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iesă-cheie în mecanismul
conducerii planificate■

Omul
față in față 
cu el însuși...
• STATORNICIA FAM!

a economiei
Perioada care s-a scurs de la Con

ferința Națională și Congresul al 
X-lea ale Partidului Comunist Ro- 
mâr — evenimente pe care cu drept 
cuv. nt le putem numi momente is
torice în viața societății noastre — 
marchează o etapă de profundă e- 
xaminare critică și îmbunătățire 
permanentă a principalelor domenii- 
ale activității economice. Prin vas
titatea și complexitatea problemelor 
ce le ridică, se remarcă preocupa
rea perseverentă a partidului și sta
tului nostru pentru perfecționarea 
organizării conducerii și planificării 
economiei naționale. Definitoriu pen
tru măsurile întreprinse in acest 
sens este faptul că ele permit așe
zarea întregii activități pe baze e- 
conomice, creînd condiții pentru îm
binarea în mod armonios a condu
cerii pe baza planului central cu 
inițiativa și autonomia organelor și 
unităților de jos. Au fost astfel sta
bilite raporturi mai judicioase între 
conducerea pe baza planului econo
mic central — care rămîne caracte
ristica fundamentală, determinantă a 
dezvoltării economiei noastre socia
liste — și atribuțiile și răspunderile 
lărgite acordate unităților economi
ce și organelor locale.

în ansamblul măsurilor care vi
zează apropierea centrului de greu
tate al cadrului în care se iau de
ciziile economice de activitatea con
cretă de producție, la nivelul centra
lelor și întreprinderilor, doua lege 
a contractelor economice ocupă o 
poziție deosebit de importantă, cheie 
aș putea spune. Ea conferă contrac
tului economic un dublu rol : de in
strument de planificare, servind la 
fundamentarea planurilor anuale Pe 
bgza prevederilor cuprinse în planul 
cincinal și de mijloc de concretizare 
a relațiilor economice dintre orga
nizațiile socialiste. Crearea unei le
gături strînse între plan și contract 
este tocmai trăsătura esențială, de 
bază, a legii contractelor economice.

Activitatea contractuală pornește 
desigur de la sarcinile aprobate prin 
planul cincinal, defalcat pe ani. pe 
ministere, centrale și întreprinderi, 
privind volumul producției, obiecti
vele de investiții, prevederile de im
port și export, livrările de mărfuri 
destinate consumului populației. 
Astfel, există premisa ca, la nivelul 
unităților economice, să se poată de
termina mai real pe întreaga perioa
dă a cincinalului, atît necesitățile de

ing. Virgil ACTARIAN 
prim-vicepreședinte al Comitetului 

de Stat al Planificării

consum cît și resursele destinate a- 
coperirii lor, iar unitățile respecti
ve, în calitate de furnizori și bene
ficiari^ să intre în relații directe, ne
mijlocite, în vederea încheierii con
tractelor economice. Concretizarea 
în acest mod a cadrului activității 
fiecărei unități permite stabilirea 
directă a nevoilor și resurselor pe 
sortimente și calități. Dispare astfel 
necesitatea actelor administrative de 
repartiție. Cu alte cuvinte, contrac
tul nu mai reprezintă ca pînă nu de 
mult un act formal de înscriere a unui 
proces dirijat în amănunt de la cen
tru ; în viziunea noii reglementări, 
el este rezultatul unei ample discu
ții directe între furnizori și benefi
ciari, de negocieri temeinice prin 
care să se clarifice în amănunt toa
te problemele decurgînd din obiec
tul tranzacției, ceea ce oferă o ga
ranție în plus îndeplinirii . întocmai 
a obligațiilor asumate. Un alt avan
taj este acela că unitățile producă
toare se vor putea adapta mai ra
pid cerințelor pieței interne *și ex
terne, întrucît trebuie să-și asigure 
ele însele desfacerea producției și, 
deci, să-și nominalizeze corespunză
tor sarcinile de plan.

încheierea contractelor economice 
cu mult înainte de începerea execu
tării planului înlesnește reflectarea 
în planurile anuale a relațiilor con
tractuale între furnizori și benefi
ciari. relații care acum sînt certe și 
nu potențiale ; deci operațiunea de 
planificare este mai aproape de rea
litate. Cît privește instrumentele de 
planificare care asigură legătura 
dintre contractele economice înche
iate si prevederile de ansamblu ale 
planului, acestea sînt balanțele ma
teriale, cu ajutorul cărora se asigu
ră încărcarea deplină a capacităților 
de producție, utilizarea rațională a 
resurselor materiale. în raport cu 
rolul și importanța lor în stabilirea 
ritmurilor și proporțiilor economiei, 
aceste balanțe urmează a fi aprobate 
fie. la nivel central, de către Consi
liul de. Miniștri, fie de către cole
giile ministerelor, sau chiar de con-

siliile de administrație ale centrale
lor și unităților cu statut de centra
lă. Desigur, în procesul pregătirii și 
elaborării tuturor balanțelor mate
riale, precum și al executării prac
tice a acestora, centralele și între
prinderile au un rol covîrșitor, în
trucît ele — în calitate de produ
cători și titulari de contracte — 
răspund de asigurarea fizică a nece
sarului economiei pentru toate pro
dusele pe care le fabrică, indiferent 
de nivelul la care se aprobă balan
ța respectivă.

Corespunzător cadrului nou de 
desfășurare a relațiilor economice, 
sînt precizate atribuții și răspunderi 
pentru toate organele care partici
pă în acest proces. Astfel, reglemen
tările actuale stabilesc pentru pro
dusele sau grupele de produse prin
cipale coordonatori de balanță căro
ra le revine sarcina ca. pe baza re
lațiilor directe dintre furnizori și 
beneficiari în procesul de încheiere 
a contractelor, să întocmească pro
iectele de balanță în concordanță cu 
necesitățile de ansamblu ale econo
miei și să asigure executarea aces
tora, pe baza contractelor încheiate. 
Atribuții noi au ministerele, celelal
te organe centrale, precum și consi-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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TIMPUL ESTE ÎNAINTAT:
Să urgentăm recoltarea 

si insămîntarea culturilor
succesive!

LA TELEFON, CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

în aceste zile, cînd griul a atins 
un stadiu avansat de , coacere, se 
impune mai mult ca oricînd con
centrarea tuturor forțelor și mijloa
celor pentru strîngerea grabnică șl 
fără pierderi a recoltei. Pentru în- 
sămînțarea culturilor succesive pe 
întreaga suprafață planificată. In 
legătură cu desfășurarea acestor 
lucrări, iată ce ne comunică cores
pondenții „Scînteii** :
• în județul BUZĂU cooperati

vele agricole de producție au înche
iat recoltatul griului de pe cele 
44 654 ha cultivate. Unitățile coope
ratiste au predat 30 000 tone de ce
reale din cele 43 000 tone contrac
tate. în aceste zile, se însămînțează 
suprafețe Întinse cu plante pentru 
nutreț.

• în județul PRAHOVA, griul a 
fost recoltat pină in prezent doar 
de pe 71 la sută din suprafața cul
tivată. Procent nemulțumitor în 
comparație cu forțele umane și 
mecanice de care dispun coopera
tivele agricole. „Operativa** campa
niei arată că și celelalte lucrări se 
desfășoară într-un ritm nesatisfă
cător. Cauzele : organizarea sla
bă a muncii în cîmp, insufi
cient sprijin și control din par
tea inginerilor din unități și a 
specialiștilor de la direcția agricolă 
județeană.

e In județul MEHEDINȚI »-a

recoltat griul de pe 35 500 hectare, 
cu ceva mai mult de 70 la sută din 
suprafața însămințată. Au fost a- 
rate 9 500 ha, din care numai 7 000 
ha au fost însămînțate cu culturi 
succesive, ceea ce reprezintă foarte 
puțin față de sarcina de 21 750 ha, 
cit este prevăzut. Atenția organelor 
agricole trebuie îndreptată, îndeo
sebi, spre cooperativele din nordul 
județului, care au început mai tîr- 
ziu recoltatul.

O în județul BIHOR, pînă în 
seara zilei de 28 iulie, s-au recoltat 
aproape 60 la sută dintre cele 58 129 
de ha cultivate cu grîu. După cum 
ne-a declarat tov. Vasile Dragoș, 
președintele U.J.C.A.P., pînă sîm- 
bătă secerișul griului se va termina 
în toată zona de șes a județului.

o Cooperativele din Județul 
NEAMȚ au terminat de recoltat 
orzul de toamnă și mazărea. Din 
cele aproape 33 000 ha cu grîu ale 
C.A.P.-urilor din județ, s-ău recol
tat doar 3122 hectare, adică 9.4 Ia 
sută. S-au însămînțat doar 2 580 de 
hectare din 17 600 ha de culturi suc
cesive, cît s-a prevăzut.

Ținind seama de timpul Înaintat, 
e imperios necesar să fie luate mă
suri hotărite pentru intensificarea 
ritmului de recoltare și de însămîn- 
țare a culturilor succesive, utili- 
zindu-se toate forțele și mijloacele 
existente.

o O vasta acțiune de reconstrucție © Ajutoare de la stat de milioane 
și mari cantități de materiale de construcție pentru populația 
sinistrată © Se prefigurează viitoarele cartiere: 360 de apartamente 
plus 220 de apartamente, plus... 0 „N-aș fi crezut că va fi cu 

putință să primim un asemenea ajutor

ADEVĂRULUI
• INFAILIBILI

probă concretă a eforturilor constructive 1 Foto : M. Andreescu

Mediaș orașele grav afectate de inundații. „Pulsul** orelor de reconstrucție se simte și aici.
Pe șantierul celor „7 blocuri pentru sinistrați", în care vor fi adăpostite peste 300 de familii, se lucrează după 
programul de „zi-lumină". Multiplicați imaginea socotind fiecare din localitățile lovite de inundații și veți obține 

o(ancheta științifică
a „Scînteii")
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Unitățile 
industriale 
din județul 
Maramureș

productivității muncii, 
indicator care a înre
gistrat o creștere de 
2,6 la sută față de ni
velul prevăzut.

In județul Maramu
reș a fost realizat pla
nul producției globale 
industriale pe primele 
7 luni ale anului cu 
patru zile înainte de 
termen. Paralel, anga
jamentele asumate în 
întrecerea socialistă 
pe acest an au fost 
îndeplinite în propor
ție de peste 80 la sută. 
In această perioadă, 
întreprinderile Indus
triale au furnizat su
plimentar 6 883 
acid sulfuric, 
cantități de 
51 090 mp 
1 700 mc prefabricate 
din beton, 
cherestea, 
7 090 bucăți 
și altele. O însemnată 
parte din suplimentul 
de producție s-a ob
ținut pe seama sporirii

tone 
mari 

cupru, 
furnire.

5 000 mc 
aproape 
tricotate

Întreprinderile 
din județul 

Brașov
Industria județului 

Brașov a realizat pla
nul de producție pe 
7 luni cu patru zile 
mai devreme. Contri
buții importante la a- 
cest succes au adus 
Uzinele de tractoare. 
Combinatul chimic și 
uzinele de reparații și 
utilaj chimic din Fă
găraș, Fabrica de hîr- 
tie cretată din Ghim- 
bav, Fabrica de celu
loză și hîrtie din Zăr- 
nești. Fabrica de za
hăr din Bod și alte u- 
nități industriale. Pînă 
la 31 iulie, industria 
brasoveană va realiza 
suplimentar o produc
ție în valoare de 270 
milioane lei.

Exploatarea 
minieră Lupenl
Minerii de la ex

ploatarea Lupeni au 
consemnat un nou suc
ces pe' linia 
tuirii 
de a 
cesta, 
40 000 
ne. 
marți

___ i înfăp- 
angajamentului 

obține anul a- 
peste prevederi, 
tone de cărbu- 

Ei au extras 
__ ultimele tone de 
cărbune prevăzute în 
planul pe 7 luni și au 
livrat suplimentar de 
la începutul anului, 
pină la 28 iulie, 26 500 
tone cărbune cocsifi- 
cabil. Acest spor de 
producție a fost obți
nut în condițiile unei 
eficiente economice 
superioare. Cheltuie
lile planificate la 1 000 
iei producție-marfă, de 
pildă, au fost reduse, 
în primul semestru al 
anului cu 
fapt care a 
obținerea a 
lei beneficii 
mentare.

28.50 lei. 
favorizat 
5 300 000 

supli-
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„Noi, cetățenii municipiului Dej, 
loviți dureros de calamitatea inunda
țiilor din acest an — se spunea în te
legrama adresată ieri de comitetul 
municipal de partid, secretarului ge
neral al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — trăim o 
continuă acțiune de refacere și dez
voltare a vieții economice șl sociale. 
Am repus în activitate toate între
prinderile și instituțiile lovite de cala
mitate, am recondiționat și refacem 
sute de locuințe inundate. Construim 
întregi cartiere cu locuințe personale 
și blocuri cu apartamente particulare 
și de stat...**

...Cronica dramaticei încleștări cu 
apele mai stăruie încă în memoria 
noastră. E suficient să fie rostit nu
mele uneia sau alteia dintre localită
țile năpăstuite de ape și pe 
retină ne apar imediat — 
după atîteă zile de la retra
gerea stihiilor — imaginile 
unor distrugeri fără prece
dent. Dar acum ele nu ne 
mai înspăimîntă, nu ne mai 
săgeată ca atunci inima și 
mintea. De ce ? Pentru sim
plul motiv că, revenind în 
aceleași locuri pe care apele le-au 
devastat, sîntem 
ai unei veste 
CONSTRUCȚIE, 
pastel ale acestei 
auriu al spicelor 
accentuat al lanurilor de porumb s-a 
așternut, dominant, culoarea de cără
miziu a refacerii.

Inima și sufletul operei titanice de 
reconstrucție este partidul. El a insu
flat îmbărbătarea, atît de necesară în 
astfel de momente, si a dat o per
spectivă clară și imediată reconstruc
ției. Această perspectivă a fost contu
rată în Hotărîrea C.C. al P.C.R., a

Consiliului de Miniștri și a Frontului 
Unității Socialiste care stabilește în 
mare și în amănunt atît concepția de 
refacere, ca o operă bine gîndită, uni
tară, cit și ajutorul masiv, energic și 
multilateral, pe care statul il acordă, 
sub diverse forme, populației sinis
trate."-- ■" . .

...Pretutindeni, din fondurile alocate 
de stat, cu mijloacele bănești puse la 
dispoziție, cu imense cantități de ma
teriale de construcție, utilizîndu-se 
un parc vast de mijloace de lucru 
mecanizate, s-au născut mii de șan
tiere „peste plan** — șantierele refa
cerii.

Ce înseamnă acest lucru la scara 
concretă a reconstrucției ?

Vizităm Dejul — un nume asociat 
In zilele inundațiilor cu cele mai tra-

nul edilitar", plus 220 provenite din 
„cota de suplimentare pentru zonele 
sinistrate** ; b) construcția de locuințe 
proprietate personală : sint in curs de 
execuție 48 de case-tip (pe Dealul Mu- 
lătău) și opțiunile pentru acest tip 
de locuințe se află in creștere ; c) 
refacerea caselor care au avut maț 
puțin de suferit de Pe urma avarii
lor — peste 400.

Pe fiecare din aceste șantiere e- 
xistă o mare „foame** de materiale 
de construcții și trebuie să spunem 
că, datorită măsurilor stabilite, ea 
este satisfăcută pînă acum în între
gime. Numai in ultimele săptămini au 
intrat în depozit peste 600 tone de 
ciment și peste 400 000 bucăți de că
rămizi

După două luni: 
VEȘTI DIN ZONELE LOVITE 

DE INUNDAȚII

martorii oculari 
acțiuni de RE- 
Peste culorile de 

veri, peste galbenul 
de grîu ori verdele

gice imagini reținute de ecranul me
moriei. Ne amintim aceste imagini
— fie înregistrate pe viu, fie din foto
grafii sau filme. Un oraș scufundat, 
cartiere și străzi distruse de furia a- 
pelor, ziduri răzlețe, ca după bom
bardamente. Vasile Ladaru, primarul 
municipiului, ne spune că populația 
acestei localități a primit ca ajutor < 
din partea statului, numai sub formă 
de bani, — înmînați în cecuri — peste 
7 milioane lei. Reconstrucția este 
concentrată aici pe trei fronturi care 
se completează reciproc : a) construc
ții de locuințe din fondurile statului
— 360 de apartamente înscrise in „pla-

și alte materiale de construc
ție care au și luat drumul 
șantierelor.

— Stabilirea unui circuit 
cit mai scurt în diurnul spre 
cumpărător a materialelor de 
construcție este la ora ac
tuală „cheia-* reconstrucției — 
ne spune Tiberiu 
prim-vicepreședinte 
siliului i 
să spun 
comerciale

Flori șea, 
al con- 

popular municipal, 
i de ce. Organi- 

,,,__  erau obișnuite
după anumite meto- 

materialele intrau în

ce.Și-am 
zațiile 
să lucreze 
de -„clasice** : 
depozit, erau recepționate și parare- 
cepționate și după aceea puse în vîn- 
zare. Era un circuit complicat și 
greoi — și am decis simplificarea sa 
hotărită. Am stabilit ca, în cazul că
rămizii și cimentului, acestea să fie 
vîndute direct de pe rampa de des-

Consîantin PRIESCU

(Continuare in pag. a Vil-a)

TĂCERI PRELUNGITE

Zgomotul — acest atribut 
nedorit al civilizației con
temporane — contribuie sau 
provoacă, după cum este 
cunoscut, tulburări psihice 
traduse prin nevroze, iri
tare și hiperexcitabilitate, 
astenii, tulburări cardiace, 
oboseală, insomnii — in
tr-un cuvînt amenință să
nătatea publică. Zgomote 
mai mici sau mai mari, mai 
înalte sau mai joase per
cepem în fiecare zi, în fie
care ceas, minut ; în anu
mite condiții însă zgomotul 
devine o „agresiune**. Pro
blema combaterii Iul nu 
este nouă. Revenim prin 
acest articol întreprinzind o 
Investigație asupra efortu
rilor ce s-au făcut în Capi
tală pentru înlăturarea 
consecințelor zgomotelor, a- 
supra măsurilor ce se cer 
întreprinse în viitor.

Pentru o înțelegere mal 
clară a fenomenului, pre
zentăm cititorilor cîteva 
date : Intensitatea zgomo
tului sau raportul dintre 
forța sa acustică și așa- 
numitul „prag de referin
ță" (intensitatea suporta
bilă de auz) se exprimă 
în decibeli : 10 dB cores
pund unei forțe de zece ori 
superioară pragului de re
ferință, 20 dB — de două
zeci de ori și așa maj de
parte... Lezarea, organismu
lui are loc, de obicei, de la

120 dB în sus, cînd urechea 
își pierde acuitatea și cînd 
apar diverse tulburări.

Pentru a evalua, la o cit 
mai justă proporție, perico
lul zgomotului în Capitală, 
trebuie să amintim că anu
mite zone sînt afectate în 
mod deosebit, și anume : 
Piața Unirii, magistrala 
Nord-Sud. Băneasa. Groză-

hicuîe, reducerea unor surse 
de zgomot industrial prin 
dezalectări de instalații, a- 
menajări interioare, izolări, 
lucrări fono-izolante, fono- 
absorbante, montarea de a- 
mortizoare (la întreprinde
rile „Electrecord**, uzinele 
„23 August**. „Ventilatorul**, 
ș.a.). O serie de unități 
(Metalurgica — str. Rota-

o Zgomotul - un inamic redutabil in lupta 
pentru sănătatea publică © înlătura
rea zgomotelor uzinale - o problemă facul
tativă ? © Liniștea nopților... și autovehi
culele I.T.B. © Tramvaiul silențios nu mai 
este demult o utopie... © Elementele unei 

ample acțiuni preventive
—— i uasgg

vești. Calea Griviței, Gara 
de Nord. Bd. Dinicu Goles- 
cu. Filaret, Obor, șos. Co- 
lentina, unde zgomotul a- 
tinge valori cu mult peste 
limitele admise. în anii tre- 
cuți, ca urmare a unor ac
țiuni coordonate sub egida 
consiliului popular munici
pal. s-au obținut cîteva re
zultate evidente : interzice
rea claxonatului la autove-

1", i . jj............ --------------------Li'.iiri

șului, Cooperativa tehno- 
metalica — str. Echinoxu
lui, uzinele „Vulcan"), n-au 
întreprins însă mai nimic în 
vederea reducerii zgomotu
lui uzinal, deși o asemenea 
măsură ar fi fost în propriul 
lor interes, deoarece se știe 
că zgomotul afectează și ac
tivitatea de producție, pro
ductivitatea muncii. Alte 
întreprinderi s-au rezumat

la paleative. în fine, o ulti
mă categorie de unități 
(I.T.B., D.G.C.M., coopera
tiva „Electrobobinaj", „As
censorul") refuză să se con
formeze somațiilor adresate 
de către Inspectoratul sani
tar al orașului. Nici o sanc
țiune nu a putut determina 
conducerile acestor între
prinderi să treacă la măsuri 
energice în vederea îndepli
nirii sarcinilor ce le revin 
în acțiunea de combatere a 
zgomotului.

Dacă nu există încă un 
plan de măsuri în privința 
reducerii focarelor de zgo
mot uzinal, cu scadențe pre
cise. există, în schimb, un 
STANDARD DE STAT (nr. 
6156/1960), care fixează nor
mele limită admise pentru 
zgomotele citadine, și o se
rie de normative emise de 
Ministerul Muncii, care 
precizează valorile de pre
siune acustică exprima
te in decibeli ale zgo
motului industrial. Se oare. 
Insă, că „producătorii 
de . zgomote" au dat uitării 
aceste documente. în prin
cipiu, ei le recunosc vala
bilitatea, dar ignoră res
pectarea lor. Problema 
zgomotului este in acest

George CUIBUȘ

(Continuare in pag. a Il-a)

COSTIN D? NENIJESCU I
■.... 1

Din partea Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, a Consiliului de Stat

și a Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România exprimă adînca 
lor durere cu prilejul încetării din viață a acad, prof Costin D. 
Nenițescu, personalitate proeminentă a științei și învățămîntului supe
rior din România, savant de renume mondial.

Animat de un înalt patriotism, de dorința fierbinte de a contribui 
la propășirea țării, acad. prof. C. D. Nenițescu și-a consacrat întreaga 
putere de creație progresului științei, s-a preocupat în permanență da 
pregătirea unor valoroase cadre de specialiști, a desfășurat o fecundă 
activitate pentru dezvoltarea industriei chimice în țara noastră.

Ca și alți reprezentanți de seamă ai științei și, culturii românești, 
acad. prof. C. D. Nenițescu s-a alăturat luptei poporului pentru edifi
carea socialismului, fiind membru al Partidului Comunist Român.

Opera științifică și tehnică a savantului, mărturie vie a capacității 
de creație a poporului român, constituie o contribuție de prestigiu la 
îmbogățirea patrimoniului științei românești și universale.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL PARTIDULUI COMUNIST AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂN ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
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FAPTUL 
DIVERS 
în locul | 
pozei 
promise

Chiar în ziua apariției foileto- | 
nului — „Stop cadru ! Se fil
mează Ia Ploiești", apărut în I 
„Scînteia" nr. 8498, individul cu I 
un dinte îmbrăcat în metal alb, 1 
cu ochelari de soare și destuj^de I 
elegant, a fost arestat la Barau. I 
Venise și aici... „să filmeze". S-a | 
recomandat ca fiind ziarist. A 
tras la hotelul „Decebal", sub I 
numele de Gheorghișan Gheor- I 
ghe. De fapt, îl cheamă Szilagy ’ 
Gheorghe, escroc cu antecedente | 
penale, condamnat de mai multe I 
ori pentru înșelăciuni și furt. S-a • 
deplasat, între altele, la între- . 
prinderea de legume și fructe, I 
spunîndu-le celor de la I.L.F. | 
că într-o zi—două sosește și echi
pa de filmare. Pînă atunci insă I 
ar avea nevoie... de ceva bani. I 
Inimă bună, Constantin Solo- ‘ 
mon, șeful centrului de legume- ■ 
fructe din Bacău, i-a dat 3 000 I 
de lei. în aceeași zi, expeditivul | 
„reporter" s-a căsătorit și cu 
C, T. Mal plănuia, probabil, și I 
alte „raiduri" rapide. Spre I 
cinstea lor, însă, organele locale * 
de miliție i-au dat o binemeri- | 
tată lecție de... operativitate.

Pe apă de la... < 
munte, 
la mare

în timpul concediului de odih
nă, Mihai Lagara din Sibiu și-a 
propus o expediție cit se poate 
de originală. Pornind din Sibiu, 
el va străbate, numai pe apă, 
drumul de la munte la mare 
Iată și itinerariul : rîurile Ci- 
bin-Olt-Dunăre-Sulina-Constan- 
ța. Ambarcația folosită — o se- 
miplută pneumatică de construc
ție pessonală, lungă de 3.20 m, 
lată de 1,30 m, dotată cu un mo
toraș capabil să dezvolte o viteză 
de aproximativ 20 km pe oră — 
este și ea la fel de originală. Nu 
ne mai rămîne decît să-i urăm 
îndrăznețului turist drum 
și nici o... furtună !

Năravul 
din fire...

bun

Un «salariat urmează să 
iasă la pensie. Cum proce
dează in acest caz? Cere
rea sa are de parcurs o 
cale simplă, potrivit regu- 
lei după care încetarea ra
portului de muncă, în ve- 

Kderea pensionării, trebuie 
să coincidă cu emiterea de
ciziei de pensionare. In fe
lul acesta, între data între
ruperii activității salariate 
și cea a intrării în dreptu
rile de pensie nu se creea
ză — teoretic și practic — 
nici un decalaj. Fără în
doială, in majoritatea ca
zurilor, așa se întîmplă. 
Celui care se pensionează 
i se asigură astfel o conti
nuitate în obținerea veni
turilor la care are dreptul, 
ca o răsplată 
ca depusă de 
gul anilor.

Uneori însă 
reiese și din 
site la redacție — se întîm
plă și altfel. Diferiți cetă
țeni, angajați ai unor în
treprinderi sau instituții, 
care au solicitat pensiona
rea, continuă să semnaleze 
unele nereguli în întocmi
rea dosarelor, tărăgănări 
nejustificate în emiterea 
deciziilor de pensionare, 
care toate la un loc au 
drept consecințe pierderea 
drepturilor de pensie pe una 
sau m'ai multe luni.

Iată cîteva din aceste si
tuații. Grupul de șantiere 
nr. 1 din cadrul Trustului 
de construcții Baia Mare a 
trimis Oficiului de pensii 
din Șimleul Silvaniei do
sarul de pensionare al fos
tului său angajat, Leontin 
Pop, din comuna Letca, ju
dețul Șălaj, la data de 23 
iulie 1969. Dosarul a ajuns 
la Oficiul P.T.T. din Șim
leul Silvaniei chiar a doua 
zi. Normal era ca acest do
sar să fie depus imediat la 
Oficiul de pensii, care, pe 
baza actelor cuprinse în el, 
trebuia să emită decizia de 
pensionare. Dar nu s-a în- 
tîmplat așa.. Oficiul P.T.T. 
și Oficiul de pensii din 
Șimleul Silvaniei s-au „tîr- 
guit" timp de 22 zile ce să 
facă cu respectivul dosar. 
Motivul ? Pe buletinul de 
expediție era trecut nume
le lui Leontin. Pop, iar pe 
plicul cu rare se afla do
sarul adresa corectă a o- 
ficiului de pensii. Pînă 
cind cele două oficii (P.T.T. 
și de pensii) s-au hotărît 
să rezolve „dilema", a tre
cut termenul legal de trei 
luni, în care dosarul tre
buia. să ajungă la oficiul 
de pensii. Astfel că, sala
riatul în cauză a pierdut 
drepturile de pensie pe trei 
luni. Alt caz. 
ciun, din 
cești-Vîlcea, 
șantierului 
Brezoi din

data desfacerii contractului 
de muncă în vederea pen
sionării sau a încetării plă
ții ajutorului pentru inca
pacitate temporară de 
muncă numai dacă cererea 
sa, împreună cu toate ac
tele necesare, ajunge la o- 
ficiul de pensii in termen 
de 3 luni de Ia ivirea aces
tor situații. Tot din cau
za întocmirii cu >întir-

Intreprinderilor sau Insti
tuțiilor, că orice conducă
tor de unitate are obliga
ția să controleze pe cei 
care lucrează efectiv în 
acest sector, să înlăture ne
ajunsurile în acest dome
niu.

Aceste „scăpări" duc la 
încălcarea prevederilor le
gale în legătură cu pensio
narea salariaților, la preju-

pentru mun- 
el de-a lun-
— după cum 
scrisorile so-

Se impun măsuri ferme,
categorice pentru a se închide

DOSARUL
DOSARELOR

DE PENSII!
o

1i

Conform legilor in vigoare, | 
persoanelor cu antecedente pe
nale nu le pot fi încredințate I 
gestiuni. Este și cazul lui Fran- I 
else Toth. Mai' cu seamă. dat,fir ’ 
ind faptul că „palmaresul" său i 
penal este de-a dreptul Impre- I 
sipnant. Reținem: de două, oft .1 
■...............................- ■■ .................... I
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condamnat la. cîte fi . luni incKi-'. . 
soare pentru abuz in serviciu, o 
condamnare de 8 luni închisoare 
pentru neglijentă în serviciu și 
3 ani închisoare pentru delapi
dare. Și totuși, pe motivul că 
susnumitul a fost reabilitat ju- 
decătorește, conducerea O.C.L. 
mixt din Vișeul de Sus, mărini- 
moasă, l-a angajat din nou ges
tionar al magazinului de textile 
încălțăminte din Baia Borșa.

'Proverbul cu „năravul din 
fire..." s-a adeverit și de această 
dată. Ajuns din nou gestionar, 
Toth a început iar învirtelile. La 
inventarul făcut de organele de 
specialitate în gestiunea sa a 
fost constatată o lipsă de... 
626 000 lei ! La aceasta se adaugă 

■ nerealizarea sarcinilor de vîn- 
zări (de ordinul milioanelor) și • 
perturbațiile create in Aprovizio
narea populației. Toth este ares
tat ; va răspunde pentru faptele 
sale în fața justiției. Celor care 
l-au ocrotit și menținut în func- | 
ție, încâlcind legile statului, 
răsplată li se pregătește ?

Cu cine
ce

Marin Cră- 
comuna Băl- 

salariat 
de drumuri 
cadrul I.C.T.- 

Brașov, a fost propus de 
comisia de expertizare a 
capacității de muncă pen
tru pensionare, 
lie 1969, fiind 
prin decizia nr. 
gradul II de 
te. Prin urmare, la 10 iu
lie 1969, Marin Crăciun a 

. încetat activitatea salaria
tă, /apt consemnat și 
carnetul do muncă. Nor 
era .ia în termen de 10 
de la primirea deciziei me
dicale întreprinderea să 
trimită dosarul complet la 
organul de pensii în raza 
căruia îsi are domiciliul 
angajatul respectiv. Dar 
lucrurile n-au decurs așa ; 
unitatea respectivă a de
pus dosarul la Oficiul de 
pensii din Rm. Vîlcca pe... 
16 octombrie 1969. Din a- 
ccastă cauză. Marin Cră
ciun a pierdut drepturile 
de pensie ce i se cuveneau 
pe timn de patru luni de 
zile (iulie—octombrie 1969).

