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SPECIALIZAREA Un nou

atribut specific al 
producției moderne

obiectiv
industrial
la u

despre stadiul recoltării griului 
și însămînțarea culturilor succesive

Specializarea producției joacă, mai 
ales în construcția de mașini, un rol 
deosebit de important. Exigențele 
progresului tehnic contemporan im
pun — după cum s-a subliniat în 
repetate rînduri de către conducerea 
superioară de partid — ca în a- 
ceastă ramură să se pună un mai 
mare accent pe specializarea pro
ducției, văzută ca un instrument e- 
sențial de îmbunătățire a condițiilor 
tehnice de fabricație, de sporire a 
eficienței activității economice. A- 
ceasta deoarece specializarea acțio
nează favorabil asupra creșterii pro
ductivității muncii, în primul rînd 
prin mărirea seriilor de fabricație, 
care oferă, după cum se știe, posi
bilitatea introducerii unor tehnologii 
avansate, a reducerii manoperii de 
fabricație și a consumurilor de ma
teriale. Nu mai 
puțin important 
este efectul pozi
tiv al specializării 
și asupra a ceea 
ce se numește 
elasticitatea pro
ducției întreprin
derii : capacitatea 
acesteia de a se 
adapta cu repezi
ciune la cerințele 
economiei națio
nale, la solicită
rile de pe piața 
externă și, mai 
ales, de a valorifica prompt realiză
rile progresului tehnic. Specializarea 
producției contribuie, de asemenea, 
în mod direct la creșterea vitezei de 
asimilare a produselor noi. pe nume
roase căi, sporirea posibilităților de 
adaptare rapidă a utilajului tehnolo
gic la cerințele unui produs nou fiind 
cea mai importantă.

Prin „îmbunătățirea profilării" li
nei întreprinderi se înțelege, de obi
cei, restrîngerea paletei de produse 
care intră în programul ei de fabri
cație, ceea ce — în condițiile men
ținerii volumului de producție — 
conduce la reducerea numărului de 
piese diferite aflate în fabricație și, 
respectiv, la mărirea corespunzătoa
re a seriilor. Experiența a dovedit 
că uzinele cu profil mai îngust, mai 
omogen, au în general o elasticitate 
sporită, o viteză mai mare de ino
vare, atît în ceea ce privește produ
sele, cit și metodele de fabricație ; 
ele pot să organizeze superior pro
ducția, să asigure o folosire mai ra
țională a capacităților de producție 
și a forței de muncă decît în cazul

Ing. Ion CRIȘAN 
director general în Ministerul 

Industriei Construcțiilor de Mașini

uzinelor care produc o gamă prea 
mare de produse.

In ultimii ani, în industria noastră 
constructoare de mașini au fost duse 
la îndeplinire numeroase acțiuni de 
curățire a profilului unor întreprin
deri. Astfel, din profilul uzinei 
bucureștene „23 August" a fost scoa
să fabricația de vagoane cisternă și 
de utilaj tehnologic pentru industria 
chimică, această unitate fiind reor
ganizată în patru mari sectoare de

DEZBĂTÎND PROBLEMA

ca urmare a preluării de către

• I.A.S.-urile din județul BRĂI
LA au realizat 54 la sută din pla
nul de însămînțare a culturilor 
succesive. în timp ce în I.A.S.-urile 
din alte județe, cu condiții asemă
nătoare, realizările sînt mult mai 
reduse : 35 la sută în CONSTAN
ȚA, 34 la sută în TULCEA, 42 la 
sută în ILFOV. 20 la sută în OLT.

• Ținînd seama că mai sînt de 
însămînțat sute de mii de ha cu 
culturi succesive, că timpul este 
foarte înaintat, se impune ca orga
nele agricole, conducerile unități
lor agricole socialiste să ia măsuri 
hotărite pentru intensificarea aces
tei lucrări.

• Cerințele aprovizionării cît 
mai bune a populației, impun să se 
facă totul pentru grăbirea însămîn- 
țării și plantării legumelor în cul
tură succesivă. Pînă în ziua de 24 
iulie, cooperativele agricole au 
realizat 35 205 ha la aceste culturi, 
din planul de 84 000 ha, ceea ce re
prezintă puțin în comparație cu 
posibilitățile existente.

Muncind fără preget, cu toate 
forțele, folosind timpul bun de lu
cru din zori și pînă-n noapte, uti- 
lizînd întreaga capacitate a com
binelor, mașinilor și mijloacelor da 
transport, oamenii muncii din agri
cultură vor asigura recoltarea la 
timp și fără pierderi a griului și a 
celorlalte culturi, realizarea inte
grală a planului de însămînțare a 
culturilor succesive. Acum, fiecare 
zi, fiecare oră este hotărîtoare în 
bilanțul recoltei !

le obținute de cooperativele agri
cole din județul BRAlLA, care au 
recoltat 98 la sută din suprafața 
cultivată cu grîu. De asemenea, 
cooperativele agricole din județul 
IALOMIȚA au realizat 95 la sută 
din planul de recoltare, cele din 
județul BUZĂU — 90 la sută, 
TULCEA — 89 la sută, CONSTAN
ȚA — 88 la sută, GALAȚI — 92 
la sută. Dintre județele cuprinse în 
zona I rămase în urmă la recolta
tul griului sînt : TIMIȘ — 36 la 
sută, ARAD — 22 la sută, BIHOR 
— 20 la sută, DOLJ — 50 la sută, 
OLT — 51 la sută.

• Pentru strîngerea în cel mai 
scurt timp și fără pierderi a griu
lui, se recomandă : măsuri pentru 
utilizarea întregii capacități de lu
cru a combinelor ; antrenarea unui 
număr cît mal mare de coopera
tori la muncă cu secerile și coa
sele,. îndeosebi în județele situate 
în centrul și nordul țării, unde la
nurile sint pîrguite.

o în comparație cu suprafața re
coltată, se înregistrează rămîneri 
în urmă în transportul boabelor la 
bazele de recepție, ceea ce impune 
să se acorde 
rii judicioase 
transport.

• O lucrare 
însemnătate este 
turilor succesive.
24 iulie, întreprinderile agricole au 
realizat 33 la sută din planul de în
sămînțare a culturilor succesive, 
iar cooperativele — 25 Ia sută.

• Pînă în ziua de 24 Iulie, potri
vit datelor centralizate la Minis
terul Agriculturii și. Silviculturii, 
în întreprinderile agricole de stat 
griul a fost recoltat de pe 62 la 
sută din suprafața cultivată, iar în 
cooperativele agricole — de pe 43 
la sută.

• întreprinderile agricole de stat 
din județul TULCEA au recoltat 99 
la sută din suprafața cultivată cu 
grîu, această importantă lucrare 
fiind practic încheiată. în I.A.S. 
din județul IALOMIȚA griul a 
fost strîns de pe 96 la sută din su
prafață, în cele din județul ILFOV 
— 94 la sută, BRĂILA — 92 la su
tă, CONSTANȚA — 88 la sută, 
BUZĂU — 82 la sută. Aflate în a- 
ceeași zonă climatică, apreciată 
după hărțile de zonare întocmite 
de Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, I.A.S.-urile din județul 
OLT au recoltat griul de pe 47 la 
sută din suprafața cultivată, cele 
din DOLJ — 65 la sută, iar cele din 
TIMIȘ — 28 la sută.

• în zona a II-a climatică, care 
cuprinde, în general, județele din 
Moldova și sud-estul Carpaților, 
mai avansate la recoltatul griului 
sînt I.A.S.-urile din județele GA
LAȚI, VRANCEA și MEHEDINȚI.

• în cooperativele agricole din 
zona I, grîul a fost strîns de pe 
64 la sută din suprafața cultivată, 
iar 'în cele din zona a II-a reali
zările reprezintă 34 la sută din pre
vederi.

Demne de relevat sînt rezultate-

ZALĂU (Corespondentul „Scîn- 
teii"). — Economia județului 
Sălaj s-a Întregit cu un nou 
obiectiv industrial Intrat recent 
în funcțiune. Este vorba de În
treprinderea de produse cera
mice de construcții, care va 
produce anual, în prima etapă, 
peste 30 milioane bucăți cără
midă și diferite materiale ce
ramice și de construcție.

în prezent, se lucrează la ridi
carea construcțiilor din etapa a 
doua de dezvoltare a întreprin
derii.

— Vom produce în viitor — 
ne-a spus Gheorghe Nițu, di
rectorul întreprinderii — și alte 
elemente prefabricate, în func
ție de necesitățile și cerințele 
intreprinderilor de construcții 
care vor beneficia de produsele 
noastre. Ne gîndim, bunăoară, 
la astfel de produse, cum ar fi : 
placaj ceramic glazurat și ne
glazurat, tuburi de drenaj pen
tru înlăturarea erodării terenu
rilor, tuburi pentru canalizări, 
planșee prefabricate, pereți din 
corpuri ceramice etc.

Noua întreprindere din Zalău 
este înzestrată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. Un singur om 
conduce de la tabloul de 
mandă procesul de 
peste 100 000 bucăți 
zilnic.

Primele cantități
riale de construcție produse de 
noua întreprindere au și fost 
livrate beneficiarilor.

o 
nouă uzină a fabricației de aparate 
electrice de măsurat. Considerentul 
restrîngerii în limite raționale a nu
mărului de grupe de produse diferi
te în profilul aceleiași întreprinderi 
a fost urmărit în mod consecvent și 
la profilarea uzinelor noi. Astfel, 
majoritatea uzinelor a căror con
strucție a început sau începe în ac
tualul cincinal, nu au în profil decît 
un număr redus de grupe de produ
se : frigidere la Găiești, transforma
toare de distribuție la Filiași, apara- 
taj de instalații la Titu, garnituri de 
frînă și etanșare la Rîmnicu-Sărat 
etc.

Restrîngerea profilelor de fabrica
ție constituie — după cum se vede 
— un proces evolutiv, care . se des
fășoară paralel cu creșterea volumu

lui de producție 
al ramurii, cu 
construirea de noi 
capacități. Cîteva 
cifre arată sinte
tic această evo
luție : dacă în 
anul 1965, 19 la 
sută din uzinele 
Ministerului In
dustriei Construc
țiilor de 
aveau în 
mai mult 
grupe de 
se, în 1970 

reduce la 
ca în

„SPECIALI
ZAREA Șl COOPERAREA - INTR-O 
RELAȚIE ECHILIBRATĂ, JUDICIOASĂ!"

fabricație specializate, cu un grad 
ridicat de integrare : motoare Die
sel, locomotive, utilaje grele, apara- 
taj de frînă. Uzina „Vulcan" din Ca
pitală și-a restrîns profilul, în mod 
practic, la fabricația de cazane, ce- 
dînd altor uzine producția de utilaj 
siderurgic, chimic și pentru indus
tria materialelor de construcții. Pro
cese similare sînt în curs la Uzina 
mecanică din Timișoar;\ nare va 
produce în viitor exclusiv mașini de 
ridicat și transportat, sau la uzina 
„Nicolina" din Iași, care se specia
lizează în fabricația anumitor ca
tegorii de utilaje pentru construc
ții. în sfîrșit, în evoluția rapidă a 
industriei electrotehnice și electroni
ce din țara noastră este caracteris
tic fenomenul de desprindere din 
profilul larg al unei uzine a uneia 
sau mai multor grupe de produse, 
care devin profilul de bază al unei 
uzine noi. Așa de exemplu, în cin- ' 
cinalul următor uzina „Electromag
netica" din București își va spori 
mult producția de echipamente pen
tru telefonie (profilul său de bază),

Mașini 
profil 
de 4 

produ- 
această
15 Ia 

1975,

co- 
ardere a 

cărămidă

de mate-

toată atenția folosi- 
a mijloacelor de

de primă urgență și 
însămînțarea cul-
Pînă în ziua de

Planiglobul

florilor
Să adăugăm, pe emblema Bucureștiului, un tran

dafir. Pentru că acest oraș — „al șantierelor și al 
grădinilor" — cum l-au numit numeroși turiști, își 
confirmă renumele. E adevărat, florile nu trăiesc 
decit o vară. Dar cit de intens și de fastuos își des
fășoară scurta lor existență, cu cită fantezie pot 
intruchipa cele mai surprinzătoare imagini — de 
la Poarta Sărutului, la covoarele oltenești sau 
maramureșene, de la culorile patriei, la harta .din 
petale și lujere a întregii țări. PTin eforturile, hăr
nicia și ingeniozitatea edililor, 15 hectare au de
venit un imens tablou iscălit, parcă, de Tonitza.

Vizitez pentru a doua oară Expoziția florală din 
Parcul ferăstrău fără să mă pot sătura de acest 
amplu concert de culori și miresme, în care tonali
tăți cunoscute sau surprinzătoare se împletesc poli
fonic și armonios. Originare din toate colțurile țării 
și din toate continentele lumii, dalia și lobelia, 
cactusul și cîrciumăreasa, canna și .garoafa, gura 
leului și begonia, se 
aleile parcului.

Iată, in pavilionul 
un metru pătrat, sau 
aranjate cu un gust

leagănă îmbrățișate printre
expoziției, pe o suprafață de 
nici atît, cîteva zeci de specii 
extraordinar, o grădină de-o

PICĂTURA DE CERNEALĂ
f

șchioapă, o grădină a piticilor din poveste sau, dacă 
vreți, a melcilor și a gărgărițelor. O dovadă că 
urbanismul modern nu ne poate îndepărta de pei
sajul viu al naturii, o dovadă că florile pot crește 
oriunde, pe fișia de pămînt dintre ferestre și stradă, 
și chiar in lădița de lemn așezată in balcon. Asis
tăm la o miniaturizare a naturii ? Poate, dar re- 
nunțînd la grădina de un pogon, imposibilă în struc
tura orașului contemporan, descoperim sensibili
tatea florilor, armonia de culori și forme a unei 
vegetații reduse la dimensiuni liliputiine, la fel de 
frumoasă și de complexă, în mărunta ei intimitate, 
ca și peisajul fastuos și luxuriant al Grădinii Bo
tanice.

Sînt atîtea grădini, atîtea scuaruri, atîtea parcuri 
de cartier, care așteaptă mîinile pricepute și griju
lii ale unor locatari, oameni îndrăgostiți de fru
mos. Sînt atîtea străzi, centrale sau mărginașe, care 
pot deveni adevărate coridoare de culori și mi
resme, imediat după retragerea constructorilor, a 
macaralelor și a buldozerelor. Dar ideile pe care le 
sugerează „Expaflora 70“ nu se opresc aici. După ce 
au admirat vastele covoare de flori, după ce și-au 
notat gîndurile superlative în cartea de impresii, 
unii turiști străini și-au exprimat dorința ca_ țările 
lor să contribuie și ele la frumusețea și bogăția de 
culori a expoziției.

O sugestie interesantă și generoasă care, în verile 
următoare, ar putea transforma Herăstrăul intr-un 
veritabil planiglob al florilor, într-un „congres" 
mondial al frumuseții și gingășiei. Pentru că.. după 
cum spunea cineva, in lume și trandafirul își are 
importanța lui. De ce n-am adăuga, deci, un tran
dafir pe emblema Bucureștiului ?

Paul DIACONESCU

pondere se va 
sută, prevăzindu-se 
ca urmare a intrării în funcțiune a 
mai multor uzine noi, cu profil re
lativ îngust, indicatorul sus-mențio- 
nat să coboare la 6 la sută.

Se cuvine precizat că tendința, de 
restrîngere a diversității de produ
se fabricate în aceeași uzină estd în 
mod obiectiv limitată de necesita
tea- diversificării continue a produc
ției, de necesitatea de a însuși în 
fabricație grupe noi de produse. Pe 
de altă parte, în anumite domenii 
ale industriei constructoare de ma
șini — ca de exemplu în cazul utila
jelor grele de mică serie, a căror 
prelucrare necesită mașini-unelte de 
performanță — este mai rațional să 
se dispună de capacități de produc
ție cu profil larg, întrucit acestea 
sînt mai elastice în raport cu fluc
tuația cererilor pieței.

Dacă apreciem însă că avantajele 
esențiale ale specializării industriale 
derivă din restrîngerea sortimentului

Constructorii și montorii de 
pe șantierul centralei termoelec
trice de la Deva transpun în 
fapte angajamentul pe care și 
l-au asumat, de a pune în func
țiune cu 10 zile mai devreme 
cel de-al treilea grup energetic 
de 210 MW. Ei au încheiat toate 
lucrările de montaj și au în
ceput primele probe hidraulice 
în sectorul conductelor. S-a ter
minat, înainte de data stabilită, 
șt montajul metalic al cazanului 
care va furniza aburul tehnolo
gic, iar în momentul de față se 
efectuează lucrările premergă
toare operațiilor de închidere a 
turbinei.

La recoltatul griului, pe tarlalele cooperativei agricole din Faraoani, judeful Bacău

(Continuare in pag. a HI-a)
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MARI CANTITĂȚI DE PRODUSE PESTE PLAN
PIATRA NEAMȚ 

(corespondentul „Scîn- 
teii“). — Industria ju
dețului Neamț și-a în
deplinit cu 10 zile mai 
devreme planul pro
ducției globale pe pri
mele 7 luni ale anului. 
Au fost livrate, peste 
prevederile planului de 
stat, 5 700 tone țevi o- 
țel, 5 400 tone îngrășă
minte azotoase sub
stanță activă sută la

stftă, 1 300 tone fibre 
și fire sintetice, 11 000 
metri cubi cherestea 
rășinoase, 43 000 metri 
cubi prefabricate din 
beton, 9 200 tone ci
ment. La aceste succe
se, o contribuție de 
seamă au adus colec
tivele de muncă de la 
Uzina de fibre sinteti
ce din Săvinești, Uzi
na de țevi din Roman,

unitățile de exploatare 
și industrializare a 
lemnului, întreprinde
rea metalurgică „Cea
hlăul" din Piatra 
Neamț, Fabrica de ci
ment Bicaz. Pînă la 
sfirșitul lunii iulie, u- 
nitățile industriale ale 
județului Neamț vor 
înregistra o producție 
suplimentară in valoa
re de circa 200 milioa
ne lei.

ABONAMENTUL “ LA PROCURAM
îl găsîm pe procurorul 

șef al Capitalei, tovarășul 
Popescu Dumitru, cufun
dat în studierea unei liste. 
O evidență operativă a se
sizărilor primite din par
tea unor conduceri de în
treprinderi privind infrac
țiunile în dauna avutului 
obștesc.

— Sint cîteva unități 
care ne furnizează cazuri 
destul de frecvent — re
marcă interlocutorul. La 
prima vedere s-ar părea 
că respectivele conduceri 
dau dovadă de fermitate 
față de orice încălcare a 
legii. Și, realmente, au da
toria s-o facă, în spiritul 
recentei legi referitoare la 
răspunderea conducerilor 
organizațiilor socialiste pen
tru gospodărirea mijloace
lor materiale și bănești, 
organizarea și funcționarea 
controlului financiar.

— Spuneați însă, mai 
înainte, că doar la prima 
vedere s-ar părea că...

— Da — și iată de 
Bine, negreșit, este că 
sizează. Dar sesizarea, 
rește, se produce după 
miterea infracțiunii, 
acolo unde cazurile au 
anumită frecvență, 
îndreptățiți, noi ca și opi
nia publică, să ne între
băm : cum s-a acționat 
înainte ? Sînt oare aceste 
conduceri la fel de exi
gente, acordă aceeași aten
ție măsurilor de prevenire 
a sustragerilor din patri
moniul unității respective ?

Problema este cu atît 
mai importantă cu cit ea 
constituie o latură funda
mentală a aplicării legii 
citate mai sus. Astfel, po
trivit legii, în condițiile

ce. 
se- 
fi- 

co- 
Or, 

o 
sîntem

• CONTROL SISTEMATIC, DAR Șl ACȚIUNE 
PREVENTIVĂ • POVESTEA CELOR CINCI 
MUSTRĂRI • IN CE MĂSURĂ ÎȘI GĂSEȘTE 
UTILIZAREA „ARMA CU TRAGERE LUNGĂ" : 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

lărgirii atribuțiilor și creș
terii competenței ministe
relor, centralelor și între
prinderilor, cadrele de con
ducere ale acestora au o- 
bligația să asigure un 
control sistematic al ac
tivității de administrare a 
patrimoniului, în vederea 
cunoașterii și urmăririi 
permanente a modului de 
gospodărire a bunurilor 
obștești. identificării și

sort au acționat în 
cată penală pentru 
gere din avutul 
trei gestionare (încasatoa
re). Discutăm, pe margi
nea acestei situații ieșite 
din comun, cu ing. Carol 
Lang, conducătorul unității, 
și Nicolae Cremeciug, 
de birou.

— Cum vă explicați 
întîmplate ?

— Sînt fete tinere,

anchetă socială

mobilizării rezervelor, pre
venirii, descoperirii și re
cuperării pagubelor și tra
gerii la răspundere a celor 
vinovați de încălcarea le
galității socialiste.

Cum se împacă impera
tivele controlului sistematic 
și prevenirii cu practica 
unor conduceri de unități 
care, potrivit unei expresii 
plastice auzite rn cursul 
investigației noastre, se 
mulțumesc să-și scoată „a- 
bonament" la procuratură ?

...Ne aflăm la I.T.B. — 
Gospodăria de transport e- 
lectric. într-un răstimp de 
cinci zile organele de re-

jude- 
sustra- 
obștesc

șef
cele
fac

lux, se încurcă cu indivizi 
care le storc de bani și...

— Ce măsuri luați ?
— La prima sustragere, 

dacă e sub 500 lei, sesizăm 
comisia de judecată. La a 
doua, sesizăm procuratura.

— Vă întrebăm despre 
măsurile preventive.

— A ! Da’ ce, ele 
știu ce trebuie și ce 
trebuie să facă ? Avem și 
instrucțiuni, e clar.

Aparent doar e clar. 
Fiindcă nu e cîtuși de pu
țin clar în ce măsură sînt 
cunoscute și însușite (ins
trucțiunile,. nu banii din 
gestiune !). Cînd încercăm

nu 
nu

să stabilim formele edu
cative concrete inițiate de 
conducerea unității, aflăm 
că o dezbatere despre a- 
vutul obștesc s-a organi
zat în... semestrul doi 1969. 
în aceste condiții e comod 
să arunci toată răspun
derea pe „tinerețea" ges
tionarelor !

Dar oare însăși conduce
rea unității cunoaște in
strucțiunile la care se refe
ră ? întrebare perfect legi
timă pe care ne-o suge
rează „istoria" cazului 
Milca Anghel (una din 
persoanele trimise în 
judecată) : pînă la sesiza
rea organelor în drept, 
vinovata săvîrșise nu mai 
puțin de șase sustrageri ! 
Spus pe șleau, un șir de 
hoții repetate — urmate de 
ce măsuri ? De necrezut : 
o retrogradare pe 30 de 
zile și ...cinci mustrări cu 
avertisment. Deci, o sus
tragere, o mustrare. Tu 
furi, iar eu te mustrez... ! 
O dată, și încă o dată, și 
iar odată... de 5 ori 1

Prin astfel de măsuri 
(oare din ce instrucțiuni au 
fost scoase ?) sînt, practic, 
încurajate elementele in
fractoare. Nici nu e de 
mirare că, printr-o astfel 
de „prevenire", unitatea e 
frecvent păgubită și ape
lează, cu seninătate, la 
„abonamentul" la procura
tură. Mai trebuie oare 
subliniat că prevenirea, 
descoperirea și sancțio
narea oricăror manifestări 
de acest gen, care lovesc

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Munoii din Coreea, al 

guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al întregului popor 
coreean, vă exprimăm dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, guvernului României și poporului frate român cordiale 
mulțumiri pentru telegrama dumneavoastră de solidaritate transmisă cu 
prilejul „Lunii de luptă comună antiamericană, pentru retragerea trupe
lor agresoarâ ale imperialismului american din Coreea de sud".

Sprijinul și solidaritatea exprimate de dumneavoastră constituie un 
imbold în lupta poporului nostru pentru, retragerea trupelor agresoare 
ale imperialismului american din Coreea de sud. In numele unificării 
patriei, noi sîntem convinși că relațiile frățești de prietenie și colaborare 
între partidele și popoarele țărilor noastre se vor întări și dezvolta și 
mai mult în lupta comună împotriva imperialismului, pentru triumful 
măreței cauze a socialismului.

Vă dorim din tot sufletul, dumneavoastră și poporului român, noi 
succese în lupta pentru dezvoltarea și înflorirea țării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări și urări pe 
care mi le-ați adresat, în numele dumneavoastră și al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, cu ocazia zilei de 14 iulie.

La rîndul meu, păstrez cele mai bune amintiri despre convorbirile 
pe care le-am avut recent la Paris ; sînt convins că relațiile de colabo
rare amicală dintre cele două țări se vor dezvolta tot mai mult, în in
teresul popoarelor noastre și al păcii.

Vă rog sâ primiți toate urările mele pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru viitorul fericit al poporului român.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Doresc să adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sin

cere pentru mesajul dumneavoastră de felicitare atît de cordial.
AHTI KARJALAINEN

primul-ministru al Republicii Finlanda
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FAPTUL;
DIVERS!
Bani nici ! 
de... I
doi bani!

Cine nu deschide bine ochii — I 
spune o cunoscută zicală — des- I 
chide punga ! Și iată de ce : or- ■ 
ganele de miliție au descoperit, ■ 
in ultima vreme, cetățeni care I 
și-au procurat ilegal mărci și | 
dolari de la diverși turiști 
străini. Bucuroși de „chilipirul" I 
ce li se oferea, aceștia nu s-au I 
mai uitat că încalcă dispozițiile * 
legale și s-aiu grăbit să încheie | 
„tîrgul" ca nu cumva vînzătorul 1 
să se răzgîndească. Cîteva zile I 
după aceea aveau să se căiască . 
amarnic : banii... nu făceau două I 
parale ! Erau falsi. Dar păgu- | 
bașii nu s-au ales numai cu 
punga goală, ci și cu pedepsele I 
prevăzute de lege. Nu e greu de I 
presupus însă ce ar fi „câștigat" ’ 
dacă ar fi încercat să se folo- ■ 
sească în vreun fel oarecare de I 
această valută falsă într-o că- | 
lătorie în străinătate !...

Cine face '
(totuși) I
lumină ? |

Sesizam cu mai multă vreme 
în unmă (Scînteia nr. 8337) că 
din cauza unor defecțiuni la in
stalația electrică, moara din Zor- 
lești (Gorj) „fură" curentul, pro- 
vocind căderi de tensiune, da
torită cărora iluminarea comu
nei are de suferit. In răspunsul 
său Direcția de exploatare și în
treținere a Ministerului Energiei 
Electrice ne informează că în
treprinderea de electricitate din 
Craiova a dispus imediat deco
nectarea instalației interioare 
pînă la remedierea defecțiunilor 
constatate. Este cazul să punem 
„la curent" amintita direcție cu 
adevărata stare de fapt. Așa cum 
rezultă dintr-o nouă sesizare so
sită pe adresa redacției, ne
ajunsurile continuă. Pe cine să 
credem ? Poate ne spuneți dv !

Bal cu... 
scandal

L< telul organizat nu de mult 
in comuna Budești (Ilfov) s-au 
du» printre alții și frații Nicolae 
și Constantin Baciu din localita
te. Hamal că, in timp ce tinerii 
aii» comună veniseră aici să se 
distreze, cei doi făceau tot ce le 
stătea în putință pentru a strica 
petrecerea celorlalți. Deranjați 
de faptul că N s-a atras aten
ția asupra comportării nelalocul 
ei, cei doi au început să arun
ce vorbe necuviincioase la 
adresa celor din jur. Invitați să 
părăsească localul căminului 
cultural, ei s-au comportat huli
ganic, lovind cițiva tineri. Dato
rită intervenției hotărite a ce
lor de față, scandalagiii au fost 
imobilizați și predați autori
tăților de miliție. Urmează ca 
în curînd să fie judecați con
form decretului 153. De la pe
trecere, la tribunal. Vorba ceea : 
dacă-i bal, bal să fie I

Prețul 
experienței

Abia ieșit din penitenciar, 
unde își ispășise una dintre ne
număratele sale condamnări, 
loan Dușa, un cunoscut escroc 
recidivist, a și pus la cale o 
nouă lovitură. Intr-o zi a cum
părat un bilet loto, l-a falsificat 
și a pornit în căutarea unor 
„amatori". A și găsit în curînd 
doi naivi (nu singurii, din păca
te) — anume Laszlo Coloman și 
Demeter Ștefan din Odorheiul 
Secuiesc. Aceștia au crezut cu 
ușurință că biletul este cîștigător 
și s-au oferit să-1 cumpere con
tra sumei de 2 000 de lei. La 
omologarea biletelor, surpriză ! 
Falsul a fost descoperit, iar cei 
doi creduli au primit, în locul 
mult rîvnitului premiu, de 
57 000 lei, o... citație la miliție. 
Au dat 2 000 de lei și au „cîști- 
gat" experiență. Scump, dar 
merită 1

Cu bacul 
la Călărași

Aducem în discuția organelor 
competente din cadrul Ministe
rului Transporturilor situația 
bacului ce face legătura, pe Du
năre, între Ostrov și Călărași. Și 
nu întâmplător. In momentul de 
față, bacul esTe sub nivelul ce
lor mai elementare norme de si
guranță a circulației. Să exem
plificăm : nu există un parapet 
care să protejeze autovehiculele, 
nu se pun pene la roți pentru 
a împiedica lunecarea vreunei 
mașini în apă ; personalul de 
serviciu (vorba vine serviciu !) 
este nepregătit pentru îndepli
nirea obligațiilor ; manevre ris
cante și anapoda pun în pericol 
permanent atit mașinile, cit și 
pe cetățenii care fac transborda- 
rea. Și nu este totul : joi 23 iulie, 
la orele 18, comandantul remor
cherului „Roșiori" a avut o com
portare intolerabilă față de pa
sageri, dedîndu-se la manifestări 
Injurioase din cele mai penibi
le. Credem că organele de re
sort vor analiza cu toată răspun
derea situația și, în consecință, 
vor lua măsuri de readucere a 
bacului — și a echipajelor res
pective — pe o „linie de plu
tire" normală.

Rubricd redactata de i
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
I

I

• ••

CONSTATĂRILE
UNUI RAID-ANCHETA

semnalate mai 
în exclusivitate, 

în care se 
aprovizionării,

Astfel, Combinatul 
alimentară Tulcea 
livreze în trimestrul

muncă

volan,

C.A.P.-

n/ou!
bine să fa-

Vind conserve de
a-

pește in eleșteu

con- decit o

foileton de Nicuță TĂNASE
ăla

cîteva

cum măștii

livada
de

un-

cum necuratu’ să

Peisaj pe Valea Jiului Foto : 8. Cristian

• RECLAMATII

• SESIZĂRI

dra- 
somat

început. O 
vreo 15 000 
să aducem

C ostiei 
ăsta 1 
recu-

,recol-
Am

pentru 
cred că 

foarte

în cantități mai mari, ținind seama 
de numărul mereu crescind de soli- 
citanți.

ronțăit 
ne-am 
am în-

pe urmă 
umbră și 
tăinuim. 
Costică,

cu Stan și Bran, 
ce rizi, nea Cos-

facă 
dacă o să

eu

Cit au

agricole, 
chiar 
sărit 
furat

am
Costică

Dr. Ion CRIȘAN, președinta, 
dr. Ion PUCEREA, secretar al 
comitetului sindical. Spitalul 
de adulți Colentina

• RĂSPUNSURI

paza ve-
691 de

LUNG E DRUMUL MĂRFURILOR
DE LA MAGAZIE
PÎNĂ-N PRĂVĂLIE

Cu puțin timp în urmă, ziarul 
nostru a publicat un articol privind 
aprovizionarea magazinelor sătești. 
El comenta o parte din scrisorile 
primite la redacție, scrisori prin care 
cetățenii ne încunoștințau că în u- 
nitățile cu amănuntul lipsesc adese
ori mărfuri foarte solicitate, mărfuri 
de strictă necesitate. Din păcate, 
scrisori cu conținut similar au fost 
adresate redacției și în ultimul 
timp, ceea ce ne-a făcut să între
băm : oare deficiențele semnalate 
sînt de neînlătur'at ? Oare nu este 
posibil să se asigure o aprovizionare 
ritmică, continuă a magazinelor ?

Pentru a obține un răspuns autori
zat am stat de vorbă cu reprezen
tanți ai Centrocoop, cu președinți de 
cooperative de consum. Dintre argu
mentele aduse pentru explicarea 
stării de fapt amintite am reținut 
doar unul singur, mai plauzibil. Este 
vorba de o anumită 
fondului de marfă la 
ce-i drept puține la 
însă că statul face 
bite pentru a asigura cantități îndes
tulătoare de produse. Numai că, în 
spatele acestei situații, unii lucrători 
din cooperația de consum caută să 
ascundă deficiențele propriei lor ac
tivități. Nu e pentru prima oară cînd 
s-a demonstrat că, chiar în condiți
ile existente, nivelul de aproviziona
re a satelor poate fi mult îmbunătă
țit. In cele ce urmează aducem, ca 
noi argumente, faptele consemnate 
cu ocazia unui raid-anchetă prin sa
tele județului Vrancea.

