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Muncind cu sîrguință pentru 

Îndeplinirea ritmică a angaja
mentului asumat, in ultimul an 
al actualului cincinal oțelării 
de Ia Combinatul siderurgic Hu
nedoara înscriu realizări 
prestigiu. Ei au elaborat și < 
pediat recent spre liniile 
laminoare a 10-a mie tonă 
oțel dată peste prevederile 
pian aferente perioadei ce 
trecut de Ia începutul anului

de 
ex- 
de 
de 

i de 
a 
și 

pină în prezent. Această canti
tate suplimentară de metal s-a 
obținut îndeosebi pe seama creș
terii randamentelor agregatelor. 
La oțelăria Martin nr. 2 s-au 
produs, de la inceputul anului, 
cu aceleași capacități, în fiecare 
zi efectivă de lucru, cu 1 300 kg 
de metal mai mult față de rea
lizările zilnice din perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Succesul oțelarilor hunedoreni 
este cu atît mai evident cu cit, 
o dată cu sporirea producției de 
metal, s-a îmbogățit gama sor
timentelor și a crescut eficiența 
economică. Dind curs cerințelor 
uzinelor constructoare de mașini 
beneficiare din țară, specialiștii 
și topitorii de la cuptoarele 
Martin și electrice ale combi
natului au asimilat, in acest an, 
nouă mărci de oțeluri cu carac
teristici superioare, care se pro
duc pentru prima dată. Prin 
gospodărirea judicioasă, cu mul
tă exigență, a materiilor prime 
și reducerea cheltuielilor de pro
ducție, in sectorul oțelării s-au 
realizat în cinci luni peste 
6 500 000 lei economii Ia prețul 
de cost planificat.

Locul de muncă
al activistului de partid

O coordonată fundamentală a de
mocrației noastre socialiste, pusă din 
nou în evidență cu pregnanță 
rioada de grele încercări prin 
trecut și încă mai trece țara, 
mare a calamităților naturale 
ceasta primăvară, o constituie fără 
îndoială legătura dintre partid șl cele 
mai largi mase ale poporului. S-a 
vădit încă o dată, cu cea mai mare 
putere, cît de adine este integrat 
partidul în viața socială a țării, că 
legîndu-se prin mii și mii de fire 
de masele de oameni ai muncii, 
el le imprimă in toate împreju
rările capacitatea de a se orienta 
spre obiectivele esențiale, de a în
vinge orice fel de greutăți. Acesta 
este, Intre altele, rodul preocupării 
constante a Comitetului Central al 
partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
legăturilor partidului cu masele, pen
tru apropierea continuă a conducerii 
politice de clocotul 
și din uzine, de pe 
tățile agricole, din 
tăți, intr-un cuvînt 
bază ale societății 
făuresc valorile »i 
rituale.

în această privință un rol deosebit 
de important îl au activiștii de partid. 
Dar. așa cum ne arată experiența, 
pentru a-și putea exercita în bune 
condiții rolul și menirea, activistul 
trebuie să pătrundă „în miezul" pro
blemelor vieții sociale, să sesizeze la 
timp noul, să depisteze cu prompti
tudine fenomenele pozitive și ne
gative, să determine cu exactitate 
sarcinile curente și de perspectivă ale 
colectivelor din raza sa de activitate, 
ceea ce, evident, nu se poate reali
za „din birou", ci numai aflindu-se 
cit mai mult, cum obișnuim să spu
nem. pe teren, in mijlocul oamenilor.

După cum se știe, la Congresul al 
X-Iea al P.C.R. s-a subliniat necesi
tatea ca membrii comitetelor de 
partid, ceilalți activiști să se afle cea 
mai mare parte a timpului în unită
țile economice și în instituții, să aibă 
legături permanente cu masele, să cu-

in pe- 
care a 
ca ur- 
din a-

vieții din fabrici 
șantiere, din uni- 
școli și universi- 
de unitățile de 
noastre unde se 
materiale și spi-

Gheorgho TĂNASE 
prim-secretar al Comitetului 

județean Vaslui al P.C.R,

noască în profunzime activitatea 
practică ce se desfășoară acolo, asi- 
gurînd îndrumarea organizațiilor de 
partid în vederea aplicării hotărîrllor. 
Experiența arată insă că deplasarea 
acestor cadre este eficientă numai a- 
tunci cînd se desfășoară nu la intîm- 
plare, ci urmărește un (el precis, cînd 
se soldează cu măsuri efective pen
tru generalizarea unor inițiative sau 
înlăturarea deficientelor constatate, 
cind informațiile culese sînt aduse la 
cunoștința celorlalți membri ai orga
nului de partid în vederea adoptării 
operative a deciziilor în problemele 
ce sînt de competența lor. Și invers. 
Cînd deplasarea se face pur și simplu 
ca scop in sine, pentru a fi „pe te
ren", este clar că totul se transformă 
într-o simplă formalitate.

Putem afirma că rezultatele obți
nute în județul nostru în îndeplinirea 
planului în industrie și a angajamen
telor asumate în întrecere, în stabili
rea unor măsuri judicioase pentru fo
losirea mai deplină a fondului fun
ciar, gospodărirea rațională a sur
selor de apă, extinderea lucrărilor de 
irigații și în alte domenii de activi
tate se datorează, în mare parte, fap
tului că, de regulă, membrii comi
tetului județean, ceilalți activiști de 
partid pleacă sistematic pe teren, cu 
obiective precis conturate, pentru o 
perioadă bine determinată ; acolo 
iau contact direct, nemijlocit, cu ca
drele din conducerea unităților eco
nomice și instituțiilor, a organizați
ilor de partid, cu un mare număr de 
comuniști și oameni ai muncii 
nemembri de partid, ceea ce le oferă 

■ posibilitatea de a cunoaște temeinic 
realitățile. Faptele demonstrează că 
prezența vie a activiștilor în mijlocul 
comuniștilor și al celorlalți oameni ai

Republicii Africa Centrală,
general Jean Bedel

Externe, Tudor

al itinerarului —

unde se afla am-
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să se înregistreze
si astăzi cu lipsu
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linie
si adunăm

Un amic al mai jos iscălitului, distins cărturar și om I 
de o aleasă ținută morală, are o vorbă, devenită cu | 
vremea aproape un tic verbal: „Dragă, dacă tragem 
linie și adunăm..." — și spune mai departe ce se in- I 
timplă, la ce concluzie, adică, sîntem ținuți să ajun- I 
gem. Cu alte cuvinte, amicul meu resimte necesitatea I 
să dreseze des bilanțuri : al unei sau ale unor intim- ■ 
plări, al unei discuții sau dispute, al examinării unor I 
idei — cu alte cuvinte, al șirului de locuri, oameni și | 
evenimente cu care viața îl confruntă. .

Nu am luat, multă vreme, aplecarea spre bilanț a 1 
insului altfel decît ca o mică ciudățenie, ca o nevino- I 
vată slăbiciune ce mi-l făcea și mai simpatic; pină 1 
cind, într-o zi, mi-am dat seama că formula „Dragă, ■ 
dacă tragem linie și adunăm..." pe care o întrebuin- I 
țează amicul meu este mult mai mult decît o mică | 
slăbiciune. Este, anume, reflexul marii nevoi de siste- . 
matizare, de ordine pe care spiritul său o resimte. I 
Nu-și permite, adică, să lase în cugetul său necla- I 
rități, să nu știe permanent care este locul său în raport 
cu cutare sau cutare eveniment, cu cutare sau cutare I 
confruntare ; nu-și îngăduie luxul de a nu se defini I 
continuu pe sine în raport cu — și In — fluxul generos ■ 
al vieții. I

Mi-am adus aminte atunci că am citit cîndva de mult, I

• ••

PICĂTURA DE CERNEALĂ

despre existența unei practici la adepții nu mai știu 
cărei școli filozofice din antichitate : In fiecare seară, 
ucenicul era obligat să rememoreze, înainte de culcare, 
minut cu minut, parcursul întregii zile. Pentru fiecare 
gînd sau faptă bună, el punea intr-un săculeț o pietri
cică albă ; pentru cele rele, intr-un alt săculeț, o pie
tricică neagră.

...Alte vremuri, alte obiceiuri. Aceste cîteva rînduri nu 
țintesc să pledeze pentru practica săculețului și a pie
tricelelor. Ce vor ele ? Doar atît : hai să ne spunem 
nouă înșine, mai des, „să tragem linie și să adunăm", să 
practicăm mai des exercițiul spiritual al bilanțului I Un 
fel de autocritică interioară, aș zice. Cum am lucrat 
astăzi, cum ne-am îndeplinit îndatoririle ? Ce-am re
zolvat și ce-am aminat nejustificat ? Ce-am adus nou 
în munca noastră, am lucrat mai bine, mai cu spor 
decît ieri sau cutare obligații le-am realizat cam de 
mîntuială ? Am făcut ca în activitatea din jurul nostru 

;__ _____ > un pas înainte sau ne-am împăcat
și astăzi cu lipsurile' de ieri ? Meditînd in spirit 
lucid, autoexigent la noi înșine și la mersul nostru 
prin lume, punînd, în gînd, pietricele albe și negre în 
săculețele din conștiință, avem șanse mult mai mari să 

' știm exact cine sîntem, ce și cît datorăm societății, 
cum ne îndeplinim, zi de zi, misiunea pe care ea ne-a 
încredtntat-o.

Idealurile etice ale societății noastre sînt limpezi. 
Permanenta confruntare cu ele, scrutarea drumului ce 
ne stă in față, a propriilor virtuți și a propriilor scă
deri, ne ajută să ne împlinim, ne dă un surplus de pu
tere, ne dinamizează.

...Dacă tragem linie 
bărbătească și severă 
cele mai utile căi de

Idacă vreți, un reazem 
parcurgem fiecare.

și adunăm, vedem că această 
autoscrutare este una dintre 

împlinire a personalității- Este, 
in drumul spre ideal pe care il
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muncii are ca rezultat nu numai sta
bilirea unor soluții corespunzătoare 
într-o problemă sau alta, dar ea se 
răsfrînge favorabil asupra activității 
generale a organizațiilor de partid.

Ni se pare semnificativ în această 
privință următorul exemplu. De mul
tă vreme, cooperativele agricole de 
producție din comunele Suletea, Făl- 
ciu și altele înregistrau rezul
tate diferite în producția cerea
lieră, în dezvoltarea unor sectoare de 
producție, în valorificarea produselor. 
Sesizînd această situație, membrii 
biroului comitetului județean au fă
cut din aceste cooperative ținta frec
ventă a deplasărilor lor pe teren. Le
gătura lor, care a căpătat un caracter 
de stabilitate, cu membrii comitete
lor de partid, conducerile unităților 
respective, cu numeroși comuniști și 
alți țărani cooperatori, discuțiile pur
tate „la obiect", cu răbdare, dar și cu 
exigență partinică, au avut darul de 
a pune în adevărata lumină, pe de o 
parte, experiența bună din unele uni
tăți, iar pe de altă parte, cauzele 
neajunsurilor din cooperativele care 
bateau pasul pe loc. Investigînd pă
rerile cooperatorilor, membrii comi
tetelor și birourilor organizațiilor de 
partid din unitățile rămase în urmă, 
împreună cu consiliile de conducere, 
au stabilit măsuri pentru aplicarea 
unor învățăminte desprinse din ex
periența vecinilor referitoare la or
ganizarea muncii in brigăzile 
cimp și zootehnice, respectarea ce
rințelor științei agrotehnice, dezvol
tarea unor noi ramuri de 
etc. Controlul exercitat de 
rior a arătat că activitatea 
țiilor de partid din aceste 
află în progres, ceea ce se reflectă 
în modul in care s-au desfășurat aici 
lucrările agricole de primăvară, in 
rezultatele obținute în valorificarea 
mal temeinică a posibilităților de în
tărire economică și organizatorică a 
cooperativelor.

A stabili legături trainice cu masele 
presupune înlăturarea fermă a ori
căror manifestări de superficia
litate, a prezenței formale, de 
complezență. Fără îndoială, este 
de cea mai mare însemnă
tate ca activiștii de partid cu munci 
de răspundere să participe la diferite 
adunări și ședințe, să se consulte și 
in acest fel cu masele. Este un 
mod de a fi în mijlocul oamenilor 
care își are valoarea sa, dar care nu 
poate fi absolutizat. Trebuie să stăm 
de vorbă cu oamenii nu numai din 
cînd în cînd, nu numai cu prilejul 
unor asemenea manifestări, ci și dis- 
cutind cu grupuri restrînse, de la om 
la om. de la suflet Ia suflet. întrucît 
numai imbinind ambele modalități se 
poate realiza o cunoaștere temeinică 
a problemelor, a preocupărilor, a stă
rilor ăe spirit. Este necesar să reflec
tăm mai mult asupra unor asemenea 
lucruri, întrucît unii activiști, cum sînt 
secretarii comitetelor de partid din co
munele Vetrișoaia și StănileșT.i. tind 
să limiteze legătura cu masele, 
consultarea lor numai la organizarea 
unor ședințe, adunări, cu o participa
re largă a țăranilor. Or, fără a sub-

Trimișii Agerpres Mircea S. Io- 
nescu și Nicolae Crețu transmit: 
în cea de-a patra zi a vizitei în 
țara noastră, generalul Jean Bedel 
Bokassa, președintele Republicii 
Africa Centrală, persoanele care-1 
însoțesc, precum și Manea Mănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, întreprind o călătorie prin 
țară. Oaspeții sînt însoțiți de se
cretarul Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, de general-loco- 
tenent Constantin Popa, adjunct al 
șefului Marelui Stat Major, de di
rectorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor 
Jianu.

Primul punct 
orașul Pitești.

Pe platforma
plasate un modern combinat petro
chimic, o fabrică de negru de fum 
și una din cele mai mari rafinării 
petrolifere, oaspeții din Republica 
Africa Centrală sînt întîmpinați de 
Gheorghe Năstase, președintele 
Consiliului popular județean Ar
geș, de primarul municipiului Pi
tești, Alexandru Popescu, și de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

Se vizitează mai întîi rafină
ria de petrol, întreprindere intra
tă în funcțiune la sfîrșitul anului 
trecut. însoțiți de Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului indus
triei petrolului, și de Victor Nica, 
directorul general al rafinăriei, 
oaspeții vizitează principalele in
stalații. La tabloul de comandă al 
complexului de reformare catali
tică, de extracție, prefracționare 
și hidrofinare a benzinei se dau 
explicații în legătură cu procesul

tehnologic complet automatizat al 
rafinăriei.

Sînt prezentate apoi produsele 
principale care se realizează aici : 
benzine cu cifră octanică ridica
tă, motorine de calitate superioară 
și unele semifabricate utilizate în 
industria petrochimică, printre 
care și sulful extras prin procedee 
originale din petrolurile sulfuroa
se distilate aici în instalații adec
vate.

Gazdele oferă date în legătură 
cu noile obiective ce urmează a 
fi construite aici în etapa a doua 
de dezvoltare a întreprinderii — 
complexul de cracare catalitică 
ale cărui instalații vor contribui 
Ia valorificarea superioară a bogă
țiilor petrolifere argeșene.

Străbătînd apoi centrul Piteștiu
lui, oaspeții ajung în zona indus
trială din partea de nord a orașu
lui, unde se află numeroase uni
tăți ale industriei ușoare : combi
natul de exploatare și Industriali
zare a lemnului, fabrica de bere și 
fabricile textile.

Se vizitează combinatul de ex
ploatare și industrializare a lem
nului, unde oaspeții iau cunoștință 
de procesele tehnologice, în mare 
parte mecanizate și automatizate. 
Aici, materialul lemnos provenit 
din exploatările forestiere ale ju
dețului este transformat în garni
turi de mobilă, placaje, parchete, 
plăci fibrolemnoase și alte pro
duse.

Face o plăcută impresie sala ex
poziției permanente a combinatu
lui. Are loc aici o discuție asupra 
posibilităților de cooperare ale 
României cu Republica Africa 
Centrală în domeniul prelucrării

lemnului, lemnul fiind o mare bo
găție de care dispune tînărul stat 
din centrul continentului african.

Produsele combinatului piteș- 
tean sînt cunoscute în peste 100 de 
țări ale lumii.

Tot în această zonă industrială 
a Piteștiului se face un scurt po
pas la moderna fabrică de bere, 
unitate industrială dată în pro
ducție în vara trecută. Urmează o 
degustare a deliciosului produs, 
realizat în 5 sortimente.

După vizitarea platformei indus
triale piteștene, președintele con
siliului popular județean, Gheor- 
ghe Năstase, a oferit în cinstea 
generalului Jean Bedel Bokassa 
un dejun.

în timpul dejunului, președin
tele Consiliului popular județean 
Argeș și președintele Republicii 
Africa Centrală au toastat pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare, pe multiple planuri, 
între cele două țări, pentru pace 
și înțelegere între popoare.

Apoi, străbătînd pitoreasca șosea 
națională Cîmpulung—Rucăr—
Bran, oaspeții s-au îndreptat spre 
Brașov.

La sosirea în orașul de la poalele 
Tîmpei, ei au fost salutați cordial 
de președintele Consiliului popular 
județean Brașov, Constantin Cîr- 
țînă, și de alți reprezentanți al or
ganelor locale de stat.

Atît în județul Argeș, cît șl la 
Brașov, pretutindeni în localitățile 
și unitățile economice vizitate de 
președintele Jean Bedel Bokassa, 
cetățenii au făcut o caldă primire 
solilor poporului Republicii Africa 
Centrală.
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producție 
noi ulte- 
organiza- 
unități se
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i tre-n iarna care a
cut, prietenii îi spu
neau inginerului Chi

rilă Vrăjitoru, numit în 
funcția de director al Uzi
nei de construcții metalice 
din Caransebeș, că își poar
tă toată întreprinderea... în 
servietă. Gluma își avea te
meiurile ei. Tot ce se ve
dea pe platoul dintre ora
șul — nod feroviar și satul 
Iaz, în stingă șoselei națio
nale, era un vast cimp de
gradat, o pîrloagă noroioasă 
pe care nu putuse să creas
că nimic mai bun decit pi
pirigul.

Dar exista, înainte de toa
te. o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri prin care capa
citatea și profilul conven
țional al viitoarei uzine e- 
rau stabilite la 60 000 tone/ 
an construcții metalice pen
tru hale industriale și 3 000 
tone/an carcase pentru mo
toare, generatoare electri
ce, batiuri și ansamble su
date similare. Mai exista o 
vastă documentație tehnică, 
elaborată în întregime în 
institutele de proiectări din 
țară și prevăzînd, trăsătură 
cu trăsătură, chipul colosu
lui încă nenăscut. Exista, 
de asemenea, contractul cu 
o serioasă și experimentată 
întreprindere de construc- 
ții-montaj, I.C.S.-Hunedoa- 
ra, ai cărei specialiști so
seau, se organizau, intrau 
rapid, de pe o zi pe alta, 
în regim de lucru intens. 
Erau semnate contractele 
cu uzine puternice din în
treaga țară — „Vulcan" și 
„Grivița Roșie" din Capita
lă. „Electroputere“-Craiova, 
„Balanța“-Sibiu, U.M.T.-Ti- 
mișoara și altele — pentru 
Înzestrarea surorii 
poarta Banatului cu 
echipamentul cuvenit, 
sfirșit, dar nu la 
mă trebuie puse la soco
teală gîndurile de perspec
tivă ale unor oameni — in- 
tîi zeci, acum sute, dar vor 
fi mii — a căror existență

din 
tot 
în 

ur-

urmează să se lege defini
tiv de U.C.M.-Caransebeș, 
trei inițiale deocamdată fă
ră ecou deosebit.

Prin urmare servieta to
varășului Vrăjitoru, aparent 
burdușită numai cu hîrțoa- 
ge, purta de fapt o încărcă
tură inestimabilă.

Caransebeșul, veche a- 
șezare de răscruce, un 
soi de placă turnantă 
a drumurilor spre Ardeal, 

spre Oltenia, spre Banat.

netic al acestora făcîndu-se 
simțit pe raze de zeci și 
zeci de kilometri, pînă în 
satele pitulate la umbra 
munților. în Caransebeșul 
însuși, industrializarea so
cialistă a marcat primele 
puncte notabile prin apari
ția Combinatului de exploa
tare și industrializare a 
lemnului (aproape 2 000 de 
angajați) unde se folosește 
multilateral îndemînarea 
tradițională a meșterilor din

șl organizația comercială 
locală, oferind lucru pentru 
alte sute și sute de brațe, 
completează tabloul.

între cei 19 475 locuitori 
ai Caransebeșului înregis
trați la data de 1 ianuarie 
1970 sînt mulți care au în
vățat meseriile patronate de 
zeul Vulcan. Ei lucrează la 
Reșița și Oțelul Roșu. Lip
sit de o bază metalurgică, 
orașul și-a oferit cadrele de 
sudori și alți prelucrători

apoi, 
mers, 
de la 
Linie 

viteză

simțitor, incit 
pînă la Caran- 
putea ajunge 

de minute. Iar 
de Caransebeș, 
industriali ai 

ne-

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România

BUCUREȘTI

Vatra metalurgică

«fin eîmpia
Caransebeșului

spre Valea Jiului, a trăit 
multă vreme aproape ex
clusiv de pe urma acestor 
profitabile intersectări ; nu 
intîmplător aici s-a dezvol
tat un centru feroviar de 
prim rang, cu numeroase 
depouri și ateliere C.F.R. ; 
3 000 de muncitori sînt ata
șați emblemei cu roata îna
ripată. Fluxul tranzitar a 
sporit considerabil în anii 
edificării socialiste, pe mă
sură ce se dezvoltau cetă
țile siderurgice ale Reșiței 
și Oțelul Roșu, cîmpul mag-

Reportaj 
de Ștefan IUREȘ

Caraș-Severin In prelucra
rea aurului verde. Industria 
locală (700 oameni), coope
rația meșteșugărească „Se- 
menicul". absorbind energii
le altor 600 de meseriași 
zidari, dulgheri, instalatori, 
croitori, ciubotari, cojocari 
etc., gospodăria orășenească

ai metalului acestor centre 
cu tradiție în specialitate.

Totuși, orașul s-a aflat 
oricum mai aproape de cele 
două mari centre industria
le. Aspectele extreme ale 
problemei, însă, le oferă sa
tele. Acele sate din care 
zilnic pleacă la lucru mun
citori metalurgiști. La halta 
Poarta, o comună situată 
în direcția Orșovei. se 
string oamenii din Veren- 
din. Luncavița, Cuptoare : 
de acolo trenul îl poartă 45 
de kilometri ca să ajungă

pînă la Caransebeș, 
schimbînd direcția de 
alți 42 de kilometri 
Caransebeș la Reșița, 
veche, opriri multe, 
redusă.

încă la sfîrșitul cincina
lului în curs, tronsonul de 
cale ferată electrificată Or- 
șova-Caransebeș, din linia 
Craiova-Cîlnic, va fi gata, 
mărindu-se viteza de trans
port atît de 
de la Poarta 
sebeș se va 
în numai 30 
mai departe 
muncitorii
Poartei nu vor mai fi 
voiți, nu va mai fi cazul să 
se ducă : spre finele anului 
viitor primele capacități ale 
Uzinei de construcții 
lice Caransebeș vor 
să producă. Atunci, 
aici, în noua vatră ___
lurgică de pe Timiș, ei nu 
vor mai cheltui cu drumu
rile decît o oră pe zi. Ca
ransebeșul rămîne acasă — 
este una dintre numeroase
le consecințe fertile ale edi
ficării acestui nou pilon in
dustrial, alături de toate 
celelalte înnoiri sociale, cul
turale, urbanistice pe care 
le propulsează o astfel de 
ctitorie. Aș mai adăuga a- 
mănuntul, poate pitoresc, 
că directorul uzinei ce se 
naște, ing. Chirilă Vrăji- 
toru, specialist în tehnolo
gia sudurii, a copilărit în 
satul Verendin și, pe vre
mea cînd, adolescent, frec
venta cursurile unei șooli 
profesionale reșițene, urca 
și el în tren la halta Poarta.

meta- 
începe 

lucrînd
meta-

Plouă. Căldarea de nori 
a Caransebeșului se 
revarsă prea des, prea 
mult. Pămîntul se face cli

să, se dilată. în șantier, 
parcă 1 se simte presiunea 
asupra cofrajelor metalice 
din fundații. Pompele de 
evacuare a apei se aud hor
căind. Condițiile de lucru

(Continuare în pag. a Il-a)

Stimate domnule președinte,
Poporul Statelor Unite mi se alătură în a vă 

transmite profundele noastre aprecieri pentru ama
bilul dv. mesaj transmis cu ocazia Zilei indepen
denței țării noastre. Cred în mod ferm că relațiile 
dintre cele două țări ale noastre vor continua să se 
dezvolte favorabil și vor fi un sprijin pentru aspi
rațiile comune ale popoarelor noastre, pentru pacea 
lumii și înțelegere internațională.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita mea în 
România și doresc să mă folosesc de acest prilej 
pentru a vă transmite călduroase salutări persona
le dumneavoastră și doamnei Ceaușescu.

Cu sinceritate,
RICHARD NIXON

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România
Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilul dum

neavoastră mesaj de felicitare.
Sînt foarte dornic de a menține și dezvolta prie

tenia și cooperarea care există între țările noastr

EDWARD HEATH
Primul ministru al Marii Br'

ÎN PAG. A VI-A

ROLUL PĂDURII ÎN PROT
SOLURILOR ȘI APF
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FAPTUL SOLDAM MĂRFURI!“

DIVERS dar ne trebuie o precizare
Redută 
edilitară CARE, CÎND și

Nu vi propunem o ascensiune 
pe Everest, ci o plimbare seara, 
pe strada Baniței din București, 
sectorul 2, aflată in imediata a- 
propiere a noilor blocuri din 
cartierul Colentina. Vă veți con
vinge că nici ea nu este mult 
mai accesibilă. De aproape doi 
ani, in urma construirii blocuri
lor OD 55 și OD 59, ea a fost 
blocată, atit la un capăt, cit și 
la celălalt, de mormane de mo
loz. Cetățenii au sperat că, după 
ridicarea noilor blocuri, va fi 
desfundată. Inutil insă. Deși 
s-au adresat in nenumărate 
rinduri forurilor de resort, 
strada continuă să rămină com
plet izolată de toate celelalte 
care o înconjoară. Pe ea nu 
poate pătrunde nici o mașină și 
chiar mersul pe jos devine, pe 
întuneric, o „expediție" plină 
de riscuri (pină acum citeva 
persoane s-au accidentat că- 
zind in gropi adinei de un 
metru și jumătate). Pe cînd vor 
reuși să „cucerească" această 
„redută" factorii responsabili de 
la Consiliul popular al sectoru
lui 2 ?

A sărit
peștele!
IAcum citeva luni. Intr-o notă 

publicată la rubrica noastră, 
semnalam că lacurile de acu- 
Imulare din zona hidrocentralei 

de pe Argeș tînjesc după pești. 
Directorul I.A.S. Curtea de Ar- 

Igeș a făcut mai multe propu
neri pentru transformarea lor 
în adevărate baze piscicole, dar 
nici una dintre ele n-a putut I trece „stăvilarul" inerției. După 
publicarea notei respective 
însă, Ministerul Agriculturii și I Silviculturii a luat măsuri in 
consecință. Nu demult, I.A.S. 
Curtea de Argeș a trecut la 
popularea cu crapi a primelor

Idouă lacuri — de la Cerbureni 
și Oiești. Nu peste multă vre
me vor urma la rînd și

. lalte.
cele-

Bucuria
muștelor•

In orice unitate de alimentație 
publică, regulile de igienă fac 
parte din eticheta casei. Respon
sabilii și gestionarii unor astfel 
de unități din diferite localități 
ale județului Vilcea sint insă de 
multă vreme certați cu ele. In 
acest an, Inspectoratul sanitar 
le-a administrat peste 200 de 
amenzi. Cei amendați rămin insă 
în continuare... certați cu aceste 
norme. Explicația este cit se 
poate de simplă. Ioana Dumi
trescu, vinzătoare la chioșcul 
alimentar din Bălcești, a fost a- 
mendată la 13 februarie a.c., dar 
pină astăzi n-a plătit nici un 
leu ! La fel in cazul lui Maria 
Cioară, vinzătoare la „Spicul"- 
Rm. Vilcea, care a fost sanc
ționată cu o amendă la 1 aprilie 
— probabil drept păcăleală. Nu 
sint cazuri izolate. Aproape 50 de 
„sancționați" se află în aceeași 
situație. De unde se vede că 
inspectoratul sanitar (director 
dr. Luscalov) dictează amenzi, 
dar tot el se înduioșează de... 
soarta muștelor.

Mai mult decît oricare alt sector de 
activitate, industria de țesături, con
fecții și încălțăminte este condiționată 
de fluctuațiile modei. Și este normal 
să fie așa. în condițiile industriei 
noastre în plină dezvoltare și diver
sificare, uzura morală începe să joace 
un rol fundamental, concurând uzura 
fizică. De aceea, ignorarea legilor ne
scrise ale fenomenului poate avea 
consecințe dintre cele mai nedorite, 
în paginile ziarului nostru au fost 
analizate în ultima vreme numeroase 
aspecte legate de cunoașterea — mai 
bine-zis de necunoașterea ! — cererii 
de consum. Efectele negative ale a- 
cestei situații : cumpărătorii nu gă
sesc marfa dorită, , ja modă", care se 
poartă, — în timp ce în depozite se 
formează stocuri care zac cu lunile, ba 
chiar cu anii. La I.C.R.T.I. Brașov, de 
pildă, mărfurile cu o vechime de peste 
2—3 ani — depistate cu ocazia unor 
sondaje ale specialiștilor Băncii Na
ționale — însumează peste două mi
lioane de lei, la Icomcoop Argeș la 
fel, iar la I.C.R.T.I. Deva suma lor se 
ridică la aproape 6 milioane de lei I 
Ce reprezintă aceste valori ? Expre
sia bănească a zeci de mii de paltoa
ne, pardesie, rochii, costume etc.

— Asemenea exemple am mai pu
tea da — ne declară tovarășul Ion 
Cean, director în Banca Națională. 
Valoarea totală a împrumuturilor res
tante pentru mărfurile cu o vechime 
mai mare de un an este de peste 
150 milioane de lei pe total co
merț socialist. Subliniez că această 
sumă nu dă decît o imagine par
țială. pentru că întreprinderile și or
ganizațiile comerciale se străduiesc să 
ascundă vechimea mărfurilor aflate în 
depozite. Astfel, sume enorme — a- 
cordate sub formă de credite — sînt 
imobilizate cu bună știință. Ca ur
mare, fondurile disponibile pentru 
noi achiziții se reduc, rulajul scade, 
iar aprovizionarea se restrînge.

Totuși, adesea formarea 
rilor cu vînzare lentă se ___
rește vieții scurte a modei, feno
men comercial absolut normal, 
atît de normală este și soldarea 
mărfurilor — operațiune comercială 
intens uzitată în comerț. Din păcate, 
— datorită modului in care este 
concepută — soldarea capătă une
ori aparența unui act sinonim cu 
vînzarea de mărfuri degradate, de 
proastă calitate, care nu se mai pot 
vinde. în realitate, este vorba de un 
procedeu care reactivează vînzarea — 
devenită prea lentă — a unor produse

stocu- 
dato-

Tot

„îmbătrinite", care restabilește echili
brul dintre valoarea reală a produsu
lui — diminuată de uzura morală — 
și expresia sa bănească — prețul. 
E o lege a comerțului, un adevăr ele
mentar că este incomparabil mai 
bine să se recupereze o parte cît mai 
mare din valoarea mărfurilor acumu
late, să se realizeze beneficii chiar 
ceva mai mici decît cele prevăzute 
inițial, decît să se lase mărfurile să 
îmbătrânească în depozite, să ajungă 
absolut nevandabile, să se înregis
treze pierderi mari.

