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IN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI, IN INTIMPINAREA „ZILEI MINERIILIII"

MINERII raportează
noi realizări de prestigiu

Cărbune peste 
plan

Froblema materiilor prime și a ma
ter alelor, sub toate formele ei (eco
nomisirea prin soluții mai bine ela
borate, îmbunătățirea caracteristici
lor tehnice, materiale noi) este esen
țială pentru economia noastră națio
nală, fapt pus cu deosebire în evi
dență de documentele Congresului al 
X-lea al partidului. Ea constituie, de 
altfel, o problemă a zilei și pe plan 
mondial, fie pentru că materialele 
clasice nu mai ajung șă acopere toate 
nevoile, fie pentru că ele nu mai co
respund condițiilor tot mai severe în 
care anumite tehnici noi le pun să 
lucreze. în unele cazuri, s-au găsit 
soluții care satisfac pentru moment, 
ca, de pildă, substanțele macromole- 
culare pentru îmbrăcăminte, ambala
je, parțial pentru construcții civile 
etc., sau germaniul și siliciul pentru 
dispozitive electronice. în alte cazuri, 
soluțiile care se cer acum întîrzie să 
apară ; dintre exemplele multe, care 
se pot da aici, citez doar unul, cel 
al reactorilor nucleari energetici, al 
căror randament global relativ scăzut 
și cost relativ ridicat al investiției 
inițiale se datoresc tocmai lipsei de 
materiale adecvate funcționării la 
temperaturi suficient de ridicate, cind 
sînt supuse, concomitent, unor mari 
eforturi mecanice alternate și efecte
lor nocive ale „bombardamentului" cu 
neutroni.

Totuși, niciodată ca acum n-au exis
tat speranțe mai mari în rezolvări 
noi și, pe o mare varietate de planuri 
a c, iiplexei probleme a materialelor. 
Imitau îngăduința să afirm că pro
gresele mai recente ale fizicii sînt 
cele care oferă aceste speranțe. Și 
aceasta, pentru că fizica de azi, fi
zica modernă este o știință a substan
ței, a materialelor de toate felurile, 
este, de fapt, fizicâ atomică. Depă
șind de mult studiul atomilor indivi
duali și al moleculelor celor mai 
simple, cercetările s-au extins asu-

Prof. univ. Florin CIORÂSCU
membru corespondent al Academiei, 
directorul Institutului de fizicâ — 

București

pra sistemelor cu un număr mare de 
atomi. Au apărut, astfel, fizica stării 
condensate a materiei, în special a 
stării solide, fizica plasmei și, în 
fine, fizica materiei vii, aflată intr-un 
stadiu incipient. Sînt domeniile in 
care se pregătesc viitorii specialiști 
în cadrul facultăților noastre de fi
zică, alcătuind — cu subdiviziunile 
lor cele mai importante — obiecte 
ale tematicii secțiilor și sectoarelor 
celor două institute de cercetări de 
fizică ale Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, I.F.A. și 
I.F.B.

în acest context, voi încerca să scot 
în evidență impactul cercetărilor mo
derne de fizică asupra cîtorva tehnisi 
importante pentru țara noastră, luînd 
ca exemplu unele contracte de cer
cetare cu industria ale Institutului de 
fizică București, De altfel, întregul 
plan de cercetări al acestei unități pe 
1970 a fost bine și repede acoperit 
cu contracte. Aceasta dovedește, pe 
de o parte, că cercetătorii au avut 
de oferit lucruri nu numai principia] 
interesante pentru beneficiari, dar și 
direct utile lor, pentru că, în confor
mitate cu legislația în vigoare, un 
asemenea contract cu o unitate pro
ductivă trebuie să se finalizeze cu o 
aplicație practică nemijlocită, care să 
aducă beneficii celui ce suportă chel
tuielile de cercetare. Pe de altă par
te, ministerele, deși

gajeze fizicieni, au arătat în majori
tatea cazurilor interes pentru noută
țile oferite de institut. Din acest 
punct de vedere se distanțează con
siderabil Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și 
rul Industriei Chimice, 
am încheiat contractele 
interesante pentru ambele 
nu pot fi comparate decît cu 
intervenite între institut și organul 
său de resort, în cadrul planului nu
clear național. Economia noastră este 
deosebit de interesată acum în elec
tronica solidului, domeniu în extin
dere rapidă pretutindeni. Se pare că 
aici posibilitățile oferite de germa- 
niu și siliciu și exploatate în ulti
mii 20 de ani se apropie de satu
rație. Progresele realizate între timp 
în fizica semiconductorilor, progrese 
la care au contribuit cu rezultate bine 
cunoscute in lumea specialiștilor și 
fizicienii de la Institutul de fizică 
București, au permis înțelegerea 
structurii electronice a unor substanțe 
mai complicate. Mă refer, îndeosebi, 
la compușii din clasa galiu-arsen, la 
unele aliaje multicomponente, la ma
terialele semiconductoare amorfe ; în 
aceeași ordine de importanță intră 
și materialele magnetice din clasa fe
ritelor, cu performante ridicate față 
de cele 
cum și 
variație 
lectrice.

Contractele noastre prevăd atit 
studii asupra proprietăților și a teh
nologiilor de producere a acestor ma
teriale, in condiții reproductible la 
scară industrială, cit și realizarea pe 
baza lor a unor dispozitive electro
nice, ca traductoarele Hali de cîmp 
magnetic, diodele luminescente, dio
dele tunel, laserii cu semiconductor!.

Ministe- 
cu care 
cele mai 

părți. Ele 
cele

cunoscute mai de mult, pre- 
unele materiale oxidice cu 
rapidă a conductibilității e- 
cu temperatura

„Sâ-ți faci
datoria

pînă la capăt"
Sînt cuvintele rostite de un om care a lansat la apă, 

in 23 de ani, 782 de nave. Este performanța neobișnuită 
a maistrului lansator Dumitru Cazacu de la. Șantierul 
naval Galați, care miercuri, o dată cu lansarea ultimei 
nave din producția-marfă a șantierului pe acest an, și-a 
încheiat și el activitatea de constructor naval.

Pentru cine nu știe ce reprezintă profesia de lansator 
de nave, performanța acestui om (sărbătorit, în 
pragul pensionării, de întreg colectivul de muncă) poate 
părea un lucru obișnuit. Dar lansarea la apă a unei 
nave este un act unic, irepetabil, cu emoțiile și parti
cularitățile sale proprii (chiar cind este vorba de 
același tip de vas), impunînd lansatorilor precizie de 
ceasornicar (fără de care securitatea „botezului apei" 
al unei nave nu poate fi asigurată). La fiecare lansare 
trebuie să fie luate în calcul o puzderie de elemente 
care diferă de la o navă la alta. (Cota apelor Dunării, 
temperatura și tăria vîntului etc., etc.).

— Care este cea mai frumoasă amintire pe care o 
din toți anii lucrați pe șantier, nea Mitică ?

PICĂTURA DE CERNEALA
— Lansarea la apă a cargoului „Galați", primul vas 

te tona) sporit, construit pe șantierul nostru.
— Ai ratat vreo lansare, ai avut vreun eșec ?
— Eșec, propriu-zis, nu. O singură dată — îmi amin

tesc — un om din echipă și-a permis o fracțiune de 
secundă să fie neatent la comenzile mele în timpul 
lansării : a filat parima care nu trebuia și vasul a alu
necat cu pupa către apă vreo 6—7 metri. Pină la urmă... 
a ieșit bine...

... Totul este pregătit. Putem începe lansarea 1
— Începeți lansarea ! La comenzile lui Dumitru Ca

zacu, fiecare om acționează precis, hotărit. Și vasul — 
ol șaptelea din acest an lansat la apă și ultimul din 
seria celor 22 de cargouri de acest tip construite în 
șantier — lunecă lin pe săniile de lansare, primind 
îmbrățișarea apelor domoale ale fluviului.

Dumitru Cazacu predă fluierul cu care a condus 
atîtea lansări, succesorului său, tinărul maistru Toader 
Basalic, unul dintre numeroșii săi ucenici.

Seara, in mijlocul celor care îl sărbătoreau, acest 
om, a cărui viată este strins împletită cu istoria dez
voltării și modernizării celui mai mare șantier naval 
din țara noastră, printre cuvintele rostite cu emoție, 
spunea : „Am lansat astăzi ultima navă din cariera mea. 
Și sînt fericit că am putut să-mi fac datoria pină la 
capăt".

„Să-ți faci datoria pînă la capăt" — este crezul care 
a călăuzit munca de o viață a comunistului Dumitru 
Cazacu, este un îndemn adresat generațiilor de tineri 
constructori navali care rămîn să ducă mai departe ceea 
ce a început el și alții ca el.

Steliun SAVIN

Aniversarea elibe
rării patriei și săr
bătorirea Zilei mine
rului sînt întîmpina- 
te de colectivele de 
muncă din Valea Jiu
lui cu realizări deo- 

de exemplu, brigă- 
prima zonă a mi

cele conduse de 
Petru Codrea

CORESPONDENȚII 
„SCiNTEII" TRANSMIT

sebite. La Aninoasa, 
zile care lucrează in 
nei — printre care 
Aurel Crlstea, Eugen Bodnar, Petru Codrea 
— depășesc planul cu una pînă la două tone 
cărbune pe post. De la începutul anului și pină 
în prezent, minerii de la Lupeni au reușit să 
extragă peste plan 26 000 tone cărbune, iar cei de 
la Paroșeni aproape 9 000 tone. Numai în primele 
zile ale lunii august, colectivele de mineri de la 
Lupeni, Paroșeni, Dîlja și Petrila au totalizat un 
spor de producție ce trece de 2 300 tone cărbune. 
Minerii de la întreprinderea carboniferă Căpeni, 
județul Covasna. au produs peste plan 20 000 
tone cărbune energetic pentru termocentrale.

De la începutul anului și pînă în prezent, 
minerii de la Teîiuc au extras, peste plan, 
circa 18 000 tone minereu de fier, m condițiile 
îmbunătățirii continue a calității acestuia. Suc
cese remarcabile au obținut și colectivele din 
celelalte unități care aparțin de întreprinderea 
minieră Hunedoara. Ele au realizat, în primele

7 luni ale anului, peste plan, 27 389 tone calcar 
metalurgic, 9 445 tone dolomită metalurgică etc.

La rîndul lor, minerii din Orșova și-au înde
plinit planul producției globale pe primele 
7 luni din acest an cu 101 la sută, dînd în plus 
150 tone bentonită bulgări, 2 429 tone talc us
cat, 238 tone azbest praf și 49 tone făină 
cuarț. De asemenea, minerii de la Rovinari 
extras peste plan 60 000 tone lignit.

Cu angajamentul 
anual îndeplinit
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de la Petrila și-a îndeplinit angajamentul anual. 
Circa 4 600 tone cărbune peste prevederile anga
jamentelor inițiale au realizat minerii din ex
ploatările carbonifere de la Sărmășag, Ip și Sur- 
duc, din județul Sălaj.

în întregul sector 
minier din Centrala 
minelor șl metalur
giei neferoase Baia 
Mare, transportul de 
minereu pe căile 
principale din subte
ran este în întregime 

mecanizat. De asemenea, se extinde mecanizarea 
operațiunilor de încărcare și rulare a minereu
lui. Perforarea găurilor de mină se efec
tuează cu viteze sporite, introdueîndu-se noi 
tipuri de perforatoare dintre cele mai perfec
ționate pe plan mondial. în vederea îmbunătă
țirii condițiilor tehnice din subteran și de la su
prafață, la Baia Mare va intra în curînd in func
țiune o uzină de utilaj minier și reparații.

Creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor 
în minele de pe Valea Trotușului a dus la îm
bunătățirea condițiilor de muncă din subteran

Crește gradul 
de mecanizare 

a lucrărilor

(Continnare In pag. a VII-a)

de 
au

nului cu 11 000 000 lei.
Furnizînd, peste prevederi, 15 000 tone căr

bune brichetat, colectivul Uzinei de preparare

dinSectorul minier 
cadrul Centralei mi
nelor și metalurgiei 
neferoase Baia Mare 
a depășit planul pro
ducției globale pe 
primele 7 luni ale a-

PREOCUPĂRI PENTRU

PERFECȚIONAREA
STUDIULUI IDEOLOGIC

fășurare — de la cercuri și cursuri cu 
tematică specială pînă la seminarii 
teoretice, sesiuni de comunicări — 
în raport cu specificul preocupărilor 
diferitelor categorii de intelectuali. 
De un larg interes s-a bucurat abor
darea unor teme cum sînt „Roiul pro
gresului științific și tehnic în creșterea 
eficienței economice a activității in
dustriale în 
de referate 
București ;
România și 
economic" — simpozion la Comitetul 
de Stat al Planificării ; „Valorificarea 
socială a activității de cercetare știin
țifică" și „Probleme ale formării 
personalității în etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te" — sesiuni de comunicări la Ca
binetul municipal de partid etc. Els 
au prilejuit un viu și valoros schimb 
de opinii asupra unor preocupări ma
jore, cu implicații directe în activi
tatea economică, de creație științifi
că, artistică și social-culturală.

Munca amplă de instruire șl edu
care politică-ideologică a comuniști
lor, a celorlalți oameni ai muncii din 
Capitală s-a răsfrînt, fără îndoială, în 
succesele obținute pe plan economic, 
științific și social-cultural, s-a ex
primat pilduitor în timpul greu
lui examen pe care a fost nevoit 
să-l dea întregul nostru popor în 
lupta cu inundațiile din primăvara 
acestui an, în munca de-a dreptul e- 
roică pentru recuperarea pierderilor 
provocate de calamități, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor tra
sate de partid.

Rezultate pozitive ca cele de mal 
sus, obținute în activitatea de pregă
tire ideologică ca urmare a promo
vării cu insistență a spiritului crea
tor, a preocupării de a stimula gîn- 
direa, puterea de judecată, discernă- 
mîntul și angajarea profundă în mun
că a participanților. contrastează, e- 
vident, cu rămînerile în urmă, cu ca
rențele care au mal persistat.

Acum, în plină desfășurare a pre
gătirilor pentru noul an de studiu 
în învățămîntul de partid, consider 
utilă o scurtă privire asupra unora 
din problemele esențiale pe care le 
ridică creșterea eficienței pregătirii 
ideologice a comuniștilor și a celor
lalți oameni ai muncii. Numai o ana
liză exigentă, care să rețină tot ce 
s-a realizat pozitiv, dar și neajun
surile cu care am fost confruntați în 
anul de învățămînt precedent, poate 
fi aptă să Indice principalele direcții 
de efort în viitor.

Pe parcursul anului trecut, proble
mele învățămîntului de partid, ale 
activității de propagandă, în gene
ral, s-au bucurat de atenție deosebită 
din partea comitetului municipal, a 
organelor și organizațiilor de partid 
din București. în ședințe de bi
rou și secretariat, în diferite cons
fătuiri, s-au analizat modul în care 
au fost dezbătute și însușite docu
mentele Congresului al X-lea al 
P.C.R., structura învățămîntului ideo
logic, problematica perfecționării în
vățămîntului de partid pentru diferi
te categorii de oameni ai muncii. Ca 
urmare, dispunem astăzi de o canti
tate sporită de date obiective, fap
te și opinii pentru o judecată mal 
profundă asupra activității desfășu
rate.

O trăsătură definitorie a anului de 
învățămînt ce s-a încheiat o consti
tuie rezultatele pozitive obținute în 
studierea documentelor Congresului 
al X-lea, precum și a documentelor 
plenarelor C.C. al partidului, a prin
cipalelor legi care au fost adoptate in

Dan MARȚIAN
secretar al Comitetului municipal 

P.C.R. București
ezită încă să an-

de decădere

anchetă socială

4

care
Sergiu ANDON

ofi- 
ne-

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

tiz al înșe- 
Maglavit se 
vreme, că-și 

pa- 
mai

în curs de execuție la șantierul naval gălățean
Foto :

(Continuare în pag. a IV-a)

Nave de diferite tonaje

ultima perioadă. Abordarea marilor 
probleme politice și ideologice dezbă
tute la congres, printre care : con
ceptul de societate socialistă multi
lateral dezvoltată, principalele direc
ții de dezvoltare a economiei națio
nale, raportul dintre acumulare și 
consum în procesul industrializării 
socialiste, schimbările intervenite în 
structura economică și social-politică 
a țării, rolul națiunii socialiste, adîn- 
cirea democratismului orînduirii 
noastre, coordonatele fundamentale 
ale politicii internaționale a partidu
lui ș.a„ a conferit studiului o bogată 
substanță, elemente de real Interes, 
o finalitate precisă.

Potrivit conținutului mult mai pro
fund, mai cuprinzător atribuit de 
congres conceptului de educație so
cialistă, învățămîntul de partid, ca și 
activitatea de propagandă, în general, 
a reușit să transmită membrilor de 
partid, celorlalți oameni ai muncii o 
informație mai bogată atît asupra 
problemelor economice, social-poli- 
tice — teoretice și practice — ce 
preocupă în prezent partidul și po
porul nostru, cit și în legătură cu 
evoluția cunoașterii umane a știin
țelor naturii. literaturii, artei,

pozitiv al anului 
și faptul că

cultu-

trecut, 
stu-

țara noastră" — sesiune 
la Institutul politehnic 

„Sistemul de prețuri în 
rolul său în mecanismul

La ora 19, doctorul Dră- 
gulescu l-a rugat să intre 
împreună în operație. Avea 
nevoie de „a doua mină" și 
EL putea să-l ajute. Putea 
și — firesc — trebuia să-1 
ajute. Dar el s-a uitat în 
sala de așteptare, a căutat 
din priviri o anumită figu
ră, a recunoscut-o, s-a gîn- 
dit și... a refuzat.

— Nu pot, n-am timp, 
nici nu mă simt prea bine... 
a bîiguit solicitatul, un răs
puns cusut cu ață albă.

Este același medic Petra
che Lupu (pînă de curînd 
șeful secției obstetrică și 
ginecologie a Spitalului 
nr. 2 din Turnu Severin), 
la care s-a referit o recentă 
știre publicată în „Scîn- 
teia", la rubrica „fapt di
vers". în spatele informa
ției lapidare despre «trezo
reria» particulară (ce con
sta în 970 612 lei. 2 kg de 
aur-monede și o jumătate 
de kilogram de bijuterii va- 
lorînd alți 100 000 de lei), 
se află istoria unei dezgus
tătoare infracțiuni și a unui

FOS T „L UPUL 
DE SINGURA TIC ?

bilanțul 
înscrie 
ideologic al intelectualilor a 
orientat în mai mare măsu- 

decît în trecut spre concret, 
abordarea marilor proble- 

economice. social-politice și 
ideologice pe care le ridică actuala 
etapă de dezvoltare a societății noas
tre socialiste, asigurîndu-se în ace
lași timp o marcată diferențiere atît 
în conținut, cit și în formele de des- (Continuare în pag. a II-a)

Excelenței Sale
lung proces 
morală.

Despre acest 
lătorului de la 
auzea, de la o 
tapează cu nerușinare 
cienții sub „deviza" 
mult sau mai puțin expli-

cită : „nimic pe gratis !“ 
Sesizări au existat și la or
ganele de miliție, dar inter
venția acestora „pe viu" 
era îngreunată. „Nici nu 
mă apropiam bine de poar
ta spitalului și Lupu era a- 
nunțat", ne-a declarat 
țerul care s-a ocupat 
mijlocit de caz.

Dar a sosit și ziua în 
ulciorul trebuia să se spar
gă. Cu puțin timp înainte, 
medicul Lupu pretinsese u- 
nei bolnave să revină cu 
130 de lei pentru a-i da un

bilet de îndrumare către 
laboratoarele de analiză. 
Cererea de mită a fost de
nunțată. (De altfel, aceasta 
era pacienta pe care o cău
ta cu privirile Petrache 
Lupu prin sala de aștep
tare. Nevoind s-o amine, să

piardă ocazia unui nou ciu
buc, ginecologul și-a refu
zat colegul care avea nevoie 
de el la masa de operație.) 

...Ora 19,10. Doctorul Dră- 
gulescu operează. Petrache 
Lupu întinde femeii biletul 
de trimitere, un scris dezor
donat. fără cap și coadă.

— Să țrăiți, don’doctor !
— La revedere !
Nici nu se întoarce bine 

cu spatele către ușă și în 
încăpere intră grupul de 
intervenție. Vede și înțe
lege într-o clipă că a fost

prins. Totul e să ticluiască 
repede o minciună, să în
cerce să scape, să cîștige 
timp. Și mai ales, să n-a
puce EI să meargă acasă. 
Banii și bijuteriile sînt gata 
împachetate în două valize 
și într-o sacoșă cu fermoar 
(totul era prevăzut !). Doar 
să Ie ia nevasta și să fugă 
undeva cu ele, oriunde, nu
mai să le ducă în alt loc, 
în siguranță. Aurul e îngro
pat în pivniță, adînc, nu dă 
nici dracul de el. Un tele
fon... un telefon... Dar cum 
să plece de lîngă EI ? De 
s-ar găsi cineva care să dea 
un telefon !

Se găsește. „Cineva" din
tre cei care luni și ani de 
zile au tolerat ca Petrache 
Lupu să-și facă sub ochii 
lor mendrele, să sfideze ca
litatea nobilă de medic. Nu
mai că telefoanele au fost

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei naționale a Elveției, Excelența Voastră a binevoit 

să-mi adreseze un mesaj care m-a mișcat profund. Vă mulțumesc căl
duros în numele Consiliului Federal și vă transmit, la rîndul meu, cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru 
prosperitatea țării dumneavoastră.

HANS PETER TSCHUDI
Președintele Confederației 

Elvețiene

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

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările și bunele urări adresate cu 
ocazia numirii mele în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

A. KOSÎGHIN
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FAPTUL
DIVERS
Diplomat
în falsuri

A cunoscut tot felul de avan
sări. Multe — fulgerătoare. Mai
stru, tehnolog, inginer, profesor. 
Chiar numai această sumară e- 
numerare vorbește îndeajuns 
despre faptul că Oprea Bianu 
din București, Calea Griviței 
227, a încercat, în cei 15 ani de 
continuă ascensiune, numeroase 
satisfacții personale. Pînă într-o 
zi recentă, cînd a venit însă și 
marea decepție. S-a descoperit 
că dumnealui își falsificase 10 
acte oficiale (îndeosebi, pe cele 
de studii), la care se mal adău
gau 4 uzuri de fals și 8 în
șelăciuni. Toate acestea i-au a- 
dus circa 60 000 lei încasați ile
gal din unitățile prin care a tre
cut. Prins la strîmtoare, O. B. 
era convins că tot falsurile îi 
vor aduce scăparea. „A operat" 
în grabă două buletine de iden
titate, actul de naștere al soției 
și certificatul de căsătorie. In 
fond, a arătat omul ce poate : 
nici un act nu i-a mai rămas 
intact ! Unul singur ti va rămî- 
ne totuși nefalsificat : sentința 
ce-1 așteaptă.

S-a găsit
motociclistul |

La rubrica noastră apărută în 
„Scînteia" nr. 8503, din 1 august 
a.c. consemnam un accident să- 
vîrșit de motociclistul Constan
tin Dănilă din comuna Drînceni, 
menționînd că acesta a fugit de 
la locul culpei. In urma cercetă
rilor efectuate, s-a constatat că 
autorul accidentului avea un 
permis de circulație expirat. In 
plus, de la domiciliul inițial, era 
plecat de mai mulți ani fă
ră... adresă ! în ziua publicării 
notei în ziar, miliția orașului 
Iași a primit mai multe telefoa
ne care indicau noua adresă și 
locul de muncă al lui Constan
tin Dănilă. Și, cum acesta se afla 
chiar în Iași, a fost destul de 
simplu să i se demonstreze că, 
de ceea ce se temea, nu avea 
cum să scape !

Crima
din Cîmpina

lntr-una din zilele trecute, pe 
o stradă din Cîmpina' au ‘ ftfct 
găsite abandonate o valiză și 
o sacoșă. Conțineau un cadavru 
secționat. S-a stabilit că victi
ma era Gheorghe Constantin, 
factor poștal, care, plecat în sec
tor pentru a achita pensiile, nu 
s-a mai întors nici la serviciu, 
nici acasă. Timp de două săp- 
tămîni, organele de miliție au 
efectuat cercetări amănunțite în 
vederea identificării făptașului. 
In urma probelor adunate, s-a 
stabilit că acesta este pensio
narul Gornic Pascu din Cîmpi
na, care, știind că factorului poș
tal îi place băutura, l-a invitat 
în casă la un pahar de țuică și 
apoi l-a asasinat pentru a-și 
însuși banii ce-i avea asupra 
sa. La primele cercetări, autorul 
crimei și-a recunoscut faptele. 
După definitivarea anchetei, el 
va fi deferit justiției pentru 
a-și primi pedeapsa ce 1 se cu
vine.

Vinovății 
să plătească

In Brașov s-a amenajat, de 
curind, aleea oe duoe spre tele
fericul de pe Tîmpa. Drumul 
trece de-a lungul șanțului de a- 
părare a fostei cetăți a Brașovu
lui '— vestigiu de o deosebită 
importanță istorică. Proiectul 
de execuție a lucrării prevedea 
în mod expres și o serie 
măsuri pentru protejarea

de 
____  r___  . _ lui. 
Dar una s-a prevăzut în proiect 
și alta s-a petrecut în realitate. 
Constructorii au aruncat tot pă- 
mîntul excavat în timpul lucră
rilor de terasament în șanțul de 
apărare, distrugîndu-i taluzul. 
Acum, va trebui să scoată din 
nou pămîntul afară și să readucă 
șanțul de apărare în starea în 
care se găsea. Operație costisi
toare. Sperăm insă că nu și pă
gubitoare, deoarece vor fi obli
gați să o suporte cei ce se fac. 
vinovați !

închideți
ferestrele!

Ii

Intr-una din zilele trecute, la 
una din mesele instalate in gră
dina de vară a restaurantului 
„Bulevard" din Sibiu se aflau 5 
persoane. Deodată, voia bună de 
la masa lor a fost transformată 
— la propriu și la figurat — in 

țăndări: De la etajul clădirii, 
le-a căzut. în cap un geam de 
aptoximativ 3 m.p. Patru dintre 
cei 5 comeseni au fost internați 
de urgență in spital. Cum a zbu
rat geamul in capul lor? La e- 
taj, două salariate de la labora
torul cofetăriei purtau o discu
ție (se pare, nu tocmai amicală), 
care te absorbise intr-o aseme
nea măsură incit n-au mai pu
tut da nici o atenție faptului că 
stau cu ușile deschise, intr-un 
curent gata să le smulgă din ți- 
țîni ! Cum am putea comenta o 
asemenea faptă ? Lăsăm pe 
ce răspund, de restaurantul 
pectiv să o facă !

cei 
res-

CUM ACȚIONAȚI
PENTRU ÎNLĂTURAREA

ACCIDENTELOR DE MUNCA?
cestor mașini ca să se vadă dacă sînt 
ele dotate cu toată gama dispozitive
lor de prindere și protejare, dacă a- 
cestea sînt folosite, și cum anume ? 
Era bine și necesar ca, pornind de la 
un caz sau altul, inspectoratele să fi 
dat indicații pentru o astfel de ac
țiune în toate întreprinderile care fo
losesc asemenea utilaje.

— Cu doi ani în urmă — sublinia
ză tov. Eugen Băltaru. șeful compar
timentului de protecția muncii de la 
C.I.L.-Pipera — am început să in
troducem apărătorile de tip Minetos 
(invenție românească a ing. Nicolae 
Minetos. de la Institutul de studii si 
cercetări pentru protecția muncii — 
I.S.C.P.M. — care a obținut premiul 
I la Salonul internațional de securita
te a muncii din Nancy. Franța 1968)

con- 
loc. 
îm- 
care 
sînt

Avem una din cele mai moderne 
legislații pentru protecția muncii ; 
cheltuim peste 1,6 miliarde lei ainual 
la acest capitol ; dispunem de un 
Bistem organizatoric de stat și obștesc 
puternic ramificat, pînă la ultimul loc 
de muncă, care urmărește evitarea și 
combaterea cauzelor ce conduc la 
accidente. Sîntem deci în drept să ne 
întrebăm dacă în aceste condiții nu 
se pot obține rezultate mai bune, o 
scădere mal bruscă a graficului acci
dentelor, lichidarea unor cauze, ca să 
nu mai înregistrăm noi accidente de 
muncă, din care unele grave, soldate 
cu invaliditate sau chiar cu pierderea 
vieții ?

