță
minte de o mare bogăție și diversi
tate. Și-au spus cuvintul speci
ficul domeniilor și nivelurilor de cer
cetare la care activează o unitate știin
țifică sau alta, precum și experiența 
— desigur inegală — în ceea ce pri
vește contractele dintre cercetare și 
producție (unele institute aplicaseră 
și anterior acest sistem ; altele, abia 
din momentul legiferării lui ca obli
gatoriu). în majoritatea cazurilor, as
pectele pozitive sint In mod hotărit 
preponderente. Au apărut Insă și 
unele fenomene tinzînd să limiteze 
valoarea și eficacitatea succeselor ob
ținute. Despre toate acestea am dis
cutat cu dr. ing. Petre Vlad, directo
rul Institutului de cercetări miniere, 
tn cadrul convorbirii de mai jos.

— Credeți că. pe lingă avan
tajele certe oferite întregii rețele 
de cercetare, sistemul contrac
tual ie dovedește a fi folositor 
în mod diferențiat pentru un in
stitut cu specific departamental, 
ca al dumneavoastră ?

— Răspunsul meu este afirmativ, 
deși. In ultimă instanță, totul de
pinde de modul in care sint folosite 
înlesnirile oferite de contracte, in 
care sint valorificate preocupările 
caracteristice colectivului. Aș spune 
că ceea ce primează este nu atât con
tractul In sine, ci conținutul real al 
activității contractuale. De altfel, incă 
din perioada in care abia se discuta 
despre adoptarea generalizată a con
tractelor cercetare-producție, tovară
șul Nicolae Ceaușescu accentua că nu 
trebuie să concepem sistemul contrac
tual ca o rezolvare de la sine, meca
nică, a raporturilor de conlucrare cu 
producția, că, luat ca atare, contrac
tul nu reprezintă decit o formă, e 
drept, superioară, dar care trebuie să 
fie bine utilizată, pentru a da roadele 
scontate. Pornind de la ceea ce este 
specific colectivului nostru — predo
minanța cercetării de nivel aplicativ, 
în terenul atît de larg și de divers 
al mineritului, în condițiile țârii noas
tre, cu sursele și mijloacele caracte
ristice — am căutat, deci, să încheiem 
contracte cit mai avantajoase, cu cit 
mal mulți parteneri. Putem vorbi de 
două etape relativ distincte ale ex
perienței noastre pe acest tărîm : cea 
din primul an (1970), care a avut, ca 
pentru mulți alții, un caracter expe
rimental și în care, alături de reali
zări Importante, au apărut și unele 
fenomene nedorite ; cea din acest an, 
cind, căutind să amplificăm rezulta
tele obținute anterior, am remediat 
sau căutăm să remediem deficiențele 
constatate.

— Vi rugim si concretizați.

— Printre avantajele de seamă de-

teatre17,00 Deschiderea emisiunii. Cupa 
vacanței • Să învățăm înotul 
• Șah. campionului țării ! — 
simultan TV cu Victor Cio- 
cîltea • „Balonul de cristei" 
— competiție de mlniîotbaL 

18,OT Căminul.
18,50 Lumea copiilor. Mlhaela... de 

la A la Z — emisiune muzl- 
cal-distractivă.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cronica politică internă 

Eugen Mândrie.
20,15 Panoramic științific.
S0,35 Film artistic : „Detașamentul 

roșu de femei". Film balet în 
interpretarea ansamblului O- 
perei din Pekin. Cu : Hlu 
Tlu-Tan, Tiu Tin-Hua șl Glu-

de

(Urmare din pag. I)

di din țara noastră primesc cu pro
fundă satisfacție și deplină aprobare 
măsurile pe care le-a luat condu
cerea partidului și statului in ultimii 
ani — Îndeosebi după Congresul al 
IX-lea — pentru a statornici temeinic 
în viața Întregii societăți românești 
spiritul de dreptate, de echitate so
cială.

Ca jurist, nu pot să nu sublimez 
efortul constant al partidului și sta
tului nostru din ultimii ani, de a 
așeza întreaga activitate economică 
șl aodal-culturală ce temelia traini
că, echitabilă a legii, de a promova 
principiile noastre de dreptate so
cială în toate domeniile, in relați
ile dintre individ și societate, dintre 
stat și cetățean, intre toți membrii 
colectivității noastre. Și dacă spiri
tul de echitate, de cinste și de drep
tate aoclală trebuie să caracterizeze 
întreaga suflare a acestei țări, cu 
atlt mal mult el trebuie să fie 
propriu activității organelor statului, 
instituțiilor sale, funcționarilor de 
stat Pentru că In sistemul nostru 
social pentru prima oară a devenit 
posibilă Înfăptuirea dezideratului ca 
omul legii să fie — in concepție și 
acțiune — un militant perseverent 
pentru cinste, un om al dreptății.

O statornică grijă dovedește condu
cerea partidului nostru față de în
tronarea dreptății, echității socialiste 
în domeniul înfăptuirii relațiilor de 
repartiție. Este cunoscut că, o data 
cu lichidarea exploatării omului de 
către om, a fost abolit și principiul 
capitalist de repartiție a venitului 
național — principiu generator de 
profunde inechități sociale, și a fost 
introdus principiul socialist de repar- 

terminate de situarea activității Insti
tutului pe tărlmul contractelor »• 
numără sporirea forței de abordare 
și rezolvare a temelor de către colec
tivul nostru. Practic, pe lingă temele 
din plan (care solicitau și așa destul 
de rațional pe specialiști), am mal 
putut aborda multe teme suplimenta
re — unele de certă Însemnătate, pri
vind optimizarea exploatării zăcămîn- 
tulul de fier de la Lueta, metoda de 
exploatare. încărcare și preparare a 
zâcămintului nou de la Crucea și 
Leșul Ursului sau reglarea fluxului

Convorbire eu 
dr. ing. Petre VLAD 

directorul Institutului de cercetări 
miniere (ICEMIN) 

SOCIALISMUL

eele din Banat), ca «ursă energică 
și materie primă pentru producția de 
aluminiu, sau elaborarea metodolo
giei de măsurare a unor Indicatori 
specifici importanți. O altă cercetare 
de amploare vizează îmbunătățirea 
eficienței activității colectivului nos
tru, In următorii ani. In sfîrșit, o 
temă legată și de activitatea labora
torului de prognoză (pe care ne zba
tem să-l înființăm) urmărește preci
zarea obiectivelor majore ale perspec
tivei imediate, In diversele ramuri 
ale industriei miniere autohtone ; 
pină acum am realizat studiul de 
prognoză privind ramurile industriei 
extractive și ale industriei neferoase.

— Care sint efectele activității 
contractuale asupra muncii de 
zi cu zi a cercetătorului știin
țific ?

— O mobilizare mai amplă a for
țelor, a pregătirii de specialitate, a 
fanteziei. Apoi o muncă mai bine or
ganizată, mai riguros orientată spre 
obiective bine delimitate. Trebuie 
spus că aceste rezultate iși află Izvo
rul în mare măsură in sporirea efor
turilor fiecărui membru al colectivu
lui de a folosi mai bine condițiile de 
investigație care (in de persoana Iui, 
de cei din jur. de organizarea și do
tarea tehnico-materială a cercetării. 
Dar contractele presupun și un plus 
de evidență, tratative, deplasări, 
scripte. Lăsind în seama cercetători
lor și toată această activitate admi
nistrativă (de încheiere și urmărire a 
îndeplinirii contractelor), riscăm să le 
micșorăm timpul de creație efectivă. 
De aceea, in prezent ne preocupă 
preluarea principalelor operații adini- 
nistrativ-financiare legate de contrac
te de către un serviciu special : ser
viciul tehnic plan-contracte. Recent, 
problema a stat în atenția consiliu
lui științific al institutului, care, în 
plenul Iul, a hotărit ca, deocamdată, 
toate sarcinile de contractare — cu 
excepția elaborării stricte a temei 
și a precizării termenelor — să 
treacă in seama acestui serviciu 
special. Măsura este cu atît mai 
utilă, cu cit, datorită diverselor 
perturbați! intervenite pe filiera con
tractelor (în special de la beneficiari 
și băncile finanțatoare), datorită 
nerespectării unor clauze și terme
ne. volumul actelor adiționale la con
tracte a sporit apreciabil.

— Judecind intr-un plan mai 
larg, ce alte măsuri credeți că 
ar mai trebui luate pentru a se 
limita apariția unor astfel de fe
nomene nedorite in activitatea 
contractuală ?

— In prezent, valoarea contractelor 
se stabilește numai din însumarea 
elementelor de cheltuieli, fără să se 
ia în considerație importanța tehni- 
co-economică a temei, efectele eco
nomice ale valorificării acesteia. De 
aici, un mare număr de modificări 
ulterioare și, inevitabil, amplificarea 
tratativelor, a scriptelor. Ar trebui 
găsite criterii valide pertlru o apre
ciere mai complexă a valorii cercetă
rilor contractate la nivel de minister, 
centrală și chiar Ia nivel national. Ar 
fi util, pentru evitarea fărîmlțăril 
responsabilităților și a sporirii numă
rului actelor, să se ofere institutelor 
științifice cu o puternică bază expe- 
rimental-aplicativă posibilitatea în
cheierii — în cazul unor teme Im
portante — de contracte complexe, în 
care cercetarea să răspundă oficial, 
juridic, de tot ciclul rezolvării, de Ia 
cercetare la valorificare. In aseme
nea împrejurări, și cind temele aduc 
beneficii efective cu adevărat însem
nate. ar trebui studiată posibilitatea 
acordării unei cote părți din benefi
ciu institutului, pentru a-și spori po
sibilitățile de autodotare cu tehnică și 
specialiști. Sint cîteva sugestii menite, 
după opinia mea, să deschidă activi
tății contractuale căi și planuri mai 
variate de împlinire, in scopul creș
terii contribuției științei noastre la 
rezolvarea marilor obiective ale ac
tualului cincinal și ale celor viitoare.

Convorbire realizată de 
Teodor CAZACU

dreptății în socialism — partidul 
nostru acționează pentru înțelegerea 
ei justă și, mai ales, pentru soluțio
narea acesteia conform principiilor 
echității socialiste ; ea trebuie să 
preocupe în mod statornic, activ pe 
fiecare om al muncii din țara noas
tră. In acest sens, partidul, statul 
nostru veghează la asigurarea unor 
raporturi echitabile între veniturile 
diferitelor categorii sociale, ținînd 
cont, in primul rind, de aportul fie

căruia la producția și viața socială, 
dar, totodată, și de tendința obiectivă 
de apropiere a necesităților membri
lor societății noastre. Se poate afir
ma cu absolut temei că lupta pen
tru cinste este o sarcină de partid, 
că este una din îndatoririle esenția
le ale fiecărui comunist de a milita 
cu hotărîre, ca element de avangardă 
al societății, împotriva oricăror ma
nifestări de incorectitudine, din orice 
sferă a vieții sociale.

Intruchipind simbioza armonioasă 
a intereselor obștești cu cele perso
nale, orinduirea noastră socialistă 
sădește convingerea că, lndeplinin- 
du-și obligațiile față de societate, 
fiecare om al muncii iși îndeplinește, 
totodată, suprema îndatorire față de 
sine însuși. Nu întîmplător se spune 
In popor că „munca este o indatori-

cinema
• Marele premiu (film panoramic, 
ambele serii) : SALA PALATULUI
— «eria de bilete 3 828 — 19.
• Parada circului (ecran panora
mic) : PATRIA — 10; 12,45; 15,30; 
18; 20,30.
• Cromwell j SCALA — 10; 13.30;
17; 20.30. CAPITOL — 8.30; 11,15; 
14.15; 17,13; 20,30, la grădină —
19.30.
• Cfntărețul buclucaș : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 81.
• Asediul s CENTRAL — »; 11,18; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA — 
9.30; 11.45; 16: 18,15; 20,30.
• Articolul 420 ; LUCEAFĂRUL — 
9: 12,30; 16,15; 20. BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20. FAVORIT — 9,18; 
12,30; 16; 19.30, GRADINA DOINA
— 19.30.
• Cortul roșu î TIMPURI NOI — 
9.30; 12,15; 16; 19.
• Simon Bolivar : EXCELSIOR — 
8.45; 11: 13.30; 16; 18,30; 21, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
GRADINA HERĂSTRĂU - 19,30. 
GRADINA AURORA — 20,15.
• Brigada Diverse tn alertă t 
ARTA - 15,30; 18, la grădină —
20.15, BUZEȘTI — 15,30; 18. la gră
dină — 20,15, LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 19.45, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Tick, Tick, Tick : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30-, 16: 18,30; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19.30.
• Săptămîna nebunilor : FEREN
TARI — 15.30; 17,45; 20, COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Floarea soarelui i PACEA — 
15,45; 18; 20, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20.30, POPULAR — 15,30; 18;
20.15,
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30; 19.
• Omul orchestră : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30.
• Spartacua (ambele serii) i CI
NEMATECA (Sala Union) — 9; 
12,15: 15,30; 19.
• Meridianul zero : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Un Italian tn America : DACIA
— 8,30—20 în continuare.
• Secretul planetei maimuțelor : 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină —
20.15, GIULEȘTI - 15,30; 17,45; 20.
• Riscul : FLACARA — 15,30; 18; 
20.
• Un loc pentru îndrăgostiți :
VICTORIA * * -

de barită de la Osta. In același timp, 
am realizat și o mai judicioasă con
centrare a forțelor pe diferitele obiec
tive. în scopul reducerii la valori cit 
mai rezonabile a termenelor de cer
cetare. Un alt clștig : încă după pri
mul an de aplicare a contractelor, s-a 
realizat o creștere simțitoare a nu
mărului soluțiilor finalizate practic. 
După estimațiile noastre, acestea au 
sporit, față de anii anteriori lui 1970, 
numai in institutul nostru, cu eirca 
30 la sută.