Un caz asemănător s-a 
petrecut și la Direcția re
gională C.F.R. Craiova, 
care a înaintat la Oficiul 
de pensii din Tr. Severin 
dosarul de pensionare al 
fostului său angajat Gheor
ghe I. Roșu, abia după 
șapte luni de la desfacerea 
contractului de muncă ! 
Or, se știe (sau ar trebui 
să se 
re se 
primi

al

știe) că salariatul ca- 
poate 

cu

ziere a dosarului de pen
sie de către 
dere — Unitatea 
tare forestieră 
Ilie Cadar din 
Răstolița-Mureș, 
în urma unui accident de 
muncă, a fost frustrat de 
drepturile de pensie cuve
nite pe patru luni de zile. 
Care sint cauzele acestor 
anomalii ? Cum se expli
că asemenea tărăgănări în 
rezolvarea unor chestiuni 
vitale pentru salariații care 
se pensionează 7

Adesea, la aceste între
bări puse unor conducători 
de unități primești invaria
bilul răspuns: „volumul ma
re de muncă al salariaților 
noștri"; „avem probleme de 
producție grele de rezolvat" 
ele. Un singur lucru este 
„scăpat" din vedere, și a- 
nume că pensionarea sa- 
lariaiilor face parte din 
problemele importante ale

întreprin- 
de exploa- 
Reghin — 

comuna 
pensionat

dicierea acestora în dreptu
rile lor. , " 
lor este
— sublinia 
Stănculescu. 
județean de 
ciale și
— dar pare 
cum aceasta este nesocoti
tă de unele unități. Bună
oară, așa cum prevede le
gea nr. 27/1966 (republica
tă), dosarele trebuie depuse 
la oficiile de pensii in 
termen de cel mult trei 
luni de cînd s-a desfăcut 
contractul de tnuncă sau a 
încetat plata ajutorului 
pentru incapacitate de mun
că. Numai respcctîn- 
du-se acest termen, se poa
te asigura o continuitate în 
obținerea veniturilor celor 
care se pensionează. Alt
fel, depășindu-se cele trei 
luni, plata pensiei și a aju
torului social îheepe de la 
data de 1 a lunii următoa-

„Legislația pensii- 
destul de clară 

tov. Elisabeta 
șefa Oficiului 

asigurări so- 
pensii Argeș 

inexplicabil

re în care s-au depus la 
oficiul de pensii cererea de 
pensionare și toate actele 
necesare.

Principala cauză a întîr- 
zierilor în întocmirea și de
punerea dosarelor — am re
ținut, în continuare, din in
vestigațiile noastre — con
stă în faptul că 
conduceri de unități 
controlează activitatea 
viciilor de 
subordinea 
tele încredințează sarcina 
întocmirii dosarelor unor 
funcționari necorespunză
tori. Nu de puține ori se 
primesc la oficiile de pensii 
dosare incomplete sau cu 
acte nevalabile, ceea ce de
clanșează un șir de cores
pondențe între oficii și în
treprindere. întreprinderea 
de prospecțiuni geologice 
și geofizice-București a 
trimis Oficiului județean de 
asigurări sociale și pensii 
Argeș, la 8 iulie a. c„ dosa
rul de pensionare al fos
tului său angajat Gheorghe 
Banu. din Leordeni-Argeș. 
Pe lingă faptul că dosarul 
a fost expediat cu foarte 
mare întirziere, din el lip
seau unele acte, printre ca
re cel mai important, do
vada încetării plății ajuto
rului de boală. Se înțelege 
că rezolvarea dosarului a 
întirziat. Implicit, cel ce va 
avea de suferit va fi sala
riatul în cauză — și aceas
ta datorită neglijenței unor 
funcționari din întreprinde
rea amintită, plătiți pentru 
a-sf face datoria.

Dreptul la pensie este a- 
sigurat prin lege tuturor 
salariaților care au împli
nit vîrsta necesară ■ sau au 
fost încadrați într-o cate
gorie de invaliditate. Ni
mănui nu-i este îngăduit 
să ignore acest lucru, să 
lezeze pe cetățeni în drep
turile lor. Conducerile uni
tăților tiebuie să aibă în, 
vedere că. în primul rînd, 
ele au obligația să respec
te aceste legi, să controle
ze îndeaproape pe cei puși 
să întocmească dosarele de 
pensionare. Este inadmisi
bil ca unui cetățean care 
a servit unitatea ani în șir 
să i se facă greutăți de 
către funcționarul X sau Y, 
ca el să hgtă drumuri ne- 
sfîrșite pe la diferite uși 
pentru a obține ceea ce 
i se cuvine prin lege.

Trebuie să se ia măsuri 
ferme, drastice ca vinovății 
să stfporte financiar conse
cințele propriilor lor gre
șeli, să-î despăgubească pe 
cei care au fost prejudiciali 
pentru întreaga perioadă în 
care aceștia nu și-au primit 
drepturile ! Așa este drept 1

personal 
lor, iar

unele 
nu 

ser- 
din 
al-

AMBALAJELE
de la auxiliar periferic

la obiect al producției moderne
Evoluînd de la simplu obiect la 

sistem funcțional, ambalajul'nu mai 
este considerat o parte „inertă", ci 
un element integrat în procesul de 
producție, transport, depozitare și 
desfacere a mărfurilor ; valoarea lui 
este cuprinsă între 5—10 la sută din 
costul produselor. Ca urmare a creș
terii preocupării ministerelor și a al
tor organe centrale s-au obținut noi 
sortimente și tipuri de materiale și 
ambalaje, au sporit capacitățile des
tinate fabricării acestora, a crescut 
volumul mărfurilor preambalate. 
Prin traducerea în viață a măsurilor 
preconizate, producția de ambalaje a 
înregistrat însemnate progrese ; ea 
a crescut în actualul cincinal cu 18— 
24 la sută anual, recuperîndu-se ast
fel parțial unele rămîneri în urmă. 
Sub aspect valoric, producția de am
balaje a ajuns în 1969 la circa 4 mi
liarde lei, față de circa 2,5 miliarde 
lei în 1966, fiind astfel satisfăcute în 
mult mai mare măsură cererile be
neficiarilor interni și externi.

Se relevă, totodată, o anumită 
schimbare și în structura materiale
lor utilizate la confecționarea amba
lajelor ; astfel, a crescut ponderea 
ambalajelor din carton-hîrtie și ma
teriale plastice și a scăzut ponderea 
ambalajelor din lemn, deficitare și 
depășite din punct de vedere tehnic ; 
de exemplu, în ultimii doi-trei ani, au 
fost introduse — în locul celor din 
lemn — peste 1 300 000 navete din 
material plastic. în afară de aceasta, 
a fost unificată și îmbunătățită le
gislația privind producția și circulația 
ambalajelor, au fost perfecționate 
peste 600 standarde, s-a ameliorat 
gospodărirea ambalajelor, s-au luat 
unele măsuri pentru promovarea pa
letizării și containerizării.

Cu toate că rezultatele obținute 
în acest domeniu sînt incontestabile, 
totuși problema ambalajelor nu 
poate fi considerată încă rezolvată, 
nici din punct do vedere cantitativ 
și calitativ, nici sub aspect organiza
toric. Comparativ cu o serie de țări 
dezvoltate, ponderea valorică a lem
nului și textilelor folosite la confec
ționarea ambalajelor este încă de 3—7 
ori mai mare. Unele produse de mare 
serie, ca mobilă, sticlă (foi), textile, 
utilaje sînt transportate încă în 
ambalaje din lemn, grele și uneori 
supradimensionate. Nici cerințele de 
ordin calitativ ale unor materiale, 
celulozice produse nu sînt satisfă-

porniți 
la drum?

Este bine să reflectați înainte 
de a recurge la un mijloc de 
transport ocazional. într-una din 
zilele trecute, două tinere din 
satul Mîndrești (Botoșani) au o- 
prit, în drum spre casă, auto
camionul 21—BT—801 — pro
prietatea uzinei electrice Boto
șani — și au urcat în cabină, Mă
turi de șoferul Aurel Ursuleanu. 
După cîteva minute au ajuns la 
destinație, dar șoferul nici gind 
să oprească. în acele momente, 
el avea alte gînduri cu pasage
rele „culese" de pe drum. în 
aceste condiții, una dintre ele — 
Rodica Hîrtie — a sărit din ca
bină în timpul mersului, acci- 
dentîndu-se grav. Imperturba
bil, conducătorul auto și-a con
tinuat mai departe drumul, Iă- 
sind victima în șanțul șoselei. 
Acum, fără îndoială, el va răs
punde în fața organelor compe
tente pentru fapta sa. Dincolo de 
aceasta, însă, cazul demonstrează 
că, în asemenea situații, un 
plus de prudență din partea că
lătorilor este întotdeauna bine
venit. Asigurați-vă deci cu cine 
vă însoțiți la drum.

Păgubașul 
necunoscut

Zilele trecute, lucrătorii sta
ției C.F.R. din Toplița s-au tre
zit cu un „chilipir" neașteptat : 
un vagon încărcat cu 15 tone ci
ment. Vagonul, purtînd seria G 
și numărul... 005311951361, nu 
era însoțit de nici o scrisoare 
explicativă, făcind imposibilă de
pistarea expeditorului sau des
tinatarului. In speranța că ori 
unul, ori altul va porni cîndva 
în căutarea vagonului, ceferiștii 
toplițeni l-au descărcat și sînt 
în așteptarea păgubașului. 15 
tone de ciment revendică un stă- 
pin. Cine răspunde la apel ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînleii"

cute cum se cuvine. Astfel, cartonul 
ondulat de la Fabrica de hîrtie cre- 
tată-Ghimbav, cartonul duplex de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie-Că- 
lărași, celofanul și benzile adezive 
pe suport de celofan de la Combina
tul de fibre artificiale-Brăila sînt de 
calitate nesatisfăcătoare, hîrtia imi
tație pergament produsă de fabrica 
„Reconstrucția" din .Piatra Neamț 
continuă să aibă o rezistență scă
zută, crapă la îndoire. Este, de ase
menea, insuficientă preocuparea din 
partea unor ministere producătoare 
pentru realizarea la un nivel calita
tiv ridicat a benzilor adezive pe su
port de hîrtie, armate cu fire sinte
tice sau naturale, a benzilor auto- 
adezive pe suport de celofan ; se 
practică încă diferite tehnologii de 
imprimare și confecție depășite. In 
nu puține cazuri, întreprinderile 
noastre de comerț exterior intîmpină 
dificultăți la contractarea, pătrunde
rea sau i 
terne, ca 
țuri mai 
exportate, 
jelor.

Nu este 
să arătăm 
asimilarea 
teriale, în 
plastice, celulozice și metalice, va
loarea materialelor și ambalajelor ce 
se importă este încă mare, ea depă
șind 100 milioane lei valută, fără a 
socoti pe cele procurate de la unii 
beneficiari externi și plătite direct 
prin produse. Or, acesta este un e- 
fort valutar prea mare pentru sta
tul nostru și trebuie făcut totul pen
tru diminuarea lui. în sfîrșît, în di
ferite fabrici continuă să existe încă 
utilaje de preambalare care nu sînt 
folosite decît la 15—20 la sută 
capacitatea lor proiectată.

Pornind de Ia analiza situației ac
tuale, viitorul plan cincinal cuprinde 
— și în acest domeniu — măsuri im
portante, care vor contribui la con
tinua modernizare a ambalajelor. în
tre altele, este vorba de asimilarea 
producției unor sortimente noi de 
materiale pentru acest scop, redu
cerea consumului de material lem
nos. îmbunătățirea calitativă a unor 
ambalaje și a materialelor destinate 
acestora, extinderea paletizării șl 
containerizării mărfurilor. Nivelul de 
preambalare în anul 1975 la unele 
produse principale (ulei comestibil, 
lapte de consum, unt, tricotaje) va 
reprezenta circa 70—90 la sută din 
totalul livrărilor la fondul pieței. Dar, 
deși ritmul de dezvoltare și diversi
ficare ■ producției interne de mate
riale plastice în perioada 1971—1975 
este.intens, nu se va putea satisface, 
în totalitate, necesarul pentru amba-, 
laje. în acest context, ar fi indicat 
ca la defjnitiyoțța planurilor ,apu- 

’’ aMf'sS'ke caute' posibilități suplimen
tare pentiu devansarea produc
ției de materiale plastice, pen
tru realizarea unor sortimente 
de carton ondulat de calitate superi
oară sau înnobilat, pentru dezvolta
rea capacităților de producție la 
mucava și confecții de mucava, pen-

menținerea pe piețele ex- 
și la obținerea unor pre- 
avantajoase la mărfurile 

, datorită tocmai ambala-

deloc lipsit de importanță 
că, din cauza întîrzierii în 
unor sortimente de ma- 
special în domeniul celor

din

tru creșterea volumului și calității 
ambalajelor.

îmbunătățirea nivelului preamba- 
lării produselor în anii 1971 —
1975 ridică în fața Comitetului de 
Stat al Planificării, a ministerelor și 
a Oficiului pentru ambalaje sarcina 
de a lua măsuri în continuare pentru 
creșterea capacităților de preambala- 
re,imprimare și confecționare de am
balaje prin prevederea unor linii teh
nologice complete la unitățile noi și 
pentru dotarea corespunzătoare a 
celor existente. Este, de asemenea, 
absolut necesară dezvoltarea, in acest 
domeniu, a unei activități specializate 
de cercetare, proiectare, experimen- • 
tare și încercări, în cadrul institute
lor de cercetare, ca și la laboratorul 
central al Oficiului pentru ambalaje 
în curs de dotare, Sînt oportune, tot- • 
odată, acțiuni mai decise pentru 
specializarea cadrelor și introducerea 
în învățămîntul superior de speciali
tate a unor cursuri scurte sau capi
tole de cursuri privind tehnica și e- 
conomia ambalajelor ; pentru unifi
carea prețurilor la o serie de amba
laje și promovarea unei politici sti
mulative de prețuri la anumite ca
tegorii de materiale și ambalaje ; 
pentru prognoză și marketing, me
tode de testare în domeniul esteticii 
și altele. De mare actualitate sint 
îmbunătățirea structurii industriei 
noastre de ambalaje și repartiz«rca 
ei avantajoasă din punct de ve-.ere 
teritorial, în vederea evitării unor 
transporturi neraționale, precum și 
problemele privind specializarea unor 
întreprinderi de proiectare, grafică 
sau producția de ambalaje.

Cu alte cuvinte, pentru dezvolta
rea în continuare a activității în do
meniul ambalajelor, în afara investi
țiilor și măsurilor prevăzute prin 
planuri anuale șl de perspectivă, este 
necesară perfecționarea cadrului or
ganizatoric care să permită o mal 
bună coordonare a problemelor com
plexe ridicate pe economie, influen
țarea directă a producției și reparti
ției de materiale și ambalaje, apli
carea mai efitientă a măsurilor ne
cesare în domeniul producției, circu
lației, gospodăririi, preambalării, 
containerizării și paletizării mărfu
rilor. In acest sens, se poate aprecia 
că întărirea rolului Oficiului pentru 
ambalaje, ca organ de sinteză, orien
tare, control și coordonare a măsuri
lor ce se iau în domeniul tehnicii șl 
economiei ambalajelor, printr-o mai 
strînsă conjugare a activității lui cu 
activitatea de planificare și aprovi
zionare tehnico-materială, poate avoa 
efecte din cele mai pozitive. Astfel, 
se vor evita și unele paralelisme și 
rezolvări greoaie ale unor probleme 
ce necesită luarea de măsuri coordo
nate și operative pentru asigurarea 
„cantitativă și calitativă a ambalajelor 
în raport cu cerințele dezvoltării e- 
conomiei naționale, necesitățile de 
export, tendințele pozitive din țările 
industrializate.

Gheorghe PÎRVAN

la 9 iu- 
in cadrat, 
1394. in 

invaiiditn-

Dr. ing. Sergiu SCADOVSCHI 
directorul Oficiului 
pentru ambalaje

CÎND TEHNICA FACE „CASĂ BUNĂ“ CU ARTA

Foto : S. Cristian
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Cabana „Muntele Roșu" oferă turiștilor un reconfortant popas
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pensionează 
pensia începind

(Urmare din pag. I)

mod clasată, fără a se fi 
depășit stadiul constatări
lor de teren ; „Există zgo
mot în Capitală ? Da, este 
nociv" ! ...Și constatările se 
opresc de obicei aici.

Dacă s-au întreprins u- 
nele acțiuni de combatere 
și anihilare a surselor de 
zgomot industrial, deși, 
cum s-a văzut, nu pe mă
sura , cerințelor, situația 
așa-numitelor zgomote ci
tadine secundare este și 
mai critică. Dat fiind ca
racterul lor incidental, de 
acestea nu se ocupă ni
meni. Inspectoratul sani
tar de stat al orașului, 
Comisia de acustică a A- 
cademiei, Institutul de i- 
gienă și sănătate publică 
sint preocupați în exclu
sivitate de cercetarea zgo
motului uzinal, pe tema 
căruia s-au scris, de altfel, 
mii de pagini de studiu. 
Se știe însă că dacă sînt 
cumulate zgomotele produse 
în imobile de diverse apa
rate electrocasnice, tele
vizoare. radiouri, ascen
soare, instalații de venti
lare și condiționare, de 
magazinele de desfacere, 
cinematografe, gări, cifrele 
decibelilor se ridică în u- 
nele ore la intensități 
inadmisibile și absolut in
suportabile. în condițiile 
în care frecvența lor a 
crescut considerabil, ni se 
pare de neînțeles ca stu
diul lor să fie lăsat pe un 
plan secundar. Există, e 
adevărat, o decizie (nr. 307 
din 23 mai 1969), emisă de 
Consiliul popular al mu
nicipiului București, care 
sancționează producerea de 
zgomote în interiorul a- 
partamentelor, al spațiilor 
de folosință comună ale u- 
nui imobil, dacă acestea 
sînt de natură să tulbure 
liniștea locatarilor. Pentru 
zgomotele produse cu bună 
știință de diverși cetățeni 
(prin intermediul aparate.

lor de radio, televizoarelor, 
difuzoarelor, magnetofoa- 
nelor sau al altor dispozi
tive), în condiții în care 
liniștea și odihna locatari
lor este periclitată, se dau 
din cînd in cind amenzi. 
Dar, ca și in cazul poluării 
atmosferei, organele de mi
liție, împuterniciții consi
liului popular intervin rare
ori din proprie inițiativă 
pentru a sancționa astfel de 
abateri, iar atunci cînd o 
fac, acțiunea are mai mult 
un caracter de campanie, 
după care lucrurile sint din

întreprinderi. Ne întrebăm 
de ce nu se aplică legea și 
în astfel de cazuri ? De ce 
se ocolește legea și in cazul 
acelor autovehicule aparți- 
nind unor particulari, do
vedite cu defecțiuni de mo
tor ?

în toate capitalele din 
lume circulația grea auto 
este deviată spre zonele 
periferice ale orașelor ; la 
noi se vorbește mult pe a- 
ceastă temă, și există chiar 
o decizie a C.P.M.B. în a- 
cest sens, dar progresele 
sint încă mici. E adevărat.

în aceste condiții, liniștea 
devine pentru cetățean un 
adevărat lux ■ !...

Desigur, tramvaiul con
tinuă să rămînă un mijloc 
de transport in comun încă 
indispensabil. Dar de ce 
atît de multe vagoane se 
aseamănă, din punct de 
vedere acustic, cu o gră
madă de fier vechi rosto
golită pe caldarîm ? Este 
cunoscut că, în multe țări, 
roțile tramvaielor au un 
bandaj care elimină zgo
motul, vagoanele circulînd 
cu simplu foșnet silențios

D

LINIȘTEA ORAȘULUI
nou date uitării. Dacă a- 
ceste surse de zgomot sînt 
oarecum incidentale, și pot 
fi reduse la zero prin inter
venția asociațiilor de loca
tari, în schimb, alte zgo
mote de intensități mult 
mai (țrave se produc în to
iul nopții ; ele provin de la 
diverse autovehicule pe 
care nimeni și nimic nu le 
poate reduce la tăcere. Se 
poate spune fără exagerare 
că, în momentul de față, 
adversarul numărul unu al 
odihnei bucureșteanului este 
zgomotul pe care-1 fac o 
serie de autovehicule I.T.B., 
autobuze cu țevi de eșapa
ment defecte, transformate 
în „mitraliere" ad-hoc. cu 
frine ce emit niște scrîș- 
nete prelungi și sfredeli
toare. cu motorul mugind 
la ambalare etc. Nu o 
mică „contribuție" la zgo
motele nopții aduc autove
hiculele care au misiunea 
de a curăța străzile, aparți- 
nînd I.C.A.B.-ului sau altor

din unele zone centrale au 
fost scoase tramvaiele. Dar 
sint ore in care zeci de 
autocamioane trec nestin
gherite pe cele mai centrale 
artere, tulburind liniștea ce
tățenilor. Nimeni nu le ia 
în seamă, cu excepția celor 
treziți din somn. Iată, de 
pildă, Drumul Taberii — u- 
nul din noile cartiere ale 
Capitalei — este supus u- 
nui adevărat bombardament 
de zgomote, datorate auto
bazelor ce-și au sediul de-a 
lungul străzii Bujoreni ! Nu 
e oră din noapte la care să 
nu se audă pîrîitul țevilor 
de eșapament. ambalarea 
motoarelor. Intenția urba
niștilor de a construi un 
cartier liniștit a rămas un 
deziderat. Măsurătorile e- 
fectuate în prezent de spe
cialiștii Comisiei de acus
tică a Academiei demon
strează că. în permanentă, 
în cartierul Drumul Tabe
rii există zone unde zgo
motul depășește 60—80 dB.

pe linii. Să fie acesta un 
lucru atît de greu de rea
lizat și la noi ?

Există soluții pentru re
ducerea acestor focare de 
zgomot citadin ? Specialiș
tii cu care am stat de 
vorbă socotesc că s-a făcut 
un pas înainte, prin inven
tarierea surselor de zgo
mot uzinal în București. 
„Această operație trebuie 
să fie susținută de un pro
gram — ne-a spus prof, 
dr. Aurelian Stan — secre
tarul Comisiei de acustică 
a Academiei — sau de un 
plan de măsuri, asemănător 
cu cel existent in cazul 
poluării atmosferice, care 
să fixeze termene precise 
de anihilare, totală sau 
parțială, a tuturor surselor 

» producătoare de zgomot de 
natură să lezeze sănăta
tea publică".

După opinia noastră, 
fără a minimaliza cu nimic 
eforturile depuse, credem 
că un asemenea instru

ment nu poate fi pe deplin 
eficace decît in ziua în 
care fenomenul va fi cer
cetat și măsurat pe an
samblu, nu pe parcele, cum 
s-a procedat pînă acum. A 
doua etapă ar trebui să 
aibă un caracter preven
tiv, în care să se insonori- 
zeze de Ia „naștere" cele 
mai nocive surse producă
toare de zgomot, fie indus
trial, rutier sau de altă 
proveniență. Măsurile teh
nice se cer, totodată, coro
borate cu măsuri de edu
cație cetățenească. (Recen
tul decret privind liniștea 
publică este binevenit și 
din acest unghi de vedere). 
Cetățenii Capitalei, ai ora
șelor în general, să fie sis
tematic avertizați de con
secințele acestui fenomen, 
de efectele negative asu
pra muncii, odihnei și să
nătății lor. Or, în această 
privință, organele sanitare 
n-au întreprins pînă acum 
aproape nimic notabil. 
Lupta Împotriva acestui 
pericol public nu poate fi 
dusă cu jumătăți de mă
sură. Ea necesită acțiuni 
coordonate din partea fac
torilor interesați, menite 
să armonizeze necesitățile 
tehnico-economice ale în
treprinderilor cu cele 60- 
cial-cetățenești, în așa fe! 
incit liniștea orașului să 
depășească faza de dezide
rat. Credem că punctul 
de interferență al tuturor 
contribuțiilor ce sînt de do
rit în soluționarea acestei 
din ce în ce mai acute 
probleme trebuie să se afle 
la forul municipal, primul 
chemat să acționeze in 
sensul inițierii unor măsuri 
menite să ducă Ia rezolvă
rile cele mai bune. Și spe
răm că sugestiile făcute 
vor putea fi receptate fie 
chiar și pe fondul din ce 
in ce mai strident-sonor 
pe care trebuie, cu voie, 
fără voie, să-l înregistrăm 
încă.

In cele două decenii de acti
vitate, Fabrica de mobilă „23 
August" din Tîrgu Mureș și-a 
cîștigat un binemeritat presti
giu atît în* țară, cît și peste ho
tare. S-a încetățenit aici o tra
diție a produselor de înaltă ca
litate, care îmbină avantajele 
tehnicii cu măiestria meșterilor 
în prelucrarea lemnului. Mobila 
frumoasă, pretențioasă în execu
ție, cere mîini îndemînatice. 
Preocupați de creșterea eficien
ței economice și a gradului de 
competitivitate, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii fabricii a- 
cordă o atenție deosebită creării 
unor tipuri de mobilă cu carac
teristici superioare. Numai în 
ultimii ani au fost prezentate 
la expozițiile și tîrgurile interna
ționale de la Londra, Moscova, 
Koln, Osaka și altele peste 500 
de prototipuri de mobilier într-o 
gamă largă de variante construc
tive și funcționale. Pretutindeni, 
exponatele fabricii au atras a- 
precierile vizitatorilor.

Ce noutăți oferă în prezent 
Fabrica de mobilă din Tîrgu 
Mureș ? Cu organizațiile comer
ciale din diferite orașe ale țării 
s-au încheiat contracte de li
vrare pentru garniturile comple

xe 623/11 și pentru fotoliile 
„Triumf". Garnitura complexă 
623/11 oferă o diversitate de 
funcțiuni și confort, este reali
zată într-o linie modernă. Ea se 
compune dintr-un dulap cu 
două uși demontabile, compar
timentat pentru haine și lenjerie, 
un bufet-vitrină cu geamuri cu- 
lisante, bar cu ușă rabatabilă, o 
bibliotecă cu vitrină, o canapea 
extensibilă și o măsuță demon- 
tabilă, 6 scaune tapițate, 2 fotolii 
și un scaun cu brațe. Garnitura 
este executată cu furnir estetic 
la exterior, iar subfumiruirea și 
finisajul cu luciu și semi-luciu 
sînt făcute în culoarea naturală 
a lemnului. In ce privește foto
liul „Triumf", acesta este de- 
montabil, avînd o ,tapițerie rela
xantă, confecționată dintr-o per
nă de poliuretan pe suport de 5 
elastice, cu spătar detașabil. O 
recunoaștere a strădaniei Fabricii 
tîrgumureșene de a realiza, an 
de an, o producție tot mai mare 
și la un nivel calitativ superior, 
o constituie acordarea Diplomei 
și titlului de evidențiată în în
trecerea socialistă pe ramură.

Lorand DEAKY 
corespondentul „Scînteii*

HANURI
Acum, în plin sezon turistic, 

este necesară mai mult ca ori- 
cînd asigurarea unor condiții cît 
mai bune de deservire a celor 
plecați în drumeție, pe diverse 
trasee ale țării. Tocmai în acest 
scop una din preocupările coope
rației de consum a fost aceea de 
a amplasa unități de alimentație 
publică și servire turistică în 
locurile cele mai pitorești de pe 
itinerarele cele mai căutate.

Astfel, pe șoseaua Cluj—Ora
dea la km 537 DN—1—7, la o 
altitudine de peste 600 m, pe 
Dealul Piatra Craiului, este am
plasată una dintre cele mai mo
derne și frumoase unități : HA
NUL TURISTIC PIATRA CRA
IULUI, cu o capacitate de caza
re pentru 44 persoane în camere 
cu confort categoria I, cu 2 și 3 
paturi. La restaurantul unității 
se servesc în permanență mîncă- 
ruri specific ardelenești, specia-

TURISTICE
litatea bucătarilor constituind-o 
renumita mîncare „Rizoto cu ciu
perci". Tot aici s-au amenajat 
tonete speciale cd obiecte de ar
tizanat, cadouri, amintiri.

In județul Covasna, în stațiu
nea cu același nume — stațiune 
balneară, unde se pot trata afec
țiunile cardio-vasculare, reumati
ce și nevrotice — HANUL TU
RISTIC „COVASNA" oferă con
diții de cazare pentru 45 persoa
ne. Sînt asigurate condiții de 
confort categoria I, hanul avînd 
grup sanitar propriu și un res
taurant la care pot lua masa 200 
de persoane.

Liniștea, aerul tonifiant, fru
musețea peisajului montan și mai 
ales clima blîndă constituie tot 
atîtea puncte de atracție pentru 
cei ce vin în această localitate. 
Rețineți: Hanul turistic „Co
vasna" — confort, ambianță plă
cută, recreere reconfortantă 1
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pagina economică
Succese de prestigiu 

ale maeștrilor 
lemnului

Citeva vagoane de marfă 
trag lingă depozitele fa
bricii ca o trăsură la sca
ră. Se încarcă obiecte vo
luminoase, ambalate cu 
grijă : mobilă. Un fluier 
scurt și garnitura ferovia
ră se pune în mișcare. Lo- 
eul ei va fi luat curind de 
alte vagoane. Vor trage 
tot așa, ca o trăsură la 
■cară, vor încărca mobilă 
ți apoi vor pleca. Aici, pe 
„platforma lemnului" din 
Focșani, ritualul acesta de 
muncă se repetă uneori de 
citeva ori pe zi. Ne aflăm 
la noul combinat de ex
ploatare și industrializare 
a lemnului. Se valorifică' 
aici pădurile de pe valea 
Milcovului, Putnei, Șușiței, 
Zăbalei. Apele acestor 
tHuri curg de cînd se știu 
printre steiurile de piatră. 
Codrii de legendă au „curs" 
și ei, împinși la vale de lă
comia foștilor stăpîni ai bo
gățiilor forestiere, încît 
Sadoveanu exclama în 
1937 : „Frumoasă, veche și 
tristă țară Vrancea. De
vastată, despădurită, mă
cinată de „puhoaie"..."

Anii socialismului, ca ur
mare a politicii partidului 
de valorificare superioară a 
resurselor naturale ale ță
rii, au deschis un nou 
destin și pentru ' aceste 
străvechi meleaguri. S-au 
desfășurat vaste acțiuni de 
împăduriri, culmi golașe în 
urmă cu decenii și-au re- 
dobîndit vestmîntul pădu
ros. Patrimoniul forestier, 
cu bazine mai vechi și mai 
noi — Mișina, Bucutoasa, 
Greșu, Salcia — au fost a- 
șezate sub semnul unei ex
ploatări raționale.

— Combinatul de la poa
lele Vrancei, ne spune ing. 
Lucian Olteanu, este o ve
rigă din salba de fabrici 
construite în anii noștri 
pentru valorificarea supe
rioară a acestei mari bogă
ții a țării - lemnul. ET în
seamnă pentru acest ți
nut — caracterizat în tre
cut prin lipsa oricărei in-n 
dustrii — nu numai o posi
bilitate practică de a pune 
în valoare patrimoniul fo
restier, dar și mijlocul e- 
ficient de antrenare a e- 
nergiilor umane în procesul 
industrializării.

Fabrica de mobilă de aici 
debutează în 1963. Capaci
tatea proiectată : 15 000
garnituri convenționale pe 
an. Anul acesta se vor pro
duce 22 500. Deci, cu aproxi
mativ 45 la sută mai mult 
față de parametrii proiec
tați. Mobilă pentru cerin
țele interne. De asemenea, 
o bună parte din producția 
acestui combinat din ora
șul de „vamă" al pădurii 
vrîncene, Focșani, este des
tinată exportului. Prima 
jumătate a acestui ultim 
an al cincinalului a fost în
soțită și ea. potrivit tradi
ției, de remarcabile înfăp
tuiri. Ne oprim la un sin
gur fapt : realizarea peste 
plan a unei producții glo
bale suplimentare de 4,3 
milioane lei. Convertită în 
ebișnuitele echivalente ale 
combinatului, valoarea asta 
înseamnă : 10 garnituri de 
mobilă pentru export, plus 
cantitatea de 26 000 metri 
cubi de bușteni rășinoase, 
plus 13 000 metri pătrați de 
furnir de fag... *

în tot acest răstimp, 
halele noii fabrici de 
plăci fibrolemnoase (P.F.L.) 
ce se înalță în cadrul com
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binatului s-au împlinit 
prin munca plină de abne
gație a oamenilor. Con
structorii au ridicat de pe 
planșetă, la scara unu pe 
unu, volumele arhitecturale 
din beton și sticlă. După 
ei au venit montorii. 8 500 
tone de utilaje au fost 
montate. Fabrica nouă va 
da anual 114 000 tone de
plăci fibrolemnoase. Insta
lații ți utilaje dintre cele 
mai moderne vor amplifica 
aici efortul și procesul de 
„stoarcere" din lemn a tu
turor resurselor sale.

Noua unitate de plăci
fibrolemnoase trebuie să
producă în acest tri
mestru. Pentru muncitorii, 
tehnicienii, inginerii ce vor 
lucra la fabricarea P.F.L.-
ului, producția a început 
însă din... martie, deși nu 
s-a dat nici o tonă de plăci 
pină acum. Dar, pentru a 
ne explica, să dăm cuvîn- 
tul inginerului Alexandru 
Popescu, unul dintre oa
menii care au venit de la
Blaj.