Am consultat unele statistici. Chiar 
dacă numitorul comun al majorității 
covîrșitoare a unor astfel de eveni
mente regretabile 
este nerespectarea 
normelor de pro
tecția muncii de 
către cel acciden
tat sau cei care 
trebuiau să-1 fe
rească, cauzele 
favorizante, 
dițiile de 
timp și alte 
prejurări în 
se produc
extrem de varia
te. Ne-am rezu
mat la acel tip de 
accidente pe se 
produc mai frec
vent la mașinile 
lemnului și a metalului.

— Cele mai bune rezultate în pro
ducție, subliniază ing. Elena Ochea, 
director în Ministerul Muncii, le 
găsim de obicei tocmai în întreprin
derile cu cele măi puține accidente 
de fnuncă, cu cea mai bună formă 
de organizare a protecției.

Am socotit că Uzinele „23 August" 
și platforma C.I.L. Pipera, unități cu 
rezultate bune în activitatea de 
tecția muncii, corespund acestor 
gențe.

'— Care sînt factorii principali 
concură la reducerea numărului 
accidente de muncă la diferitele 
laje prelucrătoare ? — am întrebat.

— îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de lucru, a dotării tehnice des
tinate prevenirii accidentelor, crește
rea permanentă a calificării muncito
rilor — ne răspunde ing. Gavril Tor- 
niaș, șeful compartimentului de pro
tecția muncii de la Uzinele „23 Au
gust".

— Calificarea muncitorilor, limi
tarea fluctuației brațelor de muncă, 
odihna normală a lucrătorului, acti
vitatea corectă de prevenire desfă
șurată de către toți coordonatorii și 
conducătorii procesului de producție, 
în special de către cei de la locurile 
de muncă — este de părere Gh. Ște
fănescu. inginer-sef ne platforma in- 

. țtoatrială a C.I.L. J’jgeița;
Răspunsurile se întrepătrund șî se 

completează. în ambele întreprinderi 
se duce o activitate intensă de depis
tare a locurilor unde ' ' . 
accidentări, se alcătuiește anual cîte 
un „inventar" al acestora (de altfel 
destul de voluminos, numai la Uzi
nele „23 August" există în fiecare 
sector intre 100 și 300 de puncte de 
lucru pentru care se prevede aplica
rea unor măsuri de protecția mun
cii) și se analizează lunar ce s-a fă
cut, ce mai trebuie realizat. în apa
rență totul este în ordine. Dar acci
dente de muncă se produc totuși. Nu 
sînt multe— ni se obiectează. Dar 
sînt și. după cum vom vedea mai jos. 
ușor evitabile. La „23 August", 54 de 
accidente de muncă s-au înregistrat 
în primul semestru al acestui an ; 
108 în anul trecut și cam tot atîtea 
în anul precedent — față de 1 500— 
1 800, cîte se înregistrau anual, cu 
cincisprezece — douăzeci de ani în 
urmă. La Combinatul de industriali
zare a lemnului — Pipera, dinamica 
este asemănătoare: 81 accidente cu 
doi ani în urmă, 75 anul trecut și 12 
în prima jumătate a lui 1970.

Nu de mult, la secția montaj loco
motive de la Uzinele „23 August", un 
muncitor a fost accidentat la mînă, 
contractînd o invaliditate pe viață. în 
timp ce lucra la o mașină de găurit, 
burghiul mașinii i-a prins mănușa șr 
mîna dreaptă, fracturîndu-î antebra
țul. Din dosarul întocmit cu această 
ocazie aflăm că mașina nu era în
zestrată cu dispozitive pentru prin
derea pieselor. Contrar normelor de 
tehnica securității, piesele de prelu
crat nu erau fixate" în mașină, ci ți
nute cu mîna. O scăpare a comparti
mentului cu protecția muncii din u- 
zină ? Fără îndoială, căci despre acest 
loc de muncă „inventarul" cu îmbu
nătățirile preconizate nu prevede ni
mic. Dosarul încheiat prevede sancțio
narea (cu amenzi de 500—1500 lei) a 
unui număr însemnat de persoane 
răspunzătoare de comiterea acciden
tului — muncitorul calificat care lu
cra împreună cu accidentatul, șeful 
de echipă, maistrul, șeful de atelier 
etc. — precum și luarea unui șir de 
măsuri la locul respectiv de muncă, 
care să permită evitarea unor acci
dente asemănătoare pe viitor.

Analizînd dinamica accidentelor la 
C.I.L. Pipera, din 1968 încoace. se 
constată că aproape patruzeci la sută 
din totalul accidentelor au avut loc 
la numai trei tipuri de mașini — fe- 
răstraie circulare, mașini de îndrep
tat, freze.

Este absolut clar, atît în primul caz 
cît și în toate celelalte, că accidentele 
s-au produs prin încălcarea norme
lor de protecția muncii. Mașini de 
găurit la „23 August", freze și circu
lare — la C.I.L.-Pipera, există în toa
te atelierele. De ce nu s-a declanșat 
o acțiune de verificare a tuturor a-

• Scăpări la „inventarul" locurilor peri
culoase • O dată cunoscută cauza, măsura 
trebuie luată imediat • Un copil al 
nimănui: micile unități de producție • Ex
periența pozitivă — în așteptarea 

generalizării

pentru prelucrarea

pro- 
exi-
care 

de 
uti-

îsă de depis- 
sînt posibile

■ a«

Rubrică redactată 
Dumitru TTRCOR 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

de :

...vi se recomandă, de către 
ÎNTREPRINDEREA DE IN
DUSTRIE LOCALA BRAD 
(strada Minerilor 5) un tip su
perior de „Comodă" executată 
din plăci aglomerate din lemn, 
cu furnir de nuc și furnir de 
ulm. Comoda, avind o înălți
me de 900 mm și o lungime 
de 710 mm, este demontabilă, 
lustruită mat. Ea poate fi li
vrată, pe bază de comandă, 
întreprinderilor, instituțiilor 
și persoanelor particulare.

asemenea reali- 
natură să ofere 
cînd ar fi fost

precum și apărători proprii. Cam 
35—40 la sută dintre mașini sînt do
tate cu ele ; de asemenea, mai bine 
de o treime dintre mașinile de în
dreptat sînt înzestrate cu apărători 
proiectate de I.S.C.P.M. ; la mașinile 
de frezat apărătorile au fost omolo
gate cu o lună în urmă, s-au intro
dus experimental și va începe extin
derea lor. Rezultatele se și văd : in 
decurs de un an, la aceste 3 tipuri 
de mașini, ponderea accidentelor a 
scăzut la 30 la sută.

Considerăm că o 
zare nu poate fi de 
deplină satisfacție,
normal ca, o dată cauza accidentului 
cunoscută. în cîteva luni, ea să fi fost 
complet eliminată ! „Vă mulțumesc 
apărătorile existente ?“ — am între
bat pe cîțiva specialiști. Mulți dintre 
ei au făcut observații judicioase. De 
pildă, Inginerul-șef Gh. Ștefănescu ne 
confirmă o observație făcută și de 
alții : „în comparație cu zonele peri
culoase de la instalațiile și mașinile 
moderne de prelucrare a metalului, 
la cele de prelucrare a lemnului zone
le expuse nu sînt prea bine protejate. 
Există o rămînere în urmă. Cauza ? 
Universalitatea mai accentuată a u- 
tilajelor, ceea ce face dificilă adap-

tarea de apărători". Oare acolo unde 
nu ajunge o singură apărătoare nu 
se pot confecționa seturi întregi ? 
Fără îndoială că da, dar se neglijea
ză. O asemenea neglijare capătă, în 
unele răspunsuri, un iz de teoretiza
re. Astfel, ni se spune : „pe astea le 
avem, pe astea le folosim" ; „pentru 
mai bine este întotdeauna loc..." ; 
„omul trebuie să se ferească și sin
gur, să nu pună rnîna" ; „este nevoie 
de o educație de mulți ani...“. Cu 
eschivări de acest fel, care reflectă și 
o anumită mentalitate, rămîne foarte 
puțin loc pentru interes și veritabilă 
inițiativă în direcția îmbunătățirii 
radicale și operative a protecției mun
cii.

Observațiile de mai sus sînt făcute 
pornind de la realitatea a două în

treprinderi mari, 
cu experiență, cu 
cadre de speciali
tate calificate, cu 
dotare tehnică 
modernă. Or, ma
șini de așchiere a 
metalelor și de 
prelucrare a lem
nului există și în 
mii de unități — 
mai mici — ale 
industriei locale, 
ale cooperației 
meșteșugărești și 
de consum, ale 
cooperativelor a- 
gricole de pro

ducție, ale I.A.S. și I.M.A. etc. ; 
la foarte multe dintre acestea 
se lucrează fără apărători, fără supra
veghere și asistență tehnică, iar mă
surile de evitare a accidentelor se 
iau cu încetinitorul. Continuă să se 
producă sau să se importe — in po
fida categoricelor prevederi legale — 
instalații fără apărători sau dispozi
tive de protecția muncii, iar dotarea 
celor aflate in exploatare întîrzie ne- 
permis de mult. De ce se perpetuea
ză această situație ? Fiindcă, destul 
de frecvent, cei răspunzători de or
ganizarea producției își permit să 
subestimeze măsurile de protecția 
muncii, să nu acorde atenție unor 
dispozitive sau instalații de protecție 
banale, care în majoritatea cazurilor 
reprezintă sume neglijabile în raport 
cu daunele produse societății sub for
mă de absențe din producție, pro
ducție nerealizată, ajutor medical, 
pensii de invaliditate, de urmaș etc. 
Este de datoria inspectoratelor pen
tru protecția muncii să aplice cu 
strictețe prevederile legii, în scopul 
unei mai eficiente preveniri a orică
ror abateri de la normele de protecție 
a muncii.

Calitatea unui produs este 
întregită și de felul in care 
este prezentat cumpărătoru
lui. In zadar își bat capul 
muncitorii de pe benzile de 
fabricație să dichisească fie
care obiect astfel ca el să 
merite expresia de abia 
„scos din cutie", dacă după 
ieșirea lui din mîinile ce
lor care l-au cusut și l-au 
călcat cu atîta grijă este a- 
șezat între două cartoane și 
strîns bine cu sfoară. Multe 
confecții, nu dintre cele mai 
ușoare, „călătoresc" în acest 
fel spre beneficiarii lor din 
comerț. Un „tratament" ase
mănător li se aplică și u- 
nora dintre tricotaje care 
ajung în magazine legate 
fedeleș, mai multe laolaltă. 
Cum e și de așteptat, din 
cauza acestui ambalaj, dacă 
se poate numi astfel, marfa 
se depreciază pe parcurs, a- 
jungînd la cumpărător bo
țită. ba uneori chiar mur
dară.

De aceea, ne bucu
răm să consemnăm în 
rîndurile ce urmează, o re
considerare totală a acestei 
păreri, începînd cu însăși 
conducerea Ministerului In
dustriei Ușoare. Sîntem in
formați că, în urmă cu două- 
trei luni, a luat ființă co
misia centrală pentru elabo
rarea studiului privind am
balarea produselor specifice 
industriei ușoare. Din acea
stă comisie fac parte econo
miști. ingineri, conducători 
de centrale și combinate.

In scurtul răstimp de la 
înființare, comisia a și ini
țiat cîteva acțiuni practice: 
s-a stabilit un contact per
manent și strîns cu centra
la industriei poligrafice, s-a 
încheiat un protocol între 
M.I.U. și Institutul de Arhi
tectură, secția de estetică 
industrială, în vederea creă
rii cadrelor de specialiști cu 
înaltă calificare de care este 
condiționată producția unor

I

ambalaje cu caracteristici 
moderne. în trimestrul IV se 
organizează un concurs peit- 
tru cele mai reușite amba
laje.

în aceeași ordine de idei, 
între 28 și 30 iulie a avut 
loc o consfătuire al cărei 
scop a fost îmbunătățirea 
calității părții grafice a am
balajelor necesare produse
lor industriei ușoare. Pen
tru a ilustra mai convingă
tor ideile cuprinse în refe-

în ambalarea articolelor in
dustriei ușoare, îmbinarea 
cit mai fericită dintre rolul 
de protecție și acela de pre
zentare și de informare a 
cumpărătorului asupra pro
dusului respectiv. (Pentru 
a-i stimula pe creatori, nu
mele lor va fi tipărit pe am
balajele ce le aparțin). în fi
nal. s-au stabilit cîteva so
luții practice, pe categorii de 
produse, dintre care primele 
se vor face simțite pe piață

Vinză torul

vorbește
rate, s-a organizat paralel 
și o expoziție de ambalaje 
— cele actuale aflindu-se 
lingă cele preconizate a fi 
utilizate. Participanții la 
consfătuire — reprezen
tanți al întreprinderilor 
din industria ușoară, ai 
industriei poligrafice, grafi
cieni de renume, reprezen
tanți ai altor organe cen
trale, direct interesate — 
M.C.I., C.S.P.. M.I.L., M.F.— 
au analizat mijloacele exis
tente de redresare a calității 
tuturor ambalajelor, extin
derea, pe scară și mai largă, 
a utilizării maselor plastice

chiar în trimestrul următor. 
Astfel, pentru ciorapi și ce
lelalte mărfuri de dimensi
uni asemănătoare, cel mai 
potrivit ambalaj s-a consi
derat că sînt pungile din ce
lofan, dar intr-o formă mult 
îmbunătățită din punct de 
vedere estetic. La cutiile în 
care se ambalează, în pre
zent, unele produse — pan
tofii, de pildă, — capacul de 
carton va fi înlocuit cu o 
peliculă din material plas
tic, un fel de „fereastră" 
care expune mult mai bine 
conținutul. Articolele de uz 
casnic vor fi ambalate prin-

tr-un sistem numit vacuu- 
mare — pe o bucată de car
ton se va fixa produsul, peste 
care se lipește o folie de po
lietilenă. Aceasta va înlesni 
mult organizarea vinzării pe 
bază de autoservire, la. ra
ioanele cu articole cTe me
naj. întreaga gamă de len
jerie se va prezenta în pungi 
de polietilenă imprimată, 
prevăzute cu un cîrlig care 
va permite eliminarea stră
vechilor rafturi din magazi
ne și înlocuirea lor cu niște 
vergele pe care mărfurile 
vor fi expuse mult mai a- 
proape de ochiul cumpără
torului. Pentru confecțiile 
grele — paltoane, costume 
etc. — s-a ajuns la conclu
zia că ambalajul propriu-zis, 
oricît de bun ar fi el, tot nu 
asigură protecția cuvenită, 
astfel că singura soluție este 
transportul lor de la fabrică 
în bazele comerțului cu ma
șini special amenajate, indi
ferent de distanță. Pină 
una-alta. transportul între 
două cartoane legate cu 
sfoară a fost interzis. Can
titatea sporită de ambalaje 
din material plastic de tot 
felul ce va fi necesară, va fi 
asigurată printr-o importan
tă dezvoltare a întreprinde
rii de mase plastice „Bucu
rești". de fapt o unitate pro
filată pe producția mate
riilor prime pentru amba
laje.

Cele de mal sus, precum 
și altele, cuprinse în actul fi
nal al consfătuirii — planul 
de măsuri, dar pe care spa
țiul nu ne permite să le a- 
mintim, se vor regăsi, sub 
forma unor obligații preci
se. în contractele ce se în
cheie între industrie și co
merț. Aceasta ne dă garan
ția că, în viitorul foarte a- 
propiat. mărfurile ne 
fi oferite în magazine 
tr-o formă civilizată, 
aproape de exigențele 
merțului modern.

vor 
tn- 

mal 
co-

Rodica ȘERBAN

Un instrument de economisire avantajos

Obligațiunile C. E. C.
cu cîștiguri

CASA DE ECONOMII 
CONSEMNAȚIUNI face 
noscut că în primele zece 
ale fiecărei luni, obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se procură la 
valoarea lor nominală de la 
oricare unitate C.E.C. sau uni
tate poștală din țară. Procura
rea sau vinderea obligațiunilor 
C.E.C. se face cu multă ușu
rință, neîndeplinindu-se în a- 
cest scop nici o formalitate.

Și 
cu- 
zile

La sfîrșitul fiecărei luni, 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni acordă depunătorilor 
de obligațiuni C.E.C., prin tra
geri la sorți, cite 2 887 cîști- 
guri în bani cu valori de 
100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei. 
25 000 lei etc.

Tragerea la sorți lunară a 
obligațiunilor C.E.C. din 31 au
gust a.c. va avea loc în comu
na Dăbuleni, județul Dolj.

Un popas 
plăcut la:
HANUL

TURISTIC
„CHEIA"
Amenajat de către coope

rația de consum In frumoasa 
stațiune climaterică Cheia, 
hanul turistic cu acealși nume 
oferă doritorilor posibilități 
variate de petrecere a unui 
concediu reconfortant, fntr-un 
peisaj montan încîntător. Și, 
fiind vorba de munte, servi
ciul este și el la înălțime 1

ga

Al. PLAIEȘU

Foto : Gh. VințilăConstanța pe coordonatele progresului urbanistic; noul cartier Tomis

(Urmare din pag. I)
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Pe alocuri, Învățămîntul 
abstract, s-a abătut și chiar 
de ceea ce este viu, actual in realita
tea economică și socială a țării noas
tre. Am asistat, spre exemplu, la u- 
zinele „Vulcan", la o dezbatere in
tr-un cerc de studiu cuprinzind teh
nicieni și maiștri, despre creșterea 
eficienței comerțului exterior in țara 
noastră. In afară de faptul că discu
ția a făcut abstracție de adoptarea in 
ultimii ani, pe plan național, a o se- 
irie de măsuri vizind tocmai perfec
ționarea activității in acest domeniu, 
nu s-au abordat in nici un fel pro
blemele stringente — din punctul 
de vedere al temei discutate — din 
respectiva intreprindere — importan
tă producătoare de utilaje industriale 
pentru export. Ba, mai mult, 
exemplele menite să ilustreze tezele 
teoretice vizau alte unități — fapte 
culese de ici, de colo, prezentate 
fără discernămint, fără efortul de a 
analiza și interpreta, de a judeca cri
tic propria muncă. In acest fel, se în-^ 
țelege, nu se pot naște discuții vii, 
antrenante, dezbateri autentice, care 
să lase urme în conștiința oamenilor 
și să fie urmate de eficiență în sen
sul practic al cuvintului ; dimpotrivă, 
se încurajează 
cialitatea.

Am intîlnit, 
mod defectuos 
turii cu viața, 
la invățămintul de partid a unor pro
bleme ingust profesionale, nesemnifi
cative pentru procesul de formare a 
gindirii și conștiinței oamenilor. A- 
ceastă manieră de a trata lucrurile, 
manifestată în activitatea unor 
cercuri și cursuri de la uzinele „Re
publica", ..Electronica", liceul nr. 37, u- 
nele facultăți din cadrul Institutului 
politehnic și Universității București, 
trădează, desigur, lipsa de efort în 
înțelegerea teoretică a problemelor, 
ceea ce face ca invățămintul de par
tid, mai ales in formele de masă, să 
nu se distingă de consfătuirile de pro
ducție. de dezbaterile cotidiene pe 
probleme curente. Uneori, asemenea 
manifestări capătă girul propagandiș
tilor care acceptă tot ce se spune, fără 
a-și exercita rolul de a orienta 
baterile către desprinderea unor 
concluzii clarificatoare.

Firește', este pozitiv faptul că 
blematica comportării morale a oa
menilor muncii in producție. în 
milie. în : 
abordată în 
unele locuri 
discutate la 
combate cu

necorespunzătoare față de muncă, față 
de avutul obștesc, față de îndatoririle 
civice care s-au manifestat la unii oa
meni din unitățile respective.

înlăturarea stărilor negative de lu
cruri constatate de-a lungul anului 
precedent, îmbunătățirea conținutului 
studiului formează preocupări majore 
ale noastre în pregătirea noului an 
de invățămint. Cerințe sporite pune 
în fața noastră faptul că întreaga ac
tivitate de propagandă se va desfă
șura sub semnul celei de-a 50-a ani
versări a creării Partidului Comunist 
Român. Avem în vedere abordarea în 
studiu a o seamă de probleme privind 
istoria partidului, evoluția lui, locul 
și rolul său în dezvoltarea societății 
românești, politica sa creatoare, mar-

cu 
ale 
pe

duselor — în strânsă legătură 
sarcinile economice importante 
noului cincinal și ale planului 
anul 1971.

Pe plan filozofic, un loc de seamă 
va trebui să revină cultivării con
cepției despre lume a partidului nos
tru, interpretării de pe pozițiile ma
terialismului dialectic a realizărilor 
științifice contemporane, a probleme
lor complexe legate de evoluția so
cietății umane în epoca noastră. 
O mai mare atenție trebuie să acor
dăm educației științifice, combaterii 
influențelor mistico-religioase.

Prin multiple forme și mijloace 
vom cultiva, și în cadrul invățămîn- 
tului de partid, respectul față de 
principiile de echitate, de inaltă mo-

STUDIUL IDEOLOGIC
formalismul, superfl-

de asemenea, și un 
de înțelegere a legă- 
constind in abordarea

dez- 
idei,
pro-

fa- 
societate a fost amplu 
cursul anului trecut. în 
însă problemele au fost 

modul general, fără a se 
. intransigență atitudini

xist-leninistă, unitatea rindurilor 
Iui, principiile de bază ale vie
ții sale interne, calitățile ideolo
gice, moral-politice și cetățenești, 
drepturile și îndatoririle membrului 
de partid, dezvoltarea partidului 
nostru în cadrul evoluției generale 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale ș.a.

Concomitent, în studiu se va pune 
un accent deosebit pe formarea și. 
dezvoltarea conștiinței economice. 
Larg dezbătute vor fi in acest cadru 
problemele privind realizarea unei 
structuri moderne a economiei na
ționale, modificările ce se produc 
in industria țării și a municipiului 
nostru, ca urmare a introducerii cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice 
contemporane, cerințele sporite de 
ordin calitativ pe care le implică 
participarea crescindă a României 
socialiste la circuitul mondial al va
lorilor materiale. De o atenție spe
cială se vor bucura problemele per
fecționării mecanismului nostru eco
nomic. rolul centralelor, combinatelor 
și trusturilor în cadrul acestuia, as
pectele referitoare la întărirea funcției 
planului unic, precum și a inițiativei 
tuturor organismelor economice, căile 
creșterii producției și productivității 
muncii, ale reducerii 
materiale de producție 
nătățirli permanente a

cheltuielilor 
și ale îmbu- 
calității pro-

ralitate și dreptate socială promova
te cu fermitate de partidul nostru, 
atît în planul valoric, cît și în cel 
al practicii economice și social-poli- 
tice.

Un obiectiv de seamă al activită
ții noastre ideologice este perfecțio
narea in continuare a pregătirii ca
drelor. Pentru cadrele din economie, 
vom organiza în mod special stu
diul teoriei generale a conducerii 
economice și al metodelor științifice 
de organizare a producției și a 
muncii. Cadrele de partid vor adinei 
studiul problemelor legate de știința 
conducerii societății și cu deosebire 
de creșterea rolului conducător 
partidului în etapa actuală.

O direcție principală în studiul 
ideologic și în activitatea de infor
mare a oamenilor muncii o va con
stitui explicarea principiilor politicii- 
externe a partidului și statului nos
tru, de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, cu toate popoa
rele care luptă împotriva imperialis
mului, pentru libertate, democrație 
și progres social.

Ne vom îngriji ca fiecare catego
rie de oameni ai muncii să abor
deze, concomitent cu problemele mari, 
politice și ideologice, care preocupă 
în prezent partidul și statul nostru, 
acele teme teoretice care sînt recla
mate de însăși cerința perfecționării

al

pregătirii lor de specialitate. Spre 
exemplu, pentru intelectualitatea 
tehnică șl economică, conținutul stu
diului va fi axat îndeosebi pe pro
blemele revoluției tehnico-științifice 
și ale introducerii cuceririlor științei 
în procesul producției, dezvoltării și 
modernizării economiei naționale. 
Pentru cadrele didactice din în- 
vățămintul de toate gradele, studiul 
ideologic va asigura dezbaterea unei 
game largi de probleme privind rolul 
științei, invățămintului și culturii în 
dezvoltarea societății socialiste, as
pectele complexe ale perfecționării 
întregului sistem de educație și ale 
sporirii funcției sale sociale, evoluția 
gindirii. a mișcării de 
contemporană etc.

Desigur, pentru a 
optime de desfășurare 
a-i asigura un conținut bogat trebuie 
să ne preocupăm de o cit mai judi
cioasă organizare a sa, inlăturind 
unele deficiențe de ordin organizato
ric care s-au făcut simțite anul tre
cut : înscrierea cursanților în forme
le de invățămint fără a-i consulta in 
prealabil, eludindu-se astfel pre
ocupările și dorința oamenilor de 
a urma anumite forme de studiu, 
neglijarea aproape totală a criteriu
lui de omogenitate, tolerarea unor 
forme de invățămint cu o participa
re redusă, cu o activitate formală 
etc. Comitetul municipal a indicat 
constituirea încă de pe acum a unor 
colective în cadrul comisiilor muncii 
politico-ideologice, care să-i consulte 
cu atenție pe viitorii cursanți și să 
găsească, in funcție de condițiile, 
posibilitățile și cerințele locale speci
fice, structura cea mai potrivită a 
Invățămintului de partid, profilul cel 
mai corespunzător diferitelor forme.

Organizarea unui invățămint ideo
logic de calitate, eficient, reclamă 
din partea tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid o îndrumare aten
tă și pe tot parcursul anului, un 
control riguros, eficace. In acest 
sens toate organizațiile de partid din 
municipiul nostru trebuie să situeze 
învățămîntul de partid printre preo
cupările lor majore.

Propunîndu-ne să nu facem nimic 
formal, nimic negîndit în perspectiva 
de ansamblu a muncii de partid, 
muncind cu simț de răspundere, pu
tem asigura o pregătire corespunză
toare noului an de invățămint. astfel 
incit să obținem — și prin interme
diul său — creșterea generală a nive
lului de conștiință, de cultură al co
muniștilor și al celorlalți oameni ai 
muncii, care să se traducă în parti
ciparea lor și mai activă la înfăptui
rea politicii partidului.

PRIMUL
MAGAZIN

DE ÎNFRU
MUSEȚARE

Idei in lumea

crea condiții 
a studiului și

Titlul nu e o născocire. Cei 
(și mai ales, cele) care doresc 
să se convingă de adevăr pot 
vizita imobilul de la nr. 63 de 
pe Calea Victoriei—Bucu
rești. Aici s-a deschis pri
mul magazin de prezentare 
a produselor cosmetice, apar- 
ținînd de întreprinderea de 
specialitate a Ministerului In
dustriei Alimentare.

Noul magazin este aprovi
zionat cu cele mai cunoscute 
— dar și cu cele mai noi — 
produse cosmetice ale fabri
cilor „Macul Roșu" și „Stela" 
din București, „Flacăra"-Cluj 
și „Nivea“-Brașov. Și, ca 
NOUTATE, personalul maga
zinului acordă pe loc CON
SULTAȚII, se fac DEMON
STRAȚII PRACTICE privi
toare la modul de folosire a 
produselor cosmetice.

Comerț
prin coletârie
Printr-o simplă carte poșta

lă adresată secției „COMERȚ 
PRIN COLETÂRIE" a Coope
rației de consum-București 
(strada Sergent Nuțu Ion 8-12, 
sector 6) se pot procura, di
rect la domiciliu, o serie de 
mărfuri necesare gospodăriei. 
Plata se face numai la primi
rea coletului poștal. La cere
re, se pot obține gratuit cata
loage sau liste cu produsele 
care se livrează la domiciliu.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR

din Întreprinderi

Colectivul gîndește
combativ, ingenios,

constructiv
Cu un efort susținut, printr-o mun

că fără preget și plină de inițiativă, 
colectivul uzinei „23 August" din Ca
pitală a făcut, în prima jumătate a 
acestui an, o impresionantă cotitură 
în întreaga sa activitate, parcurgînd 
un drum plin de realizări și satisfac
ții. Dacă în adunarea generală din 
iarnă a reprezentanților salariaților, 
unde s-au criticat multiple neajun
suri, oamenii uzinei nu și-au putut 
ascunde amărăciunea insucceselor din 
anul 1969, de astă dată, ei au ascul- 

1 at una din dărjje de seamă cele 
mai... bogate în succese din ultimii 
ani.