Trebuie să recunosc că în această 
perioadă de început am făcut un a- 
nume „rabat" beneficiarilor : pentru 
a le capta In mai mare măsură in
teresul și încrederea, am abordat și 
un șir de teme cu caracter ingine
resc practic, multe rezolvabile cu 
oarecari eforturi și la fața locului, 
In exploatări. Analizele efectuate ul
terior ne-au arătat însă că, pornind 
de la această intenție lăudabilă, ne 
angajam excesix’ în probleme la zi, 
unele prea amănunțite, ceea ce ducea 
la dispersare tematică, la aglome
rarea cu teme de mai mică însem
nătate, dacă nu chiar minore sub 
aspect științific și tehnic. Beneficiile 
primului an de activitate contrac
tuală ne-au permis însă să creăm 
un fond propriu, intern, pentru finan
țarea unor teme de perspectivă, cu 
caracter fundamental orientat. Pe 
baza lui, am inclus In preocupările 
noastre opt asemenea teme, de cer
tă importanță pentru viitorul nu prea 
îndepărtat al industriei miniere. 
Amintesc, de pildă, studiul posibili
tăților noi de valorificare complexă 
a unor șisturi bituminoase (cum sint

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Campionatele Balcanice de 

atletism și Campionatele 
Mondiale de lupte. înregis
trări de la Zagreb șl Sofia.

• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Seară vieneză — 19.30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Domnișoara de Belle- 
Isle — 20.
• Teatrul „Const Tănase" (la 
Grădina Boema) : Sonatul Lunii 
— 20.
• Comitetul pentru Cultură și 
Artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul Ciș- 
mlgiu) : Spectacol de sunet ți lu
mină — 19,30; 20,15.

titie. Ar fi, însă, utopic să se creadă 
că prin aceasta problema a fost de
finitiv rezolvată. Și in socialism — 
datorită condițiilor specifice in care 
este instaurată și se dezvoltă noua 
orinduire — se mai manifestă feno
mene de inegalitate economică, pre
cum și unele tendințe parazitare. 
Atrăgind atenția asupra acestei stări 
de lucruri, secretarul general al 
partidului nostru arăta : „Sint mulți 
care consideră că este bine să se 

vorbească despre echitate socială la 
congrese sau in diferite adunări, dar 
in practică nu trebuie să se aplice ; 
sint alții care ar dori să primească 
cit mai mult și să dea cit mai pu
țin societății, oameni pe care nu-l 
interesează care este venitul mediu 
sau venitul minim și care nu vor să 
înțeleagă că societatea nu poate asi
gura venituri oamenilor muncii decit 
intr-o anumită limită, corespunzător 
nivelului de dezvoltare la care a 
ajuns : sint, de asemenea, oameni 
care nu înțeleg că fiecare e dator să 
dea cît mai mult societății, nu să se 
preocupe de a-și Însuși cit mai mult 
de la societate și, mai ales, fără 
muncă". Problema repartiției fiind, 
desigur, una din cele mai impor
tante din evantaiul larg al înfăptui
rii in mod consecvent a cerințelor

18,30; 20.45,
13,30; 15,45;
FLAMURA
18,15; 20,30.
• Un taxi . .__
MINA — 9—16 tn continuare, 18,15;
20.30.
• Ti cunoașteți pe Urban T : UNI
REA — 15.30; 18.
• Notre Dame de Paris : VIITO
RUL — 15.45; 18; 20,15.
• Direcția Berlin : MUNCA — 18; 
18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Roata vieții : DOINA — 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• O floare și doi grădinari : 
CRTNGAȘI - 10; 15,30; 19. VITAN
— 16. Ia grădină — 20. LAROMET
— 15,30; 18,45.
• Capcana : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
• Greșeala fatală : MOȘILOR — 
15,45; 17,45, la grădină - 20.
• Hello Dolly : GRADINA SE
LECT — 19,30. GRADINA FESTI
VAL — 19,30.
• Jandarmul se însoară t GRA
DINA UNIREA — 20.

— 9; 11,15; 13,30; 16;
TOMIS — 9; 11,15;

18, la grădină — 20,
— 9; 11,15; 13,30; 16;

pentru Tobruk : LU-

„Botezul minei" pentru
tinerii absolvenți

TG. JIU. (Corespondentul 
„Scinteii", Mihai Dumitrescu). 
La Motru și Rovinari, cunoscu
tele bazine carbonifere din ju
dețul Gorj, sosesc zilnic tineri 
pentru a primi „botezul minei": 
circa 750 de absolvenți ai șco
lilor profesionale, liceelor de 
specialitate și facultăților. La 
nivelul Combinatului carboni
fer Tg. Jiu s-a constituit o co
misie cu sarcina de a-i primi 
cit mai bine pe tinerii ab
solvenți, de a-i repartiza pe 
lingă cele mai bune formații de 
muncă, de a le asigura condiții 
optime de cazare și hrană. în 
orașul Motru, de pildă, a fost 
amenajat un bloc cu 40 de apar
tamente, cu tot echipamentul

re de cinste și onoare" ; ea reprezin
tă obligația socială fundamentală. Și 
nu ni se pare deloc inoportun a 
aminti că a fi cinstit, drept, înseam
nă — desigur, nu In ultimul rind — 
a-ți onora, printr-o muncă discipli
nată, conștiincioasă, de ÎDaltă produc
tivitate și calitate — salariul pe 
care-1 primești, a te strădui să aduci 
prin eforturile tale maximum de fo
los social. Este, de aceea, de necon
ceput ca in orînduirea noastră socia-

lă care pune munca — fizică șl in
telectuală — la temelia vieții, a pro
gresului social nemaicunoscut in is
torie, să mai existe oameni care 
ocolesc eforturile firești pe care 
munca le presupune și caută căi lă
turalnice, inacceptabile de ciștig. Se 
mențin incă, pe alocuri, manifestări 
înapoiate, tendințe spre căpătuială, 
încercări de obținere a unor veni
turi prin mijloace și metode necin
stite. Contactul nemijlocit cu prac
tica juridică mi-a dezvăluit preocu
pări obscure ale ’ *'* “
cu legea, cărora 
mai elementare 
noastre sociale, 
felul de metode 
tile ca altele —
cit mai ușor, de a-și asigura veni
turi cit mai mari pe căi ilicite —

unor oameni certați 
le sint străine cele 
exigențe ale eticii 
care recurg la tot 
— unele mai sub- 

ln scopul de a trăi

LUCRĂRILE CELUI DE-AL IV-LEA
CONGRES INTERNATIONAL DE LOGICA,
METODOLOGIE Șl FILOZOFIA ȘTIINȚEI

Joi au continuat la București lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
internațional de logică, metodologie 
și filozofia științei.

în această zi au fost prezentate 
numeroase prelegeri care au abordat 
o vastă arie tematică, cuprinzind 
diverse domenii ale cercetării știin
țifice. Astfel prof. Roman Moldovan 
(România) a vorbit despre „Tendințe 
noi în metodele științei, In special 
in științele economiei" ; D. Scott 
(S.U.A.) despre : „Modele pentru di
verse calcule In afara tipurilor" ; 
D. Knuth (S.U.A.) despre „Primej
diile teoretice ale științei compute
relor" ; M. SchUtzenberge (Franța) 
despre „Cercetare recentă In teoria 
algebrică a limbajului" ; B. Trach- 
tenbrot (U.R.S.S.) despre „Formali
zarea unor concepte in termeni da 
complexitate a calculelor" ; G. 
Țeltin (U.R.S.S.) despre „Trăsături 
ale limbajelor naturale In limbajele 
de programare" ; J. Hintikka (Fin
landa) „Asupra diferitelor campo
nente ale unei teorii empirice" ; P. 
Kopnin și V. Lektorski (U.R.S.S.) 
despre „Aspecte gnoseologice ale 
științei contemporane" ; L. Krtlger 
(R.F.G.) despre „Falsificare, revo
luție și continuitate in dezvoltarea 
științei" ; F Kutschera (R.F.G.) des
pre „Inducția și modelul empiric al 
cunoașterii".

In programul reuniunii a fost În
scrisă, de asemenea, o masă rotundă 
cu tema „Activitate și creativitate 
în psihologie", care a dezbătut prin
tre altele probleme privind aptitu
dinile creatoare, formarea gîndiril 
creatoare și rolul creativității în ac
tivitatea umană. Au prezentat refe
rate : Alexandru Roșea — „Creativi
tatea gîndirii" și J. Linhart — „Re
zolvare de probleme și euristica". 
La discuții au participat ; P. Ma
terna (Cehoslovacia), B. Zorgo, C. 
Cioca (România), B. M. Kedrov 
(U.R.S.S.), J. Zeman (Cehoslovacia),
A. Polikavov (Bulgaria). In încheie
rea mesei rotunde prof. univ. Mi
ron Constantinescu a subliniat im
portanța problematicii puse in discu
ție, menționind totodată rolul capaci
tății creatoare în formarea persona
lității.

Au continuat, In același timp, lu
crările simpozionului cu tema „Pers
pective in filozofia matematicii".

Participanții la congres au audiat 
apoi, în ședințe pe secții, comunică
rile : secția I : „Forma normală 
pentru demonstrații în sistemele de
ducției naturale" de O. F. Serebria- 
nikov (U.R.S.S.) ; „Un sistem de
ductiv pentru logica predicatelor de 
ordinul I cu identitate" de H. H. 
Schneider (S.U.A.) ; „Despre com
plexitatea aproximării la 
tele recursive" de R. I. _______
(U.R.S.S.) ; „Teoreme Herbrand pen
tru logici de ordinul superior" de 
H. R. Jervell (Norvegia) ; „O pro
prietate subformulă a unui sistem 
clasic de deducție naturală" de K. 
Bing (S.U.A.) ; „Inexistența de ma
trice adecvate cu număr finit de 
valori distincte pentru calculul im
plicației riguroase a lui Dekerman" 
de L. 1. Meedlisvili (U.R.S.S.) ; „A- 
supra unei probleme a calculului 
funcțional de ordinul I" de T. Stihi 
(România) ; „Interpretarea, teoreme 
de extindere și teoreme de separare 
pentru calculul E și R" de L. L. 
Maksimova (U.R.S.S.) ; „Un calcul 
pentru formule in mod finit expri
mabile statistic" de A. M. Bullock 
(S.U.A.) ; „Reconstrucția naturală a 
logicii matematice" de A. Dumitriu 
(România) ; „Asupra teoriilor de
ductive" de V. E. Căzănescu (Româ
nia) ; Secția a Il-a : „Ultima teoremă 
a aritmeticii a lui Weierstrass nu 
este ultima" de F. G. Asenjo șl J. 
M. Mckean (S.U.A.) ; „Observație

predica- 
Freidson

necesar, gata să-i primească pe 
cei mai tineri locatari ai aces
tui tinăr oraș minier.

Organizațiile de partid șl 
U.T.C. au prevăzut, tn planurile 
lor de muncă, diverse activități 
dedicate noului eșalon de mi
neri, electricieni, mecanici, fre
zori. rabotori etc. S-a hotărît 
ca directorii fiecărei exploatări 
miniere să stea de vorbă cu 
fiecare absolvent în parte, pen
tru a cunoaște îndeaproape pe 
toți cel ce vor deveni salariați 
ai Combinatului carbonifer din 
Tg. Jiu, pentru a avea o ima
gine exactă a posibilităților lor 
de perfecționare in meseria a- 
leasă.

fenomene condamnabile față de care 
nu întotdeauna se adoptă o atitu
dine intransigentă, fermă din partea 
celor din jur. Iată de ce comba
terea cu tărie, fără menajamente, a 
oricăror mentalități retrograde, pro
movarea activă, permanentă, a prin
cipiilor etice ale partidului nostru 
constituie o sarcină de prim ordin 
pentru fiecare comunist, pentru fie
care organ de stat, pentru toți oame
nii legii, pentru fiecare cetățean.

în vastul proces educativ condus 
de partid șl ridicat pe noi și mai 
înalte trepte de exigență partinică, 
revoluționară, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atît familia cît și 
școala, colectivitatea noastră socia
listă în întregul său, trebuie să ma
nifeste mai multă atenție șl fermita
te in promovarea cultului muncii, a 
respectului față de cinste și adevăr. 
Depinde de fiecare dintre noi — și 
aici ii am în vedere, în primul rind, 
pe colegii mei, dascălii din școala 
superioară — ca o asemenea activitate 
nobilă să se desfășoare cu cel mai 
deplin succes. A acționa hotărit și 
unit in această direcție este — azi 
— un imperativ categoric ! Este știut 
că și ceea ce este extrem de greu, 
uneori, de înfăptuit, devine posibil, 
și chiar mai ușor, atunci cind toate 
energiile și resursele spirituale, de 
voință, ale factorilor educativi, sint 
„topite" in strădanii sincronizate, 
confluente.