— 114 000 tone d« . plăci 
fibrolemnoase pe an «u-i o 
sarcină oarecare. Ca de 
altfel și minuirea acestor 
utilaje de înaltă tehnicita
te. îată de ce atenția noas
tră a fost concentrată în 
primul, rînd asupra pregă
tirii oamenilor, pentru a 
garanta eficiența muncii 
lor. Din martie și pină 
acum, la toate eșaloanele 
cuvîntul de ordine a fost 
pregătire și iar pregătire. 
100 de lăcătuși și electricieni 
au urmat cursuri profesio
nale. Obiectele de studiu ? 
Cărțile tehnice ale utila
jelor, tehnologia fabricației 
P.F.L.-ului, exploatarea 
mașinilor .

Alexandru Popescu pre
zintă în continuare eșalo
nul de oameni care au do
vedit un efort profesional 
statornic, pătrunși de res
ponsabilitate pentru „star
tul productiv". Media de 
vîrstă a celor care vor sem
na anual nașterea zecilor 
și zecilor de mii de tone de 
P.F.L. ? 23 de ani. Fabrică 
tînără, energii tinere.

— Unde-ai mai lucrat ? 
îl întrebăm pe lăcătușul A- 
lexandru Vieru, un tînăr 
despre care bănuiam că 
abia a terminat profesiona
la.

— La Adjud.
— Cite luni ?
— 3 ani.
— Aici cum e ?
— Altceva. Dar, vom lu

cra tot cu cheia asta.
Și Alexandru Vieru arată 

cheia de lăcătuș.
La cîțiva pași de el, uria

șa presă hidraulică de 620 
de tone. Unul dintre utila
jele de bază in această hală 
lungă, plină de benzi trans
portoare, exhaustoare, pu
pitre de comandă. La presă, 
un grup de muncitori, sub 
atenta supraveghere a 
maistrului Ion Grigorescu.

— Unde veți munci după 
terminarea lucrărilor de 
montaj ?

— Aici, ne răspunde 
maistrul. în zona asta, ca 
de altfel in intreaga hală, 
lemnul sub formă de fibră 
va circula fără să-1 atingă 
mină de om.

Maistrul Grigorescu îm
preună cu oamenii săi au 
lucrat aici în tot timpul 
montajului. Prin mina lor 
a trecut fiece șurub, fie
ce mecanism. Apoi, nucleul

uman s-a despărțit în 
două. O parte a plecat la 
Bacău, la practică. Cealal
tă parte a rămas la mon
taj. Din ambele grupuri se 
va mai face o selecție, ul
tima, cei mai buni urmind 
să lucreze in această zonă 
a fabricii. ,,Presa — explică 
același maistru Grigorescu 
— obligă pe cel ce o mînu- 
iește și o întreține la o bu
nă pregătire profesională, a- 
tenție și răspundere deose
bite. Să nu uităm : aici, 
fiecare secundă are o în
cărcătură maximă. în 135 
de secunde, de pildă, au 
loc o închidere, o încărcare 
și o presare. 75 kg forță pe 
centimetru pătrat, desiă- 
șurată la 250—260 grade, se 
dezlănțuie în acest timp. 
Timp concentrat, pe care 
avem datoria să-l folosim 
la maximum".

„Platforma lemnului" din 
Vrancea se îmbogățește 
așadar cu o nouă fabrică. 
Pentru patrimoniul fores
tier din această parte a 
țării, fabrica, aflată în pra
gul „startului" productiv, 
inseamnă adîncirea proce
sului de valorificare a ma
sei lemnoase. Inginerii Lu
cian Olteanu, Ion Muntea- 
nu, Petre Axinte ne oferă 
argumente. Ceea ce prezin
tă pentru metal înlocuitorii 
din mase plastice inseamnă 
plăcile P.F.L. pentru... 
lemn. Fabricate din lemn 
inferior, așa-numitul lemn 
de foc, plăcile amintite de
vin materie primă pentru 
mobilă, pentru ambalaje, 
pentru industria autocami
oanelor, avind 1 001 de alte 
întrebuințări industriale și 
casnice. Numai cele 114 000 
tpne ce se vor produce a- 
nual la Focșani vor econo
misi in industria ambalaje
lor circa 200 000 metri cubi 
de lemn care va avea alte 
utilizări.

Dar numai atît ? Impli
cațiile noului obiectiv in
dustrial pe harta Focșanilor 
sînț mult mai ample. în 
primul rînd, ca peste tot 
unde pătrunde suflul tonic 
al industrializării, au loc 
importante mutații profe
sionale și sociale. Fiii vrin- 
cenilor, deprinși altădată 
numai cu podgoritul, cu 
păstoritul, se aliniază rit
murilor cerute de activita
tea industrială. (în 1938, o 
statistică arăta că la Foc
șani, oraș pe atunci de cir
ca 29 000 de locuitori, exis
tau aproximativ 400 de me
seriași. Azi, numai numărul 
celor care lucrează pe 
„platformă" este de cinci 
ori mai mare).

„Numărătoarea inversă" 
la fabrica de plăci fibro
lemnoase a început. în a- 
ceste zile, în halele moder
ne, cu o cromatică plăcută, 
odihnitoare, se dă bătălia 
pentru a rupe din calenda
rul termenelor o zi, două, 
o săptămînă de avans. Pen
tru că fiecare zi de avans 
se măsoară în metri cubi de 
lemn cîștigat și dirijat spre 
întrebuințări superioare. 
„Platforma lemnului" din 
Focșani adaugă foșnetului 
verde al pădurii ecoul 
hdinc al unei metamorfoze 
industriale moderne, meta
morfoză menită să sporeas
că eficienta economică a 
pădurii, să valorifice cît 
mai rațional această preți
oasă bogăție naturală a 
țării.

Hie TANASACHE

în aceste zile, pe marea majori
tate a șantierelor de construcții se 
muncește fără preget, în schimburi 
prelungite, chiar și duminica, asi- 
gurîndu-se execuția ritmică a lucră
rilor, potrivit graficelor stabilite.

în contextul acestei mari mobilizări 
de energii apar puternic contras
tante anomaliile cu care se confrun
tă în prezent activitatea unor mari 
unități de construcții-montaj, cum ar 
fi : întreprinderea de construcții spe
ciale, industriale și montaj Bucu
rești (I.C.S.I.M.), Trustul de construc
ții și montaje miniere (T.C.M.M.) și 
întreprinderea de construcții specia
le pentru transporturi (I.C.S.T.). Deși 
sînt strict specializate în execuția a- 
numitor genuri de lucrări — așa 
cum de altfel reiese clar chiar din 
titulaturile sub care funcționează — 
de la o vreme încoace respectivele 
unități și-au găsit un numitor co
mun . construcția de locuințe pro
prietate personală. în totală contra
dicție cu actele normative în vigoa
re, I.C.S.I.M.-ul. de pildă, care are 
ca sarcină exclusivă să construiască 
uzine și să monteze instalații adec
vate profilului industriei construc
toare de mașini, ridică in Calea 
Griviței 3—5 din Capitală un bloc cu 
34 de apartamente. T.C.M.M.-ul 
construiește în 
str. Popișteanu, 
tot în Capitală, 
un bloc proprie
tate particulară 
cu 132 de aparta
mente. I.C.S.T.-ul 
execută, de ase
menea, în cîteva 
locuri din Capita
lă, blocuri de lo
cuințe proprieta
te personală.

Să admitem că 
în cele trei uni
tăți s-a creat la 
un moment dat 
un excedent de 
capacitate de exe
cuție, care trebuie 
oricum folosit. în 
aceste condiții, de 
ce nu a fost pre
luată de către a- 
ceste întreprinderi 
execuția unor lu
crări cu caracter 
industrial din al
te ramuri, știut 
fiind faptul că pe 
unele șantiere ră- 
mîneriie în urmă 
se datoresc toc
mai lipsei de ca
pacitate de exe
cuție a anumitor 
unități de con
strucții - montaj. 
Sau de ce nu au 
preluat aceste u- 
nități execuția unor obiective so
ciale cum sînt, de exemplu, cămi
nele muncitorești, întrucît la aproa
pe toate aceste lucrări se constată in 
prezent o gravă rămînere în urmă ? 
De ce au optat aceste unități tocmai 
pentru construcții de locuințe proprie
tate personală 7

O examinare în detaliu a faptelor 
ne-a permis să descifrăm resorturile 
care au decis opțiunea. Pentru că, în 
fiecare din cazurile amintite, printre 
viitorii proprietari se află multe ca
dre de conducere ale unităților exe
cutante sau salariați cu munci de răs
pundere în organele superioare care 
coordonează activitatea respectivelor 
întreprinderi. Așa. bunăoară, la a- 
dresa din Calea Griviței 3—5, prin
tre viitorii proprietari se vor afla 
N. Ploeșteanu. director la Centrala 
industrială de mecanică fină și ae
ronautică, Vaier Ghemeș, directorul 
economic al Centralei industriale de 
mașini agricole, Radu Clig. N. 
Bușulenga, șefi de serviciu în 
Trustul de lucrări construcții- 
montaj, organul care coordonea
ză I.C.S.I.M.-ul. în blocul din 
str. Moxa se construiește un apar
tament și pentru 1. Lepădatu, direc
torul general al Trustului de con
strucții de drumuri, poduri, porturi șî 
aerodromuri. în subordinea căruia sa 
află I.C.S.T.-ul, și pentru alți cîțiva 
salariați cu munci de răspundere în 
același trust. Blocul din str. Popiș
teanu numără printre viitorii pro
prietari cadre de conducere ale 
T.C.M.M : Gh Panaitescu. contabil- 
șef, Șt. Gheorghiu, director comer
cial, V. Timoftei, inginer-șef, I. O- 
prișor, director în Ministerul Indus
triei Miniere și Geologiei.

La prima vedere, toți acești soli- 
citanți nu au comis nici o ilegalitate. 
Ca orice om al muncii, ei au depus 
la C.E.C. avansurile legale pen
tru construcția de locuințe pro
prietate personală. Dornici să-și 
vadă împlinite dorințele cit mai 
repede, cei în cauză s-au angajat 
față de Oficiul pentru construc
ția de locuințe proprietate personală 
(O.C.L.P.P.) să găsească și construc
torul dispus să înceapă urgent lucră
rile. Cum era vorba de sa
lariați — și încă dintre cei mai de 
vază — ai unoi importante organe e- 
conomice centrale, în subordinea că
rora se află diferite întreprinderi de 
construcții, s-a apelat, încâlcind spe
cificul activității stabilit prin lege, 
la serviciile acestor unități. Și, ast
fel, pe lîngă contractele sem
nate pentru construirea a zeci și zeci 
de obiective și capacități industriale, 
cele trei mari întreprinderi de con
strucții au mai semnat unul și cu 
O.C.L.P.P.-ul.

Chiar și numai îndepărtarea de la 
rosturile lor. bine rînduite de preve
derile legale în vigoare, merită să fie 
un reproș adresat conducerilor aces
tor unități Dacă în rîndurile de față 
nu ne vom opri mai pe îndelete asu
pra acestui aspect, temeiurile sînt cu

în spiritul 

„legii 
...bunului 

plac“ ?
totul altele și tocmai la ele intențio
năm să ne referim.

Deși aceste construcții proprie
tate personală sînt adaosuri su
plimentare- la planurile de produc
ție ale întreprinderilor amintite, 
printr-o ciudată metamorfoză, tocmai 
lor li s-a acordat maximum de aten
ție, în dauna altor lucrări de larg in
teres economic sau social. Astfel, a 
fost sustras de ta realizarea unor im
portante lucrări de investiții indus
triale sau obiective sociale absolut 
necesare un însemnat potențial teh
nic și uman, care a fost pus in 
slujba exclusivă a unor interese 
particulare. Este, de neînțeles cum au 
putut accepta ministerele de resort 
această abatere de la obiectivul c- 
sențial al planului, de Vreme ce e- 
xistă precizată sarcina de a se ur
genta pe toate căile și prin toate 
mijloacele devansarea termenelor de 
punere in funcțiune, din trimestrul 
IV în trimestrele II și III, a cit mai 
multe capacități productive și tot
odată de a se incepe încă în cursul 
acestui an o seamă dintre lucrările 
de investiții cuprinse în planul anu
lui viitor. Cert este faptul că, tgno- 
rîndu-se această cerință, au fost le
zate comandamente majore ale eco
nomiei naționale.

în susținerea acestei afirmații este 
concludent următorul exemplu. în 
timp ce I.C.S I.M.-ul zorește să ter
mine blocul din Calea Griviței. con
tractat în afara sarcinilor de plan, 
deci suplimentar, execuția noilor ca
pacități de la Uzina de pompe din 
Capitală, de pildă, cu termen planifi
cat de intrare în funcțiune la sfîr- 
șitul acestui an. pentru respectarea 
căruia amintita întreprindere, in ca
litate de antreprenor general, este 
direct răspunzătoare, înregistrează la 
această dată mari rămîneri în urmă 
la lucrările de construcții și montaje.

în loc să încerce o accelerare a rit
mului de execuție, acum cînd timpul 
încă nu este pierdut, constructorul 
și-a stabilit prin 'graficele de execu
ție încheierea lucrărilor la o seamă 
de capacități în cursul anu
lui viitor. Este un caz evident de 
nesocotire a intereselor majore ale 
economiei naționale.

Un abuz întotdeauna a adus după 
el un cortegiu de alte mari sau mici 
abuzuri. De Ia această regulă nu fac 
excepție nici situațiile de față. Din 
analizele organelor Băncii de Inves
tiții rezultă că la execuția a- 
cestor locuințe proprietate persona
lă s-au folosit materiale prevăzute 
pentru diferite șantiere de investiții 
ale statului. Suma de 213 000 lei din 
600 000 lei cît totalizează valoa
rea lucrărilor executate pină la 29 
iunie a. c. de către I.C.S.I.M. la blo
cul din Calea Griviței reprezintă 
cuantumul materialelor destinate prin 
plan altor lucrări. în plus, execuția 
acestei construcții se asigură din fon
dul de salarii aferent activității de 
bază a întreprinderii. Tot cu mate
rialele destinate unor obiective de 
investiții ale statului a intenționat 
să urgenteze lucrările la blocul din 
str. Popișteanu și conducerea Trus
tului de construcții și montaje mi
niere. Deși finanțarea lucrării nu a 
fost încă deschisă, aici au fost adu
se, de pe un șantier al Ministeru
lui Industriei Miniere și Geologiei, 5 

tone oțel-beton,, 
două silozuri de 
ciment cu anexe 
și o rulotă în ve
derea organizării 
de șantier.

Dar să urmărim 
mai departe firul 
neregulilor. Veri- 
ficînd la fața lo
cului șantierul din 
str. Moxa, aparți- 
nînd I.C.S.T., ace
leași organe ale 
Băncii de Investi
ții au constatat o 
discrepanță supă
rătoare între cos
turile lucrărilor 
prevăzute în de
vizul lucrării și 
cele efectiv reali
zate. Potrivit de
vizului, anul tre
cut aici trebuiau 
cheltuiți 238 000 
lei ; în fapt, s-a 
constatat că va
loarea lucrărilor 
executate se ridi
că la 348 000 lei. 
Dtntr-un condei, 
întreprinderea a 
pierdut, numai la 
șantierul din str. 
Moxa, 110 000 lei. 
De fapt, pierderea 
urma să se ridice 
la cel puțin 160 000 
lei ; față de con

tractul încheiat între I.C.S.T. și 
O.C.L.P.P., care menționa construc
ția a 8 apartamente, documen
tația a fost modificată, prevăzîn- 
du-se 9 apartamente. Aflînd , că, 
organele băncii cercetează pro
blema, la 29 iunie a.c. constructo
rul a depus o nouă documentație, care 
cuprinde și cel de-al 9-lea aparta
ment, cît și lucrările suplimentare 
executate ; astfel, automat, valoarea 
construcției a sporit cu peste 180 000 
lei.

După cum se vede, dorind să-si 
facă cît mai repede posibil interesele 
personale (pe care" le-au situat,, din 
capul locului, mai presus de orice), cei 
în cauză parcurg inevitabil — cele trei 
cazuri relatate sînt edificatoare în a- 
cest sens — un întreg lanț de ilegali
tăți, mai mari sau mai mici. Mă
suri se impun de la sine. Cea 
mai potrivită dintre ele este a- 
ceea de a nu se admite sub nici o 
formă încălcarea legislației în vi
goare, care reglementează modul de 
organizare și de funcționare a fiecă
reia dintre cele trei unităț^ de con
strucții-montaj în parte. Rostul exis
tenței lor este de a se consacra în 
exclusivitate realizării rapide și la un 
nivel calitativ cît mai înalt a obiec
tivelor industriale. Respectarea ter
menului de punere în funcțiune a 
noilor obiective constituie deviza in 
numele căreia fiecare din aceste u- 
nități de construcții-montaj trebuie 
să pună în acțiune toate resursele, 
toate forțele de care dispune. Orice 
abatere de la obiectul activității lor, 
orice nesocotire a intereselor majore 
ale economiei constituie o nepermlsă 
încălcare a disciplinei de plan, față 
de care se impufî măsurile de ri
goare.

loan ERHAN
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CONTRASTE
© Cinstea cuvenită 

pentru elită 
și superelită

Numeroase unități a- 
gricole socialiste din 
județul Constanța și-au 
creat un bun renume 
în obținerea unor pro
ducții mari de griu, 
așa cum sînt coopera
tivele agricole din Co- 
badin, Agigea, Chirno- 
geni și multe altele. 
Specialiștii apreciază 
că unul din punctele 
de plecare pe calea 
succeselor în acest do
meniu îl constituie 
calitatea semințelor. In 
acest an s-a organi
zat recoltarea separată 
a loturilor de sămînță 
cu combine bine re
glate și curățate în 
prealabil, pentru a se 
evita impuritățile. Un 
aport deosebit aduc 
unitățile producătoare 
de sămînță elită și su- 
perelită, dintre care se 
detașează stațiunea 
experimentală agricolă 
Valul lui Traian. Anul 
acesta, semințele care 
au obținut această 
înaltă clasificare, ex-

primînd însușiri pro
ductive extrem de pre
țioase, se produc în 
cantități superioare a- 
nilor precedenți. In 
prezent se recoltează 
ultimele suprafețe ale 
loturilor semincere. 
Pentru elită, ca și pen
tru celelalte categorii 
de semințe se acordă 
sporuri de preț, în in
teresul unităților pro
ducătoare, ca și al al
tor zeci și zeci de 
I.A.S. și cooperative 
agricole din alte ju
dețe cărora li se li
vrează sămînță de 
grîu cu însușiri recu
noscute. De relevat că 
în unitățile agricole 
constănțene s-a făcut 
și amplasarea viitoa
relor lanuri de grîu 
încă înainte de începe
rea actualei campanii 
de recoltare. Elita și 
superelita se vor mul
tiplica în lanuri cu 
producții la scara „re
cordurilor".

— „Excelent sau 
foarte prost ?“ 
-„Nu-i nimic,
să se aplice!“

Aducem din nou în 
discuție soarta inova
ției — între timp bre
vetată ca invenție — 
privind un nou sistem 
de acționare a vetre- 
lor de la cuptoarele 
rotative ale laminoa- 
relor — autor, Gheor- 
ghe Roșu, proiectant 
principal la Institutul 
dd proiectări laminoa
re din Capitală. Prile
jul ni l-a oferit răs
punsul contradictoriu 
dat autorului de Cen
trala industrială de 
țevi și trefilate. în e- 
sență, el sună cam 
așa : Inovația nu pre
zintă siguranță în ex
ploatare și nici avan
taje economice certe ; 
noul sistem de acțio
nare propus necesită 
lucrări de întreținere 
complicate ; în plus, 
nu se cunosc obiecti
vele imediate care ar

justifica experimenta
rea acestei inovații la 
Uzina de țevi din Ro
man. După această 
suită de argumente 
urmează surpriza : „în 
ce privește aplicarea i- 
novației ca variantă de 
soluție la proiectele pe 
care le va elabora 
I.P.L. nu avem nimic 
de Obiectat". Adică, 
cum vine asta ? Dacă 
inovația este deficitară 
din atîtea și atîtea 
puncte de vedere, de 
ce se acceptă totuși fo
losirea ei la viitoarele 
obiective ale industriei 
metalurgice ? O ase
menea poziție echivo
că duce la interpretări 
cel puțin... contradic
torii, pe care nici n-am 
vrea să le consemnăm. 
Ne limităm, de aceea, 
la întrebarea: care-i 
adevărul ?

® „Ping-pongul“
vagoanelor

■i

Ventilatoare de calitate,
livrare promptă

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII METALI
CE ȘI APARATAJE I.C.M.A. (str. Industriilor nr. 
3—5 București) livrează, pe bază de comandă, 
fără repartiție, în tot cursul anului 1970, o gamă 
completă de ventilatoare.

VENTILATOARE centrifugale de uz general se
ria VP cu parametrii cuprinși între 1 500 m’/h și 
140 000 m’/h.

VENTILATOARE centrifuge silențioase seria 
VS — monoaspirante, seria VSDA dublu aspi
rante, cu parametrii cuprinși între 1 800 m’/h și 
1700 000 m’/h destinate instalațiilor de ventilație 
al căror nivel de zgomot este limitat în confor
mitate cu normele internaționale.

VENTILATOARE axiale de uz general cu pa
rametrii cuprinși între 16 000 m’/h și 50 000 m’/h.

VENTILATOARE axiale silențioase seria VAFT 
pentru montat în perete cu parametrii cuprinși 
între 300 m’/h și 15 000 m’/h.

VENTILATOARE fabricate de I.C.M.A. asigură 
acoperirea uniformă a domeniului de uiilizare, 
au la bază minuțioase cercetări în laboratoare
le proprii, sînt echilibrate dinamic în conformi
tate cu normele internaționale și garantate pen
tru o funcționare îndelungată.

De asemenea, I.C.M.A. livrează o gamă com
pletă de BATERII de încălzire pentru debite ca
lorice cuprinse între 1 000—400 000 k. cal/h desti
nate instalațiilor de încălzire cu aer cald. Ele 
funcționează cu abur de foasă și medie presiu
ne, apă caldă sau fierbinte. Ele se livrează la 
45 de zile de la primirea comenzii. Parametrii 
funcționali sînt garantați pe bază de măsură
tori făcute pe standurile ÎNCERC.

*

**
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liile populare ; acestea răspund de 
întocmirea in mod corespunzător a 
proiectelor de balanțe de către uni
tățile în subordine, asigurînd, in ca
drul unui proces dinamic, participa
rea largă a furnizorilor și benefi* 
ciarilor, ca și a organelor tutelare, 
ale acestora la alegerea celor mai 
bune soluții de echilibrare a proiec
telor de balanțe și de acoperirea ne
cesarului, fundamentat atît din punct 
de vedere al cantității, cit și al struc
turii sortimentale și eșalonării li
vrărilor. Pe parcursul procesului de 
întocmire a balanțelor materiale, 
Comitetul de Stat al Planificării, De
partamentul aprovizionării tehnico- 
materiale urmează să verifice modul 
de elaborare a balanțelor, colaborind 
la stabilirea soluțiilor de echilibrare 
în concordanță cu sarcinile din pla
nul de stat, cu nevoile și posibilită
țile economiei.

Participarea largă In această etapă 
a procesului de aprovizionare teh- 
nico-materială a tuturor acestor or
gane asigură o continuă conlucrare 
pe orizontală și verticală între furni
zori și beneficiari, permițînd clari
ficarea, încă în această fază de în
tocmire a proiectelor de balanțe, a 
problemelor deosebite ce pot surveni 
în aprovizionarea unor produse. Qe 
fapt, in această etapă se asigură 
concordanța între posibilități și ne
cesități, astfel incit să se treacă la 
încheierea contractelor economice pe 
baza unor balanțe echilibrate.

Elaborarea proiectelor de balanțe 
materiale reprezintă, deci, o etapă 
importantă în activitatea unităților 
economice furnizoare șl beneficiare, 
întrucît servesc drept bază pentru 
încheierea contractelor economice, 
atit a celor de lungă durată, cit și a

□ B B .B 0 B B
celor anuale sau pe termene mai 
scurte. Prin elaborarea de jos în sus 
a planurilor, prin îmbinarea strînsă 
a prevederilor unităților economice, 
reflectate în proiectele de balanțe și 
în contracte, cu studiile și propune
rile organelor centrale de conduce
re, care au viziunea de ansamblu a 
problemelor, se creează condițiile ca 
planul de stat să reflecte și mai 
complet realitățile din economie.

Corelația dintre plan și contracte 
are un aspect dinamic și acționează 
pe tot parcursul desfășurării relații
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în momentul de față se desfășoară 
din plin activitatea de încheiere a 
contractelor economice pentru anul 
1971. Cunoașterea din vreme a sar
cinilor de plan face posibilă deter
minarea unui necesar fundament de 
materii prime și materiale, precum și 
stabilirea de relații economice, trans
miterea de comenzi și încheierea con
tractelor intre parteneri, cu mult timp 
inainte de începerea anului. Este însă 
foarte util ca pentru orientarea uni
tăților economice în procesul de în
cheiere a contractelor pe anul 1971,

CONTRACTUL
lor economice dintre furnizori și be
neficiari. Pe de o parte, contractele 
economice ce se Încheie au la bază 
sarcinile pentru anul respectiv de- 
curgînd din planul cincinal, iar pe 
de altă parte, planul anual care, fun
damentat pe baza contractelor econo
mice încheiate, aduce relațiilor con
tractuale corecturile și adaptările 
necesare atunci cînd ele nu reflectă 
judicios nevoile și posibilitățile e- 
conomiei sau cînd apar elemente noi 
ce nu au fost sau nu au putut fi a- 
vute în vedere în perioada premer
gătoare anului de plan. Prin urma
re, planul transmite contractelor e- 
conomice autoritatea necesară rea
lizării lor. corespunzătoare interese
lor de dezvoltare a economiei națio
nale in ansamblul ei.

ministerele, celelalte organe centrale 
să asigure îndrumarea necesară, să 
ia măsuri acolo unde apar deficiențe 
sau întîrzieri. Campania contractuală 
trebuie să se desfășoare organizat, 
pentru ca furnizorii să-și asigure în
treg portofoliul, de comenzi, pentru 
ca nici un beneficiar să nu rămînă 
în incertitudine cu privire la asigu
rarea bazei materiale necesare pen
tru desfășurarea ritmică a activității 
productive.

Desigur, sprijinul va trebui acordat 
cu toată competența atît înainte, cît 
și după primirea comenzilor, deoare
ce furnizorii trebuie să ia, cu spirit 
de răspundere, deciziile ce se impun 
în vederea asigurării necesarului eco
nomiei cu produsele pe care le fabri
că și, în primul rînd, a sarcinilor pri-
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oritare din planul anual de stat : o- 
biectivele de investiții, exportul, fon
dul pieței. Este absolut necesar acest 
ajutor, întrucît unitățile producătoa
re care gospodăresc direct mijloacele 
de producție răspund și de utilitatea 
socială a producției lor, de asigura
rea folosirii integrale a mijloacelor 
tehnice prin fabricarea unor produse 
care să aibă desfacerea asigurată. 
Iată de ce, în ansamblul de sarcini 
ale organelor de conducere din În
treprinderi și centrale, se înscriu atri
buții noi. cum sînt cele legate de 
prospectarea pieței, de cunoașterea 
necesităților beneficiarilor și de adap
tarea elastică a producției la aceste 
necesități, ce se impun net ca factori 
determinant! în orientarea activității 
economice.

Fără îndoială, noua reglementare a 
contractelor conține prevederi de na
tură să pună pe un făgaș optim re
lațiile economice între unitățile pro
ductive în interesul economiei națio
nale. Dar pentru ca eficiența acestui 
sistem de relații să atingă nivelul 
scontat este absolut necesar ca con
ducerile noilor organisme economice, 
ale întreprinderilor, să înțeleagă clar 
spiritul nou in care trebuie abordate 
problemele de aprovizionare și des
facere, de întocmire a planului de 
producție. Mă refer la faptul că, a- 
cum, activitatea comercială nu mai 
poate ti concepută ca o acțiune diri
jată in amănunt de la centru, Ci ca o 
preocupare directă, curentă a unită
ților producătoare. In egală măsură, 
conducerile centralelor și întreprin
derilor trebuie să fie convinse de 
faptul că dacă noile măsuri le con
feră atribuții lărgite, competențe spo
rite, în aceeași măsură li se cere și 
responsabilitate mai mare în îndepli
nirea sarcinilor care le revin.

Teoretic, vagoane! e- 
Cisternă necesare uzi
nei de petrol, din ca
drul Grupului indus
trial din Borzești, pen
tru transportul produ
selor la beneficiari 
sînt puse la dispoziție 
de către întreprinderea 
de transporturi și li
vrări de produse pe
troliere din Ploiești, 
care, la rîndul ei, le 
închiriază de la calea 
ferată. Practic, între
prinderea ploieșteană 
expediază lunar la 
Borzești — cu îngădu
ința organelor de cale 
ferată — sute și chiar 
mii de vagoane care nu 
sînt necesare sau care 
nu pot fi folosite de
oarece... sînt murdare. 
Ca să nu rămînă 
prejos, cei din 
zești le îndrumă
nou la Ploiești. Și așa, 
între cele două locali
tăți s-a creat un du-

mai
Boț- 

din

te — vino (inutil) de 
vagoane-cisternă. S-a 
încercat normalizarea 
situației prin nenumă
rate scrisori, telegra
me și telefoane, dar 
degeaba : vagoanele
nu pot fi oprite. în 
numai trei luni din a- 
cest an, între cele două 
localități au fost plim
bate — degeaba, dar... 
pe banii statului — 
circa 6 000 de vagoane, 
într-un an se irosesc, 
în felul acesta, mai 
mult de 9 milioane 
lei ! Forurile superioa
re de resort — Minis
terul Petrolului și Mi
nisterul Transporturi
lor — nu cunosc, oare, 
această situație intole
rabilă ? Și dacă o cu
nosc — și trebuie s-o 
cunoască ! — de ce a- 
sistă impasibile, ca 
spectatoare, la acest 
ping-pong al vagoa
nelor ?

• Autocamioanele
preferă benzina

Zeci de adrese și 
convorbiri telefonice cu 
„Competrol“-Iași, cu 
Baza de produse petro
liere din Piatra Neamț, 
cu direcții și servicii 
din Ministerul Petrolu
lui și cu alte direcții 
și servicii din Ministe
rul Agriculturii și Sil
viculturii. Telefonul și 
promisiunea. Adresa și 
pi omisiunea. Dar zile
le trec și sute de auto
camioane ale coopera
tivelor agricole din ju
dețul Neamț nu vor cu 
nici un chip să mear
gă cu... promisiuni, ci 
s-au încăpățînat și țin 
morțiș 
numai
La

o facă 
benzină.

agrico- 
s-a for-

să
cu

direcția 
lă județeană
mat un „dosar al ben
zinei" care se „îngroa
șă" mereu cu noi a-

drese și apeluri tele
fonice. Și, firește, cu 
noi... promisiuni.

Cum s-a ajuns Ia 
aceasta ? Deși, în con
formitate cu instruc
țiunile prim'ite, încă 
inainte de sfîrșitul 
anului trecut toate 
C.A.P.-urile din jude
țul Neamț au depus 
cereri pentru benzina 
necesară pe anul 1970, 
ele n-au primit decit 
foarte tîrziu o cantita
te insuficientă, iar 
„Competrol" Iași, ca
re coordonează acti
vitatea depozitelor din 
județul Neamț, amină 
la nesfîrșit îndeplinirea 
obligației asumate. Re
zultatul? Sute de auto
camioane stau, iar 
transportul recoltei 
dintr-un întreg județ 
se face, anevoios, cu 
căruțele.
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ABSOLVENTUL
LICEULUI AGRICOL

cinema *
ochi ai doctorului
— 15,30; 18, la gra-

o Marile vacanțe : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, ARTA — 
15,30; 13, la grădină - 20.30.
• Departe în Apus : UNIREA — 
15,30; 18.
• Moll Flanders : GRĂDINA UNI
REA — 20,30.
0 Cei 1 000 de 
Mabuse : lira 
clină — 20,15.
o Sub semnul

Puterea cîntecului
autentic

și locui
Situația 

durile ce 
cîteva zile __ ____,_ __ _____
Bancău, președintele cooperativei a- 
gricole de producție 
Izvoarele-Teleorman. Pe 
tul lunii iulie a.c., s-a 
satul natal, tînărul M. 
pat absolvent al liceului 
Alexandria. Conducerea 
vei, primindu-1 cu legitimă încrede
re (doar pentru școlarizarea lui, 
C.A.P. a cheltuit, anual, aproximativ 
5 000 lei), i-a oferit postul de tehni
cian însămînțător la animale. Tină- 
rul absolvent, în loc să-și manifeste 
entuziasmul, s-a arătat încurcat în 
ginduri : „Știți, a îngînat el. n-am 
prea făcut asta în școală... N-aș 
vrea... cum să vă spun..."