Din lunga listă a rezultatelor pre
zentată de ing. Stelian Grindeanu, 
directorul general al uzinei, am re
ținut : la sfîrșitul primului semestru, 
planul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 101,4 la sută, 
iar nivelul planificat al producției 
marfă a fost depășit cu 1,8 la sută ; 
indicatorul productivității muncii a 
fost realizat în proporție de 101,7 la 
sută, în vreme ce beneficiul efectiv 
obținut pînă la sfîrșitul lunii iunie 
a fost mai mare cu 5,5 la sută decît 
nivelul preconizat prin plan.

Conștiința faptului că întregul co
lectiv al uzinei s-a angajat hotărît pe 
un drum bun a ridicat mult ținuta 
discuțiilor care au urmat, 
care dintre cei care au
cuvîntul au dezbătut, la 
cu un ascuțit simț critic și autocritic,' 
diverse aspecte necorespunzătoare 
din secțiile în care lucrează, indicînd, 
atunci cînd a fost cazul, pe cei ce- 
se fac răspunzători de perpetuarea 
neajunsurilor. Deși a fost abordată o 
paletă extrem de largă de probleme 
— începînd de la aspectele complexe 
ale perfecționării tehnologiilor, asi
milării noilor produse și creșterii 
gradului de eficiență, pînă la pregăti
rea și încadrarea în viața uzinei a 
tinerilor muncitori, protecția muncii 
sau folosirea timpului liber — preg- 
iy,“.t au ieșit în evidență direcțiile în 

trebuie să se acționeze neintir- 
ziat pentru a asigura realizarea e- 
xemplară a planului de stat și a an
gajamentelor asumate în anul 1970, 
cit și abordarea în condiții cît mai 
bune a producției anului viitor.

Mulți dintre participanți au insis
tat, în cuvîntul lor, asupra măsurilor 
ce trebuie luate în continuare pentru 
raționalizarea consumului de muncă 
și utilizarea cu valoare maximă pen
tru producție a timpului de lucru. 
Mult ameliorat în primul semestru, 
cînd absențele nemotivate au scăzut 
de aproape două ori față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, !n- 
dicele de folosire a timpului de lu
cru este încă sub limita optimă.

— Cele 7 500 om-zile absențe nemo
tivate înregistrate numai în primul 
semestru reprezintă, bineînțeles, un 
mare fond de timp pierdut — a su
bliniat tov. Marian Avram, trasator. 
Față de asemenea anomalii, remediul 
trebuie să-l găsim in dezvoltarea u- 
nei puternice opinii de masă față de 
cei care încalcă disciplina în produc
ție și dovedesc lipsă de răspundere 
în muncă. Rezerve mari de creștere a 
producției și productivității muncii 
pot fi puse însă în valoare, în primul 
rînd, printr-o mai bună distribuire 
a forței de muncă între ateliere și 
sectoare.

în acest 
mentat că, 
ca aproape 
lucrări de montaj să se realizeze în

Fie- 
luat 

obiect,

sens, vorbitorul a argu- 
de vreme ce este posibil 
40 la sută din volumul de

în unitățile economice din 
Maramureș, generalizarea 
experimentării noului sis
tem de salarizare și majo
rarea salariilor cointere
sează pe toți salariații în 
obținerea unor rezultate su
perioare in activitatea pro
ductivă. Efectele pozitive se 
fac simțite în toate sectoa
rele de activitate și cu deo
sebire în sectorul minier, 
care cuprinde peste 40 la 
sută din numărul total al 
salariaților ce lucrează în 
industria județului. La 
muncitorii din exploatările 
miniere care lucrează în 
subteran, de pildă, creșterea 
salariilor e de 25 la sută, 
iar la cei ce muncesc la su
prafață — 8 la sută. Acest 
spor important a determi
nat ca numărul de munci
tori din subteran să crească 
în cinci luni din acest an 
cu 9,2 la sută față de pe
rioada corespunzătoare din 
anul trecut, cu consecințe 
pozitive asupra activității 
în acest sector.

Esențial e și faptul că a- 
plicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea sa
lariilor au stimulat puter
nic eforturile oamenilor 
muncii, au influențat obți
nerea unor bune rezultate 
economice pe ansamblul in
dustriei și al altor sectoare 
din econbmia județului.

în rîndurile de față nu 
mă refec la rezultatele ob
ținute ae mineri, de ceilalți 
salariați, ci la unele anoma
lii, și mai ales la anumite 
perfecționări ce se impun a 
fi aduse modalităților con
crete de aplicare a noului 
sistem de salarizare. Din- 
tr-o investigație făcută de 
specialiștii sucursalei Ma
ramureș a Băncii Naționale

ultima decadă, înseamnă că în acest 
sector se creează în primele două de
cade un surplus de forță de muncă, 
în timp ce în aceeași perioadă sec
toarele de prelucrări mecanice resimt 
acut lipsa de muncitori.

Alți vorbitori — ing. Octavian To
ma, metalurgul șef, și Ștefan Caza- 
cu, forjor — au abordat problema 
complexă a raționalizării consumului 
de muncă din unghiul mecanizării 
diferitelor operații și modernizării 
proceselor tehnologice. Ei au arătat 
că într-o seamă de domenii producti
vitatea muncii continuă să rămînă scă
zută din cauza lipsei de mecanizare, 
sau pentru că aici persistă sisteme

fiecare dintre noi. Se Impune, de a- 
ceea, să acționăm energic și neîntâr
ziat pe multiple planuri pentru gos
podărirea 
fondurilor 
credința te

Desigur, 
alte probleme care au făcut obiectul 
unor propuneri și sugestii ce au îm
bogățit planurile de acțiune ale co
mitetului de direcție. Dincolo de a- 
cest cîștig concret, cu care s-a soldat 

a reprezen- 
de aici, cu 

este cîști- 
într-o for- 

a fost ca-

cît mai economicoasă a 
materiale și bănești . în- 
uzinei spre administrare", 
s-ar cuveni amintite și

La uzina „23 August**
din București

de organizare anaononice și costisi
toare.

Ridicarea calității produselor a 
constituit un alt capitol important al 
discuțiilor. In acest sens, vorbitorii 
au pus accentul pe necesitatea re- 
proiectării constructive și tehnolo
gice a diferitelor produse, cerînd co
mitetului de direcție să determine o 
accelerare a activității de concepție 
în uzină.

In aceeași ordine de idei, ing. Dan 
lonescu, șeful secției motoare, a pre
cizat că, în egală măsură, calitatea 
producției este condiționată de res
pectarea disciplinei tehnologice. Toc
mai neglijarea acesteia pe diferite 
faze ale procesului de producție este 
cauza-marelui volum de rebuturi, ca 
și a unor reclamați! pe care uzina 
le-a primit din partea anumitor be
neficiari.

In spiritul înaltei exigențe în care 
s-au desfășurat discuțiile, vorbitorii 
au cerut comitetului de direcție să 
treacă neîntîrziat la aplicarea rigori
lor răspunderii materiale directe in 
toate cazurile cînd sînt nesocotite 
normele lucrului de înaltă calitate. 
Este contrar prevederilor legale și 
potrivnic cerințelor de dreptate și e- 
chitate ale societății noastre — arăta 
unul dintre ei — ca să se treacă cu 
vederea că din cele aproape 9 mili
oane lei, cît a măsurat în primul se
mestru volumul rebuturilor și reme
dierilor, s-au recuperat de la cei în 
cauză mai puțin de 300 000 lei.

în nemijlocită legătură cu ridicarea 
calității producției și creșterea pro
ductivității muncii au fost dezbătute 
și problemele reducerii prețului de 
cost, implicit cele ale sporirii acumu
lărilor bănești. Dînd dovadă de o a- 
dîncă înțelegere a spiritului pe care îl 
propagă Congresul al X-lea în întrea
ga noastră viață economică, mulți vor
bitori au subliniat că este o datorie 
a fiecărui salariat să contribuie la 
creșterea eficienței economice a pro
ducției ; realizarea unui beneficiu cît 
mai mare constituie nu numai o sar
cină de prim ordin pentru 'dezvolta
rea eoonomiei naționale, ci reprezin
tă în egală măsură o pîrghie de co
interesare materială a fiecăruia din
tre salariați. „în aceste condiții — a 
precizat tov. Mircea Teodorescu, di
rectorul comercial al uzinei — fie
care leu irosit afectează direct pe

adunarea generală 
fanților salariaților 
mult mai însemnat 
gul de ordin moral, 
mulare sintetică, acesta 
racterizat de tovarășul Dumitru Po
pa, prim-secretâr al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., care în 
încheiere a spus : „Dezbaterile au 
demonstrat elocvent, pe de o parte, 
competența, combativitatea, respon
sabilitatea și hotărîrea fermă a între
gului colectiv de a înlătura neajun
surile care mai persistă și, pe de altă 
parte, gîndirea creatoare și inițiativa 
care îl animă pentru pregătirea pro
ducției primului an din viitorul cin
cinal. Există deci garanția certă că 
sarcinile de plan și angajamentele 
pe acest an vor fi îndeplinite exem
plar, chiar înainte de termen, așa 
cum s-au angajat comuniștii, toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii a- 
cestei mari unități industriale".

loan ERHAN

Ecuația simplă a unei va
loroase experiențe demons
trează că una din condițiile 
de bază pentru sporirea 
producției agricole este asi
gurarea cu semințe valoroa
se de grîu, porumb, floarea- 
soarelui, legume, plante fu
rajere etc. Așa cum s-a 
subliniat în repetate rîn- 
duri, organizarea producției 
de semințe constituie una 
din sarcinile cele mal im
portante ale cercetătorilor 
și specialiștilor agricoli. 
Perpetuarea neajunsurilor 
din acest sector de activi
tate este păgubitoare, pen
tru că în loc să se foloseas
că propriile mijloace ale 
institutelor noastre de cer
cetări se încearcă rezolva
rea situației prin procura
rea semințelor de legiune 
și alte culturi din import. 
Aceasta înseamnă 
valutare însemnate, fără să 
se obțină o rezolvare de 
fond a problemei. Cauzele 
acestei situații sînt multi
ple, dar, în principal, esite 
vorba de o lipsă de preocu
pare a organelor agricole 
specialitate, a unităților 
gricole pentru înființarea 
loturi semincere.

Organizarea în cadrul 
nităților agricole de loturi 
semincere face cu putință 
înmulțirea semințelor cu în
sușiri superioare, reînnoirea 
periodică a acestora și evi
tarea transportului lor de la 
distanțe. Din semințele ob
ținute pe loturile organiza
te în mod special se reali
zează apoi, în cultura mare, 
recolte superioare. „Organi
zarea producerii de sămînță 
pe plan local are o mare 
însemnătate pentru spori
rea continuă a recoltelor — 
spunea dr. ing. Constantin 
Olaru, secretar științific la 
stațiunea experimentală Ca
racal. După cum se știe, sta
țiunile experimentale li
vrează cooperativelor agri
cole sămință elită din soiu
rile cele mai bune, dar care 
trebuie înmulțite pe loturile 
lor semincere".

în repetate rînduri s-a 
criticat obiceiul de a se asi
gura aproape în totalitate 
grîu de sămînță pe bază de 
schimb sau împrumut. Este 
o cale mai puțin indicată, 
deoarece sămînță provine de 
regulă din culturi cu valoa
re biologică mai redusă, 
ceea ce influențează nega

eforturi

de 
a- 
de

u-

se desprinde net faptul că 
nu toate întreprinderile au 
stabilit ca criterii de sala
rizare și indicatorii de ca
litate. Această remarcă vi
zează îndeosebi sectorul mi
nier și industria locală ; cit

tiv asupra producției din a- 
nul următor.

Că este posibil ca în fie
care cooperativă agricolă să 
se obțină semințele necesa
re o dovedește experiența 
cooperativelor din comuna 
Bucinișu, județul Olt, unde, 
an de an, se produc semințe 
valoroase și pentru nevoile 
altor unități. In această co
mună, ca și în multe altele, 
exista o frumoasă tradiție 
în ceea ce privește produ-

ția de semințe au însumat 
3 milioane lei. încurajați 
de rezultatele bune obți
nute, anul trecut, coopera
torii au 
loturilor 
hectare, 
culturi . _
de semințe. în acest fel nu 
numai că '
necesitățile cooperativei, ci 
au putut fi 
cantități însemnate de se
mințe. Veniturile realizate

mărit suprafața 
semincere la 441 
introducînd noi 

pentru producerea
s-au asigurat

valorificate

preocupării consiliului de 
conducere al cooperativei 
pentru dezvoltarea celor
lalte sectoare de activitate.

Desigur, organizarea pro
ducției de semințe nu este 
o treabă ușoară, aceasta 
necesitînd cunoștințe ști
ințifice aprofundate, spirit 
de organizare și multă pa
siune și conștiinciozitate. 
„Dezvoltarea sectorului 
pentru producerea semin
țelor de sol — na spunea

LOTUL SEMINCER
un sector rentabil,

de primă însemnătate 
pentru viitorul recoltelor

cerea semințelor. Desigur, 
această activitate nu avea 
la bază organizarea științi
fică de loturi semincere și 

-nici aplicarea întregului 
complex de lucrări specifi
ce, ea desfășurindu-se în 
mod rudimentar. „După con
stituirea cooperativei — ne 
spunea tov. Marin Diaconu, 
președintele cooperativei — 
am organizat producerea se
mințelor necesare cu pro
priile mijloace. La început 
aceasta nu forma o activi
tate de bază, desfășurîn- 
du-se pe suprafețe restrîn- 
se“.

Anul 1968 a însemnat tre
cerea la activitatea organi
zată științific în acest do
meniu. Loturile semincere 
au ocupat o suprafață de 392 
ha pentru producerea se
mințelor de mazăre, măză- 
riche, porumb lot de hibri
dare, in și arpagic. Veni
turile obținute din produc-

de pe urma producerii de 
semințe s-au ridicat la 
3 500 000 lei.

Este de la sine înțeles 
că aceste sume au avut un 
rol deosebit de important 
în procesul de dezvoltare 
și de consolidare a coope
rativei, determinînd o creș
tere corespunzătoare a ve
niturilor membrilor coope
ratori. Este elocventă, în 
acest sens, evoluția cîtorva 
dintre indicatorii economici 
de sinteză, calculați la suta 
de hectare teren agricol. 
Bunăoară, anul trecut, față 
de 1967, veniturile bănești 
realizate la suta de hecta
re au crescut de la 342 780 
lei la 384 700 lei, iar va
loarea proprietății obștești 
de la 363 990 lei la 462 000 
lei. Acest proces continuu 
de dezvoltare și de conso
lidare se datorește atît ex
tinderii loturilor de produ
cere a semințelor, cît și

Uzina da reparat utilaj minier din Petroșani. în fotografie : Se rebobinează motoare electrice
Foto : V. Moldoveanu

lui sistem de salarizare. 
Fac această precizare gîn- 
dindu-mă la situația exis
tentă în prezent la între
prinderea județeană de 
transporturi auto. Aceasta 
are stabilit ca indicator

*
a mijloacelor de transport 
să se facă cu o încărcătură 
cît mai apropiată de capa
citatea vehiculelor. De ase
menea, pentru muncitorii de 
întreținere ar putea să se 
stabilească drept criteriu de

este cu atît mai stringentă 
în unitățile economice din 
județul Maramureș cu cît 
ponderea acestui personal — 
în comparație cu cel care 
lucrează în acord — este 
relativ mare. Astfel, în sec-

NOUL SISTEM DE SALARIZARE SI MAJORAREA SALARIILOR

EXPERIMENTAREA PLEDEAZÂ PENTRU
® legarea mai strînsă a cîștigurilor

de realizarea sarcinilor calitative
® extinderea normării muncii în regie

privește unitățile din indus
tria lemnului, acestea au 
introdus acest indicator nu
mai de la 1 aprilie a.c. Nu 
e întîmplător faptul că toc
mai la aceste unități se 
constată un nivel scăzut în 
ce privește realizarea acu
mulărilor planificate.

Consider că și selecția 
mai riguroasă a unor indi
catori cantitativi ar influen
ta într-o măsură mai mare 
rezultatele in aplicarea nou-

cantitativ de salarizare nu
mărul de tone kilometrice 
convenționale. E de înțeles 
că colectivul întreprinderii 
e tentat să execute cît mai 
mulți kilometri, indiferent 
în ce condiții. Cred că dacă 
s-ar stabili ca criterii de 
salarizare numai volumul 
de tone efectiv transpor
tate, s-ar stăvili goana 
după rulaje kilometrice fă
cute oricum și s-ar căuta 
soluțiile ca orice deplasare

■ ■

salarizare indicatorul „ca
pacitate de utilizare a par
cului", al cărui nivel de 
realizare depinde in cea 
mai mare măsură de con
știinciozitatea cu care se fac 
întreținerea și repararea 
parcului auto.

Nu și-a găsit o soluționa
re adecvată, pînă in mo
mentul de față, nici proble
ma normării muncii cadre
lor de muncitori care lu
crează în regie. Rezolvarea

torul minier, muncitorii ce 
lucrează în acord nu repre
zintă decît circa 24 la sută 
față de numărul total 
muncitori, iar 
blul Centralei 
și metalurgiei 
din Baia Mare 
cît circa 20 la sută față de 
totalul personalului. Chiar 
In unitățile constructoare 
de mașini — la Uzina me
canică de utilaj minier din 
Baia Mare, de pildă — pon-

de 
pe ansam- 

minelor 
neferoase 

de-

derea muncitorilor ce lu
crează în acord este de 
circa 50 la sută, mai puțin 
ca în industria lemnului sau 
chiar ca în unitățile indus
triale locale. Se desprinde 
deci necesitatea ca, pe lingă 
studierea posibilităților de 
extindere a muncii în a- 
cord, dată fiind ponderea 
mare a restului salariaților, 
să se prevadă cît mai precis 
sarcinile ce revin acestora 
din urmă pentru ca ciștigu- 
riie lor să fie cît mai strîns 
legate de contribuția ce o 
aduc la realizarea sarcini
lor întreprinderii.

Pentru ca experimentarea 
noului sistem de salarizare 
să se desfășoare cît mai 
bine și să se obțină rezul
tatele dorite, cred că este 
necesar ca conducerile cen
tralelor și combinatelor in
dustriale, care dispun de 
numeroase atribuții în ma
terie de muncă și salarii, 
să-și exercite mai energic 
și mai concret răspunderile, 
în special în ce privește re
partizarea indicatorilor de 
plan în concordanță cu po
sibilitățile reale ale unită
ților în subordine. în egală 
măsură, tot lor le revine 
datoria să insiste asupra a- 
șezării corecte a normelor, 
să stabilească criterii mo
bilizatoare de salarizare 
pentru personalul tehnico- 
administrativ și cel care lu
crează în regie și să supra
vegheze riguros aplicarea 
regulamentelor cu privire la 
penalizarea celor care nu-și 
îndeplinesc sarcinile de 
serviciu.

Sergiu PASCARIU
Director al Sucursalei 
județene Maramureș 
a Băncii Naționale

au

de relevat este 
cu care se aplică 
lucrare. Dovada 
clară o constituie

ing. Gheorghe Stratan — 
a ridicat o serie de proble
me din cele mai complexe. 
Aceasta, deoarece, paralel 
cu extinderea loturilor se
mincere, trebuie să se asi
gure păstrarea purității 
soiurilor, aplicarea agro
tehnicii necesare, efectua
rea la timp și de calitate 
maximă a tuturor lucrări
lor specifice. Iată de ce u- 
na din primele măsuri lua
te de consiliul de condu
cere este desfășurarea unei 
acțiuni consecvente pentru 
familiarizarea și speciali
zarea cooperatorilor în a- 
plicarea tehnologiilor spe
ciale de lucru. Bunăoară, 
timp de doi ani, o brigadă 
permanentă s-a specializat 
în lucrările ce se fac în 
lotul de hibridare a porum
bului. De asemenea, s-a 
format o echipă care s-a 
familiarizat cu lucrările 
dificile de la lotul de pro-

ducere a semințelor de 
roșii, aplicînd, între alte
le, polenizarea florilor și 
extragerea seminței. Aceas
tă acțiune de formare a 
unor adevărați specialiști 
în tehnica producerii de 
semințe a continuat șl în 
iarna trecută, cînd la cursu
rile agrozootehnice 6-au 
format și instruit noi e- 
chipe pentru producerea 
seminței de ceapă și arpa
gic. Pregătirea și instruirea 
cadrelor în obținerea unor 
semințe de înaltă calitate 
biologică sînt indispensabi
le în acest sector de acti
vitate".

Important este că expe
riența acumulată se dez
voltă, urmărindu-se cu
perseverență extinderea lo
turilor semincere. în anul 
viitor ele vor însuma circa 
1000 ha. Cooperatorii
hotărît să se ocupe de pro
ducerea seminței și la alte 
culturi, cum sînt floarea- 
soarelui și sfecla de zahăr. 
In acest scop se va forma 
o fermă de sine stătătoare, 
unde vor fi organizate în 
mod corespunzător echipe 
specializate pe fiecare cul
tură.

Demnă 
exigența 
fiecare 
cea mai
faptul că pînă acum apro
batorii de stat din cadrul 
Stațiunii experimentale a- 
gricole Caracal și Stațiunii 
experimentale legumicole 
Ișalnița, cît și supercon- 
troalele efectuate de 
către specialiștii Ministe
rului Agriculturii și Silvi
culturii, care au verificat 
în repetate rînduri purita
tea biologică, modul cum 
se efectuează lucrările spe
ciale. nu au înregistrat nici 
o respingere a vreunui lot 
semincer.

Ar fi cît se poate de util 
ca organele agricole jude
țene, acum cînd se pregă
tește viitoarea producție 
de grîu, să ia măsuri pen
tru organizarea de loturi 
semincere în unitățile a- 
gricole. De aceasta depin
de mărirea producției a- 
gricole în condiții de ma
ximă economicitate

Florea CEAUSESCU
Aurel PAPADÎUC
corespondenții „Scînfeii

CIT 8 „BKA2URI"

LA
Brăila 1970. Acolo un

de Bărăganul se termi
nă in Dunăre, excava
toarele și buldozerele 
schimbă fața de înce
puturi a pămîntului, 
inaugurînd un nou 
șantier pe care se va 
înălța o mare centrală 
termoelectrică. Con
cepută să se constru
iască in trei etape, ea 
va avea, in final, 
o putere de 1950 MW, 
cam tot atît cit S hi
drocentrale de puterea 
celei de la Bicaz.

Planul 
pe cele 
se află 
pereții 
tehnic 
lui. Geamurile vi
brează în lemnărie. La 
50 de pași mai încolo, 
o sonetă, al cărei braț 
de oțel a fost înălțat la 
20 metri, aplică lovi
turi de ciocan in capă
tul unor piloți de be
ton, bătuți la 15 metri 
adincime. Pe ei se vor 
turna fundațiile.

Un zid compact, din 
palplanșe metalice, în
chide suprafața unui 
dreptunghi de 163,3 oe 
42 metri, care se va 
numi „Sala mașinilor". 
Același zid metalic, 
cufundat la peste 14 
metri in pămînt, îm- 
prejmuiește un alt 
dreptunghi, cu laturi
le de 30X136,3 me
tri : „Sala cazanelor".

In apropiere, se va 
înălța coșul de fum.

desfășurător 
trei etape 
expus pe 
serviciului 

al șantieru- 
Geamurile

UN LOC
care va atinge o înăl
țime de 200 metri de 
lă cota zero și 40 me
tri in adincime. De 
el, pină la Dunăre, 
va săpa canalul de 
limentare cu apă — 
adevărat riu lat de 
metri, care va revărsa, 
in 24 de ore, in agre
gatele termocentralei, 
un debit de 150 000 m c 
de apă.

După cum ne-a in
format ing. Mihai Mo- 
ruț, șeful șantieru
lui, la ridicarea marii 
termocentrale brăilene 
se vor folosi instalații 
cu piloți Benoto, pe 
care se va turna fun
dația coșului de fum, 
instalații de filtrare 
folosite la evacuarea 
apei de la mari adîn- 
cimi, prefabricate in 
greutate de peste 27 
tone, care vor forma 
scheletele de rezis
tență ale construcțiilor 
și altele.

Cine va aplica, In 
curind, aceste metode 
speciale de lucru care 
vor aduce importante 
economii de timp și 
de materiale? Maistrul 
Nîcolae Albu, care lu
crează de 20 de ani pe 
șantiere, inginerii Mi
hai Morut, Mihai Ca- 
trava și alții ca ei, care 
au trecut prin „școlile" 
Bicazului, ale Argeșu
lui, Devei și Brazilor. 
Pe același șantier au

la 
se 
a- 
un
30

am-
facultăților

avut norocul 
totul de la

inceput să descifreze 
tainele meseriei tinerii 
ingineri Constantin 
Ardeleana și Gheorghe 
Răducu, care au pără
sit nu de mult 
fiteatrele 
din Cluj.

— „Am 
să luăm
inceput, ne mărturisea 
inginerul Gheorghe 
Răducu. Am pornit-o 
de la fundații și pină 
vom ajunge la acope
rișuri mai facem o fa
cultate. Una practici, 
vie, dinamică.

Tinerețea acestor oa
meni e geamănă cu cea 
a șantierului. Peste 
cițiva ani vor fi che
mați, cu siguranță, ca 
specialiști, pe alte șan
tiere, unde vor trans
mite altora ceea ce ei 
iși însușesc de la cei 
vîrstnici acum.

Pe platforma chi
mică a Brăilei, unde 
străjuiesc in soare tur
lele celor două combi
nate surori — combina
tul de celuloză și hâr
tie și combinatul de 
fibre artificiale — se 
înalță o mare cetate a 
luminii și energiei, de- 
finitivînd un puternic 
triunghi industrial. 
Noua termocentrală va 
pulsa în arterele aces
tor combinate, și în ale 
altor întreprinderi din 
țară, sîngele industriei 
—energia electrică.

N. Gr. MARAȘANU

In cooperativele agricole din județul Galați

Insămînțarea culturilor duble

s-a încheiat
pe întreaga suprafață

Datorltă măsurilor politice 
și organizatorice luate de bi
roul Comitetului județean de 
partid Galați, a eforturilor de
puse de mecanizatori, țărani 
cooperatori și specialiști, în 
cooperativele agricole s-a ter
minat însămînțarea culturilor 
duble pe întreaga suprafață, 
în total au fost însâmînțate 
32 157 ha cu culturi duble din 
care 30 483 ha cu porumb. In 
același timp, cooperativele a-

grlcolo din județ au achitat, 
pînâ în ziua de 4 august, 
toate obligațiile către stat la 
grîu șl secară. în prezent, e- 
torturile mecanizatorilor și co
operatorilor sînt îndreptate 
spre executarea, în continua
re, a arăturilor de vară, ferti
lizarea suprafețelor destinate 
însămînțării grîulul în toamna 
acestui an și condiționarea 
semințelor necesare.
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Primatul practicii>*!

la baza formării
Muzeul „George Enescu" 

și-a redeschis porțile

viitorului specialist
Recent, Ministerul învățământului împreună cu Ministerul Agri

culturii și Silviculturii au elaborat un ansamblu de măsuri privind 
îmbunătățirea pregătirii cadrelor necesare agriculturii și silviculturii. 
In consonanță cu dezideratele firești de perfecționare a procesului 
instructiv-educativ, „Scînteia" a publicat o suită de articole consacrate 
îndeosebi pregătirii practice mai temeinice a absolvenților liceelor agri
cole, care vor presta munci specializate în agricultură. Cum cele mai 
multe dintre problemele ridicate in articole vizau calitatea colaborării 
dintre cele două organe departamentale, am căutat să confruntăm, in ca
drul unei discuții organizate Ia redacție, opiniile tovarășilor ing. ȘTE
FAN POPESCU-VIFOR, director general adjunct în Ministerul învăță- 
mintului, șl dr. ing. TEODOR 
culturii și Silviculturii.

MARIAN, director in Ministerul Agri-

RED. Mai întîi, am vrea să vă 
rugăm să înfățișați succint sta
diul actual al perfecționării pla-
nurilor 
țămint

și programelor de învă- 
in liceele agricole.