Și cum ar putea fi răsplătite mai 
generos aceste eforturi educative, 
dacă nu prin perspectiva luminoasă 
a întronării cinstei și dreptății, nu 
numai in ansamblul societății noas
tre socialiste, ci și în munca și viața 
de zi cu zi a fiecărui membru al 
său 1

cvaslvarletăților categorice"
A. Taitslln (U.R.S.S.) ; „Dob-

asupra
de M. a. xaiisiin (u.n.o.o.j ; „ocb- 
pre selectorii familiilor de mulțimi" 
de B. Weglorz (Polonia) ; „Contri
buție la integrarea n-dimenslona!ă 
Lebesgue și spațiile funcționale de 
obiecte integrabile In matematica 
constructivă*'  de R. Kryl (Cehoslo
vacia) ; „Funcționale lineare și ope
ratori lineari în matematica con
structivă" de A. Kucera (Cehoslova
cia ; „O variantă la interpretarea go- 
deliană a aritmeticii tipurilor finite a 
lui Heyting" de J. Diller (R.F.G.) ; 
„Un sistem de notații ordinale bazat 
pe funcționale normale de tip fi
nit" de H. Gerber (Canada) ; „O 
formalizare a teoriei demonstrației a 
lui Esenin-Volpin cu ajutorul anali
zei non-standard" de J. R. Geiser 
(S.U.A.) ; Secția a IlI-a: „Analiza lo
gică a limbajelor de programare" de 
K. Culik (Cehoslovacia) ; „Definiții 
formale consistente și complemen
tare ale limbajelor de programare" 
de P. E. Lauer (Austria): Secția a 
V-a : „Noțiunile de metodă și meto
dologie" de T. Kotarbinski (Polo
nia) ; „Metafizica științei și știința 
metafizicii" de M. Bunge (Canada) ; 
„Metoda materialist-dialectică și 
unitatea științelor" de W. Segeth 
(R.D.G.) ; „Despre acceptarea enun
țurilor și teoriilor în știință" de 
Gheorghian (U.R.S.S.) ; „O demar
cație operațională intre domeniile 
metodologiei, epistemologiei și lo
gicii" de P. Apostol (România) ; 
„Valoarea teoriei științifice" de G. 
Săvulescu (România); Secția a VIII-a: 
„Restricții canonice ale limbajelor 
Lindenmayer" de V. van Leeuwen 
(Olanda) ; „De la metodă la gin- 
dire matematică și în biologie" de 
Șt. Milcu (România) ; „Posibilitatea 
studierii rețelei de neuroni cu aju
torul conceptului figurativ de graph 
Rei" de L. Deciu (România) ; „Asu
pra aplicațiilor indicatorului global 
„Onicescu" de ierarhizare a mai 
multor obiecte multiplu caracteriza
te" de S. Morgenstern (România) ; 
„Agregativitate și complexitate" de 
W. C. Winsatt (S.U.A.) ; „Probleme 
metodologice ale teoriei progresu
lui" de C Nowinski (Polonia) ; „Con
siderații teoretice asupra organizări
lor supracelulare la metazoare" de 
Asen Hadjioloff (Bulgaria) ; Secția 
• IX-a : „Despre cunoașterea abili

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Joi dimineața a avut loc o confe

rință de presă cu membri ai Comi
tetului de program și ai Comitetului 
național român de organizare a celui 
de-al IV-lea Congres internațional 
de logică, metodologie și filozofia 
științei, care se desfășoară in aceste 
zile in Capitală. Au participat zia
riști români și străini.

Deschizind conferința, prof. Du
mitru Ghișe, președintele Secției de 
filozofie și logică a Academiei de 
științe sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România, a eviden
țiat importanța tematicii și dezbate
rilor acestei prestigioase manifestări 
științifice.

în cuvintu) său. prof. Patrick Sup- 
pes, de la Universitatea din Stan
ford (S.U.A.), președintele Comitetu
lui de program al congresului, a a- 
rătat că prin numărul mare de sa
vanți și cercetători din numeroase 
țări și prin multitudinea temelor 
abordate și rezultatele obținute pină 
acum, congresul de la Bucurpști se 
înscrie ca unul dintre cele mai reu
șite reuniuni internaționale din a- 
cest domeniu. Vorbitorul a relevat 
sprijinul de care s-a bucurat congre
sul din partea guvernului român, 
precum și participarea activă a sa- 
vanților din țara noastră, contribu
ția deosebită adusă de ei la reușita 
acestei manifestări științifice.

Impărtășindu-și opiniile cu privire 
la dezbaterile reuniunii, prof. univ. 
Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste România, 
președintele Secției a IX-a a con
gresului, a arătat că aceste lucrări 
permit un schimb viu de idei, pus 
în slujba descoperirii căîl spre a- 
devârul științific, scopul principal al 
reuniunii. După părerea sa. ca și a 
multor colegi, români și străini, dez
baterile din cursul celor patru zile 
care au trecut de Ia deschiderea con
gresului au servit unei examinări 
mai profunde a problemelor de logi
că, metodologia și filozofia științei. 
Congresul, a spus domnia sa, con
tribuie, in același timp, la extinde
rea și aprofundarea colaborării intre 
oamenii de știință de pretutindeni, 
în acest sens, România întreține 
strînse contacte cu savanții din ță
rile socialiste, promovează dezvolta
rea In continuare a acestora, a con
tactelor cu oamenii de știință din 
toate țările lumii. Prof. univ. Miron 
Constantinescu a subliniat, de ase
menea, că, participînd la lucrările 
unor secții sau discutînd cu colegii 
de la alte secții, a putut constata 
nivelul general ridicat al dezbateri
lor, înalta valoare a referatelor șl 
comunicărilor prezentate, aportul Co
mitetului de program și al Comite
tului român de organizare, care au 
asigurat participarea la congres a 
unor personalități remarcabile ale 
vieții științifice internaționale.

Prof. A. A. Markov, de la Acade
mia de științe a Uniunii Sovietice,

Al V-lea pavilion de mostre de bunuri de consum
La Complexul expozițional din 

Piața Scinteii va fi deschis între 
10 septembrie și 20 octombrie cel 
de-al V-lea pavilion de mostre de 
bunuri de consum. In 7 pavilioane 
expoziționale, însumînd peste 17 500 
mp, vor fi prezentate 60 000 de ex
ponate : produse alimentare, diverse 
țesături, tricotaje, confecții, articole 
de încălțăminte, marochinărie și blă
nărie, articole electronice și electro- 
casnice, autoturisme, produse chimi
ce, articole de uz casnic, obiecte de 
artizanat, articole de sport și turism, 
mobilier, care au asigurate condiții 
de a fi realizate pentru piața inter
nă, precum și pentru export și schimb 
de mărfuri cu alte țări.

Constituind o amplă sinteză a po
sibilităților superioare de care dis
pune economia națională în actuala 
etapă, reliefind saltul calitativ reali
zat de la ultima expoziție pină acum, 
cel de-al V-lea pavilion de mostre 
va Înlesni o mai bună cunoaștere de 
către producători a părerilor șl su
gestiilor vizitatorilor asupra bunuri

N. 
a

tăților" de D. M. Johnson (Canada) f 
„O sugestie metodologică pentru psi
hologi" de D. T. Hartman (S.U.A.) ; 
„Despre repetabilitate In științele 
psihologice" de J. Hunsdahl (Dane
marca) ; „Despre problemele meto
dologice puse In evidență de „testul 
sociometric de personalitate" de I. 
Holban (România) ; „Un paradox 
psiholingvistic și soluția lui" de 
R. Tuomela (Finlanda) ; „Metoda 
experimentală șl psihologia actua
lă, modelele și relația dintre obiec
tul cercetării șl realitate" de T. Sla- 
ma-Cazacu (România) ; „Psiholo
gia logică și matematică" de 
Mărgineanu (România) ; Secția 
Xl-a : „Implicații teoretice și practi
ce ale contingenței unităților primi i 
articulații in limbajul uman" de M. 
Paradis (Canada) ; „Asupra structurii 
logice a limbajului natural" de B. 
Dyankov (Bulgaria) ; „Spațiile de to
leranță șl lingvistica" de W. L. Fi
scher (R.F.G.) ; „Limbaj natural, 
idiolect, discurs" de C. Popa (Româ
nia) : „Presupoziție și analiticitate in 
limbajele naturale" de R. Zuber 
(Franța) ; „Despre expresii ocaziona
le" de J. Kotarbinska ; „Logică, on
tologie și limbaj" de E. Ancuța (Ro
mânia) ; „Despre fundamentarea se
miotică a problemelor" de I. A. Pe
trov (U.R.S.S.) ; „Extensiuni ale gra
maticilor formale de tip Chomsky, 
sugerate de aspectele lui Chomsky" 
de K. H. Heidrich (R.F.G.) ; „Anti
nomiile lingvistice și tratarea auto
matică a textului" de R. Piotrowski 
(U.R.S.S.) ; Secția a XII-a : „Teoria 
platonică a definiției" de G. Nakhni- 
kian (S.U.A.) ; „Kant, Comte și Whc- 
well : filozofii ale științei ca data 
științifice" de S. Goldman (S.U.A.) ; 
„Teologia funcționalistă a lui Arista
tv 1“ de A. Preus (S.U.A.) ; „Despre 
componentele problemei istorice" de 
Mircea Constantinescu (România) ; 
„Principiul rațiunii suficiente al lui 
Leibniz ca lege a deducției in logica 
contemporană" de N. M. Bejanișvill 
(U.R.S.S.) ; ,/Logică versus gramatica 
și limba arabă" de F. Shehadi 
(S.U.A.) ; „Analiză structural-, a lui 
„I. Ching" de S. A. Merrill (S.U.A.) ; 
„Fundamentul ontologic și fundamen
tul formalizat al logicii" de I. Didi- 
lescu (România).

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

membru al Comitetului de program 
al congresului, a relevat, printre al
tele, existența anumitor concordante 
între teoriile sale și ale unor savanți 
rorrfâni in domeniul logicii matema
tice, subliniate și cu alte prilejuri,

■ precum- și perspectivele acestei im
portante ramuri științifice. în legă
tură cu participarea tinerilor oameni 
de știință la congres, savantul so
vietic a subliniat contribuția lor re
marcabilă la reușita dezbaterilor, po
sibilitățile largi de afirmare pe care 
logica, metodologia și filozofia știin
ței le oferă acestora. Fap'.-.l că in 
aceste domenii lucrează u.i număr 
mare de tineri, cu rezultate bune, 
este o chezășie a succeselor viitoare.

In răspunsul său la întrebarea unui 
ziarist privind desfășurarea congre
sului, prof. Stephan Korner, de la 
Universitatea din Bristol (Marea Bri- 
tanie), membru al Comitetului de 
program, și-a exprimat recunoștin a 
față de colegii români pentru atmos
fera de prietenie caldă in care se des
fășoară lucrările congresului, propice 
unor contacte strinse deosebit de im
portante pentru toți participants la 
această reuniune științifică. Referin- 
du-se la o altă întrebare, omul de 
știință englez a subliniat importanța 
științei pentru societate, responsabi
litatea ce revine oamenilor de știin
ță, contribuția științelor contempora
ne la o mai bună înțelegere a lumii 
in care trăim, la îmbunătățirea con
dițiilor de existență materială șl 
spirituală a omului.

Prof. Mary Hesse de la Universi
tatea din Cambridge (Marea Brita- 
nie), membru al Comitetului de 
program, și-a manifestat satisfacț-.i 
pentru contactele cu oameni de 
știință români. In același timp, și-a 
exprimat speranța intr-o mai strinsă 
colaborare a Academiei Britanice cu 
Academia de științe sociale și poli
tice din România.

In cadrul conferinței de presă, 
acad. Grigore Moisil. membru al Co
mitetului de program, a reliefat ma
rea utilitate a științei, apreciind-o 
ca un organism complex din care nu 
poate lipsi nici o parte componentă, 
chiar dacă nu se știe in fiecare mo
ment care este folosul ei imediat. 
Ex'mplificind această idee prin lo
gica matematică, academicianul ro
mân a arătat că dacă acum 100 de 
ani această disciplină nu servea la 
nimic, astăzi ea este predată în 
institutele politehnice și iși are largi 
aplicații în automatică. Vorbitorul a 
subliniat, de asemenea, citeva din 
recentele succese ale oamenilor de 
știință români în acest domeniu, 
strînsa legătură care există intre 
știință și activitatea productivă.

In încheiere, prof, D. Ghișe a 
mulțumit savanților participant la 
reuniune pentru solicitudinea și ca
litatea răspunsurilor date întrebări
lor ziariștilor, pentru bunele apre
cieri la adresa organizării congre
sului.

lor de consum realizate, a noutăților 
introduse in sortimentație, a însușiri
lor calitative, a performanțelor și 
caracteristicilor conferite acestora. 
Expunerea se va face deschis. De 
grupe de mărfuri, dimensiuni, forme 
și poziții coloristice. scoțindu-se in 
evidență produsele noi, astfel ca pu
blicul să le pqată vedea și studia cit 
mai bine. In cadrul pavilionului, In
stitutul de cercetări comerciale va 
organiza sondaje, pe bază de chestio
nare, asupra preferințelor cumpără
torilor. Rezultatele sondajelor vor 
sta la baza contractării fondului de 
marfă pentru anul 1972. De asemenea, 
expoziția va prilejui tratative comer
ciale cu diferite firme străine, orga
nizarea de consfătuiri cu diferita ca
tegorii de cumpărători, parăzl ale 
modei etc.