Satul Balotești. împreună cu alți 
cumpărători, pășim pragul magazinu
lui mixt și ne îndreptăm spre un 
raion. Dezamăgire totală. In loc de 
produse găsim doar... firma și cîteva 
perechi de covrigi tari ca piatra.

— Marfă nu a mai venit de vreo 
4 zile, ne explică gestionarul. Coo
perativa din Vidra, care ne aprovi
zionează cu pîine, trimite marfă cînd 
vrea.

Consultînd actele de primire con
statăm că, într-adevăr, livrările ss 
fac cu totul anapoda, cînd la 1—2 zile, 
cind la 6—7 zile. Și asta nu pentru că 
ar exista greutăți în producție sau 
Ia transport, ci pentru că lipsesc... 
un grafic precis de aprovizionare și 
o disciplină în privința modului de 
onorare a comenzilor. Situații oare
cum asemănătoare am întîlnit și în 
alte sate. Intervalul între două livrări 
fiind nestabil, gestionarii nu pot cu
noaște cit anume să comande, pen
tru ce interval de timp să-și asigure 
fondul de marfă și astfel, mărfuri
le ori stau în rafturi și 
ori lipsesc pentru 
Avem de-a face, 
goluri artificiale de 
re, goluri provocate de 
ganizare a fluxului de 
mărfurilor.

La Odobești întîlnim __ _„T_
luri" artificiale, dar apărute din alte 
cauze. De o bună bucată de timp, 
untul a devenit aici un produs „defi
citar" pentru că... vitrinele frigori
fice nu funcționează. La Vidra 
lipseau telemeaua și marmela
da. „Gestionarul depozitului a fost 
plecat la... punctaj, la centru", în
cearcă să motiveze șeful magazinu
lui de autoservire. Dar, spre surprin
derea noastră, după cîteva ore au a- 
părut și marmelada, și telemeaua. 
„Punctajul" fusese, evident, doar un 
pretext.

Intrăm șl în magazinul din Cîm- 
pineanca.

— Sirop aveți ? — întrebăm noi.
— De nici un fel — ne răspunde 

gestionarul Andrei Crăciun. Am ce
rut la depozit, dar nu mi-au trimis. 
De altfel, nu este singurul produs 
care ne lipsește — și ne întinde o 
listă destul de lungă cu mărfuri pe 
care, cu o zi inainte, le văzusem 
burdușind magaziile depozitului cen
trat Era vorba de sare, telemea, 
biscuiți preambalați și altele.

Dar să continuăm raidul. Următo
rul popas : satul Bîrsești. La raionul 
de confecții-galanterie-încălțăminte 
al magazinului de aici ne transpu
nem în situația clientului care doreș
te să se îmbrace „din cap pînă-n pi
cioare". Este o încercare imposibil 
de realizat ; ar fi trebuit să plecăm 
din magazin doar cu o pereche de șo
sete în picioare și cu o cravată Ia 
git. Celelalte lucruri : cămașa, costu
mul, lenjeria de corp erau ori de mă
sură mai mare, ori mai mică față de 
cea solicitată. Să ne mai mire atunci 
că raionul respectiv nu și-a îndepli-

nit planul de desfacere în ultima 
lună ?

— Să știți că atunci cîind mă de
plasez eu la depozit aduc tot ceea 
ce este nevoie — se scuză gestiona
rul Ion Ghimpu. Cînd însă problema 
aprovizionării o las în seama mer
ceologilor — cei care au de fapt a- 
ceastă obligație — rămîn cu rafturile 
goale. în loc să mă ajute, mai rău 
mă încurcă. La ultima comandă, din 
cele 34 de articole de confecții ceru
te am primit doar 16, iar dintre ar
ticolele de tricotaje — nici unul. Șl

insuficiență a 
unele produse, 
număr. Se știe 
eforturi deose-

se învechesc, 
o perioadă, 
evident, cu 
aproviziona- 

o proastă or- 
circulație a
aceleași „go-

In sate din județul 
VRANCEA

vă asigur, dacă mergeam eu în depo
zit, aduceam aproape tot ceea ce imi 
lipsește.

Observația gestionarului — de alt
fel cu caracter general — este înte
meiată. întîlnim frecvente situații 
cînd merceologii cooperației de 
consum s-au transformat în simpli 
curieri ai notelor de comandă, neur
mărind cum sînt ele alcătuite, dacă 
cuprind tot ceea ce lipsește în ma
gazine, dacă ceea ce se solicită se și 
livrează. Conducerea cooperativei de 

ici, ca și din alte comune, ne măr- 
risea că cea mai mare parte a tim- 

.lui, merceologii și-o consacră sec
torului alimentar și de alimentație 
publică, celelalte sectoare rămînind 
„descoperite". Iată de' ce credem că 
se impune o reconsiderare a funcției 
merceologului din cooperația de con
sum, găsirea unei forme mai eficace 
de aprovizionare a magazinelor cu 
produse nealimentare. Specificul 
mărfii din sectorul nealimentar — 
multitudine de modele, culori, dese
ne, mărimi — trebuie încadrat intr-un 
sistem deosebit de aprovizionare, 
față de celelalte sectoare.

Toate deficiențele 
sus sînt datorate, 
modului defectuos 
desfășoară procesul 
iar „golurile" apărute sînt, repetăm, 
artificiale. Este inadmisibil ca, in 
timp ce o serie de mărfuri umplu la 
refuz depozitele, rețeaua cu amă
nuntul să ducă lipsa lor. Credem că 
este de datoria conducerilor de co
operative, a compartimentelor de a- 
provizionare să regleze mecanismul 
circulației mărfurilor, astfel ca el să 
funcționeze ireproșabil. Cooperația 
de consum dispune de condiții cores
punzătoare pentru a realiza o ritmici
tate a livrărilor de produse, de la de
pozite la magazine, iar faptul că uni-

tățile cu amănuntul sînt răspindite 
din punct de vedere teritorial impune 
și mai mult o bună gospodărire a 
fondului de marfă.

în cursul raidului am înregistrat 
și alte fapte. Am avut ocazia să în
tîlnim multe magazine bine aprovi
zionate, în special cele din zona de 
munte, de la gurile de exploatare 
forestieră. în multe cooperative am 
găsit oameni gospodari, preocupați 
de îmbunătățirea nivelului de apro
vizionare a unităților. Ceea ce am 
vrut insă să arătăm prin rândurile 
de față este că în condițiile aotuale, 
cu fondul de marfă existent, se poate 
asigura necesarul de mărfuri al popu
lației din mediul rural. Este nevoie 
doar de un efort organizatoric, de o 
perfecționare, o modernizare a sis
temului de aprovizionare, de o adap
tare la noile condiții create (azi se 
dispune de magazine mai multe, mai 
spațioase, de depozite și mijloace de 
transport mai numeroase, de oameni 
mai bine pregătiți).

înainte de a încheia, vom da și 
cîteva exemple privind felul în care 
se desfășoară relațiile contractuale 
dintre producători și cooperația 

consum — deoarece « parte 
„golurile" în aprovizionare 
și ca urmare a indisciplinei •tractuale. - • - ■ -
industrie 
buia să 
cooperației de consum din Vrancea 
— conform repartiției — 44 tone se- 
miconserve de pește, dar nu a expe
diat decît 10 tone. întreprinderea „A- 
vîntul" din București întîrzie livra
rea a 2 000 kg. conserve. Combinatul 
de industrie alimentară din Iași este 
restant, în trimestrul al II-lea, cu 
8000 kg. biscuiți vrac, iar fabrica 
„Flora" București nu livrează nici un 
kg. din cantitatea contractată de 13,8 
tone conserve. Lipsa de colaborare 
este și mai regretabilă atunci cînd 
furnizorul nu este altcineva decît... 
un vecin.

— De cîtva timp, „Vinalcoolul", de 
care ne desparte doar gardul, nu ne 
asigură cantitățile de vin îmbuteliat 
pe care le solicităm, ne declară Ena- 
che Anghelache, directorul coordona
tor al IJECOOP Vrancea. în unele 
zile se întîmplă să nu primim nici 
măcar un litru. Depozitele sînt pline 
cu vin, nuijiai că stația de îmbute- 
liere nu lucrează cum trebuie.

S-ar putea da, desigur, și alte e- 
xemple. Important este ca penalizări
le ce se vor plăti pentru întîrzieri în 
livrare — am găsit deja actele în
tocmite pentru unii furnizori — să 
pună serios pe gînduri întreprinderi
le în cauză, ca și forurile lor ierar
hice. Este cazul ca și în relațiile 
dintre producător și comerțul sătesc, 
locul incertitudinilor să fie luat de 
o disciplină riguroasă. Numai astfel se 
pot crea toate condițiile ca populația 
din mediul 
solicitate la 
ficiente.

rural să aibă mărfurile 
timp și în cantități su

joi, cind treceam prin 
comuna Drăgănești-Pra- 
hova, mi-a venit așa, o 
poftă să sar un gard și să 
iau cîteva prune pîrguite 
cu care să-mi astîmpăr 
setea.

Am oprit mașina lingi 
un grup de copii care ju
cau, pare-mi-se, „lapte 
gros" și i-am întrebat :

— Măi băieți, de unde 
...procurați voi fructe că 
vreau și eu cîteva.

S-au uitat ei cam „în
doit" la mine, dar pînă la 
urmă, văzindu-mă în pan
taloni scurți la 
mi-au zis :

— De la livada 
ului. Dar să ai grijă. E un 
paznic dat dracului. E nea 
Costică Jalbă. Asta bagă 
furca-n dumneata dacă te 
prinde.

Mi-au arăfat unde-i li
vada, am ascuns mașina 
într-o umbră mai deasă și, 
tocmai cînd înculam por
tiera — ce vreți, trebuia 
s-o’ncui, omul trebuie să 
fie grijuliu — mi-a 
tras atenția un petic de 
hîrtie. L-am ridicatei 
citit : „Tovarășe 
Jalbă, dai voie tovarășu
lui... să recolteze ce do
rește din livadă". Urma o 
semnătură indescifrabilă 
și data de 11.VII.1970.

Deci, cu biletul ăsta pu
team să intru să fur, asta, 
vreau să zic să 
tez“... în mod legal, 
sărit gardul și... Și cind 
îmi era lumea mai 
gâ m-am trezit _____
și amenințat cu o furcă 
ceva mai lungă 
pușcă Mosinagan.

— Măi nea Costică, lasă 
bre scula aia să se odih
nească. N-o să se 
gaură în cer 
„recoltez" și 
prune.

— De unde 
cheamă 7

— Păi unul e 
Jalbă în C.A.P.-ul 
După furcă te-am 
noscut.

După ce i-am dat și bi
letul găsit, deși nu știa 
prea bine șah, mat l-am 
făcui I Mi-a permis să re
coltez ce vreau. Dar n-am 
mai avut ce' în afară de 
niște prune. Am 
cîteva și 
așezat la 
ceput să

Nea 
cred că aduce veni- 
serioase C.A.P.-ului. 
început să rîdă ca la 

un film
— De 

tică 7
— Păi 

nu rid 7 Livada asta nu 
aduce venituri, ci le duce 
pe gîrlă.

A scos un carnet al lui, 
pe care-l păstrează la cKÎ-

mir, și mi-a înfățișat ur
mătoarea situație : în aniil 
ăsta, ’70, s-au recoltat 55 
kg căpșuni, 31 kg cireșe, 
20 kg vișine și 165 kg cai
se. Toate aceste fructe au 
fost valorificate prin 
chioșcuri și s-a încasat 
suma de lei 691,75.

— Nene Costică, de la 
fructe 691 lei, ba și 75 de 
bani pe deasupra, de la... 
Se adună.

— Se adună I
costat îngrijitul pomilor, 
stropitul. Pentru 
nitului ăsta, de 
lei, mi s-au plătit numai 
mie pînă acum 812 lei. A-

prin sat, cetățeni care au 
fost 'trompetiști în arma
tă, ca să se înjghebeze o 
fanfară. Nu s-au găsit de- 
cit vreo doi toboșari și un 
cimpoier. Așa că s-a re
nunțat la fanfară. S-au 
prestat aici aproape 15 000 
zile-muncă.

— Nu s-au cheltuit prea 
multe zile-muncă 
eleșteu. Încerc să 
v-a costat chiar 
puțin.

— Zilele astea 
s-au făcut in '67.

— S-au mai făcut și-n 
’6« 7

— Nu. In ’68 au fost a-

Mihoi IONESCU

abonamentul ■ la procuram
(Urmare din pag. I)

in avuția obștească și Im
plicit in buzunarul nos
tru, al tuturor, constituie 
o datorie primordială, ina
lienabilă, a celor cărora li 
s-a incredințat o citime 
din această avuție ?

Vorba interlocutorilor 
noștri, lucrurile sînt „cla
re". Dar în practică, pen
tru unii, nu.

De neînțeles devine a- 
ceastă atitudine, mai ales 
in acele cazuri cind condu
cerea întreprinderii respec
tive 
mod expres, 
unor sustrageri depistate 
la „Electronica", procuratu
ra municipiului București a 
prezentat „în atenția tova
rășului director general", 
cîteva asemenea sesizări. 
Și totuși, la scurt timp, 
s-au ivit alte două cazuri 
de sustragere — in condi
ții relativ similare celor 
care au făcut obiectul pre
venirii.

— Specificul activității 
pe care o desfășurăm ne 
cere să Întrebuințăm piese 
foarte mici, intr-un număr 
foarte mare ; sustragerile 
sînt foarte greu de depistat 
în aceste condiții, ne spu
ne tov. Constantin Faur, 
directorul general al uzinei.

Răspunsul nedumerește. 
Oare grija pentru avutul 
obștesc — răspunderea, a- 
tenția, prevenirea — pot fi 
condiționate de „specificul" 
activității ? Nu „micimea" 
pieselor intră în ecuație, ci 
„mărimea" răspunderii, ca-

a fost prevenită în
Pe marginea

pacitatea de a preîntâmpi
na astfel de acte în viața 
unității.
pentru i 
tiță (a 
sării) 
certate 
scoate 
ductiv 
află incorporate eforturi
le întregului colectiv.

Din păcate — așa cum a 
reieșit din ancheta noastră 
— există in unele locuri o 
optică îngustă : noțiunea 
de apărare a avutului 
șteso este redusă (sau 
locuită) cu noțiunea 
pază. „Vedeți, dacă 
avea un număr mai mare 
de paznici..." sau : „La noi 
era un paznic care avea 
darul beției ; l-am dat afa
ră, sperăm ca lucrurile să 
se îndrepte".

Firește, un număr sufi
cient de oameni cu atribu
ții de supraveghere și con
trol este absolut necesar ; 
evident, calitățile morale 
ale acestora trebuie să fie 
corespunzătoare profesiei 
pe care o exercită ș.a.m.d. 
Dar se poate reduce totul 
la cantitatea și calitatea 
pazei 7 Cel puțin în egală 
măsură atenția trebuie con
centrată asupra „armelor 
cu tragere lungă" : în pri
mul rind, o activitate per
manentă — desfășurată de 
toți factorii de conducere 
și obștești din întreprinde
re — menită să contribuie 
la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor mun
cii, a grijii acestora față 
de avutul obștesc.

Cînd ne-am interesat de

de a face totul 
a închide orice por- 
negiijenței, a nepă- 
prin care elemente 
cu legea să poată 
din circuitul pro- 

bunuri în care se

ob- 
în- 
de 

am

această activitate, tov. C. 
Faur, directorul general al 
uzinei „Electronica", ne-a 
vorbit despre faptul că : 
„s-a reamintit (!) salariați
lor de la biroul de pază 
și P.C.I. necesitatea spo
ririi simțului de răspunde
re in efectuarea controlu
lui ; de asemenea, în secții 
s-au prelucrat scurte re
ferate cu privire la a- 
părarea avutului, obștesc". 
Practica insă demonstrea
ză ineficienta „scurte
lor referate". Nu de o 
acoperire formală este ne
voie („s-a prelucrat"), ci 
de crearea unui larg și 
combativ curent de opinie 
al masei de salariați împo
triva acelor cazuri (chiar 
izolate), care, cunoscute, 
dezbătute public, ar declan
șa vigilența și oprobriul ge
neral — mijloace educa
tive dintre cele mai efi
ciente.

Lucrurile par firești, u- 
nanim acceptate. Intervine 
insă o anume mentalitata 
liniștitoare, legitimată chi
purile prin grija față de 
„prestigiul unității". Uzina 
de medicamente București 
se numără și ea printre 
„abonații" procuraturii, dar 
directorul ei, ing Teodor 
Marinică, ne spune pe mar
ginea cazurilor sesizate :

— Sînt cu totul întâm
plătoare.

Să privim mai îndeaproa
pe faptele. Un salariat con
damnat pentru furt, altul 
pentru delapidare, altul 
pentru că a plecat acasă, 
„să ia masa", cu un... trac
tor al întreprinderii. Ni-

meni nu neagă și posibili
tatea unor infracțiuni cu 
caracter întîmplător. Vorba 
veche : nu există pădure 
fără uscături... Dar în ca
zurile de față avem oare 
de-a face cu o „fatalitate" 
statistică ? Cit de „întîm- 
plătoare" sînt infracțiunile 
ne-o relevă, pe marginea 
lor, concluziile organelor 
de anchetă : „In cadrul u- 
zinei nu se face un con
trol corespunzător în legă
tură cu autovehiculele 
care părăsesc unitatea, an- 
gajații avînd posibilitatea 
de a pleca cu mijloacele- 
de transport fără nici o 
opreliște". Sau : „Săvîrșirea 
infracțiunii a fost posibilă 
datorită ușurinței de care 
s-a dat dovadă în gestio
narea bunurilor întreprin
derii...". Sau : „In uzină, 
recepțiile sînt făcute cu în- 
tîrziere, valorile materiale 
se eliberează către secții 
mai înainte de a fi făcută 
recepția, eliberarea lor are 
loc fără bon de materiale 
emis de secțiile producție".

După cum se vede, fie
care din aceste infracțiuni 
nu a fost determinată de 
hazard sau de „tehnica" 
celor certați cu legea. Nici
decum. Cineva — cine a- 
nume va trebui stabilit de 
forurile competente (n.n.) 
— i-a creat de fiecare dată 
răufăcătorului o „portiță" 
prin care acesta a putut ac
ționa nestingherit. Dacă 
păstrarea bunurilor Între
prinderii se făcea în con
diții corespunzătoare, dacă 
primirea și eliberarea ma
terialelor întrunea atribu-

cum păzesc prune de vreo 
12 lei și o să mi se plă
tească iar vreo 900 lei...

— Poate că anul ăsta a 
mers mai prost.

— Ai dreptate. Anul tre
cut am valorificat fructe 
de 3 240 de lei, dar am 
fost paznici mai mulți. Mi 
se pare, vreo 4. Că unu' 
Stanciu a murit... Poate 
cu peștele o să ne procop
sim.

— Faceți și pește in li
vada asta 7 Ați plantat 
țiri 7

— Ai, bre, nu mă lua 
peste picior. O să avem 
aici un eleșteu. Uite colo. 
O să aprovizionăm și 
cherhanalele din Tulcea.

— Chiar faceți un eleș
teu 7

— Da’ ce, crezi că eu 
glumesc 7 Hai să ți-l arăt.

Și, in drum spre eleș
teu, a început să-mi po
vestească că, prin 1967, 
cînd a sclipit cuiva din 
conducerea C.A.P.-ului 
ideea să facă un eleșteu, 
a fost un entuziasm de 
zile mari. căutat,

duse niște „excavatoare 
cu barbă".

— Cum „excavatoare cu 
barbă" 7 1

— Au fost aduși din co
muna Carcaliu — Tulcea, 
niște lucrători. Ăștia răs
toarnă pămintul mai abi
tir ca excavatoarele. Sînt 
tare muncitori. Așa le zi
cem noi. Unul, Achim, șe
ful lor, a încheiat un con
tract cu noi, C.A.P.-ul, și 
a încasat aproape 100 000 
de lei. Așa cum s-a învoit. 
S-a recepționat eleșteul x 
și...

— Nea Costică, am în 
mașină o lansetă, îmi dai 
voie să arunc și eu 
vreo două ori 7

— Unde să arunci 
dița 7

— In eleșteu !
— Care eleșteu 7
— Păi pînă acum despre 

ce vorbirăm 7
— Ți-am povestit ce s-a 

întâmplat în ’68. Sintem In 
'70. Am pomenit eu ceva 
de ’69 7 Cum poți să a- 
runci lanseta in ’70, sărind 
peste ’69 7

— Ai dreptate.
— In ’69 s-a constatat 

că recepția nu s-a făcut 
bine și că ar mai trebui 
întărit un dig. Conduce
rea cooperativei s-a luat 
cu alte treburi și a uitat.

— Și-n ’70 7
— In ’70, uite eleșteu I 
Mi-a arătat o groapă 

destul de arătoasă in care 
au crescut fel de fel de 
buruieni. Să mă taie cursa 
de Titu dacă se bagă de 
seamă că s-au făcut cind- 
va aici săpături și mai 
ales recepționări. Zeci, 
dacă nu sute de mii de 
lei au fost ingropați aici.

— Nene Costică, te lău- 
dai mai adineaurea că o 
să vă procopsiți cu peș
tele !

— Dar dumneata crezi 
că tovarășul președinte o 
să se lase 7 O să ia el 
eleșteul de la 
să facem iar 
zile-muncă, o 
iar lipoveni...

— Nu-i mai __ __
ceți aici un chioșc 7 Aici, 
în mijlocul fostului eleș~- 
teu recepționat 7

— Un chioșc 7 Ce fel 7
— O tonetă la care să 

vindeți conserve de pește, 
chiar și hamsii. E o ches
tie să vinzi conserve de 
pește pe fundul unui eleș
teu ingropat in propria-i 
groapă !

Ne-am întors in livadă. 
Am mai luat vreo două- 
trei prune și am dat să-mi 
iau rămas bun de la paz
nicul din livada cu pruni 
a C.A.P.-ului din Drăgă- 
nești — Prahova. Costică 
Jalbă m-a oprit:

— Păi, pleci 7
— Da.
— Dar în biletul 

scria că ai voie să recol
tezi ce dorești din livadă. 
Să-ți aduc niște lăzi 7

— Nea Costică, biletul 
ăsta l-am găsit la poartă. 
L-o fi pierdut careva.

— Măt, să fie I Și dacă 
vine ăla care l-a pierdut 
să recolteze, cum mă des
curc ?

— Întreabă șl dumneata 
adunarea generală a coo
peratorilor... Să trăiești !

M-a condus pînă la 
poartă și cind a văzut că 
mă urc in mașină s-a 
schimbat la față. Am por
nit motorul, i-am dat dru
mul. Prin oglinda retrovi
zoare l-am văzut că mi-a 
luat numărul mașinii. T'e 
pomenești că mă reclamă 
la Uniunea județeană a 
cooperativelor 
sau poate, cine știe, 
la București, că am 
gardul livezii și am 
9 prune pîrguite.

Să vedeți anchetă 1 
Fiindcă-s convins că

l

*

*

*

*
*

I

î

• In aceste zile de vară, in fie
care familie se consumă mai mult 
ca oricînd sifonul. De multă vreme 

capsulele pentru auto-sifon 
dau, mie și altor cunos- 
mare bătaie de cap. Pe 
că nu se găsesc întotdeauna,lingă 

capsulele fie că sînt goale, deși cu
tia este sigilată. — fie conțin foarte 
puțin bioxid de carbon, incit trebuie 
să folosești cel puțin două ca 
să ai un sifon de calitate, cu su
ficient acid.

In ce privește cantitatea de bioxid 
de carbon, este limpede că răspun
derea aparține centrelor de umplere 
a buteliilor care probabil prin acest 
procedeu realizează „economii" pe 
seama cumpărătorilor. Referitor la 
faptul că se găsesc capsule goale în 
cutii, poate că vina trebuie împăr
țită între producători și gestionarii 
centrelor de vînzare. Și intr-un caz, 
și în celălalt, organele comerciale tre
buie să-și spună cuvîntul.

tele legalității, dacă... 
DACA ! Nu întîmplarea, 
nu numărul salariaților sau 
dimensiunile produselor 
constituie factorul deter
minant în existența 6au 
inexistența încălcărilor de 
lege intr-o întreprindere, 
ci numărul verigilor slabe 
din activitatea celor ce o 
conduc.

Față de această realitate, 
după cum o relevă fapte
le din ancheta noastră, nu 
este de conceput ca unele 
cadre de conducere, oricît 
de restrâns ar fi numărul 
lor, să se mulțumească cu 
sesizarea organelor de cer
cetare sau anchetă penală
— și aceasta făcută uneori 
cu intîrziere — în loc ca 
ele însele să acționeze 
ferm, să ia toate masurile 
preventive necesare, așa 
cum sînt, de altfel, obliga
te prin atribuțiile lor de 
serviciu. Esențialul constă
— ne stau la îndemînă ati- 
tea exemple pozitive care 
dau, în ansamblul vieții 
noastre, măsura grijii nea
bătute față de păstrarea și 
sporirea avutului obștesc
— în a nu precupeți nici 
un efort în direcția „profi
laxiei", a activității siste
matice, perseverente de a 
stopa la timp infracțiunea. 
Acesta, de altfel, este spi
ritul care străbate și lumi
nează prevederile legii a- 
mintite la începutul aces
tor rânduri, spirit al înaltei 
răspunderi sociale față de 
mijloacele materiale și bă
nești ce trebuie să se ma
nifeste din plin la fiecare 
loc de muncă.

N. LĂCATUȘU
București

• La sfîrșitul lunii martie a a- 
cestui an m-am adresat U.E.I.L.- 
Pitești, unde se află arhiva fostei 
Direcții silvice Pitești, la care am 
fost contabil șef în perioada 1 noiem
brie 1950 — 11 ianuarie 1958, pentru 
a-ml elibera o adeverință necesară 
completării cărții de muncă. Le-am 
expediat cu acest prilej, in original, 
și ordinul de numire a subsemnatu
lui, precum și o adeverință din car. 
rezulta timpul de muncă prestat.

După 2 luni și jumătate de aștep
tare, neprimind nici un răspuns, 
m-am adresat forului de resort — 
C.E.I.L.-Pitești — cerîndu-i să-ml 
înapoieze cel puțin actele originale 
pe care le-am trimis. Aici, cererea 
mea a primit aceeași „rezolvare". Nu 
Înțeleg cum pot funcționarii respec
tivi să-și bată joc ’ 
care sînt plătiți» 
actele de care am

de munca pentru 
lăsîndu-mă fără 

atîta nevoie !

STANCULESCU <Nicolae G
Pitești
str. Craiovei Bl. 18 bis

• Vă aducem la cunoștință că, tn- 
cepînd din ziua de 15 iulie a.c. chioș
cul O.C.L. „Tutunul" de ,1a poarta 
spitalului Colentina nu mai aduce 
presa zilnică, motivînd că așa a pri
mit dispoziții de la difuzarea presei, 
întrucît acest chioșc deservește trei 
spitale cu 1800 de paturi și peste 
1 000 de salariați, socotim măsura 
luată total nechibzuită. Toți acești 
oameni slnt acum tn imposibilitate 
de a avea la dispoziție ziare și 
viste. Vă 
pentru ca
se găsească

re-
intervenițîrugăm să

la chioșcul nostru să 
din nou ziare și 

reviste și, pe măsura posibilităților,

• Mai mulți cititori ne-au se
sizat, într-o scrisoare, că numeroși 
călători, deși obțin din timp tichete 
și locuri, rămîn în stația Ciceu, de
oarece trenul 4012 întârzie ' - - -
3—5 minute și aceștia 
prind legătura (obligatorie 
.^mersului") cu acceleratul

Regionala C.F.R. Brașov, 
dacția i-a adresat sesizarea, 
comunicat că a sancționat personalul 
stației Ciceu, vinovat de această ne
regulă, cu pedepse disciplinare și 
materiale. De asemenea, s-a dispus 
ca, în cazul întîrzierii trenului 4012, 
acceleratul 532 să aștepte legătura în 
stația Ciceu, pentru a nu mai da 
naștere la situații neplăcute călăto
rilor.

de obicei 
nu mai 
conform 

532. 
căreia re

ne-a

• Budu Emil și Pais Traian, profe
sori la Liceul industrial pentru cons
trucția de mașini Brașov, au trimis 
redacției un memoriu în care sem
nalau că directorul școlii. Popa loan, 
comite abuzuri și, pe nedrept, a luat 
măsuri disciplinare împotriva lor. Ei 
arătau în memoriu că tov. Contu 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
municipal de partid Brașov, care a 
întreprins o anchetă pe marginea se
sizării lor nu a luat atitudine îm
potriva directorului abuziv.

Comitetul județean de partid Bra
șov, care a reanchetat 
răspuns că s-a propus 
mătoarelor măsuri:

— Inspectoratul școlar al Județului 
Brașov să intervină la Ministerul în- 
vățămîntului și M.I.C.M. pentru a 
anula sancțiunile „mutare discipli
nară" date tov. Budu Emil și Pals 
Traian și, în același timp, să gă
sească posibilitatea ca sus-numiții să 
fie transferați, în interesul învăță- 
mîntului, la școli echivalente liceu
lui industrial ;

— S-a hotărît înlocuirea tov. Popa 
Ioan din funcția de director. Inspec
toratul școlar județean să intervină 
la forurile competente pentru anu
larea examenului de gradul II — a- 
cordat în afara prevederilor statutu
lui personalului 
mentului pentru 
didactice ;

— Tov. Contu 
al Comitetului municipal de partid 
Brașov, a fost criticat într-o ședință 
a secretariatului Comitetului munici
pal P.C.R. Brașov pentru felul în 
care a rezolvat problemele relatate în 
memoriul celor doi profesori.

cazul, ne-a 
luarea ur-

didactic și regula- 
acordarea gradelor

Gheorghe, secretar
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR

din Întreprinderi

DEZBATERI FRUCTUOASE,
PROPUNERI CONSTRUCTIVE

concretizate în

MASURI PRACTICE
PARTICIPANȚII LA DEZBATERI 

NEAJUNSURILE
NU AU OCOLIT

Este pentru prima dată, după mulți ani, 
cînd colectivul fabricii „Mondiala" din Satu- 
Măre încheie un semestru de activitate fără 
a-și fi realizat în întregime sarcinile de plan. 
In parte, situația se datorează unor stagnări 
In procesul de producție provocate de cala
mitățile naturale din luna mai. Dar, așa cum 
a reieșit din dezbaterile din adunarea gene
rală a reprezentanților salariaților, cauzele 
rămînerilor în urmă trebuie căutate și in
tr-un lung șir de lipsuri și neajunsuri care 
se manifestă în întreprindere de la o vreme 
Încoace.

In cadrul adunării generale a fost critica
tă, bunăoară, insuficienta preocupare a co
mitetului de direcție al fabricii și a condu
cerii combinatului textil din care face parte, 
pentru înlocuirea unor utilaje vechi și uzate 
cu altele noi. Vasile Cozleanu. șef de secție, 
George Marian, ajutor de maistru, Alexan
dru Bordely, din secția întreținere, munci
toarea Florica Iuhasz și alții au arătat, de 
asemenea, în intervențiile lor că în fabrică 
se resimte acut lipsa unor mașini speciale 
automate de montat mineci, de cusut și sur- 
filat, precum și a anumitor piese de schimb 
pentru mașinile de cusut butoniere și 
nasturi, precum și pentru cele de brodat, 
Din păcate, răspunsul vag și ambiguu pe 
care l-a dat la cele de mai sus inginerul- 
țef al fabricii, Vasile Chiș, nu a lăsat să se 
întrevadă cînd anume aceste probleme îșt 
vor găsi soluționarea.

Multe probleme se ridică în prezent în le
gătură cu realizarea sarcinilor de plan pe 
cel de-al treilea trimestru al anului. Cu toate

acestea, 
ușurință 
de faptul că o bună parte a capacității de 
producție a fabricii nu este acoperită nici 
măcar acum cu contracte. Cum s-a ajuns la 
o atare situație ? Tovarășul Vasile TorBk, 
directorul cu probleme financiare al combi
natului textil, mi-a explicat — în particular 
— (de ce nu In adunarea generală a sala
riaților 7) că vina principală aparține Minis
terului Industriei Ușoare, care nu permite 
combinatului să investigheze și să contrac
teze comenzi de confecții pe piața externă, 
deoarece... prospectările în acest scop au fost 
făcute de către organismele competente ale 
ministerului !