T. M. : De fapt, cea mai completă 
adaptare a cunoștințelor însușite, ele
vul o va efectua în procesul activi
tății lui practice, nemijlocite, 
crete...

con-

8. P.-V.; 
longresului 
îvățămîntul liceal de 
rebut să cuprindă cel 
ite dintre elevii care se pregătesc 
l licee ; în acest cadru, liceelor agri- 
ole le revine o pondere foarte în- 
omnată, ele trebuind să cuprindă 
im 20 la sută din totalul elevilor 
are se înscriu în anul I ăl liceelor 
e specialitate. Tocmai de aceea, spre 
se asigura un conținut cit mai co- 

ispunzător procesului instructiv- 
iucativ din liceele agricole, cele 
ouă ministere au organizat în anul ‘ 
:olar încheiat experimentarea unor 
oi planuri de învățămint pentru spe- 
alilățiie agronomie, horticultura și 
lotehnie. Printre obiectivele urmă- 
ite cităm mai buna echilibrare a 
isclplinelor de studiu în interesul 
poririi și fundamentării pregătirii 
e specialitate, îndeosebi practice, a 
levilor, cunoașterea mai aprofundată 
mecanizării proceselor din produc- 

a vegetală și animală. în anul de 
îvățămînt următor, aceste planuri 
xperimentale vor fi extinse la 46 de 
cee agricole, din cele 60 existente. 
Totodată, se prevede reducerea tiu
itei de școlarizare. Bineînțeles că 
nbunătățirile aduse în acest context 
u modifică structura obiectelor de 
pecialitate. De exemplu, noi am co- 
îasat într-o disciplină de bază, 
.grofitotehnia — care se predă din 
nul I pînă în anul IV — cunoștin
țe de meteorologie, pedologie, a- 
riculturâ generală, îmbunătățiri 
mciare. Irigarea culturilor. A 
obîndit o pondere sporită cursul 
a conducere a tractorului, obligato- 
u pentru toți elevii, iar cursul de 
irculație rutieră se va face acum in 
oi ani de studiu. Toate aceste cursuri 
nt astfel concepute incit ele să cu- 
rindă strictul necesar, fără să se 
isiste asupra unor probleme de 
dîncă specialitate, foarte rar întîlnite 
i practică.

' RED. S-a observat că asemenea 
discipline, comasate sau nu, se 
corelează destul de puțin cu cele 
de cultură generală, bunăoară, 
despre care se afirmă că sint 
prea puțin adaptate specificului 
liceului agricol...

Potrivit 
al X-lea

Directivelor 
al partidului,, 
specialitate va 
puțin o jumă-

S.P.-V.: Da, și de aceea 
gramele noi se prevede — 
stagiilor de producție — ca 
săptămină să se efectueze 
practică.

In 
in
o

numai

pro- 
afara 
zi pe

S.P.-V. î Adaptarea este dis- 
Litabilă, pentru că chimia este chi
lie. fizica este fizică. Sint obiecte 
are își au conținutul lor și-și ur- 
îează deci linia lor.

RED. Intr-adevăr. după cum 
ați spus, problema este discuta
bilă. Dar se pare că nu greșesc 
nici acei specialiști care afirmă 
că in procesul de învățămint se 
poate acorda o pondere mai 
mare acelor capitole ale diferi
telor discipline care se referă la 
cunoștințe de care viitorul ab
solvent va avea o mai mare ne
voie cînd își va începe activita
tea în producție, tn tot cazul 
poate că ar trebui să fie ascul
tați și cei care au asemenea pă
reri, pentru că in nici un caz 
ei nu îndeamnă la erezii peda
gogice

semene» practici sini de sanc
ționat. Dar chiar și existența u- 
nui asemenea caz, pe care sintem 
tentați să-l considerăm singular, poa
te determina pe cineva să facă o a- 
propiere între universul de seră din 
liceele agricole și universul funcționă
resc al unor organe răspunzătoare de 
bunul mers al acestor 
litatea lor. Elaborarea 
nuri de tnvățămînt, 
programelor înseamnă 
dar nu înseamnă totul, și uneori, în 
anumite locuri, unde își face simțită 
prezența rutina, nu înseamnă aproa
pe nimic. Ar fi o mare greșeală ca 
după atîtea eforturi îndreptate spre 
cristalizarea unui cadru mai bine a- 
decvat noilor sarcini ale' liceelor agri
cole, să se permită ca lucrurile să se 
desfășoare de la sine.

școli, de fina- 
unor noi pla- 
perfecționarea 
foarte mult,

RED. Dacă obiectivele supe
rioare sint fixate, apoi abia 
este nevoie de multă stăruin
ță pentru îndeplinirea lor ra-

IN CONTINUAREA DISCUȚIEI DESPRE 

LICEELE AGRICOLE

T.M. : Noi credem că în momentul 
de față s-a ajuns la o reglementare 
corespunzătoare a lucrărilor prin asi
gurarea în mod realist a condițiilor 
de pregătire practică. Programele de 
studiu prevăd participarea eșalonată 
a elevilor la întregul ciclu de pro
ducție agricolă — și nu ca specta
tori. Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii a și luat deja măsuri ca în
treprinderile agricole de stat și sta
țiunile experimentale să asigure li
ceelor. pentru lucrări practice, cea 
mai apropiată fermă, in vederea în
sușirii cunoștințelor și deprinderilor 
practice de către elevi, pentru întreg 
ciclul de producție din ramura in care 
se pregătesc. Planul de producție al 
fermei și dotarea acesteia cu utilaje 
urmează să fie corelate cu speciali
tățile care se pregătesc în cadrul li
ceului. Iar majoritatea lucrărilor din 
aceste ferme vor fi efectuate de către 
elevi, sub directa conducere a cadre
lor didactice și a celor tehnico-econo- 
mice. Cit privește practica în pro
ducție din ultimul an, ea va fi or
ganizată pe grupe de elevi, in cele 
mai bune unități de producție, cu o 
bază tehnico-materială corespunză
toare și in locuri de muncă specifice. 
După ultimul an de studiu. îh afară 
de cei admiși în învățămîntul supe
rior, toți absolvenții vor fi repartizați 
în producție pe activități pentru care 
se cer studii medii de specialitate, 
tn acest scop s-a precizat recent că 
salarizarea poate fi aceeași ca la 
I.A.S., iar nomenclatorul de funcțiuni 
a fost îmbunătățit pentru a se ști 
precis unde merge și ce tace absol
ventul.

RED. Toate bune pînă aici, dar 
noi am constatat recent, in jude
țul Teleorman, cum absolvenți
lor. in locul unei repartizări 
precise, li s-a eliberat doar cite 
o adeverință, după care tinerii 
umblau dintr-o cooperativă 
alta, să întrebe dacă nu 
e nevoie de un cadru cu 
tirea lor

pidi ți întocmai. De aceea, 
se cere să nu uităm nici o 
clipă experiența deloc fericită 
din ultimii ani. cînd corpul 
profesoral, în consonantă deplină 
de astă dată cu conducerile uni
tăților agricole, îneca în forma
lism unele dintre cele mai ac
tive și mai esențiale laturi ale 
procesului de învățămint special 
agricol.

T. M. : Intr-adevăr, în trecut nu a 
existat un control eficient și unele 
conduceri de școli s-au lăsat antre
nate de opinia conducerilor unități
lor agricole, care aveau nevoie de 
brațe de muncă doar pentru prășit, 
de pildă. De aceea, cu toate forțele 
pe care le avem, ne-am propus acum 
să alcătuim mai multe colective care 
să meargă în școli, să vegheze la apli
carea corespunzătoare, creatoare, a 
noilor prevederi. Desigur, problema 
se pune nu doar în a combate, ci și 
în a preîntîmpina fenomenele nega
tive. Acum cîteva zile, ministrul agri
culturii i-a chemat, personal, pe toți 
directorii întreprinderilor pe lingă 
care funcționează liceele, pe directorii 
acestor licee spre a pune la punct lu
crurile privitoare la practică și la alte 
aspecte ale procesului de învăță- 
mi nt.

tn cursul discuțiilor au fost abor
date și numeroase alte preocupări ca
re vizează mai buna organizare a li
ceelor agricole. pregătirea mai 
temeinică a elevilor acestora pen
tru viitoarea lor activitate. A 
fost însă surprinzătoare liniștea 
manifestată de interlocutorii noștri a- 
tunci cînd s-a revenit la criticile for
mulate de numeroși profesori de spe-

cialitate cu privire la conținutul și 
structura unor manuale școlare. 
„...N-am auzit de asemenea păreri", 
spunea tov. Teodor Marian, iar tov. 
Ștefan Popescu-Vifor aprecia mai 
conciliant : „La unele manuale poate 
că tratarea mai șchioapâtă". Ne per
mitem să observăm că părerea aceas
ta poate prea bună despre cărțile e- 
levului din școala agricolă nu se îm
pacă deloc (dacă nu-i chiar în vădită 
contrazicere) cu aprecierea — în vir
tutea căreia acționează acum cele 
două ministere — potrivit căreia 
planurile și programele de Invăță- 
mint trebuie substanțial îmbunătățite. 
Oare manualele n-au fost întocmite 
pe baza vechilor programe, pentru a 
căror înlocuire s-au luat măsuri ?

Experiența ultimilor patru ani a- 
rată că liceele agricole s-au bucurat 
de o mare popularitate, îndeosebi in 
rîndurile copiilor și tinerilor care 
provin din familiile țăranilor coope
ratori. Cu toate neajunsurile existen
te în activitatea lor, ele s-au dovedit 
o cale eficientă de pregătire a tineri
lor din mediul rural pentru munca 
calificată din agricultură si. implicit, 
de acoperire a necesarului de cadre 
medii pentru unitățile agricole, pre
cum și pentru asigurarea unor can
didați cu bune perspective pentru 
învățămîntul superior agricol.

Măsurile adoptate de Ministerul în- 
vățămîntului împreună cu Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, ținînd 
seama de sarcinile actuale și de pers
pectivă ale agriculturii, stabilite de 
Congresul al X-lea și de indicațiile 
conducerii partidului, constituie un 
pas deosebit de important pentru per
fecționarea procesului instructiv-e
ducativ și în liceele agricole, pentru 
pregătirea elevilor corespunzător cu 
cerințele producției agricole, cu orien
tările noi în tehnologie, în organiza
rea științifică a producției și a muncii 
în acest important sector al econo
miei noastre naționale. Evident, preo
cupările pe acest tărîm se cer conti
nuate, printr-o strînsă conlucrare a 
celor două ministere. După cite se 
pare însă, este necesară o delimitare 
mai exactă a sarcinilor, pentru că se 
știe prea bine că „răspunderi comune" 
nu se pot traduce prin „două co
lective fac treaba pe care o poate 
face unul singur". Crearea unei comi
sii permanente pentru învățămîntul 
agrosilvic, formată .din cadre didacti
ce, oameni de știință, specialiști din 
producție, va permite aprecierea mai 
exactă a perfecționărilor ce se impun 
a fi adoptate pe măsura apariției u- 
nor noi probleme ale producției agri
cole.

Liceele 
condițiile 
universul 
ristic : un 
aprofundat, menit să asigure absol
venților o pregătire de specialitate și 
îndeosebi practică pe măsura îndato
ririlor ce le au șl le vor avea cadrele 
unei agriculturi socialiste aflate în 
plin proces de modernizare.

Al. POPESCU
Mihai IORDANESCU

Mărturii, adunate cu pioșenie, re
constituie în chip impresionant per
sonalitatea complexă, viața și opera 
unuia din cel mai de seamă reprezen
tanți ai artei și culturii românești 
moderne. Sint evocate, prin exponate, 
lungile itinerare parcurse timp de a- 
proape șase decenii prin cele mai 
mari centre muzicale ale lumii de că
tre virtuosul violonist, compozitor și 
dirijor.

Pe o hartă a României sint mon
tate itinerarele ce leagă localitățile 
din țară, unde artistul de renume 
mondial a concertat, trezind de fie
care dată în mijlocul auditoriului fio
rul marii arte pe care o slujea. Nu
meroase documente, printre care scri
sori și cărți dedicate geniului său, ex- 
nuse în vitrinele din sălile muzeului, 
oglindesc deosebita apreciere de care 
se bucura în lumea întreagă inter
pretul, prețuirea crescîndă din zilele 
noastre față de valoarea operei sale 
componistice, recunoașterea meritelor 
excepționale în ridicarea prestigiului 
artei românești la nivelul universal.

Tntr-una din săli au fost așezate 
mobilierul și obiectele ce i-au apar
ținut cîndva. reconstituindu-se astfel 
ultima sa cameră de lucru din locuin
ța de la Paris. Vizitatorii se vor oori 
în fața măștii mortuare și a mula
jului mîinilor care acum un deceniu 
și jumătate au încetat să mal alerge 
pe strunele viorii și să conducă ba
gheta prestigiosului dirijor.

La 19 august se vor împlini 89 de 
ani de la nașterea lui George Enescu. 
Cu acest prilej muzeul din București 
va organiza prima sa manifestare de 
la redeschidere, programînd o audiție 
a Simfoniei a IV-a, lucrare prezen
tată de curînd în primă audiție de 
Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii.

Noi mărturii
despre trecutul 

orașului București
Recente cercetări arheologice făcu

te în București au scos la iveală noi 
mărturii despre trecutul orașului.

La vechea Curte Domnească, să
păturile au relevat limitele de nord 
ale edificiului domnesc, care, 
părerea specialiștilor, ocupau 
colul al XVlI-lea circa 2 500 
pățeați. Concomitent au fost 
perite ziduri ale ansamblului

agricole au, așadar, toate 
pentru a păși cu dreptul în 
ce trebuie să le fie caracte- 
univers de studiu intens,

după 
în se
me tri 

desco- 
t____ _____ ___ ____ voie
vodal încastrate în clădirile' din str. 
30 Decembrie. Tot aici au mai fost 
găsite și conductele de apă care ali
mentau atît vistieria apelor, cit și una 
din băile domnești.

Cercetările din zona centrală a o- 
rașului — șantierul Colțea — au per
mis precizarea și studierea laturii 
vestice a ansamblului arhitectonic 
datorat marelui spătar Mihail Can- 
tacuzino, a unor încăperi de la ve
chea construcție, pivnițe de la far
macia ce a funcționat aici pînă către 
1888, precum și a turnului Colțea. 
Tn urma acestor cercetări au fost pre
cizate Cu certitudine locul turnului, 
tehnica de lucru, care este autohtonă, 
demonstrîndu-se în acest fel rolul 
meșteșugarilor valahi. Rezultatele au 
infirmat teoria apartenenței turnului 
constructorilor suedezi de la începu
tul secolului al XVIII-Iea.

Descoperiri importante care au 
permis concluzii asupra ocupațiilor 
vechilor locuitori ai acestor locuri au 
mai fost făcute și la șantierul Strău- 
lești.

(A ger preș)

Profesorul

fl acuzat i

grădină — 20,15.

20,15.

— »;

teatre13,30; 20.30,
20.30,
20.15.
GRI-

Teatrul 
Suzana

„C. Tă-
20.

FERO- 
; 18.15; 
; 13.30; 
, — 9;

ARE-

— 9,15; 
FAVO-

organe 
inter- 
sanc-

in 
cumva 
pregă-

11,15; 13,30; 
— 9; 11,15; 
FLAMURA 
GRADINA
• Argoman

doctorului
15.30: 18.

T.M. : Sint lipsurile unor 
locale. Este foarte bine că a 
venit și presa, spre a le putea 
ționa cit mai promnt.

Desigur — adăugăm noi

de nobili : PRO-
15,30; 18.

15,45; 18,15: 20,45. 
Viteză : REPU- 

16.15;
DINA-

O Teatrul de operetă Oa 
de vară „Herăstrău") : 
- 20.
• Teatrul satiric-muzical 
nase“ : Sonatul Lunii —
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 19,30.

Wolodyjowskl : FLO- 
------- - ARTA -

infernului

(Urmare din pag. I)

Vreau să subliniez, însă,

POTENȚIALUL
ȘTIINȚIFIC

cinema

O PRIMA
Șl CONCLUDENTĂ 
CONFRUNTARE

CU PUBLICUL
Remarcabile prin re

levarea fondului li
man al temei, prin 
limpezimea și fran
chețea mijloacelor de 
expresie, atît expozi
ția de sculptură și 
desen deschisă în să
lile Galeriilor de ar
tă din Bulevardul 
Magheru nr. 20 de 
ANDREI OSTAP, cit 
și expozițiile de pic
tură și ceramică pre
zentate în sala Kalin- 
deru de GHEORGHE 
PĂTRAȘCU și MIHA- 
ELA ȘTEFANESCU a- 
duc interesante arii 
de preocupări — ex
presii ale unor com
plexe și precise 
puncte de vedere. 
Sint prime expoziții 
personale, prime con
fruntări cu publicul, 
remarcabile prin se
riozitatea analizei și a 
tratării subiectului.

Multiplu solicitat 
de abordarea unor , 
materiale și tehnici 
dintre cele mai di
ferite, stăruind în
delung asupra fie
cărei lucrări, sculp
torul Andrei Ostap 
caută să descifreze 
prin intermediul fi
gurii umane speci
ficul acestor mate
riale, să le desco
pere sensul. Și. în- 
globînd un cîmp 
tot mai larg de 
preocupări, cu o in
tuiție sigură a mij
loacelor de expri
mare. el reușește nu 
numai să pună în 
valoare virtuțile ex
presive. intrinseci 
ale marmurei sau 
bronzului, ale pie
trei sau a’uminiu- 
lui. ale argilei me-

ria desenelor în care 
Andrei Ostap iși con
centrează atenția a- 
supra expresivității 
trupului sau gestu
lui uman. Multe din
tre ele sînt descri
eri ale unor imagini 
imediate, surprinse 
spontan, în care se 
regăsește tradiția no
tațiilor rapide. Atitu
dinea meditativă do- 
bindește rezonanțe de 
cantilenă domoală, des- 
tăinuind nostalgii au
tumnale. amintiri și 
reverii solitare. Alte
ori, linia formelor în 
mișcare transformă 
desenele în imagini 
sugestive de echili
bru și ritm compo
zițional, se apelează 
la trăsături laconice, 
accentul uman rămî- 
nînd suspendat parcă 
pe planul sugestiei 
evazive. Preocuparea

Expoziții 
de plastică

talizate sau metalo- 
plastiei, dar în ace
lași timp să se ex
prime cu suplețe. 
Pretutindeni • expresia 
plastică este subordo
nată gîndirii, reliefă
rii unor teme care 
să trezească intime 
legături și asociații 
in conștiința privito
rului. „Monadă" sau 
„Familia", ..Sărutul" 
sau „Geneză". „Tim
pul" sînt invitații 
la meditație, lucrări 
de mici dimensiuni 
în care gesturile cele 
mai simple capătă 
funcții de simbol, 
concentrînd, în in
tenția autorului, do
rința de a exprima 
adevăruri etern vala
bile. Sînt, de alt
fel. destul de tardiv 
prezentate rezultate 
ale unor îndelung! ani 
de căutări, de con
centrare în liniștea 
atelierului nu numai 
asunra construcției ri
guroase a planurilor, 
dar si a legării și 
trecerii lor nuanțate 
și subtile, a ritmă- 
rii volumelor.

Remarcabilă. în ca
drul întregii expozi
ții. mi s-a părut se-

constantă de a relie
fa volumul indică însă 
— cu deosebire în 
desenele inspirate de 
figuri ale folclorului 
din Maramureș sau 
Făgăraș sau în lu
crările în metaloplas- 
tie și axate pe a- 
celeași teme — for
mația de bază, esen
țială a artistului — 
cea de sculptor. Stă
ruie țn atmosfera în
tregii expoziții, a cărei 
organizare trebuie 
menționată tn mod 
deosebit, un sens al e- 
chilibrului, armoniei șl 
discreției.

Prima expoziție per
sonală pe care picto
rul Gheorghe Pă- 
trașcu o prezintă în 
sala Kalinderu la nu
mai cîțiva ani după 
absolvirea Institutu
lui aduce Ir) aten- 

• ția publicului rezulta
tele artistice ale u- 
nui creator lucid. E- 
vidente, la o primă 
„lectură" a pînzelor. a- 
sociațiile de ordinul 
compunerii și rezol
vării unui spațiu dat

cu lucrările unor pres
tigioși artiști contem
porani își pierd im
portanța, raportate fi
ind la inventiv itatea 
și fantezia cu care 
autorul lor investi
ghează natura, caută 
să pătrundă și să în
țeleagă însăși viața 
lumii. Cu un acut 
simț al analizei, 
Gheorghe Pătrașcu 
tinde spre reliefarea 
și transmiterea re
zultatelor unei cu
noașteri. Pictorul rea
lizează o descoperire 
„gîndită" a raportu
rilor între lucruri, 
recompunînd totul în 
funcție de ideea sau 
sensul dominant pe 
care-1 conferă fie
cărei lucrări. Solid 
fixat în realitatea e- 
lementelor cotidiene 
ale vieții („Cîntec 
pentru sămînță", „A- 

da.m“, „Eva“ etc.) 
, sau ale istoriei

(„Memoria isto
riei"), figura uma
nă reprezintă ele
mentul de bază, e- 
sențial al acestor 
lucrări. Integra’’® 
intr-un spațiu mu - 
tiplu, polivalent, 
ale cărui linii de 
fugă îi decupează 
imobilitatea, figu
ra umană apare ca 
păstrătoare și trans- 
mițătoare a unor 
sensuri vitale, per
manente. legate de 
un acut senti
ment al istoriei, de 
dragoste sau ferti
litate. Fără a fi 
foarte unitar, do
meniul culorii este 
amplificat, anexîn- 
du-i-se noi funcții 
— culoarea e folo
sită acum ca mijloc 
de a traduce, de a 
transpune persona

jele și lumina care le 
atinge, dar și mijloc 
de a traduce spațiul.

Lucrărilor de pic
tură prezentate de 
Gheorghe Pătrașcu li 
se alătură in cadrul 
aceleiași săli (Kalin
deru) lucrările de ce
ramică. care formea
ză prima expoziție 
personală a artistei 
Mihaela Stefănescu. 
Inspirate după ima
gini ale iconograJei 
populare în mici pa
nouri decorative, re- 
curgînd la forme 
simple funcționale sau 
comnlicîndu-le, diver- 
sificîndu-le fără a ig
nora tipare prestabilite 
ale senului, lucrările 
constituie o prezentă 
discretă. surdinizată. 
Este impresia pe care 
o lasă nu numai cro
matica lucrărilor, dar 
și întreaga construc
ție. modalitatea de 
îmbinare a volume
lor, echilibrul pe 
care-1 degajă.

Marina PREUTU

CARTEA PRIN POȘTA

• Sunetul muzicii : PATRIA —
9. 12,45; 16.30; 20,15.
• Noul angajat : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Frații Saroyan : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 16,1":
• Dragoste șl viteză :
BLICA — 9; 11,15; 13,45;
18,45; 21,15, STADIONUL
MO — 20,15.
■ Monștrii : CAPITOL
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
RIT — 10; 13: 15,30; 18; 20.30.
• Ciclul : Mari succese de odi
nioară : GRADINA CAPITOL — 
20; 22.
• Tiffany memorandum : SALA
PALATULUI — 19.30 (seria de bi
lete — 3367), LUCEAFĂRUL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI 
— 8.45; 10.45: 12.45; 14,45; 16,45;
19; 21, GRADINA DOINA — 20.15, 
GRADINA FESTIVAL — 20.15
• Căsătorie In stil grec : FESTI
VAL — 8.30; 11: 13.30; 16; 18.30; 21.
Î, Străinii : LUMINA — 9—16,15
n continuare; 18,30; 20,45.
• Program de filme documentare 
românești : TIMPURI NOI — 
9—21 tn continuare.
• Program pentru copil : DOINA 
— 10.
• Afurisitul de bunic : DOINA — 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20.30, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Cartouche : CINEMATECA
(sala Union) i — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Jandarmul se însoară : 1
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30. MODERN — 9; 11.15; 
16; 18.15; 20,30, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45, 
NELE ROMANE — 20,30.
• Petrecerea : EXCELSIOR 
.............. 16; 18,30; 21. GLORIA 

.......  16; 18.15; " “
— 11; 16; 18.15; 
EXPOZIȚIA —

._____superdiabolicul :
VITA — 10.30; 16; 18.15; 20.30, AU
RORA — 9; 11.15; 13.30: 16: 18,15, 
ta grădină - 20.30. TOMIS - 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18.15. la grădină 
— 20.15.
• Omul pe care-I Iubesc : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
17.30; 19.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto :

BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină
- 20,15, VOLGA - 16; 18,15; 20.30.
• Freddy șl cîntecul preriei : 
DACIA - 8.45—20.30 în continuare.
• Această femele : BUCEGI —
10; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
20,30, MIORIȚA — 11; 15; 17.30; 20, 
LIRA — 15.30; 18, la grădină —
20.15.
e Pan 
REASCA — 15.30; 19,
16 la grădină — 20.
• Omul care nu poate 
UNIREA — 15,30; 18.
• Misteriosul X din
GRADINA UNTREA 
CRÎNGAȘI — 15.30; 18; ____
• Joc dublu tn serviciul secret s 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 17.45; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin i 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• My lair lady : GIULEȘTI - 
15.30; 19.
• Prieten! fără grai : COTRO- 
CENI — 15.30; 17,45; 20.
« Răzbunătorul : PACEA — 15,30; 
18; 20.15.
• Marile vacante : VIITORUL — 
16; 18; 20. GRADINA RAHOVA —
20.15.
■ Cel 1 000 de ochi al 
Mabuse : MOȘILOR — 
la grădină - 20,15.
• Jocul care ucide : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
• Warlock : MUNCA — 15,30: 18;
20.15.
• Marele semn albastru : FLA
CĂRA - 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
FLACĂRA — 18; 20.15.
e Stăpîn pe situație : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Anicika : RAHOVA — 15,30; 18. 
c Un cuib
GREȘUL —
• Dreptul de a te naște : GRA
DINA PROGRESUL PARC —

Szemes Mihaly. Interpretează Zoltan Latinovits, Kallai Ferenc

Zeci și sute de mii de oa
meni de pe întreg cuprinsul 
țării folosesc tot mai des unul 
din mijloacele cele mai sigu
re și economicoase de a-și 
procura în timp util, direct la 
domiciliu, cărțile sau discurile 
preferate. E suficient să scrii 
pe adresa: Cooperația de con

sum București (str. Sergent 
Nuțu Ion 8-12, sector 6), sec
ția „CARTEA PRIN POȘTA", 
și să soliciți cartea sau discul 
respectiv. Firește, nu trebuie 
să uiți nici adresa la care do
rești să-ți vină coletul poștal. 
Șl numai la primirea coletu
lui se achită costul.

capacitățile variabile fără organe mo
bile, toate pe bază de compuși de 
galiu-arsen. Apoi, dispozitive micro- 
frigorifice (poate mai tîrziu prefixul 
„micro" va dispare!), funcționind prin 
efect termoelectric în aliaje mul*i- 
componente. Sint solicitați, de ase
menea. în automatizări, avertizorii 
termici și mecanici pentru măsură
tori de presiune și deformare, reali
zați din straturi subțiri semiconduc
toare. în sfîrșit. dispozitivele de co
mutare foarte noi. de tip „ovonic", 
cu semiconductori amorfi — deocam
dată in fază pregătitoare și pe plan 
mondial, care promit să deschidă po
sibilități de aplicare inedite în mul-, 
te domenii, inclusiv în tehnica nu
cleară. Lista preocupărilor noastre în 
această direcție este lungă. Mai ci
tez doar studiile de crioelectrotehni- 
că acceptate de M.I.C.M., care țin
tesc spre realizarea de mașini elec
trice cu materiale supraconductcare 
funcționind la temperatura heliului 
lichid (—269°C).

Studiile întreprinse în anii prece
dent! de institut asupra solidului 
ideal — monocristalul — -au justificat 
contracte cu mai multe unități pro
ductive privind tehnologia cristale
lor piezoelectrice pentru telecomuni
cații și electroacustică, a cristale
lor luminiscente, îndeosebi ca detec
tori de radiații nucleare, a materia
lelor optice pentru lumina invizibi
lă — toate constituind soluții pentru 
tehnici noi de măsură și control. A- 
celeași cercetări au creat condiții 
pentru dezvoltarea de metode de evi
dențiere a unor proprietăți structu
rale ale catalizatorilor sau ale poli
merilor și copoi imerilor — substanțe 
produse de industria noastră chi
mică.