Desigur, nu toți colegii de promo
ție ai lui M. P. au fost puși 
într-o asemenea situație deloc dori
tă. întimplarea constituie, insă, un 
memento grav. Cu atit mai mult, cu 
cit, după cum am fost informați da 
forurile de resort din Ministerul în- 
vățămintului și Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, in viitor, după 
absolvire, tinerii care nu-și vor con
tinua studiile în învățămintul supe
rior vor fi repartizați in producție, 
pentru activități ce presupun studii 
medii de specialitate — conducători 
ai brigăzilor de cîmp, tehnicieni la 
baza furajeră în fermele zootehnice, 
tehnicieni pentru aplicarea îngrășă
mintelor chimice, operatori stații in
cubații, tehnicieni în atelierele de re
parații și în alle domenii — și sala
rizați după munca efectiv prestată. 
După un an de stagiatură. pe baza 
rezultatelor obținute și a unor probe 
de verificare practică, ei vor puica 
fi încadrați ca tehnicieni. Absolven
ții încadrați in cooperativele de pro
ducție ca șefi de fermă sau ajutori 
ai acestora urmează să fie salari
zați de către stat, in condiții asemă
nătoare cu cei din întreprinderile 
agricole de stat.

— însuși scopul liceelor agricole, 
locul în producție rezervat absolven
ților lor obligă — spunea Emilian Mi- 
hăilescu, directorul Direcției agricole 
județene Teleorman — la o temeinică 
perfecționare a procesului instructiv- 
educativ, în strinsă conformitate cu 
cerințele practicii agricole. Este ade
vărat, Ministerul învățămîntului, îm
preună cu Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii au organizat, în anul șco
lar trecut, experimentarea unor noi 
planuri de învățămint pentru trei spe
cialități ds bază : agronomie, horti
cultura, zootehnie. După cite se 
pare, aceste documente școlare pro
mit asigurarea unei mai temeinice 
pregătiri de specialitate, o mai bună 
cunoaștere a mecanizării proceselor 
din producția vegetală și animală și. 
îndeosebi, o mai bună și mai realistă 
instruire practică. Dar. după părerea 
mea. trebuie să îmbunătățim clima
tul din aceste școli, să facem pe pro
fesori să înțeleagă că absolvenții tre
buie să fie apți pentru munca califi
cată în agricultură. Trebuie să pri
vim lucrurile în față și să spunem, 
de asemenea, că prestigiul scăzut al 
multora dintre absolvenții pregătiți 
pe băncile școlilor agricole se dato
rează nivelului lor redus de instrui
re. Acest calificativ se referă atit 
la pregătirea teoretică (cultură gene
rală, tehnică și de specialitate) cit 
și la, mai ales, pregătirea practică. 
Știindu-se fără deprinderi de mun
că, 15 la sută din absolvenții din 
anii trecuți ai liceelor agricole teleor- 
mănene au renunțat la specialitatea 
pentru care s-au pregătit și și-au 
Încercat „norocul" in sport, unii 
chiar în cinematografie, ori au ple
cat spre diferite orașe, în căutarea 
unor profesiuni mai comode.

Ne oprim aici cu consemnarea pă
rerilor, poate prea categorice, ale in
terlocutorului nostru. Oare numai 
școlile, corpul lor profesoral poartă 
răspunderea acestei 
Am fost în județ, 
în care trebuiau să 
noii absolvenți ai 
în pofida faptului că, (cel puțin așa 
ne-au informat organele de resort 
din Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii), s-au transmis instrucțiuni 
clare cu privire la modul în care 
trebuie repartizați, organele locale 
s-au mulțumit să le elibereze foști
lor elevi cite o adeverință de absol
vent, însoțită de sfatul : „căutați 
unde e nevoie de voi". Cum se îm
pacă asemenea practici cu răspun
derea pentru buna pregătire și judi
cioasa folosire în producție a absol-

pe care o relatăm în rîn- 
urmează am aflat-o, cu 

în urmă, de la Petre
din comuna 

la începu- 
întors, in 
P., proas- 

agricol din 
cooperati-

stări de fapt ? 
tocmai în zilele 

fie repartizați 
liceelor agricole.
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18.05

18,30

19,15
19,20

19.30
10,00

Deschiderea emisiunii — Mi- 
croavanpremiera zilei.
„Universal-șotron" — enciclo
pedie pentru copii. Litera 
,,T".
Cabinetul economic : Pîrghii- 
le financiare — instrument șl 
acțiune.
Anunțuri — publicitate.
1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.

o Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 18,30; 20,15.
e Monștrii : REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3342); 20.15 (seria de bilete
— 3357).
0 Jandarmul se însoară : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,15: 21, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20,30, GRĂDINA FESTIVAL —
20.15. •
0 Petrecerea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 18,15, 18,30; 20,45, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, ARENELE ROMANE — 20,45. 
Ciclul „Succese de altădată" : 
GRĂDINA CAPITOL — 20; 22.
0 Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
0 Dreptul de a te naște : VICTO
RIA — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
BUCEGI — 10; 16; 18,30, la grădină
— 20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;

,30.
Pan Wolodyjowski : CENTRAL 
9,30; 13; 16,30; 20.
Anicika : LUMINA — 9,30—15,30 

... continuare ; 18,15; 20,30.
0 Salutări din Ada Kaleh ; Geo
metria dură ; Oameni de seamă ai 
agriculturii românești (seria II) ; 
Băiatul și porumbelul : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
0 Bănuiala : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 Marile manevre — 9; 11; 13; Ar
ticolul 420 — 15,30; Fruriiusețea 
diavolului — 18,30; Mănăstirea din 
Parma — 20,15: CINEMATECA 
(sala Union).
0 Argoman superdiabolicui : FE 
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30 
16; 18.30; 21, GLORIA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
0 Această femeie : GRTVIȚA — 
10,30; 16; 18,15; 20,30. TOMIS — 9: 
11,15; 13,30; 16: 18,15, la grădină —
20.30, FLAMURA — 11; 15.45; 10,15;
20.30.
0 Afurisitul de bunic : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
0 My fair lady : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20,15.

alb : VIITO-

MIORIȚA —

creează un cadru propice 
depășirea impasului în care 
aceste școli. Cadrul creat 
insă o activitate mult mai

preriei : VII-

Recent, la Teatrul de Stat din Galafi a avut loc, în regia lui Lucian Temelie, premiera piesei : ,,Un individ sus
pect" a clasicului Branislav Nușici (Foto : Agerpres)

său in producție
venților liceelor 
părerea unor cadre de conducere din 
C.A.P. (Izvoarele), I.A.S. (Alexandria, 
Piatra), unor tehnicieni, ingineri și 
inspectori școlari din județul Teleor
man.

Unanim, interlocutorii s-au referit 
la nevoia acută de cadre pentru 
munci specializate in agricultură. Pă
rerea este pe deplin întemeiată. Pen
tru că, potrivit recensămîntului 
1968, în timp ce existau 21746 
dre cu studii superioare, numărul 
drelor medii nu se ridica decît 
20 886. Și, în ultimul an, acest 
port de aproximativ unu la unu .... 
s-a îmbunătățit deși, după cum ar fi 
firesc, ar trebui să dispunem de un 
detașament mult mai numeros de ca
dre cu studii de specialitate medie 
decît de ingineri, medici veterinai'i, 
zootehniști etc. „Din păcate pregăti
rea unor elevi formați in liceele a- 
gricole lasă de dorit — spunea Ma
ria Bancău, tehnician veterinar la 
Izvoarele. Locurile de muncă care-i 
așteaptă pe. viitorii absolvenți pre
supun pregătire. Și spun aceasta pen
tru că în ultimii ani unii elevi ve- 
niți la noi la practică nu știau să se 
apropie de un cal. nu cunoșteau din 
ce se compune o rețetă furajeră, nu 
știau măcar nici cum să se exprime, 
ca să nu se facă de rîs în fața coope
ratorilor ; am cunoscut, de pildă, 
o tînără — aflată în ultima clasă a 
liceului — care vorbea cam așa : 
„vaca a născut în dureri...". Aseme
nea stări de lucruri nu se mai pot re
peta. Școala va trebui să le asigure 
în viitor o pregătire pe deplin cores
punzătoare cu scopul pentru care sint 
formați".

Tn aceeași ordine de idei, ing. 
Marin Chiriță, directorul I.A.S. Pia
tra, remarca ; Cred că in aceste licee 
trebuie să se desfășoare o activi
tate mai intensă, pentru a-i face pe 
elevi să înțeleagă care va fi locul 
lor in producția agricolă. Muncile pe 
care vor fi chemați să le presteze 
presupun ca fiecare dintre ei să de
vină un bun executant al oricărei lu
crări agricole, măruntă sau impor
tantă. O asemenea pregătire le va 
permite apoi să fie coordonatori, șefi 
de echipă brigadieri, tehnicieni 
sau mai mult chiar. Ferma a- 
gricolă va oferi elevilor condiții cit 
mal corespunzătoare pregătirii lor 
de viitor, dar ei. elevii, profesorii 
lor. celelalte cadre tehnico-econo- 
mice vor ști să beneficieze la maxi
mum do perioada do practică ? Nu 
vor risipi elevii timpul de muncă in 
activități care ntt-i ajută la comple
tarea profilului do specialitate ? Ni
meni nu dorește să se întimple ast
fel — dar pentru că. 9-a intimplai, 
se justifică și anumite temeri.

Asemenea temeri nu sint de igno
rat. Dar aceste întrebări nu ppt -fi- 
privite cu dcașare de conducerile 
unităților agricole. Pentru că ele sint 
datoare să asigure însușirea practica 
a meseriei. Trebuie să învățăm se
rios din experiența ultimiior ani, 
cind elevii allați la practică erau 
priviți ca o „rezervă" de forță d> 
muncă necalifieată și nu ca viitoare 
cadre pentru munci specializate iii 
agricultură, instruiți pentru aplicarea 
tehnologiilor moderne și folosirea ce
lor mai noi utilaje din dotarea uni
tăților agricola. Este necesar, totoda
tă, să se reconsidere și stagiile de 
practică a elevilor. Pentru că. tr - 
miși la practică in cooperativele 
agricole din satele din care provin, 
repartizați uneori in brigăzi condu
se de părinți sau alte rude, n-au 
prestat o muncă efectivă, deși au 
primit adeverințe in acest sens. Șj. 
in final, rezultatele au fost din cele 
mai nedorite.

— A circulat printre elevii liceelor 
agricole părerea greșită, potrivit că
reia după absolvirea școlii ei trebuie 
să devină niște „funcționari rurali". 
Nomenclatorul de funcțiuni care se 
stabilește in prezent — ne-a spus 
tov. Teodor Roman, secretar al Co
mitetului județean de partid Teleor
man — spulberă această opinie cu 
totul eronată despre rosturile 
țămîntului agricol. Agricultura 
deosebi cooperativele agricole 
mare nevoie de tehnicieni la 
cile de cîmp, în zootehnie, la 
rile de îmbunătățiri funciare și me
canizare. Este clar că locul absolven
tului liceului agricol nu poate fi 
dccît in sectoarele de producție. 
Acestui obiectiv trebuie să-i fie 
subordonat întregul proces de învă
țămint, inclusiv sistemul de admite
re în aceste școli. Cred că este nece
sar să se intensifice acțiunile de

agricole ? Am cerut

din 
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ca- 
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în județul Harghita

însemnări la recitalul Adamo

Al.

Festivalul național de folclor 
— ediția a Vl-a. Program 
susținut de ansamblul folclo
ric al județului Botoșani. 
Tele-cinemateca : „O zi la 
curse" — comedie cu Grou- 
cho, Chico șl Harpo.
Emisiune literară. Din cu
prins : „Pedeapsă" de
Georgescu. Cronică de C. Că
lin ; Opere vol. I de Anton 
Holbări. Cronică de Alexan
dru Săndulescu ; „Glose" de 
Mircea Zaciu. Cronică de Al. 
Căprariu.
Gala marilor interpreți ro
mâni : Baritonul David Oha- 
nesian.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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Construcții social-culturale
în județul Harghita 

se construiesc in acest 
an numeroase obiecti
ve social-culturale. La 
Miercurea Ciuc se află 
in stadiu avansat de 
construcție un modern 
spital cu 658 de locuri, 
cu blocuri operatorii, 
laboratoare și cu alte 
dotări, necesare unei 
deserviri la nivelul ce
rințelor attuale. La

Toplița și Ia Miercurea 
Ciuc se ridică localu
rile a două licee, ia' 
in alte localități din 
județ spațiile de șco
larizare se măresc cu 
încă 21 sili de clasă. 
Se lărgește, de aseme
nea. rețeaua obiective
lor turistice prin con
strucția a trei noi ho
teluri la Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Se

cuiesc și Tușnad. în 
ce privește construcția 
patinoarului artificial 
de la Miercurea Ciuc, 
zilele acestea a fost ri
dicat primul tronson 
al acoperișului. în ju
dețul .Harghita se mai 
află în construcție și 
alte obiective, a căror 
valoare totală se ridică 
la 150 milioane lei.

(Agerpres)

orientare școlară și profesională a 
absolvenților clasei a VIII-a a școlii 
generale, pentru a îndruma spre 
aceste școli numai tineri cu aptitu
dini pentru munca in agricultură, cu 
dragoste și pasiune pentru munca 
pămîntului. Mă ginâesc, de aseme
nea, că ia admitere ar fi necesar 
să se stabilească un raport mai 
judicios între băieți și fete, pentru 
că după cum se știe, activitatea în 
acest sector presunune o anumită 
rezistență fizică, pe care prin firea 
lucrurilor, fetele nu o au. Poate că 
ar trebui analizată și necesitatea or
ganizării unor licee agricole speciale 
pentru fete, în care programul de 
studiu să vizeze în mod deosebit 
pregătirea în vederea activității de 
laborator sau în alte activități care 
nu cer eforturi fizice prea mari.

Desigur, problemele la care ne-am 
referit mai sus sint departe de a 
rămine numai ale liceelor agricole 
din Teleorman. Sub o formă sau alta, 
sfera lor cuprinde întregul sistem de 
învățămint agricol mediu. Măsurile 
întreprinse de organele centrale de 
resort 
pentru 
se află 
impune
susținută, mai responsabilă îndeosebi 
din partea profesorilor, dar și a spe
cialiștilor din întreprinderile agricole 
și cooperatiste pentru formarea unor 
noi promoții de tehnicieni pasionați, 
bine pregătiți, pentru a munci efec
tiv in producție.

Victor VIȘINESCU 
Alexandru BRAD

Apariția de noi colecții, sub egida 
unor edituri de curind înființate in 
diferite centre ale țării, atestă posi
bilitățile pe care acestea le au pen
tru a se integra în climatul spiritual 
al regiunii respective și a contribui 
la dezvoltarea armonioasă a feno
menului literar, la promovarea, ală
turi de nume cunoscute de autori, a 
unor tinere talente din acea zonă. 
Dacă depistarea și încurajarea acestor 
talente e o datorie a cenaclurilor și 
revistelor de cultură locale, e firesc 
ca in cadrul acestor colecții o spo
rită exigență și rigoare să caracteri
zeze criteriile de selecție, in așa fel 
ca volumele editate să impună în 
atenția cititorului — prin substanța 
artistică și vigoarea mesajului lor — 
vocații certe, apte a se afirma cit 
mai plenar.

Unor asemenea deziderate tinde să 
le răspundă și colecția „Lyra“, apă
rută recent la Iași. în editura „Juni
mea", ale cărei preludii le-au marcat 
deja patru volume aparținînd unor 
autori de diferite generații : „Răsărit 
de fată mare" de Ion Chiriac, „Me
los" de Nicolae Țațomir, „între pă- 
mint și stele" de Florin Mihai Pe
trescu, „îngerul și Măscăriciul" de 
Mihail Sabin. O privire de ansamblu 
asupra acestor volume atestă preocu
parea autorilor lor de a trata, cu 
mijloace proprii, o gamă tematică 
diversă, de la lirica de inspirație pa
triotică sau antirăzboinică, la poezia 
de dragoste sau de exaltare a frumu
seților naturii.

O plăcută surpriză tocmai în ce 
privește revelarea unei vocații lirice 
autentice ne-o oferă volumul lui 
Ion Chiriac, autor ce cultivă o 
poezie plină de vitalitate, adine re
ceptivă la acele ritmuri și mișcări 
fundamentale ale vieții prin care se 
modelează și dăinuie ființa poporului, 
la ceea ce de-a lungul istoriei sale 
i-a chezășuit-o și impulsionat-o. Sen
timentul profund al apartenenței la 
destinul patriei imaginată ca „o 
rouă pe fruntea pămîntului" infu
zează substanța multor poeme cu
prinse în volum, în care autorul glo
rifică faptele de sacrificiu ale stră
moșilor. în legătura profundă cu 
generațiile anterioare autorul vede 
tăria urmașilor. Ideea capătă însă și 
o altă 
donată 
riac in 
mentul
regenerări a vieții. Mirabila sămîn- 
ță, spectacolul de solară exuberanță 
și perpetuă germinație al naturii 
unde „Totul « viață-nsetată / Și

accepțiune, ilustrind o coor- 
distinctă a liricii lui Ion Chi
oare dobîndește relief senti- 
continultățij, al permanentei
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parcă și umbra nechează" îl fasci
nează pe autor care, în versuri une
ori de nedisimulată inrîurire bla- 
giană, dă expresie jubilantei sale 
îneîntări în fața tulburătoarei legități 
a zămislirii vieții, a rodirii naturii.

Spre deosebire de poezia lui Ion 
Chiriac, de un lirism mai exultant 
și pe alocuri mai puțin supus ri
gorilor expresiei artistice, versurilor 
lui Nicolae Țațomir și Florin Mi
hai Petrescu, reunite în volume
le amintite, le este în genere co
mună, sub acest aspect, o anume notă 
de clasicitate. Expresia poetică pare 
mai supravegheată, mai armonioasă, 
pierzîr.d însă pe alocuri din intensi
tatea și amplitudinea vibrației lirice.

Aspirația spre perfecțiune deslușită 
în „zborul alb spre altitudini" în
crustat „în marmuri 'sempiterne", în

lui Monte Cristo :
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
GRĂDINA PROGRESUL PARC — 
20,15.
• Jocul care ucide : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
• Străinii : GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30, AURORA — 9; 11.15: 13.30; 
16; 18.15, la grădină — 20.30.
• Subiect pentru o schiță : CO- 
TROCEN1 — 15,30; 17,45; 20.
o Splendoare în iarbă ; PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
« Omul care nu poate fi acuzat l 
VOLGA — 16: 18,15; 20,30.
• Fredy și cîntecul 
TORUL — 16; 18.
• Armando ; Calul
RUL — 20.
• Salariu! groazei :
11; 14,30; 17.15; 20, VITAN —'10, la 
grădină — 20,15.
• Marele semn albastru : MOȘI
LOR — 15,30.
e Așteaptă pînă se întunecă : MO
ȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
CRINGAȘI — 15.30; 18; 20,15, RA
HOVA — 15.30; 18, la grădină — 
20,15.
e Operațiunea Lady Chaplin : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
O Vînătorul de căprioare : MUN
CA — 18; 18; 20.
• Acțiunea Vulturul : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Misteriosul X din Cosmos : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
O Familia T6t : PROGRESUL — 
15,30; 18.

tt Teatrul de operetă (la teatru) 
de vară „Herăstrău") : Suzana — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Sona- 
tul Lunii — 20.
• Teatrul de estradă din Deva (în 
sala „Savoy" a teatrului „C. Tă- 
nase") : Apollo la Deva — 19,30.

trescu ne apare mai izbutit nu în 
poeziile de accentuată interiorizare 
lirică, ce resimt o anume crispare și 
subțiere a substanței, ci în acefea vă
dind o mai amplă deschidere sj5re 
viață și lume a autorului. Amintim 
dintre acestea „Memento Hiroșima", 
„Viață" sau acelea în care peisajul 
naturii, de o diafană transparență, 
devine stare sufletească, degajjnd un 
sentiment de dragoste și comportînd 
un timbru nostalgic, elegiac : „Ce 
toamnă-ncremenită in stingeri se- 
pulcrale / Și totuși, luminoase, și 
dulci, și străvezii, / Cind plopii pe 
șosele și mici bătrîni in vii / Ard 
candela, iubirii și așteptării tale". Ca 
dintr-o stampă orientală cu stili
zate linii și contururi se degajă, lu
xuriant, peisajul Hiroșimei din ziua 
fatală de 6 august 1945 : „O dimineață

Debut in colecția
L Y R A

filigranul vitraliilor sau în alte opere 
de artă („Pasărea albă", „Vitralii", 
„Marmura de aer", „Statuia lui O- 
vidiu", „Aselenizare"), sentimentul 
timpului și metamorfozele vîrstelor 
(„Imensul pendul", „Dialog cu tim
pul", „Elegii") iată cîteva dintre 
temele lirice asupra cărora stăruie 
în acest volum Nicolae Țațomir. 
Anumite intruziuni livrești rarefiază 
însă uneori substanța lirică a poeme
lor sale. Ele sint indentificabile nu 
numai în frecventul apel la nume cu 
rezonanță mitologică sau artistică 
(Orfeu, Cronos. Fidias, Ovidiu, 
Beethoven, Eminescu). dar și 
structura imaginii metaforice, 
care termenii comparației sint nu o 
dată de sorginte livrescă. Preocupat 
de armonia și concizia expresiei au
torul scrie și poezii intr-un vers : 
succinte definiții metaforice 
„Pescărușului" și „Minaretului".

Volumul lui Florin Mihai

în 
in

ale

Pe-

calmă... Și valuri monotone / Venind 
alene-n clare unduiri din larg, / Cu 
sunete-argintii ce-n irizări se sparg / 
De pacea solitară a coastelor nipone, // 
Lucesc ca săbii căror le-au mîngiiat 
lung lama / In urmă cu milenii tru
fașii samurai... / Și-n depărtarea sa
cră, vulcanul Fuji Yama / Nins de 
zăpezi in pisc e un cireș în mai“. 
Străbate în acest 
șima“, în sugestiva 
nagiului declanșat 
„ciupercă otrăvită" 
protest împotriva 
ceea ce este ostil 
convingerea că viața renaște 
acolo unde flageluri pustiitoare 
rănit-o. Recunoaștem în unele poezii 
anumite accente simboliste : muzicali
tatea interioară a versului, invocarea 
unor nume cu rezonanță exotică
(„Africa toridă", „Arabia vestită-n
miresme pure") sau, ca în versurile 
lui Dimitrie Angliei, imaginea diafa-

„Memento Hiro- 
evocare a car- 
de apocaliptica 

o atitudine de 
războiului, a tot 
umanității, ca și 

chiar 
au

Cred că de mult 
timp nu am mal reu
șit să ascultăm un „re
cital" complet de mu
zică ușoară, un reci
tal pe care solistul 
respectiv să și-l gîn- 
dească, să și-1 alcă
tuiască dttpă o anu
me concepție a sa „da 
capo al fine".

Adamo nu a fost o 
surpriză ; nu a electri
zat asistența prin „i- 
nedit", prin mișcare 
și nerv. întreg recita
lul său a impus prin 
simplitate. Peste două
zeci de cîntece, din
tre care mai mult de 
jumătate cunoscute, 
așezate unul lingă al
tul, fără cea mal mi
că ostentație, aștep
tau a fi spuse, a fi 
transmise. Adamo în 
recital vrea să rămî- 
nă Adamo, cel de pe 
disc. Nu distrage a- 
tenția ascultătorului de 
la cîntec ; nici nu în
cearcă a demonstra că 
este altul, că persona
litatea lui este aceea 
pe care o impune pe 
scenă. Se mișcă aproa
pe stîngaci, are aerul 
adolescentului care, 
pentru nimic în lume, 
nu ar depăși bunacu- 
viință, nu ar vrea să 
tulbure sau să atragă 
fără rost atenția asu
pra sa. Adamo a pă
truns în lumea cînte-

celor neobservat de a- 
șii ritmurilor furibun
de, de așii tensiunii și 
ai nervului muzical ; 
purta cu el versuri 
simple, discrete, vi
brate de tandrețe și 
gingășie, făcea loc 
cîntecului „romantic", 
dădea șansoneței căl
dura sentimentelor 
trainice. „Tombe la 
neige". de sute de 
ori ascultat, avea mai 
mult decît oricînd 
nostalgia timpului tre
cut, avea nerăbda
rea unor clipe care 
nu se știe cina vor 
veni. „Vous permettez, 
monsieur" sau „Les 
filles du bord de 
mer", cu un zîmbet 
ironic treceau de pe 
scenă în sală uluitor de 
proaspete, pentru că 
nu-și ascundeau vîrs- 
ta, erau naturale și 
sincere. Peste „yă-ye- 
uri și „rock“-uri 
Adamo rămîne —_el, 
împletind ritmurile de 
vals sau tango cu 
poezii simple, discre
te. încearcă în „Plea
că vaporul", mai mult 
ca în „Inch’Alah" for
mule de orchestrație 
noi^care să dea colorit 
specific cîntecului. Se 
acompaniază de chi
tară și baterie, de 
orgă electronică, dar 
găsește că puritatea 
unui glas de soprană

poate sări aducă cu 
adevărat un bun ecou, 
poate fi cel mai echi
librat rezonator al vo
cii sale.

„Recitalul Adamo" 
nu a fost un spectacol 
„extraordinar" de ver
vă și ritm ; a fost un 
recital „de muzică" în 
care melodia și versul 
erau vedete, în care 
cîntecul și poezia se 
confesau unui audito
riu fără vîrstă.

Două ore de muzică 
am ascultat știute poe
me cu trandafiri și 
fulgi de zăpadă, cu pri
măveri aducătoare de 
dragoste, cu destăi
nuiri și șoapte pe care 
marea ar putea să le 
acopere... N-am simțit 
nici o clipă „poza" pe 
care artistul o vrea a 
fi „visător-romantică".

N-am simțit nici un 
moment etalarea ele
gantă, dar voită totuși, 
a unei sobrietăți apa
rente. Distincția șari- 
sonetistului francez se 
naște din firesc, r:n 
simplitate, din bucu
ria pe care o are cînd 
își împărtășește com
pozițiile. U n recital 
Adamo definește va
lențele cîntecului sen
timental. ale șansone- 
tei inspirate, puterea 
cintecului-poem.

Smaranda OȚEANU

cronica filmului •

MORAVURI
SUB „LUPA 
COMEDIEI*4

Iată un film care se refuză unei 
clasificări rigide. Obișnuita formulă 
„film-scheci" nu este suficient de cu
prinzătoare pentru ceea ce ni se ofe
ră pe ecran. „Monștrii" e mai degrabă 
un film-mozaic. cu avantajele și deza
vantajele care derivă dintr-o aseme
nea construcție, cu episoade sclipi
toare, dar și cu scene ce rămîn în 
penumbră.

Ceea ce impresionează In primul 
rîr.d este simțul observației. Regizo
rul Dino Risi a știut să treacă cu re
peziciune dintr-un mediu în altul, să 
surprindă o fizionomie, o tțăsătură 
de caracter, un detaliu de comporta
ment, un nărav. EI a izbutit să facă 
o radiografie a moravurilor societății 
italiene contemporane. Filmul de
monstrează astfel o adevărată artă a

„MONȘTRII" de Dino Risi

® £3 0 O El S3 0

nă a florilor ce exală parfumuri în 
noapte („Modestie"). în unele poezii 
însă, precum „Cintec", „împreună", 
„Fire", „Veșnicia", „Noapte de lu
cru", „Rugăciune de seară", „Ție" se 
simte o diminuare a emoției brice, 
excesul de discursivitate.

Vehemența imaginii și o anume 
contorsiune a stărilor lirice — vizibile 
în multe dintre poeziile reunite în 
volumul lui Mihail Sabin — țin 
intrucitva de expresionism. Atras de 
disonanțele moderne ale limbajului 
poetic, autorul își încifrează însă 
in mod deliberat trăirile, imaginîn- 
du-și astfel „Saltul în adolescență" : 
„O, de-aș putea să recompun excursia 
I in afara lumii de limite, la ceasul / 
cind infinitul traversează starea mea ! 
/ Dar săptămlna infirmilor trece 
prin mine / prin trupul meu muri
tor și fragil / osificatele umbre dan
sează in pierdere / și capătul dansu
lui zace-n nisip". Prea abundă însă 
în aceste poezii cuvinte răsunătoare : 
„cel mai mare vis", „marele dezas
tru", „marele surîs", „Marile Văi", 
„mari rigori", „marelui saltimbanc", 
„marele dispărut" etc. sau alte ex
presii nu mai puțin șocante : „mon
strul din sîngele meu“, „liniștind lu
mea fantasmelor mele", „semnul 
ocult", „urme liturgice", „subpămîn- 
teanul tropot / ca un delirum tre
mens", „violența hohotind. în jur", 
„eliminați de monștri vin actorii", 
„Zidul Mercenarului" etc., pentru ca 
impresia de profunzime să nu pară 
îndoielnică. Baudelaire a afirmat că 
fantezia începe prin a descompune și 
deforma, continuînd însă prin a re
compune. Fantezia autorului pare a 
renunța uneori la această ultimă și 
esențială operațiune, făcînd ca o 
bună parte a volumului său să fie 
greu lizibilă.

Citind primele volume apărute în 
cadrul colecției „Lyra", nu omitem 
a sublinia posibilitățile existente nu 
numai de îmbunătățire a aspectului 
ei grafic, (cu deosebire înfățișarea 
copertei — ternă, neinspirată), dar și 
în ce privește conținutul și valoarea 
artistică a volumelor ce urmează a 
fi editate în viitor, singurele în mă- ' 
sură să o impună, să-i asigure presti
giul și, implicit, să-i justifice me
nirea: aceea de a contribui, prin 
promovarea unor creații poetice 
dense, pătrunse de pulsul și spiritul 
vremii noastre, dimensionate de o 
viziune materialistă asupra vieții, la 
dezvoltarea lirismului nostru ac
tual, la afirmarea unor noi și puter
nice individualități creatoare.

Adrian ANGHELESCU

Instantaneului cinematografic, sur
prins pe peliculă, nu de puține ori 
cu declarate intenții satirice.

La simțul observației se adaugă ți 
felul cum folosește regizorul nuan
țele rîsului. Filmul trece cu dezinvol
tură de la surîsul îngăduitor la cel 
malițios, de la ironie la sarcasm, de 
la rîsul zglobiu la cel amar, în func
ție de gravitatea faptelor prezentate.

„Monștrii" reține atenția și prin ti
pologia variată pe care o cuprinde 
(intr-un fel aici s-ar putea explica 
și titlul, care nu se referă la vreo le
gendă. ci la mai micii sau mai marii 
„monștrii" ai vieții cotidiene) : avo
catul panglicar, preotul ipocrit, depu
tatul necinstit, agentul de circulație 
șicanator. soldatul naiv, nevasta in
fidelă, ș.a.m.d. E o galerie de perso
naje pe care realizatorul o privește 
lucid, cu un avizat ochi critic.

Dar principala calitate a acestui 
film o reprezintă interpretarea. Pro
tagoniștii : Vittorio Gassman șl Ugo 
Tognazzi. în fiecare instantaneu, în 
fiecare moment, în fiecare schiță, 
Gassman și Tognazzi trebuie să ia 
chipuri diferite, să fie mereu și me
reu alții. Păstrîndu-și personalitatea, 
stilul de joc, felul de a fi (Gassman 
e un actor mai elaborat, Tognazzi 
mai spontan) ambii interpreți aduc, în 
suita de roluri, o explozie de vervă, de 
temperament, de inventivitate și fan
tezie. „Duelurile* Gassman-Tognazzi 
(în acele momente ale filmului care-i 
pun față în față) provoacă scăpără
toare scene de «omedie.