Dezbaterea cifrelor de plan pe 1971 a re
levat că, față de planul pe 1970, valoarea 
producției globale și marfă va crește cu 4,8 
la sută, urmind a se concretiza intr-un spor 
de producție de peste 20 milioane lei. Mulți 
participanți la discuții și-au exprimat păre
rea că. în forma prezentată, proiectul planu
lui de măsuri tehnico-organizatoriee nu este 
suficient de consistent, eficiența antecalcula- 
tă a măsurilor preconizate ridieîndu-se doar 
la circa 2,5 milioane lei anual.

Colectivul de aici așteaptă un sprijin 
substanțial din partea combinatului textil din 
localitate și a Ministerului Industriei Ușoare 
pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale a fabricii, pentru completarea zes
trei sale 
menzi a

în darea de seamă s-a trecut 
peste ele. Este vorba, între altele,

CU

tehnice și pentru acoperirea cu co- 
întregii ei capacități productive.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

EXIGENȚA Șl RĂSPUNDEREA
CUVÎNTUL

COLECTIVULUI
ȘI-AU SPUS

mai arătat că este necesar ca Ministerul In
dustriei Lemnului să sprijine mai mult com
binatul în nominalizarea la timp a produc
ției, aprovizionarea tehnico-materială, ca și 
in procurarea unor noi utilaje..

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii*

Ca și în celelalte ramuri șl sec
toare ale economiei naționale, în in
dustria lemnului nivelul salariilor 
muncitorilor și personalului tehnico- 
administrativ a fost stabilit în funcție 
de cantitatea și calitatea muncii. A- 
vînd la bază aceste criterii, cîștigurile 
au fost mai direct legate de rezulta
tele obținute in producție de fiecare 
salariat și de cele ale întreprinderii 
sau combinatului în ansamblu. Sem
nificativ în acest sens ni se pare fap
tul că, cu toate greutățile mari pro
vocate unităților din industria lemnu
lui de calamități
le naturale, in „„„_■«««««._ 
primul semestru 
al anului planul 
producției globale 
a fost depășit, pe 
ansamblul ramu
rii, cu peste 209 
milioane lei, iar 
sarcina de crește
re a productivi
tății muncii a fost 
îndeplinită inte
gral. în același 
timp, numai în 
cinci luni, benefi
ciile peste plan 
au însumat circa 
44 milioane lei.

Corespunzător a- 
cestor rezultate 
sporite în produc
ție, au 
cîștigurile oame
nilor. Pe ansam
blul ministerului, 
numai cîștigurile 
muncitorilor din 
sectoarele de ex
ploatare și indus
trializare a lem
nului au fost mai 
mari, in cele 11 
luni de la genera
lizarea aplicării 
experimentale a 
noului sistem de 
salarizare și ma
jorarea salariilor, 
cu circa 357 mili
oane de lei. După 
generalizarea ex
perimentării nou
lui sistem de sa
larizare, crește
rea calificării pro
fesionale a salariaților este intens sti
mulată. întrucit peste 50 la sută 
din numărul muncitorilor sînt în
cadrați la nivelul de bază și treapta 
I, iar peste 45 la sută din personalul 
tehnic-administrativ este încadrat 
pînă la gradația a Il-a, inclusiv, a 
sporit considerabil interesul tuturor 
acestor salariați de a-și lărgi orizon
tul de cunoștințe profesionale, de a 
prom'ova la un nivel superior de sa
larizare, adică spre o activitate mai 
calificată, mai productivă.

Se știe, de pildă, că în con
dițiile aplicării vechiului sistem de 
retribuire în acord individual sau 
colectiv, dacă lucrul era de slabă ca
litate, muncitorii nu încasau premiul 
pentru- calitate, care reprezenta 3—4 
la sută din cîștigul total. în nu puține 
cazuri era mai convenabil să se de
pășească norma în dauna calității 
producției, decît să se obțină produse 
de calitate superioară, în condițiile 
realizării unui procent mai mic de 
depășire a normei.-

După introducerea noului sistem 
de salarizare, asemenea anomalii au 
fost înlăturate. Bunăoară, la Combi
natul de industrializare a lemnului 
Pipera, muncitorii care lucrează în 
acord individual, chiar' dacă și-au

îndeplinit sau depășit norma, nu mal 
pot încasa ' ........................ .
mărit 
bună 
lariul 
pînă 
noile 
categorii de salariați, inclusiv cei re
munerați în regie. Așa, bunăoară, 
pînă la 33 la sută din salariul tari
far al anumitor muncitori remune
rați în regie depinde de ducerea Ia 
bun sfîrșit a unor sarcini de ordin 
calitativ, cum ar fi : uscarea tna-

integral salariul tarifar 
dacă n-au dat o producție de 
calitate. In aceste cazuri, sa- 
respectiv se poate diminua cu 

la 33 la sută. Concomitent, 
prevederi cointeresează și alte

care a generat paguba. Fiind direct 
cointeresați in economisirea resurse
lor materiale, numeroși muncitori de 
la fabrica de mobilă „23 August" din 
Tg. Mureș au reușit să cîștige în 
plus, lunar, 200—250 de lei. în același 
timp, în cele 11 luni de cînd se aplică 
noul sistem de salarizare și majora
rea salariilor, 
de materiale a totalizat, în aceeași 
întreprindere, peste 800 000 de lei.

Rezultatele 
tem de 
lemnului

volumul economiilor

aplicării 
salarizare 

sînt.

sis- 
industrla 
urmare,

crescut
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NOUL SISTEM DE SALARIZARE 
Șl MAJORAREA SALARIILOR

ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

COINTERESAREA

un stimulator
în ridicarea calificării
și calității produselor

terlalului lemnos necesar — în ca
zul celor care lucrează la uscătorii 
— sortarea fără greșeală a materiei 
prime pe calități (pentru cei care 
lucrează la depozite), repararea în 

. timpul normat și întreținerea corec
tă a utilajelor — pentru muncitorii 
de la serviciul mecanic-șef. Prin- 
tr-o mai bună reparare și între
ținere a mijloacelor tehnice, la Com
binatul de exploatare și industriali
zare a lemnului din Tg. Mureș, de 
pildă, s-a înregistrat, în primul se
mestru al acestui an, față de semes
trul I al anului trecut — exceptînd, 
firește, întreruperile generate de ca
lamități — o creștere a indicilor ex
tensivi de folosire a timpului dispo
nibil al utilajelor de circa 10 la sută.

Atunci cînd se realizează economii 
de materii prime, materiale și com
bustibil, fără să se aducă vreun pre
judiciu calității producției, muncito
rilor li se acordă importante prem'ii 
individuale, care variază între 30 și 
50 la sută din valoarea acestor eco
nomii, în funcție de importanța ma
terialelor economisite și dificultatea 
obținerii economiilor. Pe de altă par
te. atunci cînd se depășesc consumu
rile specifice de material lemnos, se 
poate reține o cotă din salariul celui
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noului 
in 

prin 
bune. Dar aceas
ta nu 
că 
de aplicare 
sînt 
de 
Bunăoară, 
cum ne 
nea tov. David 
Herștlg, director 
adjunct în Minis
terul Industriei 
Lemnului, în a- 
cest sector cadre
le tinere, cu o 
vechime de pînă 
la 5 ani în pro
ducție, reprezin
tă circa 60 la su
tă din totalul 
muncitorilor. Or, 
aceștia, potrivit 
legislației în vi
goare, nu benefi
ciază de spor de 
vechime. Din dis
cuția cu directo
rul amintit am 
reținut că, în 
scopul creșterii 
cointeresării a- 
cestei categorii de 
muncitori în rea
lizarea planului, 
ai întăririi disci
plinei lor în pro
ducție, ar fi ne
cesară Introduce
rea unui spor co
respunzător și 
pentru vechimea 
in producție de ia 
3 Ia 5 ani. Ar 
crește, astfel, și 
stabilitatea tineri

lor în întreprinderi. în unitățile din 
Pipera și Tg. Mureș am reținut și alte 
asemenea propuneri. Premiile pentru 
merite excepționale sau activități cu 
eficiență certă și imediată se acordă 
azi numai cu aprobarea consiliilor de 
administrație ale combinatelor, care, 
firesc, trebuie să se întrunească pen
tru aceasta. Pentru a degreva aceste 
consilii de administrație de rezolva
rea unor asemenea probleme, s-a su
gerat ideea că ar fi mai bine ca 
premiile în cauză să se acorde nu
mai cu avizul directorului unității 
din care face parte respectivul sa
lariat. Ar fi, în schimb, necesar ca 
consiliile de administrație din com
binate să fie învestite cu dreptul de 
a hotărî cînd anume să fie aplicate 
tarifele diferențiate pentru munca 

• în acord față de cea în regie, evi
dent, în limita unui fond de salarii 
planificat. S-ar asigura astfel o mai 
mare operativitate în luarea măsuri
lor ce se impun pentru diminuarea 
fluctuației muncitorilor calificați, sa
larizați în regie în industria lemnu
lui.

Se cuvine să aducem în discuție și 
un alt aspect, dăunător prin persis
tența cu care se repetă. Despre ce 
este vorba 7 Conducerile unor unități 
de exploatare și industrializare a 
lemnului din județele Prahova, Gorj, 
Hunedoara obișnuiesc, cu de la sine 
putere, să nu defalce ritmic, pe luni, 
sarcinile de plan cantitative trimes
triale. Și aceasta cu tendința evi
dentă de a crea, în primele două luni 
ale trimestrului, condiții favorabile 
realizării și depășirii indicatorului 
producție-marfă, în funcție de care 
se acordă salariul pentru o bună 
parte din salariați. Dacă planul tri
mestrial nu se realizează însă, reți
nerile din salarii nu se fac pe în
tregul trimestru, ci numai în ultima 
lună. Este clar că în acest mod sc 
diminuează serios rolul mobilizator 
al unor prevederi ale noului sistem 
de salarizare. De aceea, intervenția 

.1... „’.„i Industriei Lemnului 
absolut necesară. Un rol impor- 
în această privință l-ar putea 
și acordarea de drepturi mai 
organelor bancare, în sensul ca 

planurile

înseamnă 
modalitățile 

nu 
susceptibile 

îmbunătățiri, 
după 
spu-

CONTRASTE

• Brigada

științifică pe

ogoare

boli 
alte 

dău- 
ve-

De curind, 40 de ca
dre didactice de toate 
specialitățile de la In
stitutul agronomic din 
Timișoara, constituiți 
într-o brigadă științifi
că, au făcut o deplasa
re de documentare și 
de sprijin al celor ce 
lucrează pe ogoarele 
din Cimpia de Vest a 
țării. Observațiile fă
cute cu acest prilej, 
schimbul de opinii 
cu specialiștii din 
agricultura județelor 
Timiș, Arad, Bihor și 
Satu-Mare vor contri
bui la rezolvarea unor 
„ecuații cu mai multe 
necunoscute" privind 
punerea în valoare a 
tuturor terenurilor ca
re au suferit de pe 
urma inundațiilor. No
tăm citeva dintre con

statările brigăzii : ex
tinderea suprafeței te
renurilor cu exces de 
umiditate, a celor aco
perite cu straturi de 
mii groase de 5—50 cm. 
sau cu pietriș, extin
derea buruienilor hi- 
drofile care vor trebui 
combătute. Membrii 
brigăzii au studiat tot
odată diferitele 
la cereale și 
culturi, insecte 
nătoare etc. in
derea prevenirii even
tualelor pagube. Cu 
acest prilej au fost e- 
lucidate o serie de pro
bleme importante pen
tru producția agricolă. 
Să urăm cadrelor di
dactice timișorene ca 
această deplasare inte
resantă să-și dezvăluit 
cit mai curind roadele.

• Suportul ziduri

lor și suportul

daunelor
La un cămin munci

toresc aflat în 
strucție 
(județul Maramureș), 
zidurile portante au 
început 
parter cînd zidarii lu
crau... la etajul patru. 
Cauza 7 Aici e-alei ! 
Constructorul — șan
tierul din Baia Borșa 
al Trustului de con
strucții Maramureș — 
susține sus și tare că 
de vină este cărămida 
de slabă calitate. Fur
nizorul — direcția ju
dețeană a industriei 
locale — respinge ca
tegoric o asemenea 
părere. Ca urmare, s-a 
format o comisie mix-

con-
la Baia Borșa

portante au 
să se surpe la

tă, alcătuită din spe
cialiști ai constructo
rului și ai furnizorului, 
care s-a deplasat ope
rativ să studieze pro
blema la fața locului. 
Deocamdată nu s-a 
stabilit cine este vino
vatul, deși s-a recurs 
și la un arbitru din 
Satu-Mare, care însă 
nu s-a pronunțat încă. 
Pînă una-alta, pentru 
a se evita degradarea 
blocurilor s-au refăcut 
15 pereți.

Rezultă 
urmă se 
suporturi
duri. Dar 
teresa pe banii cui 
fac aceste lucrări 
plimentare 7

că pină la 
vor asigura 

pentru zi- 
ne-ar in-

• Cu jumătatea

Uzina de sîrmă din Buzâu. Aspect de ansamblu al secției de tras sîrma, secție complet automatizată, una din cele mai 
moderne de acest gen din țară Foto : Agerpres

Ministerului 
este 
tant 
avea 
largi 
acestea să poată respinge 
de muncă și salarii nejudicios întoc
mite.

Dan POPESCU

și cu sfertul
O dovedește mecaniza
torul Ștefan Budoiu, 
care, in aceleași con
diții de lucru, realizea
ză de 2—3 ori mai mult 
decit ceilalți.

Adevărul este că aici ■ 
sint dese defecțiuni la 
combine, care nu se 
remediază cu prompti
tudine, din care cauză 
capacitatea de lucru 
este folosită pe ju
mătate sau pe sfert. 
Pe cind măsuri ho- 
tărite care să asigu
re ca griul să ajungă 
in hambare, bob cu 
bob, fără nici o pier
dere ?

La cooperativa agri
colă Radovanu, jude
țul Dolj, lucrează 11 
combine ale secției de 
mecanizare. Lucrează 
este un fel de a spune. 
Pentru că, pe hârtie au 
fost planificate să lu
creze cu întreaga ca
pacitate, dar în reali
tate nu realizează nici 
jumătate din ceea ce ar 
putea și ar trebui să 
recolteze. Intr-una din 
zilele trecute, cu 11 
combine, care ar fi 
trebuit să strîngă griul 
de pe cel puțin 50—60 
de hectare, s-au recol
tat numai 15 hectare. 
Nu se putea mai mult?

SPECIALIZAREA
Maistrul 

au re- 
să ac- 
pentru 

toate

Pentru participanții Ia adunarea generală 
a salariaților de la FABRICA DE MOBILA 
DIN CADRUL COMBINATULUI PENTRU 
EXPLOATAREA ȘI INDUSTRIALIZAREA 
LEMNULUI DIN FOCȘANI, darea de seamă 
prezentată de inginerul-șef, Vasile Dascălu, 
a constituit — prin analiza temeinică, obiec
tivă, a activității economice, a problemelor 
care își așteaptă rezolvarea — o bună bază 
pentru discuții. Este de relevat, printre al
tele, că pe baza creșterii productivității 
muncii cu 2,4 la sută peste nivelul planificat, 
colectivul fabricii de mobilă a realizat in 
primele șase luni o producție-marfă supli
mentară în valoare de 2,2 milioane lei. Darea 
de seamă a scos în evidență însă și anu
mite neajunsuri care mai există în activita
tea productivă.

în intervențiile lor, numeroși participanți 
la dezbateri au arătat că rezultatele puteau 
fi mai bune dacă în toate secțiile fabricii 
s-ar fi muncit in permanență intr-un climat 
de perfectă ordine și disciplină. Muncitorii 
și maiștrii Ion Vișan, Gheorghe Ciocan și 
Bucur Șotircă au arătat că, în sectoarele de 
pregătire I și II, timpul de lucru nu se folo
sește cu maximum de randament. Cele 5 000 
zile-om absențe nemotivate — au arătat vor
bitorii — ca și numeroasele ore care se iro
sesc in timpul programului au o influență 
negativă directă asupra nivelului cantitativ 
al producției. Nu puține au fost cazurile cînd, 
vrînd să recupereze timpul pierdut fără rost 
unii muncitori au lucrat „în asalt", rebutînd 
numeroase piese. Pentru remanierea acestor 
piese, în prinfele șase luni ale acestui an 
s-au folosit materiale și manoperă suplimen
tare în valoare de 600 000 lei.
Petrică Bradu și ing. Lucian Arsene 
levat că opinia colectivului va trebui 
ționeze mai 
instaurarea 
locurile de 
totodată, ca 
vinovați.

Alți participanți la 
In cuvîntul lor, asupra 
ridicării calității produselor. S-a arătat că 
prestigiul ciștigat prin livrarea — pe piața 
internă și, mai ales, la export — a unor pro
duse de cea mai bună calitate trebuie să 
fie consolidat.

în discuții s-a arătat că în activitatea 
atelierului de întreținere mecanic-șef se ma
nifestă, de la o vreme, o serie de lipsuri 
serioase. Din acest motiv, în primele zile 
ale lunii iulie presa hidraulică nu a funcțio
nat aproape jumătate din timpul de lucru, 
agregatul de prelucrări multiple nu execută 
decît o singură operație, mașinile de îmbi
nat furnir nu funcționează corect. Pe bună 
dreptate s-a subliniat că între cei care ex
ploatează utilajele și cei care le întrețin 
trebuie să existe o strînsă conlucrare.

Din dezbateri am reținut concluzia că sar
cinile și angajamentele pe acest an, ca și 
planul pe 1971 pot fi îndeplinite întocmai. 
In 1971. fabrica de mobilă urmează să reali
zeze pe seama creșterii productivității 
muncii o producție-marfă mai mare cu 3,9 
la sută decît în 1970 ; atît proiectul planu
lui de măsuri tehnico-organizatorice prezen
tat, cit și propunerile făcute în cadrul dezba
terilor au vizat, de aceea, măiales, ridicarea 
indicelui de utilizare a capacrffitlor de pro
ducție și a timpului de lucru.

La 30 septembrie a. c. urmează să fie pusă 
în funcțiune, pe această platformă indus
trială, noua fabrică de plăci fibrolemnoase. 
Ea va trebui să producă anual 85 000 tone. 
In legătură cu aceasta s-a apreciat pozitiv 

* faptul că muncitorii și tehnicienii care ur
mează să lucreze în noua fabrică au fost 
instruiți din timp, mulți dintre ei efectuînd, 
în prezent, probele mecanice ale mașinilor.

In legătură cu realizarea în bune condiții 
a sarcinilor de producție pe anul viitor s-a

puternic decît pină acum 
disciplinei 
lucru, că 
rebuturile

și ordinii la 
este absolut necesar, 
să fie imputate celor

dezbateri au insistat, 
diferitelor aspecte ale

(Urmare din pag. I)

de piese diferite fabricate în aceeași 
unitate, se poate vedea că această 
restrîngere se poate realiza nu numai 
pe seama profilului, ci și prin redu
cerea gradului de integrare al uni
tății respective. Intr-adevăr, prin 
concentrarea producției de ansambie 
și organe de mașini de uz general 
în unități specializate, uzinele care 
fabrică produse complexe își reduc 
corespunzător numărul de repere di
ferite aflate simultan in fabricație. 
In același timp, în fabricația atestor 
elemente de uz general cresc seriile 
de fabricație, creindu-se condiții fa
vorabile de reducere a prețului lor 
de cost.

Experiența industrială din alte 
țări demonstrează că acest proces 
de specializare a fabricației prin dez
integrare este caracteristic etapei 
actuale de. dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini din țările 
evoluate. Comparînd situația indus
triei noastre cu cea din țările cu ve
che tradiție industrială, constatăm că 
— în numeroase cazuri — gradul de 
integrare al uzinelor noastre este 
sensibil mai mare decît acela al u- 
nor uzine similare din străinătate, în 
particular in fabricația de autovehi
cule, mașini-unelte, utilaj de con
strucții. Or, gradul mai redus de in
tegrare a fabricației, corelat cu con
centrarea fabricației de ansambie de 
uz general mărește elasticitatea in
dustriei, îi scade timpul de răspuns 
la variațiile de cereri ale beneficiari
lor, reduce ciclurile de asimilare a 
noilor produse.

Date fiind avantajele concentrării 
producției de ansambie comune, in 
cadrul industriei noastre au fost în
treprinse o serie de acțiuni, din care 
o bună parte își vor găsi finalizarea 
în următorii 2—3 ani. Ne referim 
bunăoară la dezvoltarea fabricației 
centralizate de reductoare de uz ge
neral, de elemente hidraulice, de bo

ghiuri pentru vagoane, de reductoa
re și punți motoare pentru utilaje 
de construcții. Trebuie să recunoaș
tem însă că rezultatele înregistrate 
pină azi în acest domeniu sînt mo
deste. Aspecte nesatisfăcătoare pre
zintă, de exemplu, situația produc
ției centralizate de scule și dispozi
tive. In timp ce la noi în țară scu- 
lăriile uzinale reprezintă principala 
sursă de dotare cu S.D.V.-uri, în țările 
cu industrie puternic dezvoltată, fa
bricația de S.D.V.-uri se face cu pre
ponderență în întreprinderi specia
lizate în această producție. A- 
ceastă vădită tendință de restrînge
re a producției de scule la nivelul 
uzinelor se explică prin avantajele 
economice mari ale centralizării. .Ca 
urmare a creșterii seriilor și utili
zării unor tehnologii evoluate, cen
tralizarea producției creează condi
ții pentru reducerea costurilor de 
fabricație, în principal a manoperei 
specifice. Din experiența uzinelor 
de specialitate rezultă că se pot în
registra reduceri de preț de cost de 
minimum 50 la sută la scule și de 30 
la sută la dispozitive și ștanțe, cu 
creșteri ale productivității muncii 
de 1,5—2 ori.

A treia cale de îmbunătățire a spe
cializării, de restrîngere a numărului 
de repere diferite fabricate in cadrul 
unei uzine constă în concentrarea 
producției de piese cu specific teh
nologic comun, așa-numita speciali
zare tehnologică. E un fapt că spe
cializarea tehnologică a uzinelor 
noastre, deși a făcut mari progrese 
în ultimul timp, nu se situează la un 
nivel corespunzător potențialului 
productiv în plină dezvoltare. Un as
pect tipic de specializare tehnologi
că îl constituie concentrarea produc
ției de piese turnate. Și în industria 
noastră se confirmă tendința de con
centrare a producției în turnătorii 
din ce în ce mai mari și, deci, mai 
eficiente din toate punctele de ve

dere. Intr-adevăr, în timp ce in 1969 
existau 45 de turnătorii de fontă cu 
capacități sub 3000 de tone pe an, în 
anii 1970-—1971 acest număr va scă
dea la 31, dublîndu-se în schimb nu
mărul turnătoriilor de peste 10 000 
tone pe an. Totuși, faptul că peste 57 
la sută din uzinele constructoare de 
mașini sint dotate cu turnătorii, in 
timp ce această pondere este de 10 la 
sută în S.U.A., este semnificativ.

Nivelul relativ redus de speciali
zare tehnologică este vizibil și in alte 
domenii. Astfel, 63 la sută din uzi
nele M.I.C.M. sint dotate cu mașini 
de prelucrat roți dințate ; dintre a- 
cestea, 48 la sută au in parc cel 
mult 10 mașini de prelucrat danturi, 
iar 34 la sută au mai puțin de 5 ma
șini de acest gen. Aceasta denotă o 
dispersie accentuată a parcului de 
mașini-unelte, cu influență- negati
vă asupra gradului de utilizare in
tensivă și extensivă a acestora. In 
mod similar, 80 la sută din uzine au 
ateliere de forjă, din care 67 la sută 
au ateliere mici, cu capacități sub 
4 000 de tone pe an. Situații analo
ge apar în ceea ce privește fabricația 
de piese din mase plastice, de piese 
turnate sub presiune ș.a.

Cum se explică reținerile pe care 
le manifestă conducerile unor uzine 
și centrale industriale față de unele 
inițiative de restrîngere a gradului de 
integrare ? Numeroase obiecții care 
se aduc propunerilor de adincire a 
specializării se bazează pe modul 
necorespunzător în care se reflectă 
efectele specializării asupra unor in
dicatori sintetici de plan, cum ar fi 
cheltuielile la 1 000 lei producție-mar- 
fă și cheltuielile materiale la 1000 

lei producție-marfă. Intr-adevăr, în- 
trucît valoarea produselor achizițio
nate prin cooperare se include in va
loarea cheltuielilor materiale și a- 
vînd în vedere că în valoarea 
cooperărilor se include atît o anu
mită cotă de muncă vie, cit și de

beneficii, ponderea cheltuielilor rffl; 
teriale — in condițiile unei producții 
realizate prin cooperare — apare 
majorată în raport cu o producție 
identică realizată într-o singură uni
tate, complet integrată.

Iată, pentru o mai bună înțelegere, 
un exemplu convențional, dar foar
te apropiat de realitate. Produsul 
X, în valoare de 1 000 lei, este fa
bricat în condiții de integrare totală 
la uzina U, cu un preț de cost de 
800 lei, La un moment dat apare 
posibilitatea achiziționării unui an
samblu din produsul X de Ia uzina 
de specialitate V, din aceeași centra
lă, care ii produce cu o manoperă cu 
50 lei mai mică decît în uzină U. 
Calculul arată că, în aceste condiții, 
deși masa beneficiului crește în ca
zul al doilea față de primul de la 
200 la 250 lei, indicatorii de cheltu
ieli sau cheltuieli materiale la 1000 
Iei producție-marfă se înrăutățesc, 
întrucit în valoarea cheltuielilor ma
teriale s-a inclus beneficiul de 90 
lei realizat de uzina V, cheltuielile 
pe 1 000 lei la nivelul întregului grup 
crescînd de la 800 la 835 lei ; în a- 
celași timp, ponderea cheltuielilor 
materiale a crescut de la 500 la 675 
lei la o mie de lei producție-marfă. 
Eficiența specializării apare, deci, to
tal deformată.

Sîntem de părere că efectelor pozi
tive ale specializării nu ar trebui să 
li se opună, în nici un fel, nici unul 
din indicatorii care măsoară eficiența 
economică a activității industriale. 
Semnalînd erorile de orientare pe 
care metodologia curentă de calcul a 
indicatorilor „cheltuieli la 1 000 lei 
producție-marfă" și „cheltuieli mate
riale la 1 000 lei producție-marfă" le 
poate introduce, considerăm că stu
dierea aprofundată a naturii acestor 
indicatori ar trebui să aducă urgent 
acele corective care să elimine nea
junsurile arătate și să stimuleze a- 
dîncirea specializării In industrie.

• Export de dragul
exportului ?

în întreprinderi se 
dezbat în aceste zile 
cifrele de plan pe anul 
1971. Pe alocuri, cu 
acest prilej se consta
tă că au fost trecute 
cu vederea anumite 
realități. Filaturii din 
Fălticeni, bunăoară, I 
s-a stabilit ca sarcină 
să exporte 150 de tone 
de scame de scutură- 
tor, deși aceste deșeuri 
ar putea fi folosite 
foarte bine în produc
ție, și anume, în ames
tec cu fibre lungi. Prin 
utilizarea acestei sca
me s-ar economisi can
tități importante de 
materie primă. Dintre 
motivele care ne deter
mină să susținem că

exportarea amintitelor 
scame este păgubitoare 
amintim faptul că la 
export acestea se va
lorifică cu 4,25 lei ki
logramul, în timp ce 
un kilogram de mate
rie primă cu care ar 
putea fl înlocuite costă 
14,70 lei. Evident, 
bine-ar fi ca sarcina 
de export a întreprin
derii fălticenene la po
ziția scame de scutură- 
tor să fie micșorată, 
suplimentîndu-se 
schimb cea de la 
ziția țesături. Nu 
alta, dar exportul
buie făcut cu folos și 
nicidecum doar de dra
gul exportului.

în 
po- 
de 

tre-



PAGINA 4 SClNTElA - sîmbătâ 25 iulie 1970

Conducerea de partid și de stat a 
ibliniat, în repetate rînduri, necer 
tatea ca cercetătorii să contribuie 
ctiv la sporirea producției agricole, 
rin introducerea metodelor și teh- 
icii moderne, a soiurilor intensive, 
raselor de animale de mare pro- 

Lictivitate. Directivele Congresului 
l X-lea al P.C.R. au trasat sarcini 
rccise în acest domeniu, precizind 
i în cincinalul următor se va in- 
nsifica activitatea de cercetare, de 
-oducere și generalizare în produc- 
e a unor soiuri șl hibrizi de cerea- 
, plante tehnice, legume, plante de 
itreț, material săditor vitipomicol 
5 mare productivitate, care să va. 
rifice din plin condițiile create 
-in extinderea irigațiilor, chimiză- 
i și mecanizării * 
timii ani. a fost 
a de stațiuni ex- 
irlmentale, pro- 
ate ca unități 
t cercetare și 
oducție, care să 
spundă de or- 
nizarea produ- 
rii semințelor, 
materialului să- 
tor 
lor 
r>d 
ine 
m se ocupă a- 
ste stațiuni de 
Iuționarea pro- 
emelor ridicate 
producția agri- 

lă. care este 
ntribuția lor Ia 
ținerea unor 
soite sporite în 
ne cu condiții 
ferite de sol și 
croclimat ? Am 
Utat răspuns la 
este întrebări 

discuțiile pe 
re le-am avut 
cadre din pro- 

cție și cercetă- 
1 de la stațiu- 
e experimenta- 

agricole Ca
lai, județul Olt, 
Valul lui Tra-
i, județul Con- 
nța.
itațiunea expe- 
lentală agricolă 
racal, în scurt 
ip de la Infiin- 
•ea ei în 1962, s-a ancorat puter- 
: în miezul problemelor ridicate 
agricultura din această zonă. Sta- 

,nea este profilată atit pe cerceta- 
cît și pe producție, obiectul acti- 

ății ei constînd în producerea 
semințe de cereale, plante tehnice 
plante furajere, iar în ramura 
itehnică — în livrarea unor pro- 
și valoroși de taurine și porcine, 
te de relevat faptul că un număr 
lemnat de cooperative agricole — 
ntre care cele din Stolcăneștl, 
arnicești, Băbiclu, Izbiceni, Stoe- 
ștl, Gostavăț, Unirea. Voința — Co- 
îia, Osica de Sus. Dobrosloveni și 
ele — întrețin legături permanen- 

cu
iducțle realizările ce
ii. 
îs 
ier șef al cooperativei agricole 
istavăț : „S-au ivit destule greutăți
procesul de producție, mai ales 
legătură cu folosirea ierbicidului 

mgazin, afînarea adîncă a solului 
subsolierul, combaterea unor 

Linători și altele. De fiecare dată 
i primit un sprijin operativ din 
rtea coleotivului de cercetători al 
țiunii".
inul trecut, stațiunea a asigurat 
ităților agricole din județ impor- 
îte cantități de sămînță elită și o- 
;inală : 644 tone grîu. 
nb, 287 tone orz, 150 
tone fasole etc. Dar 

imă realizări sînt în 
iliorării plantelor și creării de noi 
uri și linii, care au dat rezultate 
ne în diferite unități agricole. Sta. 
nea a creat un soi de orz extra- 
îpuriu, Caracal-6, care ajunge la 
duritate cu 18—20 de zile mai de
mne, în comparație cu soiurile a- 
te în cultură. Anul acesta, „C-6" 
i cultivat în zece unități, pe 200 
ctare, pentru producerea de sămin- 
iar anul viitor va fi extins pe cel 

țin 2 000 hectare. El prezintă un 
antaj deosebit prin faptul că per- 
te insămînțarea culturilor succesive 
ntru boabe la porumb, floarea-

in agricultură. în 
creată o vastă re-

soarelui, soia și fasole. însușiri va
loroase are și linia de grîu 227, de
numită „Olt", cultivată în coopera
tivele agricole Stoicăneștl și Do
brosloveni pe 100 ha, unde a dat un 
spor de producție de peste 17 la sută 
față de soiul Bezostaia. Șirul acestor 
exemple ar putea fi continuat.

O serie de rezultate bune în acti
vitatea de cercetare s-au obținut și 
la stațiunea experimentală Valul lui 
Traian, județul Constanța. Indiscuta
bil, producțiile agricole sporite ob
ținute în cimpia dobrogeană nu pot 
fi disociate de folosirea pe scară 
din ce in ce mai largă a realizărilor 
științei agricole. Ing. Dan Șerbu, di
rectorul direcției agricole județene, 
evidenția contribuția importantă a-

„Dacă stațiunea Valul lui Traian 
a realizat totuși cite ceva in dome
niul culturilor Irigate — preciza 
directorul stațiunii, dr. ing. Petru 
Tomoroga — aceasta s-a făcut sub 
impulsul nemijlocit al realităților a- 
griculturii dobrogene, stațiunea pri
mind un sprijin puternic din partea 
organelor locale de partid și de stat, 
ocolindu-se adesea tematicile de cer
cetare cu caracter prea general, re
comandate de fostul Institut central 
de cercetări agricole.