Un alt dmp de activitate intensă, 
cu îndelungată tradiție în țara noas
tră, este acela al problemelor plas
mei, care la Institutul de fizică 
București s-a bucurat de conducerea 
nemijlocită și îndelungată a savantu
lui emerit acad. Eugen Bădărău. Din
tre contractele cele mai Importante 
ale acestei Secții citez pe acelea pri
vind transformarea directă în ener-

teme de contracte. Evident, nu ne pu
tem opri asupra tuturor celor 52 de 
contracte, în valoare de peste 10 mi
lioane de lei, încheiate de I.F.B. pen
tru 1970. " ................ ’ -
că rezultatele puteau fi și mai bune, 
institutul fiind în stare să ofere in
dustriei destul de multe alte pro
iecte de cercetare utile ei. Dacă n-a 
tăcut-o este pentru că și contracte-

gie electrică a energiei termice, prin 
metodele magneto-hidrodinamicii și 
ale conversiei termoionice, apoi teh
nologia de fabricație a tuburilor io
nice cu aplicații foarte diverse : su
pravegherea flăcărilor și detecția in
cendiilor în stare incipientă, stabili
zarea tensiunilor continui. reclame 
comerciale, iluminări arhitectonice 
și altele.

De o deosebită valoare economi, ă 
se arată a fi studiile efectuate aici 
asupra proceselor de formare de com
puși chimici cu ajutorul descărcări
lor electrice, ce vor constitui noi

le încheiate reprezintă, în parte, an
gajamente mai mari decit cele cores
punzătoare forțelor de care dispu
nem.

Ar fi. cred, de reținut că acest por
tofoliu mare de proiecte de cerce
tare, aduse intr-o fază apropiată de 
finalizarea practică (după cum spu
neam. contractele eu unitățile pro
ductive nici nu puteau fi încheiate 
altfel), se dat.oreșt.e potențialului ști
ințific semnificativ acumulat de-a 
lungul mai multor ani de cercetare 
fundamentală, orientată anume către 
scopuri practice care, inițial, apăreau

numai în perspectivă. De aceea, gri
ja de a reînnoi continuu potențialul 
științific este, la institutul nostru, tot 
atît de mare ca aceea de, a-1 valo
rifica pe cel existent. Din acest punct 
de ' vedere, ne-a fost acordată înțe
legere deplină, în primul rînd de că
tre conducerea C.S.E.N., care a gă.sit 
mijloace de a încheia cu institutul și 
unele contracte de cercetare funda
mentală Și alte ministere, prin
tre care M.I.C.M., sprijină prin con
tractele lor eforturile legate de lă
murirea unor aspecte fundamentale 
ale tehnologiilor noi ce le interesea
ză, înțelegînd că fizica este o disci
plină de avangardă, care poate trans
forma și chiar revoluționa tehno
logia.

Cit despre valorificarea practică a 
cercetărilor noastre, ne străduim să 
o facem la nivelul nevoilor econo
miei naționale, al lucrărilor aflate a- 
cum in desfășurare. Majoritatea teh
nicilor pe care le elaborăm sint di
ficile. pretențioase. Vom avea însă 
condiții din ce în ce mai bune pen
tru abordarea lor, mai ales prin do
tarea corespunzătoare a laboratoare
lor din noul local al institutului, în 
care ne vom muta curind. Această 
realizare reflectă încă o dată grija 
deosebită pe care conducerea de 
partid și de stat o arată cercetărilor 
de fizică. Noul local, conceput anu
me pentru lucrări din specialitățile 
noastre, oferă si posibilitatea orga
nizării unor mici sectoare productive 
pentru materiale, dispozitive și apa
rate de categoria celor Ia care ne-am 
referit. Vom putea cultiva astfel. în 
mai bune condiții, interesul pieței 
tehnice pentru realizările noastre, 
oentru valorificarea lor în industrie, 
indeplînindu-ne mai eficient misiunea 
de înaltă responsabilitate civică, 
pentru care răsnundem în fața po
porului și a partidului nostru.

t V
PROGRAMUL I
17,05 Emisiune în limba germană.
18.15 „Ex-Terra ’70" — emisiune 

concurs pentru pionieri și 
școlari (Finala)

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 „1 001 de seri" — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia. In cu

prins : Nicolae Torga (docu
ment) ; Golf ; Cascadori.

20,55 „Pasărea măiastră"
21.15 Film serial : „Incoruptibilii" 

(II) — „Jocul de șah".
22,05 Telespectacol prin corespon

dență. Emisiune de Mircea 
Șeptilici. Iși dau concursul : 
Melania Cîrje, Cristina Tacol, 
Ana Vîlcu, Sandu Sticlaru, 
Petrlcă Popa, Cornel Vulpe, 
Gheorghe Căcluleanu. Re
cital Hanna Pazeltova (Ceho
slovacia).

23.00 Revistele săptămînii, de Ni
colae Popescu.

23,10 Of, inimioară. Cîntece de pe
trecere interpretate de Emil 
Gavriș.

23.30 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II *
20,00 Poesis. Versuri în lectura 

autorilor : Nina Cassian.
20.15 Lâ fîntîna dorului : Joc 

popular — dans clasic româ
nesc.

20,45 ,,întoarcerea lui Odiseu" — 
o producție a studiouri^’ 
TV din U.R.S.S.

21.15 Seara melomanului. în pro
gram ; filmul muzical-core- 
g rafie „Lumini și sunete de 
odinioară" ; Profil în creația 
românească de cameră : Emil 
Lerescu.

22.30 Film serial : „La fiecare km" 
(VII).
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buie să lase o parte din sufletul 
lor acolo unde este focul. Altfel 
nu se poate, altfel degeaba se 
cheamă că ai învățat meserie, că 
ai muncit și al trăit la Reșița.

Dumitru Gropșan își amintește 
un cîtec de demult pe care-1 fre
donează încetișor :
Fierul cald, oțelul rece 

Rupți de trudă l-am topit 
Unul am luptat cit zece 
Pîn’ce timpul a sosit.
Să cintăm cu voie bună 
Doina noastră cea străbună !“.

fontă, 7 997 tone oțel, 
tone laminate. Benefici- 
îste plan se ridică la

Reșița industrială !
Oraș și uzină într-o îngemănare simbolică pe harta noii Româ

nii, expresie semnificativă a politicii de industrializare socialistă, 
promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român.

De nenumărate ori, faptele Reșiței au vorbit țării despre hărni
cie și îndrăzneală, despre puterea de creație a energiilor umane 
Acum, în prag de sărbătoare, în pragul celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării, Reșița industrială raportează succese de prestigiu în 
îndeplinirea sarcinilor economice, hotărîrea puternicului său de
tașament muncitoresc de a acționa cu pasiune, cu responsabili
tate comunistă pentru înfăptuirea programului Congresului al 
X-lea al partidului de înflorire a patriei, de înălțare a ei pe noi 
trepte de civilizație și progres.

Din prestigioasa biografie a Reșiței industriale desprindem, azi, 
cîteva pagini.

■ ./X

MI? $

a

Foto : M. Andreescu

Nu-și amintește nimeni cine a 
numit pentru prima oară locul 
Cetatea de foc. S-au descoperit, e 
drept, prin apropiere, rămășițele 
Cetății Bîrzavei, și dacă se ține 
seama și de faptul că meș
teșugul mineritului și al prelucrării 
fierului e cunoscut aici de peste 
2 000 de ani, toponimia cu iz de 
metaforă începe să fie explicabilă. 
„Dar nu trebuie uitat, îmi spunea 
un localnic, inginerul Ion Eremia, 
director tehnic la uzinele de con
strucții de mașini, nu trebuie uitat 
că focul este totuși un miracol care 
ține mai mult de om decît de na
tură, și nu se poate ca omul, care-1 
mînuiește zile și zile, ani și ani, o 
viață întreagă, să nu înțeleagă, să 
nu simtă pe de-a întregul miraco
lul săvîrșit sub ochii lui și cu pri
ceperea lui. Aici, a continuat ingi
nerul Eremia, omul n-a fost decît 
arareori departe de locul de muncă, 
de truda lui în preajma focului ; ei 
și-a ridicat casa cit mai aproape de 
turnai sau de cuptor, sau de lami
nor, s-a odihnit auzindu-și tovară
șii muncind, a ieșit în pragul ușii 
și a dat cu ochii de lumea lui 
dintotdeauna".

Aceasta este Reșița, aceasta este 
Cetatea de foc.

Situat favorabil din punctul 
de vedere al condițiilor de 
aprovizionare cu materie 
primă și forță 

ce (minereuri de fier la Dog- 
necea și la Ocna de Fier, 
gan pentru cuptoare și furnale pro
dus în pădurile apropiate, riul Bîr- 
zava cu un debit reglabil cu efor
turi minime) și aflat în zona dru
murilor comerciale frecvent folosi
te, locul de la poalele munților Ca- 
rașului a fost găsit, în urmă cu exact 
199 de ani, prielnic ridicării unei u- 
zine de producere și prelucrare a 
fierului. începută în noiembrie 1769, 
uzina produce doi ani mai tîrziu.

Prezentînd caracteristici specifice 
întreprinderilor capitaliste, deși 
munca se făcea îndeosebi cu țărani 
iobagi „legați de uzină", uzina con
tinuă să se dezvolte și să asimile
ze, într-un ritm inferior însă, noi 
descoperiri tehnice și noi produse, 
în 1816, pădurile din apropiere con- 
sumîndu-se, se fac primele încer
cări de folosire a cărbunilor de 
piatră. în 1851 se produc primii 
metri de șină de cale ferată. în 
1854 se fondează „K.K. Privili- 
gierte Osterrechische Staatseife- 
rate Geselschatf" (Societatea pri- 
vilegiată cezaro-crăiască a căilor 
ferate austriece), care, pentru a 
face față concurenței, se vede sili
tă să treacă urgent la moderniza
rea uzinei reșițene. în 1868 se fa
brică la Reșița, printre primele u- 
zine din Europa, oțel după proce
deul Bessemer. în 1872, pe poarta 
uzinei iese prima locomotivă cu 
aburi care, însă, spre a fi transpor
tată la Oravița, este trasă de 18 
perechi de boi. între Reșița și Ora
vița neexistind pe atunci... nici un 
singur metru de cale ferată 1 Tn 
1876 se construiește primul cuptor 
Siemens-Martin, iar în 1878 se adu
ce o îmbunătățire tehnică cuptoa
relor, ce va fi preluată și în alte 
părți ale lumii. La începutul acestui 
secol, o dată cu intrarea în func
țiune a centralei electrice Grebla 
și cu începutul procesului de siste
matizare a uzinei, S.T.E.G.-ul pă
șește deschis pe calea marilor uni
uni monopoliste. După primul răz
boi mondial, noua „Societate Ano
nimă, Uzinele și Domeniile Reșița", 
cu capital internațional. ajunge 
treptat principala producătoare de

motri-

man-

oțel a României și singura furni- 
zoare de locomotive cu aburi, pro- \ construcția uzinelor 
ducătoare principală de laminate.

O dată cu dezvoltarea sa econo
mică, Reșița a devenit și un puter
nic centru al mișcării muncitorești, 
încă de la începuturile sale, pe 
timpul țăranilor „legați de uzina", 
s-au semnalat frecvente acțiuni cu 
caracter revendicativ, acțiuni care, 
pe măsura formării în rindul mun
citorilor a conștiinței apartenenței 
la o clasă eminamente revoluționa
ră, au căpătat țeluri politice bine 
definite. Citadelă a voinței munci
torești de dreptate socială, afir- 
mind permanent un punct de ve
dere pe care istoria de azi a Româ
niei l-a confirmat pe deplin, Reșița 
luptătoare s-a aflat totdeauna în 
primele rlnduri ale marilor bătălii 
de clasă organizate și conduse de 
Partidul Comunist Român. în mo
mentele fundamentale și hotărîtoa- 
re pentru istoria și destinul patriei, 
muncitorii reșițeni conduși de co
muniști au știut să facă pe de-a 
întregul dovada virtuților lor re
voluționare, a eroismului lor mun
citoresc, a solidarității lor cu în
treaga noastră clasă muncitoare, cu 
întregul popor. în anii războiului, 
conștienți de dezastrul la care fu
sese împinsă țara, conștienți că 
numai urmînd cu încredere politi
ca partidului țara poate fi salvată, 
muncitorii reșițeni au trecut la sa
botarea sistematică a mașinii de 
război hitleriste, iar cînd poporul 
român se pregătea pentru insurec
ția armată, Reșița a făcut din nou 
dovada solidarității sale de clasă, 
și-a adus din nou contribuția eroică 
la înfăptuirea actului istoric ce a- 
vea să însemne pentru România 
începutul unei noi epoci a glorioa
sei sale istorii, epoca socialistă.

Actul istoric de la 23 August 
1944 a însemnat nu numai sublima 
descătușare a unor energii umane 
nebănuite, dar și situarea Cetății de 
ioc în noi coordonate economice. 
Este semnificativ, azi, la 26 de ani 
de la zilele Eliberării, că din ceea 
ce a fost înainte de război Reșița in
dustrială n-au mai rămas practic de- 
cit amintiri, cîteva fotografii în
gălbenite de vrerpe și două secții 
anexe la Uzina de construcții de 
mașini. întreaga Reșița industrială 
a fost reconstruită din temelii, pe 
măsura nevoilor tot mai mari ale 
țării și ale oamenilor ei porniți ho- 
tărit pe marele drum al edificării 
socialiste. în acele zile de nou în
ceput, in acei ani și în acești ani de 
continuu început, numai la construc
ția furnalelor și a secției de aglome
rare, care avea să ducă la dispariția 
pentru totdeauna a meseriei umili
toare de „încărcător", au muncit 
4 000 de oameni și doar pentru un 
singur furnal de 700 mc s-au excavat 
peste 120 000 mc de pămînt, s-au 
turnat în temelii peste 70 000 mc de 

.beton și s-au ridicat la înălțimi de 
zeci de metri peste 1 000 de tone 
de construcții metalice. Reșițenii 
își amintesc mai cu seamă de 
construcția halei secției de me
canică grea în vreme ce „fabri
ca veche de mașini" se pierdea cu 
fiecare zi sub zidurile de sticlă 
verzuie. Dar la fel s-au petrecut lu
crurile și cu noua oțelărie, atunci 
cînd vechile cuptoare au fost înlo- 
cuite cu cuptoare mari de 125 și 
150 de tone. La fel s-a petrecut și 
cu secția de motoare Diesel care a 
înlocuit, în fapt, fabricarea loco
motivelor cu aburi. La fel cu com
plexul de turnătorii, cu forja nouă 
și modelăria nouă, cu stația de 
compundare și secția de tratamen
te termice, cu fabrica de cărămizi 
refractare și cea de aglomerare, cu

sculâria și laboratorul tehnic. Re- 
___ 2__ _____ 1_ !__■ reșițene n-a 
fost, se înțelege, un proces limitat, 
ci un proces continuu, o perma
nentă nevoie de reînnoire, de ține
re a pasului cu tot ceea ce semni
fică înaintarea întregii țări spre 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, tn același timp, ritmul 
de creștere al producției a atins, 
an de an, Indici uimitori și chiar 
dacă azi, datorită intrării în pro
ducție a Combinatului Siderurgic 
de la Galați, a dezvoltării Hune
doarei, a construirii Uzinei de

de la 
sferele 
natele 
pentru 
Fier —. iată datele 
nui proces amplu cu multiple 
adinei ramificații, datorat 
țiilor economice fundamentale 
au avut loc în 26 de ani în eco
nomia României.

★
în dimineața zilei de 11 august 

1961, prim-maistrul furnalist, azi 
pensionar, Dumitru Gropșan a 
spus „să se dea foc" la furnalul

turbinele pentru Bicaz 
și retortele 

chimice la
ecluzele de la Porțile de

șl
pentru combi- 
se rvomotoarele

succinte ale u-
Și 

muta- 
ce

vagonetul. Prim-maistru a ajuns la 
mai mulți ani după război, „asta în 
anii noștri", cum spune. A trecut 
prin toate meseriile ce se fac pe 
lingă un furnal. Altfel, după o lege 
nescrisă dar temeinic împămînteni- 
tă aici, nu se putea, altfel n-ar fi 
ajuns niciodată să capete respectul 
și încrederea celorlalți.

După aceeași lege nescrisă, lege 
confirmată de practica îndelungată 
a unui proces de producție în e- 
sență același, prim-maistrul ră- 
mine, indiferent că lucrează la o- 
țelărie, la furnale sau la laminor,

________ ’ ; în 
istovitoare și umilințele, 
speranța, bucuria de a 
lupta.
dumneata — îmi spune 
ce trecem 

goane încărcate cu 
lingouri abia ieșite de 
și fierbințeala risipită 
usucă respirația 
e deloc ușoară, chiar dacă n-ar fi 
decît că stai cu pieptul la dogoa
re și cu spatele la vălătucii de 
aer. Dar dacă te-ai apucat s-o 
faci n-o mai lași niciodată. Să 
zicem că sînt eu un om bătrîn 
și-mi place să vorbesc. Dar numai, 
vezi, că cine a învățat meserie la 
Reșița e om de nădejde oriunde 
s-ar duce. Așa a fost să fie aici. 
Cei răi n-au fost nicicînd ai noștri. 
Trei meserii sînt frumoase pe 
lume : furnalist, oțelar .și doctor. 
Sînt frumoase pentru că-ți cer să 
nu precupețești nimic...

Mă conduce grijuliu spre 
anume loc, și-mi închipui că, pu
țin trufaș, are să-mi arate furna
lele, dar cînd ajungem la secția de 
laminoare mă caută cu privire is
coditoare și neliniștitoare. Mă în
deamnă să privesc. O hală uriașă 
foită de macarale purtînd lingouri 
și blumuri aproape scurse de căldu
ră spre banda rulantă a liniei re
versibile de laminat șine de cale fe
rată. Trupuri și trupuri cu mijlocul 
acoperit de șorțuri grele, pină in 
pămînt. Ochi alunecînd înfiorați 
spre zbaterea lină a profilelor in
candescente trecute din cajă in 
cajă. ...O lume complicată și gravă 
ce refuză moleșeala indiferenței și 
împinge statornic la recunoștință.

Și nu pot să nu mă gîndesc la 
cei care au învățat meseria aici, 
la Reșița, în anii noștri, la cei 
care păstrează și împlinesc pe mai 
departe, mai bine și 
faima Cetății de foc, 
numiți mai înainte ca 
celor doi prim-maiștri și la alții, 
la cei de la cealaltă uzină mare re- 
șițeană — Uzina de construcții de 
mașini, la Nicolae Chirilă. Vasile 
Brînzan, Ion Hundaș, de la turnă
toria de oțel, la Ion Ursan, Gheor
ghe Colța, de la „motoare Diesel", 
la Ion Farcaș, Titus Frunzăverde, 
Mircea Grecu, Gheorghe Tomescu, 
Pavel Hornici, Ilie Boeru. Oameni 
și oameni, tineri și trecuți de în- 
tîia tinerețe, comuniști și utecișt.i, 
oamenii timpului nostru. Și mă 
gîndesc iarăși la cei ce vin, la cei 
care sint acum pe băncile școlii, 
la Ion Puiu care a terminat școala 
profesională în 1959 și apoi a fă
cut liceul la seral, și apoi a făcut 
facultatea de chimie industrială, 
iar azi, acum, lucrează ca inginer 
la laboratorul uzinei ; la Otto 
Walter, fost muncitor în uzină, azi 
inginer, reîntors la Reșița pentru 
că „vrea să învețe și pe mai de
parte meserie, că nu-i nici o ru
șine aici să-i întrebi pe cei care 
știu mai mult ca tine", primit în 
rîndurile comuniștilor în aceste 
zile de august. Mă gîndesc apoi la 
bătrinul meseriaș Emeric Wolf, ani. 
nenumărați ani, un muncitor ca 
oricare alt muncitor, omul care în 
’69, cînd s-a reparat furnalul nu
mărul 2 a construit o instalație cu 
parametri de cea mai înaltă clasă 
pentru scoaterea ursului de pe 
fundul furnalului, amestecul acela 
dur de fontă și minereuri. Mă 
gîndesc și la ceilalți, cei văzuți în 
treacăt, cei care au „împins" prin 
priceperea lor la 91% procentul 
de funcționare a cuptoarelor, in
dice comparabil cu cele mai bune 
rezultate din lume, cei care au ri
dicat folosirea oalelor pentru oțel

Cuvinte 
ele munca 
mizeria și 
trăi și a

— Vezi, 
In vreme n printre va- 

u blumuri și 
de la cuptoare 
tă de ele ne 
aici munca nu

mai nobil, 
la oamenii 
ucenici ai

tone 
5 506 
lie . 
27 896 mii. lei. Angajamentele re
înnoite prevăd la producția globală 
un spor de 50,5 mii. lei, iar la pro
ducția marfă vîndută și încasată tot 
50,5 mii. lei. Productivitatea muncii 
va crește cu 1.91’/», ceea ce va în
semna peste plan 7 000 tone fontă, 
8 000 tone oțel, 8050 tone laminate. 
La Uzina de construcții de mașini, 
după primul semestru se constată 
o creștere a producției față de 
anul trecut de ll,38°/o. Productivi
tatea muncii a fost de 100,58 la 
sută, ceea ce a însemnat un spor 
de producție în valoare de 4,8 mii. 
lei. Prin reducerea prețului de 
cost s-au făcut economii suplimen
tare de 11 mii. lei. Angajamentele 
prevăd la producția globală reali
zarea unui spor de 22 mii. lei, iar 
la producția marfă de 35 mii. lei 
(inițial angajamentul a fost de 8 
mii. lei).

Pentru 1971 se prevede o creș
tere cu 8 la sută la producția glo
bală și cu 7,9 la sută la productivi
tatea muncii. Urmează să se con
struiască o hală cu cinci niveluri 
pentru secția de mașini electrice, 
să se extindă secția motoare Die
sel, forja, turnătoria de fontă, ca- 
zangeria... Ample lucrări de re
construcție, modernizare și repa
rații ’ capitale se vor executa și la 
Combinatul Siderurgic, investițiile ■ 
crescind față de acest an de 1,58 
ori. în spiritul noii legi cu privire 
la organizarea și desfășurarea ac
tivității de cercetare științifică se 
vor căuta acele soluții eficiente, 
capabile să ducă la o valorificare 
superioară a potențialului material 
de care dispun întreprinderile re
șițene, și în primul rînd cei doi 
coloși, Combinatul Siderurgic și 
Uzinele de construcții de mașini. 
Această suită de- cifre, edificatoare 
în sine pentru activitatea uzinelor 
reșițene, reprezintă în fapt zile șl 
nopți de muncă încordată, de cău
tări creatoare, de bucurii și nă
dejdi, reprezintă în fapt senti
mentul apartenenței la țară, la po
litica înțeleaptă a partidului nos
tru. reflectă gradul înalt de ma
turitate și conștiință social-politică 
al acestui puternic colectiv munci
toresc, reprezintă înțelegerea lim
pede și evidentă a responsabilității 
față de destinul socialist al patriei. 
Succesele oamenilor muncii reși- 
țeni sînt astfel o expresie concretă 
a încrederii cu care poporul Ur
mează cuvintul partidului, a recu
noștinței pentru politica de indus
trializare socialistă a țării, condiție 
fundamentală a independenței eco
nomice, a bunăstării tuturor... Aș 
vrea să mai amintesc că în 1971 
Reșița va sărbători 200 de ani de 
la nașterea sa ca centru industrial. 
Ne pregătim conform indicațiilor 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care ne-a făcut 
cinstea de a vizita orașul și între
prinderile lui, de a se interesa în
deaproape de munca și viața noas
tră. să facem din bicentenar o 
sărbătoare a muncii fără preget a 
reșlțenilor, a atașamentului lor de
plin. unanim 
Iui nostru de 
tății socialiste 
ta te.

la politica partidu- 
construire a 
multilateral

în 1950, își

socie- 
dezvol-

■ CITADELA de prestigiu a tradiției muncitorești
■ OAMENII AU ÎNĂLȚAT ORAȘUL, ORAȘUL l-A ÎNĂLȚAT PE OAMENI
■ SIMBOLUL ETERN AL CETĂȚII DE FOC ■ AICI, PREZENTUL

PRIVEȘTE CU ÎNCREDERE VIITORUL

oțeluri aliate de la Tîrgoviște, ale 
cărei fundații au fost deja turna
te, Reșița a lăsat întîietatea al

tor citadele ale Industriei grele ro
mânești, uzinele ei păstrează o po
ziție cheie în ansamblul economiei 
naționale. Astfel, Uzina de con
strucții de mașini realizează Întrea
ga producție națională de motoare 
și boghiuri pentru locomotivele 
Diesel electrice și hidraulice, pre
cum și cea de turbogeneratoare 
mari. Combinatul siderurgic asigu
ră 22,9% din producția de fontă și 
24,2% din producția de laminate 
finite a țării. Reșița produce față 
de anul 1948 cu peste 540 000 tone 
mai multă fohtă, cu peste 655 000 
tone mai mult oțel, de 1,3 ori mal 
multe laminate, de 28 de_ori mai 
multe motoare electrice, 
se află singura linie de 
șine de cale ferată din 
dintre puținele de acest 
Europa, care produce anual 85 000 
de tone de șină, echivalentul a 
1 700 km de cale ferată. în 1969, 
Combinatul siderurgic realiza în 
numai două luni întreaga produc
ție obținută la Reșița în 1938, iar 
producția anuală de fontă întrecea 
de 4 ori producția din întreaga in
dustrie a României în 1938. în lo
cul locomotivelor cu aburi și al 
celor cîteva zeci de motoare elec
trice se produc azi turbine cu 
aburi și turbine hidraulice, turbo 
și hidrogeneratoare, utilaje și in
stalații pentru industria petrolieră 
și chimică. De la fabricarea turbi
nelor de 3 000 kW pentru fabricile 
de zahăr din Luduș și Bucecea s-a 
trecut, atunci cînd a fost nevoie, 
la hidroagregatele de 178 MW pen
tru Sistemul hidroenergetic de la 
Porțile de Fier, de la locomotiva 
pentru ecartament îngust la mo
toare pentru locomotivele Diesel 
și hidraulice de 1250 și 2100 c.p..

Tot aci 
laminat 

țară, una 
gen in

Reportaj de Constantin STOICIU

Chiar și 
mintesc localnicii, a 
stradă îmbrăcat cu 
albă era un gest 

getat : în cîteva minute 
rea risipită de cele aproape 
de coșuri care fumegau permanent 
în zona industrială, în oraș deci, o 
făcea de nefolosit.

Asta se întîmplă în 1950. Dar încă 
din 1950 în oraș se construiseră 
peste 500 de apartamente. Iar din 
1969 trei cartiere, în Lunca Pomos- 
tului, la Moroasa și în Lunca Bîr
zavei cu 6 100 de apartamente. Ora
șul s-a mutat literalmente departe 
de zona poluată. De altfel, prîn 
măsurile tehnice luate, concentrația 
impurificării aerului a scăzut sim
țitor, astfel Incit... purtatul că
mășii albe, nu numai la teatru — 
orașul are un teatru profesionist 
care în urmă cu un an a împlinit 
20 de ani de activitate — nu mai 
prezintă nici o dificultate. Noile 
cartiere au ceva din aerul liniști
tor și odihnitor al stațiunilor de 
odihnă. Numai în ultimii ani s-au 
amenajat aproape 500 OQO mp. de 
spații verzi și alți 1.5 mii. au fost 
reamenajați. Vîrstnicii își amintesc 
că pină prin 1945 singurul mijloc 
de transport din oraș era autobu
zul lui Lepa, o hardughie vopsită 
în albastru, cu roți de lemn smu
cite strașnic pe singura stradă pa
vată ce tăia localitatea în două. 
Azi, aproape 100 de autobuze asi
gură transportul în comun și stră
zile noilor cartiere sînt, desigur, 
asfaltate. Investițiile pentru anii 
ce vin se ridică la 211,1 mii. lei, 
din care nu mai puțin de 135,7 mii. 
lei sînt destinați construcției de lo
cuințe, Iar 14,5 mii. lei ridicării 
nei pasarele peste calea ferată 
rîul Bîrzava în zona uzinei 
municipiului.