în mod firesc ne-am întrebat : în 
ce măsură este utilizată această ope
rațiune comercială curentă pentru 
restabilirea echilibrului dintre cerere 
și ofertă ? Ne-am amintit de existen
ta in ultimii ani a numai două acțiuni 
de soldare, de mai mare amploare — 
tîrgul de vară și cel de toamnă — a- 
pariții singulare pe firmamentul acti
vității comerciale. Și cam atît. Ba nu, 
au mai fost unele reduceri de prețuri 
efectuate periodic de organele comer
ciale locale, dar ele s-au restrîns con
siderabil, însumînd în 1969 abia 50 la 
sută față de cele din 1968. De ce nu
mai atît? E mai avantajos pentru co- 
mercianți să-și imobilizeze fondurile 
și depozitele, să-și amplifice cheltuie
lile cu păstrarea, depozitarea, manipu
larea și dobînzile — păstrînd produ
sele a căror valoare scade neîncetat, 
lună cu lună, datorită atît demodării 
cît și degradării fizice ? Nu .— ne-au 
răspuns în unanimitate specialiștii. 
Atunci ? Sumele afectate în 1968 pen
tru soldări au fost cu mult depășite. 
De aceea returnarea lor a continuat 
în 1969 și chiar în acest an. A 
activitatea comercială această 
șire ? Da și nu.

Da, „pentru că — ne spune 
Filip, directorul Direcției 
ciar-contabile din M.C.I. — 
centul actual folosit pentru soldări și 
stabilit prin normative mai vechi este 
insuficient pentru a face față volu
mului activității comerciale tot mai 
ample, mai complexe. Elaborarea 
(este în curs) a unor noi normative 
va permite o corecție a actualului ni
vel al fondurilor pentru soldări".

Nu, pentru că, în numeroase cazuri, 
unele consilii populare și organizații 
comerciale au abuzat de drepturile și 
fondurile acordate, soldînd și ceea ce 
n-ar fi fost cazul. Oricine știe că cio
rapii de fibre sintetice se vînd nor
mal și nu ridică probleme de stocuri ; 
cu toate acestea, sub pretextul „sti-

CAMPINGURI
LA DISPOZIȚIA

TURIȘTILOR

impus 
depă-
Mih.-ii 
finan- 

pro-

Lecția»

unei „lecții"
Un autocamion zbura ca un 

bolid prin orașul Bicaz, într-un 
slalom irezistibil printre mașini 
și pietoni. După o suită de sec
vențe „ca-n filme", a fost oprit, 
în sfîrșit, de un echipaj de mi
liție. La volan se afla Nicolae 
Mureșanu, instructor la Școala 
de șoferi profesioniști din lo
calitate. în autocamion — mai 
mulți elevi de-ai săi. în cadrul 
unei lecții de conducere, le 
făcea o demonstrație practică 
menită să ilustreze ce vasăzică 
„prezența de spirit", „curajul" 
și „priceperea" șoferului. Or
ganele de miliție au fost însă 
de părere că el preda o lecție 
cum nu se putea mai completă 
despre nerespectarea regulilor 
de circulație. în consecință, au 
acordat elevilor un repaus care 
să le aducă inimile la 
„profesorului" lor — 
„pauză". I s-a reținut 
în vederea suspendării 
lui de a conduce pe timp de 
două luni, precum și autoriza
ția de instructor auto în ve
derea... anulării 1

loc, iar 
cuvenita 
permisul 

dreptu-

Cine
descurcă

I

ițele ?
De la o vreme, secția instalații 

electrice aparținînd cooperativei 
„Cerna" din Orșova face casă 
bună cu... „deranjamentele". A- 
ceasta este concluzia unui con
trol pe care l-au efectuat aici 
organele financiare. Să explicăm: 
30 229 de lei pagube din calcu
larea greșită a devizelor unor 
lucrări ; 11 643 lei penalizări
pentru lucrări neexecutate ; a- 
proape 10 000 de lei neîncasați, 
consecință a neurmăririi debi
torilor. în total, avutul coope
rativei a fost prejudiciat cu 
circa 60 000 de lei ! Cel puțin 
așa rezultă din... scriptele de 
altminteri destul de încurcate, 
ale celor ce țin evidența uni
tății. Cine intră „pe fir" pentru 
a descurca toate aceste ițe, din
colo de care există negreșit și 
niște vinovați ?

Rubricd redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

I
I
I
I
I
I
I

Ținînd cont de necesitățile tu
ristului dornic să călătorească 
pe cele mai frumoase meleaguri 
ale țării, cooperația de consum a 
organizat și amenajat o rețea 
specializată, compusă din unități 
de alimentație publică și de ca
zare. între acestea se numără 
și campingurile, care se găsesc 
la marginile șoselelor, în cele 
mai pitorești zone, lingă izvoa
re, în locuri răcoroase. Iată cî- 
teva adrese ale campingurilor 
intrate în circuitul turistic na
țional :

într-o zonă împădurită, la cir
ca 60 km de Capitală, pe șoseaua 
București — Pitești (DN. 7) este 
amplasat campingul „Mătăsaru" 
(județul Dîmbovița). în apropie
rea celor 30 de căsuțe ale cam
pingului se află o braserie bine 
aprovizionată cu un sortiment 
bogat de preparate și băuturi.

Un popas plăcut și reconfor
tant oferă, de asemenea, cele 12 
căsuțe ale campingului „Pădurea 
Valea Ursului" (șoseaua Bucu
rești — Pitești — Rm. Vilcea, 
DN. 7, la circa 10 km. de Pitești, 
spre Rm. Vilcea).

Foarte solicitat este șl cam
pingul din localitatea Săftica 
(14 căsuțe), pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești, DN. 1. la km. 
22. Restaurantul cu grădina de ' 
vară „Săftica" servește, la co
mandă. preparatele solicitate de 
consumatori. Alte 20 de căsuțe 
sînt amplasate la liziera unei 
păduri, ia km. 50 al șoselei 
București — Ploiești (DN. 1), 
în perimetrul campingului „Ro
mânești". In vecinătate se află 
restaurantul „Românești", uni
tate cu specific tradițional local. 
Aceleași condiții de confort și 
bună deservire pot fi găsite la 
popasul „Pădurea Sinești". în
tr-un cadru plăcut și reconfor
tant se găsesc 20 de căsuțe cu 
40 de locuri de dormit, la km. 
31 al șoselei București — Urzi- 
ceni (DN. 2). '

într-o ambianță rustică, unita- 
,La doi iepurași" oferă tu- 

preparate specifice bu- 
dobrogene. Tot aici, 
pădurii Babadag, 
Constanța — Babadag 
au apărut de curînd 

insemnele noului

tea „1 
riștilor 
cătăriei 
liziera 
șoseaua 
Tulcea, 
căsuțe.

la 
pe

15

camping. în cadrul campingu
lui este amenajată și o popicârie.

Specialități culinare ale bucă
tăriei moldovenești oferă res
taurantul „Strunga". în locali
tatea cu același nume, din ju
dețul Iași, s-a organizat un cam
ping care poate găzdui în căsu
țele sale 30 persoane în fiecare 
noapte. Noi campinguri ieșene 
se găsesc la Miclăușeni și la 
Poieni, cu cite 5 căsuțe fiecare.

In vecinătatea hanului Ancu- 
ței, loc tradițional de popas, care 
oferă consumatorilor renumite
le sărmăluțe moldovenești și vi
nuri din podgoriile moldovene, 
la circa 21 km de Roman, pe șo
seaua Roman — Fălticeni — Su
ceava, s-a dat în folosință cam- 
pinguj cu 15 căsuțe de la Tu- 
pilați. Pe aceeași șosea, la 1 km 
de Fălticeni, într-o zonă împă
durită, pe malul unor lacuri, se 
află campingul „Rădășeni", o 
braserie cu terasă, precum și o 
popicărie.

Lîngă renumita stînă de la 
Ilișești, județul Suceava, turis
tul va putea servi preparate 
specifice ale stînei. la restauran
tul ce-i poartă numele. Seară de 
seară, 44 de drumeți pot găsi loc 
de găzduire in căsuțele noului 
camping amenajat, aici, la circa 
13 km de Suceava, pe șoseaua 
Suceava — Gura Humorului 
(DN. 17). Alte 16 persoane pot 
dormi în căsuțele noului cam
ping din localitatea Sucevița 
(șoseaua Cîmpulung — Rădăuți).

Au mai fost date în folosință 
campingurile „Sălașul de la 
Răscruce", „Bătuța" — județul 
Arad ; „Cerbu" și „Brusturet" — 
Argeș ; „Perșani 11“ — Brașov, 
„Izvorul Crișului — Cluj, „Mes- 
tecănișul Reci", „Valea Dolni- 
cului", „Brețcu" — Covasna ; 
„Pădurea Malu“ și Fundata-lac" 
— Ialomița ; campingul „Hanu 
Conachi" — Galați ; „Orăștie" — 
Hunedoara ; „Dealul Vatman" 
și „Bălăușeri" — Mureș ; „Pău- 
lești-Someș" — Satu-Mare ; 
„Miercurea Deal" — Sibiu ; 
„Șag“. „Coștei" — Timiș și al
tele.

Pină la sfîrșitul sezonului tu
ristic, alte noi terenuri de cam
ping vor fi date în exploatare, 
treptat, pe măsură ce vor fi ter
minate amenajările respective.

Campingul — un loc agreabil de recreere

naționale.
George POPESCU

la Tușnad

Bun venit
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18 blocuri

imediat 
toate a- 

Numără-i și 
Trfeci 
lipsu-

mutării" vînzării, au fost soldați. „Di
ferențele de preț alocate de la buget 
pentru «soldarea» unor produse care 
se vindeau normal au însumat numai 
la întreprinderea noastră aproape 
două milioane de lei" — ne-a spus 
directorul Icecoop Deva.

Sintem întrutotul de acord că 
actualele normative privind solda
rea sint depășite, că este necesară a- 
daptarea lor la noile condiții. Nu pu
tem însă înțelege de ce, nici pină la 
ora actuală, M.C.I. și Centrocoop n-au 
stabilit, criterii riguroase pentru solda
rea mărfurilor — tocmai pentru a fi 
evitată pe viitor utilizarea nerațională 
a fondurilor. Planul de măsuri anexat 
unei Hotărâri a Consiliului de Miniștri 
conținea obligația expresă pentru a- 
ceste organisme de a stabili criteriile 
amintite pină la 31 ianuarie 1969. Care 
este consecința nerealizării acestei o- 
bligații ? Perpetuarea unor instruc
țiuni și indicații de soldare care au 
darul să uimească prin conținutul 
lor ! Iată o mostră. „Mărfurile cla
sice (?!) care, deși nu s-au mai con
tractat, indiferent de vechimea lor 
(cît vreți să le depozitați, tovarăși co- 
mercianți, 10, 20, 100 de ani ? n.n.), 
dar au asigurată desfacerea (?!) nu se 
consideră soldabile". Nu e greu să ne 
imaginăm nedumerirea celor care în
cearcă să deslușească înțelesul atit 
de evaziv, vag. imprecis al acestor 
„indicații".

Dar soldarea este soluția extremă, 
efectele și volumul ei pot fi diminua
te prin diferite măsuri preventive 
Refuzul mărfurilor nesolicitate, al ce
lor de o calitate incertă, demodate, 
cunoașterea permanentă și precisă a 
vechimii mărfurilor, a vitezei lor de 
vînzare — sînt doar cîteva din măsu
rile care stau la îndemîna comercian- 
ților. Ar mai fi și o altă soluție asu
pra căreia am vrea să insistăm : nor
marea și planificarea unor Stocuri ra
ționale, pentru a evita aprovizionarea 
peste posibilitățile de desfacere.

Unii dintre specialiștii din Ministe
rul Comerțului Interior au încercat să 
ne convingă că volumul stocurilor nu 
este prea mare, că el nu-I depășește 
pe cel planificat, încadrîndu-se în ac
tualele normative și, ca atare, discu
tarea acestei probleme ar fi inopor
tună. Așa să fie ? Iată ce spun datele 
statistice : la 1 ianuarie 1970 durata 
medie de staționare a confecțiilor în 
magazine și depozite a fost de 231 zile 
pe total comerț socialist, de 197 zile în 
comerțul de stat din județul Vrancea, 
154 zile la Brașov etc. Iar în coopera
ția de consum „stagiul" unor produse 
a fost (și este) și mai îndelungat : țe
săturile de mătase au stat în depozite 
în jur de 15 luni la Brașov, 12 luni la 
Mureș. 13 luni la Buzău etc. O ase
menea situație este favorizată și de 
sistemul actual de finanțare, care per
mite creditarea nelimitată a între
prinderilor comerciale și trecerea îm
prumuturilor la restanță abia atunci 
cînd sint depistate prin sondaj mărfu
rile vechi, de ani de zile. Revizuirea 
metodologiei pentru normarea și pla
nificarea stocurilor și a celei de finan
țare ar avea drept rezultat însănăto
șirea economică a unităților comer
ciale și creșterea eficienței soldărilor. 
care s-ar putea aplica în mod curent 
pentru acele mărfuri a căror vînzare 
s-a încetinit în mod obiectiv.

în cadrul discuțiilor cu numeroși 
specialiști din comerț am încercat să 
depistăm și alte surse în afară de bu
getul statului, pentru acoperirea di
ferențelor de preț rezultate din sol
dare. Cu acest prilej, s-a sugerat 
ideea că fixarea unei cote de risc, de 
perisabilități și pentru mărfurile ne
alimentare, supuse influențelor mo
dei — care să fie suportată din raba
tul comercial — ar crea posibilitatea 
ca fiecare întreprindere să dispună de 
fonduri proprii pentru soldări. O altă 
soluție ar fi acea mult discutată „sca
ră a prețurilor". Diferența dintre pre
țul de „lansare" a produsului „la 
modă" și al celui de serie mare ar 
putea fi folosită pentru viitoarele re
duceri de prețuri. „în acest scop, la 
Comitetul de Stat pentru Prețuri a 
fost deja elaborat — ne declară tova
rășul vicepreședinte Ilie Zaharia — 
un proiect de act normativ, care va 
reglementa regimul prețurilor".

Fenomenele comerciale complexe, 
moda, progresul tehnic impun folosi
rea celor mai adecvate căi pentru 
normalizarea, revitalizarea și echili
brarea activității acestui sector. Posi
bilități, soluții, rezerve — după cum 
a reieșit din ancheta noastră — exis
tă. și nu de ieri, de azi. Trebuie numai 
valorificate. Este in avantajul comer
țului, cumpărătorilor, al societății și 
economiei

In cimpia
(Urmare din pag. I)
sînt dificile, frunțile nu se 
încrețesc totuși. Inginerul 
Emil Iacob, șeful șantieru
lui. nu se poate abține de 
la localizarea unei glume 
„oltenești".

— Vedeți ghereta aceea 
de tablă ondulată, gri ? în 
decembrie, timp de două
zeci de zile, era tot ce a- 
veam. Acolo făceam anga
jările, acolo defalcarea pla
nurilor. înghesuială mare. 
Ei bine. închipuiți-vă, ghe
reta avea încălzire centrală. 
Ce ziceți ?

— ? !
— îi pusesem o sobă 

mijloc.
Bună, veche dar bună, 

toreîndu-ne la lucruri
rioase, notăm că. de atunci 
încoace, s-au instalat ba- 
răci-dormitoare electrifica
te și încălzite, s-au croit 
drumuri interioare pe ba
last cilindrat, s-a format 
parcul de buldozere, exca
vatoare, cilindri compre- 
soare. s-au făcut lucrări de 
canalizare, au avansat ra
cordurile la C.F.R. și Ia 
conducta de apă potabilă, 
s-au tras circuite telefonice, 
iar acum se introduce te-

în

în
șe

Ajutor,
mă avansează!.

TG. MUREȘ (coresponden
tul „Scinteii"). Pe lingă oaspe
ții veniți pentru odihnă și tra
tament, într-un număr de 
peste 3000 în fiecare serie de 
vară, stațiunea balneo-clima- 
terică Tușnad mai găzduiește 
zilnic sute de turiști din țară 
și străinătate. în vederea pri
mirii lor bune s-au amenajat 
căsuțe și corturi, un cam
ping cu locuri de parcare în
tr-un loc pitoresc pe malul 
Oltului, dotat cu instalație de 
apă, canal, lumină electrică. 
Tot aici stă la dispoziția tu
riștilor un bufet, precum și 
locuri de pregătire a mâncă
rurilor.

Pe malul lacului Ciucaș se 
amenajează un microrestau- 
rant cu terase, care va deservi 
atît pe cei veniți în camping 
cit și pe ceilalți turiști aflați 
in trecere prin această frumoa
să stațiune. O unitate de ali
mentație publică recent des
chisă și barul de zi stau, de 
asemenea, la dispoziția vizita
torilor. Ca mijloace de agre
ment se numără bărcile de pe 
lacul Ciucaș, ștrandul de pe 
acest lac și de la băile mezo- 
termale, precum și jocuri me
canice.
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începe o nouâ zi de muncâ In

parchetele forestiere

(Foto : N. Moldoveanul

Pină la 1 decembrie 
1969, Nicușor Brad n-a 
fost un „caz", ci un 
destul de modest casier 
al întreprinderii de 
Transporturi Auto ori 
I.R.T.A., cum ne-am 
obișnuit noi să min- 
gîiem această binefă
cătoare întreprindere. 
Casier fiind din 1964, 
Nicușor „n-a spart 
cerul", adică nu s-a 
ridicat la gradul de 
erou pozitiv la super
lativ. Dovadă e și fap
tul că n-a apărut nici 
măcar ca personaj se
cundar într-un roman 
de actualitate.

Nicușor Brad putea 
să iasă la pensie de 
bătrânețe din acest post 
dacă directorul în
treprinderii. Leonida 
Cristea, de altfel re
cunoscut ca fruntaș pe 
ramură, n-ar fi trimis 
chiar la începutul lunii 
decembrie a anului 
trecut o comisie care 
să verifice gestiunea 
lui Nicușor Brad.

Verificarea a ieșit 
bine. Adică nici plus, 
nici minus. Exact cum 
ii stă bine unei ges
tiuni corecte. Contabi
lul șef. care făcea par
te din comisie, s-a dus 
la director și i-a arătat 
rezultatul controlului.

— Vă mai duceți o 
dată.

— De ce ?
— Pe postul lui Ni

cușor Brad va lucra 
tovarășa noastră Auri
ca Coșulea, soția iubi
tului nostru tehnician 
Valeriu Coșulea. Du- 
ceți-vă și executați or
dinul.

— Nu mai ești casier 
— i-a spus comisia lui 
Nicușor Brad.

— De ce?
— Pentru că în locul 

dumitale va funcționa 
tovarășa Aurica Coșu
lea.

— Și eu?
— Avansat. Veți fi 

mișcare.
să fiu

impiegat de
— Nu vreau 

avansat.
— Ordinul e 

Facem proces 
de predare a gestiunii.

— Pentru care mo
tiv ? N-am lipsă in 
gestiune, n-am...

— Nici o discuție. 
Vei fi avansat I

Comisia a sigilat 
casa — dar Nicușor 
Brad, cind i-a venit 
tura, a desigilat și și-a 
continuat serviciul. S-a 
pus însă piciorul în 
prag, și Aurica Coșulea 
a devenit casieră. Se 
zice, și unii chiar con
firmă, că i s-a pus și 
un autobuz la dispo
ziție pentru ca noua 
casieră să fie adusă de 
acasă la noul post.

Dar vechiul casier ? 
Nicușor Brad, văzind 
că i se face o ilegali
tate sau un abuz, cum 
vreți să-i spuneți, și-a 
luat concediu de odih
nă. A scris peste tot. 
La toate forurile. A 
fost în audiențe...

— Tovarășe Brad, de 
ce ești nemulțumit ? 
Șeful vrea să te pro
moveze, să te facă im
piegat de mișcare. Aî 
citeva sute de lei în 
plus la salariu.

— Nu merit această 
avansare. Pe cinstea 
mea dacă merit.

— Lasă modestia. 
Șeful cunoaște la oa
meni. Intuiește pers
pectivele fiecărui sala
riat. Du-te și ia-ți 
funcția în primire.

Nu există motiv

Caransebeșului
lexul, pentru 
tierului cu 
reană.

Cînd toate _____  _.
chegau, despre*' uzină 
vorbea numai la timpul vi
itor. Faza organizării șan
tierului a fost însă depăși
tă. Nu de mult șeful ser
viciului investiții a venit 
înarmat cu un aparat foto
grafic : tinea să marcheze 
pe memoria peliculei mo
mentul montării primului 
stîlp de beton din scheletul 
de rezistență al halei celei 
mari. Stîlpul. semănînd vag 
în partea superioară cu un 
clește patent, a fost adus la 
verticală cu ajutorul unei 
macarale de 35 tone și al 
unor dispozitive speciale 
de răsucire, coborît în puțul 
betonat numit „pahar", 
fixat în „pene", după care 
a pozat, solitar și spectacu
los, semn de exclamație pe 
cimpia goală, sub norii pu
trezi de ploaie.

Cimpia goală — e un tel 
de a vorbi, fiindcă un nu
măr imens de asemenea 
„pahare", gata săpate, ar
mate, betonate, așteptau la 
rînd ; două-trei zile după 
efectuarea fotografiei des
tinate unui viitor album de

legătura șan- 
baza hunedo-

acestea se în-
se

suveniruri uzinale, stîlpul 
cu pricina, multiplicat, de
venea element de pădure 
industrială, unde fiece „co
pac" cîntărește vreo 18— 20 
de tone. Și tot așa urma a- 
pariția primelor chesoane. 
primelor grinzi de acope
rire metalică, într-un ritm 
viu. absolut inexplicabil 
dacă nu s-ar ține cont de 
asigurarea condițiilor prea
labile munca anonimă, ne- 
spectaculoasă dar esențială.

Aici ar fi locul să vorbim 
despre experiența și co
eziunea colectivului hune- 
dorean. Pe umerii lui stau 
sarcini mari. El trebuie să 
materializeze investiții im
portante. O va face, fiind
că nu și-au dobîndit bunul 
renume într-un mod lesni
cios, fiindcă are bine sedi
mentată conștiința ritmu
rilor alerte și a lucrului de 
calitate — atribute de o- 
noare ale constructorului.

Caransebeșul, oraș de 
răscruce, atestat încă din 
Anno Domini 1287, urcă a- 
cum — prin această puter
nică vatră metalurgică — 
o nouă spirală a istoriei 
sale.

să fiu schimbat. Și nici 
să fiu făcut impiegat...

Nu există motive de 
scoatere a lui Nicușor 
din funcția de casier ? 
S-o creadă asta mutul 
de la Manutanță, fie-i 
țărîna ușoară. Șeful l-a 
chemat la el pe tov. 
Emil Cain, care se o- 
cupă cu personalul, și 
i-a spus ;

— De cind 
Nicușor Brad

— De mult.
— îmi faci 

un referat cu 
baterile, 
dinții din gură, 
pe hirtie toate 
rile...

Și referatul 
astfel :

„Tovarășul Brad Ni
cușor a fost angajat la 
autobaza 5 Birlad la

data de 18 septembrie 
1962 în funcție de taxa
tor. De la începutul 
activității eale s-a con
statat că este un ele
ment necinstit în ceea 
ce privește manipu
larea banilor...".

Dacă această carac
terizare ar fi fost justă, 
desigur că noi, citito
rii, n-am fi fost mirați 
dacă, încă din 1962, 
tov. Brad ar fi fost 
trimis să se plimbe. 
Nu. Nu a fost trimis 
să se plimbe, ci în a- 
nul 1964 a fost promo
vat in funcția de ca
sier. Dar să continuăm 
lectura referatului.

„Fiind schimbat din 
funcția de taxator în 
funcția de casier bile
te, tov. Brad Nicușor 
s-a dovedit de la în
ceput un funcționar cu 
atitudini necorespun
zătoare...

...Tov. Brad Nicușor 
a vorbit ironic unei 
tov. călătoare mai in 
vîrstă și care a voit să 
meargă la Buda...

...De asemenea, tov. 
Brad Nicușor de nenu
mărate ori primește 
sticle de vin la ghișeu, 
fapt care este adus la 
cunoștința conducerii 
autobazei...

Un lucru foarte ne
plăcut pentru unitatea 
noastră este și faptul 
că tov. Brad Nicușor 
în ziua de 7 septembrie 
a.c. se adresează eu 
cuvinte jignitoare că
lătorului Strat Vasile 
din Ivești (pensionar), 
iar acesta s-a adresat 
ziarului „România li
beră" criticînd pe bună 
dreptate aspectele ne
gative ale tov. 
Nicușor care nu 
deloc 
vului 
riați.

De 
rează
rie cu 
față numai cunoștințe
lor, fapt care duce la 
crearea unei opinii 
nesănătoase în rîndul 
călătorilor, scăzînd ast
fel prestigiul unității 
noastre...".

Așadar, Nicușor Brad 
creează opinie nesănă
toasă în rindurile că-

lătorilor, scăzînd astfel 
prestigiul unității și 
drept pedeapsă... este 
avansat in funcția de 
impiegat de mișcare.

— De ce, tovarășe di
rector ? De ce l-ați a- 
vansat ?

— După lecturarea 
referatului am revenit.

— Cum ?
— Prin decizia 11284/ 

1969 l-am retrogradat 
pe timp de 60 de zile 
in funcția de taxator. 
Nu s-a prezentat la 
servici și l-am dat 
afară...

De 7 luni de zile a- 
vansatul — retrogradat 
— concediat Nicușor 
Brad șomează. Are so
ție și doi copii. L-am 
intrebat :

— Nicușor Brad, de 
ce nu te-ai prezentat 
să-ți faci retrograda
rea de 60 de zile ca 
taxator ? Vezi, acum 
te-au concediat I

— Eu nu m-am pre
zentat .'? Poftim...

îmi înminează o de
clarație a lui Dabija I. 
Mihai Virgil, care sus
ține că a avut dispo
ziție de la conducere 
să nu-l primească la 
autogara ca taxator și 
să-l îndrume să-și ia 
funcția de impiegat d 
mișcare. Adică... iar 
avansat.

— De ce nu ai accep
tat avansarea ?

— Ca să mă dea afa
ră ca necorespunzător?

— Și așa ai fost con
cediat că nu te-ai pre
zentat la serviciu.

— Dar ați citit decla
rația. M-am prezentat. 
Am vrut să-mi fac re
trogradarea... Și la ur
ma urmelor nu au avut 
nici un motiv să mă 
avanseze.

Am luat legătura și 
cu organele municipa
le. Cunoșteau prea 
încurcatul caz, era 
chiar în cercetare de 
citeva luni de zile. Am 
aflat și alte amănunte. 
De la aceeași „irtă" 
s-au furat în mod mis
terios și vreo 15 cărți 
de muncă. (Printre 
care și cea a lui Nicu
șor Brad). Sînt niște 
probleme și cu o di
plomă falsificată a u- 
nei salariate (Elena 
Băbuță) de la aceeași 
„irtă". Birladul este 
„invadat" de delegați 
care fac cercetări in 
legătură cu aceste... 
cazuri.

Am rugat să ml se 
aducă în camera hote
lului
gheață artificială, 
să judec la rece 
pectivul „sistem 
avansare". Sistem
după mine, e cam ana- 
podist. Salariații de 
aici vor ajunge să zică 
bogdaproste la o re
trogradare și să stri
ge „ajutor" la avan
sare.

Am judecat „cazul" 
la rece citeva ore. 
M-am și ales cu ceva : 
Dublă pneumonie. 
Gheața era prea rece !

Iar concluziile ? 
la I.R.T.A. 
directorul 
întotdeauna 
rect, că in 
dere toate 
sint clare,
principiale, că nu exis
tă loc de abuzuri sau 
favoritisme, că totul 
merită felicitări și elo
gii din partea mai ma
rilor respectivei IRTE.

Ce vreți — nu știți 
ce febră provoacă du
bla pneumonie ?

Că 
— Birlad 

acționează 
foarte co- 
întreprin- 

lucrurile 
limpezi și

PENTRU SEZONUL DE VARA
Administrația Asigurărilor de Stat recomandă cele mai 

indicate asigurări de bunuri și persoane pentru sezonul de 
vară :

Asigurarea „Turist", f....
asigurare valabilă timp de o lună.

Plătind 15 lei se poate încheia o 
. ' Sînt acoperite atît

riscurile de accidente corporale, cît și riscurile la care
pot fi expuse bunurile din gospodărie.

Asigurarea globală a motociclurilor. Cu o singură poliță 
de asigurare se acoperă riscurile de avarii pentru moto- 
ciclul asigurat, riscurile de accidente corporale ale con
ducătorului moto și ale persoanelor care-1 însoțesc, precum 
și riscurile de răspundere civilă ale conducătorului pentru 
pagubele produse altor persoane prin accidente moto.

Asigurarea autoturismului. Se poate încheia pentru riscu
rile de avarii, pentru riscurile de răspundere civilă și pen
tru alte riscuri și situații deosebite. Una din cele mai 
nimerite forme este asigurarea globală a autoturismului, 
deoarece o singură poliță se referă la un complex de 
riscuri.

Asigurarea complexă a gospodăriilor cetățenilor. Plătind 
o primă de asigurare, de numai 2 lei, pentru fiecare 1 000 
lei sumă asigurată, orice cetățean își poate asigura, la 
suma dorită, bunurile din gospodărie împotriva calamită
ților naturale, a furtului prin spargere. Fără să plătească 
o primă suplimentară, persoana care a încheiat asigurarea 
și celălalt soț sînt asigurați pentru accidentele petrecuto 
la domiciliu și pentru despăgubirile civile datorate pro
prietarului de către chiriaș, în cazul unor pagube aduse 
imobilului.

în vederea încheierii asigurărilor, cetățenii se pot adresa 
tmputerniciților A D.A.S. din unitățile de muncă, direc
țiilor județene A.D.A.S. și punctelor de lucru Â.D.A.S. 
La solicitarea telefonică se trimit la domiciliu agenți d* 
asigurare, pentru încheierea asigurărilor.
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întregul spor de producție

prin creșterea
nproductivității muncii

Desfășurate sub semnul exigențelor 
ce le impune dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale — în 
lumina sarcinilor subliniate la Con
gresul al X-lea al P.C.R., la plena
rele ulterioare ale Comitetului Cen
tral al partidului — dezbaterile din 
ședințele lărgite ale consiliilor de ad
ministrație de la Combinatul de pie
le și încălțăminte nr. 1 din Bucu
rești și Combinatul textil nr. 2 din 
Timișoara au reliefat hotărîrea co
lectivelor de salariați de a depune 
toate eforturile în vederea realiză
rii și depășirii planului în acest an 
decisiv pentru înfăptuirea prevede
rilor actualului cincinal și pregătirii 
condițiilor tehnice și organizatorice 
pentru producția anului viitor. Ideea 
generală desprinsă din discuțiile vii 
și interesante, care au avut loc la ce
le două combinate industriale, este 
că noile organisme economice au luat 
cu seriozitate „în mînă" pîrghiile 
majore ale producției, că urmăresc 
cu consecvență soluționarea compe
tentă și operativă a problemelor or
ganizării și conducerii producției.