Căpătind un nou profil, stațiunea 
ji-a fixat in ultimul timp o temati
că de cercetare axată pe cerințele 
actuale ale agriculturii dobrogene. 
Ceea ce s-a făcut în anii trecuțl In 
condiții „semi oficiale" constituie o

și a anima- 
de rasă. în 

firesc se 
întrebarea :

Obiectivul unic al cercetării
științifice

din stațiunile experimentale
PRODUCȚIE AGRICOLA 

ÎMBELȘUGATA

nunță nejustificat la amplasarea u- 
nor experiențe în cooperativele a- 
gricole și fermele agricole de stat. 
Chiar dacă în cadrul acestora s-au 
creat unele loturi experimentale, 
nimeni nu a mai urmărit rezultate
le. Concluziile cercetătorilor nu s-au 
comunicat colaboratorilor externi.

Este cunoscut că între unitățile 
de cercetare și cele de producție se 
încheie contracte ; desigur, o măsură 
bună, dar aplicarea ei este golită de 
conținut. Nu se știe din ce rațiune 
contractele se încheie numai prin 
intermediul institutelor centrale sau 
al Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii. Cei care fao cercetarea și 
unitățile agricole beneficiare din ju
deț află pe căi ocolite prevederile 
contractelor. Spiritul de tutelă a 
prevalat asupra intereselor economi

ce reale. Aceasta 
nu face decît 6ă 
slăbească colabo
rarea directă din
tre cercetarea ști
ințifică și produc
ție, să frîneze ini
țiativa în aborda
rea problemelor 
esențiale pe care 
le ridică produc
ția agricolă pe 
plan local.

O serie de pro
bleme importante 
își așteaptă rezol
varea și la stațiu
nea experimenta
lă Caracal. Aici, 
unele planuri te
matice sînt întoc
mite pe linia mi
nimei rezistențe. 
Spre exemplu, 
planul tematic de 
cercetare al labo
ratorului de agro- 
fitotehnie are un 
caracter general, 
problemele abor
date fiind anali
zate, în repetate 
rînduri, în zeci de 
tratate de specia
litate. Această si
tuație decurge din 
modul defectuos 
de stabilire a te
melor de cerce
tare. Academia 
de Științe Agri
cole și Silvice 

amploare, neglijînd

cinema
ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL
CELEI DE A XVII A ANIVERSĂRI

stațiunea, introducînd in 
se obțin 

Iată ce ne-a spus în acest 
tovarășul Cornel Gîrjoi, in-

284 tone po- 
tone mazăre, 
cele mai de 
domeniul a-

dusă la creșterea producției agrico
le de către stațiunea amintită. „De 
mulți ani — preciza interlocutorul 
— colectivul de cercetători al sta
țiunii a experimentat și oferit uni
tăților agricole o tehnologie optimă 
de cultivare a unor hibrizi de po
rumb și soiuri de grîu de mare pro
ductivitate". Aceleași aprecieri la a- 
dresa activității stațiunii le-am au
zit și de la specialiștii care lucrează 
în cooperativele agricole din Coba- 
din, Comana, Chirnogeni ș.a.

Dar agricultura județului se află 
acum în pragul unor noi transfor
mări. Irigarea, în următorii doi ani, 
a unei suprafețe de peste 170 000 hec
tare, ridică de pe acum probleme de 
mare complexitate. Este vorba des
pre schimbarea structurii culturilor, 
alegerea celor mai valoroase soiuri 
și hibrizi pentru valorificarea condi
țiilor create de irigare, determinarea, 
tehnologiilor optime de aplicare a 
udărilor etc. Ce răspunsuri poate da 
cercetarea științifică acestor pro
bleme ? După părerea mal mul
tor specialiști de la direcția agrîcoîă, 
inspectoratul județean al întreprin
derilor agricole de stat și din unită
țile agricole, contribuția cercetării 
științifice la rezolvarea acestor pro
bleme este deocamdată minimă. în 
multe unități de producție, practica 
agriculturii intensive a devansat cer
cetarea științifică.

în prezent, în județ 
pentru irigat peste 
Dar nici Ministerul 
Silviculturii, nici Academia de Ști
ințe Agricole și Silvice și nici stațiu
nile experimentale n-au dovedit re
ceptivitate în abordarea temelor de 
însemnătate majoră ce decurg din 
necesitatea utilizării eficiente a tere
nurilor irigate. Planurile de cerceta
re referitoare la irigații au vizat as
pecte minore, nesemnificative, iar 
unitățile de producție, neavînd la 
îndemînă soiurile cele mai potrivite, 
soluțiile optime de folosire a siste
melor de irigații, se descurcă cum 
pot.

bază de plecare. Laboratorul de a- 
meliorare a plantelor a stabilit și ve
rificat un hibrid simplu de porumb, 
potrivit culturii irigate, care pe lo
tul experimental a dat o producție 
de 14 000 kg la hectar. Acum se cul
tivă pe un lot semincer de 500 hec
tare. Concomitent, se lucrează Ia 
crearea altui hibrid cu aceleași ca
racteristici, dar cu o precocitate mai 
mare. De asemenea, a fost abordată 
pentru prima dată problema alege
rii unor soiuri de grîu pentru culturi 
irigate. Primele rezultate obținute pa 
loturi experimentale sînt încuraja
toare. Soiul încercat a dat o produc
ție evaluată la 7 000 kg la hectar. In
tr-un cadru complet nou este abor
dată și problema culturilor succesi
ve. Importante forțe de cercetare 
sînt mobilizate la rezolvarea altor 
probleme complexe privind mecani
zarea lucrărilor de exploatare • 
sistemelor de irigații, folosirea ier- 
bicidelor, combaterea dăunătorilor, 
ca și a unor probleme 
mie.

Tematica de lucru 
dar o apreciere realistă 
face decît o dată cu
rea ei. Aceasta este insă condiționa
tă de modul cum vor acționa toți 
factorii interesați. Or, din acest 
punct de vedere, colaborarea dintre 
stațiunea experimentală și unitățile 
agricole este deficitară. Preocupările 
cercetătorilor sînt puțin cunoscute 
de către specialiștii din județ, se re

de agrochi-

este bogată, 
nu se poate 
materializa-

sînt amenajate 
50 000 hectare. 
Agriculturii și

alege temele de . ... _ _
problemele ce se ridică pe plan local, 
de mare însemnătate pentru pro
ducție. Așa se explică de ce nu sînt 
luate în studiu o serie de probleme 
semnalate de specialiștii din unită
țile agricole, cum sînt : „Stabilirea 
normelor de udare pe diferite tipuri 
de sol", „Cum pot fi combătute fe
nomenele de înmlăștinare și salini- 
zare secundară ce apar la coopera
tivele agricole din sistemul de iri
gații Stoenești-Vișina", „Tehnologia 
cultivării legumelor timpurii în con
diții de mecanizare" — ca să enu
merăm numai cîteva. A devenit 
necesar ca Academia de Științe A- 
gricole și Silvice să stimuleze în mal 
mare măsură inițiativa stațiunilor 
experimentale Ia contractarea temelor 
de cercetare cu adevărat urgente, să 
evite unele tematici care, chiar dacă 
îmbogățesc literatura de specialitate, 
nu au efect practic.

Dezvoltarea intensivă a agricultu
rii impune ca stațiunile experimen
tale să devină unități de cercetare 
complexă, care să poată rezolva pro
blemele ce se ridică atît în sectorul 
vegetal, cît și în zootehnie. Ex
periența cercetătorilor se va îm
bogăți substanțial prin dezvoltarea 
legăturilor cu unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, care pot să su
gereze cele mai importante probleme 
ce trebuie rezolvate pentru a mări 
aportul cercetării științifice la spo
rirea producției agricole.

Aurel PAPADIUC 
Radu APOSTOL 
corespondenții „Scînteii*

O Sunetul muzicii l PATRIA —
9; 12,45; 16,30; 20,15.
O Petrecerea s CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,15.
• Pan Wolodyjowsld (ambele se
rii) : REPUBLICA — 10; 13,30; 17; 
20,30.
O Argoman superdiabolicul: FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20.
o Jandarmul se însoară : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, GRADINA FESTIVAL
— 20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA DOI
NA — 20,30.
• Sub semnul Iul Monte Crlstp : 
VICTORIA — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,30; 19; 21, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
O Splendoare în Iarbă : CENTRAL
— 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Noaptea amintirilor : GRADINA 
CAPITOL — 20,15; 22.
O Așteaptă pină se întunecă t LU
MINA — 9,15—15,45 în continua
re ; 18,15; 20,30.
O Program pentru copil 1 DOINA
— 10.
O Marile vacanțe : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
16; 18,15; 20,30, GRĂDINA 
ZEȘTI — 20,30.
0 Zece ani de eră cosmică ; 
a ieșit în Cosmos — 9; 13 
Pași spre infinit — 11,15; 
TIMPURI NOI.
0 Fanfan la Tullpe — 9; 11; 13, 
Articolul 420 — 15,30, Roșu și ne
gru (ambele serii) — 19 : CINEMA
TECA (sala Union).
0 Această femeie t FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15, la grădină — 20,30, GRĂDI
NA EXPOZIȚIA — 20,30.
SOmul care nu poate fi acuzat:

RIVIȚA — 16; 18,15; 20,30.
0 Operațiunea Lady Chaplin t ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, GRĂDINA PRO
GRESUL PARC — 20,15.
0 Armando ; Calul alb : BUZEȘTI
— 15,30; 18.
0 Warlock : DACIA — 8,45—20,30 
în continuare.
0 Salariul groazei : BUCEGI — 
10; 15,45; 18,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 10; 17; 20.
0 Asterix și Cleopatra : UNIREA 
— 15,30; 18.
0 Urmărirea t GRĂDINA UNIREA 
— 20.30.
0 Vînătorul de căprioare : LIRA
— 15,30; 18, Ia grădină — 20,15.
0 Oscar : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
e Ferestrele timpului : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
0 Dreptul de a te naște : GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
10,30; 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 15,45; 18,15; 20,30.
« Freddy și cîntecul preriei : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20, VITAN 
— 15,30, la grădină — 20,30.
0 Operațiunea Leontlne : PACEA
— 15,45; 18; 20,15.
0 .Jocul care ucide s CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
0 Joc dublu în serviciul secret i
VIITORUL — 16; 18; 20.
0 Străin» s GLORIA — 9;
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — : 
9; 11,1S; 13,30; 15,45; 18,15, la gră- i 
dină — 20,30.
e Timp pentru a trăi : MOȘILOR )
- I’-................................. ICosmos : |

J
*

* J

BU-

Omul 
19,30, 

17,15 :

țĂ

J

; u,15:^Ț' 
mis —

— 18.
• Misteriosul X din Cosmi 
MOȘILOR — 15,30, la grădină
20.30.
O Dansînd Slrtaky : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
0 Acțiunea „Vulturul" i MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Departe în apus t FLACARA —
15.30.
• Cel 1 000 de ochi al doctorului 
Mahuse :
20,15.
• Păcatul
— 18; 20,30.
• Familia
o Cei cinci din cer : RAHOVA — 
15,30.

COSMOS — 15,30; 18;
dragostei I FLACĂRA 

«t t VITAN — 18.

A ZILEI INSURECȚIEI NAȚIONALE CUBANEZE
La Uzina „Vulcan" din Capitală a 

avut loc, vineri după-amiază, o adu
nare festivă, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. cu pri
lejul celei de-a XVII-a aniversări a 
Zilei insurecției naționale cubaneze 
— 26 iulie.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., ai Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid, numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
uzină, precum și membri ai ambasa
dei Republicii Cuba la București.

Adunarea a fost deschisă de Dumi
tru Joița, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Despre semnificația actului de la 
26 iulie a vorbit Alexandru Albeanu, 
director tehnic al uzinei. Privind în 
urmă, de-a lungul anilor grei dar 
plini de măreție pe care i-a parcurs 
pină acum revoluția cubaneză — a 
spus vorbitorul — poporul Cubei 
poate aprecia astăzi cu mîndrie di
mensiunile istorice ale zilei de 26 iu
lie. Sub conducerea Partidului Co
munist din Cuba și a guvernului re
voluționar, oamenii muncii cubanezi 
au obținut succese de seamă în toate 
domeniile construcției economice, po
litice și sociale a țării, în apărarea 
independenței și suveranității națio
nale. Subliniind că oamenii muncii 
din țara noastră se bucură de aceste 
succese, vorbitorul a relevat relațiile 
de prietenie trainică și colaborare 
frățească dintre popoarele român și 
cubanez, care cunosc o dezvoltare 
multilaterală continuă, ele fiind clă
dite pe temelia respectului reciproc, 
a stimei și deplinei egalități. Creș
terea potențialului economic al țări
lor noastre, diversificarea economiei

lor oferă astăzi o bază trainică pen
tru amplificarea colaborării și coope
rării reciproc avantajoase, pentru in
tensificarea în viitor a schimbului de 
bunuri materiale și spirituale.

A luat apoi cuvîntul Jesus Guerre
ro, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Cuba la București. După 
ce a evocat lupta eroică a poporului 
cubanez pentru eliberarea națională, 
vorbitorul a subliniat marile succese 
obținute pe drumul edificării socia
liste a țării In dezvoltarea industriei 
și agriculturii, în ridicarea nivelului 
material și cultural al oamenilor 
muncii. în cursul acestui an — a spus 
vorbitorul — țara noastră a obținut 
cea mai mare producție de zahăr din 
istoria sa. Producția de orez a depă
șit, de asemenea, 700 000 tone, iar în 
ci ți va ani Cuba va fi una din primele 
țări producătoare de citrice din lume.

Referindu-se la colaborarea dintre 
România și Cuba, vorbitorul a arătat 
că schimburile comerciale dintre cele 
două țări au atins cele mai mari cifre 
din ultimii ani. El a arătat, de ase
menea, că în prezent lucrează în 
Întreprinderile cubaneze numeroși 
tehnicieni români și a exprimat, tot
odată, recunoștință față de tinerii 
români, membri ai brigăzii „23 Au- 
gust“-România, care au luat parte 
la campania de recoltare și prelu
crare a trestiei de zahăr din acest 
an și care au contribuit la strângerea 
legăturilor de prietenie dintre 
poporul român și poporul cubanez.

în încheierea adunării festive, a- 
sistența a vizionat un film artistic 
cubanez înfățișînd aspecte și momen
te ale actului insurecțional de la 26 
iulie.

(Agerpres)

Conferința internațională cu tema

„Educația copilului
in fața progresului științei

tehnicii contemporane11
în cea de-a doua zi a luVineri, _ _ ___  _ ___

crărilor Conferinței internaționale cu 
tema „Educația copilului în fața 
progresului științei și tehnicii con
temporane", inițiată de Consiliul na
țional al organizației pionierilor — 
in cadrul Anului internațional al e- 
ducației — au luat cuvîntul Vladimir 
Mazac, locțiitor al directorului Casei 
centrale a pionierilor și tineretului 
din Bratislava. Nicola Potkonjac, 
președintele Consiliului pentru edu
cația tehnică a copilului din Iugosla
via, Iosif Lukatela, președintele So
cietății iugoslave „Știința pentru ti
neret", Tibor Lakatos, secretar gene- 

' ral al Comitetului internațional al 
mișcării pentru copii și adolescenți, 
Pekka Aro, membru al conducerii 
Uniunii democratice a pionierilor din 
Finlanda, Paul Barnola, instructor 
la Centrul de educație prin metodele 
active de activitate din Franța, Pa
trice Gaillot, membru al Consiliului 
de administrație al Asociației națio
nale a cluburilor științifice din 
Franța, D. Barnet, din partea fede
rației „Francs et tranches cama-

rades", Martha Machado din partea 
organizației pionierilor din Cuba, Vla
dimir Subkin, șeful serviciului de 
sociologie și învățământ de pe lingă 
Academia de științe a U.R.S.S., Faiza 
Aii Kamel, director al Centrului cultu
ral pentru copil din Republica Arabă 
Unită, Werner Stankel. din partea or
ganizației S.J.D. „Die Falken" din Re
publica Federală a Germaniei, Jerzy 
Majka, membru al Prezidiului Con
siliului central al Uniunii cercetași- 
lor polonezi, Sfar Mohamed El Ha
bib, reprezentant al organizației 
„Satele copiilor-Burghiba" din Tunis, 
iar din partea țării noastre : Ovidiu 
Bădina, directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele tineretului, 
George Văideanu, directorul Institu
tului de științe pedagogice, și conf. 
univ. Ana Tucicov Bogdan.

, *
In seara aceleiași zile, la Pala

tul pionierilor participanții la reu
niune au asistat la o gală de filme 
pe teme tratînd diferite activități 
pionierești cu caracter tehnic și știin- 

(Agerpres)

Cercetări arheologice
Cercetările arheologice întreprin- 
în raza comunei Pescari de spe- 

lîști ai Muzeului județean Caraș- 
rerin, în colaborare cu istorici și 
îeologi din Cluj, au dus la desen
area un;i fortificații feudale, da- 
d din secolele IX—X. în urma să- 
turilor efectuate au fost scoase la 
sală vestigii ale epocii romane tir- 

de pe acest teritoriu — cerami- 
materiale de construcții și piese

de metal. De asemenea, la Moldova 
Nouă a fost descoperit un tezaur al
cătuit din 4 000 monede romane de 
bronz, datînd din secolul al IV-lea.

Un grup de arheologi din Reșița și 
Cluj au reluat săpăturile de la ce
tatea Ilidiei, apreciată de specialiști 
ca o bogată vatră de civilizație da- 
co-romană din Banat.

(Agerpres)

teatre
• O.S.T.A. prezintă la Sala Pa
latului : Concert de muzică ușoa
ră susținut de Salvatore Adamo 
— 20.
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Suzana 
— 20.
• Teatrul Giulești (la Arenele 
Romane) ; Comedie cu olteni 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : So
natul lunii — 20; (la sala Sa
voy) : Așa a fost la Mexico 
— 20.

t V

18,15 Campionatul balcanic de 
gimnastică sportivă — exer
ciții liber alese — transmi
siune de la Timișoara. Co
mentează Cristian Țopescu.

19,20 „1 001 de seri" — emisiune 
pentru cel mici.

19,30 Tdejumailui de seară.
• Ediție specială „Recolta 

’70".
• Buletin meteorologic. 

20,00 TeJe-encidopedia.
• Montmartre.
• Massai.
o Feline. 
Al VI-lea Festival 
de folclor.
Film artistic : „O 
mexicană". 
Recital cu : Rita 
Nancy Sinatra, 
Rockey Roberts.

23,35 Telejurnalul de 
Sport.

23,45 închiderea emisiunii pro
gramului

20,50
21,10
22,43

I.

național
poveste

Pavone,
Michele,
noapte.

PROGRAMUL II
20.00 Antologie

PROGRAMUL I

17,05

18,05

Deschiderea emisiunii. Mi- 
croava npremiera.
Emisiune în limba germa
nă. „Șeful sectorului sufle
te" de Al. Mirodan. Inter
pretează un grup de actori 
ai Teatrului German de 
Stat din Timișoara (par
tea I).
Anunțuri — publicitate.

lirică. Recită
Clody Bertoia.

20,15 Din folclorul popoarelor.
20,40 Teatru scurt : „Sanda" de 

D. R. Popescu. Distribu
ția : Melania Cirje, Sandu 
Sticlaru, Octavian Cotescu.

21.30 Concertul laureaților celui 
de-al 5-lea Concurs inter
național de balet — Varna 
1970. Transmisiune de la 
Vama.

23.00 închiderea emisiunii pro
gramului II.
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O NOUA PREMIERA 
CINEMATOGRAFICĂ: „M O N Ș T R I 1“ SPORT

Producție a studiourilor italiene, cu : VITTORIO GASSMAN și UGO TOGNAZZI; regia : Dino Risl

v V

VERVA, FANTEZIE, SATIRA „la obiect"
„Sonatul Lunii" este un 

spectacol bun, pregătit pen
tru iubitorii genului de re
vistă. Ideea inițială „de a 
se juca de-a teatru" la 
„Curtea" fie și a lui Hen- 
ric al VlII-lea, cu gărzi și 
călăi, cu „Sonatul Lunii" — 
ca bufon — este ingenioasă, 
anticipează neprevăzutul, 
creează posibilitatea de a 
considera firești și cele mal 
nefirești situații. Fiecare 
actor își poate găsi locul 
în „acțiune", prilejul de 
a-și spune, de fapt, cuple
tele. Păcat că s-a renunțat 
prea repede la acest „pre
text", care ar fi putut uni
fica întreg spectacolul șl 
s-a acceptat, în mare parte, 
cursivitatea unor numere 
disparate, de revistă. E11-- 
minînd cîteva vulgarități 
(gen „îți dau două labe", 
„te scot prin glazură"), tex
tele semnate de Sașa Geor
gescu și Puiu Călinescu au 
In general spirit, au țintit 
reale defecte umane, con
turând firesc caricaturi. Su
perficialitatea unei fete din 
„Mireasa nr. 13“, „La modă 
— judo", satiră îndreptată 
împotriva manifestărilor 
grosolane, huliganice ale u- 
nor bărbați, ridicolul unor 
false vedete în „Venus 2 
bis" (remarcabil comicul

actorului Al. Arșinel) — 
numere din program inter
pretate cu vervă și ' ' 
au conferit reliefuri 
bile acestui spectacol 
tradă. Bineînțeles, 
talul" Puiu Călinescu 
constituit substanța repre
zentației. Satirele sale la 
adresa artizanatului sofis
ticat, a tablourilor superra- 
finate, critica pisălogelii și 
a necinstei, portretele plas
tice (chiar exagerate, șar
jate, cum slnt uneori) au 
căpătat, în tălmăcirea aces
tui comic de mare talent, 
peste litera textelor — din 
care n-au dispărut 
locurile comune ale 
tui gen de spectacol 
zonanța unor fapte 
cu tilc, ascuțime și 
gență. încă o dată, păcat că 
toate aceste numere reușite 
coexistă printr-o fragilă u- 
nitate, iar pentru momen
tele de balet și de muzică 
ușoară nu s-au găsit căile 
integrării lor firești prin- 
tr-un mai insistent efort 
pentru conturarea unei vi
ziuni unitare, mai închega
te. De aceea, după viziona
rea „Sonatului Lunii", nu 
poți ocoli și cîteva ezitări 
ale autorilor săi. Două ore 
te amuzi, urmărești cu 
plăcere un dans românesc, 
cu o etalare de costume

talent, 
nota- 
de es- 
„reci- 

a

total 
aces- 

— re- 
spuse 

inteli-

sclipitor de noi, un char
leston întinerit ; reții cân
tecele Mihaelei Mihai (sub
liniind cunoscuta culoare 
romantic-visătoare), 
ciezi interpretările Marga
retei Pislaru (într-o certă 
evoluție, dar dezavantajată

apre-

un spectacol reușit 
la Teatrul „C. Tanase"

cîteodată de texte cu pre
tenții sentimental-filozofi- 
ce, în care accentele cuvin
telor nu se suprapun cu ac
centele ritmice...). S-ar fi 
putut însă renunța la unele 
din momentele coregrafice, 
care lungesc inutil specta
colul. S-ar fi putut ca 
norul să fie mai bine 
glat, ca orchestra să 
mai atentă, dacă nu și 
sesoarea unor mai
versiuni orchestrale la cîn-

so- 
re- 
fie 

po-
bune

tecele solistelor (de ex. 
„Arca lui Noe", „Sub un 
petec de cer").

„Sonatul Lunii" este, așa 
cum am spus, un spectacol 
decent, pe care regizorul 
Bițu Fălticineanu l-a lucrat 
Îngrijit, la care publicul 
reacționează spontan, a- 
plaudă, se destinde. Avem 
comici de mare talent. A- 
vem soliști care, alături de 
întreg ansamblul, ar putea 
susține cele mai vii parti
turi într-un „musical" ins
pirat. Experiența colectivu
lui artistic „Constantin Tă- 
nase" Îndreptățește cere
rea de a se preocupa de 
pregătirea unor spectacole 
muzicale construite pe o 
temă de major interes, ur
mărind idei care să unifice 
întreaga desfășurare. Cu 
atit mai mult, cu cît o in
sistentă orientare a autori
lor către lumea realului, 
tentativa situării în actuali
tatea socială sînt premise 
sigure ale succesului, dacă 
realizarea unor asemenea 
intenții este slujită de ta
lent și probitate profesio
nală ' 
mare 
Dacă 
nată, 
ideea 
noua 
fi prezentat ca toate cele-

(ceea ce se remarcă în 
măsură în spectacol), 
n-ar fi fost abando- 
odată cu enunțarea, 
„jocului de-a teatru", 
montare nu s-ar mai

lalte — un mozaic, avînd 
toate datele pentru a de
păși vizibil un anume nivel 
la care se ajunge fără soli
citarea integrală a poten
țialului creator al colecti
vului artistic.

Credem că, In acest sens, 
ar trebui să se orienteze 
artiștii estradei în condițiile 
în care publicul este mai 
exigent și refuză conven- 
ționalismele, momentele 
gratuite. Satirele muzical- 
coregrafice închegate, mu- 
sicalurile încărcate de poe
zie, gîndite cu inteligență 
și fantezie, evitînd nejusti
ficatele numere de așa-zisă 
legătură, o organică fluen
ță de la scenetă la dans, de 
la cîntec la monolog, pot 
duce la afirmarea deplină 
a virtuților estradei. Bine
înțeles, cu condiția ca prin 
conținutul lor textele să se 
remarce ca niște introspec
ții sigure în realitatea noas
tră. să se impună prin sen
surile clare și exacte 
satirei vizînd aspecte 
major interes, să nu tră
deze nici o clipă concesii 
făcute facilității și vulga
rității, unei discutabile ca
lități artistice. Este o ce
rință pe care spectacolul de 
estradă o poate împlini.

Smaranda OȚEANU

Meciul atletic 
de la Leningrad 

U.R.S.S. - S.U.A. 200-173
Meciul atletic dintre echipele S.U.A. 

și U.R.S.S., desfășurat timp de două 
zile pe stadionul din Leningrad, s-a 
încheiat cu victoria categorică a gaz
delor care au realizat scorul total de 
200 puncte față de 173 puncte obți
nute de americani. La masculin, atle- 
ții sovietici au câștigat cu cea mai 
mare diferență din istoria celor nouă 
meciuri : 122—114 puncte. La feminin 
victoria a revenit, de asemenea, atle
telor sovietice cu 78—59 puncte.

Iată câștigătorii din ziua a doua de 
concurs : masculin : 200 m : Turner 
(S.U.A.) — 20”8/10 ; 400 m garduri : 
Mann (S.U.A.) — 49”9/10 ; 1 500 m :
Jelobovski (U.R.S.S.) — 3’40”5/10 ;
3 000 m obstacole ; Dudin (U.R.S.S.) 
— 8’35”4/10 ; 5 000 m : Șarafetdinov 
(U.R.S.S.) — 13’41”8/10 ; prăjină :
Bliznețov (U.R.S.S.) — 5,15 m ; lun
gime : Moor ((S.U.A.) — 7,96 m ; su
liță : Skinner (S.U.A.) — 83,12 m ; 
disc : Liahov (U.R.S.S.) — 60,26 m ; 
înălțime : Brown (S.U.A.) — 2,14 m ; 
ștafeta 4x400 m : S.U.A. — 3’04”6/10 ; 
decatlon : Avilov (U.R.S.S.) — 7 685 
puncte ; feminin : 100 m garduri :
Petty Johnson (S.U.A.) — 13”5/10 ;
200 m : Mevis Laing (S.U.A.) — 
23”5/10 ; 800 m : Sheryl Toussaint 
(S.U.A.) — 2’05”6/10 ; lungime: Willie 
White (S.U.A.) — 6,15 m (în afară de 
concurs Alla Smirnova — U.R.S.S. : 
6.26 m) ; greutate : Nadejda Cijova 
(U.R.S.S.) — 19.17 m ; ștafeta 4x400 
m : S.U.A. — 3’33”6/10 (record națio
nal).

ale 
de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La Blella (Italia) se desfășoară 

In prezent întrecerile uneia din gru
pele preliminare ale competiției de 
tenis pentru echipele de tineret „Cu
pa Galea". în meciul Suedia-România 
scorul este favorabil cu 3—0 tenisma- 
nilor suedezi, care s-au calificat pen
tru turneul final de la Vichy. Larsen 
l-a învins cu 6—3, 6—4 pe Sotiriu, iar 
Johanssen a dispus cu 4—6, 6—4, 6—1 
de Hărădău. în proba de dublu pere
chea Lansen-Johansșen a întrecut cu 
10—8, 6—4. 7—5 cuplul Sotiriu-Hără- 
dău.

în sala sporturilor „Olimpia" din 
Timișoara au început ieri întrecerile 
Balcaniadei de gimnastică. La femi
nin, după efectuarea exercițiilor im
puse, conduce Elena Ceampelea (Ro
mânia) cu 37,55 puncte, urmată de 
Rodica Apăteanu (România) — 
37,10 puncte, Nastasia Mitova (Bul
garia) — 37,05 puncte. Pe echipe con
duce România — 185,55 puncte, ur
mată de Bulgaria — 181,50 puncte, 
Iugoslavia — 173,55 puncte.

Finala campionatului european stu
dențesc de fotbal se va disputa între 
echipele U.R.S.S. și Spaniei. în se
mifinale Spania a întrecut Franța cu 
3—1, iar U.R.S.S. a cîștigat cu 6—5 
(victorie decisă la lovituri de 11 m) 
partida cu echipa României.
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CULTURA In covasna
varea tradițiilor de priete
nie statornică, de colabo
rare și întrajutorare intre 
toți locuitorii județului, 
cultivarea sentimentului 
unui profund atașament 
față de Partidul Comunist 
Român. Toate manifestările 
așezămintelor culturale din 
Covasna atestă această pre
ocupare permanentă. Iar 
mutațiile adinei din con
știința tuturor locuitorilor 
județului, indiferent de na-

că contribuția sa specifică 
la redresarea situației. Și 
ea a intrat în acțiune. 
Membrii cineclubului din 
Sf. Gheorghe au început să 
viziteze diverse întreprin
deri, au urmărit în
deaproape producția, au 
filmat zeci și zeci de 
aspecte. Așa a luat 
naștere primul lor film de
dicat unei probleme de im
portanță capitală pentru ju
deț. L-am proiectat în toa-

conic : nu ! Dar întrebarea 
invită la detaliere, cu atît 
mai mult cu cît și în jude
țul nostru acesta este unul 
din aspectele mai delicate, 
încă nepuse la punct, ale 
activității culturale de ma
să. O manifestare cultura
lă, singură, unică, oricît 
de bună ar fi ea, nu va avea 
niciodată eficacitate ma
ximă. Schimbările din con
știință, țel nobil al activită-

0 ACTIVITATE
a-

— Dacă ar trebui să ca
racterizați în puține cuvin
te activitatea culturală de 
masă, care ar fi, după pă
rerea dumneavoastră, ter
menul cel mai exact ?

— O activitate prin exce
lență politică, o activitate 
în care manifestarea artisti
că de la căminul cultural, 
conferința din sala clubu
lui muncitoresc sau gran
diosul spectacol de la Pa
latul Culturii au în primul 
rînd menirea de a contribui 
la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor.

— Și care ar fi în acest 
caz criteriul esențial al a- 
precierii ?

— Unul singur : eficacita
tea, măsura în care frecven
tarea unui așezămînt de 
cultură determină acele mu
tații așteptate în conștiința 
cetățeanului obișnuit.

— Cum se reflectă
ceasta în programul de 
fiecare zi al instituțiilor 
culturale din județul Co
vasna ?

— Activitatea culturală 
de masă are o puternică 
rezonanță în conștiința 
participanților, iar noi sîn- 
tem datori să-i căutăm re
sorturile cele mai intime 
care o pot declanșa. Mani
festările așezămintelor de 
cultură pot deveni un in
strument prețios în acțiunea 
de popularizare a politicii 
partidului, de mobilizare a 
oamenilor muncii din județ 
la înfăptuirea obiectivelor 
socialismului, de educație a 
tineretului în spiritul idea
lurilor societății noastre 
noi. în județul Covasna 
conviețuiesc, in deplină 
unitate și înțelegere, ro
mâni, maghiari și oameni 
ai muncii de alte naționali
tăți care de-a lungul seco
lelor au muncit umăr la 
umăr, au luptat împreună 
pentru libertate și progres 
social. în prezent sîntem cu 
toții făuritorii unei opere 
fără precedent, sîntem inte
grați într-un efort comun, 
avînd un unic țel : înflorirea 
României socialiste. Putea 
rămîne activitatea cultural- 
educativă în afara unei atît 
de cuprinzătoare și semni
ficative realități sociale ? 
Categoric, nu ! Iată de ce 
una din direcțiile sale prin
cipale a constituit-o culti- -■

PRIN EXCELENTA

POLITICA
Interviu cu Constantin STANCA,

secretar al Comitetului județean de partid Covasna

ționalitate, dragostea lor 
pentru patria comună 
conferă adevărata dimen
siune eforturilor depuse, 
conturînd eficacitatea în
tregii munci politico-edu
cative.