La standuri special amenajate vi
zi ta 'orii pavilionului vor avea posi
bilitatea să cumpere o gamă deosebit 
de largă de articole șl modele pre
zentate in expoziție.

(Agerpres)
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0 întâlniri la C.C. al P.C.R.
m<.mharâșlV r- Paul Nlculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al 
prezidiului Permanent. secretar al 
< i. ai P.C.R., a avut ieri o intilni.c 
ru toy»r»sul Tvelin Mietovlrt. mrm. 
uru al Biroului Executiv al Prezidiu- 
JiaViVD!Unii ,CorT1un’$r',nr din lugo- 
Max ia, care, la invitația C C. al P.C.R., 

®e află la odihnă in țara noastră.

Joi dupS-amlsxl. lov»rS5ul p»tll 
yUulescu-Minl. membru al Comiie- 
luliU Executiv, al Prezidiului Perma- 
nent, secretar n| C.C. al P.C.R.. «-a 
intilnit cu tovarășul Agostino No
ve, ta. membru al Direcțiunii și al Bl- 
roulul Politic ale Partidului Comunist

♦
Tovarășul Vlrgtl Trofin, membru al 

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. s-a in
tilnit joi dimineața, la sediul C.C. al 
P C.R.. cu tovarășul Henri Krasucki, 
membru al Biroului Politic al Parti-

Primire la Marea Adunare Națională
Joi la amiază, tovarășul Ștefan 

Vo-tee, președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit pe tovarășul 
Draza Markovlcl, președintele Adu
nării Republicii Socialiste Serbia, 
membru al Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, care 
își petrece o parte din concediu in 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
ra! Intr-o atmosferă cordială, tovără-

r
\<|'.!strul afacerilor externe al R. P. 

Congo, Auxence Ickonga, a trans
mis mulțumiri călduroase ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, pentru felicitările adresate cu 
ocazia zilei naționale a țării sale.

★
Cu prilejul celei de-a 26-a aniver

sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești. a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio șl televiziune.

★
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut loc joi o întrevedere 
între -
Marii 
Short, ______  _ ___________
britanic, vicepreședintă a Asociației de 
prietenie Anglia—România, care, la 
invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
face o vizită in țara noastră.

★
Joi a sosit la București o delega

ție a Federației luptătorilor antifas-

Ion Mărgincanu, secretar al 
Adunări Naționale, și Renee 
membră a Parlamentului
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Fotbalul nostru poate și trebuie 
sa fie reprezentat în mod demn 
în confruntările internaționale
Urmărind evoluția selecționabililor 

noștri, miercuri după-amiază (după 
ce îi văzuserăm și cu citva timp 
înainte la trial), a devenit clar câ 
pregătirile „unsprezecelui reprezen
tativ" pentru campionatul european 
trebuiau începute mai din timp. Pen
tru câ, așa după cum arată reali
tatea. in desfășurarea activității fot
balistice există o mare doză de im
previzibil — accidentări, scăderi de 
formă ale unor titulari, dificultăți 
în integrarea în echipă a noilor ve- 
niți etc., ajungîndu-se la situația de 
a nu putea include în lotul selecțio
nabililor forțele cele mai bune de 
care dispune fotbalul la un moment 
dat La această întirziere a începerii 
pregătirilor s-au mai adăugat — 
după opinia noastră — și unele ne
glijențe grave privind recuperarea 
și pregătirea unor jucători experi
mentați, talente autentice. Neexis- 
tlnd o colaborare cu instituțiile me
dicale specializate, in unele cazuri 
jucătorii' accidentați au suferit re
cidive, care le-au agravat situația.

4 \$a stînd lucrurile, ce este de 
făcut ?

Nu spunem nimic nou. afirmind că 
fotbalul nostru dispune de forțe care 
pot face față misiunii de a-1 repre
zenta in mod demn în campionatul 
european. Este o constatare ce ex-

Un meci de handbal
peste așteptări de palpitant

Ne-am obișnuit să credem că ni
mic nu poate fi mai palpitant de- 
clt un meci de fotbal. Ieri insă am 
văzut un meci de handbal — și 
încă feminin — care a . întrecut 
toate așteptările publicului în pri
vința spectacolului. S-au intilnit, la 
Stadionul Tineretului, două echipe 
studențești bine recomandate încă 
de la începutul campionatului, atit 
prin calitatea jocului cit și prin re
zultate. E vorba despre Universita
tea București, echipa campioană, și 
I.E.F.S., care au jucat o partidă din
tre” acelea ce le supranumim, de o- 
bicei, derbiurL E un regret al nu
meroșilor amatori de sport din 
București, pe care-1 exprimăm Încă 
o dată, că orașul nu are pină acum 
o arenă cuprinzătoare in care hand
balul — sport atit de prețuit pentru 
performanțe în ramura masculină și 
în evidentă tentativă de revenire la 
suprafața internațională în ramura 
feminină — să se desfășoare din 
plin. De pildă, meciul de Ieri ar fi 
fost un extraordinar spectacol pen- 
tru mii de suporteri. Ambele echipe 
— in prezent rezultate dintr-o feri
cită împletire in aceleași formații a 
jucătoarelor consacrate cu elemente 
tinere și talentate, pină de curind 
eleve — au oferit o întrecere dina
mică, cu un final de pomină. Uni
versitatea era. firește, favorită, iar 
Începutul partidei părea să confirme 
pronosticurile. Trecuseră puține mi
nute și scorul arăta 4—0 in folosul 
campioanelor ! Tocmai renumita 
portăriță Irina Nagy apărase mize
rabil, primise goluri parabile unul 
după altul. Am asistat in continuare

La lntilnire. care s % desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășul Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Iso Njcgovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Italian, care, la Invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, și-a petrecut concediul de odih
nă In țara noastră.

întilnirea și discuțiile care au avut 
loc cu acest prilej s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

dulul Comunist Francez, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., își petrece con
cediul de odihnă in țara noastră.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

șească. a luat parte Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei economlco-fi- 
nanciare.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în aceeași zi. președintele Marii 
Adunări Naționale a oferit un de
jun In onoarea oaspetelui.

(Agerpres) 

o n î c a
ciști din R. S. Cehoslovacă, condusă 
de președintele Federației. Milos 
Hruszovski, care, la invitația Comi
tatului foștilor luptători antifasciști 
și a Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, va 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de membri ai con
ducerii C.F.L.A. și C.O.V.R.A.

★
Joi a plecat la San Marino prof, 

dr. Ana Aslan, președinta Societății 
române de gerontologie, pentru a 
prezida o masă rotundă pe tema : 
„Terapia geriatrică", la care participă 
specialiști din mal multe țări. De a- 
semenea, între 8 și 11 septembrie, 
omul de știință român va prezida la 
Berna cel de-al VI-lea Congres euro
pean de geriatrie, iar între 12 și 16 
septembrie, lucrările Congresului 
mondial de profilaxie și igienă so
cială, care vor avea loc la Graz — 
Austria.

primă un consens unanim al antre
norilor și jucătorilor de la noi, veri
ficată de altfel in practică, la ulti
mul campionat mondial și care obligă 
la rapida regrupare a acestor forțe. 
Este, desigur, necesar să se facă toate 
eforturile posibile pentru a recupera 
și aduce în lot pe unii jucători cu 
o bogată experiență internațională, 
rutinați, care și-au dovedit clasa in 
mod cert Dar trebuie pornit de la 
ideea, de la convingerea că și 
mulți dintre actualii componenți 
ai lotului sint jucători talen- 
tați, cu posibilități de o bună evolu
ție, cu ambiția de a reprezenta demn 
fotbalul nostru. Și trebuie acționat cu 
toată energia pentru omogenizarea 
lor tehnică și tactică, pentru alcătui
rea unei adevărate echipe.

In afara eforturilor pentru recupe
rarea și omogenizarea lotului, una 
dintre problemele foarte importante 
asupra căreia trebuie să se concen
treze maxima atenție a tehnicienilor 
și jucătorilor noștri constă in crește
rea capacității de efort a selecționa- 
bililor. în meciul cu O.F.K. Beograd, 
majoritatea dintre ei au fost puternic 
marcați de o scădere a forțelor fizice. 
Este cunoscut oricărui antrenor că, la 
un anumit nivel de tehnicitate și a- 
cumulări anterioare, sub unghiul ca
pacității de efort, două-trei săptămini 

la o veritabilă cursă de urmărire 
din partea iefistelor care au reușit 
la pauză să se apropie pînă la 7—8 1 
Totuși, încă nimic nu prevestea în- 
frîngerea Universității care juca 
mult mai bine și In cadrul căreia 
Simona Arghir marca puncte splen
dide, ciștigind detașat duelul indirect 
cu rivala ei, Doina Bâicoianu.

La reluare. I.E.F.S. a fost parcă 
altă echipă. Deși barele și neșansa 
s-au opus in repetate rinduri șutu
rilor fulgerătoare ale Doinei Băico- 
ianu, totuși aceasta a reușit pentru 
prima oara egalarea la 10—10. Ar
ghir a mai transformat un „7 me
tri", Bâicoianu iarăși a egalat, dar 
s-a accidentat și a ieșit definitiv de 
pe teren. Cind nimeni nu 6e mai 
aștepta, Rodlca Bunea înscrie un gol 
de o rară frumusețe care avea să fie 
și golul victoriei (12—11), fiindcă 
I.E.F.S. arăta o ambiție fără margini, 
fiindcă, în poartă, Irina Nagy, tocmai 
ea, apăra mingi dintre cele mai pe
riculoase. Șl acum finalul : erau încă 
vreo două minute de joc cînd iată 
că cuplul de arbitri Sidea — Pelen- 
ghian (mai ceva ca la fotbal !) dă' 
lovitura de teatru eliminind, aproa
pe concomitent, două jucătoare ale 
I.E.F.S. Rămasă să joace un handbal 
„In 5", I.E.F.S., totuși, rezistă. Ulti
mele secunde : penalitate de la 7 
metri in favoarea Universității. Bate 
Simona Arghir, dar Irina Nagy... 
apără ! Publicul, căruia niciodată nu 
i-au plăcut situațiile în doi peri, a- 
plaudă furtunos victoria outsideru- 
lui asupra campioanei.

y. m.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUSESCU
Prcșcdintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a României sint bucuros să transmit 

Excelenței Voastre sincere felicitări, bune urări de sănătate, fericire per
sonală și progres țării dv.

TELEGRAME

EXTERNE

„Sint impresionat de progresele
rapide ale României'"

DECLARAȚIILE MINISTRULUI POȘTELOR AL S.U.A.
Ministrul poștelor ni S.U.A., Win

ton Blount, care, Împreună cu soția, 
ne-a vizitat țara în aceste zile, a pă
răsit joi dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele american a fost condus de 
Florian Dănălache, ministrul trans
porturilor șl telecomunicațiilor, de 
alți membri ai conducerii ministeru
lui. precum și de reprezentanți ai 
Ambasadei S.U.A. la București.

înainte de plecare, ministrul poș
telor al S.U.A., Winton Blount, răs- 
punzind întrebărilor adresate de re
dactorul Agenției Române de Presă 
„Agerpres" — Mircea Bumbac — a 
spus :

O delegație română, condusă do 
Ion Cosma, ministrul turismului, a 
plecat joi dimineața spre Republica 
San Marino, pentru a participa la 
„Festivalul internațional de teatru al 
popoarelor", dedicat, anul acesta, Ro
mâniei și culturii ei.

★
Ministrul educației din Finlanda, 

Meeri Kalavainen, care, la invitația 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și a Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit joi dimineața Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., Traian 
Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din România, și 
alte persoane oficiale.

A fost, de asemenea, prezent Pertti 
Kaukonen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Finlandei la București.

(Agerpres)

oferă posibilitatea împrospătării fizi
ce. Pentru aceasta este, insă, nece
sară o mobilizare totală a fiecărui 
jucător aflat in evidența lotului re
prezentativ, a fiecărui antrenor de la 
club sau de la selecționată. Se impu
ne alcătuirea unui program Individual 
de pregătire, program stabilit și res
pectat pină la detaliu, solicitindu-se 
pentru aceasta și colaborarea unor 
specialiști în acest domeniu, așa cum 
s-a procedat și înaintea turneului fi
nal al C.M. îndeplinirea, punct cu 
punct, a acestor programe, atît în 
cadrul acțiunilor lotului reprezen
tativ, cit și în perioadele în care ju
cătorii se vor afla la cluburi, trebuie 
să fie considerate ca obligații de 
prim ordin atît ale jucătorilor, cit și 
ale antrenorilor. Trebuie să fie lim
pede tuturor factorilor angajați că 
obținerea unei pregătiri fizice cores
punzătoare este posibilă, dar succesul 
depinde intr-o măsură hotăritoare de 
responsabilitatea cu care vor lucra 
tehnicienii, de conlucrarea strinsă 
dintre ei, depinde de modul în care 
va lucra fiecare fotbalist. Fiecare ju
cător al lotului trebuie să pornească 
de la ideea că este titular al echipei 
și să se pregătească in acest sens.