Viața culturală a orașului 
desfășoară pe o traiectorie care < 
prinde Teatrul de stat, dar și

mai a- 
ieși pe 
cămașă 

necu- ' 
pulb- - 

100

u- 
Ș’ 
Și

numărul 1 de 700 mc. Apoi, întrea
gă acea zi de august și noaptea 
ce-a venit a rămas, împreună cu 
ceilalți, lîngă furnal pîndmd fier
berea răbufnită din colosul de fier. 
Abia spre dimineață a plecat a- 
casă ; nu prea departe, dacă ar fi 
fost nevoie de el la furnal nu i-ar 
fi trebuit mai mult de cîteva mi
nute să ajungă acolo. Știa însă că 
pînă seara putea fi liniștit, așa că, 
doar pe la ora 7 s-a întors la fur
nal și numai după două ore bune, 
cind „a simțit" că fonta s-a ales 
de-acum deasupra zgurei a coman
dat deschiderea orificiului de eva
cuare.

— Cînd am văzut șarja dînd 
fără, își amintește, am zis 
gata, nu mai am de ce să nu 
împăcat...

Un alt prim-maistru, dar de
oțelărie, Ion Mazilu, venit la Re
șița din Oltenia, în 1940. azi pen
sionar și el, tovarăș de muncă cu 
Dumitru Gropșan, amintindu-și de 
acea zi de 12 august 1961, nu poate 
uita cu nici un chip faptul că a- 
tuncl cînd a văzut șarja dînd a- 
fară și, cum era normal, a coman
dat să fie preluată pentru cuptoa
rele de la oțelărie, i-a trecut prin 
minte, pentru prima oară după 
ani și ani de muncă acolo, că la 
oțelărie și la furnale nu mai era 
nimic din ceea ce fusese înainte.

— Parcă fusese schimbat totul 
peste noapte, spune el tulburat 
încă.

a- 
că, 
fiu

la

umitru Gropșan a intrat la 
furnale în 1936. A început-o 
ca lăcătuș, a 
„încărcător" 

mici".
fel
se

vechi, „cele 
lintă cu un 
furnalele care

lucrat și ca 
la furnalele 
cum le a- 

de nostalgie, 
încărcau cu

„figura centrală", omul de legă
tură între conducerea tehnică a 
uzinei și muncitori, cel care spune 
asta se poate și asta nu se poate, 
cel care răspunde de oameni, de 
agregate, de bunul mers al pro
ducției. Așa a fost aici totdeauna.

Lîngă prim-maistrul Gropșan a în
vățat meserie și cel care i-a urmat 
ca prim-maistru, Petru Sfercocea, 
dar și alții ca Petru Bar. Alexandru 
Dăiescu, Aurel Barna. Lîngă prim- 
maistrul Ion Mazilu a învățat me
serie și cel care i-a urmat ca prim- 
maistru, Mihai Lupașcu, dar și 
Mihai Varga, Gheorghe Turburea- 
nu, Macea Vasile, Ion Bădescu, Se 
mai întîmplă uneori ca cei doi 
pensionari, vecini și cu casele, ră
mași, după dorința lor, în organiza
ția de partid a combinatului, să 
pornească spre uzină și să-și mu- 
ștruluiască foștii ucenici, să treacă 
prin secții și să tragă cu ochiul - 
dacă totul merge așa cum se cu
vine. iar dacă se întîmplă să nu 
găsească nimic de zis, pleacă li
niștiți să facă tîrguieli în piață și 
să întîrzie apoi, bătrînește. în fața 
unei halbe cu bere. Tn urmă cu 
citva timp, Dumitru Gropșan a 
fost chemat la Galați să dea o 
mînă de ajutor (directorul general 
al Combinatului siderurgic de la 
Galați e reșițean). și-a făcut trea
ba, a mai dat niște sfaturi foștilor 
lui ucenici. Cristache Bănică și 
Stan Șarpe, plecați din Reșița, și, 
la un timp, cînd n-a mai fost ne
voie de el s-a întors acasă și a 
spus peste tot că la Galați e „fru
mos" dar că n-ar strica să mai 
plece acolo cîțiva oameni pricepuți 
la siderurgie. Crede și azi. așa cum 
a crezut o viață întreagă, că cei 
care lucrează la furnale și la oțe
lărie. atunci cind merg acasă, tre-

de la 7—8 turnări la 14, cei care 
se străduie să reducă reparațiile la 
vetre sub 1% din timpul efectiv 
de activitate al cuptoarelor. Mă 
gîndesc, deci, recunoscător la toți 
oamenii Reșiței care știu că mun
ca lor a dat roade dar sînt cutreie
rați de dorința de a dărui și mai 
mult, cît mai mult uzinei împreu
nă cu care au crescut, țării întregi, 
partidului.

Cîteva zile la rînd, după-a- 
miază de după amiază, 
în Sala Clubului Siridica- 
telor. 

Reșița au 
nerale

întreprinderile
ținut adunările

din 
ge

ale reprezentanților sala- 
riaților. Prilej de trecere în revistă 
a realizărilor pe primul semestru al 
acestui an, de definitivare a anga
jamentelor în cinstea zilei de 23 
August și pentru semestrul II și 
a planurilor pe anul 1971 și pe ur
mătorul cincinal. Prilej totodată de 
discutare a neajunsurilor și a mă
surilor eficiente necesare rezolvării 
lor.

— Aș mai adăuga — îmi 
Comitetului 
M. Sfercocea 

au fost și un 
entuziasmului 

muncii reșițeni în-

spune 
mum- 
— câ. 
prilej 

cu

prim-secretarul 
cipal de partid 
aceste adunări 
de afirmare a 
•care oamenii
tîmpină marea sărbătoare a țării, 
ziua de 23 August. Pentru a treia 
oară în acest an angajamentele au 
fost reînnoite. Producția globală pe 
ansamblul municipiului a fost în
deplinită pe primul semestru 
proporție de 101,9%,
marfă în proporție de 
productivitatea muncii a 
292 943 lei/salariat, prețul
scăzut cu 11 889 lei. Numai la Com
binatul Siderurgic, producția globală 
a fost realizată în proporție de 
lO3o/„, ceea ce reprezintă peste plan 
320 tone cocs metalurgic, 6 429

în 
producția 

103.4%, 
ajuns la 
de cost a

se 
cu- 

t____  _____ _______  __ , o
intensă activitate de amatori, cele 
trei cinematografe, Ateneul Tine
retului (în zilele în care am fost 
la Reșița a avut loc aici o intîlnire 
a uteciștilor cu tineri poeți din lo
calitate) și Casa de cultură a sin
dicatelor (care găzduia expoziția 
de pictură a unei eleve din clasa 
a X-a, anunța un concert de mu
zică populară „Deasupra Reșiței", 
organiza o conferință despre „Tra
dițiile teatrale reșițene"). Afișele 
de pe străzile orașului anunțau în 
același timp un concert de muzică 
ușoară și un meci de fotbal în 
care mult comentata C.S.M.-Reși- 
ța juca acasă.

ȘI nu pot încheia fără să amin
tesc că în aceste zile de august 
începuseră să se prezinte la pos
turi tinerii absolvenți ai facultăți
lor din București, Timișoara, Cluj 
și Iași. I-am văzut coborînd di
mineața în gară, pornind apoi fie 
spre Combinatul Siderurgic fie 
spre Uzinele de construcții de ma
șini, cuprinși de o curiozitate justi
ficată. cercetînd totul, străzi, case, 
furnale, ziduri de hale, acel ames
tec singular cu o extremă grijă, 
cu o adîncă dorință de a înțelege, 
de a ști totul deodată, de a pă
trunde simplu și definitiv în lu
mea dintotdeauna care este Reșița. 
Unul dintre ei, întrebat pentru ce 
a ales Reșița, mi-a răspuns :

— Am venit aici să învăț mese
rie !...

Reșița — această lume care 
nu poate fi altfel, acest oraș mun
citoresc în care, în anii socialis
mului, s-au consolidat tradiții de 
muncă plină de abnegație, în care 
spiritul solidarității muncitorești, 
al devoțiunii față de cuvintul par
tidului s-a concretizat în numeroa
se și pilduitoare fapte, dintre ca?" 
n-am consemnat decît o infimă par
te. Reșița — Cetate de foc. Azi, mai 
mult ca oricînd cetatea flăcării 
lăuntrice a fiecăruia dintre oa
menii uzinei — flacăra responsa
bilității muncitorești.
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RASISMUL.1
nu inseamna
numai linșaj

Adesea, americanul de 
rind nu înțelege pe deplin 
în ce constă rasismul. Unii 
consideră 
manifestă 
linșajului, 
a călători 
menii cu 
sau în insultele aduse ne
grilor în locuri publice. 
Dar rasismul actual este 
mult mai complex, el s-a 
extins asupra întregii so
cietăți americane, contami- 
nindu-i pe toți mem
brii ei.

O cunoștință, medic de 
culoare, s-a obișnuit de 
mult a fi somat de poli
țiști să oprească mașina ; 
căci, păzind un negru la 
volan, ei presupun în mod 
automat că automobilul a 
fost furat de undeva... la
trină într-o casă de oa
meni cu stare, profesorul, 
medicul sau avocatul ne
gru simte ațintite asu
pra sa privirile bănuitoare 
ale personalului de 
viciu : 
cumva 
Negrii 
nență

că rasismul se 
doar szib forma 
a refuzului de 
alături de „oa- 
pielea neagră"

ser- 
nu au de-a face 

cu un răufăcător 2 
resimt în perma- 
lipsa politeței ele-

de W. YOUNG
publicist american

mentare, aversiunea și 
dușmănia polițiștilor, ten
dința lor de a insinua că 
nu-i consideră oameni pe 
cel cu pielea neagră.

Dacă sîntem conștienți 
că rasismul nu se mani
festă, cel mai adesea, in 
forme fățișe de cruzime, 
ci printr-o complicitate 
tacită care contribuie la 
menținerea actualei stări 
de lucruri, vom înțelege 
clar că principala răspun
dere pentru perpetuarea 
rasismului in societatea a- 
mericană revine autorită
ților.

Legile adoptate în ulti
mii ani, ca și eforturile de 
a le transpune în fapt, par 
la fel de eficiente pe cît 
ar fi compresele aplicate 
unui bolnav pe care numai 
intervenția rapidă a chi
rurgului îl mai poate salva.

Numeroși americani con-

i programele de a- 
socială sînt un 

„pomeni" pentru

De pretutindeni
ACOPERIȘ DE... APĂ

Un acoperiș din... apă a fost inventat și „construit" 
de doi tineri specialiști armeni — arh. D. Vartanian 
și ing. A. Barhudarian (U.R.S.S.). Principiul de func
ționare este simplu : O mașină pusă în funcțiune de 
un electromotor aruncă apă cu ajutorul unui dispo
zitiv special, realizind prin aceste jeturi o cupolă de 
dimensiunile dorite. Șuvoiul este aruncat exact cu 
impulsul necesar pentru ca apa să cadă cu precizie in 
niște șanțuri speciale, de unde își reia ciclul prin aer.

Sub asemenea acoperișuri de apă se pot 
localuri de alimentație publică sau magazine, 
joc pentru copii, etc. Cupola din apă poate 
secții de producție care necesită izolarea de 
dăunătoare a prafului sau atmosferei poluate, 
baterea temperaturii prea ridicate.

construi 
săli de 
adăposti 
acțiunea 
ori com-

MAI VECHI DECÎT OLIMPIA ?
Se pare că „patria" întrecerilor sportive nu este, to

tuși, anticul oraș grec Olimpia. La această concluzie 
au ajuns unii cercetători ai picturilor murale, datînd 
de multe milenii, descoperite în peșterile din mai multe 
țări africane. Astfel, într-o peșteră din Rhodesia se 
găsește pictura din fig. 1, pe care cercetătorii o inter
pretează ca reprezentînd un moment dintr-o întrecere 
pugilistică, oe ar putea fi asemuită cu boxul modern. 
Desenele din figurile 2 și 3, descoperite în deșertul 
libian, atestă că atleții africani cunoșteau, de aseme
nea, scrima și săritura peste „capră".

sideră că 
sistență 
fel de 
săraci. In realitate, de pe 
urma generozității gu
vernului beneficiază din 
plin bogății și, în genere, 
clasele avute ale societății. 
Burghezul duce un trai 
mulțumitor în suburbiile o- 
rașelor, datorită subsi
diilor de 40 miliarde de 
dolari alocate pentru cons
truirea de magistrale ru
tiere sau programelor fe
derale pentru asigurarea 
bunurilor imobiliare. In 
anul financiar 1969, alocați
ile pentru așa-numita „lup
tă împotriva sărăciei" s-tau 
ridicat la 1,9 miliarde de 
dolari ; dar comparați-le 
cu subsidiile, în valoare de 
3,4 miliarde de dolari, a- 
cordate agriculturii în 
scopul garantării unui ve
nit anual ridicat pentru 
proprietarii marilor plan
tații de bumbac, tutun sau 
trestie de zahăr ! Antre
prenorii particulari au în
casat, numai sub formă de 
subsidii guvernamentale, 6 
miliarde de dolari. Iar 
dacă luăm în considerație 
subsidiile indirecte, de 
genul scăzămintelor apli
cate la impozitele plătite 
de companiile petroliere 
(sub pretextul epuizării ză
cămintelor), precum și le
gile privitoare la tarifele 
protecționiste, ajutorul fe
deral s-a ridicat la 9 mi
liarde de dolari. Majorita
tea subsidiilor nu au justi
ficare. Ar fi fost mult mai 
util ca măcar o parte din 

■ aceste fonduri să fie di
rijată spre ajutorarea ce
lor care au cea mai mare 
nevoie de ea — a celor 25 
milioane de americani ce 
trăiesc în sărăcie.

Ghetourile negrilor 
apărut din senin, 
creat politica rasistă 
movată in mod 
de marii magnați, 
tracțiunile sale, 
mentul federal 
construcțiile de 
pretinde ca „structura ra
sială și socială a locatari
lor să rămină neschim
bată". El a exclus din sfera 
activității sale unele zone, 
sub pretextul că majorita
tea construcțiilor din cu
prinsul acestora se află in 
stare de degradare. Limi
tele acestor zone coincid 
însă în mod straniu cu cele 
ale ghetourilor, ai căror 
locuitori au cea mai mare 
nevoie de ajutor.

prezent, 80 la sută

n-du 
Le-a 
pro- 

conștient 
In ins- 

departa- 
pentru 

locuințe

din noile construcții de lo
cuințe se execută in afara 
orașului, unde negrii nu 
au acces. Fondurile alocate 
pentru ajutorarea familii
lor sărace sînt folosite a- 
ăesea de clasele înstărite. 
Preocuparea principală a 
funcționarilor de stat nu 
constă in „a construi cit 
mai multe locuințe pentru 
săraci", ci in „excluderea 
negrilor din zonele urbane 
care prezintă însemnă
tate pentru desfășurarea 
nestingherită a afacerilor". 
Traducerea in viață a 
programelor de construcții 
urbane s-a soldat cu... de
molarea a 40,0 000 de loczi- 
ințe și înlocuirea lor cu ■ 
100 000 de locuințe noi, din
tre care doar un sfert sînt 
accesibile familiilor cu ve
nituri mici. Două treimi din 
aceste familii sînt constitu
ite din negri. La Washing
ton, locul cocioabelor de o- 
dinioară, în care se adă
posteau negrii, l-au luat 
locuințe luxoase. Chiria 
percepută pentru astfel de 
locuințe se ridică la 400 de 
dolari pe lună !

Rasismul se manifestă și 
în sfera businessului. La 
majoritatea fermelor, negrii 
îndeplinesc doar munci 

' brute, fără speranța de a 
promova pe plan profesio
nal

Businessmenii n-au în
treprins nimic de natură 
să schimbe sistemul califi
cării profesionale, care s-a 
dovedit incapabil să pregă
tească tineretul de culoare 
pentru activitățile lumii de 
afaceri. De fiecare dată 
cind s-a preconizat o lege 
progresistă, marii oameni 
de afaceri au întîmpinat-o 
cu dușmănie.

In mișcarea sindicală se 
face, de asemenea, simțită 
o puternică discriminare 
față de negri. Liderii sindi
catelor americane se stră
duiesc să mențină cu orice 
preț actuala stare de lu
cruri. Sindicatele au întors 
spatele săracilor, negrilor, 
tuturor celor ce au cea mai 
acută nevoie de sprijin.

Potrivit unor date statis
tice, in 1967, in statele Ca
lifornia, New York și Mi
chigan, din 23 497 de 
nici — dulgheri, 
electricieni, 
doar 
mul 
mint 
nea, 
mului. Elevii negri dispun 
de cele mai proaste clă
diri, de cele mai slabe 
cadre didactice. Ei azi de 
făcut față nu numai sără
ciei și demoralizatoarelor 
cocioabe din ghetouri, ci și 
încercărilor sistematice ce 
se fac de a înăbuși interesul 
lor față de autoinstruire.

N-aș fî crezut că pînă șî 
un șervet de masă poate 
procura emoții estetice. Os
pătarul care ne servea la 
restaurantul hotelului din 
Pekin, unde eram cazați, 
ne-a demonstrat însă că o- 
bișnuitul, banalul petic de 
pînză aibă are proprietatea 
unei transfigurări rapide și 
că poate sugera ființe și lu
cruri in mișcare, emoționind 
literalmente, ca orice act 
izbutit de creație artistică. 
Omul așeza masa. La un 
moment dat ne-au atras a- 
tenția anumite mișcări ale 
lui exercitate asupra, șerve
țelelor de care am pome
nit. Le lua pe rînd din 
teancul aflat pe o tăviță și, 
foșnindu-le cîteva clipe în
tre degete, planta în paha
rele din fața noastră cite 
o formă albă, în care recu
noșteam uimiți un lotus în
florit, altul îmbobocit, o pa
săre desfăcîndu-și aripile, 
alta în plin zbor și, în sfîr- 
șit. unul din acei pești niu- 
dați, cu ochi telescopici, ne 
care-i văzusem în acvariile 
din parcurile chinezești. ■ 
Nici o repetare, deci. Și 
dacă am fi fost de cîteva 
ori mai multi la masă, desi
gur că degetele ospătarului 
nostru ar fi produs cu ace
eași spontaneitate și preci
zie tot atîtea unicate artis
tice inspirate din ambianța 
patriei sale. Și dacă albele 
lui creații erau predestinate 
unei brevități de efemeridă, 
în amintirea noastră ele 
s-au fixat trainic, tocmai 
pentru că dincolo de carac
terul ocazional, omul acela 
mai releva și altceva: apti
tudinea, amplificată la sca
ră națională, de a crea fru
mosul aproape din orice și 
într-o infinită varietate.

mîinii omenești cu preți
oasa materie alb-trandafi- 
rie densă, omogenă.

Cu modestia caracteristică 
chinezilor în genere, acești 
artiști în salopete albastre 
se consideră simpli oameni 
ai muncii și urcă treptele 
măiestriei profesionale după 
regulile 
rești : 
maiștri, 
fildeșul 
cît, să zicem, zidarul cără
mida sau metalurgistul ța-

ierarhiei muncito- 
ucenici, lucrători, 
Ei mînuiesc însă 
cu totul altfel de-

— precede intervenția ma
șinii, la bază stînd tablouri 
renumite, unele datînd de 
secole, altele creații ale zi
lelor noastre.

Descompuse culoare 
culoare pe coli de 1 
milimetrică, tablourile 
transformă în milioane de 
semne asemenea punctelor 
de raster care, la rîndul lor, 
sînt codificate sub forma u- 
nor găuri pe fișe de carton. 
Cusute una de alta într-o 
anumită ordine, cartoanele

• cu 
hîrtie 

se

tind sculptorului o dublă 
virtuozitate : să realizeze o 
lucrare cit mai valoroasă 
artistic și să elimine cît mai 
puțin din masa prețioaselor 
materiale aduse spre prelu
crare. Tocmai de aceea, în 
majoritatea cazurilor se lu
crează fără model, subiec
tul fiind conceput în func
ție de forma și dimensiunea 
bucății de rocă.

în cărbune se cioplește 
cu dalta. în schimb jadul, 
care are o mare duri-

Meșteșuguri
vechi

o

★

VALIZA STOMATOLOGICA
Specialiști din S.U.A. au realizat o „valiză stomato

logică" ce poate fi utilizată de dentiști pentru acorda
rea asistenței la domiciliu. Funcționind cu baterie au
tonomă sau pe bază de curent, acest ansamblu de a- 
parate cîntărește 24 kg și permite efectuarea oricăreia 
din intervențiile dentare obișnuite, pînă la chirurgia 
delicată. Unitatea operatorie este compusă dintr-o fo- 
reză cu viteză variabilă, un verificator al pulpei den
tare pentru măsurarea vitalității dinților, un amalga
mator, o lampă și instrumente de chirurgie. Bateria 
poate funcționa timp de o zi de activitate normală.

EVIDENTA POPULAȚIEI ÎN SEAMA 
CALCULATOARELOR

Primul sistem automatizat de evidență a populației 
din Bulgaria a început să funcționeze în orașul Ruse. 
Centrul de calcul electronic din localitate a înmagazi
nat principalele date ale fiecărui locuitor. în numai 
un sfert de oră după programare, mașina respectivă 
oferă informația cerută, privitoare, de pildă, la numă
rul global al locuitorilor din oraș, la forța de muncă 
disponibilă, la copiii ce urmează să fie școlarizați sau 
la persoanele ce urmează să se prezinte la alegeri.

CONSTRUCȚII CELEBRE ÎN MINIATURĂ
Caverne preistorice, locuințe primitive, piramide, 

cele șapte minuni ale lumii antice, Acropole, Coloseul, 
Persepolis, piața San Marco, turnul Pisei, catedrala 
Notre Dame, basilica Sf. Petru, palatul Belvedere, 
Bastilia, Palatul de Iarnă, Turnul Eiffel — toate aceste 
edificii ale lumii antice și moderne, reduse la dimen
siuni miniaturale, vor fi înfățișate, cu prilejul aniver
sării unui sfert de veac de la înființarea organizației 
de pionieri din R. P. Ungară, intr-un „orășel" ce se va 
construi la Budapesta.

Secolul XX va fi reprezentat prin marea hală de 
beton armat, a aeroportului de la Orly, prin Palatul 
Națiunilor din New York, Piața Păcii din Hiroșima, 
centrul noii capitale a Braziliei, Palatul Congreselor 
din Moscova și altele. Un lac artificial, amenajat in 
mijlocul „orășelului", va asigura navigația cu nave 
înfățișînd miniatural caravela lui Cristofor Columb, 
crucișătorul „Aurora", vaporul „Titanic". Micile riuri 
care vor alimenta lacul vor fi împodobite cu modelele 
unor poduri de renume, în timp ce „rețeaua feroviară" 
va dispune de linii și trenulețe menite să ilustreze evo
luția căilor ferate.

uce- 
lăcătuși, 

instalatori — 
951 erau negri. Siste- 
american de învăță- 
contribuie, de aseme- 
la perpetuarea rasis-

în orașele și satele Chinei 
populare am văzut de altfel 
mii de mîini ca ale lui, a- 
gere și delicate, mîini de o 
hărnicie proverbială, a că
ror perpetuă mobilitate ex
primă parcă un refuz orga
nic oricărei stări de repaos. 
Le-am admirat în mișcarea 
lor diurnă. în cele mai di
ferite îndeletniciri, de la 
maxima concentrare și fi
nețe a unor operații minia
turale, pînă la marile con
sumuri de forță în labirin
tul giganților siderurgiei.

între altele, la întreprin
derea de sculptură în fildeș 
din Canton am urmărit cu 
emoție ciclul, de o simpli
tate incredibilă, al trans
formării colțului de ele
fant în statuete, bibelouri, 
tablouri în relief cu zeci de 
personaje, fiecare cu gestul, 
atitudinea, expresia sa, rea
lizate cu o minuțiozitate 
microscopică, sau în 26 sfere 
concentrice, lucrate dintr-o 
singură bucată, cu ornamen
tații ce rivalizează finețea 
filigranului. Unitatea aceas
ta care produce în serie lu
crări valoroase ale artei 
chineze e adăpostită într-o 
clădire veche, cu amenajări 
specifice atelierelor mește
șugărești, într-unul din car
tierele centrale ale orașului. 
Deși are vreo 480 de sala- 
riați și este dotată cu strun
guri, freze, bormașini, fie
răstraie electrice și diferite 
instrumente de măsurat, e 
o clădire destul de liniștită. 
Aici, munca esențială în
cepe abia din punctul unde 
mașina, îndeplinindu-și 
prompt, dar limitat operați
ile stereotipe ce i-au 
comandate, 
face practic 
colo 
decît

fost 
nu mai poate 
nimic. De a- 

înainte nu mai este 
un subtil dialog al

O ȚARĂ
BOGATĂ
ÎN MINE
SĂRACE
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frumuseți noi

Modelarea figurinelor, artâ cu tradiții milenare, cunoaște o nouâ înflorire în 
China de azi...

ÎNSEMNĂRI DIN R. P. CHINEZĂ

gla de metal. Sensibilizate 
la maximum, degetele lor 
palpează cilindrii netezi de 
ivoriu cu o afecțiune ce 
stabilește, parcă, o comu
nicare între artist și mate
rie. Prin ușoare izbituri cu 
podul palmei în mînerele 
de lemn, cu dălți și scoabe 
subțiri cu vîrfuri ca acul 
sau tăioase ca briciul, ei 
cioplesc, tăzuiesc, scrije
lează, dezghioacă pojghițe 
subțiri, eliberînd încet, în
cet, în decurs de săptămîni 
și luni de zile, acele gin
gașe, imponderabile repre
zentări artistice ale lumii 
dinainte configurate în în
chipuirea lor.

Un proces oarecum invers, 
deși cu o finalitate strîns 
înrudită, ni s-a prezentat 
la țesătoria de mătase din 
Hanceu. Aici munca artis
tului — de astă dată pictor

acestea, adevărate partituri 
traduse într-un limbaj teh
nic aparte, ghidează apoi 
mișcările de o extremă 
complexitate ale mașinilor 
ce țes tablouri din fire de 
mătase naturală în cite 20 
de culori. Țesutul propriu 
zis decurge rapid, automat, 
mașinile neavînd de făcut 
decît să citească comenzile 
amănunțite din maldărele 
de fișe unde este încorpo
rată munca migăloasă, de 
luni de zile a unor artiști 
anonimi ce-și subordonează 
întregul lor talent redării cu 
fidelitate a valorii origina
lelor.

La Fusun, în nordul in
dustrial al Chinei, am făcut 
cunoștință cu munca unei 
alte categorii de artiști : 
sculptori în jad, în cărbune 
și în chihlimbar. îndeosebi 
jadul și chihlimbarul pre-

tate, este polizat cu carbo
rundum de o granulație 
foarte fină. Și este într-a- 
devăr uimitor cum prin mî- 
nuirea acestor freze înru
dite cu cele din cabinetele 
stomatologice, din bulgărele 
verzui, translucid, ce a ză
cut milenii în șir în stincile 
de magmă vulcanică, apar 
figuri omenești, flori, pă
sări, pești sau animale fa
buloase, toate cu acea ini
mitabilă grație și rotunjime 
proprii artei chinezești și 
cu strania senzație de ar
deri interioare și vitalitate 
prin care ți se impun, căpă- 
tînd în contact cu razele so
lare un fel de luminiscență 
proprie, ce pare să iradieze 
de undeva din adîncul ma
teriei.Ceea ce-i dă însă căl
dură, vibrație și putere de 
comunicare nu este decît 
migala mîinii omenești dă-

ruită cu harul creației, fapt 
evident nu numai în cazul 
obiectelor de artă din mate
riale scumpe, dar poate 
că în și mai mare măsură la 
celelalte, din materiale co
mune, din care unele ne
așteptate, cum ar fi scoici
le sau penele de păsări, din 
care meșterii chinezi se pri
cep să facă tablouri de a 
tulburătoare frumusețe.