Filmul e alert, sacadat montat. Pe 
alocuri. Dino Rissi depășește grani
țele comediei de moravuri și ajunge 
să atingă universul tragic al filmu
lui felinian (ca în schița, boxerului 
care termină prin a înnebuni).

Deși realizat în 1963, „Monștrii" nu 
s-a învechit, nu și-a pierdut nici 
prospețimea, nici actualitatea. Mai 
mult, cred că filmul adună în el 
teme, preocupări, căi artistice pe 
care avea să meargă mai departe (în 
„Depășirea" șl în alte opere cinema
tografice) Dino Risi, acest regizor 
virtuos, cînd vesel, cînd amar, al 
comediei cinematografice italiene.

Al. RACOVICEANU

Grav afectat de revărsarea
Mureșului9

PARCUL DENDROLOGIC 
DIN SIMERIA Sl-A RELUAT 

ACTIVITATEA NORMALĂ
Parcul dendrologic din Simeria, 

grav afectat de revărsarea Mureșului, 
și-a reluat activitatea normală. Prin- 
tr-o muncă asiduă, desfășurată de 
personalul științific și cel de întreți
nere, întregul covor vegetativ, acope
rind 65 hectare, a fost spălat, iar cele 
8000 de plante din colecția dendrolo- 
gică au fost curățate de nămol și re
făcute. Peste 12 000 de arbori și plante 
tinere din specii forestiere exotice 
au necesitat lucrări de curățire, în
dreptare și ancorare pentru a-și re
face rădăcinile. De asemenea, aleile, 
complet distruse de avă, au fost re
făcute. iar colțul zoologic și-a re
căpătat o parte din fauna sa.

(Agerpres)
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STATORNICIA 
FAMILIEI

CĂLĂTOARE
Pe minerul Pavel Oțet, de 22 de 

ani, șeful unei brigăzi de mineri, 
l-am cunoscut prima oară Ia Salva- 
Vișeu. L-am cunoscut apoi la Bicaz. 
L-am cunoscut apoi la Cheile Arge
șului. L-am cunoscut, apoi în aceste 
zile, la Lotru. Ca să-l întîlnim a tre
buit să intrăm sub pămînt, sub un 
munte de piatră, acolo unde se con
struiește centrala electrică subtera
nă a marii hidrocentrale. Acolo, la 
140 de metri sub pămînt, într-o uria
șă cavernă în care privirea se pier
de cum s-ar pierde prin spații des
chise sub cer, comunistul Pavel Oțet 
și oamenii lui se pregătesc. în aces
te zile și nopți, să-și încheie opera, 
săparea pe dinăuntru a muntelui, 
excavația celei mai mari construcții 
energetice subterane din țara noas
tră. încheiată, opera se deschide spre 
viitor, O dată cu toamna, la 1 sep- 
temt ie, brigada se va muta undeva, 
pe Someș, lingă fundațiile unei noi 
mari construcții a energiei. îl vom 
cunoaște, deci, pe Pavel Oțet, și pe 
Someș.

Să notăm, pe scurt, cîteva date des
pre periplul prin spațiu și timp al 
acestei brigăzi, a cărei istorie se su
prapune și se confundă cu însăși con
strucția românească, în tot ceea ce 
are ea mai spectaculos. Să notăm a- 
ceste date aici. în marea centrală. în 
lumina voalată și rece a subpămîn- 
tului, sub reflectoarele mult prea 
slabe pentru un munte atît de negru 
și de adine.

Și să ne gîndim la cîteva lucruri. 
Să ne gîndim, în tot acest Timp, care 
aici trebuie scris cu majusculă, în 
consonanță cu amplitudinea operei, 
la cîteva lucruri simple, pe care toți 
minerii le știu, și nu numai minerii, 
dar cărora locul și clipa le împru
mută parcă o nouă semnificație.

Minerul, oricare și oriunde ar fi 
el, se exprimă și este prin faptă. O 
faptă care e numai a lui. a acestui 
om, ale cărui mîini se apleacă asu
pra naturii pînă la istovire. El luptă 
cu natura și timpul, intr-un continuu 
efort al disciplinării, într-o continuă 
opoziție față de vremelnicie șișefe*, 
mcr. sau. altfel spus, timpul lucrea
ză prin mîinile lui. Este aici, redus 
la esențial, și periplul prin spațiu și 
timp al acestei brigăzi. Dar acest 
periplu are cîteva pagini în plus.

Să urmărim itinerariul brigăzii, 
călătoria ei, prin spațiile și prin tim
pul țării.

în 1948, la Salva-Vișeu, brigada 
lui Pavel Oțet — prima brigadă de 
tineret de pe șantierul al cărui nu
me spune atît de mult conștiințelor 
noastre — număra 14 oameni. Sin
gurul miner dintre ei : Pavel Oțet, 
în vîrstă de 26 de ani. La Bicaz, bri
gada număra 40 de mineri. La Ar
geș, 52 de mineri, betoniști și meca
nici. La Lotru, peste 80 de oameni, 
mineri, betoniști. mecanici, maiștri, 
tehnicieni. Cei mai mulți dintre ei, 
comuniști.

Am scris nu o dată despre „păsă
rile migratoare", despre niște oameni 
puși pe trai ușor, parazitar, care se 
mișcă din loc în loc, fără ideal, fără 
țintă, bătuți de un fel de vînt al 
nestatorniciei, care se naște în pro
priul lor vid sufletesc ; despre oa
menii care se refuză muncii, disci
plinei, efortului, care nu prind nică-

— Ura I Vom raporta un suc
ces strălucit, un ou gigantic I

Desene de Eugen TARU

ieri rădăcini, a căror viață și muncă 
nu vor da niciodată fructe. Urmele 
lor le înghite uitarea, neiertătoarea 
uitare care roade și acoperă asemenea 
unui colb tot ceea ce este inutil, efe
mer, străin mersului nostru în timp. 
Strămutarea din loc în loc a brigăzii 
lui Pavel Oțet a însemnat — s-o mai 
spunem ? — tocmai contrariul : o
strămutare — dacă se poate spune 
astfel — de rădăcini, o perpetuă fer
tilizare de' spații ale construcției, în 
urma căreia cresc arborii falnici și 
viguroși ai faptei. O „călătorie" ghi
dată de busola unei puternice con
științe muncitorești, care acționează 
precis și consecvent în cîmpul crea
ției materiale a orinduirii socialiste.

în 1948, la Salva-Vișeu, cei 14 
tineri au săpat un tunel C.F.R. Au 
stat acolo pînă la isprăvirea lucrări
lor. în 1950, la Bicaz, au atacat lu
crările tunelului de aducțiune, apoi 
barajul. Au rămas și aici pînă la 
încheierea ciclului constructiv, pînă 
la turnarea ultimei lamele de beton 
la șoseaua de pe coronamentul ba
rajului. Apoi Argeșul. Lotul „Rotun
da". Acea faimoasă construcție de 
sub pămînt pe marginea căreia s-a 
făcut atîta literatură, variantă mo
dernă a Meșterului Manole, lotul 
care a dat cea mai mare bătaie , de 
cap constructorilor, teatrul unei 
dramatice bătălii cu apele subtera
ne și cu presiunea stîncilor Argeșu
lui. Cei care au învins, găsind so
luții pe care atîția specialiști, inclu- , 
siv de peste hotare, le-au socotit 
inabordabile sau utopice, au fost 
oamenii Argeșului și, în primele rîn- 
duri, oamenii lui Pavel Oțet. Aceiași 
pe care îi întîlnim, aici, la Lotru, 
pregătindu-se să încheie pînă la 
toamnă o nouă operă, monumentala 
construcție de sub munte, unică în 
istoria energeticii românești.

Sînt cifre care capătă, mai presus 
de valoarea lor propriu-zisă, sem
nificația unei imagini. Milioanele 
de kilometri parcurși prin pulberea 
siderală de nava „Apollo-lt“, sute
le do ore de zbor cosmic alo astro
navei „Soiuz-911 sînt o imagine, o 
s’ngurS imagine. Imagine ni se pare, 
cînd se adresează prima oară con- 
șffinWor noastre. șl calcftlul în Wne- 
tri al‘ scufundării unui Scafandru în 
adîncimile abisale ale oceanului. Ima
gine ni se pare și ecuația prin 
care, să zicem, un savant traduce în 
cifre și simboluri mișcarea abstrac
tă a materiei în infinitul mic. Așa 
cum. la Lotru, în uriașa centrală e- 
lectrică subterană, tot o imagine ni 
s-au părut și graficele de cifre ex- 
primînd ritmurile înaintării în sub
teran, de la Salva și pînă azi, a eroi
lor noștri.

La Salva-Vișeu, cifra Înaintării 
prin stîncă era de 1-2 metri liniari 
pe zi. Aceiași oameni, la Argeș, în 
condițiile dramatice de la „Rotunda", 
fierăstruiau cite 25-30 de metri. La 
Lotru, miza de început a fost 100. A 
urcat apoi la 150. A sărit apoi la 300. 
între Salva și Lotru, ca tehnică și 
experiență a înaintării, e o distan
ță gigantică, de proporții cosmice. 
Drr intre Argeș și Lotru e numai un 
pas. Iar la Lotru, aceiași oameni, 
înarmați cu aceleași instrumente de 
lucru, au dublat și triplat ritmurile 
înaintării, transformînd muntele în- 
tr-un teren de experiență. în acest 
joc de cifre, în secretul nașterii lor, 
se află acele file în plus ale peri
plului. Ele se suprapun peste roma
nul știut al muncii minerului atunci 
cind procesul acestei munci implică, 
lingă efort, un exercițiu sau un de
mers de creație, sub lumina precisă 
a unui țel. Deci atunci cînd munca 
devine conștientă de sine, conștientă 
de scopul ei social sau, altfel spus, 
o expresie a conștiinței socialiste.

E greu de situat clipa exactă cînd 
s-a cristalizat acest proces. E greu 
să rccompui, scormonind printr-o 
istorie de peste două decenii, prin 
Imagini tencuite de timp, treptele 
vieții brigăzii, vîrstele ei de conști
ință, copilăria, adolescența, maturi
tatea, întreg acest roman încă ne
scris, în care personaje, conflicte, e- 
venimente se înlănțuiesc și se în
tretaie în creșteri pline de tensiune, 
în etape de răspîntie care modifică 
relațiile din întregul tablou. Poate că, 
totuși, cineva va scrie vreodată ro
manul acestei brigăzi, romanul bri
găzii conduse de comunistul Pavel 
Oțet, sau al alteia, al acestor brigăzi 
care sînt, de fapt, niște structuri u- 
mane consolidate, niște colectivități 
puternice, niște mari familii ce stră
bat țara de la un capăt la altul, ori
unde le cheamă noul, spre avan
posturile construcțiilor noastre, spre 
locurile ce concentrează energiile tu
multuoase ale poporului. Aceste bri
găzi se deplasează de la un loc la 
altul cu toți oamenii lor, cu meșterii 
lor (sînt trei în brigada lui Pavel 
Oțet, cu care au lucrat și la Bicaz, 
și la Argeș : Isaia Maghiar, Ștefan 
Iuhasz, Ion Istrofor). Sînt niște mari 
.familii, a căror stea polară este ma
rea construcție. Sînt familii puter
nice, cu reguli de viață precise, stric
te și implacabile, ținînd de conștiința 
muncitorească, de educația comunis
tă transmisă riguros celor tineri, de 
spiritul de echipă. Spiritul de echipă 
înțeles nu numai ca o coeziune a 
muncii, ci ca un stil de viață, ca o 
virtute.

Salva-Vișeu a însemnat o tradiție, 
nașterea unei tradiții, a unui spirit. 
E ceea ce numim astăzi tradiție și 
spirit muncitoresc, cu valorile, trăsă
turile și legile lor care înseamhă hăr
nicie și pasiune, seriozitate și disci
plină, conștiința actului creator, a 
rostului și răspunderii sociale pe care 
el le implică și le oferă ca model în
tregii societăți. Salva-Vișeu a însem
nat începutul unei tradiții, dez
voltată, extinsă, consolidată, îmbogă

țită cu sensuri noi, cu noi valori și 
valențe etice, la Bicaz, la Argeș, la 
Lotru, pe toate marile șantiere ale 
construcției noastre, o dată cu fiecare 
comandament social, cu fiecare sar
cină de partid, cu fiecare nouă răs
pundere, cu fiecare examen al mun
cii, cu fiecare deschidere de noi pers
pective. în proiecția anilor și a con
strucției noastre, destinul acestei 
brigăzi capătă valori de simbol. El 
reflectă, printr-un detaliu particular, 
dar a cărui semnificație depășește 
cu mult cadrul de fapte, însăși acea 
pagină glorioasă din cartea țării ce 
circumscrie destinul istoric al clasei 
conducătoare. Mai puțin numeroasă 
la începuturile construcției noastre, 
dar conștientă, responsabilă de ma
rea sa misiune, eroica noastră munci
torime, condusă de partid, portdrape
lul idealurilor și speranțelor națiunii, 
numără astăzi nu numai milioane de 
oameni, ci milioane de conștiințe 
înaintate, definind o calitate umană 
nouă, afirmată major în munca de 
toate zilele, în viața de toate zilele.

Un fapt, dintre atîtea... Printre ul
timii veniți în brigadă e și un tînăr. 
Constantin Vangu, om de pe Lotru. 
Are .26 de ani, vîrsta lui Pavel Oțet 
la Salva. A fost primit de cîteva luni 
în brigadă și supus probelor muncii, 
pe care le-a trecut cu succes. Apoi, 
proaspăt miner, a făcut un chef de 
pomină și n-a mai venit două zile 
la lucru. Lipsa, cu penalizările de 
rigoare, l-a costat cîteva sute de lei. 
Lipsa aceasta a însemnat, însă, mai 
mult ca orice, alerta brigăzii. Alerta 
unei familii față de unul dintre 
membrii săi care-1 călcase normele, 
abdicînd de la rigorile unui spirit. A- 
parent, nu s-a întîmplat nimic ; ni
mic decît obișnuitele mustrări. Dar 
ceva din atitudinea echipei s-a 
schimbat, atmosfera a fost mult timp 
grea, plină de dojană — și Vangu a 
resimțit schimbarea adînc : „Sim
țeam că nu mai pot respira — ne 
povestește — nu mai știam ce-i cu 
mina, pareă mă apăsa ceva, așa, ca 
un munte". Opinia aspră dar dreaptă 
a brigăzii este una din sancțiunile cu 
cel mai puternic efect educativ.

Acum, după 22 de ani de la Salva- 
Vișeu, în această călătorie prin spa
țiu și timp a intervenit un moment 
de răscruce. Doi dintre membrii 
brigăzii, frați ai lui Pavel Oțet, cînd- 
va tineri mineri, calificați la Salva- 
Vișeu, au ieșit la pensie. Peste cîtva 
timp, va veni și rîndul altora... Pes
te cîtva timp, va veni și rîndul lui 
Pavel Oțet. Locul celor doi a fost 
luat de alți doi mineri. Unul din 
ei e Vangu. Ștafeta a fost predată. 
Doi tineri ostași continuă drumul 
„veteranilor" și brigada merge mai 
departe, spre orizonturile ei ce se 
lărgesc succesiv, cu fiecare nouă 
construcție.

Și poate că, peste nu știu cîți ani. 
vorbind despre călătoria prin timp 
și istorie a unei mari familii de mi
neri, vom situa noile începuturi la 
Lotru. Ca termen de comparație și 
reper — cum a fost Salva odinioară 
— pentru victoriile viitorului.

I. OLTEANU

Dosarul „psihologic" al oricărei fă
rădelegi relevă, drept premisă, cre
dința delincventului în infailibilitatea 
sa. Pe de o parte, el se hrănește cu 
iluzia „tehnicii" și a abilității, pe de 
altă parte — cu speranța meandre- 
lor așezate în calea adevărului, a 
triumfului justiției. Incit, dincolo de 
nelegiuirea propriu-zisă, el întreprin
de de obicei totul pentru a i se pier
de urma, chiar dacă (mai ales !) asta 
presupune aruncarea vinovăției pe u- 
merii altora. Ce sorți de izbîndă și 
ce consecințe are această iluzie se va 
vedea din cazul de mai jos.

Intîi, însă, o paranteză nu lipsită 
de interes.

„Delictul perfect" — această for
mulă folosită drept pretext al atî- 
tor producții cinematografice sau de 
literatură polițistă cu „suspense" — 
capătă, cu fiecare zi mai mult, ca
racterul unei pure ficțiuni sau fan
tezii, realitatea demonstrînd că nu 
se poate vorbi despre infracțiuni 
nedescoperite sau despre infrac
tori nedepistați. Există — cel 
mult — posibilitatea amînării mo
mentului în care justiția se realizea
ză, fie datorită sustragerii făptuito
rului, fie datorită unor factori obiec
tivi — ștergerea, pierderea sau dete
riorarea probblor materiale, lipsa 
martorilor etc. Tehnica cea mai înal
tă — devenită astăzi unul dintre se- 
condanții cei mai de preț ai crimi
nalistica — operativitatea și gradul 
înalt de pregătire al lucrătorilor mi
liției, procuraturii, care, zi de zi, duc 
o neobosită luptă în folosul societă
ții, asigură mijloacele de rezolvare 
pînă și a cazurilor aparent fără so
luție.

Intîmplarea următoare, care oferă o 
pildă grăitoare a perspicacității orga
nelor de cercetare, a început la Galați 
în ziua cînd cetățeanul A.B. s-a pre
zentat la Direcția județeană „Loto- 
Pronosoort" pentru a i se onora un 
bilet cîstigător. Premiul: un autotu
rism „Renault 10-Maior“. Aici apare 
primul semn de întrebare: biletul ori
ginal nu se găsea in evidența agen
ției, deși duplicatul aflat în posesia 
lui A. B. era perfect valabil — nici 
o ștersătură, nici o urmă de fals. 
Toate concluziile. în această situație, 
indicau drept unic vinovat pe vînză- 
toarea V. P„ care părea să fi comple
tat biletul respectiv și să fi rătăcit 
originalul. Soluția era limpede : 
toate probele și prezumțiile se dove
deau potrivnice vînzătoarei șî, ca a- 
tare, justiția trebuia să pronunțe

După o zi toridă, de 
vară, la sfîrșit de săptă- 
mînă, am vizitat cîteva case 
de cultură, încercînd să ob
țin un răspuns cit mai cu
prinzător la întrebarea :

— Sîmbătă seara, numai 
dans ?

La Casa de Cultură Bă- 
neasa (din str. Someșul 
Rece) : nici măcar dans. 
Totul cufundat în întune
ric. Poarta dată de-o parte. 
Faci înconjurul clădirii și 
dai peste o admirabilă plat
formă cimentată, cu un pe
ron în față, loc ideal pen
tru instalarea unei orches
tre în aer liber.

— Altădată era bal în 
fiecare sîmbătă — mărtu
risește, cu regret în glas, 
tînărul Nicolae Constantin, 
mecanic reglor la între
prinderea de piese radio și 
semiconductori. Dar nu era 
vorba numai de baluri. Am 
activat aici, aveam brigadă 
bună, veneau destul de des 
scriitori, artiști, oameni de 
știință, să ne vorbească.

La Tehnic-Club (din Ca
lea Șerban Vodă) — la 
picioarele unui model de 
rachetă — tinerii, fete și bă
ieți, în cerc, joacă „Peri- 
nița" deși orchestra cîntă 
cu totul altceva. Din timp în 
timp, fetele trag cu coada 
ochiului spre dizgrațiosul 
cuier din vecinătatea ringu
lui de dans. în care au fost 
nevoite să-și agațe poșetele, 
una peste alta, la întîm- 
plare, în lipsa unei garde
robe organizată civilizat. 
La Casa de’ Cultură din 
strada Zalomit : patru săli 
destinate integral dansu
lui. Vacarm. Aglomerație. 
Absolut altă atmosferă ne 
întîmpină in grădina aera
tă, luminată plăcut, a Ate
neului Tineretului (din 
Aleea Alexandru).

Indiferent însă unde am 
fost, la întrebarea „Sîmbătă 

z seara numai dans răs
punsurile au sunat: „Pe 
mine, dansul mă odihneș
te", „In pauze aș zice să 
se mai dea un film, o sce
netă, ceva", „După ce frec
ventezi un an, doi. serile de 
dans, începi să simți, așa, 
un fel de plictiseală", „Un 
pic de schimbare mi-ar 
place, ca să se dea de lu
cru nu numai picioarelor, 
ci și capului"...

— „Dilema" enunțată în 
întrebarea-tip de mai 
înainte, ține de ani de zile 
și, cred eu, înlăturarea ei 
este pe cale să se producă 
— explică Simion Sihota. 
directorul Ateneului Tine
retului. Desigur, nimeni nu 
poate avea ceva împotriva 
dansului ca atare, a func
ției sale relaxante : dar. ia
răși. ffirhen'i. incltSiv tine
retul. nu poate avea ceva 
împotrivă ca dansul să se 
împletească, ponderat și in
teligent, cu acțiuni educati
ve. Țin să precizez că nu-i 
vorba de soluții formale, ca 
presărarea de prelegeri 
greoaie. Din experiență pot 
afirma că majoritatea tine
rilor care vin la dans sîm- 
.bătă seara au un bagaj 
onorabil de cunoștințe și 
sînt capabili să facă față 
unor exigențe mai ridicate. 
Este de datoria noastră, ca 
„activiști ai timpului li
ber", să punem in practi
că o idee prețioasă : dis
tracția să nu fie un scop în 
sine. Ce folos că, în tot 
cursul săptămînii, într-o 
casă do cultură răsună gla
sul înțelepciunii și culturii, 
dacă sîmbătă seara totul se 
poate transforma in ceva 
amorf, lipsit de măsură și 
acuratețe, iar noi înșine 
ne pomenim transformați 
într-un soi de... impresari 
de săli de dans ? Așadar, 
o concluzie elementară : 
activitatea de conținut a 
casei de cultură tiu poate

fi desprinsă de activitatea 
distractivă.

— Nu vi se pare că unii 
directori ai caselor de cul
tură și cluburilor admit 
asemenea „concesii", doar 
pentru că absolutizează cri
teriul... comercial, admițîn- 
du-se orice sau aproape ori
ce, numai de dragul încasă
rilor ?

— Evident. Degradarea 
atmosferei din interiorul 
casei de cultură, mai cu 
seamă în timpul serilor da 
dans, reprezintă după mine 
o primejdie care anihilează 
eforturile educative. Să mă 
txplic. Pătruns într-o ast-

tului. Ele merită, după pă
rerea noastră, să fie cunos
cute și Însușite și de alte 
case de cultură.

La Ateneul Tineretului, 
ca și în alte locuri, se plă- 
nuiește... contopirea zilei 
de joi cu ziua de «simbătă. 
Mai explicit : am asistat, 
intr-una din joile trecute, 
la un echilibrat program 
intitulat „Seară estivală" : 
poetul Mihai Beniuc, com
pozitorul Alexandru Mandi, 
cîntăreața Mihaela Mihai 
— partea de text a serii, 
apoi dansuri moderne pe 
scenă, parada modei, film 
documentar „Expo Osaka

deloc încurajatoare. Me- 
todista „de serviciu" se 
plînge cu sinceritate că 
— în ciuda entuzias
mului de început, cu 
care a venit să muncească 
aici — nu se poate face 
mai nimic, că tinerii vor 
numai dans (desigur, sîm
bătă seara), că încercările 
n-au dat rezultat :

— Iarna am mai inter
calat și noi cite un specta
col, încadrat de dans, sau 
l-am pus înainte de dans, 
însă spectacolul a fost 
stînjenit de publicul care 
venea doar să danseze. Doar 
puțini manifestau interes

ȘABLONUL DANSANT
...la „balul 

de sîmbătă seara11

fel de atmosferă, printre 
unii oameni lipsiți de sim
țul măsurii, cam certați cu 
etica și buna creștere, dor
nici să se înveselească ori
cum, tînărul în cauză își va 
însuși deprinderi greșite, u- 
rîte, purtări necivilizate.

Este exact ceea ce au 
susținut și cîteva adoles
cente cu care am discutat : 
„Nu merg la dans, de tea
ma neplăcerilor" ; „Mi-e 
frică să n-aud vorbe urite 
sau să fiu expusă la cine 
știe ce grosolănii" ; „Am 
fost de vreo două ori la 
bal, singură, și am regre
tat, fiindcă unii, nu înțeleg 
de ce, consideră că, o dată 
ce au plătit biletul, s” pot 
purta orictam" : „Cu riscul 

* să apar cam demodată, mă 
întreb dc cc părinții noștri 
nu merg cii noi, măcar u- 
neori, la serile de dans, așa 
cum îmi povestește mama 
că era înainte, și cum am 
citit și în cărți ; cred c-am 
avea ce învăța de la părin
ții noștri, din felul lor de 
a se purta, și parcă și ei 
s-ar simți mai tineri ală
turi de noi". Neîndoielnic, 
rezervele exprimate de in
terlocutoare sînt în bună 
măsură întemeiate, îți dai 
seama de asta după ce faci 
cunoștință cu atmosfera 
unora din casele de cultu
ră, simbătă Jseara, la ora... 
dansului. S-ar cuveni în
cercată și propunerea tine
rei care dorea să meargă la 
bai însoțită de unul sau 
de ambii părinți, adulții a- 
dueîndu-și, fără doar și 
poate, contribuția la culti
varea unor raporturi cit 
mai civilizate.

Există cîteva experiențe 
interesante — printre care 
și cea a Ateneului Tinere-

condamnarea sa și despăgubirea in
stituției.

Dar cu toată această înșiruire de 
dovezi imbatabile, V. P. își susține 
sus și tare nevinovăția. Nu ar fi pri
mul caz cînd vinovatul și-ar nega 
culpa — ar spune cineva. Numai 
că — așa cum s-a dovedit ulterior — 
vînzătoarea era într-adevăr lipsită de 
orice vină. De altfel, conform princi
piilor echitabile ale justiției noastre, 
nu acuzatul trebuie să-și dovedească 
nevinovăția, ci temeinicia acuzației 
este cea care trebuie integral demon
strată. Or, pentru o asemenea de
monstrație, probele existente nu erau 
concludente. V. P. susținea ferm că 
nu l-a văzut niciodată pe A.B. — po
sesorul biletului cîștigător. E drept,

de Mihai STOIAN

’70“ — partea de spectacol 
a serii, după care s-a dan
sat... La ora actuală, con
ducerea Ateneului Tinere
tului intenționează să în
cerce și alte modalități 
menite să îmbogățească se
rile de sîmbătă : înaintea 
dansului — întîlnire cu o 
personalitate a vieții noas
tre artistice, în pauze — 
proiecții de filme, mini-re- 
citaluri poetice, (neapărat... 
versuri de dragoste), muzi
cale etc.

Din păcate, la Casa de 
Cultură din strada Zalomit 
întîlnim (nu numai pe rin
gul de dans !) o atmosferă

față de ce se petrece pe sce
nă. Trebuie să recunoaștem 
că aici, la noi, vin tot felul 
de oameni care nu se com
portă întotdeauna așa cum 
ar fi cazul.

Deși exprimat lapidar, 
punctul de vedere al me- 
todistei e de natură să sur
prindă prin „fatalismul" 
său nejustificat. Faptul că, 
la dans, vin sute de tineri, 
nu-i un motiv de nemulțu
mire, dimpotrivă, asta de
monstrează că există un 
public larg capabil să re
cepteze, să aprecieze, o pa
letă mai bogată de activi
tăți atractive. E un motiv

— Astă-seară e numai program de dans I

din 6 august, ci cu cea din 9 august. 
Un prim pas pe calea restabilirii ade
vărului fusese făcut. Seninătatea re
clamantului intră în eclipsă : cerîn- 
du-i-se lămuriri suplimentare, A. B. 
recunoaște în cele din urmă că, de 
fapt, nu el ceruse completarea bile
tului loto, ci altcineva, de la care 
a cumpărat lozul. Motivul tărăgănării 
acestei mărturii 7 A.B. achiziționase 
„cîștigul" la un preț pipărat. Nu 
dorim în cele de față să ne refe
rim la cei care încurajează specula 
cu autoturisme. Principalul fapt care 
ne reține atenția este intrarea în are
nă a unui nou personaj — Teodor 
Artușenco, „veritabilul norocos".

In fața organelor de urmărire și 
cercetare penală, Artușenco declară

laboratorului interjudețean de exper
tiză din București.

Experții procedează la o ana
liză minuțioasă. Mai întîi hîr- 
tia este supusă unui întreg șir 
de teste chimice și radiografice. 
Prima constatare : „hîrtia biletului 
este intactă — nici o ștersătură, nici 
o adăugire de cifre". Se trece apoi la 
expertiza grafică : cifrele din combi
nația cîștigătoare sint oare scrise de 
V.P. sau nu ?

Operațiunile de identificare grafo
logică au însumat zeci de modele 
create experimental de V.P., pentru 
a fi comparate cu cel original, exa
minarea cifrelor a sute de numere, 
confruntarea fiecărei componente a 
fiecărei cifre. Fiecare semn grafic
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memoria unui om nu este o cameră 
fotografică perfectă. Susținerea învi
nuitei era însă sprijinită și de cea 
a gestionarului P.M., de la aceeași 
agenție : nici acesta nu-și amintește 
să-l fi observat în zilele premergă
toare tragerii respective pe A.B. Ofi
țerul de miliție V. Ciuperca și pro
curorul Petru Avram au trecut atunci 
la suplimentarea probelor.

în această etapă, Direcția ge
nerală „Loto-Pronosport" semna
lează existența unui al doilea 
semn de întrebare : in condi
țiile sistemului de evidență al bile
telor loto, „rătăcirea" unui unicat nu 
este posibilă, deoarece toate acestea 
rămîn în boniere. Unicatul biletului 
cu pricina trebuia să existe undeva. 
Sute și sute de boniere au fost exa
minate cu de-amănuntul. Zile 
și nopți de trudă fără preget și, în 
Sfîrșit... o geană de lumină ! Este gă
sit unicatul, dar nu cu data tragerii

că el este, într-adevăr, cîștigătorul 
„primar", dar că a preferat să „cede
ze" norocul în favoarea lui A.B. — 
mare amator de autoturism. O ține 
sus și tare că biletul este bun, că 
trebuie onorat și că pe el „nu-1 in
teresează greșeala' vînzătoarei". Lu
crătorii miliției și procuraturii își 
intensifică cercetările — și reiese că 
Artușenco era un vechi client al 
penitenciarelor, un individ care, 
deși fără o ocupație licită, dis
punea de venituri deloc neglija
bile. Și pentru că pu era suficientă 
doar neîncrederea — la urma urmei 
și Artușenco ar fi putut cîștiga la 
loto, hazardul nu are discernămînt 
— organele de miliție și procuratură 
solicită concursul unor noi colabora
tori. Intră în acțiune criminalistica, 
„arma de șoc" a luptei antiinfracțio- 
nale. Biletul cu „cîntec" devine o- 
biect de cercetare pentru specialiștii

este fotografiat, suprapus cu celelal
te, proiectat în diverse mărimi etc. — 
toate acestea conturînd tabloul ener
giei cheltuite, al minuțiozității, al for
țelor și mijloaoelor afectate acestei 
probe, nu dintre cele mai complexe 
totuși; La capătul acestor eforturi, 
răspunsul este însă incontestabil : 
„biletul, deși nealterat în integritatea 
sa fizică, este totuși fals". In cazul 
nostru s-a folosit un bilet „în alb", 
avînd completată numai data tragerii 
din 6 august, dar expertiza a dovedit 
că numerele din combinația cîștigă
toare falsificată nu sînt scrise de V.P. 
Lipsa de temeinicie a acuzațiilor adu
se vînzătoarei este demonstrată. Prin 
eforturile neprecupețite ale lucrăto
rilor miliției, ce-și dedică talentul și 
priceperea slujirii ideii de justiție, un 
cetățean nevinovat a fost absolvit de 
vina ce plana asupră-i, redîndu-i-se 
încrederea în semenii săi, în dreptate, 
In triumful adevărului.

de satisfacție, un punct de 
onoare pentru un activist 
cultural de a comunica cu o 
masă largă de tineri, de a-i 
antrena pe făgașul unor 
activități inspirate. Altmin
teri...