In acest mod se explică, printre 
altele, și succesele înregistrate în 
realizarea tuturor sarcinilor de plan 
în primul semestru din acest an. O- 
prindu-ne doar asupra cîtorva cifre 
statistice încheiate la sfîrșitul semes
trului de către Combinatul de piele 
și încălțăminte nr. 1 din București, 
constatăm că la fiecare indicator e- 
conomic și financiar nivelele planifi
cate sînt depășite. Bunăoară, s-a de
pășit producția marfă cu 4 la sută ; 
planul productivității muncii a

fost realizat în proporție de 101,1 
la sută ; cantități însemnate de pro
duse au livrat peste prevederi toate 
cele cinci unități ale combinatului.

Cu toate succesele evidente înre
gistrate de colectivele ambelor com
binate, nici unul dintre vorbitori nu 
a dat dovadă de automulțumire, ci, 
pornind de la sarcinile mobilizatoare 
ale planului pe anul 1971, ei au pri
vit în mod critic și autocritic munca 
consiliilor de administrație, activita
tea productivă de pînă acum, au ve
nit cu propuneri valoroase menite să 
determine o mai operativă și deplină 
punere în valoare a tuturor rezerve
lor interne. Ei s-au referit, cu precă
dere, la posibilitățile de reducere a 
cheltuielilor materiale de producție, 
de creștere a productivității muncii, 
de îmbunătățire continuă a calității 
produselor.

— Producția marfă a combinatului 
sporește cu circa 8,3 la sută în 1971 
față de acest an — a spus tov. Marin 
Naftan, președintele comitetului sin
dicatului de la Combinatul de piele 
și încălțăminte nr. 1 din București. 
Aparent, creșterea producției nu e 
prea mare, dar întregul spor de pro
ducție va trebui să-1 obținem pe sea
ma creșterii productivității muncii. In 
acest scop, accentul principal va tre
bui să cadă asupra utilizării cît mai 
complete a mașinilor și utilajelor, a 
timpului de lucru în fiecare întreprin
dere a combinatului, asupra înlătură
rii definitive a risipei de timp și a 
unor deficiențe organizatorice interne.

Aceeași idee — creșterea producti
vității muncii, pe baza căreia

Piese din import 
nimănuiale...

Cnut din depozitele 
întreprinderii de apro
vizionare și desfacere 
pentru telecomunicații 
din Capitală este ocu
pat în mare parte cu 
sute de piese pentru a- 
parate de radiorecepție 
și televizoare (lămpi, 
rezistențe, condensa
tori, relee etc.), ca și 
pentru centrale telefo
nice, a căror proveni
ență se cunoaște — sînt 
aduse din import — 
dar care nu au stăpin. 
Unele sînt venite de ci- 
teva luni, altele din a- 
nii trecuți, dar nimeni 
nu revendică proprie
tatea lor. Sînt ale ni
mănui ? „Nu, cele mai 
multe aparțin organi
zației de comerț exte
rior „Electronum". Al
tele, mult mai puține, 
sînt ale întreprinderi
lor „Tehnoimport" și 
„Chimimport". Noi le 
ținem doar în custodie 
— ne-a răspuns 
Gheorghe Panțîr, 
rectorul I.A.D.T.

— Ale noastre ?! Nici 
vorbă de așa ceva — 
ne-a asigurat, ceva mai 
tîrziu, economistul Pe
tre Romanov, adjunct 
de șef de serviciu la 
întreprinderea „Elec
tronum". Toate mate
rialele importate au și 
fost livrate beneficiari
lor noștri din Capitală 
și din țară...

Pentru a înțelege mal

ing. 
di-

boabe, au fost reparate, curățate și 
dezinfectate.

Nu același lucru se poate spune 
despre mersul recoltatului în alte coo
perative agricole. La Recaș, bună
oară, din cele 14 combine existente 
lucrau numai 9. Celelalte stăteau 
inactive ; două la marginea lanului 
și trei la sediul secției de mecani
zare. Tot aici stătea nefolosită o pre
să de balotat paie. Motivul ? „Lipsa

combinele nu sînt bine reglate și 
etanșate, din care cauză în timpul 
recoltatului se pierd boabe în canti
tăți importante. După cum ne spu
nea cooperatorul Ion Pavel, la una 
din combine se pierd aproape jumă
tate din boabe.

IN JUDEȚUL BUZĂU, startul în 
campania agricolă de vară a fost luat 
de aproape două săptămîni. După ce 
recoltatul orzului s-a terminat, acum

un
în

a-

bine această curioasă 
situație de negare a 
dreptului de proprie
tate asupra unor bu
nuri materiale, să ve
dem cum s-au consti
tuit stocurile respecti
ve. Ele s-au format din 
cantitățile de piese so
site din import în plus 
față de contracte, din 
modificarea pe parcurs 
a specificațiilor, din 
expedieri greșite etc. 
Pînă acum, „ritmul" 
cu care, anual,
semenea piese se a- 
dăugau stocurilor deja 
formate a fost cons
tant. Dar, in pri
mul semestru a.c., a- 
cest ritm s-a accelerat 
brusc și stocurile de 
piese „ale nimănui" au 
crescut vertiginos. Cum 
arătam, aceste piese 
sînt fără mișcare. Ceea 
ce nu scutește însă evi
dențierea lor precisă — 
numai pentru piesele 
considerate a fi ale în
treprinderii „Electro
num" se țin aproape 
350 fișe de magazie — 
și inventarierea lor de 
două ori pe an.

Ce se întîmplă, în 
continuare, cu aceste 
inventare ? La între
prinderea de aprovizio
nare și desfacere pen
tru telecomunicații ni 
s-a spus că, sistematic, 
unitățile de comerț ex
terior sînt somate să-și 
ridice urgent piesele

din depozit. „Nu este 
adevărat. Noi nu am 
primit nici o adresă, 
nici o somație" — pre
cizează ing. Ștefan 
Frînculescu, consilier 
la întreprinderea „E- 
lectronum".

Concluzia este lim
pede. De piesele im
portate, fără stăpin, nu 
se ocupă nimeni. Nici 
întreprinderea care 
vremelnic le gestio
nează, nici cei care 
le-au comandat. Iar so
luția este una singură: 
depistarea beneficiari
lor, cărora să li se ex
pedieze neîntirziat pie
sele solicitate pentru ca 
acestea să-și găsească 
utilizarea practică. Să 
nu se uite, însă, că este 
nevoie de examinarea 
atentă a cererilor noi 
de importuri. Atunci 
cind specificațiile se 
referă la piese care sînt 
de acum importate, o- 
norarea acestor solici
tări prin apelarea la 
stocurile constituite 
din „piese ale nimă
nui" este obligatorie. 
Aceste măsuri trebuie 
însă aplicate .concomi
tent, consecvent ?i cu 
mare operativitate, în- 
trucît fiecare piesă care 
va micșora stocurile de 
care vorbeam înseam
nă valută economisită.

Dan MATEESCU

PITEȘTI (corespondentul
„Scînteii"). — De la intrarea în 
funcțiune și pînă în prezent, Ia 
Uzina de autoturisme Pitești au 
ieșit de pe banda de montaj 
mii și mii de limuzine. Zilele 
trecute, aici a fost produs auto
turismul purtând nr. 25 000. 
Pină la sfîrșitul acestui an, 
constructorii de mașini piteșteni 
mai au în plan să realizeze 
12 000 „Dacia" 1100 și 4 000 „Da
cia" 1300. Sarcini sporite revin 
colectivului în 1971, anul inte
grării definitive a limuzinei în 
procesul de fabricație al uzinei. 
In anul viitor se vor realiza, în 
întregime din piese românești. 
25 000 autoturisme, față de 16 000 
in prezent. In acest scop, se de
pune o muncă asiduă pentru 
ridicarea calificării oamenilor, 
pentru a se grăbi apropierea zi
lei cînd, in uzină, urmează să 
se producă Ia fiecare 7 minute 
un autoturism românesc.

urmează să se obțină întregul 
spor de producție și la Combinatul 
textil nr. 2 Timișoara — a revenit în 
intervențiile inginerului loan Bugna, 
directorul general al combinatului, 
Moise Marincu, inginer-șef la uni
tatea „Industria linii", Constantin 
Ardeleanu, directorul fabricii „13 
Decembrie", care s-au oprit totodată 
la căile concrete în care trebuie să 
acționeze fiecare unitate pentru ca, 
începînd încă din primele zile ale a- 
nului viitor, să realizeze ritmul înalt 
de sporire a randamentului muncii.

Bineînțeles, problema complexă a 
ridicării productivității muncii’nu a 
fost tratată izolat. Numeroși vorbi
tori, printre care ing. Victor Ionescu, 
director în combinatul bucureștean, 
ing. Dumitru Pintilescu, directorul 
fabricii de încălțăminte „Flacăra ro
șie", Gheorghe Lapugeanu, directorul 
Fabricii de pălării din Periam-Ti- 
mișoara, pornind de la efortul spo
rit pe care trebuie să-l depună uni
tățile producătoare în anul viitor 
pentru asigurarea însemnatelor creș
teri de producție cu aceleași capaci
tăți și cu un număr mai redus de 
muncitori — au atras atenția asupra 
necesității măririi exigențelor în 
privința calității produselor.

— Producția pentru export a com
binatului nostru sporește în anul care 
vine cu peste 30 la sută, în condițiile 
în care și în prezent o treime din 
produsele noastre sînt livrate pe pia
ța externă — preciza ing. Victor Io
nescu. Or, nu poate fi concepută rea
lizarea acestor importante sarcini de 
export în afara asigurării unei înalte 
calități, în strînsă legătură cu cerin
țele și gusturile beneficiarilor. Iată 
de ce trebuie să aplicăm cît se poate 
de repede măsurile preconizate prin 
programul special de îmbunătățire a 
calității produselor, elaborat de că
tre consiliul de administrație al 
combinatului. In plus, e necesar să 
intervenim hotărît în direcția asigu
rării unei mai bune cunoașteri a ce
rințelor beneficiarilor, îmbunătățirii 
concepției tehnice și tehnologice, în
tăririi răspunderii organelor de control 
al calității produselor, ridicării cali
ficării muncitorilor.

Din informările prezentate de con
siliile de administrație ale celor două 
combinate industriale, ca și din dis
cuțiile purtate, s-a desprins necesita
tea ca în acest an și în 1971 să se pună 
mai intens in valoare rezervele de 
reducere a consumurilor specifice, de 
economisire a materiilor prime și ma
terialelor. Această cerință e de strin
gentă actualitate pentru ambele com
binate, avînd în vedere, pe de o parte, 
că aceasta este principala cale de re
ducere a cheltuielilor la 1 000 de lei 
producție-marfă și, pe de alta, fap
tul că materia primă provine în 
bună . parte din import. Obiectivele 
cuprinse în proiectele planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice, ca și 
numeroasele propuneri făcute de 
participanții la discuții sînt tot atîtea 
garanții că și în acest domeniu se va 
acționa cu inițiativă, că în lunile ur
mătoare și anul viitor consumurile 
specifice vor marca o evidentă scă
dere. Așa, de pildă, numai prin înlo
cuirea branțului CR din talpă de bo
vine cu branț din talpă artificială 
se preconizează obținerea, în unită
țile combinatului bucureștean. a u- 
nei economii la prețul de cost de 1,5 
milioane lei, iar prin aplicarea croi
rii combinate la marochinărie se va 
reduce cu 0,6 la sută consumul spe
cific, pe această bază urmînd să se 
obțină o însemnată economie de ma
terii prime și materiale.

Se poate aprecia că ședințele con
siliilor de administrație ale celor 
două combinate și-au atins scopul, 
jalonînd direcțiile precise în care se 
va acționa pentru îndeplinirea exem
plară, la toți indicatorii, a sarcinilor 
pe acest an și din primul an al cin
cinalului următor.

în ultimele zile, aria lucrărilor de 
recoltare s-a extins, secerișul grîului 
desfășurîndu-se cu o tot mai mare in
tensitate. Acum este nevoie mai mult 
ca oricînd de coordonarea eforturilor 
pentru utilizarea la capacitatea ma
ximă a mijloacelor mecaniee și a 
forței de muncă la recoltatul grîului, 
orzului, mazărei și furajelor, paralei 
cu însămînțarea culturilor duble în- 
tr-un timp cît mai scurt. în legătură 
cu mersul acestor 
lucrări, redacția 
a întreprins 
raid-anchetă
județele Timiș și 
Buzău — două 
din județele cu 
pondere însemna
tă în producția a- 
gricolă.
IN JUDEȚUL 

TIMIȘ, cooperati
vele agricole au 
de recoltat o su
prafață 
hectare 
cu grîu 
hectare 
Deși în 
parte a 
cauza ploilor 
bundente, seceri
șul a început mai 
târziu decît în alți 
ani, totuși, în ul
timele zile, dato
rită măsurilor 
luate de organele 
județene, efortu
rilor intense de
puse de mecani
zatori și țăranii 
cooperatori, recoltatul se desfă
șoară în ritm intens. Pînă în ziua de 
13 iulie, orzul a fost strîns de pe 10 337 
heotare. In multe unități a început și 
secerișul grîului, care a fost recoltat 
de pe 5 631 hectare. In numeroase coo
perative, ca cele din Tomnatec, Du- 
deștii Vechi, Comloșu Mare, Beci- 
cherecul Mic, Hitiaș, recoltatul orzu
lui a fost încheiat sau se apropie de 
sfîrșit, acum lucrîndu-se intens la ba- 
lotatul paielor, executarea arăturilor 
și semănatul culturilor duble. La 
Tomnatec, bunăoară, au fost semă
nate cu porumb pentru boabe, în cul
tură dublă, 125 hectare, la Dudeștii 
Vechi — 100 hectare, la Hitiaș — 40 
hectare, iar la Racovița — 35 hectare.

La cooperativa agricolă Topolovățu 
Mare, toate cele 11 combine lucrea
ză din plin la recoltatul ultimelor 
suprafețe de orz, iar o combină Glo
ria a început recoltatul grîului. Cu 
trei prese se balotează paiele, pentru 
a se asigura front de lucru la arat și 
semănatul culturilor duble. Mijloa
cele de transport pentru noua recol
tă au fost pregătite din vreme. Re
morcile, bunăoară, au fost căptușite 
cu tablă, la margini punîndu-se pîn- 
ză de saci pentru a nu se pierde nici 
un bob în timpul transportului. De 
asemenea, cele două magazii, în care 
s-au depozitat primele vagoane de

de 83G47 
cultivate 
și 15 466 
cu orz. 
această 

țării, din 
a-

JS
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estima această formă de contact 
masele, trebuie să arătăm că ea 
poate suplini munca individuală cu 
oamenii, discuțiile atît cu cei care în 
decursul anilor au acumulat o anu
mită experiență, care sînt în fruntea 
tuturor acțiunilor, cît și cu cei care, 
din diverse motive, nu-și îndeplinesc 
în mod conștiincios 
exemplu concludent 
acțiunea inițiată de

cu 
nu

sarcinile. Un 
îl constituie 

_ ,____  __,___ __ comitetul de 
partid și comitetul de direcție de la 
Fabrica de rulmenți care, drept ur
mare a consultării colectivului, a va
lorificării propunerilor muncitorilor, 
au găsit soluții pentru obținerea 
unei- importante economii de metal.

Eficiența legăturii vii cu oamenii, 
a întâlnirilor operative, fără ordine 
de zi și procese verbale, a apărut și 
mai evidentă în zilele cînd s-a ivit 
și în județul nostru pericolul revăr
sării apelor. Membrii Comitetului 
municipal de partid Bîrlad au între
prins, concomitent cu o muncă po
litică de la om la om, acțiuni ur
gente de apărare a municipiului, ac
țiuni la care au participat, zile și 
nopți, mii de oameni, evitîndu-se ast
fel pericolul inundării orașului. In a- 
celași spirit de înțelegere a rolului 
legături: strînse cu oamenii au ac
ționat și comitetele de partid din co
munele Drînceni, Lunca Banului. Tu- 
tova, Fălciu și altele, care au apă
rat cu succes digurile și, în felul a- 
cesta, mii de hectare de pămint și 
sute de case ale locuitorilor din a- 
ceastă zonă.

Se poate afirma că legătura 
cu masele este trainică atunci cînd 
in realizarea ei se manifestă com
bativitate împotriva spiritului de 
paradă, a ședințomaniei, cind acti-

din Sudiți, în ziua de 10 iulie an 
fost eliberate de paie abis, «•, pe care 
s-au tras doar două brazde cu discu
rile. Aici, trei prese de mare pro
ductivitate stăteau la marginea tar
lalei, iar oamenii de Ia agregatele 
pentru discuit așteptau instrucțiu
nile inginerului-șef al cooperativei, 
Octavian Codreanu, instrucțiuni care 

momentul de față 
prea mare între 

recoltat, pregăti
rea terenului și 
însămînțarea cul
turilor duble.

Specialiștii Mi- 
recției agricole 
județene sprijină 
în insuficientă 
măsură coopera
tivele 
nizeze 
zător 
le de 
tru 
grîului 
executarea arătu
rilor și însămîn
țarea culturilor 
duble. Deși dumi
nică s-au recoltat 
2 400 hectare de 
grîu, nici un spe
cialist al direcției 
agricole n-a apă
rut pe teren. Aici, 
la direcția agrico
lă, s-a împămîn- 
tenit obiceiul u- 
nor lungi ședințe, 
cam de 3—4 
pe 
Or.

să

nu mai soseau. In 
există un decalaj

să-și orga- 
corcspun- 

schimburi- 
lucru pen- 

recoltatul 
și pentru
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GRABNIC IN HAMBARE!
de tractoare", ne spune meca
nicul Ioan Mardic. E adevărat, 
în cooperativa agricolă se desfă
șoară și alte lucrări : semănatul po
rumbului pentru boabe pe terenurile 
pe care a băltit apa, treieratul ma
zărei păstăi, eliberarea terenului de 
paie, dar nimic nu justifică inactivi
tatea celor 5 combine acum', cînd o- 
biectivul nr. 1 în agricultură este re
coltarea cerealelor. Aici nu s-a asi
gurat o repartizare judicioasă a for
țelor mecanice în funcție de urgența 
lucrărilor, mai ales că în cooperati
vă există nu mai puțin de 31 trac
toare. Este de neînțeles de ce con
siliul de conducere nu a luat măsuri 
pentru a înlătura risipa de boabe din 
noua recoltă. Din cele 80 hectare de 
orz recoltate pînă acum, majoritatea 
au fost strînse cu coasa, datorită fap
tului că cultura a fost îmburuienată 
și culcată. In această situație era ab
solut necesar ca spicele rămase în 
urma cosașilor să fie adunate cu 
grebla mecanică. Acest lucru nu s-a 
făcut, deși cooperativa dispune de 
utilaje. Consiliul de conducere a „o- 
mis“ să repartizeze cai de tracțiune. 
Mai mult, sacii cu orzul treierat au 
rămas pe cîmp pînă seara tîrziu, pen
tru că autocamioanele cooperativei 
au fost „dirijate" la alte lucrări. Nici

eforturile cooperatorilor, mecanizato
rilor și fermierilor din întreprinderile 
agricole de stat se concentrează asu
pra strîngerii fără pierderi a recoltei 
de grîu șt însămînțării celor 40 000 
hectare cu porumb pentru boabe, le
gume și plante de nutreț în cultură 
dublă. La cooperativele agricole din 
Padina, Pogoanele, Căldărași, Bră- 
deanu și Smeeni se lucrează acum 
din plin la strîngerea recoltei de grîu. 
Pe ansamblul județului, pînă la 12 
iulie se recoltaseră peste 13 000 hec
tare cu grîu și 2 600 hectare cu 
mazăre.

Continuă însă să se desfășoare ne
satisfăcător activitatea la cooperati
vele agricole din Cîmpia Râmnicului. 
La cooperativele agricole din Ziduri, 
Nicolești, Vernești și Podgoria s-au 
recoltat mici suprafețe cultivate cu 
grîu și mazăre, deși lanurile au în
ceput să se scuture. Anumite pagube 
provocate din neglijență se constată 
și la cooperativa Zoița, unde mază
rea, ajunsă la supracoacere, se află 
tot în cîmp.

Eliberarea terenurilor de paie și 
pregătirea patului germinativ pen
tru culturile duble se face cu întâr
ziere și, uneori, în condiții de calitate 
necorespunzătoare. Din cele 20 hec
tare de orz recoltate la cooperativa

ori
săptămină. 

rostul spc- 
ajute practiccialiștilor este 

cooperativele agricole în buna orga
nizare și desfășurare a lucrărilor în 
cîmp. După cum se vede însă, pe 
lingă unele rezultate bune, se resimt 
și destule fisuri în organizarea lu
crărilor de strîngere a recoltei.

Este imperios necesar ca organele 
agricole să ia fără nici o întîrziere 
măsuri tehnice și organizatorice a- 
decvate pentru înlăturarea lipsurilor 
ce se fac simțite acum, la începutul 
campaniei, astfel ca recolta de grîu 
să ajungă în întregime în hambarele 
cooperativelor și la bazele de recep
ție, să se facă totul pentru realiza
rea în întregime a planului de însă- 
mînțare a culturilor duble.

Cezar IOANA
Radu GHEORGHIU 
corespondenții „Scînteii

Omologat
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(Foto ; Gh. Vințilă)

Viorel SALAGEAN 
C. IOANA

abandonat

viștii de partid înțeleg că datoria 
lor este nu numai de a lua parte la 
adunări — ceea ce constituie o obli
gație a lor — dar cind, in același 
timp, se deprind ca oriunde s-ar afla 
să se intilnească cu oamenii, să stea 
de vorbă cu ei, fără nici un „proto
col", să-i îndrume, să le asculte păsu
rile, propunerile, să nu dea semne de 
enervare cind aceștia fac observații 
critice îndreptățite, să-i ajute să solu
ționeze atât problemele de ordin ge-

rilor județene de resort sprijinul pen
tru regularizarea albiei pîrîului Tu- 
tova, a cărui viitură afectează anual 
o suprafață de peste 600 ha teren ara
bil și pășune, ca și șoseaua națio
nală Bîrlad—Bacău, iar țăranii coope
ratori din Puiești și comunele limi
trofe s-au angajat să efectueze vo
luntar lucrările ce se impun. în 
schimb,'dacă la C.A.P. Oltenești pro
ducțiile obținute, ca și veniturile coo
peratorilor sînt considerabil mai mici

In

La cooperativa 
agricolă din Sna- 

județul II- 
munca la 

recoltatul grîului 
nu contenește 
nici o clipă. Din 
zori și pînă în 
noapte, paralel 
cu secerișul, se 
lucrează intens la 
eliberarea te
renului de paie 
și pleavă, la pre
gătirea lui pentru 
însămînțarea cul
turilor succesive.

conducerile cooperativelor, a impul
sionat finalizarea măsurilor de natu
ră să ducă la redresarea situației.

Nu putem însă trece cu vederea 
faptul că mai sînt activiști care plea
că pe teren fără un scop bine de
terminat sau reduc legăturile lor cu 
masele la niște raiduri-fulger prin u- 
nități, la contactul — de multe ori 
superficial — cu „vîrfurile" de con
ducere sau la informări cerute... prin 
telefon. Desigur, venind într-un a-

ocui de muncă
neral, cît și cele de ordin personal. 
Aceasta este o cerință importantă a 
spiritului democratic caracteristic 
muncii de partid.

Este un fapt de necontestat că re
zultatele obținute de organele loca
le de partid în activitatea economi
că și socială se află în directă co
relație cu felul în care ele înțeleg 
necesitatea legăturii strînse cu oa
menii, cunoașterea cerințelor, gîndu- 
rilor și a preocupărilor lor sînt pe 
deplin înțelese de marea majoritate 
a secretarilor comitetelor comunale 
de partid, a activiștilor comitetului 
județean. în acest sens este semnifi
cativ că. pornind de la propunerile 
făcute de cooperatorii din satele 
comunei Puiești, comitetul de partid 
din această comună a solicitat foru-

decît cele de la cooperativa vecină, 
din Tîrzil, cu condiții asemănătoare 
pedoclimatice și de forță de muncă, 
cauza o constituie in bună măsură 
slaba receptivitate a organizației de 
partid, a consiliului de conducere de 
aci față de, propunerile oamenilor.

Cunoașterea nemijlocită a realită
ților, pe baza contactului permanent 
cu „terenul", a înlesnit instructorilor 
comitetului județean Vasile Stîngă- 
ceanu și Gheorghe Neurescu să se
sizeze la timp faptul că la cooperati
vele agricole din localitățile Bogdă- 
nești, Ivești și Pădureni lucrările din 
viticultură, ca și cele referitoare la 
creșterea productivității pășunilor, 
erau rămase în urmă. O discu
ție imediată, la fața locului, cu 
secretarii organizațiilor de bază, cu

numit Ioc, activistul de partid tre
buie să ia legătura cu cadrele de 
răspundere care sînt cele mai în mă
sură să ofere o imagine de ansam
blu asupra anumitor probleme. Dar 
numai atît este insuficient. Acti
vistul de partid trebuie să stea de 
vorbă și cu oamenii „de jos", com- 
pletîndu-și informațiile și dintr-o altă 
optică.

Lipsiți de receptivitate, de solicitu
dine, de grijă față de valorificarea 
propunerilor oamenilor, unii activiști 
nu izbutesc să pătrundă în miezul 
problemelor majore ale activității 
economice și social-culturale, să asi
gure o îndrumare concretă a organi
zațiilor de partid. Așa este, de pildă; 
cazul fostului secretar al comitetului 
comunal de partid Oșești, Victor Han-

ganu. în loc să întrețină un contact 
permanent cu țăranii cooperatori, să 
se consulte cu ei în problemele prin
cipale ale dezvoltării cooperativei a- 
gricole de producție, el își petrecea 
timpul în birou cu întocmirea unor 
situații inutile. Toate acestea expli
că, în bună parte, de ce cooperativa 
respectivă a bătut multă vreme pa
sul pe loc. Alți activiști, printre care 
Gheorghe Iovu, fostul secretar al co
mitetului de partid de la Berezeni, 
se mirau de ce unii vin rar la co
mitetul de partid, de ce nu iau 
cuvîntul în adunările de partid, de ce 
se feresc să-și spună deschis păre
rile într-o problemă sau alta, neîn- 
țelegînd că acestea sînt rezultatele a- 
titudinii lor distante și jignitoare față 
de oameni, ale lipsei de receptivitate 
față de părerile 
asemenea cazuri,
și față de care comitetul județean 
a luat măsurile organizatorice de ri
goare, desprindem concluzia că este 
imperios necesar ca toți activiștii do 
partid să-și multiplice în permanen
ță legăturile cu masele, să manifes
te maximă atenție față de propune
rile oamenilor, să dea dovadă de tact 
și solicitudine in relațiile cu ei, să 
acționeze in mod practic pentru a re
zolva sesizările lor, pentru a-i feri 
de neplăceri pe cei care dezvăluie 
anumite lipsuri sau neajunsuri, care 
critică stările de lucruri nesatisfăcă
toare.

Rolul activiștilor în ridicarea nive
lului întregii munci de partid este deo
sebit de important. De aceea conside
răm ca o obligație primordială să-i a- 
jutăm să adopte modalități de lucru 
dinamice, eficiente, debarasate 
rutină, în așa fel îneît contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor trasate 
partid să fie cît mai rodnică.

acestora. Din 
deși izolate,

de 
lor 
de

Cu mai bine de doi ani și ju
mătate în urmă, specialiști din 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul 
Construcțiilor Industriale au 
semnat actul de omologare a 
agregatului mobil de tencuit, 
realizat la uzina „Steaua roșie" 
din Capitală. Noul utilaj, mult 
așteptat pe șantiere, se remarcă 
printr-o productivitate orară de 
32 mp de tencuieli, permițînd 
executarea cu 15 muncitori a 
unor lucrări pentru care înainte 
erau necesari 27 de oameni. 
Utilizarea sa asigura, în afară 
de reducerea costului manope
rei, îmbunătățirea calității lu
crărilor, realizarea unor ten
cuieli uniforme, cu caracteristici 
mecanice superioare. Și cu toate 
acestea, „istoria" noului produs 
se încheie, practic, aici : 
momentul omologării n-a 
urmat nimic. De ce oare ?

Directorul uzinei „Steaua 
șie". Alexandru Gomoiu, 1 
spus : „Problema fabricării 
gregatelor 
depășește, 
îndeplinit 
neau, dar 
noului produs n-a putut avea 
loc deoarece nu s-a stabilit cine 
să producă pompa din compo
nența agregatului". La Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini obținem noi lămuriri din 
partea inginerului Ion Bulea, 
din direcția' dezvoltării ramurii 
și investiții : „Din cauza unei 
erori de execuție a garniturilor 
de etanșare, primele pompe nu 
au dat rezultatele așteptate. 
Drept pentru care conducerea 
uzinei „Steaua roșie", care s-a 
eschivat din capul locului de la 
sarcina de a asimila în fabrica
ție acest produs, a depus ar
mele, adontind o atitudine de 
așteptare. Pe de altă parte, însă, 
văzînd că nimeni nu mai spune 
nimic, unitățile colaboratoare — 
întreprinderea „Tehnica nouă" 
și Uzina de pompe din Capitală 
— nu s-au mai ocupat de pu
nerea la punct 
cauză și astfel 
ghețat".

Iată cum, în 
tiere constructorii așteaptă cu 
legitim interes acest agregat, 
factorii răspunzători de produ
cerea lui în serie se complac în- 
tr-o inadmisibilă pasivitate. Este 
dezolant să constați că absolut 
nimeni nu se consideră vinovat 
de tergiversarea lucrărilor, uni
tățile în cauză susținînd că au 
făcut tot ceea ce puteau face. 
Cîtă vreme rezultatele nu se văd, 
considerăm că o asemenea auto- 
mulțumire este cu totul fără aco
perire. De aceea, așteptăm ca toți 
cei care au, într-un fel sau al
tul, datoria de a conlucra la 
producerea agregatului mobil de 
tencuit, începînd de la uzina 
coordonatoare și pînă la minis
terul de resort, să-și revizuiască 
atitudinea, să adopte un plan 
concret de măsuri care să asi
gure începerea fabricației aces
tor mecanisme atît de solicitate 
de șantierele de construcții din 
întreaga țară.

din 
mai

i ro- 
ne-a 

a- 
mobile de tencuit ne 
Uzina noastră și-a 

sarcinile ce-i reve- 
fabricația de serie a

a pompelor tn 
problema a „în-

timp ce pe șan-
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CARTEA ELEVULUI
DIN ȘCOALA AGRICOLA

De mulți ani încoace, manualele 
pentru elevii din diferite școli cu pro
fil agricol se află în centrul unor in
tense discuții. Se vorbește mult des
pre ținuta științifioo-pedagogică, in 
bună măsură necorespunzătoare, des
pre condițiile grafice ale acestor ma
nuale, rămase cu mult în urma altor 
cărți de școală.

— O bună parte din manualele li
ceelor agricole — spunea cu prilejul 
unei recente consfătuiri, organizate 
de ziarul nostru. tovarășul prof. 
Barbu Faraschiv, de la Liceul agri
col nr. 2 din Craiova — în loc să 
constituie un instrument concret de 
pregătire tehnico-științifică în mîna 
elevului, cultivă frecvent excesul de 
teoretizare, de abordare științifică și 
tehnică a problemelor într-o pers
pectivă îngust#. Bunăoară, manualul 
de Combatere a eroziunii solului, 
evident foarte necesar pentru pre
gătirea absolvenților noștri — tehni
cieni în specialitatea îmbunătățiri 
funciare — are un conținut net depă
șit în raport cu — - - - -
teoriei și practicii în acest domeniu ; 
în plus, operează și false disocieri, 
fragmentări între aspectele practice 
și cele teoretice. Cu prea multe cu
noștințe aprofundate și sistematice 
nu rămîn elevii nici din lectura ma
nualelor de culturi irigate, de îmbu
nătățiri funciare și de exploatare a 
sistemelor de irigații, pentru motivul 
că, deși aici există o seamă de teme 
tratate paralel, uneori acestea se 
contrazic prin concluziile la care ele 
ajung.