Unul dintre cele mai puternice 
atu-uri ale selecționatei noastre — 
in pregătirea și disputele pe care 
le-a avut in ultimii ani — a constat 
in perfecta sudură sufletească, în cli
matul moral și de muncă, in hotâri- 
rea de a se dărui fără rezerve pentru 
cauza echipei. Acest înalt comanda
ment etic trebuie să o definească 
atit în preparativele pe care le efec
tuează, cit și in meciurile pe care 
este chemată să le susțină.

Verificarea făcută pină acum este 
evident neconcludentă. Iată de ce, 
timpul care a rămas pînă la întîlnl- 
rea cu echipa Finlandei trebuie folo
sit intens. Credem că n-ar fi deloc 
rău ca jucătorii din lotul reprezenta
tiv să fie, în perioada care urmează, 
maximum de timp impreună, pentru 
a putea exersa ideile de joc preconi
zate, pentru a se realiza nu numai 
omogenitatea dc ansamblu, ci și cea 
a diferitelor linii, a cuplurilor. Poate 
că este, in egală măsură necesară or
ganizarea încă unui stagiu de pregă
tire și verificare, acțiune care să ne 
permită ca la 22 septembrie pe sta
dionul din Helsinki să aliniem un 
„unsprezece" cu adevărat reprezen
tativ pentru fotbalul românesc, ca
pabil să-și impună punctul de ve
dere.

Așadar, pină la reluarea întrecerii 
fotbalistice interțări- se cere mult 
calm, luciditate și multă, foarte 
multă muncă. In acțiunea de pregă
tire a lotului reprezentativ nu au ce 
căuta lamentările, „critlcile" cu carac
ter distructiv care și-au făcut loc in 
unele „cronici", așa cum este cea 
apărută în ziarul „Munca", după par
tida cu O.F.K. Beograd, unde — In 
afară de insinuări și violențe de lim
baj — nu s-a oferit nimic folositor 
treburilor echipei reprezentative.

Opinia publică sportivă așteaptă de 
la conducerea federației, de la teh
nicienii și jucătorii lotului repre
zentativ, de la antrenorii de clu
buri, o muncă susținută și com
petentă, care să ofere garanția că, 
la primul meci internațional oficial, 
„unsprezecele tricolor" se va prezenta 
la nivelul maxim al posibilităților 
sale.

Valentin PAUNESCU

ABDUL RAHMAN IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

al Republicii Arabe Yemen

fost 
avut 
pre-

Vizita făcută în România a 
foarte utilă și interesantă. Am 
o convorbire lungă și utilă cu . 
ședințele Nicolae Ceaușescu, în cursul 
căreia am discutat aspecte referitoare 
la comunicațiile poștale și numeroase 
alte probleme privind țările noastre. 
Pe dl. Nicolae Ceaușescu am avut 
prilejul să-1 intilnesc in timpul vizi
tei pe care a făcut-o la Washington 
cu circa un an in urmă. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o puter
nică impresie asupra poporului ame
rican. El deține un loc remarcabil in 
lume prin calitățile de conducător și 
aduce o contribuție importantă la 
pacea mondială. Am fost încintat că 
pot continua convorbirea noastră pe 
care am inceput-o la Washington, și 
am avut prilejul sâ discutăm împreu
nă probleme noi de interes reciproc.

Referindu-se la convorbirile avute 
cu ministrul român al transporluri- 

i lor și telecomunicațiilor, Florian Dă- 
nălache, și colaboratorii săi, minis
trul american a spus : Am perfectat 
unele acorduri privind schimburile 
în domeniul poștelor, care, după pă
rerea mea, vor fi reciproc avanta
joase. Vom restabili schimbul de 
mandate poștale, reactualiza acordu
rile existente cu ani in urmă, pe‘ 
care le vom aplica cit mai curind 
posibil. Pe lingă aceasta, am a- 
juns și la unele aranjamente în do
meniul filatelici.

Impărtășindu-și unele impresii des
pre vizita făcută la Uzina de auto
camioane din Brașov, Rafinăria 
petrol „Brazi" din Ploiești și pe 
lea Prahovei, oaspetele a spus : 
fost foarte impresionat de cele 
zute. România este o țară care 
dezvoltă rapid și sînt convins că în 
viitorii 5—10 am va face progrese și 
mai mari. Ospitalitatea care ne-a 
fost acordată a întrecut toate aștep
tările. Numeroasele locuri frumoase 
pe care le-am văzut in timpul scurtei 
noastre vizite cred că vor atrage tot 
mai numeroși turiști. Sper că vizita 
noastră a fost reciproc avantajoasă 
și că ea va contribui la înțelegerea 
între națiuni, la pacea mondială.

de 
va- 
Am 
vă-

se

A ÎNCEPUT turneul 
DE LA FOREST HILLS

La Forest Hills, în mijlocul unui 
interes general, au început întrecerile 
tradiționalului turneu internațional 
de tenis, la care participă și jucă
torii români Ilie Năstase și Ion 
Tiriac..

în primul tur al probei de simplu 
bărbați, Ilie Năstase l-a intilnit pe 
tenismenul mexican Joaquim Loyo 
Mayo, pe care l-a învins in trei seturi 
cu 6—2, 7—5, 6—4. Americanul Arthur 
Ashe l-a eliminat cu 6—3, 6—4, 6—1 
pe compatriotul său Dick Knight, 
brazilianul Thomas Koch a dispus cu 
3—6, 7—6, 6—2, 7—6 de chilianul Pa
tricio Cornejo, iar spaniolul Manuel 
Oranlcs l-a întrecut cu 6—4, 7—5, 
6—4 pe cehoslovacul Vladimir Zednik.

PREZENȚE CULTURAL-ARTISTICE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

FESTIVALUL DE LA EDINBURGH

„Românii au prezentat
un spectacol minunat"

SAN MARINO

Festivalul internațional de teatru al popoarelor

„1971—să cunoaștem
Româniat£

ric „Rapsodia" din 
București ; vor fi pre
zentate filmele „Mihai 
Viteazul", „Dacii" și 
altele.

Coincizind cu sărbă
toarea națională a Re
publicii San Marino — 
3 septembrie — festi
valul dobîndește și 
semnificația unui oma
giu adus prieteniei 
dintre popoarele ro
mân și san-marinez. 
In această zi, mani
festările cu caracter 
popular se vor îmbina 
cu fastuoasa ceremonie 
a marcării celei de-a 
1671-a aniversări a 
creării statului san- 
marinez.

Festivalul a început 
prin primirea la „Pa
lazzo del Governo" a 
delegației române con
dusă de fon Cosma, 
ministrul turismului, șl 
a ambasadorului țării 
noastre la Roma, Ia- 
cob lonașcu, de către 
căpitanii regenți (care 
îndeplinesc funcția de 
șefi de stat) Luigi 
Lonfernini și Attilio 
Montanari. După ce au 
relevat -----
actualelor 
căpitanii 
rugat pe .......
mâni să transmită pre
ședintelui Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
poporului român, sen
timentele lor de deo
sebită stimă și priete
nie.

Răspun?tnd, Ion Cos- 
•na a mulțumit gazde
lor pentru primirea

semnificația 
manifestări, 
regenți au 
oaspeții ro-

VIZITA

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

în U. R. S. S. a fost lansată
stația automată „Luna-18“

TANANARIVE 2 (Agerpres). — 
Delegația P.C.R., condusă de tovară
șul Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., care a participat la lucră
rile Congresului al VI-lea al partidu
lui „Congresul pentru independența 
Madagascarului" (A.K.F.M.), a fost 
primită de președintele partidului. 
Richard Adriamanjata. membru al 
parlamentului, președintele consiliu
lui municipal al capitalei Republicii 
Malgașc — Tananarive.

La intîlnlre au participat membrii 
biroului național al A.K.F.M.

In timpul șederii în Republica Mal- 
gașă, delegația P.C.R. a avut întil- 
niri la consiliul municipal al orașului 
Tananarive, Direcția relațiilor econo
mice externe de pe lingă Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii Mal- 
gașe, sindicatul presei din Madagas
car, comitetul de solidaritate cu po
poarele din Asia și Africa și a vizitat 
întreprinderi ale industriei ușoare și 
alimentare, o cooperativă agricolă din 
prefectura Antsirabe.

MOSCOVA

încheierea Congresului
internațional

al „Apimondiei"
MOSCOVA 2. — Corespondentul 

nostru S. Podină transmite : La Mos
cova au luat sfirșit lucrările celui 
de-al 23-lea Congres internațional al 
„Apimondiei" la care au participat 
peste 3 000 de apicultori din 55 de 
țări.

Adunarea generală a „Apimondiei", 
ținută cu prilejul încheierii congre
sului, a aprobat planul de lucru pe 
următorii doi ani, hotărind, printre 
altele, construirea la București, prin 
cooperare internațională, a casei api
cultorului, care va găzdui Institutul 
internațional de tehnologie și econo
mie apicolă al „Apimondiei". S-a ho- 
tărit, de asemenea, instituirea unui 
program de asistență tehnică pentru 
dezvoltarea apiculturii in țările in 
curs de dezvoltare.

Adunarea generală a ales noul 
consiliu executiv al „Apimondiei" 
care este format din : prof. dr. ing. 
V. Harnaj (România) președinte, 
R. Banker (S.U.A.) șl G. Bilas 
(U.R.S^S.) vicepreședinți, dr. S.1 Can- 
namela (Italia) secretar general, și 
7 secretari.

în unanimitate, adunarea generală 
a hotărit ca următorul congres al 
„Apimondiei" să aibă loc in octom
brie 1973 in Argentina, Ia Buenos 
Aires.

Cu prilejul festivității de închidere 
au fost decernate diplome și medalii 
pentru cele mai reușite exponate 
prezentate la expoziția internațională 
„Apicultura-1971“. Din cele 30 de me
dalii de aur acordate de juriu, celor 
peste 20 de țări participante, țara 
noastră a obținut 6. Apicultorii ro
mâni au obținut, de asemenea, peste 
35 de medalii de argint și bronz, 
precum și diplome de merit.

deosebit de călduroasă 
și a transmis, la rindul 
său, din partea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu către 
căpitanii regenți, gu
vernului și poporului 
san-marinez, urări de 
prosperitate și fericire.

In continuarea mani
festărilor oficiale, la 
„Palazzo del Congres- 
si“ a avut loc deschi
derea Festivalului de 
Teatru, la care au luat 
cuvîntul Giuseppe Mic- 
heloni, ministrul turis
mului, spectacolelor și 
sportului, și Ion Cosma. 
Apoi, dramaturgul
Paul Everac a vorbit 
despre „Dezvoltarea 
teatrului in viața cul
turală românească".

Seara, la teatrul 
„Cava dei Balestrieri", 
corul „Madrigal" a 
prezentat un reușit 
program, aplaudat cu 
multă căldură de nu
meroșii spectatori pre- 
zenți, iar apoi, cunos
cuta actori italieni 
Giorgio Albertazzi și 
Bianca Toccafondi au 
susținut un recital in 
cinstea României, inti
tulat „Ovidiu". Tot joi 
seara, ansamblul fol
cloric „Rapsodia" din 
București a dat un 
spectacol in localitatea 
Serravalle, trezind en
tuziasmul celor pre- 
zenți ; la Borgo Mag
giore a fost prezentat 
filmul „Columna".

Motto-ul sub care se 
desfășoară festivalul 
este „1971 — să cu
noaștem România".

.Jiui-.'âî-SiUij

MOSCOVA 2 (Agerpres). — în 
explorare a spațiului cosmic, la 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
automată „Luna-18".

Plasarea stației pe 
traiectoria spre Lună 
a fost apoi realizată 
dc pe orbita unui sa
telit artificial al Pă- 
mintului. Traiectoria 
stației este apropiată 
de cea calculată, anun-

Cuță agenția T.A.S.S. 
ea se mențin legături 
radio stabile. Potrivit 
datelor telemetrice, a- 
paratele de la bordul 
stației „Luna-18" func
ționează normal. Cen
trul de coordonare șl

R. S. CEHOSLOVACA

In presa cehoslovacă, cotidiană și d® 
specialitate, în cadrul emisiunilor 
de radio și televiziune, se desfășoară, 
in ultima vreme, o dezbatere privind 
baza de cercetări științifice din Ce
hoslovacia, eficiența activității ei, 
modul in care este ea pregătită să 
rezolve problemele legate de dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale.

Desigur, dezvoltarea tehnico-științi- 
fică este un proces de durată, ale 
cărui rezultate se manifestă în eco
nomie treptat, așa incit este greu sâ 
se vorbească despre ea în limitele 
unui singur an. De aceea, stu
diile și lucrările de specialitate a- 
pârute în ultimul timp în Ceho
slovacia analizează planul pe 1971 
in domeniul științei și tehnicii prin 
prisma viitoarelor realizări practice 
și a schimbărilor structurale ce Ie 
va genera în activitatea economics 
de ansamblu.

Așa cum reiese din lectura sarci
nilor de plan, cercetarea științifică 
se desfășoară în acest an pe baza 
a 18 programe în domeniul cercetă
rii aplicate și a 8 programe în do
meniul cercetării teoretice funda
mentale. In cadrul acestora urmea
ză a fi rezolvate un șir de probleme 
științifice și tehnice, principalul scop 
urmărit fiind satisfacerea nevoilor 
economiei naționale. Totodată, planul 
stabilește ponderea organizațiilor 
productive în finanțarea sarcinilor 
concrete de cercetare. De asemenea, 
după cum reiese din materialele 
apărute în presa cehoslovacă, o tră
sătură importantă a planului pe anul 
în curs o reprezintă dezvoltarea co
laborării internaționale in domeniul 
cercetării.