— Pe fondul atracției pe 
care tînărul o resimte pen
tru dans, n-avem decît să 
procedăm în așa fel (nu 
susțin c-ar fi prea ușor de 
îndeplinit acest deziderat.) 
incit pină și seara de dans 
să propulseze idei. Evident, 
fără exagerări, fără osten
tație, potrivit interesului și 
caracteristicilor de vîrstă.

Părerea de mai sus, ex
primată de tov. Nicolae 
Gîrceag, secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. 
București, se sprijină pe 
experiența unor case de 
cultură și cluburi în care 
inițiative bine chibzuite au 
fost încununate de succes. 
Infirmând prejudecata că 
„unde-i dans nu-i loc și 
de altceva". Astfel incit, 
chiar dacă tinerii care frec
ventează aceste instituții 
destinate folosirii raționale 
a celui de-al doilea „8“ — 
timpul liber — sînt diferiți, 
unii mai cultivați, mai se
rioși, alții mai superficiali 
sau certați cu bunăcu- 
viința, cei din prima cate
gorie ajung să-i influen
țeze în bine și pe ceilalți, 
în plus, atunci cind invita
ții acestor case (artiști, oa
meni de știință, scriitori) 
rămîn printre tineri, real
mente ca amfitrioni ai 
serii, întreaga atmosfe
ră se limpezește parcă, 
exemplul devine implicit 
(nu explicit, verbal, de la 
înălțimea unui pupitru de 
conferențiar) și rezultatele 
pozitive nu întîrzie să se 
arate : o comportare mai 
îngrijită, lucidă, civilizată, 
care se deprinde nu numai 
la locul de muncă sau în 
amfiteatre, ci și la... dis
tracție.

— Desigur — afirmă a- 
celași interlocutor — există 
mari posibilități în dome
niul acesta, încă insuficient 
explorat, , al infuziei de 
conținut în zona activității 
pline de prospețime și 
bună dispoziție — tipică 
așa-ziselor baluri de sîm
bătă seara. Altfel, e ca și 
cum ți-ai petrece seara în
tr-un local oarecare... Or, 
menirea casei de cultură, 
a clubului este să-ți ofere 
o seară distractivă, dar și 
instructivă ; să pleci cu su
fletul plin, fiindcă ai 
dansat pe o muzică bună, 
ai mai legat niște cunoș
tințe, ai purtat o discuție 
interesantă. Repet, o seară 
plăcută, memorabilă, .-,o 
seară ca-n familie, dar în 
marea familie a celor de 
aceeași vîrstă cu .tine, îm
părtășind aceleași idealuri.

Soluțiile ? Ele stau In 
capacitatea de a avea ini
țiative inspirate, de a stă
rui în aplicarea lor, se află 
în luciditatea cu care „acti
viștii timpului liber" vor 
ști să renunțe la ceea ce 
se dovedește rutină, preju
decată. Numai astfel serile 
de dans vor depăși faza la 
care au rămas, de ani și 
ani, ca niște manifestări 
ocolite de tinerii cu exi
gențe mai înalte și, în 
schimb, teren de „afirma
re" pentru elemente în 
conflict cu normele elemen
tare de civilizație, dispuse 
Să confunde ringul de dans 
cu asfaltul bulevardului. 
Alături de toate celelalte 
mijloace destinate să îm
bogățească orizontul tînă- 
rului de astăzi, să-i capteze 
exuberanța și infinitele 
disponibilități spirituale, 
„balul de sîmbătă seara" 
trebuie să-și capete strălu
cirea și atracția meritate.

Rămînea să se descopere cine este 
plastograful. Scoțind din cauză pe 
V.P., rămîneau sub observație încă 
trei persoane : A.B., gestionarul P.M. 
— de la agenția unde fusese comple
tat biletul — și T. Artușenco. Din nou 
interogatorii și confruntări, din nou 
recurgerea la ajutorul experților și în 
sfîrșit... lumină deplină : vinovatul — 
Artușenco.

S-a ajuns acolo unde trebuia să se 
ajungă — la aflarea adevărului obiec
tiv și pedepsirea adevăratului vino
vat. Trei oameni bănuiți și acuzați 
de a fi săvîrșit fapte grave sînt scoși 
de sub învinuire : vînzătoarea — des
pre care Artușenco susținea că „a 
greșit și deci trebuia să plătească", 
A. B — căruia același escroc i-a 
aruncat în sarcină „inițiativa" și 
„procedeul" și, în sfîrșit, P. M. — pe 
care același Artușenco îl acuzase de 
complicitate.

Adevăratul vinovat a fost depis
tat și identificat fără greș. In 
acest fel, întregul eșafodaj al fără
delegii a fost demontat pină cînd o- 
rizontul adevărului s-a luminat pe 
de-a-ntregul. Nu se poate spune că 
răufăcătorul a dat dovadă de inabi- 
litate. Dimpotrivă. Dar marea, funda
mentala lui eroare a pornit tocmai 
din credința că va putea scăpa la 
adăpostul învinuirii aruncate pe sea
ma celor nevinovați. Din bănuiala ce 
putea plana asupra lor, el și-a înăl
țat o redută — incapabilă, în cele 
din urmă, să reziste forței adevăru
lui și justiției. Iar trei oameni cins
tiți au fost scoși din încîlceala unor 
aparențe înșelătoare. Trei oameni au 
simțit cu prisosință ce înseamnă — 
în fapt — confruntarea dintre rău și 
bine, dintre minciună și adevăr. Cine 
sint cei ce i-au salvat ?

în cazul relatat de noi, în care am 
menționat nominal doar pe doi din
tre ei, parte din aceștia sint cunos- 
cuți, parte rămîn umbriți de tainele 
nobilei lor profesiuni. Iar acestor oa
meni — stăruitori și hotărîți apără
tori ai dreptății — li se adaugă mulți 
alții, eroi anonimi, ce chezășuiesc prin 
munca lor liniștea și ordinea publică, 
respectul legii.

Epilogul întregii întîmplări e deo
sebit de expresiv și pilduitor în sim
plitatea sa : nici o abilitate — oricît 
de „perfectă" ar fi — îndreptată îm
potriva legii, a societății, nu poate 
rezista adevărului. Adevărului infai
libil, implacabil !

Robert DÎMBOVICEANM



PAGINA 6 SCÎNTE1A •- miercuri 29 iulie 1970

a civilizației electricitate

Rezervele randamentelor
maxime

I
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neeconomi- 
randament, 
noastră. Ele 
în localități

economia de energie, pre- 
în institutul nostru, se re- 
studiile vizînd utilizarea

în etapa actuală, 
amplasamente șă 

strict de prezența 
sau a rezervelor 
Calculele tehnico-

și, în general, a unor impor- 
rezerve hidroenergetice în Ol- 
creează, în zona de sud-est a 
situația unei supradotări de 
cu amplasamente obligate,

Nu Intîmplător, economia de energie deschide șirul pro
gramelor tehnico-științiiice prioritare consemnate în docu
mentele celui de-al X-lea Congres al P.C.R. Problema sur
selor de energie — iurnizoare ale unui element esențial al 
civilizației, la iei de important ca și materiile prime — 
preocupă acut lumea actuală. Se vorbește chiar despre 
„loamea de energie", datorată consumului sporit și previ
zibilei secătuiri a rezervelor energetice clasice (cărbune.

petrol, gaze). Fără îndoială, omenirea dispune și de alte 
surse, dintre care unele au început să tie utilizate cu succes 
(ca energia nucleară), prevăzîndu-se aplicarea lor pe scară 
largă. Dar pînă atunci, important, este să se asigure va
lorificarea cît mai rațională a rezervelor existente, înlă- 
turîndu-se risipa de energie și găsindu-se iormele optime 
de creștere a randamentului instalațiilor energetice. Des
pre cîteva aspecte ale acestor probleme vorbesc autorii ar
ticolelor de mai jos.

Ing. Nicclae MOLDOVEANU
inspector general adjunct al inspecției generale energetice 

din Ministerul Energiei Electrice

Ing. A. GRECOV 
șef de secție la Institutul 

și proiectări
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Ritmul impetuos de dezvoltare 

economică și socială a țării noastre 
determină o creștere deosebită a 
consumului de energie — primară 
și electrică. în această situație, se 
cer luate măsuri eficiente, înteme
iate pe studiul atent al tuturor as
pectelor esențiale : volumul finit al 
rezervelor de combustibil — prin
cipala sursă de energie primară 
clasică de care dispune economia 
noastră națională — imposibilitatea 
dezvoltării resurselor de combusti-' 
bill (îndeosebi țiței și gaze) in pas 
cu creșterea nevoilor, valorificarea 
superioară a hidrocarburilor in in
dustria .petrochimică, față de fo
losirea lor drept combustibil, in
vestițiile specifice mari necesare 
pentru dezvoltarea capacităților de 
extracție a combustibililor și de 
producere a energiei electrice. 
Toate acestea impun, pe de o par
te, creșterea eficienței cu care sînt 
folosite formele de energie și, pe 
de altă parte, introducerea și ex
tinderea utilizării energiei nucleare 
la scară industrială,

întrucit realizarea acestor cerințe 
multiple este condiționată de efec
tuarea unui mare volum de investi
gații aplicative, în toate sectoarele 
consumatoare de energie —- investi
gații a căror urgență și importanță 
smt impuse pe pian național și ae 
asigurarea încheierii balanței ener
getice generale a țării — a fost 
întocmit un program prioritar de 
cercetare științifică. In cadrul aces
tuia, trebuie să se facă o selecție 
și o eșalonare cît mai riguroasă a 
problemelor ce vor fj studiate — 
după importanța lor, după aportul 
pe care îl pot avea în reducerea 
consumurilor specifice energetice 
— pentru a elimina consumurile 
neraționale și a diminua pierderile 
la minimum posibil, avindu-se în 
vedere atit aspectele energetice, cît 
și cele tehnologice.

Dată fiind poziția ei de for coor
donator in cadrul Ministerului E- 
nergiei Electrice — principalul fur
nizor și. totodată, unul dintre cei 
mai importanți consumatori de 
energie — inspecția generală ener
getică are o anumită viziune in le
gătură cu ponderea direcțiilor 
de cercetare. Considerăm că se 
cere. în primul rînd, studierea și 
stabilirea modelelor matematice și 
optimizarea balanței generale, pre
cum și a structurii sistemului ener
getic al țării. Unele lucrări în acest 
sens au și fost elaborate, dar se 
impune continuarea lor, sub coor
donarea C.S.P. și a ministerului 
nostru. Avem în vedere, apoi, 
optimizarea programului de dezvol
tare a energeticii nucleare. Este o 
temă vastă, incluzînd, între altele, 
stabilirea modelului matematic, in 
scopul determinării combustibilului 
nuclear pentru un program dat, 
oportunitatea introducerii termofi
cării în centralele nuclearo-electri- 
ce, sistemele tehnologice și de pro
tecție aplicabile în aceste centrale, 
exploatarea tipurilor de reactoare 
ce urmează a fi utilizate. Pentru 
rezolvarea acestor probleme, cola
borăm cu Comitetul de 
Energie Nucleară.

O atenție deosebită 
cordată automatizării 
ționării automatizării 
energetice la marile agregate con
sumatoare de energie : automati
zarea arderii Ia cuptoare și la ca- 
zanele de abur, apă caldă sau fier
binte ; dezvoltarea automatizărilor 
complexe în centralele termoelec
trice cu abur — la nivel de grup și 
de centrală ; optimizarea exploată
rii centralelor hidroelectrice func- 
ționind in cascadă și a conducerii 
sistemului elețtroenergetic națio
nal ; automatizarea reglajului punc
telor termice din rețelele de termo
ficare urbană și alte asemenea pro
bleme. Menționăm că, prin dezvol
tarea automatizării Ia nivelul gru
purilor mari din centralele termo
electrice, se pot realiza avantaje 
apreciabile, printre care o reducere 
a cheltuielilor de exploatare de 
aproximativ 2,5 milioane lei anual, 
pe fiecare grup de 300 MW. Sarci
nile de cercetare în privința auto
matizării arderii revin Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini in colaborare cu ministerele

deținătoare ale cuptoarelor și ca- 
zanelor, iar celelalte sarcini — Mi
nisterului Energiei Electrice. De 
asemenea, prin studierea de către 
acesta din urmă a optimizării ali
mentării cu căldură a serelor le
gumicole, precum și prin studierea 
și asimilarea de către fiecare mi
nister industrial în parte a unor 
noi procese tehnologice, in condiții
le unor consumuri specifice ener
getice reduse pentru ramurile in
dustriale respective, se vor asigu
ra importante economii de energie. 
Numai introducerea procedeului de 
răcire uscată a cocsului (acum se 
utilizează procedeul stingerii cu 
apă) ar duce, la nivelul unei sin
gure cocserii de mărimea celei de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, la o economie anuală de aproxi
mativ 55 000 tone de combusti
bil convențional, rezultînd și un 
cocs superior.

De un real interes sînt și cerce
tările întreprinse de Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini in 
vederea reproiectării și asimilării in 
fabricație a unor noi tipuri de ar
zătoare de gaze și de combustibili 
lichizi, cu dispozitive de automati
zare a arderii și a unor noi genuri 
de aparate de măsură, reglaj și 
control termotehnice, cu perfor
manțe superioare celor actuale, in 
marea lor majoritate învechi
te. Fiecare minister industrial ar 
trebui, de altfel, să studieze posi
bilitățile optime de recuperare a 
resurselor energetice secundare, 
încă nefolosite, sau care vor mai 
apare in întreprinderile dependente 
de ele. Ne referim, în special, la 
recuperarea căldurii din gazele de 
ardere, dar și din produsele și de- 
șeurile calde și din agenții de ră
cire, adică atît la resursele cu po
tențial termic ridicat, cît și la cele 
cu potențial termic scăzut. în acest 
scop, se va proiecta o instalație de 
recuperare a căldurii din resursele 
energetice secundare (cazane 
peratoare, preincălzitoare de 
de calitate superioară 
necesară de tipo-flimensiuni. 
comitent, trebuie create noi cup
toare de forjă și tratamente termi
ce, cu randamente superioare față 
de tipurile existente și prevăzute 
de la început cu instalații de re
cuperare a căldurii gazelor de ar
dere (prin preincălzitoare de aer, 
recircularea gazelor calde, cazane 
recuperatoare), precum și noi ma
teriale termoizolante. cu perfor
manțe superioare. De altfel, în ca
drul acestui program prioritar se 
impune a fi studiată reproiectarea. 
de către Ministerul Construcțiilor 
Industriale și Comitetul de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală, a dimensiunilor pereților 
clădirilor (industriale, administrati
ve, social-culturale, locuințe) din 
punct de vedere tehnico-economic, 
ținîndu-se seamă de costul căldurii 
pierdute anual prin pereți.

Inspecția generală energetică 
are in vedere și îndrumarea acțiu-

ds la Uzina hidroelectrică din BicazStafia electrică și conducta forjată

recu- 
aer), 

și in gama 
' Con-

niî de elaborare, de către ministe
rele de specialitate, a metodicelor 
de întocmire și analiză a bilanțuri
lor energetice (și exergetice) speci
fice diverselor procese tehnologice 
mari consumatoare de energie de 
diverse forme, precum și a meto
dicelor de stabilire științifică a 
normelor comparabile de consum 
energetic, pentru produsele cu con
sumuri energetice importante. îri 
final, vom aviza și aplica aceste 
norme. Pe de altă parte, întărind 
colaborarea cu institutele de invă- 
țămînt superior de profil, vom a- 
corda asistență tehnică la concreti
zarea mai detaliată a temelor de 
cercetare de energetică industrială, 
după cum vom avea in vedere să 
se pună la dispoziția solicitatorilor 
informații despre situația actuală 
a deficiențelor din instalațiile de 
consum. în privința coordonării 
avizării și valorificării cercetărilor, 
vom conlucra îndeaproape cu or
ganele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, principalul for 
coordonator al programului.

unui colectiv care se ocupă cu 
„problemele energiei primare" să 
fie deosebit de utilă. Sînt necesare, 
desigur, aprofundări, studii mai 
ample, comparații și calcule efec
tuate cu metode moderne, pentru a 
se evita erorile. Un asemenea co
lectiv ar trebui să fie, deci, un or
gan specializat, dotat cu mijloace

adecvate și cunoscînd îndeaproape 
activitatea multiplelor organisme 
ce au contingențe cu sursele și con
sumul de energie de orice fel, Ia 
nivelul țării ; un organ atît de stu
diu cît și de decizie, sau care să 
pregătească datele și să facă pro
puneri pentru luarea deciziilor ce- . 
lor mai juste. Sînt sarcini cerute de 
însăși orientarea de perspectivă a- 
doptată de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. în vederea obținerii unei 
eficiențe economice maxime.

In institutul in care lucrez, pro
blemelor economiei de energie li 
se acordă o deosebită atenție, toc
mai prin această prismă esențială 
a energiei primare. Posibilitățile 
de gospodărire rațională a fondului 
energetic, în vederea unei valori
ficări superioare, apar astfel di
verse și multiple. Utilizarea com
bustibililor inferiori își găsește con
cretizarea In realizarea în țara noas
tră a unor centrale termoelectrice 
(Ișalnița, Rovinari I și Rovinari II); 
de asemenea, prin montarea unor 
puteri unitare mari (de 330 MW și 
660 MW) în perioada 1971—1980, atit 
în centrale de condensație de tip 
clasic, cît și în centralele nucleare, 
se vor realiza economii de com
bustibil substanțiale. Va trebui ac
celerat însă și programul de dez
afectare sau de păstrare în rezervă 
rece a centralelor vechi cu un con
sum specific mare, devenite ne
economice. Puterea Instalată la ora 
actuală ne permite să abordăm cu 
mai mult curaj această problemă. 
Alt aspect important al economiei 
de energie electrică se referă la 
pierderile din rețelele de transport 
și distribuție. Contracararea lor im
pune studiul multor factori mul
tipli, între care stabilirea unei stra
tegii a dezvoltării și amplasării 
surselor de energie electrică și a or
dine! de alegere a celor mai bune 
amplasamente.

Prezența unor mari cantități de 
lignit 
tante 
tenia 
țării, 
surse 
centralele de lignit fiind așezate la 
gura minei. O politică economică 
rațională impune, însă, ca în a- 
ceșstă zonă să nu se mai ampla
seze, cel puțin 
surse ale căror 
nu fie legate 
combustibilului 
hidroenergetice.
economice atestă că situarea unor 
asemenea centrale in zonele' defi
citare în energie electrică micșo
rează substanțial pierderile, de 
putere în rețelele de transport. O 
altă problemă privește stabilirea 
unui raport „optim" intre cheltuie
lile de investiții — o formă ascunsă 
de energie — și dimensionarea re
țelelor. Exagerările în dimensiona
rea prematură a liniilor ar putea fi 
evitate, fără a se mări pierderile 
de putere, dacă beneficiarii ar ac
cepta limite raționale în legătură 
cu siguranța în funcționare a sis
temului energetic. O reglementare 
mai clară în privința gradului 
asigurare cu energie electrică 
marilor consumatori ar face 
soliițiile dele mâi economice să re
iasă din compararea tehnico-eco- 
nomică a măsurilor suplimentare 
de siguranță din rețea, cu măsurile 
care se pot lua la consumator, în 
instalațiile acestuia. Căci, uneori, 
in alimentarea cu energie electrică 
a unor consumatori, au Ioc supra
dimensionări costisitoare, care duc 
la pierderi mult mai mari in ex
ploatare. Cu investiții mai re
duse, beneficiarii și-ar putea lua 
măsuri de siguranță pentru princi
palii consumatori în instalațiile lor, 
măsuri mai eficiente economie, așa 
cum se procedează în alte părți. 
După cum, poate, ar fi utilă și in
troducerea de tarife diferențiate, 
pentru grade diferite de siguranță, 
tn felul acesta, beneficiarii ar fi 
obligați să-și efectueze calculele 
tehnico-economice cu mai multă 
răspundere și rigoare decît pînă 
acum.

Mari pierderi au încă Ioc în sis
temele de distribuție centralizată a 
căldurii, în principal datorită lip
sei aparaturii de reglaj necesare 
instalațiilor de automatizare. Pro
gramul de asimilări întocmit recent 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini ar trebui să fie ac
celerat în așa fel îneît. pînă în 
1975, să dotăm majoritatea rețelelor

de termoficare cu astfel de insta
lații, datorită cărora economia de 
combustibil s-ar cifra la zeci și 
zeci de milioane lei. Cred, de ase
menea, că trebuie terminată in
ventarierea instalațiilor de cazane 
din industrie, trecîndu-se la înlo
cuirea treptată a celor 
ce cu altele, de mare 
asimilabile de industria 
ar putea fi utilizate și 
mai izolate, unde efectele economi
ce ale termoficării nu sînt evi
dente. Alte preocupări majore le
gate de 
zente și 
feră la _____  ____ __
căldurii din grupurile de termofi
care, concomitent cu producerea e- 
nergiei electrice, precum și utili
zarea căldurii din grupurile de 
condensație, nedestinate acestui 
scop. Cu mici adaptări, asemenea 
grupuri (de 100, 150, 200 MW — din 
centralele electrice Mintia — Brazi, 
Ișalnița, Iernut) alimentează, sau 
vor alimenta cu căldură consuma
tori urbani și agricoli (din centrele 
Deva, Ploiești, Craiova, Luduș).

în preocupările noastre intră șl 
utilizarea în condiții optime a re

surselor secundare. De pe acum. 
Centrala electrică de termoficare de 
la Galați folosește gazul de furnal 
și de cocs ; se proiectează o cen
trală care să utilizeze deșeuri ur
bane, alta de gaz de cocs, la Copșa 
Mică etc. Se ivesc însă unele difi
cultăți în ceea ce privește coope
rarea. La Galați, de pildă, combi
natul siderurgic nu asigură încă o 
serie de condiții tehnice prestabilite, 
deși, după părerea mea, in acțiunea 
de folosire a resurselor secundare, 
beneficiarii trebuie să fie primii 
care să manifeste inițiativă. La a- 
cest capitol mai menționăm folo
sirea „curentului de noapte" pen
tru încălzirea prin acumulare a 
unor localități mai mici, încălzirea 
pe timpul iernii la țară, proble
mele legate de reducerea consumu
lui de gaz metan șl altele ; toate 
acestea așteaptă încă un studiu mai 
aprofundat. Este încă un motiv de 
a considera vitală pentru țara noas
tră elucidarea problemei balanțelor 
de energie primară și crearea unui 
organism permanent și autorizat, 
care să conceapă și să dirijeze în
treaga activitate în acest domeniu.

Din căldură—direct

de cercetări energetică industrială 
utilaje termoenergetice

Stat pentru

trebuie a- 
sau perfec- 

reglajelor Un echilibru judicios 
al balanței de energie

primara

Ing. Nistor MIHAI
Institutul de studii și proiectări energetice

în evitarea risipei 
realizările esențiale 
mai ales soluțiilor de 
zind structura surselor de energie, 
în primul rind a acelora de energie 
primară. Problema principală ră- 
mine deci aceea a balanței de e-

de energie, 
se datorează 
conținut, vi-

nergie primară, a găsirii măsuri
lor celor mai potrivite, avantajoase 
pentru o anume 
dată, se prezintă 
nu e ușor să iei 
face ca prezența 
tetului de Stat

etapă. De fiecare 
soluții multiple și 
o decizie, ceea ce 
în cadrul Comi- 
al Planificării a

de
a

ca

Prin înființarea Institutului de 
cercetări energetică industrială și 
proiectări utilaje termoenergetice 
(I.C.P.E.T.), în cadrul M.I.C.M., s-au 
creat premisele abordării pe un 
front mult mai larg a programului 
prioritar de cercetare privind eco
nomia de energie. Există acum po
sibilitatea de a transpune direct pe 
planșetă studiile încheiate din punct 
de vedere teoretic, precum și de a 
obține neîntîcziat sprijinul deosebit 
de prețios al uzinelor — „Vulcan", 
U.M.C.B. și „23 August" — în testa
rea și finalizarea rezultatelor va
loroase.

Economia de energie constituie 
obiectul mai multor direcții de cer
cetare. Una dintre ele urmărește 
realizarea de instalații care să per
mită utilizarea unor noi surse de 
energie primară (șisturi bitumoase, 
deșeuri de lemn, reziduuri fenolie- 
re), obținîndu-se astfel importante 
economii de combustibil clasic. Tre
buie să menționăm, îndeosebi, stu
dierea posibilităților de folosire în 
instalații de ardere a reziduurilor 
fenolice de la Uzina chimică din 
Borzești, acțiune în care beneficiem 
de sprijinul combinatului.

O altă direcție, care a cerut și va 
cere un efort deosebit, se concreti
zează in preocuparea colectivelor de 
cercetare de a realiza instalații de 
ardere și arzătoare pentru o gamă 

mai largă de procese tehnologi
ce și pentru diverși combustibili, cu 
debite calorice și caracteristici ale 
flăcărilor impuse de specificul pro
ceselor tehnologice respective (flă
cări scurte sau lungi radiante, medii 
neutre, cîmp de temperaturi ridi
cate sau mai coborî te). Se urmăreș
te ca randamentele de ardere să fie 
cît mai ridicate, evitîndu-se astfel 
consumuri exagerate de combustibil 
clasic. Acum, de exemplu, se efec
tuează cercetări pe modele pentru 
realizarea arzătoarelor de păcură (la 
Delta 3 203 kgf/h, pentru echiparea 
cazanelor de 525 t/1), proiectate în 
cadrul institutului și destinate pen
tru execuție uzinei „Vulcan".

O activitate aparte o constituie 
experimentările pe agregate de ca
zane de abur și apă caldă (proiec
tate de institut și realizate de ace
eași uzină) pentru atingerea para
metrilor funcționali și a performan
țelor optime. Se asigură, astfel, nu 
numai necesitățile impuse de be
neficiar, dar și consumurile speci
fice de combustibil 
evitîndu-se consumuri 
tîlnite la instalațiile 
In institut se 
asemenea
generale de dezvoltare 
industriale a M.I.C.M., 
transformării directe a căldurii 
energie electrică, in instalații mag-

prevăzute, 
mari în- 

mai vechi, 
cercetează, de

cu sprijinul Direcției 
a ramurii 

procesul 
in

neto-hidrodinamice. o direcție 
foarte promițătoare pentru țara 
noastră, ca mare consumatoare de 
gaze naturale destinate producerii 
de energie electrică. Cercetătorii st 
proiectanții noștri urmăresc reali
zarea de agregate de turbine de 
abur și turbogeneratoare cu randa
mente cît mai ridicate, menite să 
asigure consumuri specifice de com
bustibil reduse la grupurile energe
tice cazan-turbine-turbogenerator de 
construcție românească.

în cadrul institutului există și 
preocupări cu caracter . mai larg, 
privind economia de energie în di
verse ramuri ale industriei. Se stu
diază posibilitățile existente în acest 
sens la nivelul consumatorilor, prin 
fundamentarea științifică a norme
lor de consum, întocmirea și analiza 
bilanțurilor energetice ale agregate
lor și întreprinderilor industriale, 
raționalizarea consumurilor de ener
gie. Consider că această preocupare, 
a cărei eficiență se poate manifesta 
imediat, prin aplicarea de măsuri 
tehnice și organizatorice, trebuie să 
fie intensificată, prin abordarea unui 
front mai larg de probleme din toa- . 
te domeniile economiei naționale.

Suocesele ar fi fără îndoilă și mal 
consistente dacă problema terme
nelor ar fi mai limpede conturată 
în regulamentul contractelor de 
cercetare. Există, uneori, tendința 
de a mări mult durata cercetării, 

. pentru a acoperi planul în bune con
diții, Pe de altă parte, beneficia
rul fixează adesea termene care nu 
pot fi onorate de cercetători decît 
cu prețul unor eforturi dăunătoare, 
pînă la urmă, calității lucrărilor e- 
fectuate. Ar trebui deci ca benefi
ciarii să-și clarifice necesitățile din 
timp, ținind seama de planul de 
perspectivă al dezvoltării obiecti
velor industriale respective. Totoda
tă, comenzile de proiectare a unor 
obiective implicînd tehnologii noi, 
trebuie să fie însoțite de o coman
dă pentru cercetare, în vederea elu
cidării unor aspecte pe care proiec
tarea, cu toată experiența de care 
dispune în prezent, nu le-ar putea 
rezolva în condiții optime.

Aș vrea să mai menționez că 
multe întreprinderi, datorită ponde
rii relativ modeste a combustibilu
lui în prețul de cost al produselor,' 
nu se preocupă suficient de micșo
rarea consumurilor de combustibil, 
ajungînd de multe ori la risipă. 
Tocmai de aceea. Introducerea unor 
norme corespunzătoare de consu
muri specifice și asigurarea cointe
resării in respectarea lor ar putea 
reduce mult actualele cauze de ri
sipă a combustibililor clasici (mai 
ales cei superiori, în speță gazele 
naturale), de care depinde în mare 
măsură dezvoltarea bazei noastre 
Industriale.

ENERGETICA MONDIALA
Cîmp de încercare 

pentru... 
scurl-circuite

deCel mai mare cîmp 
Încercare pentru scurt-cir- 
cuite se construiește Ia 
Anheim, în Olanda. Cele 
patru generatoare de 
scurt-circuit au, împreu
nă, o putere de scurt-cir- 
cuitare trifazată de 8 400 
MV A și monofazată — de 
5 400 MVA. Frecvența este 
de 50 și 60 Hz. O excita
ție de șoc permite să se 
păstreze constant curentul 
de scurt-circuit, un timp 
mai lung.

mult. La rețelele de 6—10 
kV, caracterizate prin di
versitate și număr mare 
de derivații (de lungimi 
diferite și cu diverși con
ductori), topirea nu poate 
fi executată decît rar. To
tuși, recent, primele în
cercări de a topi gheața 
și de pe aceste rețele au 
avut rezultate încuraja- 

. toare. Mai mult, experi
mentările au arătat că în 
sectoarele în care s-a a- 
plicat această metodă 
perturbațiile au scăzut 
zero.

aspectele legate de găsi
rea unor noi resurse șl 
amplificarea capacității 
celor existente. Simpozio
nul are drept ecop prin
cipal popularizarea nou
tăților din această sferă 
de preocupări și discuta
rea unor rezultate și per
spective. Deși producția 
de energie electrică din 
surse geotermice repre
zintă încă un procent mic 
în contextul general, in
teresul pentru folosirea ei 
a crescut simțitor in ulti
mii ani. Se preconizează

utilizarea acestor resurse 
la producerea energiei e- 
lectrice, fie în scopuri in
dustriale, fie pentru pro
cesele de încălzire tehno
logică sau casnică.

„Tervit-2", 
un material izolant 

util

tențe nelineare, denumit 
„tervit-2“. Folosit in des- 
cărcătoarele energetice cu 
rezistență variabilă și su- 
flaj magnetic (din gama 
de tensiune 330—750 kV), 
el permite micșorarea 
simțitoare a gabaritelor 
instalațiilor, avînd carac
teristici îmbunătățite și o 
stabilitate termică mai 
mare decît cele ale prede
cesorului său, „tervit-1".

Eliminarca ghefîi 
de pe rețele

Dezvoltarea 
și utilizarea 

resurselor geoter 
mice

Experiențele au arătat 
că givrajul produce 80—85 
la sută din perturbațiile 
rețelelor de distribuție, 
ducînd, imnlicit, la impor
tante pierderi de energie. 
Metoda cea mai răspîndi- 
tă de eliminare a gheții 
este topirea cu ajutorul 
unui curent continuu. A- 
ceastă metodă este aplica
tă însă de preferință la 
rețelele de 35 kV și mai

între 22 septembrie și 1 
octombrie a.c., Organiza
ția Națiunilor Unite și gu
vernul italian organizea
ză, la Pisa (Italia), un 
simpozion consacrat pro
blemelor resurselor geo
termice. Sporirea produc
ției de energie electrică 
obținută din aceste resur
se este însoțită de dezvol
tarea unor tehnologii noi, 
în vederea măririi randa
mentului utilizării, pre
cum șî pentru a rezolva

în U.R.S.S. a fost ela
borat și experimentat un 
nou materia! pentru rezis-

producerea pe cale nucleară a energiei eiec.r.ce 
cîștigă în prezent tot mai mult teren : Centrala 
nuclearo-electrică de lâ Garigliano (italia), de 

150 MWe

Stîlpi de înaltă 
tensiune din... 

material sintetic

Energeticienii suedezi e- 
fectuează probe de încer
care a unor noi tipuri de 
stîlpi susținători pentru 
liniile electrice. Este vor
ba despre folosirea, pen
tru prima oară, a stîlpilor 
realizați din materiale 
sintetice, de-a lungul unei 
magistrale energetice ae
riene de numai 600 de 
metri. Dacă va da în final 
rezultatele scontate, a- 
ceastă inovație va permi
te realizarea unor econo
mii substanțiale la prețul 
de cost : între 40—45 la 
sută.