în aceeași ordine de Idei, Ileana 
Neagu, medic veterinar, profesor la 
Liceul agricol din Malu Mare, spunea: 
„Manualele de specialitate indică în 
terapie, bunăoară, tratamente care se 
făceau acum 10—15 ani. De aseme
nea, unele medicamente sînt însoți
te de formule farmaceutice care au 
ieșit din uz de multă vreme. Con
sider că, deși s-au mal revizuit din 
cînd în cînd, manualele destinate pre
gătirii veterinarilor sînt încă presă
rate cu anacronisme”.

Iată și o altă observație, larg îm
părtășită de cadrele didactice : chiar 
și manualele cele mai la curent cu 
noile descoperiri în materie pierd 
mult din valoarea lor științifică da
torită tocmai modului defectuos, a- 
lambicat de prezentare, stilului greoi 
și impropriu, componentelor lor gra
fice lipsite de elocvență vizuală. 
„Dacă noi am preda lecțiile de a- 
grochimie așa cum sînt înfățișate 
în manualul elevilor din anul al 
III-lea, n-am face decît să ex
punem o lungă rețetă — ne spunea 
ing. Constantin Ignat, directorul Li
ceului agricol din Valea Călugăreas
că. Și ca orice rețetă, asemenea «lec
ții» nu-și propun nici să fie clare, 
nici interesante, dar nici să convin
gă. Pe zeci și zeci de pagini nu se 
face altceva decît o înșiruire, de sub
stanțe, preparate chimice, 'îngrășă
minte, fără nici • legătură metodică 
între ele".

Șl asemenea observații de fond nu 
«e rezumă doar la cele cîteva titluri 
amintite, ci caracterizează, din pă
cate, o bună parte din manualele 
aflate In uzul liceelor agrico
le. Cum ar putea fi depășită a- 
ceastă stare de fapt 1 Răspunsurile 
sînt unanime în susținerea necesită
ții de a se elabora aceste cărți da 
școală pe bază de concurs. Avanta
jele ar fi de timp, dar mai ales de 
calitate, întrucît posibilitatea unei 
selecții valorice le-ar îmbunătăți mult 
ținuta științifică și pedagogică. Un 
asemenea concurs a și fost organi
zat în septembrie 1969 pentru ma
nualele agricole ale anului 1970— 
1971. S-au scos 
titluri, dar după desfășurarea lui, ba 
s-a renunțat la tipărirea unor cărți 
pe motiv că s-au mai descoperit 
stocuri de manuale din anii prece
denți, care puteau fi folosite, ba au 
continuat să se modifice programe
le de învățămînt și pe baza acesto
ra s-au cerut textului viitorului ma
nual modificări după modificări. De 
pildă, manualul de topografie pen
tru anul al II-lea al liceelor agri
cole a fost scos la concurs. A reu
șit un concurent, dar între timp s-a 
modificat programa și, evident, s-a 
cerut și modificarea manualului. Tot 
acest proces de frecvente schimbări 
a durat pînă la 30 iunie 1970, cînd 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii, prin adresa nr. 35 046, face cu
noscut că manualul definitiv elabo
rat între timp nu mai poate fi a- 
probat pentru că... programa școlară 
va suferi noi modificări. Și asta a- 
cum, cu două luni și jumătate înain
te de deschiderea școlilor și cînd în
treg acest proces de modificări pes-

te modificări a costat sume conside
rabile.

E drept, de cele mai multe ori, 
organizarea concursurilor este în
greunată și prin definitivarea întîr- 
ziată a programelor. Și, drept ur
mare, se apelează, nominal, la au
tori. Cum însă întîrzierile amintite 
le comprimă mult faza elaborării, se 
înțelege că cei mai mulți dintre au
torii care țin la prestigiul muncii 
lor nu pot accepta să redacteze o 
carte școlară în 100—150 de zile. Și 
atunci se ajunge în situații simila
re celei în care a fost elaborat, cu 
doi ani în urmă, manualul de Pro
tecția plantelor pentru anul III al 
școlilor tehnice. Autorul refuzîndsă-1

schimb ministerul atribuie asemenea 
întîrzieri editurilor, care — ni se ex
plică — scot din planul de apari
ție unele titluri și introduc altele, 
în funcție de ceea ce pot realiza mai 
repede etc. Opinăm că sînt și 
azi cazuri cînd editurile procedează 
la redactarea manualelor doar pe 
bază de programe prezentate chiar 
de ministerele de resort ca foarte 
provizorii.

— Da — ni se confirmă la Mi
nisterul Învățămîntului — pentru că 
discuțiile cu acest obiect sînt pur
tate doar între edituri și organele 
departamentale, fără să ni se ceară 
și nouă părerea.

stadiul actual al

la concurs 33 de

note de lectură • note de lectură • note de lectură
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Problemă-cheie a pregătirii temeinice a tinerelor 
cadre destinate agriculturii

elaboreze în timpul scurt ce î-a fost 
pus la dispoziție, manualul a fost 
alcătuit în redacție... prin compi
larea fragmentelor de manuale mai 
vechi. Să admitem însă că, prin e- 
forturi considerabile, un autor reu
șește să alcătuiască manualul în 
timpul cerut. Ce garanții științifico- 
metodice poate prezenta o lucrare 
efectuată în fugă ? Cît de utile mai 
pot fi, pentru îmbunătățirea lui, ob
servațiile referenților și ale redac
ției. cum se vor desfășura execu
tarea desenelor, tehnoredactarea, cu
legerea textului și toate celelalte ope
rații din moment ce durata acestora 
variază între cîteva zile și cîteva săp- 
tămîni ?

Nu o dată s-a semnalat că în pri
ma zi de școală a liceelor 
este absent tocmai manualul 
cialitate. Și aceasta pentru 
motiv că o bună parte din 
jung în școlile agricole cu 
re. De fapt, nici nu s-ar putea alt
minteri, din moment ce, cu toate că 
tipărirea marii majorități a cărții de 
școală are drept scadență data de 
31 iulie, manualelor agricole li s-a 
fixat ca termen, nu se știe de ce, 
data începerii anului școlar, Care va 
fi situația în această toamnă ?

Facem, mai întîi, popas la editu
ra „Ceres". Aici, unde se elaborea
ză toate manualele pentru toate 
școlile cu profil agricol, am găsit 
următoarea situație : dintre cele 74 
de titluri de manuale destinate anu
lui de învățămînt 1970—1971 în li
ceele și școlile profesionale agrico
le, au fost tipărite doar 27 de titluri, 
25 se află în tipografii, 2 sînt încă in 
redacție, iar 
tă de mult 
n-au mai 
contractele 
ziliate, după 
sit sume considerabile. Un singur e- 
xemplu : numai prima fază de elabo
rare a primelor patru manuale „ne
avizate" costă circa 25 de mii de lei. 
Firește, în această situație, nici vorbă 
nu poate fi ca la 15 septembrie în
tregul set de manuale să se afle pe 
pupitrul elevilor. Estimări aproxi
mative anunță ca probabilă editarea 
manualelor pentru anul școlar 1970— 
1971 pînă prin... februarie 1971. „Șl 
totuși, în acest an stăm mai bine 
decît în anii precedenți, cu toate că 
planul de apariție a fost modificat 
de forurile de resort de 5 ori în ul
timele 9 luni — intervine ing. Ion 
Bucur, redactorul șef al editurii — 
și incomparabil față de situația grea 
care ne așteaptă în anul viitor. Pen
tru ca să putem lucra normal ar fi 
trebuit, potrivit Regulamentului de 
elaborare a cărții școlare, ca planul 
editorial al manualelor 
nulul școlar 1971—1972 
în editură la data de 
1969. Or, el nici pînă 
sosit Cînd să mai lucreze autorii, 
editura, tipografiile, difuzarea, 
moment ce activitatea, pentru a 
rei desfășurare normală au fost 
cotite ca necesare 24 de luni, 
concentrează în 10—12 luni ?“.

Am vrut să cunoaștem datele acestei 
situații la Ministerul Invățămîntu- 
lui. De la început ‘ trebuie 6pus 
că și aici, asupra stadiului real de 
elaborare a programelor școlare pe 
baza cărora să poată fi redactate la 
nivel corespunzător manualele agri
cole, stăruie o mare confuzie. Dacă 
editurile invocă lipsa la timp a a- 
cestor

agricole 
de spe- 
simplul 

cărți a- 
întîrzie-

restul, fie că își așteap- 
timp „avizarea", fie că 
fost contractate sau 

Încheiate au fost re
ce în prealabil s-au iro-

Dar de ce sînt purtate astfel ? 
Oare nu chiar și aceste oscilații de
monstrează că între Ministerul în
vățămîntului, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și edituri colaborarea 
este încă formală 1

— Cum explicați faptul că planul 
manualelor pentru anul 1971—1972 nu 
există încă la Editura „Ceres" ?

— Planul s-a trimis într-o formă, 
dar Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii mai are unele propuneri. Ur
mează să ne întîlnim spre a decide 
— ne răspunde ing. Ștefan Popescu 
Vifor, director general adjunct în 
Ministerul învățămîntului.

— Dacă abia acum se la o deci
zie într-o problemă care trebuia să 
fie clară cu 9 luni în urmă, cum 
rămîne cu indicația expresă ca e- 
laborarea și tipărirea unui manual 
să beneficieze de 24 luni, spre a a- 
tinge toți parametrii științifici de 
calitate ? I

— 24 de luni sînt necesare pen
tru un manual original, adică pen
tru cel care se elaborează 
gime. Dar cele mai multe 
elaborate din anii trecuți, 
ele se îmbunătățesc doar...

— Nu credeți că și cele
îmbunătățiri aduse manualelor pre-

supun un proces de sinteză, și deci 
o nouă structură, în închegarea că
reia improvizația, graba sînt ex
cluse cu desăvîrșire ?

— Ba da, ca principiu așa este. 
Dar, priviți. în realitate noi și așa, 
prin mici îmbunătățiri, realizăm ma
nuale mult mai reduse ca volum, 
deci superioare didactic.

Parcă anticipînd un asemenea răs
puns, directorul Liceului agricol din 
Valea Călugărească ne povestea, în 
timpul convorbirii avute, cum disci
plina de viticultură, predată în anii 
II și III, beneficiază acum de două 
manuale în loc de unul, care, îm
preună luate, nu depășesc 350 de pa
gini, dar tot împreună luate ar pu
tea fi mult mai bine... înlocuite prin- 
tr-un singur manual de 250 pagini, 
cu o organizare internă superioară.

E adevărat. în urma unei ample 
consultări, Ministerul învățămîntului 
împreună cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii au elaborat și au or
ganizat experimentarea unor noi 
planuri de învățămînt pentru dife
rite forme ale învățămîntului agri
col. Prin aceste planuri de învăță
mînt și programe analitice experi
mentale se urmărește să se asigu
re o mai bună pregătire de specia
litate îndeosebi practică, a absolven
ților. Dar tocmai pentru ca aseme
nea obiective să nu rămînă în sta
diul dezideratelor, ci să capete o 

generalizată, e
se acționeze cu aceeași 
în sectorul elaborării la 
bune condiții a cărților 
în așa fel încît acestea 

rolul lor de

în între- 
sînt deja 
iar acum

mai mici

întrupare concretă 
nevoie să 
hotărîre și 
timp și în 
de școală, 
să-și redobîndească 
prim ordin în traducerea în viață a 
unei politici școlare de largă perspec
tivă. Stabilizarea liniilor directoare 
ale programelor, antrenarea în ela
borarea manualelor a celor mai bune 
cadre didactice, fixarea din timp și 
în strînsă legătură cu realitatea a 
tirajelor, eliminarea anchilozei care 
stăpînește încă o bună parte a com
plicatului sistem de „avizări" a pla
nurilor nu sînt deloc „detalii tehni
ce", ci tot atîtea condiții concrete 
ale unui învățămînt agricol de cali
tate, strîns legat de cerințele efec
tive ale agriculturii noastre, puternic 
angajată într-un proces de rapidă 
modernizare.

Mihai IORDANESCU

Avem a 
un roman 
tură clasică, 
voltă, prin 
te alternări 
nuri, un subiect 
trîns ca problematică : 
o poveste de dragoste 
în cel mai deplin și, 
pe alocuri, romantic 
înțeles al cuvîntului. 
O iubire trăită cu de
cenii în urmă, cu ma
ximă puritate și fer
voare, undeva, într-un 
mic oraș de provincie, 
cu avatarurile ei, cu 
zenitul și crepusculul 
ei, dar care, pentru 
ambii protagoniști are 
valoarea unei experi
ențe fundamentale, 
menită a jalona fluxul 
existenței, a o împlini 
tulburător într-o sem
nificativă etapă și di
mensiune a ei. „Matei 
Iliescu" e ceea ce s-ar 
putea numi o carte 
„tîrzie". Subiectul ei 
nu surprinde prea 
mult prin inedit, fiind 
vorba mai degrabă de 
tratarea cu mijloace 
proprii a unor teme 
deja cunoscute și 
fructificate în literatu
ra noastră, îndeosebi 
în cea interbelică. A- 
tunci cînd capătă con
tur, cînd tinde a se 
închega ca univers de 
viață, ambianța orășe
lului N., în care se pe
trece acțiunea, nu di
feră prea mult de 
imaginea mai veche a 
mediilor provinciale, 
a locurilor „unde nu se 
întîmpla nimic" — 
prospectate cu atîta a- 
cuitate de marii noștri 
prozatori — în care

viața oamenilor se 
scurgea molcom, tăcut, 
în albia uniformă a u- 
nor desuete tabieturi și 
letargice mondenități : 
întîlniri de salon la ca-' 
re se perorează pe di
verse teme sau se pun 
la cale inadecvate că
sătorii. E o lume în 
fond apatică, ieșită din 
timp. încremenită în 
atitudini și obiceiuri 
rigide, conservatoare, 
care consumă, reia cu

mânui formației, ma
turizării sufletului a- 
dolescentin. Dotat cu 
o acută sensibilitate 
și receptivitate, eroul 
înregistrează faptele 
de viață, întîmplările, 
în nuanțele și detaliile 
lor intime, sau le re
constituie ulterior sub 
inrîurirea unor impre
sii prezente. Sînt si
tuații și fapte, peisaje 
și lucruri care s-au în
tipărit adînc în memo-

oarecum din unghiuri 
diferite, ele se dezvă
luie — ca într-un cu
rios fenomen de ana
morfoză — mereu alte
le. în acest flux dis
continuu al faptelor de 
viață, în acest impe
tuos șuvoi al retro- 
specțiilor eroului, prind 
contur imagini și mo
mente încărcate de 
fior poetic : tăcute și 
înmiresmate peisaje 
rustice, tainic învă-

RADU PETRESCU

„MATEI ILIESCU"

obstinație, zilnic, ace
lași ritual al îndeletni
cirilor mărunte. Pri
vită însă numai în a- 
semenea ipostaze, vă
zută mai ales în seden
tarismul ei patriarhal, 
redusă tipologic doar 
la cîteva notabilități 
ale provinciei de odi
nioară, această lume 
pare etanșă, neverosi
mil de imună la soli
citările și determină
rile mediului social, la 
șocul neîntreruptelor 
mutații istorice.

„Matei Iliescu* este 
In același timp și ro-

ria sa — cele legate de 
persoana tatălui, mo
mentele de dinaintea 
și după moartea aces
tuia — pe care, retră- 
indu-le interior, le 
descoperă de fiecare 
dată într-o altă ipos
tază, comportînd sem
nificații și laturi ine
dite. Prin asemenea 
reveniri, autorul suge
rează complexitatea, i- 
nepuizabila substanță 
de viață a unor epi
soade trecute. Reme
morate sau reconstitui
te și în funcție de im
presiile altora, privite

luite In clarobscurul 
selenar, romantic
populate, însuflețite de 
ardenta prezență a ce
lor doi îndrăgostiți.

O asemenea strînsă 
circumscriere temati
că își are, desigur, 
riscurile și rigorile ei, 
solicitînd scriitorului 
profunzime analitică, o 
adîncă intuire a proce
selor sufletești, o artă 
a dozării și concentră
rii situațiilor și episoa
delor imaginate pentru 
a întreține mereu viu 
interesul cititorului.

Or, sub acest aspect,

prin aglomerare exce
sivă de fapte nu întot
deauna semnificative, 
de autentică trăire su
fletească, romanul dă 
uneori senzația de pro
lixitate, devine inex
presiv (și din punct de 
vedere stilistic), lăsînd' 
prea puțin să se bănu
iască acel fundament 
care-i conferă lăuntric 
echilibru și soliditate, 
întîlnim, deseori, epi
soade trenante, care 
deconcertează prin no
ta lor artificioasă, ac* 
centuată și de o ne-’ 
controlată hemoragia 
metaforică. Gîndurile, 
efuziunile lui Matei, 
îndeosebi spre finalul 
cărții, se convertesc în 
adevărate tirade senti
mentale.

Cartea avea, așadar, 
de cîștigat dacă auto
rul ar fi probat un mai 
riguros spirit selectiv, 
comprimindu-i sub
stanța, renunțînd la a- 
cele lungimi care o 
diluează pe alocuri. 
Oricum, prin multe 
dintre paginile sale, a- 
cest roman impune un 
scriitor veritabil, capa
bil a se depăși și a-și 
perfecționa mijloace
le, a se afirma — cum 
am dori-o — tot mai 
plenar, pe măsura ta
lentului său, incontes
tabil. un prozator ale 
cărui viitoare cărți le 
dorim mai apropiate 
de sensibilitatea și, cu 
deosebire, de proble
matica socială a pre
zentului.

Adrion ANGHELESCU

cinema
• Sunetul muzicii (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 12,45, 16,30; 20,15.
• Această femeie : BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,45; 16,15; 18,45; 21,
MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15, ARENELE 
ROMANE — 20,45.
• Cei cinci din cer : LUMINA — 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30. 
a Urmărirea : VICTORIA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15.
• Marele semn albastru : VICTO
RIA — 18,45; 21.
• Petrecerea : REPUBLICA — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 8; 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, STADIONUL DINAMO —
20.30.
• Argoman superdiabolicul : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, la gră
dină — 20.30, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20,30.
• Splendoare în iarbă : CENTRAL
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Program de desene animate t 
DOINA — 10.
• Freddy și ctntecul preriei : 
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. GRADINA MOȘILOR —
20.30.
• Moshl, Moshi, alo, Japonia 11 
C.E.P.E.C.A. : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Străinii : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
<• Dreptul de a te naște : GRIVI- 
ȚA — 10,30; 15.30; 18; 20,30, AU
RORA — 9: 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,30.
• Cazul sergentului Grlșa : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,15.
• Bănuiala ! ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 18; 20, FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30.
• Subiect pentru o schiță — BU
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Departe în Apus : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
• Fanfan la Tulipe t 9; 11; 13,

Articolul 420 î 15,30, Jucătorul — 
18,30; 20,30 — CINEMATECA.
• Sub semnul lui Monte Cristo i 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădină
— 20,30, FLOREASCA — 10; 15,30; 
18; 20,30, ARTA — 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30.
• Al 8-lea : UNIREA — 15,30; 18.
• Așteaptă pînă se tntunecă :
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20,30, COTROCENI — 15,30; 17,45; 
20.
'• Marile vacanțe : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Stăpîn pe situație : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin t 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Cel 1 000 de ochi ai dr. Mabuse 1 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Jurnalul unei cameriste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Salariul groazei : GLORIA — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19.30, FLAMURA
— 11; 16,30; 19,30, TOMIS — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30, GRĂDINA TO
MIS — 20,30.
• Vînătorul de căprioare : POPU
LAR — 15,30; 18.
• Pentru țară și rege : POPULAR
— 20.15.
e Familia T6t : MOȘILOR — 
15,30; 18.
A Misteriosul X din Cosmos 1 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Răzbunătorul : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Aventurile Iul Juan : FLACĂ
RA — 15,30; 18.
• Să ucizi o pasăre cîntătoare i 
FLACĂRA — 20,30.
• Omul care nu poate
VITAN — 15,30; 18.
• îngerul albastru : 
CAPITOL — 20,15; 22.
• Afurisitul de bunic :
BUZEȘTI — 20,30.
• Jocul dubiu în Serviciul Se
cret : GRĂDINA UNIREA — 20,30.

Intitulat. sugestiv 
„Rămas bun de la 
tropi" („Bucsu a tro- 
pusoktol"), ultimul vo
lum de versuri al lui 
Szilăgyi Domokos — 
unul dintre cei mai 
talentați poeți de lim
bă maghiară din Ro
mânia — marchează o 
reușită deosebită în 
peisajul liricii noastre 
contemporane, 
titlului, departe 
fi criptic, se 
șește lesne în 
„Această vară", 
dublă accepție 
geografică, cît 
punctul de vedere al 
poeticii, întrucît în 
limba maghiară „tro
pi" înseamnă și „tro
pice". Mai mult, tropi
cele confundîndu-se — 
pe o linie asociativă 
perfect logică — în 
conștiința poetului cu 
Vietnamul, 
despărțire 
convenții 
nu mai 
concepției 
să exprime 
realitatea încărcată de 
ample semnificații de
vine o consecință ine
rentă a unei sensibili
tăți militante. „Fu- 
ră-ne, vară, fură din 
gura noastră metafo
rele, dezbracă te rog 
cuvintele — adio..." 
exclamă poetul, conti- 
nuînd : „Adio mai
muțe care plîng cu la
crimi omenești/ iambi, 
voi, cu pas de ele-

Sensul 
de a 

deslu- 
poezia 
într-o 

: atit
șl din

gestul de 
de unele 

poetice care 
pot, potrivit 

autorului, 
plenar

fant / șl rime moi de 
fluturi albe / pe a că
ror aripi zboară armo
nia...". Iată și sfîrșitul 
poemului : „O, vara
aceasta, această vară. 
/ Fata morgană apare 
la apăsarea unui bu
ton, / iar florile cîmpu- 
lui se tînguie cîntînd. 
/ Un tunet însă — și

tudine care, Implicit, 
este și una de protest 
împotriva neomeniei, 
a injustiției, împo
triva agresiunii impe
rialiste, a forțelor 
ostile demnității și 
libertății umane stră
bate majoritatea poe
melor cuprinse în vo
lum.

și individuale ale con
temporanilor săi, spu- 
nîndu-le pe nume, au
torul caută și găsește 
— printr-o originală 
topică a frazei poeti
ce, prin inversiuni 
verbale care, totuși, 
nu duc niciodată la 
ermetism, prin ingeni
oase rezolvări artiști-

SZILAGYI DOMOKOS

„RĂMAS BUN

DE LA TROPI"

se revarsă arzind Me- 
congul ; / seara se cul
că lingă mina noastră 
— o liniștim, o lăsăm 
pe mîine, / și cu ea 
și această vară în me
moria noastră ; / ne 
așezăm sub cerul co
mun, aici, acum, și-n 
totdeauna; / cu speran
ță bătătorită așteptăm 
trenul de dimineață". 
De altfel, această ati-

Ințelegînd în mod 
creator legea dialecti
că 
tre conținut și 
mă, 
pe 
cu anumite modalități 
de 
mai 
dei. . _____
frămîntările și aspira
țiile înaintate ale epo
cii, de dramele sociale

a relației
poetul nu 

în mod

din- 
for- 
ru- 

facil
exprimare, 
de dragul 
Impresionat

nu- 
mo- 

de

ce — forme proprii, 
adecvate mesajului 
său poetic. Viziunea 
dramatică nu exclude, 
firește, sentimentul 
împlinirii, poezia lui 
Szilăgyi Domokos fiind 
mai presus de orice 
expresia demnității și 
integrității umane. 
Dialogînd cu un sim
bolic Faust contempo
ran. autorul

tește astfel, In poezia 
„Echinox 
„Am fost 
am fost.
fost pină la capăt, vo
ios și bătăios și vic
torios / decepționat ; 
și am început de ati- 
tea ori din nou, de la 
început / ca 
neastîmpărat. 
neam cinstirea 
și fost — cred, sper — 
cinstit".

Scriind 
rectă, și 
clarativă, 
știent la 
lectual al 
Szilăgyi Domokos sin
tetizează, în lirismul 
său angajat, experien
ța poeziei militante — 
revoluționare pe car» 
grefează inovațiile li
rice ale poeziei mo
derne. Departe de mo
mentul pur experi- 
mentativ, tradiția și 
inovația se filtrează 
matur printr-o sensi
bilitate originală.

Estetici mai mult 
decît discutabile afir
mă că poezia nu se 
scrie cu idei și senti
mente, ci exclusiv cu 
cuvinte, 
du-se de 
prejudecăți, 
Domokos își pune ta
lentul în slujba expri
mării sentimentelor șî 
ideilor contemporani
lor săi, pune cuvîntul 
să le slujească, dînd 
expresie mesajului său 
umanist.

de vară" : 
fericit, da. 

Și tînăr am

veșnic
Rîv- 

și am

o poezie di- 
totuși nede- 
apelînd con- 
efortul inte- 

cititorului,

Distanțîn- 
asemenea 

Szilăgyi

SZASZ Jdnos

GRADINA

GRADINA

teatre

destinate a- 
să-1 fi avut
1 octombrie 
astăzi nu a

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Așa a fost Ia Mexico 
— 20.

din 
că- 
so-
M

indicatori fundamentali,

„SUNETUL MUZICII

fi acuzat t

este, prin tradiție,

La cinematograful „Patria

Filmul cu acest titlu, realizat în studiou
rile ,,20-th Century-Fox'’, a fost distins 
în anul apariției sale cu cinci premii 
Oscar și cu Trofeul celor cinci continen
te, acordat în cadrul M.I.F.E.D.-uIui. Sce
nariul : Ernest Lehman. Regia: Robert 
Wise. Muzica : Richard Rogers. In frun
tea distribuției: Julie Andrews și Cris- 
topher Plummer

t V

H,00 Deschiderea emisiunii — Ml- 
croavanpremiera.

18,05 Universal-șotron — enciclo
pedie pentru copil : Litera

18.30 Actualitatea în economie.

19,15 Anunțuri — publicitate.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20,13 Tele-clnemateca : „Viva Vil
la”.

22,05 Ora editorului.

22.30 Desene animate.

22,40 Gala marilor lnterpreți ro
mâni : Elena Cernei.

23,05 Telejurnalul de noapte.

Vara 
sezonul filmelor distractive, 
și este firesc ca reperto
riul estival să încline spre 
pelicule considerate de di
vertisment. Dar — comedie, 
film muzical, film științifi- 
co-fantastic, film de aven
turi etc. — marea familie 
a divertismentului cinema
tografic nu își justifică 
ponderea pe ecrane prin 
simpla apartenență la 
nul sau altul dintre aceste 
genuri de largă popularita
te. Există și aici criterii 
calitative, genurile de di
vertisment au exigențe care 
le sînt proprii, cer să fie slu
jite de artiști autentici, de 
meșteșugari mai mult sau 
mai puțin dotați.

Uneori, specificul reper
toriului de vară îndeamnă 
la concesii frapante în ma
terie de selecție și pro
gramare. De pildă, filmul 
Misteriosul X din Cosmos, 
prezentat nu de mult în 
premieră, se situează — 
deși beneficiază de abilita
tea scenografilor japonezi 
— la periferia cinemato
grafului de anticipație. Ne-a 
amuzat naivitatea acestei 
producții, cu „monstrul” 
extraterestru, care distruge 
orașe înaintînd cu mișcări 
de balerin, și ne-au șocat 
lipsa de inventivitate a 
scenariului, ca și striden
țele jocului actoricesc.

Eram gata să situăm acest 
film la extrema de jos pe 
scara valorică a peliculelor 
de divertisment din reperto
riul curent (la concurență cu

u-

altele, bunăoară „Sub sem
nul lui Monte Cristo", „ac
tualizare" rudimentară a ce
lebrului roman al lui Ale
xandre Dumas). Dar iată că 
a apărut o peliculă care 
bate de departe recordul în 
materii de absurditate și 
infantilism cinematografic : 
Argoman supcr-diabolicul.

tre ramurile cinematogra
fului comercial. Este greu 
de imaginat ce a putut a- 
duna în acest film regizo
rul italian care, de jenă 
probabil, își ascunde identi
tatea reală sub un pseu
donim cu rezonanță an- 
glo-saxonă — Terence Hat-

tnndu-se”, avioanele 
zbor, sau se luptă și, evi
dent, învinge (hohotind dia
bolic) cîte zece, douăzeci de 
atacanți ; apoi „Jenabel, re
gina lumii" — vampa care 
uneltește, arborîndu-și de
colteul, dintr-un ascunziș 
subteran dotat cu fel de fel 
de aparate, roboți, trape etc.

terne, șeful forțelor nucle
are N.A.T.O., diferiți gene
rali sînt, pe rînd, substitu- 
iți de manechinele frumoa
sei Jenabel). în subsidiar se 
fură, la Londra, o relicvă 
inestimabilă din tezaurul 
coroanei, iar la Paris este 
golită de rezerve Banca 
Franței. Iar șirul stupidită-

Ecranul suportă orice; 
dar spectatorul?

Pe marginea filmului „ARGOMAN SUPER-DIABOLICUL"

Nu este ceea ce se înțe
lege prin aprecierea de 
„nereușită". 
per-diabolicul" se 
calificărilor uzuale 
pinge orice criterii de com
parație. E, pur și 
un film de o naivitate ri
zibilă, edificator pentru 
inepțiile pe care le poate 
genera cea mai facilă din-

aprecierea
„Argoman su- 

refuză 
și res-

simplu,

haway. în primul rînd, 
„eroul principal" : frumosul, 
elegantul și bogatul sir Re
ginald, de fapt un „super
man" înzestrat cu însușiri 
supranaturale și care — în 
această ipostază — aban
donează costumul impeca
bil pentru a apărea îmbră
cat intr-o pelerină ridicolă 
(ca aceea a „Motanului în
călțat") și oprește, „concen-

în centrul „conflictului” 
— un enorm diamant sin
tetic, care are puterea de a 
anula coeziunea molecu
lară (!), dar și de a... ani
ma niște , manechine, pe 
care „Jenabel, regina lumii" 
le înzestrează cu fizionomia 
și personalitatea unor înalți 
funcționari, deveniți astfel 
sclavii ei (ministrul de in-

ților, la nivelul intelectual 
al unui copil de 5 ani, con
tinuă în aceeași factură...

Mai adăugăm că povestea 
excelează prin lipsa episoa
delor de „suspens" auten
tic, ca și a sclipirilor de 
ironie, că interpretarea 
este adeseori precară, că 
diferitele întimplări sînt 
cusute între ele cu ață 
albă... Publicul se plictiseș-

te, sau este stupefiat de 
puerilitatea acestei pelicule 
în care este aglomerată 
toată recuzita genului, mi
nus harurile și farmecul lui.