In ce privește conținutul concret 
al planului de cerceătri științifi
ce, toate cele .18 programe de 
cercetări aplicate sint orientate spre 
acele ramuri economice prevăzu
te a avea cea mai mare creș
tere în actualul cincinal. Un 
loc important in acest sens 11 
ocupă electronica. Sarcinile cercetă
rii in acest domeniu nu se rezumă 
doar Ia programul propriu-zis de 
dezvoltare in perspectivă a bazei 
electronicii, ci ele au in vedere și 
alte programe, cum ar fi cele privi
toare la dezvoltarea telecomunicații
lor sau a ciberneticii aplicate — do
menii in care electronica joacă un 
rol de cea mai mare importanță. 
Programele de cercetare științifică 
stabilite prin plan urmăresc realiza
rea unor sarcini concrete și în alte

Festivalul internațio
nal de la Edinburgh, 
principală manifestare 
artistică anuală organi
zată in Marea Bri- 
tanie, a prilejuit un 
strălucit succes al Tea
trului „Lucia Sturdza 
Bulandra", care pre
zintă aci o serie de 
spectacole cu piesele 
„D'ale carnavalului" 
de 1. L. Caragiale și 
„Leonce și Lena" de G. 
Biichner. Publicul bri
tanic a ovaționat în
delung pe actorii ro
mâni, la ambele spec
tacole. Teatrul Bu- 
landra are, după apre
cierea lui William 
Thornley, directorul 
dramaturgic al festi
valului, una dintre 
cele mai bune trupe de 
comedie din lume.

„D'ale carnavalului", 
piesă al cărei comic de 
limbaj ar fi trebuit să 
constituie o piedică 
pentru spectatorul care 
nu cunoaște limba ro
mână, a stirnit ropote 
de aplauze, datorită 
vervei pe care regizo
rul Lucian Pintilie a 
imprimat-o reprezen
tației, spiritului de e- 
chipă și exuberanței cu 
care actorii și-au jucat 
rolurile. „Umorul vi-

★

ROMA. ~ Festivalul 
muzical internațional 
„Estate musicale di 
Taormina" — Italia s-a 
încheiat cu citeva ma
nifestări de prestigiu, 
la care și-au dat con
cursul corul „Madri
gal" al Conservatorului 

T

zual al românilor a 
depășit dificultățile de 
limbă", „Gloriosul ta
lent comic al români
lor...", iată termenii in 
care principalele ziare 
scoțiene, și in primul 
rind „Scotsman", ca
racterizează spectacolul 
prezentat de actorii ro
mâni Toma Caragiu, 
Marin Moraru, Ștefan 
Bănică, Vally Voicu- 
lescu.

Cel de-al doilea spec
tacol, „Leonce și Lena", 
in regia lui Liviu 
Ciulei, s-a bucurat de 
un succes cu totul ex
cepțional. Ion Carami- 
tru, Irina Petrescu, 
Marin Moraru, Virgil 
Ogâșanu, Vally Voicu- 
lescu au fost aplaudați 
pe tot parcursul spec
tacolului și minute in 
șir la sfirșit. „Românii 
au prezentat un spec
tacol minunat", acestea 
sint cuvintele cu care 
ziarul citat mai sur 
și-a intitulat cronica.

La o săptămînă de 
la deschidere, expozi
ția de artă contem
poranii românească, 
deschisă la „Richard 
Demarco Gallery", la 
care participă un grup 
de plasticieni români.

Ciprian Porumbescu 
din București, dirijorii 
Marin Constantin, Io
sif Conta, Emil Simon, 
precum și soliștii Radu 
Aldulescu și 
Simon.

Ziarul „Le 
scrie, intre

Edith
Ore" 

altele :

conformitate cu programa] d»
2 septembrie, orele 15,41, in 
o rachetă purtătoare cu statia 

calcul prelucrează in
formațiile obținute de 
la bordul stației.

Agenția T.A.S.S. a- 
nunță că scopul lansă
rii constă in continua
rea explorării Lunii și 
spațiului circumlunar.

ramuri hotârîtoare ale economiei 
naționale cehoslovace, cum ar fi 3 
chimia, construcțiile de mașini, ener
getica, activitatea de construcții etc. 
Se manifestă preocupare pentru 
cercetările privind extinderea ma
terialelor chimice în construcții, 
folosirea materiei prime lemnoase, 
dezvoltarea bazei materiale șl a in
dustrializării construcțiilor, ridicarea 
nivelului tehnic și economic al me
talurgiei, creșterea intensivă a pro
ducției agricole și alimentare. De ase
menea, programele prevăd rezolva
rea anumitor probleme concrete în 
domeniul sănătății, culturii, nivelu
lui de trai al oamenilor muncit

Cele 8 programe de cercetări teo
retice fundamentale cuprinse in pia
nul pe acest an au în vedere pro
bleme din domeniul dezvoltării in 
perspectivă a societății, economiei și 
științei, cum ar fi : noile baze teo
retice ale tehnicii, noile procese chi
mice și tehnologia lor, omul și bio
sfera, bazele biologice și medicale 
ale dezvoltării normale a omului și 
altele.

în concordanță cu tendințele teh- 
nico-știlnțifice moderne ce se afirmă 
în practica mondială actuală, planul 
de cercetări științifice din Ceho
slovacia pe anul în curs stabilește o 
prioritate riguroasă în ce privește 
repartizarea mijloacelor materiale și 
financiare. Astfel, în domeniul elec
tronicii șl ciberneticii aplicate sînt 
concentrate 17 la sută din acesta 
mijloace, in domeniile energiei nu
cleare și construcțiilor de mașini — 
cite 15 la sută, iar în realizarea d« 
noi materiale — 13 la sută.

Planul prevede, totodată, dezvolta
rea proporțională a științei și tehni- . 
cii atît in Cehia, cit și în Slovacia. în 
acest scop, ținindu-se seama de sta
diul actual «tins .fa-aceste domenii, fa 
Slovacia investițiile vor fi mai mări, 
iar numărul de lucrători ai bazei de 
cercetări științifice va crește cu 5 la 
sută, în timp ce creșterea pe întrea
ga țară va fi de numai 2 la sută.

Se poate aprecia că prin amploa
rea, orientarea și structura sa, baza 
de cercetări științifice din Cehoslova
cia — in cadrul căreia lucrează 
aproape 145 000 de oameni — repre
zintă un potențial de prim ordin, 
menit a juca un rol esențial in 
creșterea continuă a forțelor de pro
ducție și a întregii economii națio
nale, în dezvoltarea societății socia
liste cehoslovace.

Eugen IONESCU

se bucură de un deose
bit interes din partea 
unui public numeros, a 
radioului, televiziunii 
și presei, ca și specta
colele de dans ale lui 
Miriam Răducanu și 
Gheorghe Cătiuleanu, 
desfășurate cu sala 
plină, seară de seară, 
în aceeași galerie, și 
precedate de recitalul 
de poezie al lui Marin 
Sorescu, susținut de 
autor și de Ion Cara- 
mitru.

Succesele artiștilor ?! 
actorilor români pot 
fi considerate ca pres
tigioase dacă ținem 
seama de faptul că ei 
se manifestă in cadrul 
festivalului in compa
nia unor nume și a 
unor formații artistice 
de primă rezonanță, ca 
Yehudi Menuhin, Leo
pold Stokowski, Hen
ryk Szeryng, Zubin 
Mehta, Pierre Boulez, 
Victoria de Los Ange
les, London Philar- 
monia Orchestra, Chi
cago Symphony Or
chestra, Royal Danish 
Ballet, Young Vic 
Theatre etc.

Radu Varia J
*

„Extraordinarul com
plex coral „Madrigal" 
din București s-a con
firmat sub conducerea 
lui Marin Constantin 
ca un instrument mi
nunat prin finețea, o- 
mogenitatca, eleganța 
fi rigoarea stilistică".

SAN MARINO 2. — 
Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, trans
mite : Joi după-amia
ză, in decorul natural 
unic de pe Mantele 
Titano, pe care il ofe
ră Republica San Ma
rino, a început cel 
de-al treilea „Festival 
internațional de teatru 
al popoarelor", dedicat 
în acest an Republicii 
Socialiste România. 
Organizat din doi in 
doi ani, la San Mari
no, capitala republicii, 
și in citeva localități 
ale acestui mic stat, 
festivalul este conceput 
in ideea cunoașterii șl 
a dezvoltării colaboră
rii intre popoarele lu
mii și își propune să 
facă cunoscute Româ
nia și poporul său. 
arta și cultura româ
nească, să aducă o 
contribuție la înțelege
re șl pace in Europa.

Programul acestei 
importante manifes
tări, ce durează patru 
zile, cuprinde confe
rințe, mese rotunde si 
dezbateri pe teme re
feritoare la viața cui- 
tural-artistică, dezvol
tarea științei, turismu
lui, spectacole de tea
tru și muzicale, pro
iecții de filme, expo
ziții cu caracter turis
tic și de artizanat, de 
grafică și de carte. In 
cadrul acestui bogat 
program își dau con
cursul „Teatrul tinere
tului" din Piatra 
Neamț, corul „Madri
gal", ansamblul folclo-



viața internațională_____
„SITUAȚIA ESTE COAPTĂ 

PENTRU 0 SOLUȚIE CHEMATĂ 

SĂ PUNĂ CAPĂT RĂZBOIULUI"

Cuvîntarea lui Fam Van Dong 
la adunarea festivă de la Hanoi

HANOI 2 (Agerpres). — In cuvin- 
tarea rostită la adunarea festivă con
sacrată celei de-a 26-a aniversări a 
Revoluției din august și a procla
mări: R.D. Vietnam, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului de 
Miniștri, a făcut o trecere in revistă 
a marilor victorii pe care poporul 
vietnamez le-a înregistrat In lupta 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională, precum și pe 
frontul construcției socialiste in nord. 
După ce a amintit principalele etape 
ale agresiunii S.U.A. împotriva Viet
namului, arătând că acestea au fost 
marcate de victorii din ce in ce mai 
mari ale poporului vietnamez. Fam 
Van Dong a subliniat că poporul 
vietnamez și-a păstrat consecvent 
inițiativa în acest război. Din aceasta, 
a relevat el, rezultă victoriile noastre. 
Mai mult ca oricînd trebuie să men
ținem și să promovăm această ini
țiativă pentru a obține succese și 
mai mari și pentru a progresa spre 
victoria definitivă : eliberarea Sudu
lui, apărarea Nordului socialist, rea
lizarea reunificării pașnice a patriei.

Datorită liniei internaționale clar
văzătoare și politicii externe judici
oase a partidului și statului nostru 
— a continuat vorbitorul — pe plan 
internațional am ciștigat simpatia, 
sprijinul și ajutorul, care reprezintă. 
In esență, solidaritatea militantă a 
popoarelor Uniunii Sovietice, Chinei 
și altor țări socialiste, a popoarelor 
din întreaga lume față de lupta 
noastră. Această solidaritate mili
tantă sa manifestă în formarea in 
realitate a unui front al popoarelor 
lumii ca sprijin pentru lupta po
porului vietnamez și a altor popoare 
din Indochina Împotriva agresiunii 
americane.

„In lupta foarte complexă și în- 
dlrjltă împotriva agresiunii america
ne, a spus președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, poporul 
vietnamez a dat o bătălie pe trei 
fronturi : militar, politic și diploma
tic. Realitățile au demonstrat eloc
vent că numai in acest fel putem să 
mobilizăm forțele ce pot fi mobili
zate in întreaga noastră țară, ca și 
In străinătate, și chiar in Statele Uni
te, pentru a face să eșueze, pas cu 
pas, planurile și procedeele crude și 
tenebroase sie dușmanului, să-i de
mascam natura, adevăratul său chip 
de agresor și războinic, să-l izolăm 
cit mai mult cu putință, să-1 învin
gem și să avansăm spre victorie".

După ce a înfățișat numeroasele 
Inițiative de pace ale Republicii De
mocrate Vietnam, vorbitorul a ară
tat că, în contextul înfringerilor re
petate, tot mai severe, ale politicii 
americane de „vietnamizare" a răz
boiului, la 1 iulie 1971, Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a prezentat, la 
convorbirile de la Paris, soluția în

BOMBARDAMENTE AMERICANE
ASUPRA TERITORIULUI R. D. VIETNAM

HANOI — Agenția V.N.A. infor
mează că în intervalul 28—31 august, 
avioane militare ale S.U.A. au bom
bardat în repetate rînduri comuna 
Huong Lap, iar artileria americană 
8 deschis focul asupra unor comune 
din zona demilitarizată de pe teri
toriul R.D. Vietnam. La 31 august, 
avioane americane au efectuat rai
duri deasupra mai multor zone din 
provincia Quang Binh.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a condamnat sever, intr-o 

învingător înainte de a lua startul...