Stilul de muncă pe care 
am încercat să-l încetățe
nim în toate localitățile ju
dețului nostru își propune 
ca orice manifestare cul
turală să plece de la o 
cerință concretă de ac
tualitate a activității edu
cative. Să încerc o exem
plificare. Se știa, de pil
dă, că în 1969, pe ansam
blul județului, productivi
tatea muncii era deficitară, 
în afara măsurilor luate pe 
linie de producție, și cul
tura era datoare să-și adu

Întreprinderile vizitate,te
la așezămintele de cultură, 
în 
de 
tul : 
determinarea unui 
de opinie în această 
blemă. Perseverînd pe 
cest drum, cineclubul 
crează acum la un 
despre disciplina în 
ducție și la altul 
propune să 
programul județean de îm
bunătățiri funciare și dez
voltare a zootehniei.

— Credeți, totuși că o sin
gură manifestare cultura
lă poate determina un cu
rent de opinie și, mai mult 
decît atît, o atitudine ac
tivă ?

— Aș putea răspunde la-

adunările organizațiilor 
partid și sindicale. Efec- 

comentarii aprinse, 
curent 

pro- 
a- 

lu- 
film 
pro- 

care-și 
popularizeze

ții culturale, nu pot fi ob
ținute decit printr-o vastă 
și consecventă desfășurare 
a ei. Revin la cele spuse an
terior. Filmul despre pro
ductivitatea muncii a fost 
excelent. Dar el a repre
zentat numai o singură ro
tiță a unui angrenaj com
plex care, într-o anumită 
perioadă, și-a fixat în o- 
biectiv tocmai acest aspect. 
Dacă le-aș aminti și pe 
celelalte, enumerarea ar fi 
extrem de lungă și, mai a- 
les, foarte diversă : tipări
rea unor broșuri, conferin
țe cu ajutorul celor mai 
competenți specialiști, un 
simpozion al maiștrilor și 
tehnicienilor, o expoziție de 
fotografii pe aceeași temă, 
gazetele de perete eter- etc.

Din păcate nu întotdeauna 
așezămintele noastre cultu
rale procedează astfel și de 
aceea, deși, în general, in
tențiile lor sînt dintre cele 
mai bune, rezultatele finale 
nu sînt pe măsura efortu
rilor depuse.

— Ați început să discutați 
despre așezămintele cultu
rale din județ. Am avut 
prilejul să vizităm unele 
dintre ele, să le cunoaștem 
activitatea și am putut con
stata că aprecierea dumnea
voastră este îndreptățită. 
Mai mult decît atît, am re
marcat insuficiența unor 
preocupări pentru a conferi 
instituțiilor respective un 
profil bine individualizat, o 
direcție fermă a evoluției 
în perspectivă.

— Desigur avem în județ 
și așezăminte culturale 
demne de laudă (cum ar fi 
de pildă Casa de cultură din 
Tg. Secuiesc). Aceasta nu 
modifică însă justețea ob
servației formulate. Aș spu
ne că, de fapt, aceasta este 
problema-cheie a viabilită
ții oricărui așezămînt de 
cultură : existența unui pro
gram de activitate de per
spectivă care să pună în e- 
vidență limpede scopurile 
urmărite, să cuprindă ele
mentele esențiale ale zonei 
respective, ale locului de 
muncă de care el este ne
mijlocit legat. Nu mi se 
pare exagerat să afirm că 
o instituție culturală din 
Cîmpia Dunării, de pildă, 
ar trebui, conform acestui 
principiu, să aibă un pro
gram sensibil diferit de cel 
al unei instituții similare 
dintr-un județ cu un pro
fil puternic industrial. Sau, 
pentru a mă referi la Co
vasna, Casa de cultură din 
Intorsura Buzăului, 
xemplul îl iau absolut 
întîmplare, ar trebui 
prezinte în activitatea 
numeroase elemente parti
culare, comparativ cu cele
lalte case de cultură din 
județ. Aceasta presupune 
insă mult mai multă iniția
tivă în cunoașterea realită
ților economice și sociale 
ale colectivității înconjură
toare. Lucru care nu se 
realizează încă peste tot așa 
cum îl dorim noi.

și e- 
la 
să 
sa

Radu CONSTANTINESCU

Circuitul valorilor
spirituale.

în slujba marelui
comun

Tradițiile folclorice 
pe scena căminului

cultural
Consemnăm, încă de la începutul 

însemnărilor noastre, excelenta ini
țiativă a Casei județene a creației 
populare de a pune în valoare, pe 
lingă zestrea mereu adăugită a for
mațiilor actuale (muzicale, coregra
fice, teatrale), creația populară tra
dițională, a obiceiurilor pe care le-au 
durat în vreme îndelungată românii 
și maghiarii ce trăiesc și muncesc 
laolaltă de sute de ani pe aceste me
leaguri. Un larg cerc de colabora
tori voluntari, compus în fiecare co
mună din două-trei cadre didactice, 
alese dintre cele cu stabilitate la 
locurile lor de muncă, își aduc contri
buția la această inițiativă de largă 
suprafață.

S-a dovedit această orientare bună? 
Da. în primul rînd deoarece un spe
cialist din altă localitate, fie el din 
reședința de județ sau din alte cen
tra mai mari, cu tradiții folclorice, 
nu poate suplini investigația cu ca
racter permanent pe care o desfă
șoară un localnic, chiar mai puțin 
calificat, într-o primă etapă a unei 
astfel de acțiuni. La Aita Mare, de 
pildă, colectivul de cercetători vo
luntari a reconstituit cu fidelitate 
o interesantă nuntă secuiască din 
zona Baraoltului, cu tot tipicul ei 
tradițional. La Sînzieni și la Zagon, 
colectivele au studiat folclorul mu
zical și coregrafic, culegind cînte- 
ce și dansuri originale foarte vechi 
pe cale de dispariție. La Ariușd au 
fost culese do la femeile din comună 
cîteva sute de modele vechi de bro
derii, în timp ce la Tg. Secuiesc au 
fost cercetate motivele populare ca
racteristice de sculptură în lemn. Ce 
se întîmplă cu acest material ? El este 
inclus în repertoriul formațiilor mu- 
zical-coregrafice ale căminelor cul
turale respective sau, în cazul obiec
telor de artă populară, prezentat în 
expoziții sătești.

Valorificarea folclorului cercetat 
reprezintă de-acum o a doua etapă, 
în care intervine, în măsura necesi
tății, asistența de specialitate a me
todistului casei creației populare, a 
etnografului de la muzeul din Sf. 
Gheorghe sau, în funcție de valoarea 
și interesul materialului investigat, 
a altor specialiști din domeniul fol
clorului. Deplasarea acestora se face 
la solicitarea cercetătorilor voluntari 
din sate și comune care păstrează o 
legătură permanentă cu casa jude
țeană a creației populare. Iată dar 
cel de al doilea argument In spriji
nul utilității sus-amintitei inițiative 
din Covasna. în acest context se re- 
marcă un interes vădit de ambele 
părți : cercetătorii căminului cultu
ral doresc să dobîndcască certitudini 
cu privire la autenticitatea și valoa
rea materialului descoperit, precum și 
îndrumări pentru punerea sa în va
loare la un nivel artistic cît mai e- 
levat în timp ce specialiștii solici
tați sînt, la rîndul lor, interesați să-și 
dea seama la fața locului de valoarea 
creației populare descoperite, în vede
rea unei valorificări mai ample, prin 
mijloace mai variate și într-un peri-

metru mai larg. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, la Belin, unde colectivul vo
luntar compus din Păcurar David, 
Păli Dora și Vajna Lăszlă, a semna
lat existența unui străvechi și inte
resant carnaval de o zi, care se des
fășoară în fiecare an, în ultima dumi
nică a lunii februarie. Organizată ca 
un preludiu al venirii primăverii și 
al începerii muncilor 
bătoarea comunei s-a 
sprijinul specialiștilor, 
xă punere în valoare.
populare a făcut un film documentar, 
spre a fixa pe peliculă întreaga „com
poziție" a spectacolului, s-a reținut 
textul literar, totul confruntîndu-se 
în biblioteca muzeului județean cu 
studiile privind datinile și obiceiurile 
zonei folclorice respective. La fel s-a 
procedat și în comuna Voinești unde, 
tot ca urmare a semnalărilor colecti
vului local de cercetători voluntari, 
a fost studiată tradiționala Nedeie 
mocănească de pe Valea Zînelor.

Ar trebui adăugat că ceea ce se nu
mește intervenție creatoare pentru 
realizarea în scenă a spectacolului 
artistic de esență folclorică se petre
ce cu măsură și cu înțelegerea exactă 
a ce înseamnă această intervenție. 
Precizăm acest lucru deoarece consi
derăm că folclorul muzical-coregrafic 
în general ca și tradițiile pro- 
priu-zise, nu pot fi transpuse 
pe scenă „tale-quale", ci doar 
respectînd anumite legi ale artei 
spectacolului care nu urmăresc alte
rarea creației populare respective, 
ci transpunerea esenței sale sub cel 
mai favorabil unghi artistic.

Aceste cîteva considerații ne îngă
duie să apreciem că în județul Co
vasna sistemul de organizare și me
todele de cercetare și punere în va
loare a obiceiurilor și tradițiilor 
populare se dovedesc eficiente și 
demonstrează interesul și priceperea 
cu care sînt tratate 
culare. Realizarea 
artistice pe scenele 
turale constituie 
a păstrării și propagării 
rului ca fenomen viu, actual. Fap
tul că unele din manifestări au de
pășit interesul strict local repre
zintă o cu atît mai favorabilă 
circumstanță pentru propagarea ar
tei populare tradiționale în mase. 
Dacă adăugăm grija casei de 
creație de a le păstra pe peliculă, 
pe bandă de magnetofon, în arhivă, 
căpătăm convingerea unor inițiative 
durabile în beneficiul generațiilor 
viitoare. Rămîne, așa cum sublinia 
Pavel Bitay, directorul casei județene 
a creației populare, ca aceste acțiuni 
să se extindă și in zonele mai puțin 
cercetate, cum ar fi Intorsura Bu
zăului și în întreaga zonă din sud- 
estul județului, spre a întregi harta 
unor activități de interes evident în 
opera de educație și cultură a oame
nilor muncii din județul Covasna.

agricole, săr- 
bucurat, cu 
de o comple- 
Casa creației

valorile multise- 
unor spectacole 
căminelor cul- 
chezășia sigură 

folclo-

Tiberiu BANULESCU

Una din cele
cultural din

mai cunoscute formații artistice din județ este corul că
minului

1 ISK f'

comuna Zagon
Foto : Agerpres

Meditînd asupra criteriilor după 
care &e apreciază activitatea comite
telor pentru cultură și artă s-ar cere 
de la bun început răspuns la o serie 
de întrebări : în ce măsură au reușit 
ele să coordoneze activitatea insti
tuțiilor culturale subordonate, pentru 
ca acestea, la rîndul lor, să între
buințeze cu eficiență mijloacele de 
care dispun în scopul educa
ției comuniste a maselor ? Cum 
au asigurat conținutul activității 
coordonîndu-1 cu preocupările și 
preferințele publicului ? Cum au co
nectat activitatea cultural-artistică a 
unui județ la circuitul vieții spiri
tuale a întregii țări ? Iată probleme 
cu care ne confruntăm periodic rea
lizările, obținînd, pe ansamblu, o 
imagine fidelă a eficacității efortu
rilor depuse.

Dacă ar fi să alegem din multi
tudinea aspectelor activității cultu
rale din județul nostru pe cea care, 
prin eforturile depuse și prin rezul
tatele obținute, și-a conturat deja un 
profil ferm, interesant, aceasta ar fi 
fără îndoială activitatea de popu
larizare a politicii partidului și a 
succeselor obținute ca urmare a apli
cării consecvente a acestei politici. 
Organizarea propagandei prin con
ferințe, atragerea în această muncă a 
intelectualilor, a celor mai buni spe
cialiști, brigăzile științifice, serile de 
întrebări și răspunsuri, concursurile 
pe diferite teme sînt doar cîteva as
pecte din vasta activitate ce se des
fășoară în căminele noastre cultura
le, în cluburi și biblioteci. Am 
participat la numeroase asemenea 
manifestări. Despre altele mi s-a 
relatat. Și în toate cazurile ele au 
reprezentat modalități concrete de 
exprimare a atașamentului popu
lației din județul nostru, a adeziunii 
sale unanime față de politica parti
dului.

Comitetul nostru de cultură și 
instituțiile subordonate au desfășu
rat o activitate intensă și pentru 
educația patriotică a tinerei genera
ții, pentru dezvoltarea sentimentelor 
de mîndrie față de realizările obți
nute în anii noștri prin munca co
mună a românilor și a tuturor 
naționalităților conlocuitoare, pen
tru cimentarea legăturilor de fră
ție dintre români și maghiari. Ex
punerile, serile și montajele lite
rare ce s-au organizat au avut un 
conținut patriotic profund, populari- 
zînd realizările contemporane, ani- 
versînd mari creatori precum Emi- 
nescu, Arghezi, Ady Endre, Petofi. 
întîlnirile cu poeți și prozatori con
temporani, cu redacțiile ziarelor ju
dețene și ale diferitelor reviste, orga
nizarea unor festivaluri de mare 
amploare, sint doar citeva exemple 
care ilustrează preocupările noastre 
de acest fel. La Festivalul cîntecu- 
lui, dansului și portului popular de 
la Balvanyos, într-un peisaj natural 
pitoresc, în fața a peste 10 000 de 
spectatori sosiți din toate părțile 
județului și din județele vecine, 
peste 800 de artiști amatori din 
Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Co
vasna, Harghita, Mureș și Vrancea 
au prezentat comorile artei popu
lare românești și maghiare, obice
iurile, jocurile, cintecul și portul 
popular, contribuind prin programul

delor la consolidarea sentimentelor 
dragoste față de țară, față de popor, 
la cunoașterea și indrăgirea reci
procă a culturii populare, ca și a artei 
culte. Și iată. în calendarul nostru 
de activitate pentru această vară ase
menea manifestări nu sînt sin
gulare : festivalul de muzică ușoară 
„Nufărul" la Mestecănișul din Reci, 
cu participarea unui număr mare de 
soliști și orchestre de muzică ușoară 
din diferitele județe ale țării, ser
barea populară de la cetatea Ika 
din Cernat, vor sluji și ele la răs
pândirea valorilor culturale în mase, 
la întărirea tradiționalei prietenii 
între toți locuitorii acestor melea
guri.

Experiența arată că după reorga
nizarea administrativ-teritorială a 
țării, legătura dintre comitetele ju
dețene de cultură și artă și forurile 
ierarhic superioare a devenit mai 
directă, ceea ce a contribuit la o 
mai bună desfășurare a activității 
cultural-educative. Efectul pozitiv al 
legăturilor dintre forurile locale și 
diferite uniuni de creație se poate 
constata prin animarea vieții cultu
rale și artistice. Nu este întîmplător 
că în ultimii ani tocmai în acest do
meniu am obținut cele mai vizibile 
realizări : am repurtat succese reale 
în domeniul teatrului, numeroase lu
crări de artă plastică au intrat în 
județul nostru, a luat ființă cenaclul 
artiștilor plastici, au fost ridicate 
busturi în memoria unor oameni de 
seamă români și maghiari, care 
și-au legat numele, prin faptele lor, 
de momente fundamentale ale po
porului, ale istoriei noastre. Un 
rezultat al acestor legături de strînsă 
colaborare este și faptul că la orga
nizarea multora dintre manifestările 
noastre au acordat sprijin și repre
zentanța de seamă ai vieții științifice, 
culturale și artistice din întreaga 
țară. Căci, după părerea noastră. 
Integrarea fiecărui județ în circuitul 
cultural al întregii țări reprezintă 
cerința principală a viabilității ori
căror manifestări artistice locale.

între sarcinile importante ale orga
nelor culturale județene figurează 
cercetarea și extinderea celor mai 
eficiente metode educative, prin 
consfătuiri, seminarii, schimburi de 
experiență, prin permanentă îndru
mare și control.

Acțiunea este utilă, deoarece mai 
sînt activiști culturali care nu vor să 
creadă că nu planurile de muncă, ra
poartele și evidențele sînt lucrurile 
cele mai importante, că ele consti
tuie mijloacele, iar nu scopul mun
cii de fiecare zi.

Cele spuse pînă acum demonstrea
ză complexitatea activității și răs
punderea ce revine organelor cultu
rale județene. Circulația valorilor 
culturale pe întreaga filieră — de la 
centru pînă la cel mai mic sat 
al județului — constituie un proces 
absolut necesar, certitudinea vitali
tății acestui organism amplu dezvol
tat care este sistemul instituțiilor 
culturale de masă.

Ludovic SYLVESTER
președintele Comitetului județean 
pentru cultură și artă Covasna
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stagiuni ale Teatrului Ma
ghiar de Stat din orașul 
Sfîntu-Gheorghe au fost a- 
preciate ca producții ar
tistice de o tensiune și o 
ținută artistică demnă de 
atenția publicului și a spe
cialiștilor. Teatrul acesta 
dintr-un oraș care a tost ri
dicat la rang de reședință 
de județ a reușit să reali
zeze, cu o muncă asiduă 
de mai bine de două de
cenii, sinteza sănătoasă 
și fructuoasă dintre acti
vitatea de culturalizare a 
satelor și cristalizarea u- 
nui teatru cu un pronun
țat caracter artistic. La 
Sfîntu-Gheorghe vedem 
maturizîndu-se astfel re
zultatul seriozității în 
muncă, al abnegației a- 
limentate de contactul di
rect cu masele cele 
largi de spectatori.

Este revelator felul 
care această instituție 
turală a făcut față cu 
secvență neobosită și
o exigență crescîndă în
datoririlor specifice ce-i 
revin unui teatru de pro
vincie în condițiile socia
lismului.

Un astfel de teatru tre
buie să reunească într-un 
echilibru ideologic și ar
tistic sănătos menirea tu
turor teatrelor unei capi
tale. Profilul teatrului pro
vincial este complexitatea, 
multilateralitatea, inalta 
exigență în ridicarea unui 
public nou, în educarea sa 
în spirit patriotic, umanist, 
în respectul pentru valorile 
progresiste ale culturii na
ționale și universale și, în 
contextul unui județ 
este Covasna. 
dragostei și 
tre poporul 
ționalitățile 
dezvoltarea

de muncă înfrăți- 
edificarea patriei 
România socia-

prietenie, 
tă pentru 
comune, 
listă.

La începutul stagiunii 
1948-49, în orășelul de pe 
malul Oltului s-a stabilit 
o trupă de amatori, care 
au activat inițial timp de 
un an la Cluj, cu titlul 
„Teatru Muncitoresc". Ac
torii maturi, care au venit 
aici Ia început, au îndrăgit 
ineditul, caracterul specific 
al acestui teatru. Iar primii 
absolvenți de institut, re-

tu-Gheorghe 
prestigiul, 
devenit un autentic 
car de cultură, care 
pune prin repertoriu, prin 
atmosfera de activitate 
creatoare, prin sprijinul 
acordat inițiativelor.

Repertoriul teatrului are 
ea centru de greutate piese 
de valoare, piese de idei 
de o acută contempora
neitate, precum „Copiii 
soarelui" de Gorki, „Pro- 
meteu" de Victor Eftimiu, 
„Jurnalul unui nebun" de

mai
în 

cul- 
con- 

cu

cum 
cultivarea 

colaborării din- 
român și na- 

conlocuitoare, 
tradițiilor de

și-a extins 
autoritatea, a 

fo- 
im-

de vie actualitate 
dramaturgilor con- 

merita să
sele 
ale 
temporarii ar 
cunoască o mai atentă pre
ocupare din partea condu
cerii teatrului 
ce urmează, 
unor lucrări 
de alte teatre 
îmbine cu efortul neobosit 
al promovării unei drama
turgii capabile să vorbească 
cu cît mai mare forță des
pre realitățile construcției 
socialiste din țara noastră

in stagiunile 
Prezentarea 
neremarcăte 

trebuie să se

Publicul verifică

prestigiul teatrului
pactizați special, și-au gă
sit aici împlinirea voca
ției.

Aici activează absolvenți 
ai facultății de regie din 
București alături de regi
zori din generația matură, 
puternic ancorați in va
lorile statornice ale li
teraturii, ca Volgyessy An
dras — iar un maestru al 
regiei, maestrul emerit al 
artei Tompa Miklos, este un 
oaspete frecvent și îndrăgit 
al scenei de pe malul Ol
tului.

Și iată, azi sub condu
cerea artistei emerite Du- 
kăsz Anna, în ultimele trei 
stagiuni, teatrul din Sfîn-

Gogol, „Recviem pentru o 
călugăriță" de Faulkner- 
Camus, „Agonie" de Mi
roslav Krleza, „Dulcea 
pasăre a tinereții" de Ten
nessee Williams, „Am pro
cedat conform ordinelor" 
de Saul Levitt — majorita
tea lor premiere pe țară. 
Parabola istorico-filozofi. 
că a lui D. R. Po
pescu : „Caesar, măscăriciul 
piraților" a cunoscut o con
sacrare scenică la Sfintu 
Gheorghe, în regia lui Ban 
Erno. Am menționa totuși 
că prezentarea unor valori 
statornice ale dramaturgiei 
lui Caragiale, Delavrancea, 
Sorbul, Camil Petrescu, pie-

și să găsească un puternic 
și viu ecou în conștiințe.

Fapt demn de mențio
nat : dialogul prietenesc 
dintre teatru și puternicul 
nucleu de tineri scriitori de 
la ziarul local a declanșat 
seria premierelor -autorilor 
localnici. Drama istorică 
„Patru ierni", nerealizată 
pe deplin din punct de ve
dere dramaturgie, a solici
tat toată generozitatea șl 
fantezia colectivului pentru 
a trece rampa. Investiția 
profesională și sufletească 
a teatrului a condus în cele 
din urmă la un rezultat po
zitiv : o nouă dramă : 
„Carnavalul sîngeros", care

evocă epoca frămîntată 
de contradicții a tirani
cului Sigismund Bâthory. 
O altă piesă din re
pertoriul acestei stagiuni — 
„Găbor Aron" de Sombori 
Săndor — evocă un erou 
popular al revoluției pașop
tiste, exponent al prieteniei 
dintre românii din Ardeal și 
naționalitățile conlocuitoare, 
în decurs de un an a- 
ceastă piesă a depășit 70 de 
spectacole și a avut cinstea 
de a inaugura seria premie
relor teatrale 
emisiuni de limbă 
la Televiziunea 
Drama „Moartea 
a tînărului poet 
Peter, într-un 
experimental, 
diplomă a regizorului Kiss 
Attila), a ajuns în finala re
centului Festival național 
de teatru, dobindind apre
cierea presei de specialita
te din țara noastră. Fireș
te, aceste lucrări sînt ine
gale în valoare, autorii mai 
avind datorii față de încre
derea colectivului artistic, 
care le-a oferit scena pen
tru lucrări de debut.

Pentru stagiunea viitoare, 
teatrul din Sfîntu-Gheorghe 
promite un repertoriu bo
gat și interesant care însă 
va trebui să găsească un e- 
chilibru mai judicios între 
diferitele lucrări prezentate. 
De acum se anunță pre
miera piesei lui Paul Eve- 
rac : „Cine ești tu ?“ pre
cum și lucrări de prestigiu 
din dramaturgia universa
lă, ca ,.Hamlet" de Shakes
peare și „Dansul morții" de 
Strindberg.

Există toate premise
le, ca, prin activitatea sa 
viitoare, teatrul să răs
pundă la un nivel din ce in 
ce mai înalt importantei 
sale meniri sociale.

ale tinerel 
maghiară 
Română, 
iluziilor" 
Tomory 

spectacol 
(lucrare de
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500 de artiști amatori

Dacă pe harta județului Co
vasna am încerca să localizăm 
un veritabil „pol" al vieții cul
turale locale, acesta ar fi, fără 
îndoială, în comuna Cernat. Oa
meni harnici, cernătenii se do
vedesc în aceeași măsură și iu
bitori de frumos. Cite localități 
din țară se pot mîndri cu ase
menea performanță : din cei 
3 500 de locuitori cîți are comu
na, peste 500 fac parte din for
mațiile artistice ale căminului 
cultural. Să le amintim pe 
scurt : la Cernat există — și nu 
pe hîrtie, ci avînd o activitate 
bogată, susținută — cinci echipe 
de teatru, două formații de dan
suri populare, o brigadă artisti
că de agitație, un teatru de pă
puși, un cor și un ansamblu fol
cloric. Aproape seară de seară, 
localnicii se află într-o adevăra
tă sărbătoare a culturii. Sărbă
toare care are la origine o per
manentă și nedezmințită pasiu
ne.

„Discuții"

„Nu avem unde ne petrece 
timpul liber în mod plăcut", „Să 
facem un club al tineretului", 
„Să-l organizăm cit mai repede". 
La Intorsura Buzăului se discută 
despre aceste lucruri de mai bine 
de un an. Lunile au trecut, si
tuația rămîne in continuare ne
schimbată iar, intre timp, se dis
cută, se discută...

La Tirgu Secuiesc localnicii au 
inaugurat in toamna lui 1969 
clubul tineretului. Entuziasm, 
animație, voie bună — iată at
mosfera clubului după primele 
manifestări. Dar a venit iarna, 
o dată cu ea entuziasmul s-a ri
sipit, iar clubul s-a autodizol
vat. Acum la Tirgu Secuiesc se 
discută din nou despre utilitatea 
înființării unui... club al tinere
tului. Se discută, se discută... Pe 
cind concluziile practice 1

Enigmă arheologică

Săpăturile arheologice efec
tuate pe cuprinsul județului Co
vasna au scos Ia iveală nume
roase mărturii istorice dintre 
cele mai interesante. Astfel, nu 
de mult, cu prilejul lucrărilor de 
la ruinele castrului roman din 
Olteni au fost descoperite 
o statuetă egipteană de bronz 
reprezentîndu-1 pe Osiris și 
un cap de zeitate indiană din 
andezit. Aproape perfect con
servate, cele două valoroase 
piese arheologice au trezit in
teresul specialiștilor, nelămuriți 
încă asupra felului cum au a- 
juns ele pe meleagurile noastre. 
Și în timp ce disputele con
tinuă, enigmaticele obiecte au 
fost găzduite Ia loc de cinste în 
sălile Muzeului din Sf. Gheor
ghe.

Invitație la Calnic

Dacă drumurile vă poartă prin 
această parte a țării, opriți-vă 
Și in comuna Calnic. Localnicii 
au să vă vorbească neapărat 
despre meșterul popular Balint 
Andras și despre „școala" sa. 
Devenită din 1969 secție a școlii 
populare de artă din Sf. Gheor
ghe, ea funcționează, de fapt, de 
ani și ani de zile, prin grija 
neostenită a bătrinului artist. în 
Calnic aproape fiecare gospodă
rie poartă pecetea talentului și 
fanteziei sale. Sculptor, tîmplar, 
arhitect — el a lucrat în co
mună zeci de porți de casă ; 

i sub directa sa îndrumare s-a 
construit cu aproape 10 ani în 
urmă școala din sat. Casa lui 
Balint Andras este și ea un ade
vărat muzeu : casete, mobilier 
sculptat, lavițe. O școală a bu
nului gust, a vitalității artei 
populare.

......
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„Coronei" (colonel) este un ter
men reverențios cu care sînt tratați 
potentații din nord-estul brazilian, o 
specie de stăpîni feudali care, prin 
tradiție, se suprapun legii, grație a- 
verilor imense și influenței ce de
rivă de aici. Personaje temute, din- 
totdeauna curtate de politicieni și 
considerate inatacabile, „coloneii" au 
ocupat în trecut vîrful vîrfului pi
ramidei sociale. Cu timpul, înălțimea 
poziției lor a început să fie dispu
tată de crema burgheziei industria
le, comerciale și bancare, dar în- 
tr-o manieră care nu presupune nea
părat înlăturarea ca atare a con
curentului, de unde rezultă de foar
te multe ori o subtilă întrepătrunde
re de ipostaze, oferind o sinteză par
țial latifundiară, parțial industrială, 
comercială etc. O adaptare la noile 
realități.

Ghinionul nu-mi permite să-1 în- 
tilnesc pe „stăpînul" din Limoeiro : 
are atîtea moșii, încît nu reușește să 
apară într-una din ele decit o dată 
pe lună și acum se află în altă par
te. Aflu totuși că e unul din cei mai 
bogați „colonei" 
din nord-est, po
tentat „de stil 
vechi", nemeta
morfozat ; puterea 
lui stă în multele 
zeci de mii de 
hectare de teren 
pe care le stăpî- 
nește, în barajele 
proprii pentru iri
gare, în cirezi de 
vite și capre. Și 
în încă ceva, tipic 
pentru „coloneii" 
de tip vechi : un 
număr de „ca- 
lyas" și „capan- 
gas" pentru... cli
pele dificile. Prin 
acești termeni sînt 
desemnați in po
por oamenii înar
mați care veghea
ză la integritatea 
proprietăților și la 
siguranța perso
nală a stăpînului. 
Pină acum cîțiva 
ani (iar pe alocuri 
și azi), această 
gardă avea și a- 
tribuții de... agent 
electoral. Chico 
Heraclio obișnuiește să se laude 
că în cei peste 80 de ani de viață nu 
a pierdut nici o alegere. Personal nu 
a fost niciodată interesat să can
dideze ; în schimb, autoritățile locale 
erau „alese" de el și, ca atare, de
pindeau de el. Influența i-a permis 
să-1 facă pe unul din fiii săi depu
tat federal, iar pe un al doilea depu
tat local (statal). A rămas faimoasă 
expresia sa „Quero, mando e posso" 
(vreau, ordon și pot).

Dacă la Limoeiro nu reușesc să-l_ 
văd pe Chico Heraclio, am în schimb 
noroc la Salgueiro (vreo 400 kilo
metri distanță, tot în statul Pernam
buco) unde tronează un alt rege 
neîncoronat, „colonelul" Veremun- 
do Soares, cel mai bătrîn din „ve
chea generație" per.nambucană și, 
totodată, o concludentă ilustrare a 
multiplicării de ipostaze amintite 
mai sus. Alături de latifundii, mul
te și vaste, acesta deține un ve
ritabil imperiu al afacerilor, cuprin- 
zînd o rețea de magazine de toate 
felurile, o fabrică de ulei, una de 
biscuiți, farmacii, cinematografe, tă- 
băcării și cîte altele. Noțiunea de a- 
totputernicie economică, de monopol, 
nu e abstractă. La Salgueiro e dificil 
dacă nu chiar imposibil să mănînci, 
să te îmbraci sau să-ți procuri vreun 
obiect necesar fără să ai de-a face 
cu imperiul lui Soares.

Ca și în alte ocazii, constat că în
fățișarea „suveranului" contrastează 
mult cu faima lui. După ce un mu
latru spătos (al treilea filtru de la 
intrarea mea în sediul stăpînului) 
mă conduce într-o sală mobilată în 
stil prețios, sînt întîmpinat de un 
moșneag uscățiv. Se scuză de la înce
put că va trebui să-mi acorde puțin 
timp, întrucît îl așteaptă o reuniune 
cu administratori: săi, adunați de 
acum în încăperea alăturată, de unde 
răzbat voci și clinchet de pahare. 
Dindărătul mesei de lucru, bătrînul 
Veremundo mă scrutează cu neas- 
cunsă curiozitate prin lentilele 
„ray-ban“ ale ochelarilor săi și, al
ternativ, îmi studiază cartea de vi
zită cu atenție.

— Sînt un teluric, proclamă gazda, 
cu vehemență în voce. Am îndrăgit 
pămîntul, chiar pe cel mai ostil, l-am 
făcut să rodească și să prospere.

Ascultîndu-i cuvintele, mă gîn- 
desc că fără munca peonilor, pămîn
tul nu ar fi rodit și, cu toată afec
țiunea telurică ce i-o poartă stăpînul, 
nu ar fi prosperat. Prosperitatea asta

•) Prima parte a însemnărilor din 
nord-estul Braziliei a fost publi
cată in „Scinteia" nr. 8330 sub tit
lul : „Poligonul secetei nu știe ce-i 
liniștea".

uluitoare se bazează, evident, pe mun
ca celor care nu prosperă. Evocă apoi 
timpurile cînd era important per
sonaj politic, dar neagă „calomniile 
răuvoitorilor", că s-ar fi sprijinit pe 
votul forțat. — „Aici, la Salgueiro, 
nu a existat niciodată așa ceva, mă 
asigură „colonelul". Cine vota contra 
mea, nu avea de ce să se teamă, pu
tea trăi liniștit".