Dacă ai simțul umorului, 
„Argoman super-diabolicul" 
te „distrează" totuși, în felul 
său, iar în sala de cinema
tograf mulți spectatori iz
bucnesc în rîs la „scenele 
tari" ale filmului. Dar a- 
ceastă reacție a publicu
lui față de ridicolul pe
liculei la care ne refe
rim nu poate fi invo
cată drept criteriu de se
lecție ! Evident, nimeni nu 
poate pretinde ca reperto
riul estival să fie alcătuit 
exclusiv din capodopere. 
Insă a oferi — și încă la 
mai multe săli și grădini 
centrale — o astfel de ma
culatură 
înseamnă a 
de decență 
și a friza 
pect față 
tul că pe 
simultan, și 
divertisment reprezentative 
(de la „Așteaptă pînă se 
întunecă" pînă la „Sunetul 
muzicii") sau că au fost re
luate unele succese ale a- 
nilor trecuți (semnalăm 
„Fanfan Ia Tulipe") nu 
schimbă datele problemei. 
Pentru că nimic nu în
dreptățește abdicarea de la 
considerentele de valoare, 
inclusiv și poate chiar în
deosebi în cazul atît de larg 
frecventatelor filme de di
vertisment.

cinematografică 
depăși limitele 
în programare 
lipsa de res- 

de public. Fap- 
ecrane rulează, 
cîteva filme de

D. COSTIN
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OMUL FA ȚĂ IN FA TĂ CU EL INSUSI...
ă gîndeam în aceste zile : 
munci uriașe — cer efor
turi pe măsură. Mașini, 
mecanizare, automatizare 
— sînt puse toate în fron

turile marilor eforturi. Dar toate a- 
ceste mașini, mecanizări, forțe ale 
tehnicii, ale industriei — nu explică 
pe de-a-ntregul tot efortul, toată u- 
riașa forță care strămută munții, 
înalță orașe, sapă uriașe volume de 
pămînt. Mai este ceva, mai există o 
forță care dă aripi 
trei ; care însu
flețește, încălzeș
te totul. Este o 
umanizare a mun- 

a efortului, 
suflu uman 

agerime 
lucrărilor 
căruia îi

patosul
pa- 

comunist,

pămîntului, pie-

tru care trebuie găsită soluția. Sînt 
oameni pe care îi asemăn cu adevă
rate centrale de vîrf, centrale de in
tervenție ; oamenii care din sufletul 
lor generează acea generoasă energie 
de vîrf și o răspîndesc în jurul lor, 
o transmit oamenilor din colectivele 
lor de muncă.

Fiecare om — la locul lui în viață, 
la locul lui de muncă și pe întreaga 
arie a existenței lui printre oameni, 
fiecare este și poate fi, deci, o cen
trală de vîrf, o microeentrală de e-

dințelor noastre ; o emanație puterni
că a gîndirii noastre despre ceilalți 
oameni, a idealurilor noastre, a ata
șamentului nostru față de idealul 
socialist, o emanație a faptelor, a u- 
manismului și a umanității noastre.

Patosul construcției, al creației 
materiale și spirituale, patosul co
munist — reprezintă o categorie de 
energii morale, una dintre marile 
resurse spirituale, de care trebuie să 
fim conștienți și pe care trebuie să 
știm să o prețuim. Acest patos poli-

di. 
un 
care dă 
tuturor 
— Și 
spunem 
construcției, 
tosul 
combustibilul mo
ral al oamenilor, 
singele invizibil, 
nobil, care ne 
străbate și ne u- 
nește și ne forti
fică.

La Combinatul 
siderurgic Galați 
am cUnoscut oa
meni, construc
tori, a căror ini
mă uriașă am a- 
semuit-o cu uria
șa fabrică de oxi
gen, cu fantasti
cele sfere de o- 
țel, bubuind veș
nic, răsunînd pes
te întregul combinat și peste oraș, 
împingind în întreg combinatul, în 
uriașele furnale — uriașe furtuni, 
fluvii de oxigen. Am cunoscut oa
meni al căror suflet semăna cu 
hidrocentralele, cu centralele electri
ce pe care le construiau, semănînd 
cu energiile pe care le modelau ; 
inimi zbuciumate, puternice, ca și 
materia în preajma căreia își desfă
șoară munca de constructori ai socia
lismului. Pe marile șantiere de iri
gații, în Dobrogea și în Bărăgan, am 
cunoscut oameni din conducerea șan
tierelor a căror inimă semăna, ea în
săși, prin forță, prin patos, cu niște 
mari sisteme de irigații revărsînd a- 
supra colectivelor de oameni vitali
tatea, dinamismul, pasiunea muncii, 
entuziasmul ; semănau, ei înșiși, cu 
acele uriașe chesoane, stații de pom
pare pe care le construiau în beton. 
Pretutindeni, am cunoscut oameni 
avînd uriașe puteri binefăcătoare a- 

lucrau, 
patosul

ESEU DESPRE
PATOSUL COMUNIST

Traian COȘOVEI

supra oamenilor cu care 
transmițîndu-le energia și 
lor.

Cine sapă, cine cară, cine 
mereu piatră, pămînt, lemn, 
riale — poate să ne spună 
zile cînd toată materia este mai grea, 
și lemnul, și piatra, și pămîntul, și 
varul, și cimentul, și griul, și pîinea — 
totul se urnește mai greu ; și sînt 
zile cînd toate sînt numai soare ; că 
într-o zi, mașinile merg mai ușor, 
mai bine, mai frumos, mai ager, mai 
desăvîrșit și în altă zi merg mai din 
greu. Ce face această diferență ? De 
uhdfe vin aceste schimbări între iner
ție și agerime ?! Din acea tensiune 
sufletească, acea stare a spiritului, 
elanul, optimismul, suflul, căldura, 
patosul, sentimentul. Scade sau sufe
ră căderi tonusul și atunci toate lu
crurile devin mai grele, se urnesc 
mai greu, se tîrîie. Și în industrie, 
pe marile șantiere, la marile obiec
tive tehnice, unde sînt concentrate 
mari energii electrice — scade une
ori curentul, înalta tensiune în sis
temul energetic supus la prea mari 
eforturi, suprasolicitat — și atunci 
trebuie să intervină o centrală elec
trică, o hidrocentrală, să introducă 
curent în sistem, să readucă înalta 
tensiune. Și în clipa acestei inter
venții și becurile luminează mai tare, 
și mașinile pornesc din plin, și totul 
își reia mersul normali ușor, plin.

Așa se întîmplă și cu oamenii. Și 
cine lucrează cu oameni, cu colecti
ve, știe bine, cunoaște bine acest fe
nomen : scăderile de tensiune într-un 
moment de oboseală, de impas, de 
greu care trebuie urnit din loc, pen-

încarcă 
mate- 

că sînt

nergii morale de vîrf. In familia lui, 
în colectivul lui, in brigada lui, în 
școala lui, printre elevii lui, în e- 
chipa lui, printre prietenii lui. Astfel 
de oameni răspîndesc lumină, înaltă 
tensiune morală, optimism, entu
ziasm, suflu al muncii, al dragostei 
de muncă, încredere, sănătate, ca și 
vitalitate sufletească, căldură, priete
nie, solidaritate, îndemn, sprijin, dă
ruire, devotament — cu un cuvînt: 
patosul vieții, patosul comuniștilor.

bișnuim să ne luăm, din 
cînd în cînd, tensiunea, 
să ne verificăm greuta
tea ; dar ne gindim, ne 
măsurăm noi această di

mensiune a existenței noastre prin
tre oameni ? Cît de mare este aceas
tă tensiune, ce aport sufletesc, moral 
avem noi în existența oamenilor din 
jur, cu cît o îmbogățim, cu cît o 
luminăm — sau, dimpotrivă, cu cît 
o sărăcim și o umbrim.

Mă gîndesc, în primul rînd, la oa
meni care au în grija lor colectivități 
mai mici sau mai mari : ce rol 
uriaș, ce răspunderi uriașe au acești 
oameni. Ei sînt — ei trebuie să fie 
într-adevăr ca niște centrale de vîrf, 
centrale de intervenție. Iată : sînt 
două brigăzi de cîmp, două lanuri de 
grlu și două lanuri de porumb ală
turi ; sînt două grădini alături, cu 
doi brigadieri ; și într-una toate au 
crescut din plin, iar în cea de ală
turi au rămas mai mici. Care-i mo
tivul ? S-a muncit la fel. Dar dacă 
s-ar căuta mai adine, s-ar descoperi 
diferența dintre cei doi brigadieri : 
unul cu o inimă uriașă, cu un plămîn 
uriaș răspîndind în jur, în oameni, 
voia bună, sănătatea, dragostea de 
muncă, suflul robust, cinstea, sinceri
tatea, întrecerea, entuziasmul, hăr
nicia, iscusința ; celălalt — cu un 
suflet mai sărac.

Am întîlnit uneori oameni din bi
roul cărora ieși ca opărit, fără 
nici un elan, fără nici o dra
goste de muncă sau de viață, 
descurajat, descumpănit, cu încre
derea în tine retezată ; dar am cunos
cut, mai ales, oameni din biroul că
rora ieși cu sufletul, cu inima ca o 
pîine mare, albă, din Banat, sau ca 
o pline uriașă de sub țest, din Ol
tenia.

O imensă bogăție, forjă sufletească 
ți-au fost transmise în cîteva minute 
de discuție, de osmoză creatoare.

Prin urmare, acest suflu moral, 
acest oxigen spiritual pe care îl pu
tem transmite oamenilor, acest patos 
creator este o emanație a personali
tății noastre, a convingerilor și cre-

ce ne spune 
stenodactilo- 
adevărat, ci
ne rămine 
cerem hotă-

tic, patos al muncii este cea mal 
mare investiție morală a noastră.

Suflul mobilizator, dinamizator, 
energiile trezite și amplificate in 
noi ; uriașa pulsație de viață, de 
încredere, de îndrăzneală creatoare, 
de tenacitate, de curaj, de luptă, de 
abnegație, de optimism, de eroism, 
de omenie — constituie o realitate a 
societății noastre și o reală sursă de 
energii morale, alimentată și îmbo
gățită necontenit de partidul comu
nist. Mă gîndesc la acea forță 
tonifiantă, reconfortantă, care se 
transmite din comportarea unor 
oameni, din gesturile lor, din fap
tele lor, din gîndirea lor, din modul în 
care ei se interesează de oameni, de 
problemele lor, din modul cum rezol
vă problemele oamenilor. I-am cunos
cut și îi cunoaștem direct, fiecare, în
tr-o experiență personală ; i-am cu
noscut și îi cunoaștem din relatările 
altora, cuprinși în bucuria șl mîndria 
cu care alții ne impărtășesc luptele, 
eforturile și biruințele întru care au 
fost ajutați.

Sînt oameni, conducători, care știu 
că rezolvarea problemelor de viață 
ale celor din colectivul lor, nu este 
numai o problemă administrativă, ci 
în primul rînd înseamnă un act de 
participare la viața oamenilor, un 
act de umanizare a eforturilor care 
trebuie făcute. Este dovada cea mai 
bună că totul este pentru oameni : 
un act care luminează mai bine sen
sul eforturilor ; dă aripi oamenilor, 
dezlănțuie în ei încrederea, entuzias
mul, patosul. Și cită încredere, hotărî- 
re, îndîrjire, am putut vedea în zilele 
de grea încercare, pe muchea dintre 
ape și pămînt, pe acele diguri — 
zid omenesc în cel mai înalt înțeles 
al cuvîntului !

Ii compar pe acești oameni cu 
uriașa fabrică de oxigen de la Com
binatul siderurgic din Galați, pulsînd 
oxigenul pe o rază uriașă în jurul 
lor. îi compar pe acești oameni cu 
niște centrale electrice — și îndeo
sebi cu acea centrală de vîrf, cen
trală de intervenție care se constru
iește pe Lotru, a cărei menire este 
să trimită in sistemul energetic al 
țării așa-numita energie de vîrf, a- 
tunci cînd solicitările sînt maxime. 
Astfel sînt și acești oameni, comu
niștii, generînd și pulsînd în lumea 
din jurul lor o nobilă energie de 
vîrf, care stă la baza tuturor înfăp
tuirilor de azi și luminează perspec
tiva.

Ii compar pe acești oameni cu niște 
mari comandanți, conducători de 
bătălii pe imensele fronturi de lucru 
și fronturi morale, în zonele grele, 
unde bat furtunile cele mai mari 
și unde fără acest suflet uriaș, fără 
acest patos creator nu s-ar clinti 
nici o stîncă.

xistă — generatoare de 
energii și de frumusețe 
umană — o solidaritate 
nobilă, specifică oameni
lor care muncesc, con

opera în care sint angajați oamenii ; 
solidaritatea dintre acești oameni. 
Nici un om dintre ei să nu fie uitat ; 
nici un om dintre ei să nu fie lăsat 
în urmă, lăsat de o parte. întregul 
șantier, întregul colectiv de muncă, 
întreaga țară, trăiește ca o singură, 
splendidă ființă.

In aceasta stă esența solidarității 
umane, care adunată construcție cu 
construcție, șantier cu șantier, co
lectivitate cu colectivitate — dau lao

laltă uriașa soli- 
daritate a poporu
lui intreg in ju
rul partidului și 
in jurul uriașului 
edificiu al țării.

Există un gen 
de energii morale, 
pe care șantiere
le, marile obiec
tive, colectivită
țile de muncă le 
generează la o 
înaltă tensiune, 
care cresc, se a- 
dună, precum rî- 
urile <jin sistemul 
Lotru, in imensul 
lac — și care, ca 
și energia elec
trică, pornesc pe 
fire nevăzute, și 
sporesc intensita
tea luminii în mi
lioane de conștiin
țe. Cît de mult a 
crescut această in
tensitate în aceste 
zile și nopți, cum 
a destrămat ea cu 
putere de fulger 

omenesc bezna stihiilor dezlănțuite — 
am văzut, am trăit cu toții. Milioane 
de conștiințe s-au contopit intr-una 
singură la intensitatea înaltei, nobi
lei solidarități.

m cunoscut, la Lotru, pe 
directorul general al șan
tierului. Am avut impre
sia că toate rîurile din 
sistemul Lotru și Arge

șul, și Bistrița, pe unde a mai 
lucrat acest om al șantierelor hi
droenergetice, i-au transmis cîte 
ceva din forța lor, din debi
tul lor energetic, din vitalitatea și 
robustețea lor încărcindu-1 cu un 
splendid umanism activ pe care el îl 
pulsa întregului șantier, dînd între
gului șantier unitate de gindire și de 
acțiune, o înaltă tensiune creatoare. 
O bogată experiență de viață, de 
construcție pe marile șantiere i-au 
dat acestui om — ca și multor colegi 
și colaboratori ai săi — o bogăție su
fletească, o uriașă putere morală, un 
splendid potențial uman — energii 
pe care el, ca un transformator de 
înaltă tensiune, le transmite între
gului șantier.

Am dat un exemplu, gîndindu-mă 
la exemple mai mari, mai generoa
se, pe care le trăim cu toții, din care 
primim cu toții acea înaltă tensiune 
spirituală ce devine o prețioasă in
vestiție morală pentru noi toți. Este 
investiția morală pe care ne-o acor
dă cu generozitate conducerea par
tidului și a țării noastre. Este acea 
investiție care se transformă în 
mintea noastră, în brațele noastre — 
în flacăra vie a ideii, în flacăra pu
ternică a acțiunii.

Există, undeva, într-o 
zonă geografică al cărei 
nume nu spune prea mult, 
între Birsești și Suseni, deci 
între marginea Tîrgu-Jiu- 
lui și o carieră de piatră 
ascunsă în munți, o șosea 
ca toate șoselele, o șosea- 
magistrală lungă de 16 km, 
dar a cărei imagine, de o 
banalitate mai mult ca per
fectă, te izbește în plin o- 
tiraz, ca un șoc. Cînd o 
vezi prima oară, cînd pă
șești prima oară pe această 
șosea, ai sentimentul că ai 
mai văzut-o, că o cunoști 
foarte bine.

Șoseaua magistrală dintre 
Birsești și Suseni e dezo
lantă ca și pustiul pe care-I 
străbate. Pe o distantă de 
16 km. cît ține drumul, nu 
sînt decit întinderi de ier
buri, arbori și stînci. Nici o 
casă cît vezi cu ochii, 
nici un om pe marginea 
drumului. Și atunci, în cli
pa cînd liniștea ți se pare 
definitivă, apar camioanele.

Uriașe autocamioane „Be- 
laz", grele de 25 tone, cu 
o capacitate de 27, vin pe 
șosea. Urcă spre munți, co
boară din munți. Intre 6 
dimineața și zece seara, a- 
celași camion, cu același 
număr, va fi întîlnit. exact 
în același punct, în dreptul 
aceluiași arbore sau al a- 
celeiași pietre, la un inter
val de exact o oră. Șoseaua 
are 9 metri lățime. „Belaz“- 
urile cu gigantice basculan
te, au cite 4,20. Cind doi 
pachidermi de oțel venind 
din sensuri contrare se în- 
tîlnesc în același punct, și 
acest punct poate fi unde
va, la o curbă amețitoare, 
pe serpentine, spațiul din
tre ei rămine doar de 60 
centimetri. Și dacă urmă
rești aceste convoaie de 
pachiderme care trec pe 
șosea cu un vuiet surd si 
cu o viteză egală, lentă, 
ireal de egală, de monoto
nă. ca și cînd toate ar fi 
comandate de aceeași mină, 
te gîndești, involuntar, Ia 
acele, la rotițele, la meca
nismul perfect și fin al unui 
ceasornic. Iar dincolo de 
această imagine a preciziei 
se află rigurozitatea organi
zării, spiritul unei înalte 
răspunderi care nu poate iz
vorî decit dintr-o temeinică, 
îndelung educată, conștiință 
muncitorească.

80 de șoferi, conducători 
de „Belaz“-uri și „Tatre", 
lucrează zilnic pe magistra
la Birsești—Suseni. Urcă la 
cariera din munți, coboară 
tirînd în bascule piatră de 
calcar pentru Combinatul 
de materiale de construc
ții din marginea Tîrgu-Jiu- 
lui. între 6 dimineața și 10 
seara, în două schimburi, 
însemnînd fiecare cite 7—8 
curse cu piatră. Un loc de 
muncă pe care puțini îl cu
nosc, pe care chiar și oa
menii fabricii îl ignoră, un

loc de muncă întins pe ÎS 
km și care este al fabricii 
dar începe la poarta ei, la 
una din porțile lăturalnice, 
de unde șoseaua pornește 
spre munți. Sînt 80 de băr
bați de vîrste diferite. Pe 
„Belaz“-ul cu numărul 31- 
Gorj-662, Gheorghe Mischie, 
în vîrstă de 42 de ani. pre
dă volanul, la ora schim
bului, lui Iacob Cașotă. de 
25 de ani. Sînt 80 de băr-

colosului se face acolo, pe 
serpentine, în locurile a- 
celea atit de periculoase, 
mai ales iarna, cînd e po
lei. Și pentru că fabrica, 
marele combinat de la Tîr- 
gu-Jiu, unul din cele mai 
mari ale țării, este pînă la 
urmă în miinile lor, ale ce
lor 80. care aduc din munți 
materia primă. Orice dere
glare în acest mecanism, 
orice mișcare greșită în

Undeva,

pe o șosea
netrecută

pe nici o
hartă

bați care, toți, indiferent 
de vîrstă și de experiență 
și de categoria de încadra
re, au dat, la angajare, un 
examen. De teorie, de prac
tică, de șoferie, de mecani
că, de rezistență fizică, 
stăpinire a nervilor, 
reacții la neprevăzut, 
promptitudine a deciziei.

Gheorghe Mischie e șo
fer de 25 de ani. Unul din 
copiii săi este și el șofer, 
și încă de categorie supe
rioară. Răspunderea, aici, e 
mare. Pentru că un „Be- 
laz“ costă scump, aproa
pe un milion de lei. 
Pentru că manevrarea și 
întreținerea acestui colos, a 
acestei mașini-uzină, în 
care numai o cutie de vite
ze cintărește o tonă, sînt 
cît se poate de complicate 
și dificile, înseamnă, prac
tic. un perpetuu examen. 
Și pentru că manevrarea

de 
de 
de

Apărarea 
vinovăției ?

în articolul „Cavaleri 
fără glorie ai turniru
lui pe asfalt" („Scin- 
teia" din 18 martie 
a.c.) in care erau in
criminate ținuta neco
respunzătoare și atitu
dinile antisociale ma
nifestate in public de 
către unii tineri, se 
vorbea și despre e- 
levul Dan Crinu, de la 
școala de specializare 
post-liceală de steno
dactilografie și secreta
riat, din strada Sf. 
Voievozi nr. 52-54, sec
torul 8. Elevul fusese 
admonestat pentru ți
nuta sa neîngrijită, 
care ultragia normele 
de bună cuviință. Pe 
bună dreptate, in ar
ticol se vorbea și des
pre răspunderea ce in
cumbă cadrelor didac
tice, organizației U.T.C. 
din școala respectivă 
pentru îngăduința ce o 
dovedise față de com
portamentul unor ast
fel de elevi.

Lucruri limpezi. Iată 
însă că intr-o scri
soare adresată redac
ției, direcțiunea școlii 
(director : A. Popescu) 
nu este de acord cu 
sesizarea făcută in 
articol. declarindu-l 
<— nici mai mult, nici 
mai puțin decit — „ca
lomnios și ofensator" 
iar pe autor acuzin-

du-l de „superficiali
tate, inabilitate, como
ditate și lipsă de simț 
al răspunderii". (!) 
Pentru ce toate dstea? 
Pur și simplu pentru 
că (cităm textual) „ele
vul a fost sistematic 
admonestat pentru ți
nuta lui primitivă de 
lățos... pentru că școala 
n-a , permis nici unui 
elev să aibă ținuta 
scandaloasă afișată și 
întreținută de insubor
donatul elev Crinu 
Dan, numai prin îngă
duința părinților lui... 
pentru că, in ziua in 
care a fost pescuit din 
oraș în situația de 
contravenient, elevul 
Crinu D. fusese scos 
de la clasă și tri
mis acasă pentru a-și 
civiliza ținuta...", ( Se 
mai aminteau in scri
soare și alte abateri 
grave ale elevului Cri
nu I. Dan, intre care 
furt, absențe nemoti
vate, pentru care a 
fost o dată exmatricu
lat dar cu dreptul de 
reînscriere și „pedep
sit" cu nota 7 (șapte) 
la purtare.

Comentariile parcă 
n-ar mai fi necesare și 
totuși... Dacă pen
tru toate faptele gra
ve pe care ni le 
dezvăluie scrisoarea,

direcțiunea școlii l-a 
pedepsit cu nota 7 la 
purtare (comportarea 
lui reclama o notă sub 
cinci, cu toate conse
cințele ce decurg de 
aici) oferindu-i posi
bilitatea de a „perse
vera" în continuare și 
trimițindu-l la părinți 
pentru a-l „civiliza", 
atunci afirmația din 
articol este pe deplin 
întemeiată. Citind u- 
nele declarații ale ele
vului care dezvăluiau 
îngăduința școlii față 
de manifestările lui, 
articolul afirma :

„Dacă 
viitorul 
graf este 
tunci nu 
decit să
rit cadrelor didactice, 
organizației U.T.C. din 
școala respectivă să-și 
facă datoria".

Scrisoarea școlii ne 
suspectează că l-am 
folosit pe „dacă" nu 
cu valoare de ipoteză, 
ci ca pe o afirmație. 
Nu. Acel „dacă" era a- 
tunci, la 18 martie, pur 
ipotetic. El a dispărut 
acum prin afirmațiile 
din scrisoare. Retran- 
scriem fraza, corect: 
„Cerem hotărit 
drelor didactice, 
nizației U.T.C. 
școala respectivă 
facă datoria".

ca- 
orga- 

din 
să-și

struiesc împreună. Solidaritatea cu

strategia dirijării mașinilor 
pe șoseaua cu serpentine, 
pot paraliza combinatul și 
munca a mii de oameni. 
Oricare din cel 80, deci și 
Cașotă, care n-are decit 
douăzeci și ceva de ani, 
ține in miinile sale, în a- 
fară de milionul „Belaz"- 
ului, alte milioane și mi
lioane de lei. într-adevăr e 
un examen, un examen di
ficil, dar sentimentul fiecă
rui om care intră in acest 
colectiv este sentimentul că 
a fost promovat intr-o școa
lă de înaltă clasă, o școală 
a perfecționării continue.

Urcăm spre munți. Lingă 
mine. în cabină, Gheorghe 
Mischie. Obraz înnegrit de 
vint, osos, ciolănos, ca și gi- 
tul cu gulerul descheiat, ca 
și miinile care țin puternic 
volanul. Șoseaua fuge lent 
pe sub noi, viteza mașinii 
e obligatoriu constantă, de 
numai 35 km. pe oră, fi
indcă altfel s-ar produce 
„caramboluri" la carieră și 
fiindcă, practic, nu-i nevoie 
de mai mult. Cabina e 
înaltă, sîntem la cîțiva me
tri deasupra drumului, cu
rentul de aer e mai puter
nic aici, și cînd trecem pe 
lingă „Belaz“-uri care co
boară, zgomotul lor ne iz- 
best’ timpanul ca o împuș
cătură.

— Se mat Întimplă și 
accidente, tovarășe Mis
chie ?

— Un șofer, un băiat 
mai tînăr, s-a rostogolit 
de pe serpentină și s-a dat 
de natru-cinci ori peste 
cap. N-a pățit nimic. S-a 
ținut strîns cu mîinile de 
volan, uite-așa, și n-a pățit 
nimic. Da’ a stat cu mași- 
na-n garaj o lună. El și cu 
băiatul din schimbul lui au 
muncit zdravăn ca s-o re
pare.

Intrăm pe serpentine. 
Intre o cotitură și alta a 
drumului sînt uneori doar 
cîțiva metri. Șoferul ține 
volanul cum ai 
nimal furios de 
poi munții se

ține un a- 
coamă. A- 
dau la o

parte, se deschid într-un 
amfiteatru în fundul căruia 
lucește cupa unui excava
tor. Vom sta acolo exact 
5 minute, pînă cînd cupa 
de 4 metri cubi, rotindu-se 
de exact 6 ori 
basculei noastre, 
cârca cu tone de

— Și altceva, 
Mischie ?

— Altceva, ce ?
— Așa. știu și eu, ce g-ar 

mai putea povesti, ce se 
mai întimplă pe aici...

— Nu se întimplă țlmie.
Pe acest drum, pe șo

seaua magistrală Birsești- 
Suseni, netrecută pe nici o 
hartă, nu trebuie să se în- 
timple nimic. Aparent, ni
mic altceva decit cele 7—8 
curse, cele 5 minute la ca
rieră, cei 35 kilometri înre
gistrați la bord ca viteză o- 
bligatorie, cei 60 de centi
metri la întilnirea între 
două ,.Belaz“-uri. Dar toc
mai această „lipsă de eve
nimente", cit de relevantă 
este pentru felul cum iși 
înțeleg și-și respectă oame
nii meseria !

Povestea cu băiatul care 
s-a rostogolit de pe serpen
tine a intrat, prin unicitatea 
ei, în legendă, pare nevero
similă chiar și eroului el, 
nici el și nici ceilalți nu 
mai știu dacă s-a intimplat 
cu adevărat și dacă s-a în- 
timnlat în primăvara tre
cută. la începutul dezghe
țului, sau acum două ori 
trei primăveri. Pe acest 
drum nu trebuie să se în- 
timple nimic. Și nu se în
tîmplă. Intimplările rămin 
dedesubt, sub noi, sub ei. 
sub cabina care plutește 
lent, în același ritm, cu ace
eași viteză, prin aerul rece 
și rar al muntelui. Tntim- 
plările rămin în serile și 
nopțile petrecute acasă, in 
oaza liniștită și reconfortan
tă a familiei, printre prie
teni. acolo unde energiile 
cheltuite peste zi se refac 
conform unui program la 
fel de riguros, unei existen
țe armonioase. Da, munca 
de performantă impune via
ța ordonată și calmă — con
tinuare 
muncii 
sonale, 
Pentru 
este ca 
de muncă „să nu se întîm- 
ple nimic". Sau. cu alte cu
vinte, datoria acestor eroi 
este să nu fie eroi.

Aici, pe magistrala de be
ton care urcă de la o fabrică 
Ia o carieră de piatră. în
tr-o zonă geografică al că
rei nume nu spune prea 
mult, am cunoscut 80 de 
oameni care si-au asumat o 
muncă și o răspundere ,de 
un eroism și o bărbăție 
exemplare.

Șoferii și mecanicii secto
rului de transporturi al 
combinatului sînt; cu toții, 
160 Dintre ei. aproape ju
mătate. sînt comuniști. Ei 
imprimă și celorlalți, tu
turor tovarășilor de muncă, 
spiritul responsabilității ce
rute de această meserie a 
oamenilor pricepuți și pu
ternici. Tocmai acest lucru
— care reflectă 
conștiință, de 
responsabilă la 
construcție, la 
marelui colectiv
— ți se impune cu deose
bire, dincolo de munca apa
rent aceeași, tenace.

Iată o frumusețe lăuntri
că. discretă, pe care repor
terul o descoperă în tovă
rășia oamenilor de la volan. 
Și, renunțînd să mai caute 
întimplarea, neprevăzutul, 
privește din nou pachider
mele de oțel care urcă spre 
munți, se fac mici, tot mai 
mici, dispar după stinci, cu 
oamenii lor care nu se văd, 
pe care prea puțini îi cu
nosc, care vorbesc puțin, 
care nu știu altceva decit 
prețul faptei.

deasupra 
o va în- 
piatră.

tovarășe

firească a eticii 
în preocupările per- 
în viața de zi cu zi. 
că, datoria celor 80 
in timpul celor 8 ore

gradul de 
participare 
opera de 

eforturile 
al fabricii,

I. CRAIOVEANU

Nimeni nu poate trăi fără muncă, 
pe spinarea altora. Nimeni nu poate 
trece clandestin prin viață, ca un pa
razit. Silvestru Drelciuc din comuna 
Frasin, județul Suceava, avea toate 
motivele să înțeleagă aceste elemen
tare și fundamentale adevăruri. Era 
de așteptat — după un șir de delicte 
— să înceapă un drum nou, de care 
să nu-i fie rușine, la capătul căruia 
să aibă satisfacția că a găsit în el 
resursele necesare pentru a munci și 
trăi demn, alături de ceilalți. Avea ' 
toate motivele. Dar... e de preferat 
să ne referim la fapte.

Căutat pentru furt de obiecte, de 
către organele de miliție din Gura 
Humorului și Frasin, Drelciuc își gă
sește spre sfîrșitul anului trecut refu
giul pe șantierul de construcții Man- 
galia-Nord. După cîteva zile de „lu
cru" se îmbolnăvește subit, pretext 
pentru a rămine singur în dormitorul 
comun. Aici operează pe îndelete. In 
mormanul de haine pe care îl ia cu el 
din dormitorul în care își „îngrijea 
șubreda-i sănătate" fură și Buletinul 
de identitate al zidarului Gh. Szent- 
gySrgyi.

De aici încolo, omul care-și schim
bă prin furt identitatea — dar nu și 
năravurile — va îmbrobodi o sumă 
întreagă de gură-cască. Aceștia îl 
creditează cu naivitate, dovedesc gra
ve neglijențe în serviciu, pun cu ușu
rință la dispoziția escrocului hîrtiile 
pe care le solicită, îl angajează in 
serviciu în meseriile pe care pretin
dea că le ștăpînește.

—■ Sînt zidarul Gh. S„ bate escro
cul, chiar în ziua furtului, la ușa Șan
tierului de construcții nr. 111 din 
Constanța. Vreau să mă angajez.

— S-a făcut, îi zice șeful persona
lului.