șapte purrcte, care, încă de Ia publi
carea sa, a avut un larg ecou in 
opinia publică din întreaga lume. 
..Se intimplâ foarte rar, a menționat 
Fam Van Dong, ca intr-un război atit 
dc îndirjit și atit dc complex ca 
acesta, o soluție propusă de una din 
părți să găsească o primire atit de 
profundă, atit de largă, chiar și în 
cadrul cercurilor politice din Statele 
Unite. Cu toată evidența, situația este 
coaptă in evoluția războiului și in 
conștiința oamenilor pentru o soluție 
chemată să pună capăt războiului și 
să restabilească pacea pe baza unei 
distincții clare intre agresor și vic
tima agresiunii*'.

Iată cum vede cotidianul vest- 
berlinez „TELEGRAF** farsa alege
rilor prezidențiale care se pregă
tește in Vietnamul de sud. După 
retragerea generalului Minh, care 
se bucură de o anumită reputație 
In cercurile opoziției pentru rolul 
jucat in înlăturarea ex-dictatorului 
Diem și care a declarat că nu vrea 
să fie „complicele unei mascarade** 
și după ce „vicepreședintele** Ky nu 
a reușit să întrunească numărul de 
semnături necesare susținerii can
didaturii sale, singurul care a mai 
rămas in cursă este actualul „pre

In ciuda eșecului planului de „viet
namizare0 a războiului in Vietnamul 
de sud și in ciuda opoziției poporului 
progresist din Statele Unite și a opi
niei publice mondiale, cercurile gu
vernante americane nu au dat nici 
un răspuns pozitiv la soluția in șapte 
puncte, a spus vorbitorul. Ele refuză 
să declare categoric retragerea tutu
ror trupelor americane și să folo
sească prilejul pentru a repatria mi
litarii americani capturați, ele refuză 
să recunoască populației sud-vietna- 
meze dreptul autentic la autodeter
minare. Dimpotrivă, ele vor să men
țină trupele americane in Vietnamul 
de sud, să mențină administrația- 
marionetă actuală, ca un instrument 
al politicii de „vietnamizare**  a răz
boiului. întreaga națiune vietnameză, 
compatrioții noștri și luptătorii din 
sud — a spus Fam Van Dong — ri
dică mai sus stindardul unirii și al 
luptei și își întăresc hotărirea de a 
lupta și învinge pentru a determina 
eșecul total al planului american de 
„vietnamizare**  a războiului. Un fapt 
foarte nou, foarte încurajator in su
dul țării noastre este că, în ciuda 
prezenței americanilor și a marione
telor lor, toată lumea vede că ei au 
pierdut partida, că timpul lor a tre
cut și — lucru și mai remarcabil — 
ei înșiși gindesc astfeL

Ocupindu-se apoi de problemele 
Interne, Fam Van Dong s-a referit 
la pagubele provocate de inundațiile 
din acest an in R.D. Vietnam și a 
trasat sarcinile ce stau în fața popu
lației in vederea depășirii dificultă
ților create de aceste calamități și 
pentru realizarea planului de stat pe 
1971. Intre altele, el a relevat nece
sitatea perfecționării muncii de par
tid, a activității economice, a servi
ciilor de gestiune ale statului și de 
conducere a economiei, necesitatea 
utilizării tuturor forțelor de muncă 
ale societății, sporirii randamentului 
muncii și eficacității economice, mă
ririi acumulărilor socialiste și îmbu
nătățirii treptate a vieții poporului.

In Încheiere, Fam Van Dong a a- 
dresat un cordial salut de solidaritate, 
de luptă și de victorie popoarelor 
din țările socialiste frățești, popoare
lor revoluționare din lumea întreagă, 
poporului progresist din Statele 
Unite.

declarație difuzată miercuri, aceste 
acte de război ale S.U.A., cerind să 
li se pună capăt imediat

★
SAIGON — După cum transmite 

aeenția de presă „Eliberarea**,  peste 
100 de soldați din cea de-a 21-a 
divizie saigoneză, care participă la 
așa-zisele operațiuni de pacificare 
din Vietnamul de sud, au dezertat 
din rindul trupelor-marionetă, tre- 
cind. cu întreg armamentul, de par
tea forțelor patriotice.

ședinte**  saigonez Van Thieu. In ase
menea condiții, firește, victoria sa 
este de pe acum asigurată. Venind 
după scrutinul de la sfirșitul lunii 
trecute pentru Camera inferioară a 
Adunării naționale de la Saigon, in 
care argumentele electorale le-au 
constituit gazele lacrimogene, ar
mele de foc și buletinele de vot 
falsificate, viitoarele alegeri prezi
dențiale constituie o nouă mărturie 
a „democratismului* 4 unul regim 
lipsit de orice aderență In masele 
populare.

JAPONIA

Curent de opinii în favoarea

restabilirii 

diplomatice cu
TOKIO 2 (Agerpres).— Masayoshi 

Ohira, fost ministru de externe al 
Japoniei și lider al celei de-a doua 
fracțiuni, ca mărime, a Partidului li
beral-democrat, de guvernămint, a 
cerut guvernului nipon să-și schimbe 
poziția față de Republica Populară 
Chineză și să înceapă convorbiri gu
vernamentale cu Pekinul cil mai cu-

întrevedere
G. Macovescu—I. Basev »

SOFIA 2. — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : La 2 
septembrie 1971, Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia, a primit pe primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, aflat in concediu de 
odihnă în R. P. Bulgaria, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

La convorbire au participat Ra- 
denko Grigorov, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe bulgar, și 
ambasadorul României la Sofia, Ni- 
colae Blejan.

In aceeași zi, George Macovescu 
l-a vizitat pe Radenko Grigorov, cu 
care a avut un schimb de păreri pri
vind colaborarea dintre cele două 
ministere.

Radenko Grigorov a oferit oaspe
telui român un dejun, la care au par
ticipat Kiril Nestorov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe bulgar, 
L. Petrov, secretar general în M.A.E., 
precum și. ambasadorul Nicolae Ble
jan și membri ai ambasadei române.

Au rostit toasturi pentru dez
voltarea colaborării frățești și întă
rirea prieteniei româno-bulgare R. 
Grigorov și G. Macovescu.

SANTIAGO DE CHILE

Întîlnirea tineretului 
latino și nord-american 
de solidanta te cu lupta popoarelor 
din Vietnam, Laos și Cambodgia

Cuvintul tovarășului Dan Martian
SANTIAGO DE CHILE 2. — Co

respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : In capitala chiliana a început 
sesiunea plenară a intilnirii tinere
tului latino și nord-american de 
solidaritate cu lupta popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia. In pre
zidiul primei sesiuni a fost ales și 
șeful delegației Uniunii Tineretului 
Comunist din România, Dan Mar
țian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tinere
tului.

Luind cuvintul, conducătorul dele
gației de tineret române a adresat 
un salut călduros tineretului chilian, 
poporului chilian și urări de noi suc
cese in procesul transformărilor re
voluționare in care sînt angajate 
ample forțe politice și sociale in ve
derea realizării aspirațiilor funda
mentale ale poporului chilian.

Doresc să reafirm de la această 
tribună, a spus în continuare Dan 
Marțian, sprijinul deplin al poporu
lui și tineretului român față de 
lupta popoarelor Indochinei împo
triva agresiunii americane, pentru 
libertate și independență. Poporul 
român, care a dus in trecut o luptă 
îndelungată, plină de sacrificii, îm
potriva asupririi străine și care 
a reușit să-și cucerească libertatea 
și independența, manifestă o sta
tornică simpatie față de cauza po
porului vietnamez și a celorlalte 
popoare indochineze. încă de la în
ceputul agresiunii împotriva popoa
relor indochineze ne-am aflat ferm 
alături de aceste popoare și le-am 
acordat întregul sprijin — material, 
moral și politic. Sintem hotăriți să 
sprijinim această luptă dreaptă cu 
aceeași consecvență pină la victo
ria finală împotriva agresorilor. Vi
zita pe care delegația de partid și 
guvernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a în
treprins-o recent în R. D. Vietnam 
reprezintă o nouă și viguroasă afir
mare a solidarității de luptă dintre 
popoarele român și vietnamez.

Conducătorul delegației române a 
arătat apoi că România a recunoscut 
incă de la început guvernul regal de 
uniune națională de sub conducerea 
Frontului Național Unit din Cam

bolivia Se afirmă
rezistența revoluționară

LA PAZ 2 (Agerpres). — Ministrul 
bolivian al apărării, Jaime Florentino 
Mendieta, citat de agențiile interna
ționale de presă, a anunțat că trupe 
speciale antiguerilă au fost dislocate 
pentru a întări garnizoana de la Oru- 
ro, puternic centru minier din Bo
livia.

Această măsură confirmă, potrivit 
observatorilor, faptul că noul regim 
instalat in urma loviturii de stat nu 
a reușit să realizeze stabilitatea in 

relațiilor

R. P. Chineză
rînd posibil, anunță agenția Kyodo. 
Ohira a cerut guvernului să renunțe 
la încercările sale de a menține 
Taiwanul in Organizația Națiunilor 
Unite. „O astfel dc poziție, a arătat 
el, va fi in contradicție cu atitudinea 
generală a opiniei publice**.

Participant.!! la convenția organiza
ției partidului Komeito din prefectu
ra Hyogo au adoptat o rezoluție în 
care cer lansarea unei campanii na
ționale pentru strîngerea unui milion 
dc semnături în favoarea restabilirii 
relațiilor diplomatice dintre Japonia 
și R. P. Chinezi — anunță agenția 
Kyodo. Rezoluția urmează să fie pre
zentată spre aprobare convenției na
ționale a partidului Komeito, care va 
avea loc la Tokio, între 21 și 22 sep
tembrie a.c. Documentul menționat 
exprimă hotărirea partidului Komeito 
de a acționa cu vigoare pentru re
cunoașterea guvernului R.P. Chineze 
ca singurul reprezentant a! Chinei.

Rezultatele referendumurilor
din Egipt, Libia și Siria

In cadrul referendumurilor popu
lare care au avut loc la 1 septembrie 
in Egipt, Libia și Siria a fost apro
bată formarea Federației Republici
lor Arabe și constituția acesteia, e- 
laborată de șefii celor trei state.

Ministrul de interne egiptean, 
Mandouh Salem, a anunțat, într-o de
clarație radiodifuzată, că partici
pant la referendumul din Egipt au 
aprobat în proporție de 99,95 la sută 
crearea Federației. Din 7 773 037 de 
egipteni care și-au exprimat votul, 
7 759 507 au spus „da“.

La Damasc, ministrul afacerilor 
interne, Aly Zaza, a declarat că Fe
derația Republicilor Arabe a fost a- 

bodgia și va depune eforturi perse
verente pentru întărirea legăturilor 
de solidaritate, pentru sprijinirea cau
zei sale juste. Recent, Uniunea Ti
neretului Comunist din România a 
asigurat organizarea in țara noastră 
a Congresului Federației Tineretului 
Khmer, ca expresie a profundei sim
patii și solidarități cu lupta poporu
lui și tineretului cambodgian.

Poporul vietnamez — a continua» 
vorbitorul — biruitor pe cimpul de 
luptă, dă dovadă de spirit construc
tiv in căutarea unei soluții rezona
bile, juste, a conflictului din Indo
china. Propunerile R. D. Vietnam, 
ca și cea in șapte puncte a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, pe care 
le sprijinim pe deplin, vădesc o a- 
bordare principială, plină de răs
pundere a problemelor restabilirii 
păcii in Vietnam și in întreaga Indo- 
chină, a subliniat reprezentantul 
român. Poporul vietnamez care a 
dat atitea jertfe in lupta antiimpe- 
rialistă este singurul in măsură să 
decidă asupra destinului patriei sale. 
Ne pronunțăm cu hotărire pentru în
cetarea războiului și retragerea to
tală, neîntîrziată și necondiționată, a 
trupelor americane și ale sateliților 
S.U.A. din Vietnam, astfel incit po
poarele din această zonă a lumii să 
fie lăsate să-și rezolve problemele 
fără nici un amestec din afară.

După ce a prezentat acțiunile și 
manifestările de solidaritate ale ti
neretului român cu lupta popoarelor 
și a tineretului din Indochina, Dan 
Marțian a spus :

Ascultîndu-i pe solii tineretului 
latino-american, întruniți in această 
vibrantă manifestare a prieteniei și 
solidarității, doresc să reafirm faptul 
că luptătorii pentru libertate, inde
pendență și salvgardarea ființei na
ționale, cei ce nu pregetă in faț? 
celor mai mari sacrificii pentru a-și 
apăra dreptul la dezvoltarea de sine 
stătătoare a popoarelor au avut Și 
vor avea întotdeauna de partea lor 
cele mai calde sentimente ale tine
retului și poporului nostru, se vor 
bucura de sprijinul hotărit al Româ
niei socialiste, al tineretului român.

țară. Alianța dintre „Mișcarea națio
nalistă revoluționară**.  „Falanga so
cialistă boliviană**  și forțele armate, 
raliate lor, în vederea răsturnării 
guvernului generalului Torres, nu are 
baze solide.

Rezistența revoluționară, formată 
de forțele de stingă, a anunțat in- 
tr-un manifest difuzat în capitala 
țării, La Paz, hotărirea sa de a lupta 
prin toate mijloacele Împotriva ac
tualului guvern.

Sesiunea 
Consiliului 

U.N.C.T.A.D. 
Intervenția reprezentantului 

român
GENEVA 2 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor sesiunii a Xl-a a Con
siliului U.N.C.T.A.D., care se desfă
șoară în Palatul Națiunilor din Ge
neva, a fost examinat raportul gru
pului interguvernamental pentru 
transferul de tehnică.