V-
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ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI 
OFICIULUI PENTRU SFATURILE POPULARE
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Al CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. UNGARE
Marți la amiază, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al R.P. Ungare la 
București, Sandor Argyelan, a oferit 
un cocteil în cinstea delegației Ofi
ciului pentru sfaturile populare al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare, condusă de Papp Lajos, preșe
dintele oficiului, care a făcut o vi
zită în țara noastră în schimb de 
experiență și documentare.

Au luat parte Andrei Păcuraru,

prim-vioepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru economia și adminis
trația locală, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

★
Seara, delegația Oficiului pentru 

sfaturile populare al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-șe spre patrie.

(Agerpres)

Vizitele delegației Uniunii Naționale Africane 
din Tanzania in Jbdețul Constanța

Continuînd vizita pe care o face in 
țara . noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., delegația Uniunii Naționale 
Africane din Tanzania (TANU), 
condusă de N. Chacna, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
TANU, a fost oaspete al județului 
Constanța. Cu acest prilej, membrii 
delegației au vizitat întreprinderea

de morărit și panificație „Dobrogea
na", întreprinderea de lină integrată, 
I.A.S. Neptun, C.A.P. Palazu Mare, 
noul port și stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre.

De asemenea, oaspeții tanzanieni au 
avut o întilnire la Comitetul jude
țean de partid Constanța.

IERI, ÎN CAPITALĂ

A început „Dinamoviada" 
internațională de box

Ieri seară, pe ringul montat în in
cinta stadionului Dinamo din Capi
tală, au început întrecerile celei de-a 
U-a ediții a Dinamoviadei de box, 
la care participă pugiliști din șapte 
țăr^: U.R.S.S., Cehoslovacia, Unga
ria, Polonia, R. D. Germană. R. P. 
Mongolă și România.

Iată citeva dintre rezultatele în
registrate în gala inaugurală : categ. 
pană : Sokolov (Dinamo U.R.S.S.) în
vinge la puncte pe Gorea (Dinamo 
România) ; Werner (Dynamo R. D. 
Germană) pierde prin K.O. în re
priza a doua la Kovacs (Dozsa Un
garia) ; Slajs (Ruda Hvezda Ce
hoslovacia) dispune la puncte de 
Aiurhaza (Aldar R. P. Mongolă) ; 
categ. semlușoară : Păpălău (Dinamo 
România) învinge prin abandon în 
repriza a doua pe Helinbold (Dyna
mo R. D. Germană) ; Russ (Ruda 
Hvezda Cehoslovacia) pierde la 
puncte în fața lui Altanchuiag (Al
dar R. P. Mongolă) ; Grzegorzewski

(Gwardia Polonia) cîștigă prin aban
don in repriza a treia ia Petenyi 
(Dozsa Ungaria) ; categ. semimijlo- 
cie : Kulkowski (Dynamo R. D. 
Germană) pierde prin K.O. în pri
ma repriză la Nemecek (Ruda Hvez
da Cehoslovacia) ; Csjef (Dozsa Un
garia) învinge prin abandon în re
priza a treia pe Batmunch (Aldar 
R. P. Mongolă) ; Ene (Dinarno Româ
nia) dispune la puncte de Zakrzew- 
ski (Gwardia Polonia) ; categ. mij
locie : Gronau (Dynamo R. Di Ger
mană) pierde prin descalificare în 
fața lui Haviicek (Ruda Hvezda Ce
hoslovacia) ; Kudreasov (Dinamo 
U.R.S.S.) învinge prin K.O. în re
priza a treia pe Batsur (Aldar 
R. P. Mongolă) ; Olteanu (Dinamo 
România) întrece Ja puncte pe Tu- 
ros (Dozsa Ungaria).

Astăzi, cu începere de la ora 19, 
se desfășoară cea de-a doua gală a 
competiției.

(Agerpres)

Cuvîntarea 
radiotelevizată 

a ambasadorului 
Republicii Peru

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Peru, Hubert Wieland Alza- 
mora, ambasadorul acestei țări, a ros
tit marți seara o cuvintare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

ÎN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT:

ALEXANDRU IONESCU 

(Colecția „Evocări") 
(Studiu și antologie 

de Vasile G. Ionescu)

Prin muncă
■

patriotică
Tinerii din județul Mureș 

participă cu însuflețire la ac
țiunile gospodărești inițiate de 
organizațiile U.T.C. Astfel, în 
prima jumătate a anului, ei au 
colectat 2 400 tone fier vechi, 
au curățat 3 000 ha de pășuni, 
au împădurit 30 ha și au efec
tuat lucrări de întreținere pe 
700 000 mp spații verzi. In a 
doua jumătate a lunii mai, mii 
de tineri au răspuns apelului 
lansat în scopul înlăturării e- 
fectelor inundațiilor, pentru re
facerea obiectivelor industriale 
și social-culturale. Valoarea 
estimativă a lucrărilor reali
zate, în cadrul acestor acțiuni, 
se ridică la 16 milioane lei. O 
însemnată contribuție au adus 
cei peste 5 000 de elevi de pe 
cele 14 șantiere ale tineretului, 
în timpul vacanței de vară, ei 
au efectuat lucrări de recon
strucție, a căror valoare se ri
dică la 4,5 milioane lei.

Tenismenii români participă 
la turneul de la IndianopoSis

Turneul internațional de tenis de la 
Indianopolis, cunoscut sub numele de 
National Clay Courts Tennis Tourna
ment, a început cu participarea a nu
meroși jucători de valoare din Aus
tralia, România, S.U.A., Iugoslavia, 
Argentina. Chile etc. în primul tur 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Franulovici (Iugoslavia)-Vilas 
(Argentina) 6—3, 6—1; Cornejo (Chi
le)-Osborne (Honolulu) 6—4, 11—9; 
Hewitt (R.S.A.)-Mozur (S.U.A.) 6—1, 
6—3; Stone (Australia)-Borowiak

(S.U.A.) 6—1, 6—0; Pasarell (Porto 
Rico)-McKinley (S.U.A.) 7—5, 6—2;
Parun (Noua Zeelandă)-Robbins 
(S.U.A.) 6—2, 6—2; Seewagen (S.U.A.)- 
Loyo Mayo (Mexic) 6—4, 6—2. Ilie 
Năstase, care este al treilea favorit al 
turneului, a fost declarat învingător 
prin neprezentarea adversarului său, 
Charles Owens (S.U.A.). în turneul 
feminin, Pat Walkden (Rhodesia) a 
întrecut-o cu 6—1, 6—0 pe americana 
Shari Barman.

în ziua de 28 iulie 1970 a încetat 
din viață academicianul Costin D. 
Nenițescu, strălucit reprezentant al 
științei românești.

•Născut în București la 15 iulie 1902, 
C. D. Nenițescu urmează cursurile 
Liceului „Gheorghe Lazăr" din Bucu
rești. își desăvicșește studiile supe
rioare la poilitehnicile din Ziirich și 
Munchen, unde obține titlul de in
giner chimist și de doctor în 
chimie.

Reîntors în țară, Costin D. 
Nenițescu este numit asis
tent la catedra de chimie or
ganică a Facultății de știin
țe din București, iar în 1928, 
conferențiar de chimie gene
rală la secția de științe na
turale a aceleiași facultăți, 
începînd din anul 1935 și 
pină în ultima clipă a vieții, 
Costin D. Nenițescu și-a des
fășurat activitatea ca profe
sor de chimie organică la In
stitutul politehnic din Bucu
rești. De asemenea, începînd 
din anul 1963, a condus Cen
trul de chimie organică Bucu
rești.

în decursul întregii sale 
vieți, Costin D. Nenițescu a 
desfășurat o neobosită mun
că de cercetare științifică în 
domeniul chimiei organice și 
o rodnică activitate didactică.

Vasta activitate științifică 
și tehnică a academicianului 
Cbstin D. Nenițescu se bucu
ră astăzi de o înaltă apre
ciere în viața științifică a 
țării și pe plan internațio
nal, numele său înscriin- 
du-se în rîndul savanților de 
renume mondial.

Lucrările sale în domeniul 
chimiei organice au culminat 
cu două sinteze fundamenta
le, cunoscute in literatura de 
specialitate sub numele de 
„Sinteze Nenițescu", iar cer
cetările legate de izomeriza- 
rea unor hidrocarburi se în
scriu printre cele mai im
portante contribuții ale sa
vantului la dezvoltarea știin
ței chimice contemporane.

Prin concluziile teoretice, cît și 
prin aplicațiile practice, lucrările a- 
mintite au adus o importantă contri
buție la dezvoltarea tehnologiei de 
obținere a benzineldr cu cifră octa
nică ridicată.

Un loc cu totul deosebit in cerce
tările profesorului Nenițescu l-au 
ocupat clarificarea unor probleme 
privind teoaia stării aromatice și con
fruntarea cu practica a unor metode

de calcul ale chimiei cuantice mo
derne.

Cercetarea teoretică este comple
tată de o intensă activitate în dome
niul tehnico-științific, prin contri
buția adusă la dezvoltarea induștriei 
chimicș din Republica Socialistă 
România.

Sub conducerea sa, au fost reali
zate, prin procedee originale, noi

cea științifică, savantul a creat o 
școală de chimie bine cunoscută și 
apreciată în întreaga lume.

Rodnica sa activitate s-a concreti
zat în peste 300 de lucrări științifice, 
în numeroase invenții brevetate în 
țară și peste hotare.

Numele său se leagă de elaborarea 
unor tratate de chimie organică de 
înaltă ținută științifică, aprecia

te și traduse în multe țări. 
Ca o consacrare a merite

lor sale științifice, a fost ales 
in 1940 membru corespon
dent al Academiei Române, 
apoi membru corespondent 
și membru titular al Acade
miei Republicii Socialiste 
România. Personalitate proe
minentă a științei românești, 
academicianul C. D. Neni
țescu a reprezentat în mod 
strălucit țara noastră la con
grese internaționale și la 
alte manifestări de prestigiu. 
Numeroase academii și socie
tăți științifice străine au con
siderat o cinste alegerea 
acad. C. D. Nenițescu prin
tre membrii lor.

Participant activ la opera 
de construire a societății so
cialiste, C. D. Nenițescu a 
fost membru al Partidului 
Comunist Român.

Savant patriot, în calitata 
de deputat în Marea Adu
nare Națională, ca membru 
în organele de conducere 
ale unor organizații obștești, 
științifice și culturale, C. D. 
Nenițescu a luat parte acti
vă la viața publică a țării.

Pentru meritele sale pe tă- 
rîm științific, didactic și ob
ștesc, a fost distins cu titlul 
de „Laureat al Premiului de 
Stat", „Om de știință eme
rit", „Profesor emerit", fiihd 
decorat cu înalte ordine și 
medalii ale Republicii Socia
liste România.

Prin încetarea din viață 
a acad. C. D. Nenițescu, 
știința din țara noastră

pierde pe unul din cel mai străluciți 
și mai devotați slujitori ai ei.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

MINISTERUL 1NVAȚAMINTULUI
MINISTERUL INDUSTRIEI 

CHIMICE
CONSILIUL NAȚIONAL 

AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ZK

In citeva rînduri
CU PRILEJUL UNUI CONCURS 

ATLETIC DESFĂȘURAT LA LEIP
ZIG, cuțioscuta sportivă din R.D. 
Germană, Karin Illgen, a realizat la 
aruncarea discului performanța de 
63,66 m — nou record al țării sale și 
la 30 cm de recordul mondial deținut 
de Liesel Westermann (R.F.G.) cu 
63,96 m. Rezultatul obținut de Karin 
Illgen este și cea mai bună perfor

„DUCTIL“ — o marcă, un renume
, „Marca" Uzinei de sîr
mă și produse din sîrmă 

'’Buzău — dehufnită" s'tf4'" 
gestiv „Ductil" — și-a 
cîștigat un frumos renu- 
mein țară și peste hota
re. Fiindcă „Ductil" în
seamnă, înainte de toate, 
un certificat de garanție 
al unei producții de sir- 
mă și produse din sîrmă 
în continuă creștere și 
diversificare, cu un do
meniu vast de folosire. 
O dată cu sporurile a- 
nuale de producție, le
gate strîns și de obține
rea unor bune rezultate 
economice, s-au înregis
trat și o lărgire continuă 
a gamei sortimentale, 
precum și un ritm ascen
dent în aplicarea tehno
logiilor moderne de fa
bricație. U.S.P.S. Buzău, 
nouă unitate industrială 
pe harta economică a Ro
mâniei socialiste, _ a răs
puns încă de la început, 
în bune condiții, impera
tivului : produse la nive
lul tehnicii contempora
ne. Trecînd examenul 
celor mai înalte exigențe 
ale beneficiarilor, sîrmele 
din oțel cu un conținut 
mic de carbon, sîrma 
moale neagră, sîrma tare 
mată, sîrma trasă mată 
pentru construcții, sîrma 
moale zincată, conductori 
din oțel zincat pentru te
lecomunicații, diversele 
sortimente de cuie și 
gama variată de electrozi 
pentru sudură sînt pro
duse solicitate în multe 
domenii de activitate, în

ii jli >
fabrici și uzing, pe șan
tierele de investiții.

In cadrul uzinei buzo- 
iene, la secția de cabluri 
din Ploiești, unitate cu o 
existență de aproape ju
mătate de secol și cu o 
veche tradiție în acest 
domeniu de fabricație, se 
produc nenumărate sor
timente de cabluri de 
tracțiune, cabluri specia
le, cabluri‘ pentru electri
ficări rurale din alumi
niu și oțel aluminiu. Un 
vast cîmp de aplicabili
tate îl au electrozii pen
tru sudură produși de u- 
zină, apreciați de benefi
ciarii de peste hotare și 
omologați de numeroase 
firme și institute de stan
dardizare.

Să descriem, pe scurt, 
unele din produsele a- 
cestei întreprinderi. Elec
trodul UNIBAZ, de pildă, 
este un electrod bazic u- 
niversal, cu randament 
de 98 la sută și cu o 
comportare foarte bună 
în toate pozițiile. Se fo
losește la lucrări de lă- 
cătușerie, construcții me
talice și navale. Alt pro
dus, electrodul UNIBAZ 
LDE, este indicat în 
mod special la sudarea 
construcțiilor metalice de 
la locomotivele Diesel- 
electrice și locomotivele 
electrice. Grupa de elec
trozi „Superbaz" conține 
tipuri de mare randa
ment, permițînd realiza
rea, într-o singură tre
cere, a cordoanelor de

secțiune ’ considerabilă. 
Foarte apreciați și șoli- 
.citați sînt ețeictțpzii „Ș,u-«;, 
pertit" (tipurile P, LDE, 
overcord și fin, asimilați 
de curînd).

Marile șantiere de con
strucții ale țării primesc 
de la U.S.P.S. Buzău u- 
riașe cantități de sîrmă 
trasă mată, pentru exe
cutarea armăturilor la 
betoane. în procesul de 
trefilare și tratament 
termic, proprietățile me
canice și, în special, re
zistența se îmbunătățesc. 
Aceasta face posibilă rea
lizarea unei reduceri con
siderabile a consumului 
de metal pentru armarea 
betoanelor. Calitatea fa
bricației tuturor aces
tor sortimente este supe
rioară, aceasta reieșind 
pregnant din cele afir
mate de beneficiari.

Uzina de sîrmă și pro
duse din sîrmă din Bu
zău este o unitate moder
nă, dotată cu utilaje care 
reprezintă tot ce are mai 
nou tehnica în acest do
meniu. Aici s-a format, 
încă de la început, un 
larg colectiv de specia
liști ce se ocupă de însu
șirea, în continuare, a 
tehnologiei moderne, de 
lărgirea gamei sortimen
tale și de realizarea unor 
noi produse. Sfera de ac
tivitate a acestor nuclee 
de cercetare s-a mărit în 
ultimii ani, abordîndu-se 
și numeroase teme de 
cercetare proprii sau în

iL i “ ’ , ' ' ' ăli. . i»colaborare. S-au .făcut 
cercetări. . fructuoase . și 

. s-au asimilat,. în produc
ție tipurile de sîrmă tra- 

, să pentru armarea betoa
nelor, care înlocuiesc o- 
țelul beton, obișnuit și 
aduc o economie de me
tal de 20—30 la sută. Alte 
cercetări și experimentări 
vizează asimilarea a cinci 
noi tipuri de electrozi de 
sudură, a unor noi ti
puri de cuie, a conducto
rilor de oțel zincat pen
tru telecomunicații. Ingi- 
nerul-șef de concepție al 
uzinei, Aurel Vlaicu, ne 
relata că, în acest an, 
s-au pus bazele unei noi 
colaborări în domeniul 
cercetării științifice, lăr- 
gindu-se totodată colecti
vul existent în uzină. 
Preocupările noastre — 
ne spunea inginerul-șef 
de concepție — se în
dreaptă, îndeosebi, spre 
modernizarea proceselor 
tehnologice, spre rentabi
lizarea producției și creș
terea rentabilității ei, 
spre obținerea unor noi 
sortimente capabile să in
tre în competiție pe plan 
mondial. Rezultatele ob
ținute pînă acum îndrep
tățesc tragerea unei con
cluzii certe: hărnicia și 
priceperea metalurgiști- 
lor buzoieni sînt pe mă
sura foarte modernej lor 
întreprinderi, a sarcinilor 
mobilizatoare de plan.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scânteii"

manță mondială a anului în această 
probă.

CEA DE-A PATRA ETAPA A TU
RULUI CICLIST AL PORTUGALIEI, 
Conde-Carvalhelhos (182 km), a reve
nit lui Paulino Domingues în 5h 
32’13”. Liderul clasamentului indivi
dual este Mendes de la clubul Ben
fica Lisabona.

CRITERIUL CICLIST INTERNA
ȚIONAL disputat la Auxerre a fost 
cîștigat de belgianul Eddy Merckx, 
cronometrat pe distanța de 100 km în 
2h 40’. Pe locul doi, la 35”, a sosit 
francezul Raymond Poulidor.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC, care a avut loc la Buda- 
pesta, „șportiva maghiară Kleiber a 
stabilit un nou record al țării sale in 
probă' W’fflWffeăW dlsîMffli cu per
formanța de 60 m.

IN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE HOCHEI PE IARBA 
de la Roma, reprezentativa Italiei a 
întrecut cu scorul de 4—1 (2—0) echi
pa Iugoslaviei. într-un alt joc. selec
ționata secundă a Italiei a terminat 
la egalitate (1—1) cu formația Unga
riei.

DISPUTATA PE CIRCUITUL DE 
LA CASTELLET, in prezența a peste 
30 000 de spectatori, cursa auto -no i 
listică (formula 2) a revenit pilotului 
elvețian Clay Regazzoni. care, la vo
lanul unei mașini ..Tecno-70", a rea
lizat o medie orară de 167,902 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat austra
lianul Tim Schenken pe „Brabham", 
francezul Francois Cevert pe .. f 
no-70“ etc. Unul dintre principalii fa- 
voriți ai cursei, englezul Graham 
Hill (pe ,,Lotus-69“) a ocupat locul 
cinci. \

SELECȚIONATELE DE ATLETISM 
ALE ORAȘULUI BUDAPESTA AU 
SUSȚINUT o întîlnire cu echipele- 
Slovaciei în localitatea Povaiska Bis- 
trica. Oaspeții au cîștigat la masculin 
cu 127—105 puncte și la feminin cu 
81—52 puncte.

Iată cîteva rezultate : masculin : 
disc : Feher (Budapesta) — 61.96 m; 
200 m : Fugedy (Budapesta) — 21”
9'10; ciocan : Encsy (Budapesta) — 
66.58 m; 20 km marș : Bencik (Slova
cia) — lh 29’11”; feminin : 200 m : 
Szabo (Budapesta) — 24”9/10: lungi
me : Devinska (Slovacia) — 6,34 m ; 
800 m . Budavary (Budapesta) — 
2’07”8/10.

CONCURSUL DE PARAȘUTISM 
desfășurat la Wroclaw cu participa
rea a șase țări a fost cîștigat pe echi
pe de selecționata Franței. La indivi
dual masculin, pe primul loc s-a cla
sat polonezul Ligocki, urmat de fran
cezii Bernet și Boubel. In competiția 
feminină, victoria a revenit polonezei 
Wietkhowska, urmată de parașutistele 
franceze Meens și Lafitte..

mase plastice, medicamente, antl- 
dăunători, intermediari pentru indus
tria chimică ș.a.

Profesor eminent, acad. Costin D. 
Nenițescu a format, in decursul ce
lor 45 de ani de strălucită activitate 
didactică, generații de ingineri și 
specialiști de prestigiu, prezențe ac
tive în producție, învățămînt sau 
cercetare.

împletind activitatea didactică cu

Constituirea Comisiei pentru organizarea funeraliilor
Pentru organizarea funeraliilor a- 

cademicianului C. D. Nenițescu, a 
fost constituită o comisie formată din 
tovarășii : Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România. Ilie MurgUlescu, vice

președinte al Marii Adunări Națio
nale și director al Centrului de Chi- 
mie-Fizică, Alexandru Boabă, mi
nistrul industriei chimice. Alexe Po
pescu. adjunct al ministrului învăță-

mîntului, Nicolae Bărbulescu, vice
președinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, George Bără- 
nescu. rectorul Institutului politeh
nic București.

s

(Urmare din pag. I)

cărcare a gării. Pentru aceleași rați
uni, am luat măsuri ca, zilnic, cota de 
cărămidă repartizată la fabrica din 
Gherla — aflată la 14 km de Dej — 
să fie transportată cu mașinile și a- 
dusă direct pe șantier, la Mulătău.

Salutînd aceste măsuri, care au 
scurtat cu 4—5 zile circuitul materia-r 
lelor de construcție, sugerăm muni
cipalității, organizației comerciale 
perfecționarea în continuare, a distri
buirii materialelor de construcții și sub 
alte aspecte: staționarea în gară, sta
ționarea în depozite etc. Pentru că tre
buie să spunem deschis : organizarea 
distribuirii materialelor de construc
ții se poate face încă mai repede și 
mai bine ! Șantierele refacerii sînt 
șantiere de un tip deosebit, șan
tiere „fulger", aflate într-o perma
nentă cursă contra-cronometru cu 
ziua-lumină, cu soarele, cu anotim
pul de vară și orice zi, orice oră 
trebuie câștigate.

Vizităm cel mai tînăr cartier al 
orașului — cartierul caselor proprie
tate personală. Facem cunoștință cu 
un șantier aflat în „regia populației", 
dar care — și veți vedea de ce — nu 
se deosebește cu nimic de șantierele 
„de stat”. Are organizare și termen 
de dare în folosință ca orice șantier. 
Membri ai gărzilor patriotice, ajutați 
de tineri — aceiași oameni care au 
fost în „linia de foc" a luptei cu 
apele — au hotărit. la chemarea 
partidului, să ia parte în orele lor 
libere Ia reconstrucția caselor fami
liilor sinistrate. Ei au adus aici pe

șantier spiritul de organizare al ar
matei. Fiecare casă a fost luată în 
„antrepriză" de 4—5 constructori 
care lucrează dimineața, și de alți 5-6, 
care lucrează după-amiaza. Rotația 
nu are alt scop decit acela de a res
pecta rotația schimburilor pe care le 
au uzinele și fabricile în care aceș
tia lucrează. Așa se înalță un cartier 
cu 48 de case care are termene de

cite un perete comun, străzi largi, 
spațioase, multă verdeață in fala 
locuințelor...

...O cărămidă, și incă, și incă una 
Casele renasc cu certitudinea cu 
care renasc zilele după noapte. O 
certitudine pe care o au, in primul 
rînd, proprietarii lor.

Au trecut două luni și Jumătate de 
la inundații — dar trebuie ținut Seama

BQSiagKKMi^QaaKaBKEsaaaaBassnsnasKasagaHHHMaEsi

DEJUL
RENAȘTE

dare în folosință dintre cele mai 
scurte : două luni, două luni și ju
mătate (30 septembrie).

Numărăm casele ale căror fun
dații au depășit înălțimea de 1 m : 
12. Numărăm casele care au început 
să înalțe zidăria : 5. Dar mîine nu
mărul lor va fi mai mare. Numărăm 
casele a căror fundație este gata : 
alte 12. Dar mîine vor fi mai multe. 
Linii albe de var trasează, de pe 
acum, pe verdele cimpului, contu
rurile urbanistice ale viitorului car
tier : case tip „vilă", construite cu

că de fapt termenul e mult mai scurt. 
Să ne gindim cit timp au luat iu- 
crările de îndepărtare a mîlului gros 
adus de ape, înlăturarea ruinelor, 
primele măsuri de organizare a lu
crului — care,’ toate, au făcut ca 
timpul de care s-a dispus efectiv să 
fie mult mai redus.

— Am început construcția casei 
(2 camere, baie, bucătărie) acum 
cinci zile — ne spune Aurel Pintea. 
salariat la întreprinderea de mecani
zare a agriculturii Dej. Vedeți, dato
rită ajutorului primit, am și ridicat

fundația. Nici nu-mi închipuiam 
că-mi voi reface casa atît de re
pede. Am primit un ajutor peste 
așteptările mele din partea statului : 
îmbrăcăminte, alimente, bani pentru 
refacerea casei și, acum, iată, oa
meni care renunță la timpul lor de 
odihnă pentru a mă ajuta să-mi ri
dic locuința. Tuturor le mulțumesc. 
Dar, in primul rind, secretarului ge
neral al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a fost și cu 
inima, și cu fapta alături de noi.

— Am 1 oameni care mă ajută 
— ne declară Eugen Silaghi de la 
fabrica „Refractara". Azi termin 
fundația, iar pină la sfirșitul lunii 
înalț zidăria la o cameră. In septem
brie. mă mut cu familia in noua 
mea casă.

— Oare cind s-a mai pomenit așa 
ceva in .trecut ? — ne spune Ștefan 
Suciu, muncitor la Depoul C.F.R. 
Apa mi-a luat totul : casa, agoni
seala, hainele și, iată, n-au trecut de 
atunci decit două luni și vă pot 
spune că mi-am refăcut Viața. Am 
primit haine și alimente, Iar acum 
îmi refac și casa. După cîte vedeți, 
în două, trei zile, ridic zidăria. N-aș 
fi crezut că va fi cu putință un ase
menea sprijin.

Făcute aici, pe șantier, in fața 
viitoarelor locuințe, declarațiile aces
tor oameni au o valoare de sim
bol : există o certitudine a refacerii, 
fiindcă acești oameni simt alături de 
ei, la fiecare pas. umărul întregii 
țări, grija și omenia înaltă a parti
dului și statului, datorită cărora lo
calități ca Dejul, aduse de ape în 
pragul dezastrului, renasc mai fru
moase și mai trainice ca înainte.

Din partea Comisiei pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea fune-, 

taliilor academicianului .Costin D. 
Nenițeăcu comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al de
functului va fi depus la Centrul de

cercetări, de chimie.organică din Spla
iul Independenței nr. 202 B.

Publicul va avea acces miercuri 
29 iulie a.c., între orele 12,00—14.00, 
și joi 30 iulie a.c., între orele 10,00— 
12,00.

Mitingul de doliu va avea loc joi 
30 iulie a.c., la orele 13.00 la Cen
trul de cercetări de chimie 'orga
nică, iar înhumarea la Cimitirul 
Belu, la orele 14,00.

La Hradec-Kralove

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost 
schimbătoare cu cerul variabil. 
Innorari mai persistente' s-au 
semnalat în Transilvania și 
zona de munte, unde au căzut 
averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Averse izolate 
s-au semnalat în Muntenia. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul nord- 
vest. Temperatura aerului la ora 
14 oscila intre 17 grade la în- 
torsura Buzăului și 27 de grade 
la Băilești și Calafat. In Bucu
rești : Vremea a fost răcoroasă, 
cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Temporar a plouat slab. 
Temperatura maximă a fost de 
26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30, 31 iulie și 1 august : în 
țară : Vremea va fi în general 
frumoasă, continuând să se încăl
zească mai ales în prima par
te a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult Senin. Ploi cu 
totul izolate. Vint slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar ma
ximele între 26 și 34 de grade, 
în București : Vremea Va fi fru
moasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Vînt în 
general slab. Temperatura în 
creștere.

„Serbările 
mării"

Marți seara, in cadrul tradiționa
lelor ,Serbări ale mării", numeroși 
localnici, turiști români și străini, 
aflați în vacanță pe litoralul româ
nesc, au vizionat un grandios spec
tacol de teatru antic cu măști : tra
gedia „Medeea" de Euripide, susți
nută intr-un ansamblu arhitectonic 
adecvat, construit in portul turistic 
Tomis. Regia artistică a spectacolului 
este semnată de Gheorghe Jora, iar 
ansamblul arhitectonic de epocă, 
măștile și costumele aparțin lui Con
stantin Lucaci.

(Agerpres)

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 30 

DIN 26 IULIE 1970
CATEGORIA I : (13 rezultate) 11,75 

variante a 3 525 lei ;
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 

304,80 variante a 317 lei.
Premiile de categoria a III-a, avînd 

valoarea unitară sub plafonul minim 
de 20 lei, nu s-au plătit, fondul 
fiind atribuit categoriei I și a Il-a, 
conform regulamentului.

0 uzină 
produce „uzine"

Hradec-Kralove — 
important centru isto
ric, cultural și poli
tic al Cehiei de est. 
Așa este prezentat in 
gnidurile turistice ce
hoslovace orașul de la 
confluența Elbei cu 
Orlice. Cunc^eută din 
vremuri străvechi ca 
reședință tradițională 
a regilor Boemiei (de 
unde și denumirea 
de Hradec-Kralove, 
adică „castelul regi
lor"), localitatea păs
trează, pină in zilele 
noastre, o serie de mo
numente arhitectonice 
valoroase, printre care 
o catedrală în stil go
tic de la începutul se
colului al XIV-lea, 
sau cunoscutul „turn 
alb” din epoca Renaș
terii, construcție care 
domină întregul oraș.

Anii construcției 
socialiste și-au puă 
pecetea și asupra o- 
rașului Hradec-Kralo
ve. Păstrîndu-și bo
gata moștenire istori
că. străvechile tradi
ții culturale, orașul a 
devenit în decursul 
ultimului sfert de 
veac și un important 
centru industrial și 
nod de cale ferată în 
partea de răsărit a 
Cehiei. Au fost mo
dernizate o serie de 
întreprinderi indus
triale, cum ar fi fa
brica de materiale, fo- 
tochimice-„Foma“ sau 
cea de instrumen
te muzicale și multe 
altele. în același timp, 
pe platforma indus
trială a orașului au 
apărut zeci de noi o- 
biective.

Fără îndoială, cel 
mai mare și mai re
prezentativ dintre ele 
— mîndria locuitori
lor de aici — este 
combinatul „Februa
rie victorios". Apărut 
pe locul fostelor uzi
ne .,Skoda", combina
tul realizează astăzi, 
în mai puțin de cinci 
ani, o producție egală 
cu cea pe o perioadă 
de 90 de ani obți
nută înaintea celui 
de-al doilea război 
mondial. De aici, de

la „Februarie victo
rios". pleacă în întrea
ga țară și în peste 60 
de state de pe dife
rite continente, insta
lații complete pentru 
fabricile de rafinare 
a zahărului, de bere, 
pentru industria chi
mică. Se poate afirma, 
fără exagerare, că 
„Februarie victorios" 
este o uzină „care pro
duce uzine". Căci, a- 
nual, peste 30 de o- 
biective industriale din 
cele mai diverse ra-

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA DE LA 
EUGEN IONESCU

muri își datorează in
trarea în- funcțiune toc
mai utilajelor comple
te primite din Hradec- 
Kralove.