După două zile, proaspătul angajat 
se „îmbolnăvește", e internat la Spi
talul unificat nr. 1 Constanța, preia 
îndată difuzarea presei în această uni
tate spitalicească și... fuge cu banii. 
Unde ? La I.A.S. sere-Codlea. I se 
adresează lui Gh. Matahon, șeful ser
viciului personal :

— Aveți nevoie de zidari ?
— Avem.

— îmi ofer serviciile.
— Te angajăm.
Bineînțeles, Drelciuc se legitimează 

cu buletinul de identitate furat. Da
că Gh. Matahon, în virtutea unor ele
mentare obligații profesionale, ar fi 
confruntat fotografia cu modelul viu 
din fața sa, ar fi remarcat ușor că

cu niște acte ! Cîteva analize, acolo, 
le mai obții. Ce te faci însă cu du
plicatul după certificatul de naștere, 
cu viza pe buletin ? Va reuși oare 
Drelciuc să iasă cu bine și din acestg 
încercări ? Să vedem. Pînă una alta 
el „atacă frontal" starea civilă din 
Tg. Mureș. înainte de toate avea ne-

care avea s-o denunțe mai apoi nu 
vreun funcționar conștiincios, ci soa
cra escrocului !...

— Sînt pur și simplu consternat de 
toate acestea, se arată nedumerit to
varășul Dumitru Mosora, secretarul 
consiliului popular al municipiului 
Brașov. Nu, la starea civilă nu se

Măștile escrocului
și cîteva chipuri

„candide
unul este „zidarul" ce ardea de do
rința angajării și altul cel de pe foto
grafia buletinului. Gh. Matahon, însă, 
trîntește ștampila și „botează" un nou 
salariat. Urmează tablourile obișnuite 
ale comediei : „îmbolnăvirea", Spita
lul unificat nr. 1 din Brașov. Aici 
cade victimă Aurora M., internată și 
ea, pe care o cere în căsătorie. Fata 
acceptă ușor pe tînărul ai cărui 
părinți au murit într-un tragic ac
cident de circulație (după propria-i 
povestioară servită în sos melodrama
tic. de presupusul zidar).

La orizont apar însă cîteva semne 
de întrebare : căsătoria se face totuși

voie de piesa grea, duplicatul după 
certificatul de naștere. Ilenei Vas, 
funcționara ce-i eliberează hîrtia, 
i se pare puțin cam curios accen
tul de moldovean sadea al acestui 
Szentgyorgyi. Dar, „pentru că avea 
actele in regulă", nu se mai obosește 
să se uite pe buletin, să confrunte, și 
înmînează senin individului duplica
tul după certificatul de naștere. In
tre timp Drelciuc îi îmbrobodise și pe 
cei de la notariatul de stat, pe func
ționara Octavia Vintilă de la starea 
civilă din Brașov, pe Ștefan Zamfi- 
rescu, șeful acestui serviciu, care a 
oficiat „căsătoria". „Căsătorie" pe

/✓

putea oficia o asemenea căsătorie 
(sic !). Aici se verifică și răsveritică 
actele depuse, se fac confruntări. (Am 
văzut cum... n.n.). Este pur și simplu 
imposibil ca astfel de indivizi să reu
șească în intențiile lor necinstite. A- 
poi, nu cred să se găsească cineva cu 
atît tupeu, incit...

Nu discutăm despre tupeul lui Drel
ciuc. Acesta este consemnat limpede 
în cazierul lui. Discutăm aici despre 
cele petrecute. Despre cei care au aju
tat la fals. Voit sau nu. Printr-o ati
tudine indolentă, de dispreț față de 
actul pe care-1 întocmesc și eliberea-

ză. Printr-o 
re față de 
„Explicația" 
unul dintre 
fracțiuni amintite Tizu- Ștelanes- 
cu Emilian, șeful biroului perso
nal de la Uzina de autocamioane Bra
șov, omul care a întocmit actele pen
tru angajarea lui Drelciuc (de data 
aceasta ca vopsitor) :

— De, se mai întîmplă și astfel de 
„erori". Nici nu-i de mirare. Trec ati- 
ția oameni prin fața noastră...

Optică birocratică datorită căreia 
indivizi certați cu legea — așa cum 
s-au petrecut lucrurile în cazul 
Drelciuc — pot să recurgă cu ușu
rință la falsuri grosolane, să comită 
și să li se oficializeze aceste falsuri.

Nu o dată ne-a fost dat să aflăm în 
spatele unor ghișee cîte un funcționar 
intransigent pină la exasperare, de 
care cu greu te poți apropia pentru 
obținerea unui act ce-ți trebuie ur
gent și pe care îl capeți în săptămîni 
de drumuri și așteptări. Configurația 
morală a acestor salariați, caracteri
zată prin lipsa solicitudinii, a opera
tivității este in genere cunoscută. Ca
zul asupra căruia ne-am oprit relevă 
și cealaltă față : a funcționarului îm
brobodit cu ușurință de indivizi cu 
tupeu și ginduri necurate, de escroci, 
adică exact de către acei față de care 
trebuie să fie circumspect, să-și spo
rească vigilența profesională.

Așadar, îndeplinindu-și în dorul 
lelii obligațiile profesionale, un șir de 
gură cască s-au făcut părtași Ia fap
tele infracționale ale lui Drelciuc, i-au 
creat acestuia posibilitatea de a ma
nevra nestingherit, acoperit legal. A- 
cum, escrocul culege ce a semănat. 
Este însă timpul să culeagă „fruc
tele" pe care le merită și cei ce au 
favorizat încălcarea legii prin super
ficialitate și birocratism, prin lipsa 
oricărei responsabilități în îndeplini
rea sarcinilor de serviciu.

totală lipsă de răspunde- 
indatoririle profesionale.

ne-o furnizează chiar 
părtașii _la șirul de in- 

_L."L . _l_j Ștefănes-

Nicoloe MOCANU
Hie TANASACH6
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ANCHETA ȘTIINȚIFICĂ A „SCÎNTEII"

ROLUL PĂDURI
— Crearea perdelelor anilerozlo- 

nale pe versanți. ca element com
ponent al complexului de măsuri 
agroprotector, în special în jurul 
ravenelor, rîpelor și ogașelor.
/— Organizarea unor cercetări

complexe, cu participarea tuturor 
sectoarelor interesate, privind cau
zele și efectele inundațiilor din 
1970 și stabilirea măsurilor de 
prevenire a unor asemenea calami
tăți.

Fondul forestier
și surpare, pe prundișuri, 
din silvostepă și pînă în 
molidului: plopii și săi»

și echilibrul apelor

IN PROTECȚIA
SOLURILOR
Șl A APELOR

Examinînd problemele legate de urmările calamităților naturale din primâvara acestui an, care au afec- 
tat o mare parte din teritoriul țării, recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a dobo
rât indicații și a subliniat principalele direcții ale acțiunii de refacere. Plenara a hotărît ca, în cadrul aplicării 
programului național privind gospodărirea rațională a surselor de apă, să se acorde o atenție deosebită corec
tării și regularizării cursurilor de apă, extinderii împădu ririlor, lucrărilor îndreptate împotriva eroziunii solu
rilor etc.

în pagina de față, publicăm opiniile unor specia liști referitoare la căile practice de refacere rapidă a 
fondului forestier, ca prețioasă sursă de materii prime pentru industrie și, totodată, ca important factor în ame
najarea bazinelor hidrografice.

din stepă pînă în subzona gorunu
lui : salcimul.

2. pe soluri grele, îndeosebi pe 
formațiuni carstice din silvostepă 
pină in subzona fagului : pinul.

3. pe soluri ușoare și mijlocii, 
din silvostepă pînă în subzona mo
lidului : pinul silvestru.

— Pe terenuri cu eroziune in a- 
dincime, pe terenuri cu fenomene de 
alunecare și surpare, pe prundișuri 
etc. din silvostepă pînă în subzona 
fagului : aninul alb și aninul negru.

— Pe terenuri cu fenomene de a- 
Iunecare 
nisipuri, 
subzona 
ciile.

— în cele mal grele condiții, cum 
sînt terenurile cu eroziune excesi
vă, cu substrat litologic format din 
marne argiloase : cătina albă, sub 
formă de tufărișuri.

Pentru fiecare tip de stațiune, se 
aleg tipurile de cultură (speciile și 
dispozitivul de plantare) care asi
gură realizarea stării de pădure în 
cel mai scurt timp. Cercetările în
treprinse au dovedit că numai cul
turile care realizează această stare 
în 5—10 ani de la plantare asigură 
corespunzător oprirea proceselor de 
eroziune, fixarea și ameliorarea 
solului.

Pe lîngă funcția principală de re
gularizare a regimului hidrologic și 
de stăvilire a proceselor de ero
ziune, culturile forestiere de pe te
renurile erodate realizează și o a- 
numită producție de lemn. în cazul 
culturilor de salcîm, se poate obține 
o producție de masă lemnoasă de 
60—120 m’/ha, Ia vîrsta de 15—20 
de ani ; în cazul arboretelor de pin, 
o producție de 150—500m’/ha, la 
vîrsta de 50—60 de ani; iar în ca
zul plopilor și sălciilor, o producție 
de 150—300 m’/ha, chiar pînă la 
vîrsta de 15—20 de ani.

In vederea stabilirii celor mal 
potrivite metode de împădurire, 
este necesar să se procedeze în 
prealabil la o cartare amănunțită 
a terenurilor degradate în unități 
omogene sub raportul capacității 
de producție, unități numite „tipuri 
staționate". Fiecărui tip staționai ii 
corespund metode, specii și asocia
ții bine determinate.

Institutul de cercetări, studii șl 
proiectări silvice 
mai multă vreme 
pra potențialului 
feritelor categorii
gradate, ldentificînd și caracterizînd 
un număr de 150 tipuri de stațiuni 
de terenuri erodate sau cu feno
mene de deplasare (alunecare, sur
pare, etc.), răspîndite în diferite 
subzone de vegetație din întreaga 
țară. Pentru fiecare din aceste ti
puri staționale s-au recomandat 
metodele adecvate de instalare a 
vegetației forestiere.

Din cauza condițiilor foarte gre
le, împădurirea terenurilor degra
date reclamă măsuri și eforturi 
materiale deosebite. Consolidarea 
versanților și albiilor se realizează 
prin lucrări specifice, cum sînt te
rasele, gărdulețele, banchetele de 
piatră, cleionajele, pragurile, gabi- 
oanele, barajele de diverse tipuri. 
Dintre procedeele speciale de îm
pădurire menționez plantarea cu 
puieți crescuți în pungi de polieti
lenă sau ghivece nutritive, planta
rea în cordon, aplicarea' de îngră
șăminte etc.

Este necesar ca acțiunea de com
batere a fenomenelor de torenția- 
litate să se extindă și la albiile ma
jore ale rîurilor, prin regularizarea 
cursurilor acestora și valorificarea 
întinselor suprafețe acoperite cu 
prundișuri. Arboretele create pe 
prundișuri vor contribui la stabili- ț 
zarea depozitelor de nisip și pie
triș și la ameliorarea lor, prin de
punerile de mii fin, bogat în sub
stanțe 
va fi 
ducții 
noasă, 
celuloză. Speciile cele mal indica-

efectuează de 
investigații asu- 

productiv al di- 
de terenuri de-

Ing. Filip TOMULESCU
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

0 concepție rațională 
în folosirea pădurii

Prof. dr. docent I. POPESCU ZELETIN 
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România 

membru al Academiei de științe agricole și silvice

' Rolul hidrologic al pădurii, sub 
multiplele lui aspecte, este in bună 
parte cunoscut, datorită cercetări
lor întreprinse în ultima sută de 
ani. Se știe că, în aceleași condiții 
de altitudine, expoziție, pantă și 
substrat geologic, regimul hidrolo
gie este mult mai echilibrat în pă
dure, decît în locurile deschise. In 
pădure, zăpada se topește mai în
cet, dispărind primăvara cu 10—20 
de zile mai tîrziu ; datorită etajării 
straturilor de vegetație (arbores
cent, arbustiv, ierbos), care inter
ceptează precipitațiile, frunzișul re
ține și redă prin evaporare în at
mosferă o însemnată cantitate de 
apă (între 10 și 35 la sută din can
titatea medie anuală de precipita
ții) ; o parte din apa ajunsă la sol 
rămîne în stratul de foi moarte (li
tieră), iar restul se infiltrează mai 
repede și într-o cantitate mai mare, 
decît in locurile deschise, datorită 
mai marii porozități a solului (pină 
la 50 la sută din volum) și, în spe
cial, rețelei dese de canale, orizon
tale și verticale, rămase după pu
trezirea rădăcinilor arborilor elimi
nați pe cale naturală sau prin ex
ploatare. In cazul averselor, cînd 
cantitatea de apă ajunsă la sol de
pășește capacitatea lui de retenție, 
scurgerile de suprafață care se for
mează sînt dispersate și încetinite 
de numeroase obstacole: tulpinile 
arborilor și arbuștilor, materialul 
lemnos căzut — ramuri, crăci, ar
bori întregi, care întrețes și ar- 
mează litiera etc. Cu cît vegetația 
pădurii este mai diferită ca vîrstă, 
cu atit circulația apei este mai e- 
chilibrată. Datorită însușirilor sale 
specifice, în pădure apar foarte rar 
eroziuni de suprafață și de adînci- 
me (ravenări), într-o proporție in
comparabil mai mică decît în tere
nurile descoperite.

Aceste constatări evidențiază Im
portanța pădurii nu numai ca avu
ție naturală, ci și ca factor de echi
libru hidrologic. La începutul se
colului trecut, teritoriul național 
era împădurit în proporție de 
55—60 la sută. între 1830 și 1930, a- 
ceastă proporție a scăzut pînă la 27 
la sută, cît este și în prezent. De
frișarea pe scară mare a pădurilor 
a fost determinată, în bună mă-' 
sură, de libertatea acordată Princi
patelor Române, prin tratatul de 
la Adrianopole (1829), de a exporta 
produse agricole pe piața euro
peană. Neexistînd opreliști eficien
te, pînă la apariția Codului Silvic 
din 1910, pădurile au fost „alunga
te" din jurul satelor și orașelor și 
de pe terenurile ușor accesibile, iar 
cele rămase au fost fragmentate prin 
incendieri, și lărgirea golurilor al
pine.

Punîndu-se capăt defrișărilor pe 
scară mare, consecințele amintite 
s-au atenuat treptat. începînd din 
1950 s-a trecut la împădurirea cu 
specii de mai mare productivitate 
(molid, brad, Duglas, pinul strob, 
plop euroamerican și altele) a su
telor de mii de hectare de tere
nuri exploatate și neregenerate, la 
corectarea torenților și ameliorarea 
a zeci de mii de hectare de tere
nuri degradate prin eroziune și la 
regenerarea la timp a arboretelor 
exploatate in mod curent.

Rezultatul a fost că deși In con
dițiile efortului intens de indus-

trializare, volumul de material lem
nos exploatat și prelucrat a crescut 
în ultimii ani, fondul forestier s-a 
menținut proporțional la un nivel 
constant, 
pădurire

Astăzi 
lemnoasă (stîncării, grohotișuri, al
biile cursurilor de apă), precum și 
cele indispensabile gospodăririi și 
exploatării raționale a pădurilor 
(drumuri, linii parcelare, pepiniere, 
locuri de depozit ș.a.), reprezintă 
mai puțin de 1 la sută din patrimo
niul forestier. S-au mărit astfel su
prafața și productivitatea fondului 
forestier și o dată cu aceasta s-au 
extins efectele pozitive hidrologice 
și anlierozive ale pădurilor.

Pentru ca aceste efecte să fie mal

datorită lucrărilor de îm- 
efectuate concomitent, 
terenurile fără vegetație

larg simțite este absolut necesar să 
se intervină și în afara complexelor 
păduroase, prin împădurirea tere
nurilor agricole neproductive (cu 
pin în regiunea de munte și deal și 
salcîmi pe soluri ușoare), prin crea
rea de benzi filtrante, pe terenurile 
cu pante mari (la munte molid în 
amestec cu paltin, larice. scoruș, 
anin, iar la deal gama este mai lar
gă : amestec de rășinoase cu foioase, 
pin, molid, larice, fag, gorun, fra
sin, cireș) și de-a lungul cursurilor 
de apă regularizate (în general plop 
selecționat, anin și sălcii) precum 
și prin crearea de arborete în zone
le dintre diguri și maluri (arborete 
compuse din plopi euroamericani și 
sălcii selecționate). Eficiența unor 
asemenea benzi și arborete a fost 
de altfel demonstrată și în timpul 
inundațiilor din luna mai.

Se înțelege că recomandările pri
vind esențele lemnoase cele mal 
adecvate pentru o anumită zonă tre
buie făcute în mod diferențiat, în 
funcție de exigențele lor ecologice 
specifice, avîndu-se în vedere rolul 
pădurii ca factor de protecție, de 
echilibru, și stabilizator hidrologio 
și antieroziv și totodată ca impor
tantă sursă de materie primă pen
tru industrie.

Specialiștii urmăresc tocmai îmbi
narea armonioasă a acestor două 
aspecte în lumina sarcinilor trasate 
de recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Hotăririi adoptate de se
siunea Marii Adunări Naționale.

ții și eroziunea solului sînt de 30, 
respectiv 80 de ori mai reduse decît 
în terenul lipsit de vegetație.

Ca urmare a acțiunilor întreprin
se de partidul și statul nostru, in 
ultimii 25 de ani unitățile Departa
mentului silviculturii au împădurit 
peste 120 000 hectare de terenuri 
intens erodate și supuse alunecării. 
Au fost corectate formațiuni toren
țiale in 700 perimetre de ameliora
re, în care scop, pe 
de împădurire, s-au 
ximativ 950 000 m’ 
hidrotehnice (baraje, 
oane etc.) pentru protecția imedia
tă a acumulărilor de apă, drumuri
lor, instalațiilor industriale etc. 
Mari acțiuni de acest fel s-au în
treprins in bazinele Bistriței, Put- 
nei, Arieșului, Ampoiului, Chinejii, 
Lotrului, in zona Porților de Fier 
etc.

Deosebit de grăitoare sînt rezul
tatele obținute în perimetrele Pu
treda din bazinul Rm. Sărat, Valea 
lui Bogdan 
Presaca și 
Ampoiului, 
Milcovului, 
Putnei etc.
terizate 
excesiv 
manifestări torențiale.

lingă lucrările 
efectuat apro- 
de construcții 
praguri, gabi-

din bazinul Prahova, 
Găureni din bazinul 
Andreiașu din bazinul 

Colacu din bazinul 
In aceste bazine, carac-

în trecut prin suprafețe 
degradate și puternice 

după im-

Din multitudinea funcțiilor de 
protecție exercitate de păduri, cea 
de protecție a apelor (hidrologică) 
are o însemnătate deosebită, de- 
curgînd din particularitățile noastre 
geografice. Intr-adevăr, rețeaua hi
drografică a țării noastre își are 
principala obirșie în patrulaterul 
carpatic din centrul țării, unde pre
domină munți cu versanți lungi și 
pante mari. Tot aici este localizată 
și cea mai mare parte a precipita
țiilor anuale. Vegetația lemnoasă 
din munți și de pe colinele subcar
patice (unde este amplasat peste 
2/3 din fondul forestier) joacă deci 
un rol important în reglarea debi
tului izvoarelor și cursului superior 
al apelor. Se poate afirma că succe
sul deplin al acțiunii de intensifi
care a gospodăririi și exploatării 
apelor este condiționai în măsură 
apreciabilă de modul in care fon
dul forestier va reuși să protejez# 
apele șl să împiedice erodarea.

Departamentul Silviculturii se 
preocupă intens de aplicarea unui 
complex de măsuri biologice, teh
nice și organizatorice menite să ex
tindă și să amelioreze însușirile 
„funcționale" ale fiecărei păduri. în 
primul rînd se înfăptuiește cu con
secvență sarcina apărării, conservă
rii și dezvoltării fondului forestier, 
prin aplicarea legislației în vigoare. 
Se are în vedere să nu fie dimi
nuat „prooentui păduros" din bazi
nele hidrografice. Problema esen
țială constă în a asigura pădurilor 
o anumită structură care să le per
mită să-și îndeplinească în condiții 
optime funcția de protecție. Pe de 
altă parte, toate pădurile trebuie șă 
livreze masă lemnoasă, deci trebuie 
exploatate în așa fel incit să se 
armonizeze cerințele de exploatare 
cu cele de permanentizare a pădu
rii. Pîrghiile de acțiune sînt multi
ple. Mă voi referi doar la una din
tre ele, legată mai direct de înlătu
rarea urmărilor inundațiilor. Esta 
vorba despre ameliorarea terenuri
lor degradate și corectarea forma
țiunilor torențiale din fondul fores
tier printr-un complex de lucrări 
biologice pe versanți, îmbinate ar
monios cu lucrări hidrotehnice pe 
albie. Așa cum s-a arătat la plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 8—9 iulie a.c., 
acolo unde au existat baraje pe 
cursul unor ape și lucrări de hidro- 
ameliorație corespunzătoare, s-a pu
tut evita sau diminua pericolul 
inundațiilor.

Se vor avea, de asemenea, în ve
dere refacerea și substituirea arbo
retelor degradate și brăcuite cu 
consistență redusă, prin culturi via
bile din punct de vedere biologic, 
valoroase sub raport economic și 
apte pentru exercitarea funcțiuni- 
lor.de protecție.

Gospodărirea diferențiată a pădu
rilor — în raport cu rolul predo
minant de producție sau protecție 
și cu natura protecției urmărite — 
este reglementată printr-o Hotărlre

a Consiliului de Miniștri. Ținîn- 
du-se seama de prevederile a- 
cestei hotărîri. este necesar să se 
revizuiască criteriile de încadrare a 
pădurilor în grupe și zone funcțio
nale, așa fel îneît eficiența fondu
lui forestier în raport cu exigențele 
conservării resurselor de apă și a 
echilibrării regimului hidrologic al 
apelor rezultate din precipitații să 
fie sporită la nivelul posibilităților. 
In lumina noilor date rezultate din 
situația actuală de pe terenurile 
afectate se impune ca suprafața 
pădurilor cu rol preponderent de 
protecție și îndeosebi a celor cu rol 
hidrologic să crească. Totodată, la 
elaborarea și aplicarea formulelor 
de împăduriri se va ține seama, 
intr-o măsură mai mare decît pînă 
acum, de „valoarea hidrologică" a 
speciilor folosite, așa fel îneît cultu- ’ 
rile silvice să poată asigura efecte 
de protecție cît mai de timpuriu și 
cît mai deplin.

In acest context, mat poate fl re
levat și faptul că pe plan mondial 
este larg și definitiv acreditată 
convingerea că, fără existehța unui 
fond forestier cu mărime și struc
tură corespunzătoare, nu se poate 
vorbi de o gospodărire intensivă și 
de o exploatare rațională a resur
selor de apă. Mai mult, există o 
tendință mondială din ce în ce mai 
clară și mai cuprinzătoare de a 
socoti foloasele aduse de pădure pe 
linia de protecție cel puțin tot atit 
de importante pentru societate ca 
și cele de producție a masei lem
noase.

Cercetările științifice recente a- 
testă justețea aforismului cunoscut 
din vremuri de demult: „pădurea 
este apă". Cercetările în problema 
rolului hidrologic al pădurii trebuie 
continuate și adîncite. Institutului 
de cercetări, studii și proiectări 
silvice îi revine sarcina de a 
stabili — prin metode puse Ia dis
poziție de tehnica modernă — „va
loarea hidrologică" a speciilor și 
a tipurilor de culturi și de arborete 
potrivite condițiilor noastre, va
riantele de tratament adecvate fie
cărei situații tipice din fondul fo
restier, mărimea optimă a procen
tului păduros pe zone etc. Activi
tatea în domeniul proiectării silvi
ce trebuie orientată cu mai multă 
hotărîre spre conlucrarea cu insti
tutele de proiectări de profil con
tingent, așa fel îneît documenta
țiile tehnice pentru 
amenajări hidrografice și hidroteh
nice să reflecte îmbinarea optimă a 
folosințelor teritoriului cu măsuri 
tehnice de aplicat de către fiecare 
sector

Este 
nantă 
sfîrșit 
borare 
geologi, hidrologi, economiști și alte 
categorii de specialiști, în acțiunea 
de amenajare a bazinelor hidrogra
fice.

lucrările de

economic interesat.
o sarcină deosebit de preg- 
care poate fi dusă la bun 
numai printr-o strînsă cola- 
a silvicultorilor cu agronomi,

Amenajări specifice
nutritive. în aceste condiții 
posibilă obținerea unei pro- 
suplimentare de masă lem- 
utilizabilă îndeosebi pentru

r

terenurilor in pantă

Terenuri degradate prin eroziune în bazinul Rîmnicu-Sărat (Putreda) înainte de începerea lucrărilor de împădurire (stînga) și același bazin (dreap
ta) după 18 ani de la executarea lucrărilor de împădurire și corectare a torenților

/

Soluții diferențiate
pentru extinderea

împăduririlor
Dr. ing. Eugen COSTIN

directorul Institutului de cercetări, studii și proiectări silvice

Astăzi este unanim recunoscut, 
pe plan mondial, rolul vegetației 
forestiere în acțiunea de stingere a 
focarelor de eroziune, de protecție 
a solului și de gospodărire rațio
nală a apelor. Un exemplu con
cludent îl constituie efectul lucră, 
rilor de împădurire a terenurilor 
erodate și de corectare a torenților 
din bazinele afluente ale Văii Pra
hovei, sau ale Văii Ampoiului. 
Astfel torentul Valea lui Bogdan,

care acum 30—40 de ani transporta 
în medie 15 000 m3 aluviuni pe an, 
barînd frecvent Valea Prahovei și 
periclitînd linia ferată principală, 
după împădurire și-a redus trans
portul de aluviuni sub 4 000 m’ pe 
an, cantitate care se va diminua în 
continuare, pe măsura dezvoltării 
plantațiilor. De asemenea, cercetă
rile întreprinse în țara noastră au 
arătat că. în pădurea de fag, scurge
rea apelor provenite din precipita-

Dr. ing. Mircea MOȚOC
șecretar general al Academiei de știinfe agricole și tilvico

un caracter echilibrat, au 
procesele de eroziune, a 
procesul de ameliorare a 
transportul de aluviuni

că- 
în- 
in- 
so- 
s-a

pădurire, scurgerile de apă au 
pătat 
cetat 
ceput 
lului,
diminuat considerabil, iar suprafe
țele altădată total neproductive 
au fost readuse în circuitul econo
mic.

împădurirea terenurilor erodate 
este o operație deosebit de dificilă, 
deoarece, ca orice asociație vegeta
lă, pădurea are anumite exigențe. 
Condițiile de vegetație pe care le 
oferă terenurile degradate diferă, 
în funcție de gradul de manifesta
re al proceselor de degradare. Din 
acest motiv, speciile forestiere și 
tehnica de lucru folosită în ase
menea condiții sînt și ele foarte 
variate, începînd de la o vegetație 
arbustivă de tipul cătinișurilor, în 
condițiile cele mai dificile de te
ren, pînă 
pin, larice 
nurile cu 
vansată.

Astfel, în funcție de gradul de e- 
roziune, sînt folosite anumite specii.

— Pe terenuri slab pină la foarte 
puternic erodate :

1. pe soluri ușoare șl mijlocii, for
mate pe loess, nisipuri și pietrișuri.

la arborete de salcîm, 
și chiar molid, pe tere- 
eroziune mai puțin a-

te în aceste situații sînt 1 plopii, 
sălciile și aninii.

Dintre măsurile care trebuie lua
te în considerare în acțiunea 
prevenire și combatere i 
solului prin mijloace 
sînt de reținut :

— Stabilirea structurii 
folosințelor din bazinele 
fice cu caracter torențial, în vede
rea realizării unui regim de scurge
re a apelor echilibrat și a unei 
protecții maxime a solului Împo
triva eroziunii, concomitent cu rea
lizarea unei producții cît mai ridi- 
cate (organizare hidrologică, anti- 
erozională și productivă a terito
riului).

—împădurirea terenurilor ero
date, care constituie surse puterni
ce de aluviuni ; încadrarea lor in
tr-un complex agro-protector și 
susținerea lor, în cazul bazinelor 
cu caracter torențial, cu lucrări hi
drotehnice specifice de consolidare 
a versanților și a albiilor.

— împădurirea alunecărilor de 
teren recente cu specii de mare 
capacitate de drenare cum sînt plo
pii, sălciile și aninii și crearea u- 
nor perdele antierozionale In jurul 
conturului suprafețelor de aluneca
re^ în vederea stabilizării acestora.

/

de 
a eroziunii 

forestiere

optime * 
hidrogra-

După sum s-a arătat în cadrul lu
crărilor sesiunii Marii Adunări Na
ționale, ca urmare a condițiilor me
teorologice speciale din lunile mai 
și iunie, s-au produs mari alunecări 
de teren, care au afectat peste 
20 500 ha mai ales în Transilvania 
și Moldova.

Cele mai grave fenomene de a- 
lunecare au avut loc pe terenurile 
cu pante mai mari de 20 la sută, 
folosite ca pășuni, plantații de vii 
sau de pomi. în unele cazuri, pe 
terenurile cu pante mai mari de 40 
la sută, s-au produs alunecări chiar 
și pe suprafețele acoperite cu pă
duri. Din păcate, stabilizarea defi
nitivă a terenurilor supuse alune
cărilor este o problemă dificilă. 
Există totuși posibilitatea ca prin 
măsuri mai puțin costisitoare să 
prevenim extinderea alunecărilor pe 
suprafețe noi și de a reduce inten
sitatea

Prin 
fețe se 
piedică 
prafață 
contribuie la noi acumulări de apă, 
care agravează procesul de alune
care. De aceea, prima lucrare ce 
trebuie efectuată, după producerea 
alunecărilor, este săparea unor șan
țuri de evacuare a apelor din zona 
respectivă. Trebuie, de asemenea, 
să interceptăm, prin canale ampla
sate în zona din amonte a liniei de 
alunecare, apele ce se scurg de pe 
terenurile vecine și să le evacuăm 
în văile care nu prezintă pericol 
de alunecare.

în unele cazuri, cînd pe terenu
rile recent lucrate, se observă nu
mai linia de ruptură, cu o denive
lare ușoară, de 2—10 cm, este nece
sar să se execute lucrări de dre
naj, folosind ca material drenant 
fascinele. Deși mai costisitoare, a- 
ceste lucrări sînt pe deplin justifi
cate, mai ales in plantațiile de vil 
sau de pomi. Drenajul cu fascine 
și evacuarea apelor 
sînt necesare și pe 
pantă, unde excesul 
apare evident.

în zonele afectate 
s-au putut face observații prețioa
se referitoare la comportarea unor 
lucrări de amenajare a terenurilor 
In pantă. în Transilvania, taluzu- 
rile drumurilor și teraselor cu înăl
țimi mal marl de 1 metru au fost

procesului de degradare, 
desprinderea unor supra- 
produc denivelări care îm- 
și scurgerea apelor de su- 
sau de infiltrație, ceea ce

i 
supuse unor numeroase degradări 
prin alunecare, chiar 
cînd au fost bine 
tație. Drumurile și 
tale prevăzute cu 
cuare a apelor au 
țin, în comparație _ _ _____
de astfel de amenajări. In general, 
s-a conturat destul de limpede ne
cesitatea ca în Transilvania, mai 
ales în zona solurilor de pădure, să 
se acorde o atenție mai mare eva
cuării apelor prin debușee.