Lui nd cuvintul pe marginea aces
tei probleme, în legătură cu care Ro
mânia a prezentat propuneri la 
O.N.U., reprezentantul țării noastre, 
Victor Aldea, a subliniat că 
U.N.C.T.A.D. are un rol important 
de jucat în cadrul eforturilor vizind 
facilitarea transferului internațional 
dc tehnică și eliminarea decalajului 
tehnologic existent între țări. El a 
apreciat că programul de lucru adop
tat în unanimitate de grupul inter
guvernamental reprezintă un început 
promițător în ce privește indeplinirca 
acestui rol de către U.N.C.T.A.D. 
Reprezentantul român a exprimat, 
de asemenea, convingerea că pune
rea in aplicare a acestui program va 
contribui la stimularea transferului 
internațional de tehnică către toate 
țările și, in special, către țările în 
curs de dezvoltare.

probată în Siria de 96,4 la sută din
tre participanții la referendum. Din 
totalul de 2 210 405 de votanți, 1 818 205 
s-au pronunțat „pentru**.

Potrivit datelor oficiale, publicate 
la Tripoli, peste 98 la sută dintre cei 
care au votat în cadrul referendu
mului de la 1 septembrie au aprobat 
ca Libia să facă parte din Federa
ția Republicilor Arabe.

(Agerpres)

agențiile de presă transmit"
Primul secretar al C.C. al 

P.C. din Cehoslovacia,Gustav 
Husak, a primit, la 2 septembrie, de
legația parlamentară a R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Adunării Naționale 
— anunță agenția C.T.K.

La invitația guvernului 
R. P. Chineze,13 Pekin 3 sosit 0 
delegație guvernamentală suedeză, 
condusă de Rune Johansson, minis
trul industriei, informează agenția 
China Nouă.

C.C. al Societății de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană 
va trimite doi reprezentanți la Pan- 
munjon, la 12 septembrie, pentru a 
primi scrisoarea de răspuns a pre
ședintelui Societății de Cruce Roșie 
din Coreea de sud la scrisoarea din 
27 august a președintelui Societății 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană, 
anunță agenția A.C.T.C.

Ministrul comerțului ex
terior ol R.P. Bulgaria, Ivan 
Nedev, care se află intr-o vizită ofi
cială în Grecia, a avut întrevederi cu 
ministrul grec al economiei naționale, 
Georges Pezopoulos, și cu alte per
soane oficiale care se ocupă de pro
bleme privitoare la comerț, și, respec
tiv, industrie. In cadrul convorbirii 
care a avut loc, menționează agenția
B.T.A.,  desfășurată intr-o atmosferă 
de lucru, au fost examinate posibili
tățile dezvoltării in continuare a le
găturilor economice dintre cele două 
țâri.

Miercuri, la Nicosia, a avut loc 
inaugurarea celei de-a 17-a edi
ții a Tirgului Internațional al 
Ciprului. La actuala ediție, 
România este reprezentată cu un 
pavilion al ICECOOP, in care 
sint expuse produse de arti
zanat executate de cooperația 
meșteșugărească. După deschi
derea tirgului, președintele Ci
prului, arhiepiscopul Makarios, 
și ministrul industriei și al co
merțului cipriot, A. Loizides, au 
vizitat pavilionul românesc. Oas
peții s-au oprit cu interes în 
fața exponatelor și au făcut a- 
precieri elogioase la adresa 
creațiilor obiectelor de artă 
populară românească.

0 delegație a M.A.E. al 
R.P.D. Coreene, condLlsă de L| 
Man Sok, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a sosit la Praga, în- 
tr-o vizită de prietenie. In aceeași zi, 
menționează agenția C.T.K., delegația 
a fost primită de Milan Klusak, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace.

Răspunsul președintelui 
FrCÎUtCij Georges Pompidou, la 
scrisoarea pe care i-a adresat-o șeful 
statului peruan, Juan Velasco Al
varado, in care acesta exprima pro
testul său împotriva experiențelor 
nucleare franceze din Oceanul Pa
cific, urmează să fie dat publicității 
in următoarele zile, la Paris — a 
precizat purtătorul de cuvint al gu
vernului, Leo Hamon.

Președintele Salvador Al- 
16nd6 a sosit într_o vizită oficială 
la Lima — capitala Perului.

pa™ A 59-a conferință 
a Uniunii interparlamentare
Parlamentari din 63 de țări vor dezbate probleme 

principale ale vieții internaționale

In fața palatului 
Bourbon, sediul Adu
nării Naționale Fran
ceze, ale cărui masive 
coloane in stil antic 
străjuiesc podul și pia
ța Concordiei, se înalță 
63 de drapele naționa
le, printre care și tri
colorul românesc. Aici, 
la Paris, se desfășoară 
cea de-a 59-a conferin
ță a Uniunii interpar
lamentare, la care par
ticipă peste 700 dele
gați reprezentind 63 de 
parlamente din statele 
celor cinci continente, 
ceea ce reprezintă un 
record de participare 
in istoria de peste opt 
decenii a acestei orga
nizații.

Pentru a marca im
portanța pe care Fran
ța o acordă acestei in- 
tilniri internaționale, 
președintele Georges 
Pompidou a ținut să 
inaugureze personal 
lucrările conferinței cu 
.cuvintele :

„Este o plăcere și o 
cinste pentru Franța să 
găzduiască conferința 
Uniunii interparlamen
tare. Creată în 1889, ea 
a cunoscut în urma ce
lui de-al doilea război 
mondial o mare extin
dere, astfel incit astăzi 
sînt prezente aici, la 
Versailles, 63 de țări". 
După ce a amintit is
torica formulă rostită

de Mirabeau r „Ne a- 
flăm aici prin voința 
poporului", președinte
le Pompidou a evocat 
rolul reprezentativ al 
parlamentelor in rela
țiile internaționale, in 
politica de înțelegere și 
cooperare care se dez
voltă astăzi în lume. 
Arătînd că pe glob 
există încă războaie și 
conflicte, președintele 
Pompidou a spus : 
„Franța, care a suferit 
deseori de pe urma 
războaielor, nu-și me
najează eforturile, vă
dite sau mai puțin vă
dite, pentru a sprijini 
soluționarea justă a 
conflictelor și a atenua 
nenorocirile ce decurg 
din ele". Subliniind 
faptul că „rasismul, 
flagel al secolului XX, 
forma cea mai dezo
lantă a disprețului față 
de om, continuă să facă 
ravagii", președintele 
Franței a spus : „Nu 
pot uita că primul cu
vint al devizei noastre 
naționale este „liberta
te". Nu există un bun 
•mai sfint șl mal des a- 
menințat, atit pentru 
indivizi cit și pentru 
popoare, cum este li
bertatea... De aceea, 
cred că, în ciuda di
versităților naționale, 
rolul parlamentelor 
trebuie să fie peste tot 
acela de a apăra liber

Iosip Broz Tito, Președintei. 
R.S.F. Iugoslavia, comandant suprem 
al forțelor armate iugoslave, l-a pri
mit la Split pe ministrul forțelor ar
mate ale Iranului, generalul Reza 
Azimi, care face o vizită oficială în 
Iugoslavia in fruntea unei delegații 
militare. Cu acest prilej, menționează 
agenția Taniug, a avut loc o con
vorbire prietenească.

Lucrările Congresului al 
6-lea al tehnicienilor polo- 
H0Zi, la care Participă peste 3 000 
de reprezentanți ai inginerilor și 
tehnicienilor din întreaga țară, se 
desfășoară la Poznan. Sint prezente 
delegații ale organizațiilor tehnice 
din țări socialiste, printre care și din 
România. La deschiderea Congresu

MESAJUL PREȘEDINTELUI NIXON 
privind înghețarea salariilor pentru toate 

categoriile de angajați guvernamentali
SAN CLEMENTE 2 (Agerpres). — 

Președintele Nixon a cerut miercuri 
Congresului S.U.A. să aprobe ami- 
narea sporirilor de salarii pentru an- 
gajații guvernamentali și personalul 
militar, prevăzute in perioada 1 ia
nuarie—1 iulie 1972, pină după 
această dată. In mesajul adre
sat in acest scop, se arată, totodată, 
că în funcție de evoluția situației 
economice în prima jumătate a anului 
1972, președintele „va acorda o aten
ție deosebită necesității elaborării 
unui plan de alternativă la sporirile 
de salarii preconizate pentru a doua 
jumătate a anului viitor”.

Purtătorul de cuvint al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a precizat că mă
surile propuse de președinte vor a- 
fecta virtual pe toți angajați! fede
rali. El a afirmat, totodată, că pre
ședintele Nixon a ordonat blocarea, 
sub rezerva aprobării de către Con
gres, a salariilor categoriilor men

Implicațiile crizei monetare interoccidentale
• Ralf Dahrendorf: Noua politică economică americană aduce 
mari prejudicii comerțului Internațional • Guvernul cana
dian este gata să adopte un program de măsuri menit să 
combată efectele negative ale măsurilor luate de S.U.A. • în 
cadrul consultărilor ,,Clubului celor zece”, delegația japo

neză va cere devalorizarea dolarului
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Ralf Dahrendorf, membru al Comisiei 
Pieței comune pentru comerț exte
rior, a declarat că recentele măsuri 
economice anunțate de președintele 
Nixon constituie o sfidare a intere
selor partenerilor americani din Eu
ropa Occidentală. Intr-un articol pu
blicat in ziarul „New York Times**,  
Dahrendorf scrie că „oricare ar fi 
semnificația noii politici economice 
a Statelor Unite ca va produce mo
dificări de structură in relațiile eco
nomice interoccidentale aducind 
mari prejudicii comerțului Interna
țional44.

OTTAWA. — Primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Trudeau, a de
clarat miercuri, la sfirșitul unei re
uniuni extraordinare a cabinetului, că 

tatea, temelie a dem
nității omului".

In cadrul lucrărilor 
care se vor desfășura 
pină in ziua de 10 sep
tembrie vor fi dezbă
tute probleme actuale 
ale vieții internațio
nale și vor fi supuse 
votului mai multe pro
iecte de rezoluție, prin
tre care : apropierea 
Intre națiuni, mal ales 
în Europa, factor de 
garanție a păcii; pro
gresul măsurilor luate 
în favoarea dezarmării 
în special a dezarmării 
nucleare, și crearea de 
zone denuclearizate ; 
gravele consecințe pen. 
tru pace și security 
decurgind din refuzu^ 
de a acorda indepen
dența popoarelor din 
unele zone ale Africii 
care se află sub jugul 
colonial și al politicii 
de discriminare rasia
lă, de segregație și a- 
partheid.

Un accent deosebit 
va fi pus pe dezba
terea aspectelor legate 
de securitatea euro
peană. Vor fi abordate, 
de asemenea, perspec
tivele încetării războ
iului din Vietnam, pro
blema aplanării con
flictului din Orientul 
Apropiat etc.

Paul 
DIACONESCU

lui au fost prezenți Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri.

La cel de-al 18-lea Tirg inter
național de la Damasc a fost or
ganizată „Ziua Republicii Socia
liste România". Cu acest prilej, 
directorul pavilionului românesc, 
Iosif Grama, a oferit un cocteil. 
Au participat Karam Touma, 
viceguvernator al Băncii Cen
trale a Siriei, Char le Souccar, 
președintele Camerei siriene 
pentru industrie, Nazem Hafez, 
directorul general al Tirgului de 
la Damasc, precum ji numeroși 
alți invitați.

ționate de angajați, pină la 15 februa
rie anul viitor, după expirarea actua
lei perioade de 90 de zile de Înghe
țare a salariilor.

Decizia președintelui Nixon de a 
prelungi, in fapt, perioada de înghe
țare a salariilor pentru toate cate
goriile de angajați guvernamentali a 
atras, după cum transmite agenția 
France Presse, critici imediate din 
partea cercurilor politice și sindicale. 
Senatorul George McGovern, singu
rul care și-a anunțat în mod oficial 
candidatura pentru obținerea învesti
turii Partidului democrat in alegerile 
prezidențiale din anul 1972, a calificat 
această hotărire drept „revoltătoare 
și nejustificată**.  Un purtător de 
cuvînt al centralei sindicale A.F.L.—
C.I.O.  a declarat, de asemenea, că 
hotărirea președintelui este „inechi
tabilă**  și ea va duce la privarea sa- 
lariaților guvernamentali de venituri 
însumind peste 1 miliard de dolari.

guvernul său este gata să supună 
spre aprobarea Parlamentului un 
program special de măsuri, destinat 
să combată efectele negative alo 
politicii economice a Statelor Unite 
asupra țării.

TOKIO. — Japonia va propune o 
reevaluare a yenului cu cel puțin 
10 la sută la conferința miniștrilor 
adjuncți de finanțe din țările membre 
ale „Clubului celor zece* 4, anunțată 
pentru 3 septembrie la Parks — scrie 
cotidianul japonez „Asahi Shimbun”. 
Ministrul japonez de finanțe, Mikio 
Mizuta, definind atitudinea guvernu
lui nipon la consultările de la Paris, 
a anunțat, totodată, că delegația ja
poneză va cere devalorizarea dola
rului și reechilibrarea balanței de 
plăți a S.U.A.
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