★
In China, șlefuirea jadu

lui datează încă din neoli
tic. Sculptura în fildeș are 
o vechime de 3 000 de ani, 
cea în lemn de peste 2 000 
de ani, iar producția de 
cloazoneuri depășește șl ea 
vîrsta de un mileniu. E 
vorba deci de transmisia 
unei tradiții mereu îmbogă
țite și împrospătate prin 
contribuțiile succesive ale 
atitor generații și talente. 
Niciodată în trecut aceste 
îndeletniciri din zona de 
interferență a muncii cu 

' arta nu au avut asemenea 
condiții favorabile de dez
voltare cum li s-au creat 
după instaurarea puterii 
populare în China. Artiza
nul chinez de pe 
n-avea
urma 
creația 
care se 
cularea 
plătea doar cît să-și poată 
prelungi o existență de azi 
pe mîine, pe cît de mizeră, 
pe atît de nesigură. Mulți, 
cei mai mulți, îngroșau rîn- 
durile cerșetorilor, ale mu
ritorilor de foame. Secretul 
meșteșugului devenea în 
atari împrejurări o sursă de 
supraviețuire. La Canton, 
de pildă, o singură familie 
de artizani a deținut în 
decursul a patru generații 
secretul sculpturii d!ntr-o 
singură bucată a fain oase
lor sfere concentrice de fil
deș, produs specific regiu
nii Kuantung. Moștenit în 
linie bărbătească, din tată 
în fiu, acest meșteșug era 
strict interzis fetelor din 
aceeași familie. Invocarea 
nenorocirii pe care ar fi a- 
tras-o inițierea progeniturii 
de sex feminin în tainele și 
virtuțile monopolizate de 
părinți și frați nu făcea 
decît să învăluie în tene
brele superstiției teama că, 
după căsătorie, fetele ar fi 
divulgat cele învățate soți
lor sau rudelor acestora, a- 
runeîndu-și astfel familia 
din care proveneau în vîr- 
tejul dezastruos aJ concu
renței. Inerentă în condi
țiile social-economice din 
trecut, teama aceasta a dis
părut cu desăvîrșire ca 
urmare a noilor condiții 
de muncă și de viață de 
care se bucură azi ponorul 
chinez. Artizanatul a depă
șit de mult cadrul empiric. 
„Secretele" în care e crista
lizată o experiență milenară 
sînt împărtășite cu bucurie 
de către bătrînii maiștri ti
nerilor și tinerelor ce pre
iau ștafeta măiestriei, o dată 
cu efortul de însușire a u- 
nei tehnologii moderne.

Organizate pe prhșbipiile 
cooperației meșteșugărești, 
unitățile de artizanat gru
pează numai la Pekin 
proape 
care-și 
plin aptitudinile și talentul 
în producerea a tot felul de 
obiecte artistice, din care 
foarte multe destinate ex
portului, iar în Întreaga Re
publică Populară Chineză 
această armată a creatorilor 
de frumos însumează as
tăzi milioane de combatanți.

I

vremuri 
altă bucurie de pe 
muncii sale decît 
în sine. Negustorul 
îmbogățea din spe- 
produselor sale îi

a-
100 000 de oameni 
manifestă din

Al. N. TRESTIENI

în marginea satului 
Saint Leonard s-a desco
perit în 1943 o grotă cu un 
lac subteran — unul din
tre cele mai întinse lacuri 
subterane din Europa. Ro
ca este contorsionată, 
spectrală și barcagiul îți 
prezintă, pe rînd, straturi
le ce se succed de-a lun
gul bolții încremenite : 
„Aici este pirită, aici — 
calcar, aici — marmură, 
aici — cărbune".

— Zăcămintele au 
explorate ? întreb.

— Da, îndeajuns.
■— Și cit de bogate sînt?
Barcagiul surîde, cu o 

umbră de tristețe :
— Nu știți ? Elveția este 

o țară bogată în mine să
race.

Cînd am părăsit grota 
„în care tăcerea cîntă 
molcom" — cum a remar
cat barcagiul îndrăgostit 
de văgăuna lui de piatră 
și apă — am privit în jur: 
coline de piatră cu singu
ratice pilcuri de pădure, 
dincolo de care se-nalță, 
misterioase, culmi temera-

fost

Pendulele fabricate la Neuchâtel și-au cîștigat o faimâ binemeritatâ li 
lumea întreagâ

Hi
»•.'' %r 1Is

re, purtînd pe umeri man
tia sclipitoare a ghețarilor 
și a zăpezilor eterne. Ne 
aflăm în valea Ronului 
și, către Martigny sau că
tre Brigue, piatra este 
peste tot stăpînă. Cu toate 
acestea, la Sierre poți vi
zita muzeul viilor și al vi
nului, la Conthey te de
lectezi cu un pahar de 
„malvoisie", iar în valea 
Iserables viile de la Mon- 
tibeux te rețin îndelung. 
Pe cornișe, între faliile 
sfîșiate de furtuni, omul, 
mai îndărătnic decît pia
tra, a smuls pietrei centi
metru cu centimetru... 
ceea ce aici se numește 
„pămînt". Și pămîntul, 
deși piatră, i-a răsplătit 
vrednicia și îndelunga, în
verșunata lui răbdare : a 
dat rod.

Veacuri de-a rîndul, sa
tele și burgurile Elveției 
au trăit sub continua ob
sesie a dependenței. De
pendentă de satele și bur
gurile vecine, dependență 
de imperiile și regatele de 
peste graniță. La începu
tul secolului trecut, vămi
le ce barau drumul care
lor în văile alpine erau a- 
tît de numeroase, îneît ne
guțătorii preferau să re
curgă la drumurile cele 
mai ocolite. Mărfurile ca
re în mod firesc trebuiau 
să traverseze Elveția lu
au calea mai lungă, dar 
mai puțin costisitoare a 
Franței și a Tirolului. 
Broderiile din Saint-Gal- 
len nu se încumetau să 
treacă prin Geneva pentru 
a ajunge la Lyon, ci oco
leau prin Strasbourg. Era 
mai ieftină și ajungea mai 
repede 
diată 
Ziirich, 
pornea i 
bia în 
funcțiune șoseaua care 
duce de la Chur la Splii- 
gen și Bellinzona, abia în 
1830 a apărut o nouă re
țea de drumuri care șer
puiește spre Gothard.

„Elveția este o țară bo
gată în mine sărace" — a 
remarcat cu amărăciune 
barcagiul peșterii de la 
Saint Leonard. El nu știa 
că în fraza aceasta simplă 
a sintetizat de fapt întrea
ga istorie a prosperității 
helvetice, el nu știa că i-a 
dezvăluit tainele.

Dezvoltarea Elveției a 
urmat o linie dialectică 
Inexorabilă. Țara fiind 
lipsită de materii prime, 
oamenii ei trebuiau să-și 
consacre talentul îndelet
nicirilor care cereau mai 
multă răbdare, o mai 
scrupuloasă atenție. La Le 
Lode sau la Chaux-de- 
Fonds, la Neuchâtel sau 
Geneva înțelegi mai bine 
de ce aici, în singuraticile 
sate alpine sau în burgu
rile din vale, s-a născut o 
Industrie care de veacuri 
s-a identificat cu cantoa- 
nele helvetice, o industrie

lexandrin al lui Victor 
Hugo — și multă vreme 
imaginea a dăinuit, igno- 
rînd realitatea. Este drept, 
parcurgînd podișul helve- 
tic și văile țării, ești ten
tat să crezi că totul a ră
mas aici ca în secolul tre
cut : pășunile veșnic verzi, 
vitele cu uger greu care 
dau peste 100 1. de lapte 
pe zi. Statisticile vorbesc 
mereu, alarmate, despre 
supra-producția de lapte, 
despre numărul excesiv 
de vite, despre necesita
tea reducerii suprafețelor 
de pășuni. Dar Elveția nu

ITINERARE HELVETICE

o scrisoare expe- 
din Asia Mică la 
decît una care 

din Lausanne. A- 
i 1823 a intrat în 

șoseaua

care nu „mănîncă" zăcă
minte minerale — indus
tria „mîinilor care gîn- 
desc". Pe pereții muzeelor, 
planșele evocă menhirii, 
gnomonii, klepsidrele, ca
dranele solare ale vremi- 
lor trecute. în vitrine, de 
la asrobalul marin pînă 
la ceasul electronic, ur
mărești fantastica aventu
ră a instrumentelor aces
tora miraculoase de măsu
rare a „conștiinței timpu
lui" și-ți spui că, nu în- 
tîmplător, cu 2 000 de ani 
în urmă Iuliu Cezar a fi
xat pentru eternitate la 
Geneva reperele anului. 
Jean-Jacques Rousseau 
admira ingeniozitatea ar
tizanilor orologieri din 
ascunzișurile munților 
helvetici. Precunsorii bra
vilor munteni migălind 
piesele microsoopice au 
fost filozofi și fizicieni, 
astronomi și cosmografi. 
Dar orologeria elvețiană 
s-a născut în primul rînd 
din sărăcia țării.

Evoluția Elveției de la 
inferior la superior por
nește și de la Saint Gallen. 
Broderiile au reclamat 
industria de mașini și de 
coloranți, după cum co
merțul a făcut necesare 
băncile. Vocația exportu
lui s-a născut din teroarea 
dependenței de import.

„Elvețianul își mulge 
vaca și trăiește în pace". 
Așa îl descria faimosul a-

este numai Siemmental, 
ci și trustul „Nestle", cu 
uzinele sale de produse 
alimentare, cu laboratoa
rele sale de cercetări ultra 
moderne, cu cele peste 200 
societăți afiliate, răspîn- 
dite în Asia și Australia, 
în America de Nord și în 
America1 Latină.

Prosperitatea elvețiană 
n-a lunecat pe raza de ar
gint a unui astru ceresc, 
pînă aici, în văile alpine. 
Pe traiectoria ei, viile cor
nișelor, manufacturile de 
orologerie, marile uzine, 
hidro-centralele gigantice 
au întîlnit întotdeauna în
verșunarea pietrei. A pie
trei munților helvetici, dar 
și a pietrei brațelor elve
țiene.

Pentru a exista, Elveția 
trebuie să importe zahărul 
cehoslovac sau Cuban, ce
realele americane sau ar- 
gentiniene, bumbacul e- 
giptean, fructele italiene 
sau israeliene, cauciucul 
malaez, petrolul Orientu
lui Mijlociu. Pentru a re
duce r 
import, 
exporte 
ridianele 
alternator 
Birr, tn 
nește spre 
hidro-electrică din S.U.A, 
Utilajele și uzinele con
struite la Baden, la Win
terthur, la Oerlikon sînt

dependența 
ea 
pe

■ pămîntului. Un 
construit la 
Argovia, por- 

o oentrală

de 
trebuie să 
toate me-

ambalate piesă cu piesă 
și încărcate în trenuri, în 
pînteeele marilor vase 
transatlantice. Privind 
inscripțiile lăzilor care 
poartă părțile compo
nente ale combinate- 
lor-mamut, poți să re
constitui însăși harta pla
netei noastre. Iar o dală 
cu ele călătoresc specia
liști elvețieni, experți 
pentru reparații eventuale 
sau pentru a-i iniția pe 
beneficiari în mînuirea u- 
tilajelor, în tainele uzine
lor montate la mii și zeci 
de mii de km depărtare 
de reduta alpină, undeva 
în deserturile africane, în 
stepa asiatică, în junglele 
sud-americane, pe întin
derile Statelor Unite.

„Libby’s" — gigantica 
„Operație fructe-conser- 
ve“ — este o societate a- 
mericană, dar a fost su
pusă controlului lui 
„Nestle". „Ciba“ a înghi
țit un grup chimic francez. 
„Ciba" și „Geigy" s-au în
rădăcinat în Brazilia, în 
Italia, în S.U.A., sfidează 
concurența vest-germană 
și americană. Fiecare al 
zecelea preparat farma
ceutic existînd în Europa 
occidentală este produs da 
„cei 4 mari" ai companii
lor elvețiene : Ciba, Gei
gy, Sandoz și Hofmann- 
La Roche. „Brown-Bo- 
veri" — gigantul indus
triei grele helvetice, cola
borează cu „Krupp" — gi
gantul industriei grele 
vest-germane — și se face 
ascultat în Consiliul de 
administrație al Concer
nului de la Essen. Mii și 
mii de vase străbat ocea
nele și mările globului ; 
din patru vase, unul este 
echipat cu motoare mari
ne „Diesel" construite de 
Sulzer-Winterthur.

Industria este expresia 
logică a naturii țării aces
teia de piatră. Ducînd 
mai departe raționamen
tul, strănepoții lui Wil
helm Tell au făcut din 
economia lor prosperă 
platoșa neutralității lor.

Horia LIMAN
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BUZĂU

Vagonul 100
în urmă cu două luni, con

semnam o premieră industrială 
la uzina mecanică din Buzău : 
fabricarea și omologarea pri
mului vagon platformă pe două 
osii tip KS, destinat traficului 
feroviar de mărfuri. Iată că 
acum, din hala de fabricație a 
ieșit cel de-al 100-lea vagon, cu 
caracteristici constructiv-funo- 
ționale superioare : mobilitate 
de manevră, finisare ireproșa
bilă, sistem de frînare de mare 
siguranță.

Un nou tip 
de tramvai

La Timișoara, orașul în care 
acum 101 ani a circulat pri
mul tramvai din țara noas
tră, a fost realizat un nou 
vehicul electric cu caracteristici 
superioare celorlalte tipuri de 
tramvaie aflate în prezent în 
circulație în diferite orașe ale 
țării. Conceput și proiectat de 
specialiștii de la întreprinderea 
de transporturi din localitate, 
noul tramvai dispune de o capa
citate sporită de locuri (159) și 
poate dezvolta o viteză pînă la 
70 km/h. Prevăzut cu un sistem 
de rulare care îi asigură un mers 
silențios și cu mijloace moderne 
de frînare și de semnalizare, 
noul tramvai prezintă un grad 
ridicat de siguranță în circulație.

NEAMȚ

Construcții 
de locuințe

La Piatra Neamț, între mun
ții Cozla și Pietricica, a început 
construcția celui mai mare an
samblu de locuințe din acest 
municipiu. El va avea în final 
peste 4 000 de apartamente în 
care va locui o populație de 
12 000 locuitori, cam tot atît cit 
avea Piatra Neamț în urmă eu 
un sfert de secol. Vor fi înăl
țate aici, într-un peisaj natural 
de o rară frumusețe, blocuri de 
cîte 4 și 10 etaje, complexe co
merciale, un supermagazin. un 
dispensar, o școală cu 24 de săli 
de.clasă, solarii, Ipcu.ri de joacă 
pentru copii etc.

r VASLUI

Policlinică pentru

600 000
persoane pe an

în orașul Vaslui a fost dată 
în folosință o policlinică mo
dernă (cu centrală termică pro
prie, centrală telefonică și post 
de transformare energetic). Ea 
dispune de servicii medicale 
moderne, dotate cu utilaje, in
stalații și aparatură de înaltă 
tehnicitate. în cadrul policlini
cii funcționează un dispensar 
T.B.C. și o farmacie. Tot aici, 
în curînd vor fi și servicii 
de hidroterapie, endocrinologie, 
psihiatrie și explorări funcțio
nale. în final, policlinica va a- 
sigura, anual, consultații și tra
tamente pentru circa 600 000 de 
persoane.

SĂLAJ

Descoperirea 
unor castre

romane
în urma unor săpături arheo

logice efectuate de Muzeul de 
istorie și artă din Zalău (direc
tor Vasile Lucăcel), in colabo
rare cu cercetători din Cluj, a 
fost descoperit un lanț de castre, 
care aveau menirea de a apăra 
granițele de nord-vest ale Da
ciei romane. Au fost astfel a- 
testate științific castrele romane 
de la Tihău, Romita, Moigrad, 
Românași, iar in prezent se lu
crează la dezgroparea castrului 
de la Buciumi. Săpăturile de la 
Buciumi se întind pe o supra
față de 5 000 m.p., prilejuind 
descoperirea unor statuete din 
bronz și lut, monede, inscripții, 
arme, unelte, piese de podoabă 
și altele, avînd o mare însem
nătate documentară, istorică.

SUCEAVA
Un nou hotel

turistic
în orașul Suceava a fost 

dat în folosință un modern 
hotel turistic. cu o capa
citate de cazare de 200 locuri. 
Toate încăperile sînt prevăzute 
cu cîte două paturi, cu un ele
gant mobilier sculptat în lemn, 
cu instalații sanitare și de aer 
condiționat, cu telefon etc.

La parterul noului hotel se 
află o sală de recepție, un 
restaurant, un bar de zi și al
tul de noapte. De asemenea, 
lingă noua unitate s-a ridicat 
un bloc alimentar cu laboratoa
re, camere frigorifice, depozi
te. în fața hotelului au fost ame
najate o platformă de parcare 
pentru autoturisme și o fru
moasă zonă verde

DE LA CORESPONDENT!! 
„SCÎNTEII"

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Leonte Răutu, vicepreșe

dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit vineri dimineața delegația Comi
tetului pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, condusă de tova
rășul S. P. Pavlov, președintele comi
tetului, care, la invitația Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și

Sport, a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Anghel Alexe, 
președintele C.N.E.F.S.

★
La amiază, delegația Comitetului 

pentru Cultură Fizică și Sport din 
U.R.S.S. a părăsit capitala, inapoin- 
du-se în patrie. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICLISM

CUPA VOINȚA"-PE DRUMURI DE MUNTE

A

In cîteva rînduri

între localitățile Jimbolia, din Ro
mânia, și Srpska—Țrnla, din R.S.F. 
Iugoslavia, s-a deschis într-un cadru 
festiv un nou punct de frontieră pen
tru circulația rutieră internațională, 
pe baza acordului încheiat între gu
vernele României și Iugoslaviei. La

festivități au participat autorități lo
cale române și iugoslave.

★
O dată cu inaugurarea noului punct 

de frontieră a fost dat circulației ru
tiere internaționale și un drum asfal
tat Jlmbolia—Timișoara, pe o lungime 
de aproape 50 km.

Cronica zilei
Alexei Șitikov, președintele Sovie

tului Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Iadgar Nasriddinova, 
președintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au adresat președintelui Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, telegrame 
In care exprimă mulțumiri pentru 
felicitările transmise cu prilejul ale
gerii lor în aceste funcții.

. *
A. A. Gromîko a adresat minis

trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, o telegramă în care expri
mă mulțumiri pentru felicitările 
transmise cu ocazia numirii sale în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

Ministrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone, Ste
fan Jedrychowski, prin care acesta 
mulțumește pentru urările transmise 
cu ocazia celei de-a 26-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei.

★
Vineri a avut loc la Casa Universi

tarilor din Cluj o seară de folclor. 
Și-au dat ooncursul ansamblul de fol
clor vechi „Les Canute" din Andenne 
(Belgia), precum și ansamblul „Ța
rina" al clubului Fabricii de sticlă
rie din Turda, cîștlgător al „Cupei de 
argint" la Festivalul internațional de 
la Zakopane. Seara de folclor s-a 
bucurat de un frumos succes.

(Agerpres)

Anul acesta, „Cupa 
Voința" — competiție 
ciclistă internațională 
ajunsă la a XV-a ediție 
— se va desfășura la 
Brașov, pe un traseu 
în formă de stea, între 
18 și 21 august. Itine
rarul ales de organiza
tori are un pronunțat 
caracter muntos, con
stituind pentru specia
liștii acestui gen de 
alergări prilej de evi
dențiere a calităților. 
Cursa este individuală, 
fapt rar în competiții
le noastre cicliste, pre- 
supunînd cu atît mai 
mult un „cîmp larg de 
acțiune" pentru fiecare 
concurent. Acest sis
tem de curse stimulea
ză inițiativele indivi
duale, puțind duce și 
la creșterea mediilor 
orare ale fiecărei eta
pe, ale întrecerii în ge
neral.

„Cupa Voința" — or
ganizată de UCECOM, 
cu sprijinul federației 
de specialitate și în co-

Premieră

laborare cu Loto-Pro- 
nosport — are cinci e- 
tape : 18 august : Bra
șov 
șov 
șov 
șov 
șov 
vului (contra timp) și 
Brașov — Tg. Secuiesc

— Făgăraș — Bra- 
; 19 august: Bra-
— Rupea — Bra- 
; 20 august : Bra-
— Poiana Brașo-

— Brașov ; 21 august : 
Brașov — Rucăr — 
Brașov.

Pe lista de partici
pant figurează, alături 
de alergătorii noștri 
fruntași, și concurenți 
din Bulgaria, Italia, 
Polonia, R. F. G., Un
garia.

de contra timp pe echipe
BRAlLA (prin tele

fon). — Ieri diminea
ță, pe un traseu din a- 
fara orașului, s-a des
fășurat proba de con
tra timp pe echipe con- 
tînd pentru campiona
tul național pe anul în 
curs. La seniori (100 
km), titlul a revenit 
echipei clubului Dina
mo București. Timpul 
realizat — 2h, 16 min. 
54 sec. — nu este de o 
valoare internațională.

Pe locul doi s-a clasat 
echipa Steaua, iar pe 
locul trei — Metalul 
Plopeni. în cursele re
zervate formațiilor de 
juniori, primele pozi
ții în clasament le-au 
ocupat : Olimpia Bucu
rești, S.S. 1 București, 
Steaua (la juniori mari 
— 50 km) și C. S. Bră
ila. C.S.M. Cluj, S.S. 3 
București (la juniori 
mici — 30 km).

sportivă la Bacău
• Finala campionatului de canotaj

BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). Peste 400 de 
schifiști, reprezentanți 
a 19 cluburi nautice 
din țară, printre care 
unele cu o bogată tra
diție — ca U.T.A., 
Steaua, Dinamo, „Mu
reșul" — au luat ieri 
startul în întrecerea

pentru titlul de cam
pion al României pe a- 
nul 1970. Finaliștii se 
vor întrece timp de 3 
zile pe cea mai tînără 
bază nautică din Mol
dova — lacul de acu
mulare al 
lei Bacău 
amenajată

hidrocentra-
II, special 

acest

academic

scop. Se vor desfășura 
27 de probe. La fieca
re categorie de vîrstă 
concurează echipe 
băieți și fete.

De menționat 
pentru prima dată
căul găzduiește finala 
campionatului național 
de canotaj academic.

de

că 
Ba-

A apărut

nr. 8/1970
MINERII RAPORTEAIA

NOI REALIZĂRI DE PRESTIGIU
(Urmare din pag. I)

și a permis realizarea unei productivități a mun
cii sporite. în cadrul Complexului de mine de la 
Comănești, minerii din brigada condusă de Tra
ian Olteanu, de exemplu, au trecut recent la tăie
rea straturilor subțiri și foarte subțiri de cărbu
ne cu ajutorul unui plug-screper, ceea ce face ca 
productivitatea muncii să fie cu circa 30 la sută 
mai mare. La Leurda, Vremești și în alte mine 
au fost mecanizate transporturile în galerii.

Planul stabilit în prima jumătate a anului 
pentru tăierea cu combine, pluguri și încărcarea 
mecanizată a cărbunelui în abatajele Centralei 
cărbunelui Petroșani a fost îndeplinit în propor
ție de 177,4 la sută, iar mecanizarea transportului 

cărbunelui a atins o proporție de peste 95 la 
sută.

Paralel cu perfec
ționarea continuă a 
dotărilor tehnice și 
introducerea unor 
noi metode și tehno
logii care ușurează 
munca în subteran, 
minerii patriei be

neficiază de importante stimulente pen
tru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de viață pentru ei și familiile lor. Numai in 
acest an se vor cheltui peste 25 milioane lei 
pentru realizarea unor însemnate lucrări de pro
tecție a muncii minerilor maramureșeni. Peste 
150 de familii de mineri au primit, de la începu
tul anului și pînă acum, cheile noilor apartamente 
din blocurile de la Baia Mare, Baia Sprie și Baia 
Borșa. De asemenea, datorită generalizării nou-

Condiții mereu 
mai bune 
de viață

(Urmare din pag. I)

de comoa- 
anonimil 
Ali-Baba

blocate. După cum „altcine
va". alt binevoitor în slujba 
lui Lupu, încearcă — go
nind pe o bicicletă — să a- 
nunțe în acele clipe fami
lia. Zadarnic !

Complet izolat 
ra lui, ca și de 
complici, noul
prins în flagrant delict de 
mită — este condus acasă.

Banii sint tot acolo, așe
zați meticulos în pachete de 
cîte 10 000. Neatinși, îl aș
teaptă în locul tainic, locul 
lui de refugiu, să se întoar
că, să-i numere din nou, 
să-i treacă din nou printre 
degetele care uitau să mai 
opereze. Petrache Lupu 
„trăia" numai în fața gră
mezilor de bancnote, 
care le tot număra și re
așeza in teancuri de 
J00 x 100, învelite frumos in 
hirtie. Mina, „obosită" cînd 
era vorba să lucreze, își re- 
cîștiga puterea scriind me
ticulos cifrele. într-o ob
sedantă repetiție, pe fiecare 
pachet.

Iar la lumina zilei ? O 
mască a proprie-i taine, 
preocupat mereu să declare 
că-i„ sărac și are casă grea. 
Dar cine te poate crede că 
ești așa cum încerci să pari, 
cînd alergi înfrigurat pe cu
loare după mușterii, cînd 
scoți locurile de spitalizare 
la mezat, cînd pe lingă casă 
ai tot ce-ți trebuie, inclusiv 
o limuzină ?! O existență 
tenebroasă, parazitară, sub
umană.

Vă veți întreba dacă Pe
trache Lupu era un medic 
capabil. Nu. Demascarea 
Iui a atras o avalanșă de 
mărturii care îngroașă do
sarul penal, elucidind pro
veniența fabuloasei averi. 
N-am găsit un cuvint de 
mulțumire, o singură vorbă 
care să dezmintă cele susți
nute de majoritatea oame
nilor, care — cu sufletul a- 
mărît — vin și se plîng des
pre felul în care erau jec
măniți de P. L„ fără să fi 
fost cit de cit luați în sea
mă. tratați mai bine și vin
decați. Reinternări. compli
cații, repetarea operației ?

pe
cite

Astea da, din „belșug". In
dividul a transformat știin
ța in marfă de talcioc și o 
instituție de ocrotire a să
nătății intr-un gang de biș- 
niț, aducînd o gravă ofen
să la adresa cadrelor medi
cale cinstite, devotate che
mării lor, aflate zi și noap
te la datorie.

Iată pînă unde ajunsese : 
unei paciente, fără bani la 
ea. i-a pretins pepenele din 
coș, iar alteia — citeva le
gături de pătrunjel ! Soțul 
unei femei consultate nu a- 
vea asupra lui decît doi lei, 
pentru pîine sau pentru ți
gări. I-a luat. Ba a mai dat

lui sistem de salarizare, cîștigurile muncitorilor 
din subteran au crescut cu 25 la sută, minerii 
maramureșeni beneficiind în acest an de majo
rări la salarii care se ridică la 25 600 000 lei.

în acest an, minerilor «din exploatările Cen
tralei cărbunelui din Petroșani li s-au dat în folo
sință 773 apartamente și două moderne cămine 
muncitorești, pentru nefamiliști. La Vulcan, 
Dîlja și Livezeni se află în fază de finisare trei 
moderne cantine muncitorești. Pînă la sfîrșitul 
anului, în așezările miniere din Valea Jiului 
— unde în ultimele două decenii s-au construit 
circa 18 000 noi apartamente — se vor da în 
folosință alte sute de apartamente.

De asemenea, pe harta județului Suceava au 
apărut adevărate orășele ale minerilor, cum sînt 
cele de la Broșteni și Ostra, unde, pînă în pre
zent, s-au construit peste 800 apartamente, iar 
în viitor vor mai ti date în folosință alte 1 000 
apartamente, două case de cultură, școli, un 
complex comercial. în noua zonă minieră Căli- 
man, din același județ, a început construirea 
primelor blocuri, iar în localitatea Frasin s-a 
construit un centru de cercetări pentru comba
terea bolilor

LA PORȚILE
DE FIER

IERI,

• Tenismanii români file N ăst ase 
și Ion Țiriac au obținut noi victorii 
în turneul internațional de la MCm- 
chen. Intr-un meci de mare specta
col, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 
8—6, 5—7, 6—4 pe australianul Barry 
Phillips Moore. Ion Țiriac l-a între
cut confortabil cu 6—2, 6—1, 6—4 pe 
jucătorul sud-african Fred McMil
lan.

• Proba de 1 000 m cn start de pe 
loc din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism de la Leicester 
(Anglia) s-a încheiat ieri dimineața. 
Medalia de aur în întrecerea ama
torilor a fost atribuită danezului 
Niels Fredborg, care a realizat cel 
mai bun timp : 1’08”82/100. Fredborg 
a mai cucerit medalia de aur la edi
țiile de la Amsterdam și Montevideo. 
Locul doi a fost ocupat de Harry 
Kent (Noua Zeelandă) cu l’09”21/100, 
iar pe locul trei s-au clasat, la ega
litate (l’09”23/100), cehoslovacul An
ton Chac și sovieticul Serghei Krav- 
tov.

• In cadrul campionatelor europe
ne de tenis de masă rezervate ju
niorilor, care au loc în localitatea 
Teesside (Anglia), pentru locurile
3— 4 s-au întîlnit selecționatele fe
minine ale României și Ungariei. Ju
cătoarele maghiare au ‘ -
vingătoare cu scorul de 
culin, echipa Ungariei a ocupat lo
cul 3, învingînd cu 5—1 selecționata 
U.R.S.S. Trofeul și-l vor disputa 
echipele Suediei și Cehoslovaciei.