Deși s-ar părea că eroziunea da 
suprafață a produs mai puține pa
gube decît anul trecut, starea cul
turilor de pe pante, șiroirile ce se 
observă în culturi și volumul mare 
de aluviuni, transportate cu apele 
de inundație, atestă o situație în
grijorătoare. Ploile de lungă durată 
au spălat uniform o parte din stra
tul de sol lucrat, antrenînd o dată 
cu ea și o cantitate relativ mare 
din îngrășămintele aplicate. Dato- ■ 
rită acestui fenomen, precum și 
excesului de umiditate și tempera- 

au 
Dată

în cazurile 
fixate cu vege- 
terasele orizon- 
lucrări de eva- 
suferit mai pu- 
cu cele lipsite

prin debușee 
terenurile în 
de umiditate

de calamități,

turilor scăzute, unele culturi 
creșteri vegetative slabe. __ _
fiind încălzirea timpului, este ne
cesar ca, cel puțin pentru prăși- 
toare, să asigurăm o îngrășare su
plimentară cu azot, care se poate 
efectua, o dată cu lucrările de în
treținere a culturilor.

Am prezentat cîteva măsuri ce 
pot fi aplicate imediat în zonele 
calamitate. Unele unități agricole 
socialiste le-au și folosit, obținînd 
rezultate bune.

Rezolvarea problemelor complexe 
legate de regularizarea scurgerilor 
pe versanți și de prevenirea ero
ziunii solului, urmărind evitarea 
pagubelor provocate de inundații, 
necesită studii speciale, întocmirea 
de documentații și proiecte pe ba
zine hidrografice și gospodării a- 
gricole, precum și o muncă perse
verentă de executare a lucrărilor. 
Marile inundații din lunile mai și 
iunie demonstrează necesitatea ca, 
în anii următori, să acordăm o mai 
mare atenție controlului apelor șl 
eroziunii pe terenurile în pantă, a- 
colo unde se formează viiturile. 
Specialiștii în agricultură și silvi
cultură vor contribui, cu toată pri
ceperea și puterea lor de muncă, 
la elaborarea ansamblului de mă
suri necesare pentru gospodărirea 
rațională a acestor terenuri.

lor.de
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Recepție cu prilejul sărbătorii SPORT viața internațională

naționale a Franței
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Franței, Pierre Pelen, .ambasadorul 
acestei țări la București, a oferit 
marți o recepție.

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
Manea Mănescu, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
conducători ai unor instituții centrale

șl obștești, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

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

★

Cu același prilej, ambasadorul 
Franței a rostit o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

Al P.C. R. A PLECAI

Marți seara a plecat la Belgrad o 
delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Petre Dănica, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Vîlcea al P.C.R., care, 
la invitația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, va face o vizită în schimb 
de experiență în această țară.

(Agerpres)

FOTBAL

Astăzi, etapa a 28-a

Cronica zilei Primii oaspeți in Tabăra

internațională de copii

Vizita delegației militare
române la Phenian

Președintele Uniunii interparla
mentare, Andră Chandernagor, care 
ne vizitează țara la invitația preșe
dintelui Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, a fost în ultimele 
zile oaspete al litoralului românesc, 
în acest timp, președintele Uniunii 
interparlamentare a avut o întreve
dere cu Petre Ionescu, președintele 
Consiliului popular al județului Con
stanța. Marți la amiază, președintele 
consiliului popular județean a oferit 
o masă în cinstea oaspetelui francez.

★
S-a Înapoiat în Capitală, sosind de 

la Geneva, delegația Ministerului în- 
vățămîntului, condusă de conf. univ. 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
învățămîntului, care a participat la 
cea de-a 32-a sesiune a Conferinței 
internaționale a educației, organizată 
în acest oraș de către UNESCO și 
Biroul internațional al educației

. ★
în fo 'erul Sălii Palatului din Ca

pitală, îrma italiană „Mizar Commis
sionaria S.P.A." a deschis marți o 
expoziție de produse textile.

★
Marți a sosit la Iași Ansamblul 

Casei de cultură a studenților din 
Poitiers, care va prezenta, pe sce
nele Teatrului Național și Teatrului 
de vară, două spectacole muzical-co-

regrafice. în cinstea 
francez, studenții ieșeni 
un spectacol de gală, susținut de ar
tiști ai Operei de stat, de Corul Ga
vriil Musicescu și de către Ansam
blul folcloric al Casei de cultură a 
tineretului și studenților din locali
tate. Ansamblul studențesc francez 
sosește in țara noastră la scurt timp 
după vizita întreprinsă la Poitiers de 
Ansamblul Casei de cultură a tine
retului și studenților din Iași.

★

La Brașov, în prima jumătate a lu
nii viitoare, se va desfășura ediția 
1970 a Congresului Uniunii interna
ționale de științe fiziologice. Această 
importantă reuniune științifică are 
înscrise pe ordinea de zi probleme ca 
automatizarea mijloacelor de cerce
tare în fiziologie, mecanismele neuro
endocrine, biologia și farmacologia 
vîrstei, științele fiziologice și ergono
mia etc.

Alături de specialiști români și-au 
anunțat participarea aproximativ 500 
de oameni de știință din 31 de țări 
ale lumii. Printre personalitățile pro
eminente de peste hotare se află lau- 
reații premiului Nobel : profesor 
George Wald, de la Universitatea 
Harvard din Statele Unite ale Ame
rică, John Kendrew, de la Universi
tatea din Cambridge (Anglia), și alții.

ansamblului 
au organizat de la Năvodari

în Tabăra internațională de
> la Năvodari a sosit prima 

de oaspeți de peste hotare : 
de copii din Bulgaria, Danemar- 
Elveția, Finlanda, Franța, R. D. 

Germană. Iugoslavia, Mongolia, Po
lonia, Spania, Suedia. Ungaria și U- 
niunea Sovietică. Micii turiști vor 
petrece aici aproape trei săptămîni. 
Pentru ei se vor organiza carnava
luri, „seri populare" de folclor, focuri 
de tabără, concursuri de înot, în
treceri sportive, croaziere pe mare, 
vizite în stațiunile de 
românesc și în muzeele 
în zilele următoare sînt 
litoral copii din R. S. 
și R. F. a Germaniei.

de
500 
ca.

copii 
serie 
circa

pe litoralul 
constănțene. 
așteptați pe 
Cehoslovacă

(Agerpres)

LA COMBINATUL DE EXPLOATARE

(Agerprei)

salariați la
„Semănătoareau

din București

Șl INDUSTRIALIZARE 

DIN RÎMNICU
A LEMNULUI
VlLCEA

Un bogat nomenclator

Uzina „Semănătoarea", cu 
sediul în București, Splaiul 
Independenței 319, Sectorul 7, 
angajează strungari, lăcătuși- 
termiști-tratamentiști, un șef 
echipă căi ferate uzinale, elec
tricieni cu pregătire în dome
niul automatizărilor, precum și 
muncitori necalificați. Alte a- 
mănunte la sediul întreprin
derii.

de produse
Au trecut mulți ani de la in

trarea in funcțiune a Fabricii de 
placaj panel din Rîmnicu Vîl
cea. Rînd pe rînd, constructorii 
au mal înălțat o fabrică de 
furnir estetic și alta de plăci a- 
glomerate, ale căror capacități 
de producție, reunite în cadrul 
noului combinat, furnizează în 
prezent o treime din producția 
Centralei de exploatare și indus
trializare a lemnului.

în nomenclatorul sortimente
lor Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Rîmnicu Vîlcea, pe lingă pro
dusele inițiale — placajul, pane
lul, furnirul estetic și plăcile a- 
glomerate — a fost inclusă și o 
„familie" de semiproduse, cu
noscute sub inițialele L.S.D. 
Este vorba de lemnul stratifi
cat densificat, foarte solicitat 
pentru calitățile sale multiple. 
Acest semifabricat se prezintă 
sub formă de plăci obținute 
prin stratificarea furnirelor teh
nice din lemn de fag, încleiate 
cu rășini formaldehidice la o 
temperatură de circa 150° C și 
la o presiune de 100—200

kgf/cm’. Se produce în 4 tipuri, 
în formatul de 1300 X 1000 mm, 
cu grosimea de la 5 la 60 mm. 
Se poate realiza și în alte gro
simi, prin lipirea mai multor 
plăci de lemn stratificat Jansi- 
ficat.

Calitățile noului semifabricat 
îl fac utilizabil în multe dome
nii, îndeosebi în construcțiile e- 
lectronice, la confecționarea tra
verselor pentru rețele electri
ce, a tijelor pentru izolatori, a 
penelor de bobinare la motoare. 
El este folosit și în construcții 
aeronautice și navale și în alte 
ramurj ale construcției de ma
șini.

Semiprodusele combinatului 
din Rîmnicu Vîlcea sînt solici
tate și peste hotare. în prezent, 
35 la sută din totalul producției 
sale se livrează la export, în 
peste 30 de țări ale lumii. La 
combinatul din Rîmnicu Vîlcea 
se pot realiza și o serie de ro- 
duse nenominalizate, în func
ție de cerințele pieței noastre in
terne, între acestea numărîn- 
du-se diverse ambalaje și tipuri 
de lăzi.

Astăzi, din nou o „miercure 
fotbalistică". Este vorba de etapa 
a 28-a a campionatului diviziei A. 
Departe de a fi simple formalități, 
cum apar la prima vedere, meciu
rile — aproape toate — prezintă 
importanță atît pontru definitiva
rea primelor locuri ale clasamentu
lui, inclusiv pentru desemnarea 
campioanei, cît și pentru „zona re
trogradării".

U.T.A., lideră de numai trei zile, 
are o misiune dificilă la Pitești in 
fața echipei F.C. Argeș, destul de 
puțin dispusă să piardă pe teren 
propriu... Rapidiștii, considerați de 
unii „trecuți pe linia a doua", au 
și ei emoții, deși de fapt nu joacă 
astăzi (meciul lor eu Universitatea 
Cluj, din cadrul acestei etape, l-au 
susținut anterior, cîștigîndu-1 cu 
3—2). Nu este deloc exclus ca, în 
cazul unui eșec (sau chiar al unui 
semieșec) al arădenilor, formația 
giuleșteană să se vadă din nou lan
sată in lupta pentru titlu. Nici 
Steaua n-a pierdut speranța de a

în cîtev

deveni totuși campioană ; o victorie 
astăzi, cu Farul, la București, o va 
aduce în prim plan. Dinamo Bucu
rești joacă la Cluj, cu C.F.R. Fotba
liștii bucufeșteni, care n-au renun
țat la ideea de a se plasa final
mente pe un loc cit mai sus în cla
sament, vor avea de înfruntat un 
adversar aflat încă în zona pericu
loasă, pentru care chiar și un re
zultat de egalitate este salvator.

La Oradea, Crișul—Petrolul ; un 
meci căruia, mai ales echipa locală, 
îi acordă toată atenția ; o eventuală 
victorie a Crișului, destul de pro
babilă, ar readuce unele speranțe 
orădenilor de a mai 
sezonul viitor meciuri 
vizie.
(A.S.A.—Politehnica)
portanță doar pentru oaspeți ; gaz
dele sînt, de mai multe etape, deja 
in divizia B...

Celelalte două meciuri de astăzi 
'■« (Jiul— Dinamo Bacău și Universi

tatea Craiova—Steagul roșu) sint, 
cum se spune, fără nici o miză.

vedea și in 
de primă di- 

Pjartida de la Tg. Mureș 
prezintă im-

a rînduri
NATAȚIE. — înotătorul Italian 

Fulvio Bergamini (37 ani) a dobo- 
rit recordul mondial de rezistență și 
de distanță, reușind să înoate timp 
de 33 de ore și 27 minute, acoperind 
120 km între Triest și Veneția. Ve
chiul record, deținut de argentinia
nul Alzertondo. era de 88 kilometri, 
în timpul tentativei sale, Bergamini 
a consumat cîteva kilograme de glu- 
coză și ceai, șase kg suc de roșii, mai 
multe duzini de ouă etc.

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs atletic desfășurat la Stock
holm, Lennart Hedmark a stabilit 
un nou record suedez la decatlon cu 
performanța de 8011 puncte. Vechiul 
record era de 7 779 puncte și aparți
nea aceluiași atlet.

MOTOCICLISM. — „Marele pre
miu al R. F. a Germaniei" la moto- 
ciclism (clasa 
la Giessen, a 
suedez Bengt 
patrioții săi 
Kring, belgianul 
etc. în 
mondial continuă să conducă Arne 
Kring cu 80 de puncte, secondat da 
Bengt Aberg — 70 puncte.

500 cmc.), desfășurat 
revenit concurentului 
Aberg, urmat de com- 

Ake Jonsson, Arne 
Josef Teeuwissen 

crasamentul campionatului

RUGBI. — într-un meci interna
țional amical de rugbi disputat la 
Praga, echipa locală Sparta a în
trecut cu scorul de 29—9 (8—3), for
mația poloneză Spojnia Gdansk.

FOTBAL — Campionatul mondial 
feminin de fotbal a programat la 
Torino meciul pentru locurile 3—4

LA TRAGERILE LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IM970 
CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI 

VA ACORDA:

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
tragerile la sorți pentru tri
mestrul 11/1970 ale libretelor 
de economii cu dobîndă șl 
cîștiguri în autoturisme și 
libretelor de economii pentru 
construirea de locuințe va a- 
vea loc in Capitală, la 29 iu
lie a.c. orele 16,00, în sala 
Clubului Finanțe-Bănci, str. 
Doamnei nr. 2.

Majorînd numărul cîștiguri- 
lor în autoturisme față de tra
gerea la sorți anterioară, cu

din 
DA- 
408, 

1100, 
850.

prilejul tragerii la sorți pentru 
trimestrul II a.c. se vor acor
da :

367 AUTOTURISME 
mărcile: VOLGA M. 21, 
CIA 1300, MOSKVICI 
RENAULT 10, DACIA 
SKODA 100 S., FIAT 
TRABANT 601.

La tragerea la sorți pentru 
trimestrul II a.c. a libretelor 
de economii pentru construi
rea de locuințe se vor acorda 
cîștiguri cu valori de 40 000 
lei, 25.000 lei și 15.000 lei.

între echipele Mexicului și Angliei. 
Victoria a revenit fotbalistelor mexi
cane cu scorul de 3—2 (3—0).

TENIS. — La Ruse a avut loc tra
diționalul concurs de tenis intre e- 
chipele de pionieri ale cluburilor Di
namo București și Lokomotiv Ruse. 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
de 13—12.
• A început turneul „open" de te

nis de la Washington, turneu care 
contează în clasamentul marelui pre
miu internațional. Iată primele re
zultate : Gorman—Turner 4—6, 6—4, 
6—4 , Pasarell—Palafox 6—3, 3—6,
8—6 ; Parun—Guerry 4—6, 6—1, 7—5 ; 
Richey—Mckinley 6^-1, 6—3 ;
Rouyer—Cooper 6—2, 6—2 ; Alva
rez—Stone 6—4, 6—2. Românii Ilie 
Năstase și Ion Tiriac, francezul Go- 
ven și americanul Graebner, care 
participaseră la turnee în Europa, nu 
au jucat în prima zi.

• La Barcelona, în cadrul „Cupei 
Davis", echipa de tenis a Spaniei 
conduce cu 2—0 în meciul cu selec
ționata Iugoslaviei. Orantes l-a învins 
cu 6—4, 6—2. 6—2 pe Spear, iar 
Santana l-a întrecut cu 6—4. 6—4, 
1—6, 6—4 pe Franulovici.

TURUL FRANȚEI a continuat cu 
desfășurarea etapei a 18-a, Saint 
Gaudens—La Mongie (135 km), in 
care victoria a revenit ciclistului 
francez Bernard Thevenet, cronome
trat cu timpul de 4h 49'S6”. Pe locu
rile următoare s-au clasat belgienii 
Van den Bossche — la 49”, Lucien 
van Impe — la 55’’, Eddy Merckx — 
la 1’06” etc. In clasamentul general 
individual continuă să conducă 
Eddy Merckx, urmat de olandezul 
Zoetemelk — la 9’57” și de suedezul 
Gosta Pettersson — la 13’21”.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 

DIN 12 IULIE 1970
28

CATEGORIA I : (13 rezultate) 25,90 
variante a 2 308 lei.

CATEGORIA a »II-a : (12 rezulta
te) 697,50 variante a 200 lei.

Valoarea unitară a premiilor de 
categoria a III-a fiind sub plafonul 
regulamentar, fondul s-a alocat ca
tegoriilor superioare.

vremea

PHENIAN 14 (Agerpres). — Dele
gația militară română, condusă . de 
general colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, a sosit marți la 
Phenian.

Pe aeroportul Sunan, pavoazat cu 
drapelele de stat ale celor două țări, 
delegația română a fost întîmpinată 
de generalul de armată Toi Hiăn. mi
nistrul apărării naționale, general de 
armată O Jin U, șeful statului major, 
general colonel Han Ik Su, șef al Di
recției Superioare Politice a Arma
tei, Ke In Thia, ministrul comerțu
lui exterior, Kin Ghen Ren, preșe
dintele Comitetului pentru afacerile 
economice externe, generali și ofițeri, 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți Nicolae Popa, am
basadorul român la Phenian, și

membrii ambasadei, precum și ata
șați militari acreditați la Phenian.

Pe aeroport era aliniată o gardă de 
onoare ; au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

întrevedere Hun Dam

N. Ecobescu *

PHENIAN 14 (Agerpres). — Nico
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, care se află în- 
tr-o vizită la Phenian, a fost primit 
de Hun Dam, ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene.

— Sîntem o uzină care 
ține mult la prestigiul ei. 
Ne numărăm printre a- 
cele unități care produc 
utilaje și instalații com
plexe pentru- numeroși 
beneficiari din țară și de 
peste hotare. Or, în aces
te condiții, dincolo de o- 
bligațiile profesionale, 
sîntem datori să apărăm 
un nume cunoscut și a- 
preciat în rîndul con
structorilor de mașini.

— Vă plac metaforele ? 
îl întrebăm pe interlocu
tor, Zaharia Țichindelean, 
inginerul șef de produc
ție de la uzina „Indepen- 
dența“-Sibiu.

— Da, cînd ele ne aju
tă să exprimăm mai bine 
și să oglindim cît mai 
autentic relațiile de mun
că, preocupările 
din producție. Sînt 
vins că orice nouă 
formanță pe planul 
ducției bucură pe miile 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzină.

E plăcut și sugestiv dia
logul cu acest „veteran" 
al uzinei. Competitivita
tea — spunea el — impli
că, în primul rînd, anga
jare, iar reușita ei depin
de în bună parte și de 
măsura în care inteligen
ța tehnică a muncitorului, 
asociată cu folosirea unor 
utilaje de înaltă tehnici
tate, se impune mereu din
colo de limitele medii ale 
rezultatelor. Or, aspirația 
întregului nostru colectiv 
este ca produsele uzinei 
să se afirme tocmai prin 
tehnicitate sporită, robus
tețe și randamente mari 
în exploatare, ca aceste 
produse să le fabricăm

noastre 
con- 
per- 
pro-

materii prime, 
energie elec-

cu inginerul

cu un consum cît mai ra
țional de 
materiale, 
trică.

Discuția
șef de producție ne-a ja
lonat coordonatele pe care 
se înscrie activitatea ce
lei mai mari uzine sibie- 
ne constructoare de ma
șini, activitate care, în 
detalii, este mult mai 
vastă, redată de cele pes
te 3 500 de contracte ale 
uzinei, reprezentînd rela-

prin noi asimilări să se 
reducă în cît mai mare 
măsură importul de pro
duse similare — piese și 
subansamble, utilaje și 
instalații complexe pen
tru nevoile industriei 
chimice și de rafinării, 
pentru siderurgie și ma
rile turnătorii de fontă și 
oțel, pentru industria 
constructoare de mașini și 
cea a materialelor de con
strucții, pentru construc
țiile hidroenergetice și

nul Aurel Iordăchescu, 
șeful atelierului. între- 
bîndu-1 ce anume îi ca
racterizează, îndeosebi, 
pe oamenii cu care mun
cește, ne-a răspuns ■:

— Strădania pentru fi
nalizarea ideilor noi. Pen
tru că din tot ce se vede 
în jur, pe liniile de mon
taj, foarte multe sînt lu
crări de prototipuri și u- 
nicate, sau produse de 
mică serie industrială. Și 
e no'rmal să fie așa. De

Constructorii de uzine
de pe mulul Ghinului

țiile ce Je întreține cu 
circa 1 100 de beneficiari 
din țară și din străinătate.

Definind, așadar, profi
lul uzinei „Independența" 
— căreia în 1970 îi revine 
sarcina să realizeze o pro- 
ducție-marfă de aproape 
o jumătate miliard lei, iar 
în 1971 cu peste 7 la sută 
mai mare decît în acest 
an, creștere ce se va în
registra numai pe seama 
productivității muncii — 
se poate spune că între
prinderea sibiană ne apa
re ca o mare uzină con
structoare de alte fabrici 
și combinate... Aici se fa
brică — cu tendința ca

industria alimentară. Aici 
se confecționează, de e- 
xemplu, uriașele virole 
din oțel pentru conducta 
forțată de la hidrocentra
la de pe Lotru, unde va 
fi cea mai mare cădere 
de apă de pe rîurile in
terioare ale țării. E de 
reținut, de asemenea, că 
aproape jumătate din 
producția uzinei se des
fășoară pe bază de pro
iecte proprii, bine funda
mentate tehnic și econo
mic.

Pe unul din specialiștii 
uzinei l-am întîlnit în 
hala vastă a atelierului 
de montaj. Este tehnicia-

jumătate

la un an la altul, unitățile 
noi care se construiesc și 
la care contribuim și noi 
cu utilajele produse aici, 
ind să fie dotate cu teh

nologii cît mai perfecțio
nate, cu un înalt grad de 
automatizare. Și, atunci, 
noi, constructorii acestor 
utilaje, nu putem sta pe 
loc, trebuie să ne împros
pătăm și să modernizăm 
metodele de lucru, să ne 
menținem produsele com
petitive.

Pe liniile de montaj, 
cînd am vizitat uzina, se 
găsea și un cuptor de var, 
instalație de dimensiuni 
mari și formată din mai

multe utilaje și mecanis
me de încărcare și eva
cuare automată a mate
riei prime pentru ardere 
și după. încă în acest tri
mestru, ni s-a spus, in
stalația va fi livrată Ira
nului.

Și pentru colectivul de 
la „Independența“-Sibiu, 
săptămînile din timpul și 
după trecerea calamității 
naturale din acest an au 
constituit un examen se
ver de capacitate și mun
că încordată. Venind în 
ajutorul acelor 
industriale care 
vut de suferit 
urma 
uzina 
livrat chiar cu luni de 
zile mai devreme o se
rie de utilaje unor bene
ficiari din Tg. Mureș și 
Tîrnăveni. Desigur, nici 
celelalte contracte nu 
s-au neglijat, nu s-au a- 
mînat. Semestrul întîi al 
acestui an s-a încheiat 
astfel cu realizarea și de
pășirea sarcinilor privind 
producția globală și mar
fă. cu o productivitate a 
muncii superioară nive
lului planificat, obținîn- 
du-se importante econo
mii la cheltuielile planifi
cate la 1 000 de lei produc- 
ție-marfă.

Cincinalul următor va 
consemna materializarea 
unor noi lucrări de inves
tiție, de amploare, care 
se vor finaliza pînă în 
anul 1973, uzina sibiană 
anunțîndu-se astfel un 
producător de prim rang 
în construcția de utilaje 
și instalații pentru dota
rea diferitelor uzine și 
combinate.

Sever UTAN

unități 
au a- 
de pede

apelor revărsate, 
„Independența" a

Ieri în țară : vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul va
riabil. ' Vîntul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila intre 23 de grade la Cimpu- 
lung Muscel și 31 de grade la Arad, 
Călărași, Viziru, Măicănești și Hîr- 
șova. în București : vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil dimineața mai mult 
după-amiază. Vîntuț a suflat 
pînă la potrivit. Temperatura 
mă a atins 31 de grade.

Timpul probabil pentru 16, T 
18 iulie. în țară : instabilitatea vre
mii semnalată la început în nord- 
vest se va extinde aproape in toate 
regiunile țării. înnorări mai accen
tuate se vor semnala și în Maramu
reș. Crișana și nordul Moldovei, unde 
vor cădea averse de ploaie însoțite 
de frecvente descărcări electrice. în 
rest, aversele vor fi locale. Vînt po
trivit cu intensificări din sectorul 
nord-vestic. Temperatura va continua 
să scadă, exceptînd sud-estul țării, 
unde se menține ridicată la începu
tul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 9 și 19 grade, iar ma
ximele între 19 și 29 de grade, izo
lat mai ridicate în sud-est. în Bucu
rești : vremea se menține călduroa
să în prima parte a intervalului, a- 
poi se va răci ușor. Cerul va pre
zenta înnorări mai accentuate și vor 
cădea averse de ploaie, mai ales în 
cursul după-amiezelor.
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R.P.D. COREEANĂ

înfăptuiri bogate
in întîmpmarea

Congresului partidului
Impresia dominantă 

pe care „Tara dimine
ților liniștite" o lasă 
vizitatorului de pe 
alte meridiane nu 
ține deloc de dome
niul înseninatelor di
mineți, ci de incrince- 
narea omului intr-o 
vastă ofensivă pentru 
supunerea și valorifi
carea naturii, ușurarea 
condițiilor de muncă 
și de viață ale omului, 
pentru edificarea so
cialismului in R.P.D. 
Coreeană.

In această perioadă, 
la chemarea Partidu
lui Muncii din Core
ea, muncitorii, țăranii, 
intelectualii coreeni 
muncesc cu însuflețire 
pentru a realiza și de
păși toate sarcinile 
planului pe anul în 
curs — ultimul an al 
septenalului, pentru a 
întimpina astfel cu 
cinste cel de-al V-lea 
Congres al P.M.C., care 
va avea loc în luna 
octombrie.

Din primele luni ale 
anului, din Phenian și 
Ciongm, din liamhin 
și Wonsan, din toate 
centrele industriale so
seau vești despre în
treprinderi care ra
portau îndeplinirea și 
depășirea planurilor 
lor pe semestrul intii ; 
pe măsură ce anul 
inainta către a doua 
lui jumătate, a crescut 
numărul fabricilor, u- 
zinelor și chiar al ra
murilor economice care 
comunicau că s-au a- 
chitat de sarcinile ce 
le-au revenit în cadrul 
planului septenal. A- 
plicarea cu consecven
ță a politicii de indus
trializare, progresele 
în formarea unei in
dustrii constructoare 
de mașini, concomi
tent cu dezvoltarea 
industriei ușoare și a 
agriculturii, au asigu
rat realizări remar
cabile in toate ramu
rile economiei, contri
buind la creșterea ra
pidă a potențialului 
economic, la întărirea 
capacității de apărare 
a țării. Totodată au 
fost obținute succese 
in domeniul învăță- 
mintului, culturii și 
științei.

Este, desigur, impo
sibil să cunoști în

unul din 
industriale 

înfloritoare

timpul unei călătorii 
de cîteva zile amploa
rea tuturor realizărilor 
Coreei populare, dar 
citeva repere îți oferă 
totuși o imagine de 
ansamblu.

Hamhîn, 
centrele 
cele mai
ale țării, și-a cucerit 
faima îndeosebi prin 
progresele în dome
niul chimiei. Am vizi
tat Combinatul chimic 
de la Hamhîn, care dă 
ogoarelor țării o pro
ducție de circa 1 mi
lion tone îngrășămin
te. Peste o mie de ca
dre tehnice cu o cali
ficare superioară asi
gură funcționarea ne
întreruptă a uriașului 
organism. Tot pentru 
sporirea producției de 
îngrășăminte chimice 
au intrat în ultimul 
timp în funcțiune sau 
au fost extinse capa
cități importante, cum 
ar fi Uzina chimică de 
la Hojdi, uzina de la 
Țchemgsu ș.a.

O impunătoare pre
zență pe harta indus
trială a țării este Uzi
na siderurgică Kim 
Ceak de pe țărmurile 
micului golf Ciongin. 
Siderurgiștii 
și-au intensificat 
forturile pe linia uti
lizării tot mai efi
ciente a instalațiilor in 
funcțiune, a moder
nizării lor. Așa se ex
plică amploarea pe 
care a luat-o mișca
rea de inovații, în 
care își găsesc o ex
presie grăitoare capa
citățile creatoare ale 
clasei muncitoare co
reene. Siderurgia co
reeană produce astăzi 
în mai puțin de 50 de 
zile tot atit oțel cit 
se producea in 1944 
într-un an întreg. A- 
ceste succese se expli
că în bună măsură 
prin acțiunea de dota
re a economiei națio
nale cu cadre tehnice 
de înaltă calificare. în 
prezent, din 20 de si- 
derurgiști unul este 
inginer sau tehnician.

Succese remarcabile 
au fost obținute și 
de hidroenergeticieni. 
Brăzdată de lanțuri de 
munți, străbătută de 
fluvii, scăldată de 
două mări, R.P.D. Co-

reeană se bucură de o 
prețioasă zestre hidro
energetică. Marile hi
drocentrale de la Su- 
pung, Jangjiun. Puk- 
ciong, Hochun, Kan- 
gee formează o parte 
din salba „aurului 
alb" — izvor de lumi
nă și prosperitate pen
tru poporul

Progresele 
registrale in 
tura R.P.D.
s-au

coreeni 
e-

coreean, 
mari în- 
agricul- 
Coreene 

manifestat cu
prisosință in acest an ; 
deși condițiile clima
tice au fost vitrege, di
ficultățile au putut fi 
surmontate datorită 
vastului sistem de hi
droameliorații, meca
nizării și electrificării 
agriculturii, creșterii 
producției de îngrășă
minte ; ca rezultat, 
s-au obținut recolte 
care, în trecut, în îm
prejurări similare, ar 
fi fost de neconceput. 

Realizările amintite 
ilustrează grăitor a- 
vîntul in muncă și 
politic care domnește 
in R.P.D. Coreeană în 
această perioadă dina
intea Congresului par
tidului. Ele vorbesc cu 
putere despre forța 
creatoare a oamenilor 
muncii coreeni, strins 
uniți în jurul Parti
dului Muncii din Co
reea, al Comitetului 
său Central, în frun
te cu tovarășul Kim 
Ir Sen, despre roadele 
politicii partidului, ba
zată pe aplicarea crea
toare a ideilor 
x ism-leninismului
condițiile concrete 
țării.