— Dar cum știați în ce fel votează 
omul ?

întrebare inutilă, se vede. Gazda 
mă privește condescendent și lasă în 
suspensie răspunsul atît de simplu. 
Mă edific ulterior, aflînd din alte 
surse că, în trecut, aici se practica 
„votul descoperit", iar circumscrip
ția electorală se instala deseori în 
șopronul moșiei și toată operația se 
petrecea sub supravegherea detașa
mentului de „cabras", adică a poli
ției personale a latifundiarului. Cu 
prilejul unei convulsii sociale, mai 
demult, un alt „colonel", Heraclio 
de Matos, oferea guvernului federal 
sprijin la „pacificare", primind în 
schimb un premiu politic : „două

însemnări din nord-estul Braziliei de la Vasile OROS

Mafia 
„coloneilor"
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locuri de deputat statal și unul fe
deral, care rămîneau la dispoziția co
lonelului pentru a-si alege candida- 
ții".

— Politica nu mai e o treabă pen
tru mine, continuă interlocutorul. Nu 
numai că-s întrecut de ani, dar acum 
fiecare căpățînă se crede liberă și nu 
mai este respectul de altădată... Și 
negoțul merge mai rău astăzi, oa
menii au pretenții și lucrează de 
mîntuială. Nu știu unde va ajunge 
lumea...

Stăpînul știe totuși să se descurce 
cu „pretențiile". Ca regulă generală, 
nu angajează oameni sindicalizați, 
iar dacă cumva i se prezintă reven
dicări de salarii, recurge imediat la 
concedieri și angajări de șomeri, care 
abia așteaptă să cîștige cît de pu
țin.

La ieșire, un vechil al stăpînului, 
înconjurat de cîțiva țărani, ascultă 
plîngeri și cereri de ajutor. La ureche 
îmi ajung frinturi de fraze din pă
sul unui bătrîn ce vorbea cu capul 
plecat, învîrtindu-și în mină pălăria 
de paie :

— Măcar trei kilograme de fasole, 
d-le Sparicio... voi lucra cu nepotul... 
ne-a pierit capra...

Pentru nord-estul brazilian „coro- 
nelismul" este reduta înapoierii, re
fractară oricăror înnoiri. Totuși, In
tr-o măsură mai mică sau mai mare, 
înnoirile sint inevitabile. In Sertao 
pătrund treptat șoseaua asfaltată, 
electricitatea, radioul, litera cărții. 
Concomitent, autoritatea guvernului 
federal se opune bunului plac al 
tradiționalilor „candilhos" locali, aflați 
în serviciul latifundiarilor. în ultimii 
ani, prin modificările survenite, „co- 
roneii" au pierdut mult din influen
ța politică de altădată. De asemenea, 
pozițiile lor economice sînt. tot mai 
șubrezite de ascensiunea burgheziei 
industriale. De aici — unele păreri 
că fenomenul „coronelismului" își 
trăiește ultimele zile. Realitățile 
nord-estului arată însă că e încă prea 
devreme pentru asemenea conclu
zii. „Coroneii" nu cedează adversa
rilor. Cu înverșunare, recurg la 
orice pentru a-și conserva sau 
restabili privilegiile feudale. O 
dovedește, între altele, o verita
bilă „mafie" existentă în muni
cipiul Jaguaribe din statul Ceara 
(fără ca ea să fie singura în 
nord-estul Braziliei), denunțată, in
clusiv în incinta parlamentului țării, 
în presă, ea este denumită „sindica
tul crimei" și e considerată respon
sabilă de asasinarea a 50 de persoane 
numai în municipiul Jaguaribe 
(16 000 kilometri pătrați și circa 
300 000 locuitori). Toate victimele au

fost proprietari de pămlnt mici și 
mijlocii, care au îndrăznit să se opună 
pretențiilor „mafiei" de a le „cum
păra" pămîntul.

Cînd se procedează la investigații 
polițienești, ele au darul de a rămine 
fără rezultat. Lucru explicabil în 
parte dacă se ține seama că unii re
prezentanți ai poliției care și-au luat 
prea în serios misiunea au căzut și 
ei victime „mafiei", cum a fost ca
zul unui locotenent pe nume Gallego, 
însărcinat să protejeze pe cineva care 
făcuse dezvăluiri compromițătoare 
pentru anumite căpetenii mafiote. A 
murit și protejatul (înainte de a se 
începe investigațiile pe baza mărtu
riilor lui) și protectorul. Ultimului 1 
s-au tăiat și urechile. Metodele de in
timidare folosite sint din cele mai 
vechi și cunoscute. „Păsările" — cum 
sînt numiți cei ce „deschid ciocul" 
(adică vorbesc) — sînt pasibile, în or
dine, de pierderea locului de muncă, 
dacă respectivul e lucrător pe moșie, 
de incendierea recoltei și otrăvirea 
vitelor, dacă e proprietar, amenința
rea soției și copiilor, bătăi „de aver

tizare" și, în cele 
din urmă, exter
minarea. Cînd am 
sosit la Jaguari
be, stirnise vîl- 
vă ultimul asa
sinat. Era vorba 
de un mic pro
prietar din locali
tate, pe nume An
tonio Diogenes 
Pinheiro care, in- 
vestigind pe cont 
propriu moartea 
unui văr al său, a 
descoperit multe 
lucruri legate de 
activitatea „Ma
fiei". S-a prezen
tat apoi la șeful 
de poliție și chiar 
la guvernatorul 
statului. A vorbit 
despre persoane 
implicate, despre 
locuri unde fuse
seră îngropate 
victime etc. Poli
ția, dind curs de
nunțului, a dez
gropat schelete de 
oameni și, după 
cum mi s-a rela
tat, se pregătea o 

investigare a întregii afaceri. Dar, 
dintr-o dată, Antonio Diogenes, pie
sa esențială a acuzării, este căl
cat de un Volkswagen, ziua, în 
timp ce se deplasa de la poliție la 
domiciliu. Grav rănit, scapă totuși cu 
viață și se reface în spital. Dar cînd 
să-și reia colaborarea cu autoritățile, 
cade ciuruit de opt gloanțe într-o 
cafenea din oraș. Asasinul traversează 
în fugă strada, urcă într-o camionetă 
care-1 aștepta și dispare.

Nici unul din autorii celor aproxi
mativ 5(1 de asasinate nu a fost prins, 
de unde concluzia că „sindicatul mor- 
ții“ are ramificații vaste. Populația 
terorizată rar îndrăznește să crîc- 
nească. Cînd încerc să leg conversa
ții pe această temă, interlocutorii 
evită să se lase antrenați, iar unul 
din ei mi-a spus-o deschis : „Ascultă, 
domnule, d-ta vii și pleci, dar eu ce 
mă fac apoi ?“

Zona Jaguaribe este cunoscută ca 
posedînd una din cele mai mari re
zerve de „pistoleiros" (adică asasini 
de profesie) din tot nord-estul. în- 
tilnesc aici și un mic „industriaș al 
violenței", un cetățean care a price
put un adevăr simplu și anume, că 
pe această piață a crimei, între vî- 
nător și vînat își poate găsi loc util 
bariera unei veste de oțel, fabricată 
cu pretenții artizanale. II cheamă 
Jose Barreto Pinto, originar din sta
tul Paraiva. un om de vreo 60 de ani.

îmi arată producția orelor sale li
bere : o „vestă" alcătuită din două 
piese de oțel concav, prinse la nive
lul umerilor cu balamale, și o pereche 
de pantaloni scurți, totul făcut din 
plăcuțe de oțel (aproape 2 mm gro
sime). așezate ca solzii de pește, prin
se între ele prin cusăturile căptușelii, 
din piele subțire și spumă de plastic. 
De 18 ani Jose Barreto Pinto confec
ționează asemenea „veșminte". El 
recunoaște că în anumite perioade 
nu poate face față comenzilor. Locu
ința sa, unde își are și atelierul, e 
situată într-un cartier cu faimă 
proastă, dar Josă Barreto are și o 
vestă de uz personal (de aceea e su
pranumit „piept de oțel"), în afară 
de un revolver calibru 38. Cine îi 
cumpără marfa ? Moșieri, politicieni, 
polițiști, militari, bandiți. Cînd e 
vorba de nume, meșteșugarul refuză 
categoric să divulge ceva. Consideră 
secretul asupra clientelei drept un 
inflexibil „cod al onoarei", fiindcă 
„dacă inamicii descoperă cine cum
pără marfa, încep să tragă numai la 
cap și atunci îmi pierd clienții".

în aceste locuri bîntuite de vio
lență, producția meșteșugarului' Jose 
Barreto protejează, în același timp, și 
pe bandiți și pe agenții legii, căci 
gloanțele zboară din ambele părți.

PROTEZA 
CARDIACĂ
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Această inimă artificială, rea
lizată de un grup de specialiști 
sovietici de la Institutul de cer
cetări științifice pentru chirur
gia clinică și experimentală, esțe 
folosită exclusiv pentru expe
riențe pe animale. „Proteza 
cardiacă", cum i se mai spune, 
este constituită din două ca
mere, aortă și o arteră pulmo
nară și este acționată de un 
sistem electronic.

ÎNCEPUTUL 
UNEI NOI ERE 
GLACIALE?

După cum relatează ziarul 
„New York Times", oamenii de 
știință au constatat că la Polul 
Nord calota de gheață se în
groașă tot mai mult. Acest lucru 
ar putea indica, după părerea 
lor, începutul unei noi ere gla
ciale. Atît specialiștii din Uniu
nea Sovietică cît și cei din Sta
tele Unite — scrie ziarul — și-au 
propus să studieze independent, 
dar avînd programe complimen
tare, cauzele și urmările răcirii 
temperaturii Arcticii.

ROBOT 
SUBMARIN

sauPentru 
pentru a 
pierdute, 
cercetări 
Franța a {_ _
de recherche'' ei d’intervention 
ă cable). Manevrat dihtr-6 'ca
bină de comandă situată pe 
puntea unui vas. E.R.I.C. poate 
să se scufunde pînă la o adin- 
cime de 500 metri, să fotogra
fieze și să retransmită prin te
leviziune imagini din adincimi. 
El poate, de asemenea, sa aducă 
la suprafață diferite probe 
sol sau vegetație submarină 
greutate de 70 de kg.

( î
î î î î

î î
î î î
î î î
î î

lucrări submarine 
recupera materiale 

Centrul de studii și 
tehnice submarine din 

r,„ _ construit un robot 
special denumit E.R.I.C. (Engjn l rtii' r'/n'r-Vn of 7

cte 
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BETON
UȘOR...

nou material de construc- 
be-

Un
ție, denumit „gaz silicat 
ton" a fost realizat în R.D. Ger
mană la o întreprindere intrată 
în funcțiune în apropierea Leip- 
zigului. începînd din 1971, în
treprinderea va livra anual 
220 000 metri cubi din acest ma
terial, de trei ori mai ușor de- 
cît betonul obișnuit și care pre
zintă multe avantaje atît pen
tru constructori, cît și pentru 
locatari, întrucît poate fi tăiat 
și găurit cu ușurință și are ca
lități termoizolante deosebite.

La fiecare metru cub din noul 
material se economisesc — în 
comparație cu betonul obișnuit 
— cîte 200 kilograme de ciment, 
ceea ce va face ca întreprin
derea să economisească zeci de 
mii de tone de ciment anual.

î î î î î î î
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„Cuștile de tigri11 

de la Con Son
ZGUDUITOARE DEZVĂLUIRI PRIVIND REGIMUL 

DEȚINUȚILOR POLITICI DIN VIETNAMUL DE SUD

Zelul unui gardian de în
chisoare a dezvăluit ceea ce 
atît americanii, cit și sud- 
vietnamezii caracterizau, 
pînă de curînd, drept pro
pagandă dușmănoasă, rău
voitoare și drept povești de 
groază lansate fără temei : 
camerele de tortură în care 
sute de bărbați și femei — 
adversari politici ai regi
mului de la Saigon — sînt 
ținuți în lanțuri, bătuți și 
torturați. Vietnamezii de
numesc aceste grote aco
perite cu grilaj „cuști de 
tigri". Descoperitorii lor au 
fost trei americani, membri 
ai unui grup de inspecție, 
format din 12 persoane, 
care timp de trei săptămîni 
au călătorit prin Indochina, 
pentru a culege la fața lo
cului material privind „an
gajamentul S.U.A. în Asia 
de sud-est" : Augustus F. 
Hawkins și William R. An
derson, membri ai Congre
sului, precum și Thomas R. 
Harkin, membru al unei 
comisii permanente de an
chetă a Congresului ameri
can. Harkin a imprimat pe 
peliculă fotografică tot ce 
văzuse.

Aceștia au fost primii 
străini care au vizitat în
chisoarea de la Con Son
— o insulă aflată la circa 
100 kilometri de litoralul 
sud-vietnamez. Cei trei a- 
mericani voiau să se con
vingă cu propriii lor ochi 
și s-au depLasat la Con 
Son.

Vizitatorii au fost conduși 
de directorul închisorii, co
lonelul Nguyen Van Ve, 
care încerca în zadar să 
le distragă atenția. Oaspe
ții terminaseră tocmai vi
zitarea celui de-al treilea 
„corp de reeducare", din 
cele șapte existente în în
chisoarea Con Son, cînd 
Hawkins s-a oprit în fața 
unei uși, prin nimic deose
bite, aflate în zidul ce fă
cea legătura cu corpul nr. 
4. El ceru colonelului s-o 

. deschidă.
?- „Cu părere de rău, acest 
i lucru nu este posibil" — 
replică sud-vietnamezul. Un 
gardian care stătea de pază 
de cealaltă parte a zidului, 
auzind probabil doar gla
sul colonelului, a deschis 
ușa. Prin deschizătura ei, 
vizitatorii uimiți au văzut 
o clădire din piatră fără e- 
taj. Spre intrare duceau cî- 
teva trepte. încă înainte ca 
ofițerul să poată interveni, 
Hawkins și însoțitorii săi 
au ajuns sus.

...Se aflau pe un fel de 
acoperiș plat, cu o cărare 
la mijloc, mărginită de o 
balustradă din fier, și care 
avea la dreapta și la stînga 
deschizături tăiate în be
ton. Sub grilajele care aco
pereau aceste deschizături
— în genul capacelor unui 
canal de scurgere — ei au 
zărit oameni — sute de oa
meni, cîte 3—5 într-o cușcă 
avînd dimensiunile de circa 
1,50 pe 2,50 metri.

Nici unul din oam’enii a- 
flați în aceste cuști întu
necate nu putea să stea în 
picioare. Cuștile erau sufi
cient de înalte, dar picioa
rele deținuților erau prea 
slabe.

„Acestea sînt faimoasele 
cuști de tigri" — interveni 
Don Luce, un ziarist ame
rican care, din însărcinarea 
Consiliului bisericesc mon
dial, strînge de peste 11 ani 
material despre atrocitățile

Peter EBEL
publicist vest-german

comise în Vietnamul de 
sud. Insoțindu-i pe con
cetățenii săi, el a fost acela 
care a atras atenția lui 
Hawkins asupra ușii din zi
dul de legătură spre cor
pul nr. 4.

„Cu ajutorul mîinilor, oa
menii aflați sub grilaje 
s-au deplasat într-un colț 
al cuștii, de unde au putut 
să ne vadă mai bine și să 
ne vorbească" — relata mai 
tîrziu Luce. Ei ne-au po
vestit despre schingiuirile 
la care sînt supuși și des
pre foamea pe care trebuie

mîncare. Iar praful de var 
este foarte dăunător pentru 
plămini, gît, nas...".

„Cînd se aruncă cu var 
— se plîngeau deținuții — 
începem cu toții să tușim. 
Unii dintre noi scuipă 
sînge".

Singurele „instalații sa
nitare" din cuști sînt ciu- 
berele din lemn sau lut în 
care deținuții își fac ne
voile. Aceste ciubere sînt 
golite, în cel mai bun caz, 
o dată pe zi. Pe pereți se 
vedeau lanțuri cu inele. 
Unii dintre deținuți aveau

nieră de a trata ființe u- 
mane" — au remarcat cel 
doi deputați — Hawkins și 
Anderson. In timp ce se 
mal aflau în incinta închi
sorii, ei l-au întîlnit pe 
Frank Walton, șeful ameri
can al Serviciului securită
ții publice din Vietnamul 
de sud, care sosise în mare 
grabă. El l-a acuzat pe zia
ristul Don Luce că s-a stre
curat împreună cu depută
ții pe insula Con Son și a 
reproșat deputaților insis
tența lor de a vizita închi
soarea.

Pentru cetățenii ameri
cani, închisorile din Viet
namul de sud nu pot con
stitui o chestiune pur sud- 
vietnameză. Pentru că în
chisoarea de la Con Son, 
la fel ca și toate celelalte 
închisori, este finanțată din

La dreapta ;i la stînga cârârii se aflau „cuștile de tigri'

s-o îndure. Drept hrană, el 
primesc doar un amestec 
din nisip, orez și... pietri
cele de rîu. Cei mai mulți 
au arătat că sint bolnavi, 
adăugind că nu primesc nici 
un fel de ajutor medical. 
Toți cereau apă".

Cinci studenți, care au 
fost încarcerați la Con Son, 
iar între timp au fost eli
berați. au relatat mai tîr
ziu la Saigon : „Pentru 
masă ni se acordau doar 
cinci minute. Mîncarea era 
insă atît de rea, încît pre
feram să mîncăm insecte 
vii".

„Am observat că în fie
care cușcă se afla o cutie 
de lemn" — relata congres
manul Anderson. „L-am în
trebat pe comandant ce se 
află în cutie și el a răs
puns : «Nisip». Știam că 
minte și i-am spus acest lu
cru. Mai tîrziu a afirmat 
că în cutii se află var — 
pentru dezinfectarea pereți
lor celulelor. Mi-am dat 
însă seamă că barele grila
jelor erau albe. încetul cu 
încetul a reieșit că varul 
este împrăștiat deasupra 
deținuților atunci cînd a- 
ceștia cer cu glas tare de

gleznele roase. Cîțiva din
tre gardieni — povesteau 
deținuții — folosesc aceste 
cuști drept latrine.

Potrivit datelor comuni
cate de Anderson, în cele 
50—60 de cuști ale acestui 
bloc se aflau circa 200 băr
bați. într-o clădire asemă
nătoare, de aceeași con
strucție, situată în vecină
tate, sînt încarcerate — po
trivit aprecierii lui Don 
Luce — aproximativ 250 de 
femei. Ele zac cel puțin 
cîte cinci într-o celulă. Ele au 
relatat de asemenea despre 
bătăi, foame și împrăștierea 
de var. Femeile au arătat 
că au fost aduse la Con Son 
în urmă cu aproximativ 
șapte luni din diferite 
închisori ale Vietnamului 
de sud. „De două luni 
nu m-am putut spălă" 
— povestea o tînără fe
meie. Ea a fost arestată 
la Saigon pentru că se a- 
fla, din intîmplare, pe locul 
unde s-a desfășurat o de
monstrație antirăzboinică.

Vizitarea clădirilor de pe 
insula Con Son, în care sînt 
instalate „cuștile de tigri", 
a durat o oră și un sfert. 
„Este cea mai cumplită ma-

fondul de 100 de milioane 
de dolari plătiți de contri
buabilul american pentru 
sprijinirea poliției sud-viet- 
nameze.

Cei mai mulți din cei 12 
Inspectori americani nu
treau îndoieli dacă este ni
merit ca cele constatate să 
fie date publicității. După 
scandalul stîrnit în toamna 
anului trecut de masacrele 
de la My Lai, S.U.A. — 
după părerea lor — nu-și 
pot permite să fie din nou 
atrase în dezvăluirea unei 
crime împotriva umanității. 
Și astfel, în raportul în
tocmit de comisie, care nu
mără 70 de pagini, insula- 
închisoare Con Son a fost 
amintită doar într-un sin
gur paragraf, în care se 
spune că... „condițiile de 
viață trebuie îmbunătățite".

In semn de protest, îm
potriva acestei politici de 
dezinformare, Thomas R. 
Harkin a demisionat din 
funcția pe care o ocupa în 
comisia de anchetă. Apoi, 
în fața reprezentanților 
presei americane, el a ex
plicat motivele care l-au 
determinat să procedeze în 
acest fel.

---------------------- ---

DIN AFRICA IN AMERICA 

ÎNTR-O AMBARCAȚIUNE DE PAPIRUS 

„RA-H“ a învins 
valurile Atlanticului...
• AU FOST OAMENII ANTICHITĂȚII PRIMII DESCOPERITORI 
Al AMERICII ? • ÎN 57 DE ZILE OPT OAMENI VERIFICĂ 0 

IPOTEZA FANTASTICĂ

Plin de optimism, răspunsul a 
venit înaintea oricărei întrebări. 
„Nici o clipă nu am fost cu ade
vărat în pericol" au afirmat mem
brii echipajului „Ra-II“ în momen
tul acostării, intuind întrebarea din 
privirile mulțimii venite să aclame 
barca de papirus ce intra în port 
in alaiul triumfal al sutelor de 
iahturi ieșite în întimpinarea sa.

După 57 de zile, în portul Brid
getown din insulele Barbados lua 
sfirșit temerara expediție a lui 
„Ra II", care a traversat cu opt 
oameni la bord apele Atlanticului, 
parcurgînd 5100 de kilometri. Aici 
se termina o uimitoare aventură 
acvatică, o misiune cutezătoare, se 
încheia un program științific, se 
transmitea lumii un mesaj...

Eroii ? Părintele plutei și expe
diției Kon Tiki, norvegianul 
Thor Heyerdahl, cercetător compe
tent în diferite domenii, arheolog, 
navigator, prospector oceanic, scrii
tor și... cineast (de altfel, filmul 
realizat în timpul străbaterii Paci
ficului cu pluta Kon Tiki i-a adus 
un premiu „Oscar"). Din echipaj 
au făcut parte : Iuri Cenkevici, un 
medic sovietic, pasionat de „studiul 
comportamentului omenesc față de 
situații extreme", dr. Genoves, filo
zof, profesor de antropologie la Uni
versitatea din Mexico, un om care 
nu știe să înoate și, în principiu, 
detestă marea : egipteanul Georges 
Squarial, biochlmist, plonjor desă- 
vîrșit, campion de. judo al Africii, 
cunoscător a cinci limbi străine ; el 
este cel care a dat primele lecții 
de înot „navigatorului" ambarcațiu
nii, italianul Carlo Mauri, ziarist, 
care este de fapt un excelent... alpi
nist. Alături de ei mai erau și 
americanul Norman Baker, singurul 
marinar de profesie, și doi „boboci" 
— marocanul Madani, precum și 
japonezul Ohara, cineast experimen
tat, cu peste 200 de filme la acti
vul său. Ultimii doi nu participaseră

anul trecut la cursa transatlantică 
cu barca de papirus „Ra-I“, por
nită pe același traseu, dar naufra
giată la 960 km de țintă !

Expedițiile „Ra“ s-au născut din
tr-o serie de ipoteze și considera- 
țiuni științifice.

în teoriile referitoare la rela
țiile dintre civilizațiile antice 
există, după cum se știe, nume
roase puncte controversate, proble
me neelucidate și ipoteze neconfir
mate. Astfel, în privința migrării 
popoarelor de pe un continent pe 
altul părerile oamenilor de știință 
sînt împărțite. Unii consideră că 
încă mult înainte de Columb, feni
cienii au traversat Atlanticul și au 
atins coastele Americii. Vechile ci
vilizații din Mexic ar prezenta, după 
acești savanți, trăsături comune cu 
civilizația fenicienilor. Pe conti
nentul american au fost găsite 
obiecte și monede care datează, 
fără îndoială, din perioada de apo
geu a civilizației feniciene. Pe baza 
unor asemenea elemente, uneori 
disparate, au fost emise opiniile 
privind probabilitatea traversării 
Atlanticului încă din antichitate. 
Dar este intru totul posibil ca aceste 
vestigii ale civilizației meditera
neene să fi fost introduse în Ame
rica nu de fenicieni, ci de naviga
tori sau comercianți mult mai tîrziu, 
după ce Lumea Nouă a fost desco
perită de Columb. Adepții acestei 
din urmă ipoteze susțin că în anti
chitate nu s-ar fi putut trece din 
Africa în America, deoarece nu 
existau ambarcațiuni cu care să se 
poată traversa oceanul. Bărcile din 
papirus din vremea aceea, spun ei, 
nu puteau pluti prea mult pe mare 
și deci nu puteau ajunge prea de
parte.

In acesta împrejurări, expedi
țiile „Ra" și-au propus să aducă 
lămuriri în aceste probleme con
troversate.

Heyerdahl a precizat după cum 
urmează scopul expedițiilor : „Ade

sea, ziariștii interpretează ideile 
mele într-un mod eronat, a decla
rat el într-unul din puținele inter
viuri acordate înainte de plecarea 
expediției „Ra-II“. După ei, eu mă 
îmbarc pe o ambarcațiune de papi
rus numai pentru a demonstra o te
orie proprie. Inexact. Eu fac o în
cercare practică : vreau sa verific 
dacă oamenii din antichitate au pu
tut să atingă, la bordul unor astfel 
de ambarcațiuni coasta americană 
pornind din Africa. încercarea mea 
furnizează un vast cîmp pentru con
tinuarea investigațiilor. Dacă au 
avut loc mari migrații ale civiliza
țiilor antice, asta este treaba teore
ticienilor. Ei să se pronunțe".

Timpul care a trecut de la înche
ierea expediției „Ra-II“ este mult 
prea scurt pentru ca să se fi putut 
trage toate concluziile. Cert este 
însă că încheierea ei cu succes a
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demonstrat ceea ce își propuseseră 
navigatorii : traversarea Atlanticu
lui cu o ambarcațiune simplă de pa
pirus este posibilă.

„Ra-II“, ca și „Ra-I“, a avut 
drept model o ambarcațiune egip
teană pictată acum cinci mii de ani, 
găsită de un arheolog suedez în 
camera mortuară a unei piramide. 
Dar spre deosebire de prima, cea 
de a doua barcă a fost lucrată de 
patru indieni bolivieni din tribul 
Aymara aduși în parcul național al

portului marocan Safi — șantierul de 
construcție — tocmai de pe malurile 
lacului Titicaca. „Ra-I“ fusese con
struită de africani din preajma la
cului Ciad, ținindu-se cont de. sfa
turile unor navigatori experimen
tați. Aceste sfaturi ale unor 
marinari de profesie, experți 
în arta contemporană a navigației, 
au constituit, după părerea lui He
yerdahl cauza neînsemnatelor de
fecțiuni de construcție ale lui 
„Ra-I“, care au dus la... naufragiu. 
„Voiajul nostru, a spus patrinul 
erou de pe „Kon-Tiki“ cînd a ajuns 
in insulele Barbados, a demonstrat, 
printre altele, că arta confecționării 
de bărci din papirus s-a păstrat mal 
bine în America de Sud decit în 
Africa. După 57 de zile de luptă cu 
valurile ne-am așteptat să găsim 
cel puțin citeva mici defecțiuni. 
Niciunul dintre noi n-ar fi crezut că 
„Ra-II“ s-ar putea afla într-o stare 
atît de minunată".

La începutul călătoriei, ambarca
țiunea pentru construirea căreia 
s-au folosit 150 metri cubi de papi
rus s-a deplasat cu 150 km pe zi, 
mai tîrziu însă, viteza s-a redus la 
100 km, datorită îmbibării sale cu 
apă.

— Dar cum s-a comportat echipa
jul ? „Bine — a răspuns Heyerdahl 
ziariștilor veniți să asiste la acosta
re. Iuri Cenkevici, medicul de bord, 
nu a avut de lucru, în afara prime
lor zile, cînd Ohara și Madani au 
avut rău de mare".

Cei opt navigatori au dat dovadă 
de un excelent comportament în 
tot cursul călătoriei și au înfruntat 
cu curaj toate încercările la care 
i-a supus navigația pe marele ocean. 
Căci dacă se afirmă că „Ra-II“ a 
fost o călătorie „liniștită", ea nu a 
fost totuși lipsită de momente dra
matice. La 2 500 de kilometri de 
punctul de plecare Safi, un val 
imens a avariat cîrma. „Nu mai

există cale de întoarcere" — a decla
rat atunci Heyerdahl, conducătorul 
expediției. Dar după două zile și 
două nopți de muncă avaria a fost 
remediată. Nici furtunile n-au cru
țat ambarcațiunea. Cînd nu mai ră
măseseră de parcurs decit 19 kilo
metri, „Ra-II“ transmitea în eter că 
„Zeul Neptun se opune oricărei 
înaintări spre sud". Curenți neobiș
nuit de puternici puneau acum, 
aproape de capătul călătoriei, încă 
o dată la încercare barca de papirus 
și echipajul său. „Ra-II“ a ieșit insă 
învingătoare.

...,,Ra-II“ se odihnește pe unul din 
docurile portului Bridgetown. Va 
sta aici pînă cînd soarele va scoa
te din ea toată apa pe care a ab
sorbit-o. Apoi va traversa din nou 
oceanul, dar în calitate de „pasa
ger" pentru a-și otupa locul în Mu
zeul Kon Tiki din Oslo (Norvegia), 
alături de pluta care l-a făcut pe 
Heyerdahl celebru, transportîndu-1 
din Peru pînă în Polinezia.

Pe lingă demonstrația făcută prin 
însăși supraviețuirea sa de-a lungul 
unei asemenea călătorii, expediția 
a reușit să realizeze cu acest prilej 
studii asupra curenților de suprafa
ță, asupra poluării apei oceanului, 
observații meteorologice, un mare 
film în culori... și un mesaj profund 
uman adresat tuturor oamenilor. 
„Am adus lumii întregi, a declarat 
Heyerdahl, încă o dovadă că munca 
pașnică, dorința de a atinge un țel 
nobil pot și trebuie să apropie oa
meni cu vederi diferite din colțuri 
diferite ale lumii..." In telegrama 
adresată Organizației Națiunilor 
Unite, sub al cărei stindard au navi
gat, în mod simbolic, membrii echi
pajului și-au exprimat convingerea 
că „omul poate supraviețui în con
diții improprii și dificile, numai da
că colaborarea ia locul rivalităților". 
Este o demonstrație care s-a reali
zat de către opt oameni de națio
nalități și rase diferite, într-o cabină 
de doi pe cinci metri.
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Sosirea in Capitală a unei delegații 
guvernamentale a II. P. D. Coreene
Vineri seara a sosit în Capitală o 

delegație guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
pentru a participa la tratativele pri
vind dezvoltarea, în continuare, a 
relațiilor economice și tehnico-știin- 
țifice, precum și a schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Iosif

Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București și 
membri ai ambasadei.

Jte- (Agerpres)

Ife/'fa delegației
Uniunii Naționale Africane 

din Tanzania

ÎNTOARCEREA
DE LA BELGRAD A DEIEGAJIEI 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.

Vineri dimineața, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Belgrad, dele
gația de activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Petre Dănica, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Vîlcea al P.C.R., 
care, la invitația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a făcut o vizită în 
schimb de experiență în această țară.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost salutată de 
tovarășul Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Milorad Komatina, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim ai 
R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Raportul Comitetului Central la cel de-al Xl-lea

■ ■

m japon
Miyamoto

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, se află 
în țara noastră, pentru o vizită în 
schimb de experiență, o delegație a 
Uniunii Naționale Africane din Tan
zania (T.A.N.U.), formată din N. Cha- 
cha, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al T.A.N.U., și Fmk Mhamba, 
secretar al Comitetului T.A.N.U. pen
tru districtul Mqwaqwa.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții tanzanieni au avut o intîlnire 
la Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție ci tovară
șul Gheorghe Petrescu, prim-vicepre- 
ședinte al uniunii, au vizitat uzinele 
„Semănătoarea" și Casa agronomului 
din București.

vremea

Cronica zilei
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Vaino Leskinen, cu 
prilejul numirii acestuia în funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Finlanda. în telegrama de 
răspuns, ministrul finlandez al afa
cerilor externe a mulțumit ministru-» 
lui român al afacerilor externe pen
tru mesajul de felicitare primit.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Irak, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat omolo
gului său irakian, Abdul Kerim Ab
dul Sattar Al-Sheikhly, o telegramă 
de felicitare.

în telegrama de răspuns, ministrul 
afacerilor externe al Irakului trans
mite, o dată cu urările sale de feri
cire, mulțumiri pentru felicitările 
ce i-au fost adresate.