Industria a stat la 
baza noii istorii a ora
șului, a noii vieți a 
celor aproape 70 000 de 
locuitori ai săi. An de 
an localitatea a cres
cut, s-a îmbogățit cu 
noi edificii, cu parcuri 
și grădini. Partea sa 
veche pare astăzi ca o 
insulă pierdută în în
tinderea de construcții 
moderne. De-a lungul 
malurilor rîurilor Elba 
și Orlice. care traver
sează orașul, au fost 
construite cartiere de 
blocuri de locuit, com
plexe comerciale și o- 
biective cu destinație 
culturală și socială. 
Anual, la Hradec-Kra
love se construiesc pes
te 250 de noi aparta
mente.

Realizări deosebitfe 
s-au obținut și în ce 
privește extinderea re
țelei de învățămînt de 
toate gradele. Paralel 
cu construirea a trei 
noi școli medii de 9 
ani și extinderea alto
ra, în Hradec-Kralove 
au fost înființate si in
stitute de. învățămînt 
superior. La început — 
o facultate de medici

nă, aparținînd de Uni
versitatea carolină din 
Praga, apoi un institut 
pedagogic și, anul tre
cut, Facultatea de far
macie.

Hradec-Kralove se 
numără printre cen
trele în care pulsează 
o viață culturală inten
să. în trecut, aici și-au 
desfășurat activitatea 
creatoare mulți artiști 
renumiți din Cehia sau 
Slovacia. în prezent, a- 
ceste tradiții culturale 
sînt continuate și dez
voltate. Un aport deo
sebit la viața culturală 
a orașului îl aduce, a- 
lături de Casa de cul
tură a sindicatelor, 
Teatrul de stat din 
Hradec-Kralove. Prin 
colecțiile sale prețioase 
și prin expozițiile or
ganizate. galeriile de 
artă regională au de
venit cunoscute nu nu
mai în întreaga țară, 
dar și peste hotarele 
eî.

Cum va arăta orașul 
de pe Elba și Orlice 
peste 10 ani ? La a- 
ceastă întrebare găsești 
un răspuns în planu
rile de perspectivă în
tocmite de edilii ora
șului. în 1980 popu
lația din Hradec-Kra
love va ajunge la a- 
proape 100 000 de lo
cuitori. Nimic nu este 
lăsat Ia voia întîmplă- 
rii, nimic nu a scăpat 
atenției celor ce au în 
grijă conducerea ora
șului — de la construc
ția de locuințe la re
construcția rețelei de 
comunicații, de Ia îm
bunătățirea activității 
parcului de transport in 
comun la perfecționa
rea serviciilor către 
populație.

în 1980, Hradec-Kra
love va fi unul dintre 
marile orașe moderne 
ale Cehoslovaciei so
cialiste. Realizările im
portante obținute de 
oamenii muncii de aici 
în anii puterii popu
lare sînt o garanție că 
planurile dezvoltării în 
perspectivă a orașului 
vor fi îndeplinite cu 
succes.



Memorandumul guvernului 
austriac în problema 
securității europene

® AUSTRIA SALUTĂ SUGESTIILE ȚĂRILOR SOCIALISTE 
® SE PROPUNE ÎNSCRIEREA UNUI PUNCT PRIVIND „REDU 

CEREA POTENȚIALULUI MILITAR ÎN EUROPA

VIENA — 28. Corespondentul Agerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Ministerul de Externe al Austriei a dat publicității Memorandumul 
austriac in problema unei conferințe asupra securității europene.

Memorandumul relevă că „Austria 
urmărește, cu atenție, toate efortu
rile concrete, întreprinse în ultimul 
timp, care au drept scop lichidarea 
sau cel puțin o dezamorsare a mari
lor surse de tensiune din Europa. O 
desfășurare încununată de succes a 
acestor eforturi ar contribui la o re
ducere pe mai departe a ncincrederii 
și încordării în Europa. Prin aceasta, 
șansele de reușită ale unei conferințe 
generale ar fi favorizate și s-ar exer
cita o influență pozitivă asupra dina
micii pregătirii conferinței". în docu
ment se subliniază că Austria salută 
sugestiile cuprinse în memorandumul 
adoptat de țările socialiste la Buda
pesta, ca la conferința general euro
peană să se examineze „înfăptuirea 
securității europene și renunțarea la 
folosirea forței sau amenințarea cu fo
losirea ei în relațiile mutuale dintre 
statele din Europa", precum și „lăr
girea legăturilor comerciale, economi
ce, tehnico-științifice și culturale pe 
baza egalității in drepturi in scopul

dezvoltării colaborării politice intre 
statele europene". Memorandumul 
austriac propune, totodată, ta pe a- 
genda unei conferințe a securității eu
ropene să fie înscris și punctul privind 
„reducerea potențialului militar in 
Europa", o discuție asupra acestei 
teme putînd să continue și să se con
cretizeze după conferință, în cadrul 
unui organ ce ar urma să fie creat 
sau într-un grup de lucru.

în document se subliniază că o sar
cină esențială a pregătirii conferinței, 
în cadrul căreia fiecare stat trebuie 
să aibă posibilitatea de a-și repre
zenta el ’ 
constă în 
problema 
lor celor 
dură.

Memorandumul propune, de ase
menea, ca țările interesate să se în
țeleagă dinainte pentru a se întruni 
nu numai o singură dată, ci în ca
drul mai multor conferințe asupra 
securității.

Greva docherilor
britanici

ITALIA. Din nou un guvern

GENEVA

PEKIN

UN INTERVIU
AL PREMIERULUI CIU EN-LAI

însuși punctul de vedere, 
obținerea unui acord în 
ordinii de zi și a principii- 
mai importante de proce-

Dezbaterile din Comitetul

pentru dezarmare
GENEVA 28. — Corespondentul

Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de marți a Comitetului pen
tru dezarmare, noul șef al delegației 
britanice, Lothian, ministru adjunct 
al afacerilor externe și însărcinat cu 
problemele Commonweâlth-ului, a 
trecut în revistă o serie de probleme 
aflate în dezbaterea comitetului, ex- 
punînd punctul de vedere al guver
nului conservator. El a început prin 
a-și exprima speranța că se vor ob
ține acorduri reale și practice cu pri
vire la controlul armamentelor și 
dezarmarea generală și totală, apre- 
cKnd totodată că este necesar să se 
înceapă prin elaborarea unui pro
gram flexibil care să urmărească 
asigurarea securității tuturor statelor.

*
*
ț 
î
j

Cooperare

regională
in spiritul
dezvoltării

La Teheran a avut loc zilele 
trecute o nouă sesiune a Orga
nizației de cooperare regională 
pentru dezvoltare (C.R.D.), din 
care fac parte Iranul, Turcia și 
Pakistanul. Sesiunea a fost pri
lejuită de împlinirea a șase ani 
de la crearea organizației și a 
constituit un prilej de bilanț 
pentru activitatea de pînă a- 
cum. Organizația de cooperare 
regională constituie o expresie a 
dorinței celor trei state de a-și 
Uni eforturile in scopul mobili
zării resurselor lor naturale, 
materiale și umane si de a le ■ 
folosi pentru dezvoltarea econo- \ 
mică și socială. Tocmai de aceea, 1 
după cum arăta secretarul ge- ) 
neral al organizației, Hussein i 
Zubeiri, întreaga activitate a ’ 
C.R.D. trebuie privită prin pris- ț 
ma realizărilor concrete în a- i 
ceste domenii. In cei șase ani de * 
existență a organizației s-au l 
elaborat numeroase proiecte co- J 
mune. Care este situația pe pla- ț 
nul concret al colaborării ? La I 
sesiunea de la Teheran s-a în- * 
registrat cu satisfacție faptul că l 
din cele circa 50 de proiecte in- J 
dustriale 14 sînt realizate, iar \ 
altele in curs de finalizare. Ira- 
nul și Turcia cooperează la con- i 
strucția conductei, de petrol An- 1 

i waz—Iskenderun, lungă de 1 800 i 
1 de kilometri, ca și la prelungi- ’ 
i rea unei căi ferate care va lega ț 
’ cele două țări și va uni Europa i 
1 de Asta. Intre Pakistan și Iran 1 
i a intervenit un acord privind l 
* construirea in comun a două ra- [

*

i a intervenit un acord privind 1 
1 construirea in comun a două ra- I 
i finirii în Pakistan ; ambele vor ț 
J folosi petrol brut din Iran. Au i 
\ fost înregistrate progrese pe 1
l planul colaborării tehpice, al l 
? schimbului de specialiști, in do- , 
ț meniile transportului, comunica- \ 
i țiilor, turismului și activității i
> cultural-artistice.
i Colaborarea economică dintre l 
< cele trei țări are efecte pozitive <
* asupra relațiilor generale dintre ) 
l aceste state. La sesiune s-a re- l 
’ levat faptul că principiile inde- ’ 
5 pendenței și suveranității, al ț 
i neamestecului in treburile inter-
> ne și al egalității in drepturi 
l țonstituie temelii trainice ale 
? Cooperării în sinul C.R.D. Subli- 
) niind succesele obținute pe linia
1 Cooperării economice și tehnice 
' în cei șase ani de existență u 
\ organizației, cotidianul „Jour- 
1 nai de Teheran" apreciază că 
1 acestea reprezintă o contribuție 
l importantă la progresul fiecărei 
’ țări în parte, la cauza păcii șt 
\ înțelegerii intre popoare.

N. POPOVICI
Teheran

Șeful delegației cehoslovace, Miloș 
Vejvoda, s-a ocupat de unele aspecte 
ale controlului producției și dezvol
tării armelor chimice și bacteriolo
gice. El a combătut o serie de teze 
emise în conferință, preconizînd 
negocierea globală a interzicerii celor 
două categorii de arme. Afirmînd că 
există suficiente posibilități tehnice 
pentru asigurarea controlului, vorbi
torul a relevat necesitatea adoptării 
urgente a unui acord de interzicere 
a producției, stocării și utilizării ar
melor chimice și bacteriologice.

Șeful delegației marocane, Ahmed 
Taibi Benhima, a prezentat un docu
ment do lucru relativ la interzicerea 
puneri} la punct, fabricării și stocării 
de arme chimice și bacteriologice, 
precum și distrugerea lor. Afirmînd 
că folosirea agenților chirpici și bac
teriologici în scopuri militare poate 
duce în mod ineluctabil la o ca
tastrofă de proporții încă necunos
cute, documentul apreciază că pro
iectele existente constituie un mate
rial suficient pentru a se asigura în
cheierea unui acord acceptabil. El 
supune dezbaterii comitetului unele 
sugestii cu privire la control și 
garanții.

LONDRA 28. — Corespondentul
Agerpres, Nicolae Plopeanu. trans
mite : Opinia publică brjtanică aș
teaptă cu un interes deosebit con
ferința națională a delegațiilor do
cherilor, care urmează să aibă loc 
miercuri pentru a stabili poziția a- 
supra „formulei" lordului Pearson și 
a hotărî încetarea sau continuarea 
grevei generale.

După cum s-a anunțat, raportul 
lordului Pearson, președintele comi
siei speciale de anchetă instituită de 
guvern, recunoaște necesitatea creș
terii salariului săptăminal al doche
rilor, dar oferă mai puțin decît re
vendicările greviștilor. în ceea ce îi 
privește pe patroni, potrivit declara
ției liderului Asociației naționale a 
antreprenorilor din porturi, George 
Tonge, ei s-au declarat gata să ac
cepte recomandările raportului Pear
son. în fotografie : Docherii greviști 
din portul Southampton votează 
pentru hotărirea de a nu începe des
cărcarea cargourilor cu mărfuri pe
risabile.

de centru -stingă ?
ROMA 28. — Corespondentul A- 

gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
Premierul desemnat, Emilio Colom
bo, a continuat marți seria contac
telor cu reprezentanții diferitelor 
forțe politice in vederea rezolvării 
crizei de guvern. Principala atenție 
a fost acordată începerii tratativelor 
cu partidele de centru-stînga pentru 
a se elabora platforma programatică 
guvernamentală. La palatul Monte- 
citorio (sediul Parlamentului), Co
lombo s-a întîlnit cu delegația ofi
cială a Partidului Republican, alcă
tuită din La ” ” 
ral al P.R.I., 
publican i.

Marți s-au 
grupurilor parlamentare 
creștine din Camera deputaților și 
Senat, care, după ce au ascultat o 
expunere a lui Colombo asupra „li
niilor politice și programatice pe 
baza cărora intenționează să stabi
lească contactele și consultările cu 
celelalte partide pentru soluționarea 
crizei de guvern". și-au exprimat 
sprijinul pentru reușita misiunii sale

Malfa. secretarul gene- 
și alți conducători re-

întrunit și conducerile 
democrat-

și reluarea colaborării guvernamen
tale de centru-stinga.

Cronica zilei înregistrează, de ase
menea, trimiterea unei scrisori de 
către Mancini, secretarul național al 
P.S.I., tuturor secretarilor regionali, 
de federații și secții ale partidului 
socialist, în care se trasează indica
ții privind „realizarea liniei politice 
socialiste". în scrisoare se afirmă că 
organizațiile P.S.I. „trebuie să con
tinue să acționeze potrivit liniei poli
tice indicate de Comitetul Central al 
Partidului și Direcțiunea P.S.I., care 
nu trebuie modificată".

După ce afirmă că obiectivul 
P.S.I. nu este acela „al crizei admi
nistrațiilor regionale șî locale", Man
cini precizează în scrisoare că în 
ceea ce privește alianțele la nivel 
local cu P.C.I. și P.S.I.U.P. „platfor
ma politic^ și programatică este de 
importanță esențială".

Secretarul P.S.I. consideră că ac
tuala criză de guvern, deschisă de 
Rumor, a fost „o gravă eroare poli
tică", reafirmind, totodată, că P.S.I. 
este de acord cu formarea unui nou 
guvern cvadripartit.

PEKIN 28 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a acordat un in
terviu ziariștilor francozi, Franțois 
Debre și Michel Parbot în legătură 
cu relațiile chino-franceze și Situa
ția internațională actuală.

După ce a salutat vizita efectuată 
în China de delegația guvernamenta
lă franceză, condusă de ministrul 
Bettencourt, premierul Ciu En-lai® 
a spus că, prin convorbirile dintre 
cele două părți, burlele relații dintre 
China și Franța s-au dezvoltat in 
continuare.

Voi reaminti, a menționat el, că 
bunele relații dintre China și Fran
ța au fost stabilite cu mai mult do 
șase ani în urmă, grație grijii perso
nale și eforturilor președintelui Mao 
și generalului de Gaulle.

Ministrul Bettencourt a declarat în 
multe ocazii că guvernul francez, 
sub conducerea Excelenței Sale pre-
---------------------------------- #-------------

Mitingul
de la Phenian 

consacrat împlinirii a 17 ani 
de la încheierea războiului 

pentru apărarea patriei
PHENIAN 28 (Agerpres). — In sala 

Teatrului Mare din capitala R.P.D. 
Coreene a avut loc un miting festiv 
consacrat împlinirii a 17 ani de la în
cheierea războiului pentru apărarea 
patriei. Au fost prezenți Kim Dong 
Kyong, membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, alți conducători de partid și 
de stat, conducători și reprezentanți 
ai unor organizații obștești și de tine
ret, ofițeri și soldați ai Armatei popu
lare a R.P.D. Coreene, eroi ai repu
blicii. veterani de război, precum și 
numeroși reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Phe'nian. Au participat, de 
asemenea, membri ai corpului diplo
matic acreditați în R.P.D. Coreeană.

Generalul colonel Kim De Hong, 
ministru adjunct al apărării naționale, 
a prezentat un raport.

ședințele Pompidou, va continua să 
urmeze politica externă a generalu
lui de Gaulle. în importantul dis
curs pe care l-a rostit în timpul vi
zitei sale în Cambodgia, în septem
brie 1966, generalul de Gaulle a ex
primat, în termeni preciși, sprijinul 
său hotărît pentru politica de inde
pendență, pace și neutralitate a șe
fului statului, Norodom Sianuk. și a 
menționat că trupele Statelor Unite 
trebuie retrase din Vietnamul de 
sud, în așa fel incit poporul vietna
mez să-și poată rezolva singur pro
blemele.

In ceea ce privește actuala situație 
— a continuat premierul Ciu En-lai — 
trupele S.U.A. și toate forțele armate 
ale sateliților lor trebuie retrase din 
cele trei țări din Indochina, astfel 
încît popoarele acestor țări să-și 
poată rezolva singure problemele. 
Trupele americane trebuie retrase din 
Coreea de sud, astfel încît poporul 
coreean să-și poată realiza aspirația 
la reunificarea patriei sale. Trupele 
agresoare ale S.U.A. trebuie retrase 
din provincia chineză Taiwan și din 
strîmtorile Taiwan ; poporul chinez 
este hotărit să elibereze Taiwanul. 
Intr-un sens mai larg, a subliniat pre
mierul chinez, toate forțele arma
te ale S.U.A. și cele ale altor 
țări trebuie retrase din toate teri
toriile pe care le ocupă și să mear
gă acasă, în așa fel încît popoarele 
tuturor țărilor să se poată but ura de 
dreptul de a-și rezolva singu * pro
blemele, fără vreo amenințare sau a- 
mestec din afară.

Deși China și Franța au sisteme so
ciale diferite, noi iubim împreună cu 
ardoare independența, a relevat pre
mierul Ciu En-lai. Referindu-se la 
lupta de eliberare a popoarelor, el a 
subliniat în încheiere că un număr 
tot mai mare de popoare din lume 
s-au trezit ori se află în cursul a- 
cestui proces și că zilele cînd marile 
puteri decideau destinul lumii au tre
cut pentru totdeauna.

★
Interviul acordat de premierul Re

publicii Populare Chineze a fost 
transmis la 27 iulie de agenția „China 
Nouă“ și difuzat în exclusivitate, în 
aceeași zi, de televiziunea franceză 
și de postul de radio „Europa—1".

Puternice atacuri ale patriofilor
s- u- a- Noi luări de poziție
împotriva sistemului Safeguard
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Vorbind în cadrul dezbaterilor din 
Senat asupra cererilor administrației 
de a obține noi alocații bugetare în 
vederea extinderii sistemului de ra
chete antirachetă Safeguard, senato
rul William Fulbright a criticat cu as
prime intențiile guvernului în aceas
tă privință. El a relevat că extinderea 
sistemului este o acțiune „cit se poa
te de nesocotită și imprudentă" în si
tuația actuală. în opinia sa, conceptul 
însuși al sistemului este „vag și nede
finit". Fulbright a evidențiat faptul 
că proiectul inițial a obținut anul tre
cut aprobarea Senatului (doar cu o 
majoritate de un vot), deoarece Pen
tagonul i-a indus deliberat în eroare

pe unii senatori, asigurîndu-i că sis
temul nu va fi extins înainte ca pri
mele elemente să fi fost terminate. 
Acum — a spus senatorul — adminis
trația cere fonduri tocmai încălcîn- 
du-și promisiunea de anul trecut.

Critici severe la adresa proiectului 
guvernamental au fost exprimate în 
dezbaterile de luni și de senatorul 
William Proxmire.

Discuțiile din Senat se referă la ce
rerea de alocații în sumă de 19,2 mi
liarde dolari pentru diverse cheltuieli 
militare. în această sumă se cuprind 
și 1.3 miliarde dolari destinați con
struirii a șase noi instalații ale siste
mului Safeguard, pe lingă cele două 
aprobate de Senat anul trecut.

TENSIUNE

LA BELFAST
BELFAST 23 (Agerpres). — Poliția 

nord-irlandeză a descoperit luni o 
bombă cu gelignită într-un strat de 
flori din fața unei fabrici de încălță
minte situate în apropiere de Belfast.

în ultimele zile, în Irlanda de nord 
au avut loc mal multe atentate cu 
bombe, ceea ce a determinat sporirea 
vigilenței organelor de ordine. Tot 
luni, la ora 4,50 (ora locală), alte două 
bombe explodaseră la un local din 
apropierea aeroportului Aldegrave, 
iar la sfirșitul săptămînii trecute a- 
tentatorii au plasat bombe în 
locuinței unui judecător și a 
lider protestant.

fața 
unui
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agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

Finlanda, Urh0 Kckkonen. * pă
răsit luni seara New York-ul, în'drep- 
tindu-se spre Helsinki. In cursul vi
zitei oficiale întreprinse în Statele 
Unite, președintele Kekkonen a avut 
întrevederi cu președintele Nixon și 
cu alte oficialități americane. Au fost 
abordate atît probleme politice inter
naționale, cit și probleme economice 
și comerciale care interesează cele 
două părți.

Ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
doamna Nguyen Thi Binh, a sosit 
într-o vizită oficială în Ceylon, ve
nind din India. Pe aeroportul din 
Colombo, doamna Nguyen Thi Binh 
a fost întîmpinată cu căldură de 
populația orașului și de reprezentanți 
ai guvernului ceylonez. In cursul șe
derii sale în Ceylon, doamna Nguyen 
Thi Binh va fi primită de primul 
ministru ceylonez, Sirimavo Bandara- 
naike, și va avea convorbiri cu alți 
membri ai cabinetului.

Moi numiri în guvernul 
britanic. Primu' ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, a procedat 
marți la numirea noilor titulari ai 
portofoliilor devenite vacante printr-o 
serie de substituiri impuse de decesul 
ministrului de finanțe, lain Macleod. 
în acest sens, el a numit pe Geoffrey 
Rippon, fost ministru al tehnologiei, 
în funcția de ministru însărcinat cu 
problemele europene, șef al delega
ției britanice la negocierile purtate 
cu reprezentanții Pieței comune. Lo
cul lui Rippon la Ministerul Tehnolo
giei a fost ocupat de John Davies, 
cunoscut industriaș și fost președinte 
al Confederației Industriei Britanice.

0 declarație a Comitetu
lui nigerian de solidariiaie 
cu popoarele Asiei și Africii 
în care este condamnată intenția gu
vernului conservator englez de a re
lua livrările de armament către 'Re
publica Sud-Africană a fost dată 
publicității la Lagos. Ințenția guver
nului englez, se spune în declarație, 
reprezintă o provocare fățișă la adre
sa opiniei publice mondiale.

Ciocniri violente intre poliție și populația de culoare s-au produs in ora
șul texan Houston. Incidentele, care au fost generate de arestarea în urma 
cu doua zile a unui tinăr negru, s-au soldat cu moartea unei persoane și 

rânirea altor cinci. Un număr de 50 de negri au fost arestați
Telcfoto : A.P. — Agerpres

sud-vietnamezi și cambodgieni
SAIGON 28 (Agerpres). — Acțiu

nile ofensive declanșate de forțele 
patriotice din Vietnamul de sud în 
ultimele 24 de ore au fost concen
trate asupra fortificațiilor deținute de 
trupele S.U.A. și ale administrației 
saigoneze în regiunea Platourilor 
înalte și în delta Mekongului. în pro
vincia Tay Ninh, din zona septentrio
nală a Vietnamului de sud, patrioții 
au bombardat cu rachete și mortiere 
instalațiile militare americano-saigo- 
neze amplasate la 90 kilometri de ca
pitala sud-vietnameză. Totodată, po
zițiile deținute de trupele americane 
în provincia Vinh Long, din delta 
Mekongului, au fost supuse unor pu
ternice atacuri.

Tot în ultimele 24 de ore — rela
tează corespondenții agențiilor de 
presă — au avut loc ciocniri violen
te între detașamente ale forțelor pa-
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La Budapesta s-au înche
iat convorbirile comerciale 
româno-ungare cu pflvire 13 
schimbul direct de bunuri de larg 
consum și colaborare tehnico-științi- 
fică pe acest an între Ministerele 
Comerțului Interior din cele două 
țări. Delegația română la aceste con
vorbiri a fost condusă de Mauriciu 
Novac, adjunct al ministrului comer
țului interior.

Delegația Republicii Ara
be Yemen,care a facut ° vizită 
oficială, timp de o săptămînă, în Ara
bia Saudită, a părăsit luni Djeddah-ul, 
îndreptîndu-se spre Sanaa. Delegația 
a fost primită de regele Feisal și a 
avut întrevederi cu membri ai cabi
netului de miniștri saudit. Convorbi
rile au avut ca temă posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării în diverse 
domenii de activitate, precum și so
luționarea disputelor dintre cele două 
țări. Convorbirile au fost încununate 
de succes, Arabia Saudită recunos- 
cind — după cum se știe — regimul 
republican din Yemen și stabilind 
relații diplomatice.

O’Neill, democrat din partea statului 
Massachussetts, care și-a exprimat 
convingerea că posibilitatea congres
menilor de a hotărî in probleme de 
importanță majoră fără ca poziția lor 
să devină publică reprezintă, alături 
de războiul din Vietnam, una din 
principalele cauze ale actualei ne
mulțumiri resimțite de tinerii ame
ricani.

Principiul votului secret in Camera 
Reprezentanților datează din 1789, 
anul reunirii la New York a primului 
Congres al Statelor Unite.

A 27-a ședință de lucru 
din cadrul convorbirilor 
sovieto-americane asuPra 1I- 
m'ităril cursei înarmărilor strategice 
a avut loc marți la Viena. Discuțiile, 
care au durat 65 de minute, s-au des
fășurat în localul ambasadei Uniunii 
Sovietice. Următoarea ședință de lu
cru se va ține vinerea viitoare, la 
sediul ambasadei americane.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. s-a pronunțat în 
favoarea renunțării la prin
cipiul votului secretîn cazul 
în care cel puțin 20 din membrii săi 
lși exprimă această dorință. Schim
barea a fost propusă da Thomas

Incendiile de păduri con
tinuă să facă ravagii în 
unele regiuni ale Franței. 
Un focar care a căpătat proporții în
grijorătoare a fost semnalat în zona 
Pichauris, la est de Marsilia. Pe înăl
țimile 
Auriol, 
tare de 
sica un
înainteze în valea Restonica. •

care înconjoară localitatea 
flăcările au devastat 250 hec- 
păduri. De asemenea, in Cor- 
puternic incendiu continuă să

0 FAZĂ NOUĂ ÎN EMANCIPAREA FEMEILOR LIBIENE

TRIPOLI 28 (Ager
pres). — Procesul e- 
mancipării femeilor li
biene a intrat într-o 
fază nouă în urma de
clarațiilor făcute de 
președintele Consiliului 
Comandamentului re
voluție! libiene, Moa- 
mer El Gedafi, la pri
ma conferință naționa
lă a femeilor, desfă
șurată recent la Tripoli,

apreciază agenția Fran
ce Presse.

Șeful statului a pre
cizat că femeile, care 
constituie jumătate din 
populația Libiei, nu 
mai pot rămine în con
tinuare departe de via
ța politică și 
a țării. în 
sa. Moamer 
a arătat că 
autorități de

economică 
cuvintarea
Ei Gedafi 
actualele 

la Tripol!

își pun mari speranțe 
în aportul femeilor, 
chemîndu-le să contri
buie la realizarea obiec
tivelor politice, econo
mice și sociale ale 
Libiei. La încheierea 
lucrărilor. Conferința a 
făcut recomandări in 
sensul creării posibili
tăților de angajare a 
femeilor în diverse ac
tivități

Lucrările reuniunii comi
tetului de pregătire a vii
toarei conferințe a statelor 
neangajate în'1heiat în ca
pitala Zambiei, Lusaka. Cel 16 mem
bri ai comitetului au căzut de acord 
să propună conferinței la nivel înalt, 
ce urmează a avea loc în luna sep
tembrie la Lusaka, adoptarea unui 
document privind pacea internațio
nală și egalitatea în drepturi a tu
turor națiunilor lumii.

Sudanul acceptă așa-nu- 
mital plan Rogers, prezentat 
de secretarul de stat al S.U.A. în ve
derea soluționării situației din Orien
tul Apropiat, anunță agenția Reuter, 
citind declarația lui Abul Hashem, 
purtătorul de cuvînt oficial al Consi
liului Comandamentului Revoluției 
Sudaneze.

Agenția națională a S.U.A. 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat proiectul 
unui zbor spațial fără echipaj 
uman spre planetele Venus și 
Mercur. Acesta ar fi primul 
zbor al unui vehicul spațial, 
construit pe Pămînt, în apropie- - 
rea planetei Mercur. Nava, ce va 
purta denumirea „MVM-73" 
(Mariner-Venus-Mercur 1973), 
ar urma să fie lansată în toam
na analul 1973. Ea va trece in 
februarie 1974 la o distanță de 
5 300 kilometri de Venus, iar o 
lună mai tirziu la 1 000 kilo
metri de Mercur.

In ultimele zile au căzut 
pîoi pe aproape întreg teri
toriul Iugoslaviei, £apt 8 
întrerupt din nou recoltarea griului, 
deja întîrziată de precedentele aver
se. Orice nouă amînare, au declarat 
specialiștii iugoslavi, va produce noi 
pierderi și va duce la scăderea cali
tății recoltei.

Potrivit datelor publicate de 
UNESCO, în prezent în lume 
funcționează 251 000 săli de 
cinematograf, dintre care 140 900 
se află în U.R.S.S. Dintre țările 
vest-europene, pe primul loc se 
află Italia, cu 10 000 cine
matografe, urmată de Spania 
(6 000) și Franța (5 000).
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triotice și unități militare inamice la 
67 kilometri de Saigon și in apro
pierea orașului Da Nang.

PNOM PENH 2* (Agerpres). — în 
diverse regiuni ale Cambodgiei con
tinuă să se desfășoare lupte inte,nse 
între forțele de rezistență populară 
și trupele administrației Lon Noi — 
relatează corespondenții agențiilor 
de presă. Patrioții au lansat din nou 
un puternic atac asupra pozițiilor 
deținute de forțele militare ale re
gimului Lon Noi în orașul Kirirom, 
situat la 98 kilometri sud-vest de 
capitala khmeră. Ei au reușit să pă
trundă în oraș, ocupînd o parte a 
acestuia. Pe străzile localității Kiri
rom continuă să aibă loc lupte vio
lente. Toate încercările comandamen
tului militar de la Pnom Penh de a 
scoate din încercuire trupele admi
nistrației Lon Noi și de a le trimite 
întăriri pe cale terestră sau aeriană 
au eșuat pînă în prezent.

în același timp, forțele de rezis
tență populară exercită o presiune 
crescindă asupra pozițiilor fortificate 
de care efectivele militare ale admi
nistrației Lon Noi dispun în împre
jurimile capitalei cambodgiene și în 
regiunea de nord a țării. Lupte între 
grupuri de patrioți și unități milita
re inamice sint semnalate, de aseme
nea, în sectorul Komoong Cham.

0 DECLARAȚIE A M.A.E.
AL R. D. VIETNAM
HANOI 28 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că timp de trei zile conse
cutiv avioane americane de tipul 
„B-52" și alte avioane de război au 
lansat bombe explozive și bombe cu 
bile asupra unei localități situate în 
partea de nord a zonei demilitari
zate.

Guvernul R. D. Vietnam, se arată 
în declarație, protestează energic îm
potriva acestor acțiuni și cere să se 
pună capăt imediat tuturor actelor 
de încălcare a suveranității și secu
rității Vietnamului de nord.

MONTEVIDEO

A fost răpit 

un judecător 

de instrucție
MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 

Grupul de guerilă „Tupamaros", care 
acționează în Uruguay, l-a răpit- în 
cursul dimineții de marți pe jude
cătorul de instrucție Daniel Pereyra- 
Maneli, anunță-agențiile de presă.

Surse neoficiale din Montevideo 
menționează că mai mulți guerileros 
s-au prezentat la domiciliul lui Ma- 
neli și, sub amenințarea armelor, l-au 
luat cu ei.

Importante efective polițienești au 
fost mobilizate pentru descoperirea și 
prinderea autorilor răpirii de marți.

Răpirea de marți este cea de-a 
treia pe care o efectuează grupul 
„Tupamaros" de la începutul activi
tății sale. La 7 august 1968, ei l-au 
răpit pe Ulisses Pereyra-Reverbel, di
rector general al unei societăți de e- 
lectricitate, iar la 9 septembrie 1969 a 
fost răpit ban*Șfcșr'^J, Gaetano Pelle
grini Gianpietro. ‘
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