Toate acestea 
contribuit la transfor
marea R.P.D. Coreene 
într-un stat socialist, 
industrial-agrar. în 
plin progres. Aceste 
succese sînt totodată 
un puternic imbold 
în lupta pe care o duc 
cu o vigoare crescîn- 
dă forțele patriotice, 
populația din Coreea 
de sud, împotriva do
minației străine și 
a regimului-marione- 
tă de la Seul ; ele 
contribuie la realiza
rea idealului național 
al întregii națiuni — 
unificarea pașnică și 
democratică a țării.

mar- 
la 

ale
au
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columbia Elemente noi privind
răpirea lui Londono y Londono

BOGOTA 14 (Agerpres). — Auto
ritățile de la Bogota sînt hotărîte să 
facă tot ceea ce este posibil pentru 
a contribui la eliberarea fostului mi
nistru de externe, Londono y Lon
dono, răpit săptămîna trecută. Ele 
au anunțat că vor respecta cu stric
tețe cele cerute de fostul ministru in 
scrisoarea adresată președintelui co
lumbian, Lleras Restrepo. Hotărîrea a 
fost luată în cursul unei reuniuni de 
urgență a Cabinetului de Miniștri, 
după ce s-a aflat că scrisoarea tri-

Invenție românească
brevetată în străinătate

La Institutul de stu
dii, experimentări și 
proiectare pentru in
dustria celulozei, hîr- 
tiei, fibrelor artificiale 
și valorificarea stufu
lui a fost elaborat un 
procedeu pentru fabri
carea celulozei chimice 
pentru fire și fibre ar
tificiale din bagasă. Ba
gasa este un deșeu re
zultat la fabricarea za
hărului din trestie de 
zahăr, utilizat pînă a- 
cum la producerea ce
lulozei papetare infe
rioare sau drept 
bustibil. Studiind 
prietățile acestui 
șeu. specialiștii
tutului au ajuns 
concluzia că el poate

com- 
pro- 
de- 

insti- 
la

fi valorificat superior, 
folosindu-se experiența 
căpătată in țara noas
tră în prelucrarea stu
fului pentru obținerea 
celulozei chimice. Cer
cetările de laborator au 
fost extinse pe scară 
industrială la Combi
natul de celuloză și 
hîrtie de la Brăiia. Ve
rificările suplimentare 
făcute în colaborare cu 
Institutul de cercetări 
textile au stabilit va
loarea deosebită 
eestei tehnologii, care 
dă posibilitatea 
zării din bagasă 
nor celofibre de tip lînă 
și bumbac și a unor țe
sături cu calități supe
rioare. Deși bagasa nu

a a-
reali-
a u-

constituie o materie 
primă indigenă, proce
deul stabilit de specia
liștii români prezintă 
un deosebit interes 
pentru țări producă
toare de zahăr din tres
tie, unde acest deșeu 
totalizează zeci de mi
lioane de tone anual. 
Considerată invenție, 
tehnologia a fost bre
vetată în România, Ar
gentina. Anglia. Brazi
lia. Cuba. Franța. In
dia. Mexic. Pakistan si 
S.U.A.. constituind un 
exnort de licență si 
mijloc de valorificare 
peste hotare a cercetă
rii științifice românești.

(Agerpres)

misă de Londono y Londono fiului 
său este adresată președintelui co
lumbian. în acest mesaj, „scris la 
lumina unei lanterne", se cere în 
mod expres președintelui Lleras Res
trepo „să nu mobilizeze forțele ar
mate în scopul soluționării acestei a- 
faceri". „Dreptul societății de a pe
depsi acest delict, scrie Londono, se 
opune, în acest caz, dreptului unui 
om la viață". El cere guvernului de 
a garanta eliberarea sa și de a-i fa
cilita întoarcerea în Bogota. La Bo
gota s-a aflat, de asemenea, că fa
milia lui Londono va avea posibili
tatea să trateze condițiile de elibe
rare a fostului ministru direct cu ră
pitorii .

TARILE africane membre
ALE O.N.U. CER

da urgență

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Grupul țărilor africane membre ale 
Organizației Națiunilor Unite au ho-' 
tărit să ceară convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate pentru a 
examina situația din Republica Sud- 
Africană. Președintele grupului afri
can la O.N.U. pe luna în curs, Radha 
Krishna Ramphul (Mauritius), a de
clarat că țările africane vor cere re
afirmarea hotărîrii Consiliului de 
Securitate privind instituirea unui 
embargo sever asupra livrărilor de 
armament guvernului de la Preto
ria.

4



viața internaționala
V

NEW YORK 14 (Agerpres) — 
Misiunea permanentă a Republicii 
Socialiste România la Organizația 
Națiunilor Unite a adresat secre
tarului generai al O.N.U., în nu
mele guvernului român, cereri, de 
înscriere pe ordinea de zi provi
zorie a celei de-a XXV-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N-U. a două 
puncte intitulate :

1. „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și e- 
fectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în lume";

2. „Rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiunilor 
și necesitatea întăririi cooperării 
economice și tehnico-științifice în
tre state".

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM
AL U R. S. S

Dezbaterile din Comitetul
pentru dezarmare

MOSCOVA 14. — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu 
te : La Moscova au început lucrările 
primei sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a celei de-a 8-a legisla
turi. La lucrări participă Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin. Nikolai Pod- 
gornîi și alțl conducători sovietici.

In prima zi a lucrărilor au fost 
aleși președinții celor două camere.

Duțâ transmi-
Alexei Șitikov a fost ales președinte 
al Sovietului Uniunii, iar Iadgar Nas- 
riddinova — președinte al Sovietului 
Naționalităților. De asemenea, au 
fost alese comisiile permanente ale 
Sovietului Suprem. în cursul acestei 
sesiuni urmează, de asemenea, să 
fie ales Prezidiul Sovietului Suprem 
și să fie format guvernul U.R.S.S.

Vietnamul de sud: demonstrație a studenților la Saigon împotriva răz
boiului |i a politicii administrației Thieu-Kyz împrăștiată cu gaze lacrimo

gene de către poliția sud-vietnameză

VIENA 14. — Corespondentul A- 
gerpres Petre Stăncescu transmite : 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Dumitru Aninoiu, 
a fost primit marți de președintele 
federal al Republicii Austria, Franz 
Jonas. Cu acest prilej a avut loc o 
discuție cordială, în cursul căreia au 
fost abordate unele probleme de in
teres reciproc privind relațiile 
mâno-austriece și posibilitățile 
de dezvoltare continuă.

Președintele Jonas a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cuvinte de salut și urări 
de deplin succes în activitatea de con
ducere a poporului român.

ro- 
lor

Lucrările 
Adunării mondiale

a tineretului
NEW YORK 14. — Corespondentul 

Agerpres C. Alexandroaie transmite: 
Adunarea mondială a tineretului și-a 
continuat lucrările în comisii și grupe 
de lucru, în cadrul lor fiind discutate 
simultan punctele aflate pe ordinea 
de zi.

Luînd cuvîntul în comisia a doua, 
care dezbate problemele dezvoltării, 
delegatul român N. Daravoina a sub
liniat, printre altele, că asigurarea 
unui proces continuu și multilateral 
de dezvoltare a tuturor popoarelor 
lumii presupune înainte de toate in
staurarea și întărirea edificiului lega
lității internaționale, a egalității în 
drepturi, a neamestecului în treburile 
interne.

în cadrul dezbaterilor comisiei a 
treia, consacrate problemelor de edu
cație, delegatul român Gh. Prisăcaru 
a relevat necesitatea ca tineretul să 
fie educat „în spiritul păcii, priete- 
niei și cooperării între popoare, în 
spiritul principiilor fundamentale ale 
vieții internaționale".

Luînd cuvîntul în cadrul comisiei 
a patra, Ia punctul intitulat „Pro
blema mijloacelor de informații și 
dezvoltarea socială", delegata ro
mână Doina Topor a propus ca în 
documentul final al lucrărilor comi
siei să fie subliniată „necesitatea coo
perării internaționale în problema 
schimburilor de informații — factor 
ce contribuie la accelerarea progre
sului multilateral al fiecărui popor". 
Propunerea a fost adoptată în una
nimitate.

Aproximativ 15 000 de 
studenți chilieni au declarat 
o grevă de protest contra 
represiunilor polițienești 
soldate cu moartea unui co
leg de-al lor, Miguel Agil- 
lerhuj, și cu rănirea altor 54 
de persoane. Aceste inci
dente au fost punctul cul
minant al grevei generale 
declanșate joia trecută, la 
care au participat circa ju
mătate de milion de oameni 
ai muncii. Președintele E- 
duardo Frei a refuzat deo
camdată să răspundă cere
rilor opoziției de a demite 
din funcții o serie de mi
niștri și în primul rînd pe 
ministrul de interne, Patri
cio Rojas, și pe șeful poli
ției de carabinieri. în fața 
protestelor populare, el a 
ordonat însă o anchetă în 
legătură cu răspunderea ca
re revine poliției în inci
dentele amintite.

Efervescența social-politi- 
că din Chile evoluează în
tr-un ritm deosebit de rapid 
începînd din luna aprilie. 
Tulburările au dus la un 
bilanț alarmant : numeroși 
morți, zeci de atacuri la se
dii electorale ale unor par
tide politice și explozii de 
bombe în diverse puncte 
din capitală. în urma creș- 

■terii tensiunii politice. _gu- 
Vernul a decretat, la sfîrși- 
tul lunii trecute, starea de 
urgență în provincia San
tiago, iar trei -zile mai tîrziu 
a extins măsurile excepțio
nale asupra provinciei An
tofagasta.

Toate aceste manifestări 
stirnesc o îngrijorare cu atît 
mai puternică cu cît au loc 
la mai puțin de două luni 
înaintea alegerilor preziden
țiale. Se pune întrebarea : 
în ce măsură actuala criză

Evenimentele din Indochina
ATACURI ALE PATRIOTILOR CAMBODGOI, SUD-VIETNA 

MEZI Șl LAOȚIENI

PNOM PENH 14 (Agerpres). — 
Forțele de rezistență populară din ' 
Cambodgia își continuă atacurile în 
diferitele zone operaționale care, 
practic, au cuprins întreg teritoriul 
țării, asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi și cele 
saigoneze. Luptele cele mai violente, 
relatează agenția Associated Press, 
se desfășoară la aproximativ 80 km 
sud-est de Pnom Penh, pe șoseaua 
nr. 4, singura cale de comunicație 
dintre capitală și portul maritim 
Kompong Som. în zona orașului Ki- 
rirom, forțele de rezistență populară 
au trecut din nou la contraofensivă, 
forțînd pozițiile deținute de unitățile 
militare ale actualei administrații. 
După o perioadă de acalmie relativă, 
remarcă agenția France Presse, în

Tortură 
la Chi Hua

WASHINGTON. — Robert Harms, 
cetățean al S.U.A., arestat și deținut 
ilegal intr-una din închisorile de trist 
renume din Vietnamul de sud, a de
clarat, în cadrul unei conferințe de 
presă la Washington, că cetățeni ai 
Statelor Unite sînt deținuți ilegal și 
supuși unui tratament brutal, inuman 
în închisorile regimului saigonez. 
„Condițiile de detenție din închisoa
rea Chi Hua din Saigon, unde am 
petrecut cele 11 luni, și „faimoasa 
închisoare de la Con Son" nu diferă 
cu nimic", a spus în continuare Ro
bert Harms.

Subsolul închisorii în care a petre
cut cele 11 luni era destinat celulelor 
de pedeapsă, unde deținuții erau 
imobilizați pentru a suporta în între
gime efectele metodelor rafinate de 
tortură.

Majoritatea deținuților (peste 6 000) 
din închisoarea Chi Hua din Saigon 
erau membri ai Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
luați prizonieri în cursul luptelor cu 
trupele administrației de la Saigon. 
Acestor prizonieri li se aplica, "prin 
încălcarea grosolană a normelor cu- 
tumiare și convenționale ale războiu
lui, tratamentul deținuților de drept 
comun.

zona Kompong Thom au luat poziție 
două regimente ale forțelor patrioti
ce, iar un alt batalion forțează înain
tarea în direcția orașului. Lupte în
tre forțele patriotice și unități mili
tare saigoneze au fost semnalate in 
regiunile Svay Rieng și Neak Leung.

SAIGON 14 (Agerpres) — în Viet
namul de sud, detașamente ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu au 
atacat cu rachete și mortiere, în 
noaptea de luni spre marți, mai multe 
obiective și poziții militare america- 
no-saigoneze. Angajamentele cele mai 
puternice între forțele patriotice, care 
lansează continuu atacuri de hărțuire, 
și trupele americano-saigoneze au 
fost semnalate în ultimele 24 de ore 
în provinciile Quang Tri, Țhua Thiem 
și Quang Nam.

XIENG QUANG 14 (Agerpres) — 
Forțele patriotice din Laos au ocupat 
la 13 iulie orașul Moulapamok. situat 
pe malul vestic al fluviului Mekong. 
Atacul lansat de forțele patriotice a- 
supra localității a fost susținut de un 
intens tir de mortiere.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui de la Vientiane a recunoscut că 
în timpul luptelor trupele regale au 
înregistrat pierderi apreciabile.

IRLANDA DE NORD

social-politică va influența 
scrutinul ? Opiniile sînt 
contradictorii, însă există de 
pe acum un consens asupra 
faptului că alegerile vor 
purta amprenta acestor e- 
venimente, apreciate de ob
servatori ca deosebit de 
grave.

în cursa pentru președin
ție s-au angajat trei candi-

CHILE

GENEVA 14 — Corespondentul 
gerpres Horia Liman transmite : 
ședința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare, majoritatea vorbitorilor 
au insistat asupra necesității de a se 
elabora un program cuprinzător de 
negocieri eficiente în vederea dezar
mării generale și totale.

în intervenția sa, șeful delegației 
olandeze, Henri F. Eschauzier, a pro
pus ca aceste negocieri să urmeze 
principiul după care dezarmarea ar 
trebui să constituie un proces gradual 
și continuu, cuprinzînd măsuri de 
natură a spori încrederea în dezarma
rea generală și totală. El a pus un 
accent deosebit pe măsurile menite 
să frîneze cursul înarmărilor, ca o 
etapă esențială spre limitarea arme
lor și adoptarea de hotăriri vizînd 
dezarmarea propriu-zisă.

în același sens s-a pronunțat și 
șefa delegației suedeze, Alva Myrdal, 
care a sugerat ca membrii comitetu
lui să discute cu prioritate problema 
armelor de distrugere în masă. Re
prezentanta suedeză a insistat, de 
asemenea, asupra necesității de a se 
adopta măsuri de natură a spori în
crederea între state, ca, de pildă, 
„înghețarea" stocurilor existente de 
arme de distrugere în masă.

Șeful delegației japoneze, Hiroto 
Tanaka, și-a consacrat în întregime 
cuvintarea sa problemelor proiectu
lui de tratat privind interzicerea 
armelor chimice și bacteriologice.

Reprezentantul iugoslav, Anton 
Vratușa, a subliniat că un program 
de măsuri destinate să ducă la 
dezarmarea generală și totală trebuie 
să fie, totodată, realist și îndrăzneț. 
El a insistat la rindul său asupra 
importanței interzicerii proliferării 
armelor de distrugere în masă ca un 
prim pas spre dezarmarea generală 
și totală. Vorbitorul a menționat că 
programul de măsuri trebuie să țină 
seama de interdependența dintre 
dezarmare și securitatea tuturor sta-

Comunicat

A- 
în

telor. In plus, a spus el, se impune 
o informare permanentă a opiniei 
publice asupra progreselor realizate 
pe calea dezarmării. Delegatul iugo
slav a subliniat interesul pe care 
guvernul său îl acordă reducerii tru
pelor staționate pe teritorii străine, 
securității europene, promovării prin
cipiului cooperării între toate statele 
europene, creării de zone denucleari- 
zate și retragerii armelor nucleare 
de pe teritoriile străine.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, s-a ocupat de problema pro
hibirii armelor chimice și bacteriolo
gice. El a subliniat că această im
portantă problemă nu trebuie redusă 
la discutarea unor amănunte tehnice, 
ci atenția comitetului trebuie con
centrată asupra fondului problemei 
— interzicerea producției și folosirii 
armelor chimice și bacteriologice, 
unele din cele mai periculoase arme 
de exterminare în masă. El a arătat 
că o serie de alte state au preconizat 
interzicerea urgentă a armelor chi
mice și bacteriologice.

PREȘEDINTELE MAO TZEDUN 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

GUVERNAMENTALĂ FRANCEZĂ
PEKIN 14 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, o delegație 
guvernamentală franceză, condusă de 
Andre Bettencourt, ministru delegat 
Pe lingă primul-ministru al Franței, 
însărcinat cu planificarea și adminis
trarea teritoriului, întreprinde o vi
zită în Republica Populară Chineză.

Conducătorul delegației guverna
mentale franceze, Andră Bettencourt, 
și ambasadorul francez în China, 
Etienne Manac’h, au oferit un ban
chet la care au luat parte Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Lo Kuei-bo, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Li Cian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, Tao Chi, adjunct al ministru
lui comunicațiilor, și alte personali
tăți oficiale chineze. In cursul ban
chetului au rostit toasturi Andre 
Bettencourt și Lo Kuei-bo.

în toastul său, Andră Bettencourt

131-a aniversare a căderii Bastiliei

PARISUL ÎN
PARIS 14. — Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
La 14 iulie, poporul francez a celebrat 
cea de-a 181-a aniversare a căderii 
Bastiliei, sărbătoarea libertății. Ca 
în toți anii, Parisul și-a împodobit 
generos cu drapele tricolore splen
didele sale edificii publice și monu
mentale. Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Franței, marți dimineața a 
avut loc la Paris o mare paradă mi
litară pe Avenue des Champs Elysees.

Ceremonia oficială a început la 
Arcul de Triumf, în prezența preșe
dintelui Republicii Franceze, Georges

SĂRBĂTOARE
Pompidou. Șeful statului francez a 
trecut în revistă trupele masate în 
Piața Etoile și de-a lungul magistra
lei Champs Elysecs, după care a luat 
loc în tribuna oficială, împreună cu 
membrii guvernului și alte oficiali
tăți. A urmat o mare paradă militară, 
la care au asistat numeroși parizieni.

Cu prilejul sărbătorii naționale au 
avut loc mari serbări populare la 
Paris : grandioase focuri de artificii 
și baluri populare cu lampioane, în 
diferite piețe și cartiere renumite ale 
orașului.

a exprimat mulțumiri, în numele pre
ședintelui Republicii Franceze și al 
guvernului Franței, pentru primire®, 
rezervată delegației franceze. El și-a 
exprimat mulțumirea pentru întreve
derile avute la Pekin și a adus un oma
giu „curajului, dinamismului și per
severenței președintelui Mao Tzedun 
în serviciul poporului chinez" ; 
totodată, el a exprimat sentimente de 
admirație pentru poporul chinez, „an
gajat pe drumul progresului".

Răspunzînd, Lo Kuei-bo a arătat: 
„Cele două părți au avut un schimb 
de vederi asupra problemelor de in
teres comun, ceea ce va contribui la 
înțelegerea reciprocă și la dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre cele două 
țări. în ciuda sistemelor lor sociale 
diferite, este posibil ca China și Fran
ța să dezvolte relații prietenești, pe 
baza celor cinci principii ale coexis
tentei pașnice".

Banchetul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, relevă agenția 
China Nouă.

în cursul vizitei, delegația guverna
mentală franceză, condusă de Andre 
Bettencourt, a fost primită de preșe
dintele Mao Tzedun și vicepreședin
tele Lin Biao.

Din partea chineză, la întîlnire au 
participat Ciu En-lai, Kan Șen, Li 
Sien-nien și conducători din depar
tamente ale M.A.E., iar din partea 
franceză au fost de față ambasadorul 
Franței Ia Pekin, Etienne Manac’h, 
Jacques de Beaumarchais, director 
pentru problemele politice îș M.A.E. 
francez, Christian d’Aumale/i 'rector 
adjunct pentru problemele eJt.-omice 
și financiare în Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței.

Cu acest prilej, menționează agen
ția China Nouă, președintele Mao 
Tzedun și vicepreședintele Lin Biao 
și-au strîns mîinile și s-au 
cu oaspeții francezi și au 
o convorbire prietenească.

fotografiat 
avut cu ei

la încheierea vizitei 
lui P. Harmel la Belgrad

BELGRAD (14 (Agerpres). — In 
comunicatul cu privire la vizita mi
nistrului de externe belgian, Pierre 
Harmel, în Iugoslavia, se arată că 
în cursul convorbirilor cu secretarul 
de stat pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț. s-a procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu re
lațiile bilaterale și problemele inter
naționale actuale.

Cei doi miniștri șl-au exprimat 
hotărirea de a întreprinde noi efor
turi pentru ca în relațiile dintre 
state să fie înlăturate amenințările 
și să se asigure respectarea suvera
nității, egalității în drepturi, neames
tecul in treburile interne, precizează 
comunicatul. O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor europene. 
Cei doi miniștri au hotărît să conti
nue eforturile în scopul creării unei 
atmosfere de încredere și, în acest 
fel, să se permită o colaborare în
temeiată pe egalitatea deplină a tu
turor statelor europene. Ei și-au ex
primat acordul asupra necesității or
ganizării unei conferințe general- 
europene.

AGENȚIILE DE PRESĂ
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Atmosferă calmă, dar măsurile
de ordine

BELFAST 14 (Agerpres) — Con
trar așteptărilor, ziua de luni a tre
cut în Irlanda de Nord fără să se fi 
produs incidente între populația pro
testantă și catolică. Intr-adevăr, în 
această zi, 100 000 de protestanți au 
manifestat pe străzile capitalei, Bel
fast, și ale altor orașe, pentru a ani
versa victoria obținută în anul 1690 
de Wilhelm de Orania asupra catoli
cilor. Dar, deși populația catolică din 
Ulster a calificat aceste parade ca 
urmărind „scopuri provocatoare", ele 
nu au dat naștere la ciocniri, spre 
deosebire de anul trecut. Singurul in-

explozia 
putei nic 
din Bel-

se mențin
9 

cident, minor, l-a constituit 
unei bombe, urmată de un 
incendiu, într-un hotel gol
fast. Autoritățile din Irlanda de Nord 
consideră desfășurarea fără incidente 
a paradelor protestanților drept un 
succes al apelurilor la calm lansate 
de guvernul Ulsterului.

Autoritățile au anunțat, de aseme
nea, că măsurile de ordine luate vor 
fi menținute, întrucît există posibili
tatea declanșării unor tulburări la 12 
august, cînd vor avea loc alte mar
șuri ale populației protestante.

democrat-creștin. și Salva
dor Allende, candidatul 
frontului de stînga, alcătuit 
din partidele comunist și 
socialist, un important sec
tor al Partidului, radical și 
Mișcarea de acțiune popu
lară unitară (desprinsă din 
P.D.C.). Dacă aprecierile 
sondajelor de opinie ar fi 
exacte, atunci nici unul din

Pregătiri
pentru alegeri

în tensiune
si incertitudini

dați. Favoritul campaniei 
electorale a fost pînă la un 
moment dat Alessandri, 
exponentul partidelor con
servator și liberal. Acesta a 
pierdut treptat însă din te
ren, după cum asigură son
dajele de opinie, ajungîn- 
du-se la o oarecare egalare 
a șanselor în raport cu cei
lalți doi candidați : Rado- 
miro Tomic, reprezentantul 
partidului guvernamental.

candidați nu ar putea în
truni majoritatea necesară 
victoriei și, prin urmare, 
conform prevederilor con
stituției. parlamentul ar ur
ma să-l aleagă pe noul pre
ședinte dintre primii doi 
care obțin mai multe voturi 
la urne. într-o asemenea e- 
ventualitate, cele mai com
petente calcule îi acordă 
șansele principale lui Allen
de. Cu alte cuvinte, candi-

datul stîngii ar putea fi 
consacrat președinte prin 
votul parlamentului.

O asemenea perspectivă 
îi neliniștește profund pe 
„adversarii din interior și 
exterior" — cum scria zia
rul „El Popular". în afară 
de campania vehementă de 
denigrare a stîngii, forțele 
conservatoare au inițiat, du
pă unele informații vehicu
late în ziare chiliene, con
tacte cu exponenți ai P.D.C. 
în vederea unei eventuale 
alianțe pentru a bara calea 
lui Allende la președinție. 
Pe de altă parte, sînt sti
mulate acțiuni extremiste, 
menite să creeze o situație 
de tensiune și confuzie, ur- 
mărindu-se anularea alege
rilor.

Peste schemele electorale 
se suprapune însă de astă- 
dată un factor nou pentru 
panorama chiliană — și a- 
nume amestecul armatei. 
Zvonurile insistente despre 
posibilitatea unei lovituri de 
stat au fost întărite recent 
de declarația generalului 
Roberto Viaux Marambio : 
„Perspectivele pe care le o- 
feră apropiatele alegeri sînt 
departe de a ne satisface, 
indiferent de numele 
6oanei ce ar fi alese, 
zența forțelor armate 
ne indispensabilă", 
cedentele generalului
berto Viaux (căpetenie a 
rebeliunii din regimentul 
Tacna) ca și relațiile sale 
actuale cu forțele ostile or
dinii constituționale nu 
promit decît complicarea 
atmosferei preelectorale, 
amplificînd incertitudinile 
asupra scrutinului din 
toamnă.

FESTIVITĂȚILE

DIN IRAK
BAGDAD 14 

le de tun care 
mineața în capitala irakiană au con
stituit semnalul pentru începerea 
festivităților organizate în Irak, 
timp, de trei zile, consacrate cele
brării împlinirii a 12 ani de la în
lăturarea monarhiei (14 iulie 1958) și 
a doi ani de la cucerirea puterii de 
către partidul Baas, eveniment care 
a avut loc la 17 iulie 1968.

Un program special de festivități 
a fost organizat pentru sărbătorirea 
celor două zile comemorative, în ca
drul unor ceremonii oficiale sau 
manifestații populare.

(Agerpres) — Salve- 
au răsunat marți di-

per- 
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devi- 
Ante-
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W. Brandt și-a încheiat 
vizita la Roma, cancelarul 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, și-a 
încheiat marți vizita particulară fă
cută timp de trei zile la Roma. După 
ce duminică a avut o întrevedere cu 
președintele Italiei, Giuseppe Sara- 
gat, cancelarul vest-german a avut 
marți convorbiri cu primul-ministru 
demisionar italian, Mariano Rumor. 
Caracterul oficial al vizitei la Roma 
a lui Willy Brandt a trebuit să fie 
contramandat din cauza demisiei gu
vernului italian.

Cea de-a 24-a ședință de 
lucru a convorbirilor dintre 
delegațiile Uniunii Sovieti
ce și Statelor Unite asuPra u- 
mitării cursei înarmărilor strategice 
a avut loc marți la Viena. Discuțiile, 
care au durat 60 de minute, s-au 
purtat în clădirea Ambasadei ameri
cane din Viena.

Douglas Home la Paris. 
Un comunicat oficial publicat la Lon
dra anunță că ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, Alee 
Douglas Home, va sosi astăzi la Paris 
într-o vizită oficială de două zile. în 
cadrul acestei vizite, prima de la nu
mirea sa în acest post, vor fi discu
tate o serie de probleme actuale ale 
situației internaționale, candidatura 
Angliei la Piața comună și relațiile 
bilaterale. Alec Douglas Home îl va 
informa, de asemenea, pe colegul său 
francez, Maurice Schumann, asupra 
convorbirilor pe care le-a avut la 
Londra cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers.

La Bogota s-a deschis cea de-a 
VlII-a ediție a Tîrgului interna
țional ce se organizează in ca
pitala columbiană. La ediția din 
acest an participă 42 de țări, 
printre care și România. In spa
țiul rezervat țării noastre expun 
o gamă variată de produse în
treprinderile de comerț exterior 
„Autotractor", „Mașinexport", 
„Chimimport", „Conservexport", 
„Romagricola" șl „Icomcecoop". 
Pavilionul României se bucură 
de o deosebită apreciere din 
partea vizitatorilor.

Formarea noului guvern 
finlandez. Primul-ministru de
semnat al Finlandei, Ahti Karjalai- 
nen,_a anunțat marți seara că a reu
șit să formeze noul guvern finlandez, 
a cărui listă va fi dată publicității la 
15 iulie. El a precizat că noul cabi
net, care va avea o tendință de cen- 
tru-stînga. este format din o coali
ție de cinci partide, printre care și 
partidul comunist.

Acordul de colaborare 
dintre firma „FIAT" și orga-

Statele din regiunea Golfului Persic vor
să-și decidă singure viitorul

O Declarație a ministrului de externe al Iranului după 
vizitele întreprinse în Arabia Saudită și Kuweit

TEHERAN 14 (Agerpres). — După 
vizitele întreprinse în Arabia Saudită 
și Kuweit, ministrul de externe ira
nian, Ardeshir Zahedi, s-a înapoiat 
marți la Teheran. Referindu-se la 
convorbirile avute cu oficialitățile 
acestor țări, Ardeshir Zahedi a de
clarat reprezentanților presei că Ara
bia Saudită și Kuweitul consideră, ca

și Iranul, că statele din regiunea Gol
fului Persic trebuie să-și decidă sin
gure viitorul, fără nici un amestec 
din afară. în acest sens, el a subli
niat că Iranul, Arabia Saudită și Ku
weitul se opun prelungirii prezenței 
militare britanice în zona Golfului 
Persic.

irizații sovietice de resort 
a fost prelungit pe cinci ani. Docu
mentul a fost semnat la Torino de 
președintele concernului italian, G. 
Agnelli, și de vicepreședintele Comi- 
tetului de stat al U.R.S.S. pentru 
știință și tehnică, D. Gvișiani. Acor
dul cu firma „FIAT" a fost încheiat 
în iulie 1965 și pe baza lui a început 
construirea uzinei de automobile din 
orașul sovietic Togliatti.

Compania electorală în 
vederea referendumului 
constituțional din Maroc 
anunțat pentru 24 iulie a.c. s-a des
chis marți. în următoarele zece zile,

principalele organizații politice și 
sindicale urmează să-și facă cunos
cută atitudinea față de noul proiect 
de constituție supus aprobării corpu
lui electoral.

Primul-ministru al Cey
lonului, doamna Sirimavo Banda- 
ranaike, a convocat pe cei 157 de 
membri ai parlamentului să pprti-. 
cipe, începînd de la 19 iulie, la iu 
crările Adunării Constituante. Au 
narea urmează să voteze o nouă 
constituție, care să proclame Ceylo
nul republică independentă de coroa
na britanică.

„Ființe de categoria
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...Smt străini : turci, greci, 
marocani, tunisieni, spanioli, 
ghezi etc. Au venit în R. F. a Germa
niei, Franța și în alte țări occidentale 
în căutarea unui loc de muncă. Necu
noașterea limbii, a legilor țării, tea
ma de a rămîne fără lucru fac ca 
acești oameni să devină o pradă 
ușoară pentru tot felul de speculanți. 
„La Diisseldorf — scrie ziaristul 
Klaus Rose în săptămînalul vest-ger- 
man „Unsere Zeit“ — am văzut ba
răcile și slumsurile (cartiere de co
cioabe) care servesc drept locuințe 
Aici stau muncitori străini. Cite doi. 
trei, patru, șase sau chiar mai mulți 
într-o cămăruță. Mobilierul e într-o 
stare atît de jalnică incit nu ar găsi 
căutare nici măcar la piața de vechi
turi".

Chiriile „înghit" adesea o pătrime 
pînă la o treime din cîștigul lunar al 
unui muncitor străin, înfundind bu
zunarele diverșilor speculanți. O ast
fel de baracă se află pe Gerberstrasse
— relatează același ziarist. F.a a fost 
împărțită in 20 de încăperi. In fiecare 
dintre ele sini instalate patru paturi
— două cite două suprapuse. Prețul 
pentru un pat — 80—100 de mărci. 
Pentru fiecare dintre aceste cămăru
țe, proprietarul încasează, deci, pînă 
la 400 de mărci pe lună. Bucătărie nu 
există, iar aprovizionarea cu apă este 
defectuoasă.

Muncitorii străini sînt obligați să 
accepte aceste condiții, deoarece nu 
au alte posibilități. In case mai bune 
nu li se închiriază locuințe, iar dacă 
ar găsi o locuință mai acceptabilă, 
n-ar fi in stare să plătească chiria. 
De aici și aprecierea unor ziare vest- 
germane, potrivit cărora „muncitorii 
străini sînt tratați și se simt ca ființe 
de categoria a doua".

Fotografiile alăturate, reproduse 
din publicația amintită, sint, dc altfel, 
grăitoare, nemainecesitind vreun co
mentariu.

italieni, 
portu-
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