★
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Moscova, 
prim-vicepreședintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Gheorghe Cioa
ră, care a purtat convorbiri cu re
prezentanții organului central de pla
nificare al U.R.S.S., în vederea sta
bilirii cadrului colaborării economi
ce și a schimbului de mărfuri dintre 
cele două țări pe perioada 1971—1975.

Printre persoanele oficiale prezen
te la sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se afla A.. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★
Delegația Consiliului Producției 

Agricole și Industriei Alimentare al 
Republicii Democrate Germane, con
dusă de Gustav Zinne, vicepreședinte 
el consiliului, care, la invitația mi
nistrului agriculturii și silviculturii,

a făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit vineri după-amiază Capitala, 
indreptîndu-se spre patrie.

în cinstea oaspeților germani, An
gelo Miculescu, ministrul agriculturii 
și silviculturii, a oferit un dineu, iar 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, Willy 
Hoffmann, un cocteil.

★
La invitația Ministerului Industriei 

Lemnului, între 19 și 23 iulie, ne-a 
vizitat țara o delegație economică, 
condusă de B. A. Ajayi, ministrul co
merțului și industriei din guvernul 
Nigeriei de Vest.

★
Cu prilejul „Zilelor filmului polo

nez", la cinematograful „Republica" 
din Galați a avut loc vineri seara 
un spectacol de gală la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor obștești și instituțiilor de cui-, 
tură și artă. Au fost, de asemenea, 
prezenți Julia Wybranowska din par
tea Direcției centrale a cinematogra
fiei poloneze și actorul Mieszyslaw 
Pawlikowski. Gala a început cu fil
mul „Pan Wolodyjowsky".

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă, îndeosebi în zonele de 
cimpie, unde înnourările au fost 
trecătoare. în Carpații Meridionali 
s-au produs înnourări accentuate 
încă din cursul dimineții, care s-au 
extins după-amiaza în toate zonele 
muntoase, unde s-au semnalat frec
vente descărcări electrice și averse 
slabe locale. Cu totul izolat s-au mai 
semnalat descărcări electrice în zona 
subcarpatică din sudul țării, în Ol
tenia și Banat. Vîntul a suflat in ge
neral slab. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 21 grade la 
Miercurea Ciuc și 31 grade la Sînico- 
lau Mare și Răuți. In București : 
Vremea a fost călduroasă, cu cerul 
mai mult senin dimineața și cu în
nourări mai accentuate în cursul 
după-amiezii. Temperatura maximă 
a atins 31 grade.

Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 
iulie. în țară : Datorită unor pertur
bați! atmosferice ce se vor deplasa 
de la vest la est, în următoarele trei 
zile vremea se va răci ușor devenind 
în general instabilă. Vor cădea ploi 
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice, îndeosebi în nordul 
țării, și în regiunile de deal și de 
munte. Vînt potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade. In 
București : Vreme în general căldu
roasă. în prima parte a intervalului, 
cerul va fi schimbător, devenind fa
vorabil aversei de ploaie în a doua 
parte a intervalului. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

LISTA DE CÎȘT1GURI IN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL II 1970

Nr. 
crt

Specificarea
cîștigurilor în excursii

Nr. libretului 
ieșit cîști- 

gător

Valoarea 
cîștigurilor 

(în lei) 
parțială | totală

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 24 iulie 1970 :
Extragerea 1: 5 38 24 26 54 10 

35 7 37.
Fond de premii: 414 484 lei.
Extragerea a II-a : 86 76 13 18 

70 14 69.
Fond de premii : 387 791 lei.

LISTA
DE ClȘTIGURI 

la depunerile pe libretele de e- 
conomii cu cîștiguri în materiale 

de construcție
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL II 1970

Numă
rul de 
cîști
guri

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoa
rea cîș
tigurilor

1
1
1
1
1
1

928-413-31 
921-116-23 
910-124-65 
941-216-152 
910-278-24 
905-119-15

20 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000

1 926-115-19 5 000
1 928-203-63 5 000
1 910-132-39 5 000
1 924-342-2 5 000
1 922-306-25 5 000
1 904-205-44 5 000
1 934-266-38 5 000
1 928-511-30 5 000
1 952-211-1 5 000
1 928-373-22 5 000
1 927-236-27 5 000
1 928-508-58 5 000
1 956-213-16 5 000
1 923-209-14 5 000
1 910-131-130 5 000
1 919-610-44 5 000
1 903-427-15 5 000
1 910-131-105 5 000
1 901-419-1 5 000
1 935-269-32 5 000
1 903-203-38 5 000
1 932-212-39 5 000
1 907-213-38 5 000
I 945-202-86 5 000
1 910-258-7 5 000
1 910-131-33 5 000
1 910-514-29 5 000
1 916-826-11 5 000
1 917-217-89 5 000
1 938-205-22 5 000
1 924-220-35 5 000
1 911-255-28 5 000
1 962-256-6 5 000
1 914-711-9 5 000
1 950-215-72 5 000
1 914-201-14 5 000
1 936-211-4 5 000
1 910-721-35 5 000
1 943-207-43 5 000
1 925-215-40 5 0G0
1 952-223-26 5 000
1 913-520-14 5 000
1 939-294-59 5 000
1 920-212-29 5 000
1 906-136-78 5 000

51
CÎȘTIGURI ÎN 
VALOARE TO
TALĂ DE LEI

305 000

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

I. Excursii organizate
— Excursie la Paris 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem

— Excursie la Roma și 
vizitarea orașelor Nea- 
pole, Sorento și insula 

Capri
Idem » 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem

II. Excursie indivi
duală

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem

416-352-2 
431-106-556
409- 1-323
410- 119-22 
423-418-2 
464-202-85 
438-102-25
459- 1-1015 
413-1-18
411- 204-1 
415-1-663 
463-202-31
460- 202-69 
435-1-257 
460-206-271 
401-219-4 
408-1-52

459-205-297 
443-207-14
413- 1-36
459- 1-251 
452-1-144 
410-232-13 
422-1-10
460- 209-100
414- 203-13 
432-1-58

402-1-246
432- 1-128 
409-217-37
433- 201-104 
411-215-1 
413-102-91 
427-1-80 
450-211-3 
436-212-94 
425-124-9 
452-202-27 
431-103-387 
461-205-410 
466-1-214
434- 103-24 
464-206-70 
459-1-1206
459- 207-66
460- 208-44 
460-207-86

9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500

9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

161 500

90 000

120 000

TOTAL 47 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI : 371 500.

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ieșite cîștigătoare au 
obligația să se prezinte in termen 
de cel mult 30 zile de la data tra
gerii la sorți la filiala C.E.C., în
scrisă în libret, pentru a întocmi 
formele necesare efectuării excursiei 
organizate. Ciștigătorii excursiilor 
individuale se vor putea prezenta la 
filiala C.E.C. și după expirarea ce
lor 30 zile de la data tragerii la 
sorți, însă valuta pentru excursie o 
primesc numai dacă efectuează ex
cursia cîștigată în termen de un an 
de la data tragerii la sorți.

Trecerea de la o excursie organi
zată la o altă excursie organizată sau 
la o excursie individuală, precum și 
trecerea de la o excursie individuală 
la o excursie organizată se poate 
face numai cu acordul prealabil al 
Casei de Economii și Consemnațiunl.

Ciștigătorii de excursii individuale 
care solicită excursii organizate au 
obligația să se prezinte în termen 
de 30 zile de la data tragerii la sorți 
la filiala C.E.C. înscrisă în libret, 
suportînd eventualele diferențe din
tre costul excursiei cîștigate și cel al 
excursiei pe care o solicită.

Atît la excursiile organizate cît și 
la excursiile individuale poate be
neficia de excursie, în locul titula
rului libretului ieșit cîștigător, soțul, 
soția sau unul dintre copiii minori 
ai acestui», iar in cazul titularului 
minor, unul dintre părinți.

La o tragere la sorți, un libret de 
economii pentru turism poate ob
ține numai un singur cîștig.

într-o perioadă de un an, flecare 
titular de libret poate beneficia de o 
singură excursie ; celelalte cîștiguri 
obținute se achită în numerar.

Ciștigătorii de excursii organizate 
care nu se prezintă tn termen de 30 
zile de la data tragerii la sorți la fi
liala C.E.C. înscrisă în libret și cîș- 
tigătorii de excursii individuale care 
nu efectuează excursia ciștigată in 
termen de un an de la data tragerii 
la sorți sau nu au obținut în acest 
termen viza de plecare în străinătate 
de la organele de resort primesc 
cîștigurile în numerar.

în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și suma de 3 000 lei reprezen- 
tînd contribuția cîștigătorilor.

După cum s-a anunțat, între 1 șî 7 
iulie a.c., s-au desfășurat la Tokio 
lucrările celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist din Japonia, 
la care au participat delegați repre- 
zentînd organizațiile de partid din 
întreaga țară, precum și 26 de invi
tați ai unor organizații democratice 
japoneze, ai sindicatelor afiliate la 
SOHYO și ai administrației locale.

Raportul de activitate al Comite
tului Central între cele două con
grese a fost prezentat de Kenji Miya
moto, secretar general al P.C. din 
Japonia, ales de Congres în funcția 
nou creată de președinte al Prezi
diului Comitetului Central.

Raportul subliniază că în perioada 
care a trecut de la Congresul al
X- lea, partidul a obținut numeroase 
succese în activitatea internă și inter
națională, s-a manifestat rolul său 
crescînd în actualitatea politică a 
Japoniei. Apreciind importanța deo
sebită, istorică a Congresului al
XI- lea, secretarul general al P.C. din 
Japonia a arătat că acest congres va 
stabili linia pentru dezvoltarea în 
continuare a partidului într-o forță 
politică puternică, în stare să 
călăuzească dezvoltarea vieții poli
tice a Japoniei.

Referindu-se la schimbările din si
tuația internă și internațională și la 
atitudinea P.C. din Japonia față de 
acestea, Kenji Miyamoto a spus că 
justețea analizei situației internațio
nale făcută de Congresul al X-lea a 
fost confirmată de evenimentele care 
s-au produs de atunci. Congresul al 
X-lea a scos în evidență necesitatea 
urgentă a creării unui front unit in
ternațional antiimperialist. Raportul 
a definit agresiunea militară a S.U.A. 
în peninsula indochineză drept o sfi
dare prin mijloace militare a drep
tului la autodeterminare al popoare
lor vietnamez, laoțian și cambodgian. 
Partidul Comunist din Japonia spri
jină comunicatul comun al conducă
torilor indochinezi, comunicat care 
subliniază principiul că eliberarea și 
apărarea fiecărei națiuni sînt o da
torie a poporului respectiv. Ară tind 
că imperialismul S.U.A. continuă să 
ocupe poziția predominantă în sis
temul imperialist mondial, raportul 
a subliniat importanța combaterii 
acestuia, a politicii de penetrație 
economică și culturală, a dominației 
sale militare în Japonia.

Abordind problemele interne care 
confruntă societatea japoneză, rapor
tul a menționat creșterea prețurilor, 
impozitele grele, poluarea mediului 
înconjurător, accidentele de circula
ție, lipsa de locuințe, marea densi
tate a populației de la orașe și slaba 
densitate a populației de la sate, pre
cum și politica conducătorilor japo
nezi, politică ce intră în contradicție 
cu interesele vitale alo majorității 
zdrobitoare a poporului. Ca urm'are, 
se afirmă în raport, s-au copt condi
țiile ca clasa muncitoare și opinia 
publică largă să devină conștiente 
de necesitatea unei schimbări poli
tice radicale în vederea apărării in
tereselor de zi cu zi ale poporului.

In continuare, raportul a făcut o 
analiză a poziției diferitelor forțe 
politice și partide din Japonia. Re
feritor la problema relațiilor dintre 
Partidul Comunist din Japonia și 
Partidul Socialist din Japonia, în ra
port se spune : „Acordăm importanță 
politicii comune cu Partidul Socialist 
din Japonia în problemele securității 
și Okinawei. Din acest punct de ve
dere, noi am făcut apel la un front 
unit cu forțele democratice, inclusiv 
Partidul Socialist din Japonia". Apre
ciem apelul lansat de Consiliul Ge
neral al Sindicatelor din Japonia, 
SOHYO, cu privire la crearea unui 
front unic ; dțir nu putem trece peste 
lipsurile lui. Dorim ca socialiștii să 
accepte cele patru principii ale uni
tății frontului muncitoresc.

în continuare, secretarul general 
s-a referit, la importanța programului 
de perspectivă al Partidului Comu
nist din Japonia, arătînd că acesta 
este expresia discuțiilor din întregul 
partid in lupta istorică împotriva 
revizuirii tratatului așa-numit de 
„securitate" japono-american. Carac- 
terizînd sarcinile politice ce stau în 
fața mișcării de masă, raportul apre
ciază că deceniul anilor ’70 este pe
rioada unei opțiuni importante, în 
baza căreia tratatul japono-american 
poate fi abrogat, dacă va exista o 
administrație care să permită abro
garea. Adunările publice și demon
strațiile, mișcările de masă, dezvol
tarea luptei poporului, progresele în
registrate în organizarea acțiunilor 
unite la nivelul adunărilor publica 
centrale, ca și la nivelul adunărilor 
locale confirmă existența posibilită
ților de realizare a unui front unit. 
Forțele care adoptă o atitudine nega
tivă față de acțiunea unită sînt sor
tite declinului și izolării în cadrul 
mișcării de masă. învățătura istorică 
este că putem să-i învingem pe re
acționari numai prin unitatea forțe
lor democratice, inclusiv Partidul 
Comunist din Japonia și Partidul So
cialist din Japonia, pe baza unui 
acord.

In legătură cu problema participării 
P.C. din Japonia la activitatea, parla
mentului, în raport se subliniază s 
„Poziția noastră este cu totul străină 
parlamentarismului burghez, potrivit 
căruia au importanță doar alegerile și 
parlamentul, iar importanța, mișcării 
de masă este ignorată. Noi nu ne fa
cem iluzii cu privire la caracterul de 
clasă al sistemului parlamentar exis
tent. Totuși, aceasta nu micșorează 
atenția pentru realizarea unui sistem 
electoral reprezentativ, cu adevărat 
democratic și progresist, Dieta fiind 
organul suprem al statului în adevă
ratul său sens. Aceasta nu micșo
rează justețea parlamentarismului 
popular".

In continuare, referindu-se la sar
cinile de luptă ale poporului japonez, 
în raport se arată : „în fața noastră 
stau trei sarcini și șase cereri. Pro
iectul de rezoluție subliniază cele trei 
sarcini importante de luptă. Ca 
cereri urgente noi putem menționa : 
1) desființarea tratatului „de secu
ritate" retrocedarea deplină, necondi
ționată a Okinawei ; 2) opoziția față 
de agresiunea S.U.A. în Indochina, 
retragerea forțelor americane din In
dochina, opoziția față de colaborarea 
guvernului japonez ; 3) protejarea
populației de poluarea mediului, de 
impozite mari, accidente de circula
ție, salarii mici, prețuri mari și apă
rarea altor interese de zi cu zi ale 
oamenilor muncii ; 4) opoziția față de 
sistemul reacționar de educație, cere
rea privind libertatea învățămîntului 
și democratizarea universităților t 5)

Text prescurtat —

apărarea drepturilor democratice și 
opoziția față de toate manifestările 
de reacționarism politic și față do 
reînvierea militarismului ; 6) dezvol
tarea acțiunii unite cu privire la a- 
ceste cereri, organizarea frontului 
unit și instaurarea unui guvern de 
coaliție democratică".

în legătură cu problema securității 
Japoniei, arătîndu-se că există trei 
opțiuni, în raport se afirmă : „Prima 
opțiune este extinderea automată a 
tratatului „de securitate" pe o pe
rioadă îndelungată. Aceasta este linia 
adoptată de guvernul liberal-demo
crat și de majoritatea capitaliștilor 
monopoliști. Cea de-a doua opțiune 
este revizuirea tratatului, al cărei 
scop este menținerea la infinit, sub 
diferite forme, a alianței militare. 
Aceasta, include și „tratatul de secu
ritate fără staționarea forțelor ame
ricane", preconizat de Partidul socia
list democratic. Totuși, revizuirea fără 
acordul S.U.A. este imposibilă. 
S. U A. vor intenționa să revi
zuiască tratatul, transîormîndu-1 
intr-un tratat bilateral de apărare 
mutuală. Această opțiune în
seamnă o cale și mai pri
mejdioasă. Cea de-a treia cale este 
abolirea tratatului, desființarea alian
ței militare și adoptarea unei căi 
neutre din punct de vedere militar. 
Unii dintre sprijinitorii acestei căi 
acordă atenție doar tratatului „de 
securitate". Este însă necesară și a- 
bolirea clauzelor Tratatului de la San 
Francisco, baza tratatului „de secu
ritate", dacă se dorește să se desfiin
țeze alianța militară. Numai după 
adoptarea legii neutralității și apăra
rea neutralității de către un guvern 
popular, cu adevărat democratic, 
vom putea să avem baza necesară 
pentru a nu permite reînvierea mili
tarismului. Aceasta este noua opțiune 
a căii spre pace, neutralitate și inde
pendență reală pe care o,preconizea
ză P.C. din Japonia. Nu există o altă 
opțiune".

Referindu-se, in continuare, la lupta 
pentru retrocedarea Okinawei, în ra
port se spune : „Lupta împotriva ba
zelor militare din Okinawa trebuie să 
fie legată de cererea de despăgubiri 
pentru perioada de stăpînire de 25 
de ani și de redare a pămînturilor 
și locurilor de pescuit".

Mai departe, în raport se arată s 
„Proiectul de rezoluție prezintă pro
blema asigurării democrației în con
dițiile socialismului și problema plu
ralității partidelor politice, probleme 
care au stîrnit un larg ecou. Lenin 
nu se aștepta ca instaurarea dictaturii 
proletariatului, ca urmare a revolu
țiilor în țările capitaliste avansate, 
să fie o simplă imitare a revoluției 
ruse. El avea în vedere posibili
tatea unor evoluții diferite.

Transformarea sistemului reprezen
tativ într-un sistem mai perfecționat 
constituie ideea fundamentală a so
cialismului științific. Dar, este foarte 
posibil ca în luptă să se pună accent 
pe metoda lămuririi teoretice și ver
bale a forțelor adverse din societatea 
socialistă, să se organizeze majorita
tea populației în jurul puterii popu
lare a puterii socialiste, să se or
ganizeze un front unit socialist pu
ternic. Noi nu dorim să impunem o 
orientare altor țări. Vom prezenta a- 
ceastă perspectivă opiniei publice, 
căutînd noi posibilități adecvate con
dițiilor din țările capitaliste avan
sate".

în continuare, cu privire la pro
blema frontului unit și a guvernu
lui de coaliție democratică, în ra
port se arată : „Coaliția urmează să 
fie înfăptuită cît mai curînd posibil 
și anume în anii '70. Aceasta nu este 
o sarcină ușoară, dar nici imposi
bilă. Faptul că majoritatea covîrși- 
toare a poporului dorește pace și 
neutralitate constituie condiția cea 
mai favorabilă pentru realizarea a- 
cestui deziderat. Considerăm expe
riența coalițiilor democratice popu
lare din Franța, Spania din această 
jumătate de secol drept o învățătură 
prețioasă.

Revoluția în țările capitaliste a- 
vansate constituie pentru omenire 
un nou domeniu de cercetare 
și practică. Lenin a menționat 
adesea diferența dintre revoluția în 
țările capitaliste și revoluția rusă. El 
a subliniat dificultatea de a se .„por
ni revoluția" în Europa occidentală, 
precum și condițiile favorabile din 
aceste țări pentru a se „continua și 
desăvîrși" revoluția. Partidului nos
tru ii revine datoria importantă de a 
depune eforturi pentru a găsi calea 
unei reforme sociale și a construcției 
socialiste cu cît mai puține pierderi, 
cu respectarea voinței democratice a 
majorității și pe baza învățăturii pri
vind eliberarea poporului și elibera
rea clasei muncitoare".

în continuare, în raport se spune ț 
„Unii oameni numesc reformism 
lupta noastră de zi cu zi pentru inte
resele maselor. Acești oameni au o 
idee preconcepută, falsă, potrivit că
reia comuniștii ar fi indiferenți față 
de cerințele urgente ale poporului, 
și cheamă zi și noapte la revoluție. 
Noi criticăm reformismul nu pentru 
că marxism-leninismul este împotri
va reformelor, ci pentru că este o 
orientare care renunță la sarcina 
transformării radicale a societății".

în continuare, raportul se ocupă da 
rolul P.C. din Japonia, ca partid da 
avangardă, în conducerea clasei mun
citoare, a maselor largi pe calea lup
tei de zi cu zi pentru interesele lor 
vitale, pentru dezvoltarea democrati
că pe calea revoluției. Sînt, de ase
menea, subliniate căile menite să a- 
sigure înfăptuirea cu succes a sarci
nilor ce îi revin și consolidării par
tidului.

Raportul menționează tn continua
re : „Dacă conducerea nu se bazează 
pe un grad de instruire rezonabil, ea 
nu poate convinge membrii de partid. 
Iar fără convingere, întregul partid 
nu-și poate asigura unitatea pe calea 
disciplinei liber consimțite. Fără de
mocrație de partid și disciplină 
strictă nu se poate asigura verifica
rea în practică a justeței hotărîrilor. 
Organele conducătoare trebuie să cu
noască situația organelor inferioare, 
să asculte părerile acestora și să 
caute să ia hotărîri juste.

în același timp, fiecare membru da 
partid oferă, prin propria sa com

portare, adevărata imagine a comu
nistului. Acesta este un lucru foarte 
important, deoarece consecințele pro
pagandei anticomuniste persistă. Or
ganele de partid și membrii de 
partid trebuie să studieze mult și să 
mediteze profund. Numai astfel or
ganele de partid vor putea cîștiga în
crederea celor din afara partidului".

Ocupîndu-se pe larg de problemele 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, raportul reafirmă po
ziția Partidului Comunist Japonez 
în ceea ce privește principiile relații
lor dintre partide și căile realizării 
unei unități reale în mișcarea comu
nistă internațională. „Este vorba de 
respectarea strictă a independenței, 
egalității și autonomiei tuturor parti
delor și neimixitiunea în treburile in
terne, criteriu >oonfirmat de toate 
partidele în Declarația Consfătuirii 
din 1960 a partidelor comuniste și 
muncitorești din 81 de țări. Este vor
ba de întărirea luptei pe două fron
turi, împotriva oportunismului de 
dreapta și de „stingă". Este vorba de 
menținerea poziției independente, ba
zată pe internaționalismul proletar și 
marxism-leninism. Chiar și în situa
ția complicată a lipsei de unitate din 
mișcarea comunistă internațională, 
partidul nostru a pus accentul pe ac
țiunea internațională unită a forțelor 
democratice antiimperialiste și pe ne
cesitatea unei conferințe a popoare
lor din cele cinci continente, tot așa 
cum acordăm o mare atenție unei 
acțiuni efective împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam". Rapontula arătat 
că în cadrul divergențelor din mișca
rea comunistă, conducerea P.C. din 
Japonia a avut o părere clară, a adop
tat o poziție independentă, nu a fost 
de acord cu atacul unor partide îm
potriva altor partide, a manifestat o 
atitudine prudentă, luînd în conside
rare necesitatea de a se preveni pri
mejdia unei sciziuni a mișcării co
muniste internaționale. în raport sînt 
criticate manifestările sau acțiunile 
de sprijinire din afară, indiferent de 
formă, a unor grupări fracționiste, 
antipartinice, excluse din partid, 
subliniindu-se că problema care se 
pune în legătură cu acestea nu este 
aceea a influenței neglijabile a aces
tor grupuri, ci a practicii imixtiunii, 
ca violare inadmisibilă și fățișă a 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. „Atitu
dinea Partidului Comunist din Japo
nia se bazează pe principii și nu ac
ceptă compromisuri".

în continuare, în raport se 
afirmă : „Cauza principală a sci
ziunii și dezbinării din mișcarea 
comunistă internațională constă, 
fără îndoială, în deosebirile de păreri, 
în prezent, deosebirile de păreri izvo
răsc, în parte, din varietatea condi
țiilor istorice în care se dezvoltă 
mișcarea revoluționară și construcția 
socialistă din fiecare țară. Deosebi
rile de păreri au apărut, de aseme
nea, in condițiile luptei comune îm
potriva dușmanului comun, în situa
ția în care socialismul a devenit un 
sistem mondial, mișcarea de elibera
re națională a luat un avînt remar
cabil și mișcarea clasei muncitoare și 
a oamenilor muncii se extinde într-xm 
ritm fără precedent în țările capita
liste dezvoltate". Calea soluționării 
divergențelor este calea consultărilor 
iși discuțiilor sincere — dar această 
cale devine imposibilă atunci cînd 
unele partide se amestecă în trebu
rile interne ale altora. Condiția ele
mentară pentru restabilirea unității 
în mișcarea comunistă internațională 
este excluderea imixtiunilor, lipsite 
de orice justificare.

Abordînd problema internaționalis
mului proletar, raportul arată că „nu 
este just să se accepte poziția unei 
țări sau unui partid prin impunerea 
liniei acestora celorlalte țări și par
tide. Există tendința de a considera 
subordonarea față de un anumit parr 
țid ca internaționalism proletar. în 
acest fel, mișcarea comunistă inter
națională nu ar mal fi însă înțeleasă 
ca o activitate revoluționară indepen
dentă a fiecărei țări sau națiuni".

în continuare în raport se spune î 
„Nu poate exista export de revoluție, 
ceea ce înseamnă că revoluția poate 
obține succese fundamentale numai ca 
rezultat al acțiunii poporului din pro
pria țară. Aceasta este baza adevă
ratei solidarități internaționale și 
e adevăratei colaborări internațio
nale. Impunerea liniei, a teoriei sau 
politicii unui partid comunist, mișcă
rii revoluționare nu reprezintă altce
va decît manifestarea intenției de a 
folosi revoluția conform dorințelor u- 
nui anumit partid. Astăzi, existența 
acestei imixtiuni, sub diferitele ei 
forme, constituie una din cele mai 
grave primejdii pentru mișcarea co
munistă internațională. De aceea, una 
din cele mai importante sarcini de 
viitor ale mișcării comuniste interna
ționale, pentru recîștigarea. unității 
sale reale, este depășirea acestui fe
nomen.

Acest lucru are o importanță foarte 
mare pe plan mondial, deoarece se 
impune cu necesitate dezvoltarea 
mișcării comuniste și revoluționare 
din lume într-un ritm rapid, se im
pune manifestarea adevăratului rol 
conducător al fiecărui partid în țara 
și în cadrul națiunii proprii, ca avan
gardă, și a obține progrese, prin în
tărirea solidarității internaționale îm
potriva dușmanului comun, pe baza 
independenței. Numai prin respecta
rea strictă a principiilor independen
ței, egalității și neintervenției în lup
ta pentru cauza comună, împotriva 
dușmanului comun, poate fi creată o 
solidaritate internațională • reală și 
fermă. Mișcarea comunistă interna
țională și lagărul socialist trebuie să 
fie modele de adevărată solidaritate 
și unitate internațională în acest do
meniu".

„Pînă tn prezent, nu a avut loc eu 
succes o consfătuire a tuturor parti
delor comuniste și muncitorești. O 
asemenea situație, considerăm noi — 
se spune în raport — nu trebuie să 
reducă importanța acțiunii internațio
nale unite și efective împotriva răz
boiului de agresiune al S.U.A. în 
Vietnam. Interesele mișcării comu
nista internaționale ne-au făcut să

Insistăm cu atît mai mult asupra im
portanței acțiuni unite".

în continuare, în raport se spune: 
'„După cum se știe, la Consfătuirea 
de la Moscova din iunie anul trecut, 
mai multe partide au propus o con
sfătuire internațională a forțelor an
tiimperialiste. Dacă vrem ca acțiunea 
pe scară internațională și consfătui
rea internațională a mișcării antiim
perialiste și democratice să fie în
cununată de succes este necesar s-o 
pregătim cu adevărat democratic, în 
condiții în care să poată participa 
Ia ea toate forțele democratice an
tiimperialiste, fără să legăm consfă- 
tuisea de vreun eveniment istorie 
față de care nu puține forțe antiim
perialiste ar putea avea obiecții".

Mai departe, raportul afirmă : 
„Ceea ce este necesar azi este să 
se găsească formula în baza căreia 
toate forțele antiimperialiste se pot 
uni, pur și simplu, în problema situa
ției din Indochina și fără legătură 
cu vreun eveniment istoric. Partidul 
Comunist din Japonia este hotărît 
să depună propriile lui eforturi în 
acest scop. Din acest punct de ve
dere, acordăm atenție accentului pus 
de unele țări socialiste din, Asia pe 
problema unui front unit antiimpe- 
rialisț-împotriva agresiunii S.U.A. în 
Indochina. Conferința conducătorilor 
popoarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian arată că este imperios ne
cesar să se organizeze un larg front 
unit antiimperialist, în special în 
Asia. în cursul vizitei șefului statu
lui cambodgian, Sianuk, premierul 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen. a sub
liniat necesitatea organizării unui 
front unit antiamerican în Asia".

„Organizarea unui front unit e- 
fectiv împotriva agresorilor ameri
cani — se spune mai departe în 
raport — este o datorie urgentă la 
nivelul mișcării antiimperialiste și 
democratice internaționale. Țărilor 
socialiste din Asia, partidelor comu
niste și muncitorești din Asia le re
vine serioasa răspundere istorică de 
a-și concentra eforturile asupra a- 
cestei lupte comune, respectînd 
principiile independenței, egalității 
și neamestecului în treburile interne.

în ceea ce privește problema di
vergențelor de opinii la nivel inter
național, este de dorit să aibă loc dis
cuții corespunzătoare etapei istorice 
la care a ajuns mișcarea comunistă 
internațională.

După cum am mai arătat, în ul
timii zece ani a avut loc o dispută 
internațională în fața opiniei publice 
mondiale cu privire la o serie de 
probleme de principiu. Desigur, se 
pot face diverse aprecieri asupra a- 
cestei situații, dar aceasta este rea
litatea.

. în .ce privește problemele interna
ționale comune,-fiecare partid, răs
punzător în fața propriului popor, 
poate să-și exprime punctul de ve
dere în mod independent. Acest lu
cru este inevitabil, chiar dacă scoa
te la iveală divergențe între 
partide și poate duce în mod 
obiectiv la o confruntare de opinii. 

, în ceea ce privește divergențele sau 
deosebirile de apreciere într-o serie 
de probleme internaționale de intere.-: 
comun este posibil și de dorit să 
se caute reglementarea lor prin discu
ții între partide, printr-un simpozion 
internațional sau alte forme adecvate 
de discuții tovărășești, sincere. în 
acest caz, ■ lucrul cel mai important 
este respectarea reciprocă a norme
lor de bază ale relațiilor între parti
dele frățești. încălcarea acestor- nor
me, intervenția în treburile altor par
tide, activitatea care urmărește lichi
darea părerilor altora și contactele cu 
trădătorii altor partide ar distruge 
premisele care ar permite discuții to
vărășești între partide, aducînd astfel 
prejudicii foarte mari".

în încheierea raportului, se subli
niază : „Partidul Comunist din Ja
ponia va ține sus steagul pe care 
scrie : „Muncitori din toate țările, 
uniți-vă !“, „Muncitori din toate țări
le și națiuni oprimate, uniți-vă !“. 
Noi sîntem ferm hotărîți să jucăm 
un rol pozitiv în lupta pentru alun
garea imperialismului american din 
Asia, sub steagul solidarității reale, 
așa cum am făcut și în trecut. Miș
carea comunistă internațională se 
află într-o situație foarte complicată 
și dificilă. Noi sintem convinși că va 
veni ziua cînd vom realiza unitatea 
la un nivel mai înalt, zdrobind 
obstacolele. Puternicul apel din testa
mentul tovarășului Ho Și Min nu va 
pieri din inimile tuturor comuniști
lor care doresc unitatea.

După cum am văzut, mișcarea co
munistă internațională se află într-o 
stare de dezbinare serioasă. Este însă
important faptul că aproape toate 
partidele comuniste și muncitorești 
au adoptat poziția de sprijinire și 
încurajare a poporului vietnamez, 
care luptă eroic. Aceasta, precum și 
atitudinea pozitivă a fiecărui partid 
față de aniversarea de anul acesta a 
centenarului nașterii lui Lenin, mă
rește încrederea noastră în viito
rul mișcării comuniste internațio
nale. Credem că va sosi timpul cind 
vom putea stabili relații pe o bază 
justă cu partidele cu care nu avem 
relații normale".

„Noi știm, că 
ne îndeplinim datoria 
ternaționalistă și să

putem să 
noastră in- 
realizăm o 

solidaritate internațională reală de- 
cit obținînd noi progrese și victorii, 
pe o cale justă în Japonia. Marx, En
gels și Lenin au scris mult despre 
internaționalismul proletar. De pildă, 
Lenin a subliniat: „Internaționalism 
în fapt înseamnă un singur lucru : 
munca plină de abnegație în vederea 
dezvoltării mișcării revoluționare și 
a luptei revoluționare in propria țară, 
sprijinirea (prin propagandă, simpa
tie, ajutor material) a aceleiași lupte, 
a aceleiași linii și numai a acesteia 
in toate țările fără execepție". 
Desigur că aceasta nu, înseamnă 
că partidul comunist trebuie să 
se limiteze la lupta din propria 
sa țară și să ignoreze îndatoririle 
praptice ale solidarității internațio
nale. Este însă neîndoielnic că la 
baza internaționalismului proletar se 
află lupta proprie a partidelor co
muniste din toate țările șl sprijinul 
tnutual just in această luptă.

în această perioadă, P.C. din Ja
ponia a realizat, din fericire, pro
grese considerabile în lupta interna
țională. Sintem hotărîți să facem 
noi pași mari înainte pină Ia viito
rul Congres al partidului și să ne 
îndeplinim cum se cuvine datoria in 
ce privește sarcinile solidarității in
ternaționale".

nu



viața internațională_____
Sint necesare noi initiative 

PENTRU A OFERI 
POPOARELOR EUROPENE 
ÎNCREDEREA INTR-UN 

VIITOR PAȘNIC
•

tO DECLARAȚIE 
A PREȘEDINTELUI 

FINLANDEI, V. KEKKONEN
I 

WASHINGTON 24 (Agerpres). —■ 
într-o declarație făcută joi, în timpul 
vizitei pe care o întreprinde în S.U.A., 
președintele Finlandei, U. Kekkonen, 
a subliniat că „organizarea unei con
ferințe europene în problema securi
tății va contribui Ia crearea unei at
mosfere favorabile afirmării identi
tății naționale proprii a tuturor sta. 
telor europene". „Este de o impor

tanță vitală, a spus șeful statului 
finlandez, de a se lua noi inițiative 
de natură a elibera popoarele Euro
pei de teama unui război și de ă le 
oferi încrederea într-un viitor paș
nic".

Președintele Finlandei va avea 
astăzi o întrevedere cu secreta
rul general al O.N.U., U Thant. In 
cursul convorbirii vor fi discutate 
în special problema securității euro
pene și propunerea finlandeză de 
găzduire a unei conferințe consacra
te acestui obiectiv.

0 participare activă 
la dialogul în problemele 

securității europene
Preocupările în le

gătură cu problema 
securității europene 
sint o componentă 
constantă a actualității 
politice iugoslave. O 
demonstrează agenda 
diplomatică, o atestă 
dezbaterile, o exprimă 
opiniile comentatorilor 
de presă. Mi se pare 
semnificativă alegoria 
„meteorologică" folo
sită de I. Djeruja, vice
președinte al Skupști- 
nei și comentator per
manent al săptămina- 
lului „Rad“, pentru a 
defini nota dominantă 
— după părerea sa — 
a evoluției climatului 
european : „Dacă toa
te semnele existente 
nu sînt înșelătoare, ce
rul deasupra regiunii 
europene se reinseni- 
neazâ treptat, deși este 
încă departe momentul 
cînd el va fi complet 
clar și cînd toți norii 
vor fi alungați". Cu
noscutul publicist și 
om politic iugoslav, ca 
și multe alte persona
lități din țara priete
nă, considera că m pre
zent toate statele eu
ropene trebuie să 
persevereze pe ca
lea eforturilor pen
tru a contribui la crea
rea condițiilor indis
pensabile unui climat 
de încredere și colabo
rare, care să favorize
ze climatul destinderii 
în Europa, factor esen
țial pentru pregătirea 
și organizarea confe
rinței general-europe- 
ne. Din același unghi 
este proiectată și opi
nia lui Ranko Petro- 
vici, care, într-unul din 
ultimele numere ale 
revistei „Medjunarod- 
na Politika", argumen
tează necesitatea de a 
se stimula diferitele 
forme de cooperare 
europeană, de a le di
versifica și de a căuta 
altele noi pentru a 
crea premise cit mai 
propice pentru a asi
gura conferinței euro
pene rezultate rodnice, 
profitabile pentru cau

za păcii și înțelegerii 
internaționale.

Abordînd o serie de 
probleme de conținut 
ale conferinței europe
ne, săptămînalul „Ko- 
munist" subliniază că 
pentru statornicirea u- 
nui climat fertil de co
laborare și securitate 
în Europa are o impor
tanță capitală promo
varea principiilor de 
bază ale relațiilor in
ternaționale. „Suvera
nitatea este elementul 
primordial și punctul 
de pornire al oricărei 
discuții asupra colabo
rării și securității, iar

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD 

DE LA GEORGE 
IONESCU

diferențele dintre sis
temele sociale nu tre
buie să fie o piedică 
pentru realizarea aces
tor țeluri" — scrie re
vista belgrădeană.

Toate aceste puncte 
de vedere își găsesc o 
exprimare sintetică și 
sugestivă în ampla lu
are de poziție a secre
tarului de stat iugo
slav al afacerilor ex
terne, Mirko Tepavaț, 
prilejuită de dezbate
rea de politică externă 
care a avut loc nu de 
mult. în Skupștină, du
pă vizita în Iugoslavia 
a ministrului belgian 
Pierre Harmel. Răs- 
punzînd interpelării u- 
nor deputați, Mirko 
Tepavaț a declarat în 
Skupștină : „Posibili
tățile de desfășurare a 
conferinței europene 
se întrevăd acum mai 
clar. Astăzi — a spus 
ministrul iugoslav — 
este mai limpede ca 
niciodată că securita
tea și colaborarea sînt 
două elemente insepa
rabile ale viitorului 
european. Nu există 
securitate fără cea mai

Întîlnîre de lucru în cadrul 
comisiei inferguvernamentale 

româno - sovietice 
de colaborare economică

MOSCOVA 24. — Corespondentul 
Agerpres laurențiu Duță transmite : 
In ziua de 24 iulie 1970 a avut loc 
la Moscova o întîlnire de lucru între 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
președintele părții române în Comi
sia interguvernamentală româno-so- 
vietică de colaborare economică, și 
Mihail Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Co
misia interguvernamentală româno- 
sovietică de colaborare economică.

Din partea română la întîlnire au 
participat Gh. Cioară, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, R. Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnică, N. Nicolae, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, specia
liști. Din partea sovietică au fost pre- 
zenți : M. Misnik, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
I. Arhipov, prim-vicepreședinte al 

largă colaborare, în 
deplină egalitate a tu
turor țărilor, cum nu 
se poate desfășura o 
asemenea colaborare 
fără existența celor 
mai sigure garanții de 
securitate". In expune
rea sa, Mirko Tepa
vaț a exprimat opinia 
că „în condițiile actua
le, pentru realizarea 
securității europene 
s-ar putea avea în ve
dere mai întîi de toate 
măsuri în scopul evi
tării manifestărilor de 
forță armată, care pot 
încetini sau frîna ten
dințele pozitive în Eu
ropa", precum și tre
cerea la reducerea 
treptată a prezenței 
militare străine pe te
ritoriile altor state.

Secretarul de stat 
iugoslav al afacerilor 
externe a apreciat că 
acum există condiții 
reale pentru continua
rea unor consultări din 
ce în ce mai intense în 
vederea ținerii confe
rinței europene.

Aceasta nu înseamnă 
— a adăugat Mirko 
Tepavaț — că toate 
dificultățile în Europa 
sînt depășite. In același 
timp se poate spune — 
a subliniat el în înche
iere — că se întăresc 
tendințele către un sis
tem de relații în care 
toate popoarele euro
pene se vor bucura de 
o independență reală, 
în condițiile unei in
terdependențe pe pi
cior de egalitate în 
drepturi, în care în
semnătatea Europei ca 
factor pozitiv se va re
simți din ce în ce mai 
mult.

Opiniile exprimațe 
în presa iugoslavă sau 
de la tribuna Skupsti- 
nei aduc o contribuție 
importantă la largul 
dialog internațional ca
re ®e desfășoară în 
problema modalităților 
de înfăptuire a secu
rității europene, pro
blemă vitală pentru 
continentul nostru și 
pentru pacea lumii.

Comitetului de Stat pentru Relații E- 
conomice Externe, N. Smeliakov, loc
țiitor al ministrului comerțului exte
rior, A. Zademidko, locțiitorul repre
zentantului permanent al U.R.S.S. la 
C.A.E.R., specialiști.

Au fost examinate probleme ale 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țări și au fost con
venite măsuri pentru urgentarea fi
nalizării unor acțiuni de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

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

VIETNAMUL DE SUD

Forțele americane obligate să evacueze 
baza de artilerie „Ripcord“

SAIGON 24 (Agerpres). — Asedia
tă de trei săptămîni de către forțele 
patriotice, baza de artilerie ameri
cană „Ripcord", amplasată în zona 
septentrională a Vietnamului de Sud, 
la aproximativ 40 kilometri de fosta 
capitală imperială Hue, a fost eva
cuată joi noaptea. Sub tirul intens 
de mortiere și arme automate de
clanșat de patrioți, cei 1 000 de mili
tari americani, care ocupau de aproa
pe patru luni această bază, au fost 
luați Ia bordul avioanelor și elicop
terelor. In cursul operațiunilor de 
evacuare, a fost doborît un elicopter 
american care transporta muniții.

La Saigon, un purtător de cuvînt 
al comandamentului forțelor S.U.A.

Un memorandum al C. C. 
al Frontului Patriotic din Laos

XIENG QUANG 24 (Agerpres). — 
Cu ocazia aniversării a opt ani de 
la semnarea în 1962 a acordurilor de 
la Geneva pentru Laos, Comitetul 
Central al Frontului Patriotic din 
Laos a dat publicității un memoran
dum în care denunță escaladarea 
continuă a agresiunii americane în 
această țară și subliniază necesitatea 
reglementării problemei laoțiene pe 
baza respectării independenței, su
veranității, neutralității și neameste

în legătură cu livrările 
de arme către R. S. A.

O CONSILIUL DE SECURITATE A ADOPTAT PROIECTUL 
DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE TARILE AFRO-ASIATICE 
• LUĂRI DE POZIȚIE Șl MANIFESTAȚII DE PROTEST 

ÎN MAI MULTE ȚĂRI

NEW YORK 24 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al O.N.U. a adop
tat cu 12 voturi pentru și trei abți
neri — Anglia, S.U.A. și Franța — 
un proiect de rezoluție prezentat de 
cinci țări din Africa și Asia. Rezo
luția cheamă toate statele să respec
te embargoul impus asupra livrărilor 
de armament către Republica Sud- 
Africană. Consiliul de Securitate a 
dezbătut această problemă timp de 
cîteva zile la cererea grupului țări
lor africane, ca urmare a intenției 
declarate a guvernului britanic de a 
relua livrările de armament către 
Pretoria.

Șeful statului camerunez, Ahmadou 
Ahidjo, președintele în exercițiu al- 
Organizației Unității Africane, a con
damnat orice livrare de arme către 
R.S.A., menționînd că „o asemenea 
eventualitate ar determina crește
rea considerabilă a tensiunii în a- 
ceastă parte a lumii, fapt de care gu
vernul britanic ar fi în întregime 
responsabil". Armele livrate regimu
lui rasist de la Pretoria, a subliniat

DELEGAȚIA ROMÂNĂ
I

A SOSIT

LA HAVANA
HAVANA 24. — Corespondentul 

Agerpres Victor Stamate transmite : 
La invitația C.C. al Partidului Co
munist și a Guvernului Revoluționar 
din Cuba, la Havana a sosit o dele
gație română formată din tovarășii 
Bujor Almășan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei miniere 
și geologiei, Constantin Mitea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Dele
gația va participa la festivitățile 
care vor avea loc cu ocazia celei de-a 
XVII-a aniversări a insurecției na
ționale cubaneze.

a anunțat laconic că divizia 101 ae
ropurtată a părăsit „Ripcordul", 
menționînd că această bază fusese 
supusă în ultimele săptămîni unor 
atacuri succesive.

Știrea a provocat însă vii comen
tarii în cercurile observatorilor poli
tici, care consideră că „închiderea" a- 
cestei baze are semnificația unui 
nou și evident eșec suferit de forțe
le S.U.A. în Vietnamul de sud. După 
înfrîngerea de la Khe Sanh, din 
anul 1968 — subliniază observatorii 
— forțele S.U.A. au fost puse acum 
într-o situație similară, fiind nevo
ite să renunțe la una dintre cele mai 
importante baze pe care și le-au 
construit pe teritoriul sud-vietnamez.

cului în treburile interne ale Laosu- 
lui. Statele Unite — se spune în 
memorandum — încalcă în mod sis
tematic acordurile de la Geneva pen
tru Laos și urmăresc să transforme 
această țară într-o bază militară 
proprie. Documentul exprimă hotărî- 
rea forțelor patriotice de a continua 
lupta, pînă la victorie, pentru edi
ficarea unui Laos pașnic, indepen
dent, neutru, democratic șl- prosper.

președintele Camerunului, vor fi 
utilizate împotriva mișcărilor de e- 
liberare națională, din R.S.A. și Rho
desia, contribuind Ia întărirea re
gimurilor minoritare rasiste.

La Bathurst, vicepreședintele Cam
biei, Mustafa Dibba, a declarat in 
fața parlamentului că livrările de 
arme Republicii Sud-Africane nu pot 
duce decît la menținerea tensiunii 
din această țară, constituind un real 
pericol pentru tinerele state inde
pendente vecine cu R.S.A.

în capitala Ugandei, liderii orga
nizațiilor sindicale din această 
țară au condamnat hotărîrea Marii 
Britanii de a relua vînzările de 
armament către rasiștii sud-a- 
fricani, calificînd acest act ca 
un sprijin acordat susținători
lor apartheidului. Și la Kuala 
Lumpur, mii de tineri malayezieni 
au organizat pe străzile capitalei pu
ternice demonstrații de protest îm
potriva intențiilor cabinetului britanic 
de a livra armament Republicii Sud- 
Africane.

Greva 
docherilor 
britanici

LONDRA 24 (Agerpres). — Greva 
docherilor britanici continuă să pa
ralizeze activitatea tuturor porturilor 
britanice. Guvernul, prin intermediul 
lui Robert Carr, ministrul forței de 
muncă și productivității, a reafirmat 
că „nu va ezita să folosească împu
ternicirile excepționale ce i-au fost 
acordate pentru menținerea aprovi
zionării cu mărfurile de primă nece
sitate". Cu toate aoestea, cei 36 000 
de militari aflați în stare de alarmă 
nu au primit nici un ordin de a in
terveni pentru descărcarea navelor, 
ceea ce este interpretat ca reflectînd 
grija guvernului de „a nu încălzi și 
mai mult spiritele", intrucît o aseme
nea măsură ar putea antrena greve 
de protest și în alte sectoare eco
nomice.

AMĂNUNTE PRIVIND
INCIDENTUL

DIN CAMERA COMUNELOR
Scotland Yard-ul a luat măsuri 

stricte de securitate in urma inciden
tului provocat joi seara în Camera 
Comunelor de un individ care a 
aruncat din tribuna rezervată publi
cului două cartușe cu gaze lacrimo
gene. Atentatorul se numește Antho
ny Roche, un tinăr de 26 de ani, des
pre care se crede că a făcut acest 
gest în semn de protest față de si
tuația încordată din Irlanda de Nord, 
în urma acestui incident, mai mulți 
deputați au suferit arsuri ușoare. 
Șpicherul Camerei Comunelor, Horace 
King, și-a pierdut cunoștința și a 
trebuit să fie transportat intr-un 
birou alăturat, unde și-a revenit.

Se consideră că acesta a fost primul 
„atentat" coțnis contra Parlamentului 
britanic de la conspirația catolicilor 
englezi din 1605 cînd au intenționat 
să arunce în aer Camera Comunelor.

Un grup de aproape 50 de deputați, 
membri ai partidului conservator, 
s-au angajat într-o campanie menjtă 
să determine guvernul britanic să-și 
reconsidere cererea sa de a se ală
tura Pieței comune. Ei au semnat o 
moțiune în care îndeamnă guvernul 
„să nu accepte nici o condiție care 
ar periclita suveranitatea Angliei și 
ar împiedica-o să hotărască singură 
asupra politicii sale economice și so
ciale", De asemenea, moțiunea men
ționează necesitatea protejării inte
reselor Commonwealthului și ale 
partenerilor din A.E.L.S., ca și a re
fuzului de a accepta unele condiții de 
natură să determine creșterea prețu
rilor și a costului vieții.

Economia Bulgariei 
în primul semestru 

al anului 1970
SOFIA. — Corespondentul Ager

pres Gheorghe leva transmite : Di
recția de Stat pentru Informații de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria a dat publicității comunica
tul cu privire la dezvoltarea econo
miei' naționale în primul semestru al 
anului 1970. Potrivit comunicatului, 
producția industrială a fost cu 9,5 la 
sută mai mare față de semestrul co
respunzător al anului precedent ; pro
ductivitatea muncii a crescut cu 7.6 
la sută, ponderea ei în sporirea pro
ducției industriale fiind de 80,1 la 
sută. In comunicat se subliniază că 
au existat condiții pentru o și mai 
mare creștere a producției industria
le, dar unele întreprinderi nu și-au 
îndeplinit planurile de producție.

In sectorul agricol, comunicatul re
levă că suprafețele totale însămîn- 
țate au fost mai mari decît în anul 
precedent. In vederea compensării 
pierderilor de pe urma grindinii și a 
inundațiilor au fost luate măsuri pen
tru însămînțarea de suprafețe mai 
mari cu alte culturi. Volumul schim
burilor de mărfuri cu străinătatea l-a 
depășit pe cel din perioada corespun
zătoare a anului trecut cu 7,3 la sută.

Vizita delegației militare 
române la Pekin

PEKIN — Corespondentul Ager
pres Ion Gălățeanu transmite : Joi 
după-amiază, la Pekin au avut loc 
convorbiri între Huan Iun-șen, șe
ful Marelui Stat Major al armatei 
populare chineze de eliberare, și ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii Socia
liste România.

La convorbiri au participat din 
partea chineză Siao Cin-kuan, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și comandant al forțelor ma
ritime militare, persoane cu munci 
de răspundere din departamentele de 
resort și alte oficialități militare.

Din partea română au participat 
Ionel Vasile, adjunct al ministrului 
forțelor armate, și Aurel Duma, am
basadorul român în R.P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

Seara, șeful Marelui Stat Major a 
oferit o recepție în cinstea delega
ției militare române, condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță. Au parti
cipat Siao Cin-kuan, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și co
mandant al forțelor maritime mili
tare, Pin Sao-hui, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major, Huan Gi-iun, 
adjunct al șefului Direcției supe
rioare politice a armatei, Cian Ci- 
min, comisar politic al Direcției ge
nerale a intendenței, Uan Hui-ciu, 
comisar politic al forțelor aeriene 
militare, Iu Jui-lin, locțiitor al co
mandantului forțelor maritime mi
litare, Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Li 
Cian, adjunct al ministrului comer
țului exterior, comandanți ai diferite
lor arme și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți Aurel Duma, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Pekin, membri ai ambasadei, atașați 
militari acreditați în capitala chine
ză.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, de 
prietenie. Huan Iun-șen și Ion Ioniță 
au rostit toasturi.

Huan Iun-șen a relevat că în în
delungata luptă revoluționară s-a 
cimentat o prietenie frățească între 
popoarele Chinei și României și în
tre armatele celor două țări. Această 
prietenie este statornicită pe baza 
principiilor egalității depline în drep
turi, respectării reciproce a integri
tății teritoriale, suveranității și in
dependenței naționale, neamestecu
lui reciproc în treburile interne și 
pe baza sprijinului și simpatiei re
ciproce, în spiritul internaționalis
mului proletar. De aceea, această 
prietenie poate rezista la încercarea 
timpului. Constatăm cu bucurie că, 
în ultimii ani, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două popoa
re și armate ale noastre au cunoscut 
o consolidare și dezvoltare neconte
nită, în urma eforturilor comune de
puse de ambele părți. Recenta vizită 
in țara noastră a delegației M.A.N. 
și a Consiliului de Stat, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, a adus o 
nouă contribuție la dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei tradiționale 
dintre cele două partide și cele două

Continuindu-și vizita în R. P. Chi
neză, delegația militară română, con
dusă de general-coionel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, însoțită de 
Huan Iun-șen, șeful Marelui Stat

PERSPECTIVE DE SOLUȚIONARE A CONFLICTULUI
DINTRE GUYANA Șl STATELE VECINE

Conflictul dintre Guyana — țară la- 
tino-americană cu o suprafață de 
214 970 kmp și o populație de circa 
640 000 locuitori, care și-a dobîndit in
dependența în 1966 — și Venezuela 
dăinuie din 1899. In acel an s-a sem
nat tratatul de frontieră între Vene
zuela și Marea Britanie, puterea colo
nială care deținea teritoriul Guyanei. 
Venezuela a continuat să revendice 
regiunea Rupununi, care reprezintă 
3/5 din teritoriul Guyanei. Un alt ve
cin, Surinamul, colonie olandeză, care 
a obținut autonomia internă în 1956, 
pretinde, la rîndul său, o suprafață de 
15 500 kmp, în zona rîului Corentin.

Pentru evitarea unui conflict armat 
între Guyana, pe de o parte, și Ve
nezuela și Suriman, pe de altă parte, 
s-au făcut eforturi în vederea regle

popoare, ale Chinei și României. Sîn- 
tem convinși că ac'.uala vizită de 
prietenie în țara noastră a delegației 
militare condusă de tovarășul minis
tru Ion Ioniță va strînge, in mod 
sigur, și mai mult relațiile de prie
tenie frățească și de colaborare din
tre cele două popoare și armate ale 
noastre.

Răspunzînd, Ion Ioniță a spus, prin
tre altele : Aducem din partea oa
menilor muncii din România socia
listă, a conducerii noastre de partid 
și de stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal un fierbinte sa
lut tovărășesc și de solidaritate in- 
ternaționalistă tovarășului Mao Tze- 
dun, celorlalți conducători de par
tid și de stat ai R.P. Chineze, între
gului popor chinez.

Deși România și China se află la 
mare distanță una de alta, între po
poarele român și chinez, între arma
tele noastre există puternice și sta
tornice legături de prietenie, care-și 
au rădăcinile în trecutul de luptă re
voluționară al celor două popoare. 
Oamenii muncii din România au ur
mărit cu multă atenție și și-au mani
festat solidaritatea cu lupta eroică a 
poporului chinez împotriva imperia
lismului și reacțiunii, pentru elibe
rarea națională și socială. Poporul 
român acordă o înaltă prețuire re
marcabilelor realizări obținute de 
poporul chinez.

După ce a trecut în revistă succe
sele poporului român în construcția 
socialistă, în înfăptuirea programu
lui elaborat de cel de-al X-lea Con-, 
greș al partidului, vorbitorul a ară
tat că poporul român este conștient 
că muncind cu dăruire pentru în
tărirea și dezvoltarea multilaterală 
a țării sale își îndeplinește cea mai 
de seamă îndatorire patriotică și, tot
odată, o sarcină internaționalistă, 
contribuind la întărirea socialismu
lui, a forțe’pr antiimperialiste.

Vorbitorul a subliniat în continuare 
activitatea desfășurată de P.C.R. și 
de guvernul român pe plan extern, 
principiile esențiale ale relațiilor din
tre țările socialiste.

Opinia publică din țara noastră, a 
spus vorbitorul, își exprimă satisfac
ția față de dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate internaționalistă și de 
colaborare tovărășească, față de 
cursul ascendent al relațiilor pe plan 
economic, politic, cultural, tehnic, 
științific și în alte domenii dintre 
Republica Socialistă România și R.P. 
Chineză, relații întemeiate pe stimă 
și respect reciproc.

In încheiere, ministrul român a 
arătat că actuala vizită are loc la 
scurt timp după cea a delegației 
M.A.N. și a Consiliului de Stat. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C. Român, partidul nostru apre
ciază în mod deosebit rezultatele a- 
oeștei vizite, care a evidențiat do
rința comună de a acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele și țările noastre — ceea ce co
respunde atît intereselor celor două 
țări, cît și cauzei generale a socia
lismului.

*
Major al armatei populare chineze 
de eliberare, a vizitat vineri o mare 
unitate de infanterie și o mare uni
tate de aviație. In ambele unități, 
militarii chinezi au făcut delegației 
române o primire caldă, prietenească.

mentării pe cale pașnică a neînțele
gerilor. In cadrul unor discuții preli
minare, care au avut loc la Geneva 
în 1966, s-a stabilit procedura de des
fășurare a tratativelor între Guyana 
și Venezuela, tratative care s-au des
fășurat apoi la Port of Spain, capitala 
Trinidadului. Dar paralel cu tratative
le de pace, au continuat ciocnirile ar
mate la granița dintre Guyana și Ve
nezuela. Mai mult, au apărut focarele 
unui conflict armat serios. Astfel, în 
1966 a fost ocupată Ankoka de către 
trupele venezuelene. Guvernul Vene- 
zuelei a hotărît în 1968 ca o parte a 
apelor teritoriale guyaneze și o serie 
de teritorii aferente să fie trecute sub 
jurisdicția Venezuelei. La începutul 
lui 1969 a Izbucnit, în regiunea Ru
pununi, o rebeliune îndreptată îm
potriva Guyanei. în luna august 1969,
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Criza de guvern din Italia.în ajunul noului ciclu de consultărl 
pe care le va avea astăzi președintele republicii, Saragat, în vederea rezolvării 
crizei de guvern din Italia, majoritatea partidelor au analizat vineri situația 
creată prin renunțarea lui Andreotti la mandatul de a reconstitui un guvern 
cvadripartit de centru-stînga. Partidul Comunist și Partidul Socialist al Uni
tății Proletare (P.S.I.U.P.) au analizat evoluția crizei în cadrul unor ședințe 
ale direcțiunilor lor, subliniind seriozitatea momentului actual și necesitatea 
de a se împiedica o deplasare spre dreapta a orientării generale politice a 
țării. Secretariatul P.S.U. a dat publicității un comunicat în care „reafirmă 
necesitatea absolută a unei clarificări politice, în vederea formării unui gu
vern organic cvadripartit de centru-stînga".

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze Ciu 
En-lai, a primit delegația Alianței 
forțelor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam, condusă de 
Trinh Dinh Thao, președintele C.C. 
al Alianței și vicepreședinte al Con
siliului consultativ al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Cea de-a 26-a ședință de 
lucru din cadrul convorbi
rilor sovieto-americane asu* 
pra limitării cursei înarmărilor 
strategice a avut loc ieri la Viena. 
Discuțiile, care au durat aproape o 
oră și jumătate, s-au purtat în loca
lul ambasadei Statelor Unite din 
Viena. Următoarea ședință de lucru 
a acestor convorbiri va avea loc 
marțea viitoare la sediul ambasadei 
•ovietice.

La Varșovia au continuat 
ieri convorbirile între re
prezentanții guvernelor R.P. 
Polone și R. F. a Germaniei 
— Jozef Winiewicz, ministru adjunct 
al afacerilor externe, și Georg Fer
dinand Duckwitz, secretar de stat în 
Ministerul de Externe. După cum s-a 
anunțat, scopul convorbirilor constă 
în formularea detaliată a unor puncte 
ale Tratatului privind bazele norma
lizării relațiilor dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei, informează agen
ția P.A.P.

Cei doi tehnicieni vest- 
germani, ansaiati ai societății 
nord-americane „South American 
Placers", răpiți cu oiteva zile în urmă 
de membri ai organizației clandesti
ne din Bolivia „Armata de Eliberare 
Națională", au fost eliberați.

Punerea lor în libertate a avut loc 
după ce guvernul bolivian a acceptat 

să îndeplinească condiția formulată 
de membrii organizației : eliberarea 
a zeoe deținuți politici.

Mihail Gherasimov, renu
mit antropolog și arheolog 
SOVietiC a ^ncetat din Viață în 
vînstă de 63 de ani, s-a anunțat la 
Moscova. Gherasimov este părintele 
școlii științifioe a reconstituirii plas
tice — metodă universal recunoscută 
de savanții din lumea întreagă, cu 
ajutorul căreia chipul unui om poate 
fi reoonstituit pornindu-se de la cra
niul acestuia. Cu ajutorul acestei me
tode, Gherasimov a putut reconstitui 
figura cneazului Iroslav Cel înțelept, 
a lui Timur Lenk, Ulugbek, a țarului 
Ivan cel Groaznic, a poetului german 
Friedrich Schiller.

Acordul privitor la schim
bul de mărfuri și plățile 
dintre R. P. Chineză și R. P.

anul 1970 a fost semUngară pe
nat vineri la Pekin. Din partea chi
neză, acordul a fost semnat de Ciu 

Hua-min, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea un
gară de conducătorul delegației gu
vernamentale ungare, Tordai Jeno, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior.

In localitatea balneară Vara- 
dero a început „Fiesta de la so- 
lidaridad" — Sărbătoarea soli
darității — organizată în cinstea 
brigăzilor de tineri din 27 de 
țări, printre care și brigada „23 
August“-Romănia, care au par
ticipat la Zafra din acest an. 
La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Jesus Montane și 
Manuel Pineiro, membri ai C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cuba, Jaime Crombet, secretar 
general al Comitetului național 
al Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba (U.J.C.), și Orlando 
Dominguez, secretar organizato
ric al Biroului național al 
U.J.C. Adresîndu-se tinerilor. 
Jaime Crombet a mulțumit, în 
numele întregului tineret din 
Cuba, pentru munca prestată în 
cadrul marii campanii a Zafrei.

Republica Africa Centrală 
a recunoscut Guvernul Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, condus dc Norodom 
Sianuk, ca singurul reprezentant le
gitim1 al poporului cambodgian, a 
anunțat un comunicat oficial publi
cat la Bangui. S-a anunțat, de ase
menea, că guvernul Republicii Africa 
Centrală și Guvernul Regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei au hotă- 
rît să stabilească relații 
la rang de ambasadă.

diplomatice

Participanții la cea de-a 
4-a conferință spațială 
vest-europeană,reunită în pre- 
zent la Bruxelles, au hotărît să în
ceapă tratative cu S.U.A, în vederea 
examinării posibilităților unei colabo
rări în cadrul programului post- 
Apollo. Președintele conferinței, Theo 
Lefevre, ministru belgian al progra
mării ștințifice, a anunțat că a fost 
însărcinat să conducă o delegație în 
S.U.A. care va examina, împreună tu 
reprezentanții guvernului nord-ame- 
rican, posibilitățile de lansare a unor 
sateliți de telecomunicații vest-euro- 
peni cu ajutorul unor rachete ame
ricane, „dar fără nici un fel de con
diții politice", menționează agenția 
France Presse.

Oxigen gazos 
din roci lunare I
ROMA. — O echipă de sa- 

vanți italieni a făcut recent o 
descoperire care oferă mari spe
ranțe în acțiunea întreprinsă de 
om pentru reducerea necunos
cutului din jurul său. Pentru 
prima dată în lume, din eșan- 
tioanele de roci lunare aduse de 
astronauții americani pe Pă- 
mînt, și din care N.A.S.A. a fur
nizat mostre spre cercetre și sa- 
vantilor italieni, a fost extras 
oxigen gazos. Descoperirea care 
se va dovedi fundamentală pen
tru viitorul astronauticii a fost 
realizată la Facultatea de chi
mie din Roma de un grup de 
cercetători condus de profesorul 
Giovanni de Maria. Pînă în pre
zent, se știa că solul lunar con
ține oxigen, dar nu se știa ce 
metodă ar putea fi folosită pen
tru separarea și utilizarea sa 
sub formă gazoasă pentru a-1 
face respirabil sau utilizabil ca 
eventual combustibil pentru na
vele spațiale. Potrivit savan- 
țiilor italieni 20 de kg de praf 
lunar ar putea fi teoretic 
suficient pentru producerea u- 
nei cantități de oxigen ce ar 
permite respirația unui astro
naut timp de 24 de ore.

Suripamului, situat în zona contesta
tă. Guvernul Guyanei a refuzat ofer
tele Venezuelei de a contribui la dez
voltarea regiunii Rupununi, afirmînd 
că nu dorește să primească în dar un 
„cal troian".

Recent, după cum arată ziarul „The 
Christian Science Monitor", s-a ajuns 
la o înțelegere între Guyana și Ve
nezuela conform căreia urmează să se 
pună capăt ostilităților pe timp de 12 
ani. Pe de altă parte, guvernele Gu
yanei și Surinamului au hotărît să-și 
retragă personalul militar staționat 
în regiunea de frontieră din sudul te
ritoriului guyanez. In termen de trei 
săptămîni.
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