• A început la Atena campiona
tul european de baschet pentru ju
niori. La competiție participă 12 e- 
chipe, care au fost împărțite în două 
grupe. în primul joc, echipa Greciei 
a întrecut cu scorul de 93—73 (48—38) 
echipa României. 
U.R.S.S.—Bulgaria 
Iugoslavia—Spania 
Polonia—R. F. a 
(24—23).

• O mare surpriză a fost înregis
trată în cadrul sferturilor de finală 
ale campionatelor de tenis ale S.U.A. 
rezervate profesioniștilor. Tenismanul 
chilian Jaime Fillol l-a învins cu
4— 6, 7—5. 6—3 pe americanul Clark 
Graebner. Cliff Drysdale (Republica 
Sud-Africană) 
cu 6—4, 7—6, 
Rosewall.

• In turul 
europene de tenis 
loc la Sofia. Barany (Ungaria) 
eliminat cu 6—4, 4—6, 6—2 pe Mu- 
reșan (România). în proba de dublu 
masculin, perechea Lejus, Korotkov 
(UkR.S.S.) a dispus cu 3—6. 6—2, 8—6 
de Mârmureanu Dron (România). La 
dublu mixt, Dibar și Dron (Româ
nia) au întrecut cu 6—3. 7—5 pe 
Lendlova. Kruc (Cehoslovacia).

• La Saint Moritz au început 
campionatele europene de călărie 
rezervate juniorilor. Premiul de des
chidere, dotat cu cupa „Corvatsch", 
a revenit lui Olaf Barkander (Sue
dia). Traseul a fost presărat cu 12 
obstacole, învingătorul realizînd 
timpul de 59’’. Premiul „Vorvigli" 
(12 obstacole) a fost ciștigat de ir
landezul Paul Darragh.

TURNU-SEVERIN (corespon
dentul „Scînteii"). — Construc
torii Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier 
au stabilit ieri un adevărat re
cord în activitatea lor : într-o 
singură zi au turnat în corpul 
barajului deversor 2 214 mc de 
betoane. în acest fel, media zil
nică planificată a fost depășită 
cu 427 mc, în condițiile în care 
s-a lucrat cu același efectiv de 
muncitori, ca în zilele obișnuite. 
Cu aceasta, cantitatea totală de 
betoane Incorporată pînă acum 
în barajul deversor se ridică la 
aproape 220 000 mc.

terminat în-
3—0. La mas

Alte rezultate : 
80—62 (39—32) : 

69—67 (38—35) ;
Germaniei 51—46

a dispus surprinzător, 
de australianul Ken

doi al campionatelor 
(tineret), care au 

l-a

vremea

; Ieri in țară : vremea s-a men- 
ț ținut călduroasă și în general 
l frumoasă. Cerul a fost variabil 
' în cea mai mare parte a țării, 
l exceptînd Banatul și Oltenia, 
' unde s-a menținut senin. Izolat, 
\ în Dobrogea s-au semnalat des- 
/ cărcări electrice și averse slabe 
* de ploaie. Vintul a suflat în ge- 
i neral slab. Temperatura aerului 
/ la ora 14 oscila între 23 de 
ț grade la Ocna Șugatag și 33 de 
1 grade la Băilești și Videle. 
> In București : vremea s-a men

ținut frumoasă și călduroasă. 
Cerul a fost mai mult senin. 
Temperatura maximă a fost de 
32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 august. In țară : 
vremea va fi călduroasă, cu ce
rul variabil. înnorări mai ac
centuate se vor semnala in 
Crișana, Maramureș și nordul 
Moldovei, unde și aversele de 
ploaie, însoțite de descărcări 
electrice, vor fi mai frecvente. 
Vint potrivit. Temperatura va 
scădea ușor in a doua parte a 
intervalului în nordul și estul 
țării. Minimele vor fi cuprinse 
intre 13 și 21 de grade, iar ma
ximele între 22 și 32 de grade, 
mai ridicate în sudul țării. In 
București : vreme călduroasă. 
Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil averselor de ploaie și 
descărcărilor electrice, spre sfir- 
șitul intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura 
menține ridicată.

*

ț

*

numărul pe luna august 
a.c. se publică, în deschidere, cî
teva extrase din lucrarea lui 
HARALAMB ZINCA „Și a fost 
ora H“, aflată în pregătire la 
Editura militară. în continuare 
sint inserate studiile și artico
lele : „O familie de socialiști : 
Păunescu" de I. FELEA, „Ele
na Filipovici : demnitate și cu
raj revoluționar" de DUMITRU 
GANCIU, „Carol cel Mare — în
temeietorul unui imperiu debil" 
de ROBERT S. LOPEZ, „în
ceputurile relațiilor diplomatice 
româno-cehoslovace" de TRA
IAN FLOREA, „Negru Vodă — 
personaj istoric real" de G. D. 
FLORESCU și DAN PLEȘIA, 
„Gloria și umilința lui Galilei" 
de GHEORGHE LUPU, „Fișă 
de istorie politică. Primăvara 
1928 : Partidul național-țărănesc 
la porțile puterii" de N. PE- 
TREANU și I. COMAN, „Cea
sornicul istoriei" de ION IO- 
NAȘCU, „O curte provincială a 
Iui Mihai Viteazul" de PAUL 
BARBU, „Ovidiu avea dreptate" 
de CONSTANTIN SCORPAN, 
„Voiți Ia Roumanie !“ de GH. 
BULGAR, „Mutuus amor civi- 
um“ de C. OSZOCZKI, „Asasi
nul Iui Mozart" de TIBERIU 
PAȘCANU, „Un document ne
cunoscut de la Vlad al Il-lea 
Dracul" de ȘTEFAN T. EȘANU, 
Din cronica moravurilor po
litice trecute : „Fripturismul" de 
AL. GH. SAVU, „A doua dintre 
cele patru minuni ale Angliei — 
pietrele uriașe de la Stonehen
ge" de RICHARD I. K. ATKIN
SON. Numărul mai cuprinde un 
interviu cu profesorul C. C. GIU- 
RESCU despre AI doilea Con
gres internațional de studii sud- 
europene — Atena, 1970, o con
vorbire cu aviatorul locotenent- 
colonel în rezervă VASILE NE
GREI sub titlul „Escadrilele au 
fost salvate" și rubricile „Dosa
rele judiciare ale istoriei", in 
care este reluat procesul Ioanei 
d’Arc. „Panoramic". „Din presa 
de acum 100 de ani" și „Poșta 
redacției".

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Noi zăcăminte petrolifere 

și implicațiile lor economice
Ziarul vest-german „FRANKFURTER ALLGEMEINE" publică un articol 

despre noi zăcăminte de petrol descoperite in ultima vreme și însemnătatea 
lor în aprovizionarea țărilor occidentale cu acest important carburant, din 
care extragem :

profesionale.
★ ★

Zilei minerului, Ia Paroșeni 
adunare festivă. Expunerea fă- 

a ilustrat succesele 
inginerii', și tehnicienii

prilejul 
loc o

acest prilej 
muncitorii,

Cu 
avut 
cută 
CU I _
exploatării întîmpină sărbătoarea lor și cea de-a 
26-a aniversare a eliberării patriei. De asemenea, 
adunări festive închinate Zilei minerului au avut 
loc vineri și la exploatările Lonea, Petrila, Ani- 
noasa, Vulcan și Bărbăteni.

cu 
care

aleși freca două degete 
mîinii drepte...
în dosarul penal citesc 

declarații cutremurătoare. 
Cineva scrie : „m-am 
tors în sat și am 
12 duble de porumb 
aduc banii". Unui 
tată a doi copii, i-a .
800 de lei pentru a treia o- 
perație pe care o făcea so
ției acestuia. Omul avea 
400 de lei disponibili și i-a 
dat cu promisiunea că a- 
duce și restul. A doua zi 
avea de încasat o chenzi
nă de 500 de lei ; a oprit o 

sută pentru hrana celor trei 
guri rămase acasă, aducînd

St

in- 
vîndut 

ca să-i 
zidar, 

pretins

atit de singuratic ?
Codul 

lua- 
con- 
vor

facă

și explicații colegilor : „cu 
doi lei cumpăr o pîine nea
gră și o dau de mîncare la 
găini, de ce să nu-i iau" ? I 
Odioasa tîrguială pentru a- 
cordarea asistentei medi
cale asigurate de stat deve
nea mai tranșantă ; tarifele 
se urcau, cămătarul cu chiu- 
retă devenea tot mai pre
tențios, se simțea tot mai 
stăpin pe secție, pe spital, 
pe sănătatea și pe viața oa
menilor. Dacă solicitanții 
nu pricepeau, sau nu voiau 
să priceapă, că formule ca 
„e grav bolnavă, cunosc un 
tratament dar n-am locuri 
pentru internare" ori „tre
buie să fii operată urgent, 
dar am alte paciente pro
gramate înaintea dumitale" 
însemnau de fapt să scoată 
din buzunar economiile lor, 
atunci, neguțătorul de sănă
tate devenea mai „explicit"

restul de patru sute docto
rului. doar-doar o va face 
o dată bine pe mama fami
liei 1

O dată a fost internată în 
secție chiar o asistentă me
dicală din subordinea doc
torului Lupu. Năștea. Feri
citul eveniment s-a petre
cut, toți colegii s-au grăbit 
s-o felicite. A venit și ziua 
externării. Coincidea cu 
plata salariilor. Tinâra 
mamă a dat să-și ia rămas 
bun și să-i mulțumească 
medicului. Dar P. L. a res
pins-o glacial :

— Mai bine treci tntîi pe 
jos. pe la casierie !...

Dar. ne-am întrebat, 
voia la urma urmei să 
milionarul cu această
vere ? L-am vizitat, în 
rest, supunîndu-mă unei 
convorbiri, pe cit de scurte,

ce 
facă

a- 
a-

pe atît de dezgustătoare. 
Iată răspunsul :

— Voiam să-i donez pen
tru construcția unui dispen
sar rural ori a unei creșe 
in comuna mea natală — 
Slobozia-Conache, județul 
Galați.

Abject cinism ! Iată ulti
ma și cea mai dezgustătoare 
mască a celui care-și urmă
rea peșcheșul smuls pînă la 
ultimul sfanț și ale cărui 
conturi coborau la un pepe- 
naș și o legătură de pă
trunjel.

Credeam că e ultima mas
că. Am aflat insă că, o dată 
cu arestarea, P. L. a decla
rat că este dispus să... ce
deze statului întreaga su
mă, numai să fie pus in li
bertate ; să fugă din oraș, 
din județ și să se ascundă 
de lume. Mentalitate de a- 
facerist, de individ care-și 
închipuie că totul poate fi 
cumpărat pe bani, chiar le
gea. chiar societatea !

Măștile au căzut,
penal pedepsește sever 
rea de mită. Sîntem 
vinși că instanțele își 
face datoria.

Rămine însă să se
lumină deplină in acest caz 
de mercantilism monstruos. 
Cum a putut atîta vreme 
să „opereze" nestingherit 
P. L. pe culoarele și în sa
loanele unui spital trans
format în talcioc ? Faptele, 
după cum s-a dezvăluit in 
cuprinsul anchetei penale, 
nu erau necunoscute. Ch’ar 
dacă lucrurile nu le apăreau 
unora destul de „limpezi" — 
nu încape nici o îndoială că 
existau destule premise 
pentru ca direcția spitalu
lui, direcția sanitară jude
țeană să întreprindă un 
control riguros care ar fi 
putut curma la timp prac
ticile oneroase. Cu atît mai 
mult cu cit „binevoitorii" ce 
s-au pus în acțiune chiar in 
momentul arestării de
monstrează că „lupul" nu 
era singuratic. Faptele ne 
arată că mai sînt și alte 
măști — ale complicității, 
ale indiferenței — care se 
cer smulse, pentru a se în
sănătoși climatul intr-o in
stituție a sănătății.

DE GARANȚIE
Prin atelierele sale de repara

re a aparatelor de măsură, între
prinderea pentru raționalizarea 
și modernizarea instalațiilor ener
getice I.R.M.E.-București asigură 
repararea gratuită, în perioada de 
garanție, a aparaturii de măsură 
electrică și electronică importa
tă prin I.S.C.E. Tehnoimport și 
I.S.C.E. Mașinimport de la fir
mele : Metra Blansko și Tesla 
Bmo (Cehoslovacia), Veb Elek- 
tro-Aparate-Werke Berlin-Trep- 
tow, R.F.T. Zentraler-Ausland- 
Service, Elektronische Mesttech- 
nik-Berlin (R.D. Germană), Ganz 
și Metrimpex-Budapesta.

LOTO
numerele extrase la tragerea specială 

din 7 august 1970
EXTRAGEREA

56 64 39
EXTRAGEREA

79 28 19
EXTRAGEREA

62 16 
EXTRAGEREA

48 16
EXTRAGEREA

43 24 66 34
Fond de premii : 2 091 500 lei.

l

A
A

A
A

83 54 80 9 29

Il-A 63 71 84
III-A 48 71 4

V-A 77 29 51

68
51
61
78
76

în ultimii doi ani s-au descoperit 
în zonele nordice și de coastă ale 
continentului american și ale Europei 
cele mai mari zăcăminte de țiței în
registrate de la darea în exploatare 
a surselor de petrol din Orientul 
Mijlociu și din nordul Africii. Un 
consorțiu condus de „Phillips Petro
leum Co.“ a descoperit, recent, pe 
țărmul nordic al Mării Nordului, un 
zăcămînt de țiței a cărui capacitate 
de producție încă nu e precizată, dar 
care reprezintă după toate probabili
tățile rezerve exploatabile de mai 
multe sute de milioane de tone. Este 
deci cel mai mare cîmp petrolifer 
descoperit pînă acum în zona Euro
pei occidentale. La aceasta se adaugă 
descoperirea, în luna mai, de către 
un consorțiu americano-european, a 
zăcămîntului de petrol din apropierea 
coastei olandeze, a cărui capacitate 
încă nu este cunoscută, dar care pare 
a fi destul de însemnată.

Zăcămintele arctice din Alaska fac 
parte din categoria cimpurllor „gigan
tice". Evaluarea inițială a rezervelor 
cîmpului petrolifer din Alaska la 1 
pină la 1,5 miliarde tone a fost ur
cată recent la un maximum posibil 
de 2,75 miliarde tone de rezerve ex
ploatabile.

Cu toate că zăcămintele din Alaska 
se situează printre cele mai mari cim- 
puri petrolifere descoperite vreodată 
in America de Nord, s-a stabilit 
totuși că ele nu modifică fundamen
tal situația aprovizionării Statelor 
Unite, deși aduc o contribuție pre
țioasă la aprovizionarea acestora. 
Consumul global de petrol al State
lor Unite pe anul 1970 este evaluat 
la aproximativ 700 milioane tone și 
pină în 1980 el va depăși cu puțin 1 
miliard de tone. Pentru media anilor 
’70 rezultă deci pentru Statele Unite 
un consum anual de circa 850 milioa
ne tone. Chiar și estimarea maximă 
de azi a rezervelor din Alaska la 2,75 
miliarde tone corespunde deci doar 
consumului mediu american al anilor 
’70 pe o perioadă de numai trei ani. 
Rezervele din Alaska vor putea în cel 
mai bun caz să acopere creșterea 
consumului de petrol in deceniul al 
șaptelea.

în ce privește rolul zăcămin
telor din Marea Nordului pentru a- 
provizionarea cu petrol a Europei 
occidentale, situația este limpede. 
Consumul de petrol vest-european va 
atinge in 1970 circa 600 milioane tone 
și se va dubla aproximativ în cursul 
unui deceniu. Zăcămintele din Marea 
Nordului, cu rezerve totale de pro
babil numai cîteva sute de milioane 
de tone, nu pot contribui decît cu o 
cotă relativ redusă la aprovizionarea 
Europei occidentale.

Toate aceste estimări au un carac
ter schematic și, ca atare, nu vor co
respunde pe deplin evoluției reale, 
care, firește, nu se desfășoară potrivit 
unei scheme. Ele pun doar în lumi
nă raportul cantitativ, aproximativ, 
dintre zăcămintele de petrol din Ma
rea Nordului ți volumul consumului

în zonele în al căror cadru de apro
vizionare se situează ele. Este foarte 
probabil că in Arctica americană, cit 
și in Marea Nordului se vor desco
peri noi zăcăminte de petrol. însă tot 
atît de evident e faptul că zăcămin
tele petrolifere nordice au o însem
nătate limitată nu numai in raport 
cu volumul intens crescind al consu
mului din emișfera nordică, dar și 
pentru că ele produc un petrol foar
te costisitor. Prospectarea petrolului 
in regiunile arctice ca și în Marea 
Nordului este dificilă și extrem de 
costisitoare. Distanțele față de zonele 
de consum sînt mari și necesită in
vestiții extraordinar de mari pentru 
instalațiile de exploatare și conducte. 
Astfel, „Phillips Petroleum" estimea
ză totalul investițiilor în zăcămintele 
descoperite de ea în Marea Nordului, 
inclusiv o conductă submarină 
pină la cea mai apropiată coastă en
gleză, la circa 500 milioane dolari, 
sumă ce ar putea să crească conside
rabil prin cheltuieli suplimentare 
pentru creșterea cîmpului petrolifer.

Dependența aprovizionării cu petrol 
a pieței mondiale de Orientul Mij
lociu și Africa de nord nu slăbește 
deci decit în mică măsură prin zăcă
mintele de petrol din nord. Rezervele 
de petrol din Orientul Mijlociu și din 
Africa de nord reprezintă două treimi 
din rezervele mondiale. Acumulările 
de petrol din această zonă sînt atît 
de uriașe îneît pot fi cu greu concu
rate. Datorită forajelor de rutină ale 
societăților petroliere, rezervele se 
dovedesc a fi din an în an mai 
mari. Din bilanțul anilor ’60 rezultă : 
la 1 ianuarie 1960, rezervele consta
tate ale Orientului Mijlociu reprezen
tau 25 miliarde tone, pînă la 1 ianua
rie 1970 ele au urcat la 37 miliarde 
tone, deși în deceniul scurs s-au ex
tras prin producția curentă peste 4 mi
liarde tone. Fără a face vîlvă, în pe
rioada 1960—1969 au fost deci pros
pectate în Orientul Mijlociu rezerve 
suplimentare de 16 miliarde tone, la 
care se adaugă încă aproape 6 mi
liarde tone suplimentare descoperite 
în Libia și în Algeria. Față de aceas'ă 
creștere netă a rezervelor din Orien
tul Mijlociu și Africa de nord, în ță
rile occidentale nu s-a înregistrat in 
perioada 1960—1969 vreo creștere netă 
a rezervelor. Aici, rezervele prospec
tate și producția curentă au fost 
aproximativ de același nivel. în 
Orientul Mijlociu au rămas neatinse 
pînă în prezent mari și promițătoare 
structuri petrolifere. Astfel, se pre
supune existența în centrul Golfului 
Persic a unui uriaș cîmp petrolifer 
submarin, de care încă nu s-a atins 
nimeni. în Irak se lucrează la pros
pectarea cîmpului petrolifer de la 
Rumallah-Nord. despre care se pre
supune că ar fi unul din cele mal 
bogate terenuri ale Orientului Mijlo
ciu. Tot din Irak se comunică că gru
pul francez ERAP. care activează în 
cadrul convenției privitoare la petrol, 
a dat de noi zăcăminte.



La MOSCOVA s-au încheiat tratativele 

soviete — vest-germane

TRATATUL
dintre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei 

a fost parafat
GROMÎKO : „Rezultate pe care ambele părți le apreciază 

pozitiv"
SCHEEL : „O nouă pagină în relațiile dintre cele două 

țări"

MOSCOVA 7 (Agerpres).— Agenția 
TASS anunță că, vineri 7 august, la 
Moscova au luat sfirșit tratativele 
începute la 27 iulie, în numele guver
nelor lor, de către ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, și ministrul afacerilor externe 
al R.F. a Germaniei, Walter Scheel, 
în timpul convorbirilor, au fost ana
lizate probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două state.

Spre satisfacția părților, ca rezultat 
al tratativelor a fost elaborat textul 
tratatului dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Federală a Germaniei, text 
care a fost parafat vineri, mențio
nează TASS.

între cei doi miniștri a avut loc, 
de asemenea, un schimb de păreri 
într-o serie de probleme internațio
nale de interes reciproc.

După cum anunță agenția TASS, 
ministrul afacerilor externe al R.F. 
a Germaniei, Walter Scheel, a de
clarat pe aeroport la plecarea din 
Moscova : „Am încheiat convorbiri 
îndelungate și complexe. S-a reușit 
să se obțină un rezultat care satis
face ambele părți. Tratatul asupra 
căruia am căzut de acord vizează 
viitorul, el urmînd să deschidă o 
nouă pagină în relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și R. F. a Germaniei.

Tindem, în același timp — a spus 
în continuare Walter Scheel — spre

★

BONN 7 (Agerpres) — Cu prilejul 
unei conferințe de presă ținută vineri 
la Bonn, purtătorul de cuvînt al gu
vernului Republicii Federale a Ger
maniei, Konrad Ahlers, a declarat că, 
în seara de 8 august, toți miniștrii se 
vor întîlni într-o primă ședință de in
formare în legătură cu tratatul para
fat la Moscova. în continuare, purtă
torul de cuvînt a dat citire unei de
clarații a cancelarului Willy Brandt, 
care și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu succesul tratativelor de la 
Moscova și, totodată, convingerea că 
tratatul va avea drept rezultat o îm
bunătățire a relațiilor dintre Republi
ca Federală a Germaniei și Uniunea

Monza (Italia). — Demonstrație a muncitorilor de la fabrica „Phillips'din 
localitate, pentru satisfacerea revendicărilor lor economice

ITALIA
Rumor a predat 
funcțiile noului 

premier, Colombo
ROMA 7 (Agerpres) — Fostul 

prim-ministru al Italiei, Mariano 
Rumor, a predat ieri în mod oficial 
funcțiile pe care le-a deținut, succe
sorului său, Emilio Colombo. Cu a- 
cest prilej, între oei doi oameni de 
stat, ambii membri ai Partidului 
Creșt:n-Democrat, a avut loc o înde
lungată convorbire.

Mariano Rumor nu mai face parte 
din cabinetul cvadripartit condus de 
Emilio Colombo, care este al 32-lea 
guvern italian din perioada postbeli
că.

COPENHAGA - CONFERINȚA MONDIALA 
în problema învățămîntului 

și formației agricole
COPENHAGA 7 (Agerpres). — La 

Copenhaga se desfășoară în prezent 
lucrările unei conferințe mondiale în 
problemele învățămîntului și forma
ției agricole, organizată sub egida 
UNESCO, F.A.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură) și B.I.T. (Biroul Inter
național al Muncii). La conferință 
participă peste 400 de delegați, re- 
prezentînd 106 țări și numeroși ob
servatori atît din partea unor orga
nizații oficiale interguvernamentale, 

îmbunătățirea relațiilor dintre Euro
pa de Est și de Vest. De la bun în
ceput am lăsat să se înțeleagă în mod 
clar că pentru noi nu este vorba nu
mai de a reprezenta interesele națio
nale ale R.F. a Germaniei. Vrem să 
contribuim la destinderea încordării, 
care va fi spre binele tuturor popoa
relor din Europa. Țelul nostru este de 
a contribui la o mai mare securitate 
și la o mai rodnică coexistență în
tre noi. Plecăm din Moscova cu sen
timentul că am pus o bază solidă 
pentru o asemenea evoluție, spre care 
tindem".

La rîndul său, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
a subliniat că tratativele „au fost în
cununate de rezultate pe care ambele 
părți le apreciază pozitiv.

Guvernul sovietic este convins că 
aceste rezultate corespund atît inte
reselor îmbunătățirii dezvoltării și ex
tinderii colaborării între țările noas
tre. cît și intereselor destinderii con
tinue în Europa și securității euro
pene".

Walter Scheel a părăsit vineri la 
prînz Moscova, plecînd spre patrie, 
împreună cu W. Sheel au plecat se
cretarul de stat la Cancelaria fede
rală, Egon Bahr. și secretarul de stat 
în M.A.E. al R.F.G., Paul Frank, pre
cum și ceilalți membri ai delegației 
vest-germane.

¥

Sovietică, el constituind o contribuție 
substanțială la cauza păcii în Europa. 
Guvernul federal privește cu seriozi
tate eforturile sale în vederea unei 
destinderi și este interesat în conti
nuare într-o colaborare constructivă, 
a declarat cancelarul federal.

Răspunzînd unor întrebări ale zia
riștilor. purtătorul de cuvînt vest- 
ge.rman a precizat că tratatul va fi 
semnat la Moscova, probabil, săptă- 
mîna viitoare. începînd de la 9 au
gust, a conchis Ahlers, vor fi infor
mați liderii opoziției, precum și con
ducerile partidelor social-democrat și 
liber-democrat.

IRLANDA DE NORD

La Londonderry 
incidentele continuă
LONDONDERRY 7 (Agerpres) — 

în orașul Londonderry din Irlanda de 
Nord, continuă incidentele între popu
lația catolică și trupele britanice.

în cursul nopții poliția a făcut uz 
de gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia un grup de manifestanți în car
tierul catolic Bogside. Mai multe per
soane au fost arestate.

Surse ale poliției au menționat că 
în capitala nord-irlandeză atmosfera 
se menține calmă.

cît și a unor organizații particulare, 
semi-particulare sau confesionale.

în ședința inaugurală, directorul 
general al UNESCO, Rend Maheu, 
a subliniat că această conferință, 
plasată sub semnul Anului interna
țional al educației, trebuie să de
monstreze că „învățămîntul agricol 
va înceta să rămînă o rudă săracă 
a educației".

Ca președinte al conferinței a fost 
ales prof. Mohamed Nour, fost mi
nistru în guvernul sudanez.

RELAȚIILE
ECONOMICE DINTRE

TARILE NORDICE 
ÎNCHEIEREA REUNIUNII 

DE LA TRONDHEIM
OSLO 7 (Agerpres). — în localita

tea norvegiană Trondheim a avut loc 
joi o reuniune a primilor miniștri ai 
Suediei, Danemarcei, Finlandei, Iș- 
landei și Norvegiei, consacrată exa
minării unor probleme privind coo
perarea între țările nordice pe dife
rite planuri, precum și a intențiilor 
Norvegiei și Danemarcei de a începe 
tratative cu C.E.E. în vederea admi
terii lor în Piața comună. într-un 
comunicat difuzat la încheierea reu
niunii, organizată la inițiativa pri
mului ministru norvegian, Per Bor- 
ten, se subliniază că participanții au 
hotărît crearea unui ‘ Consiliu minis
terial nordic și intensificarea colabo
rării lor pe' plan economic, tehnic și 
cultural. S-a convenit organizarea u- 
nei noi reuniuni, în luna noiembrie, 
la Copenhaga pentru a se discuta 
mijloacele de întărire a cooperării 
politice între țările nordice.

MAROC

Remaniere 
ministeriala
RABAT 7 (Agerpres). — La Ra

bat, s-a anunțat că regele Marocu
lui, Hassan al II-lea, a procedat la 
o remaniere a guvernului, din com
ponența căruia au ieșit ministrul a- 
griculturii și reformei agrare, Moha
med Benhima, și ministrul lucrărilor 
publice și comunicațiilor, Mohamed 
Imani. Cu toate că nu a fost dată 
nici o explicație a acestei măsuri, 
surse din Rabat, citate de agenția 
Reuter, au menționat că a fost des
chisă o anchetă în legătură cu felul 
în care cei doi miniștri și-au con
dus departamentele respective.

Primul ministru. Ahmed Laraki, a 
preluat, în mod provizoriu, condu
cerea Ministerului Agriculturii, iar 
ministrul de interne, generalul Mo
hamed Oufkir, și-a asumat porto
foliul lucrărilor publice și comuni
cațiilor.

PENTRU INTERZICEREA 
TUTUROR ARMELOR 

NUCEEARE
Un grup de 35 de personalități 

britanice, între care mai mulți 
membri ai Camerei Comunelor, 
au publicat in ziarul „Times" o 
scrisoare cerînd interzicerea tu
turor armelor nucleare. Subli
niind că bomba atomică aruncată 
in urmă cu 25 de ani asupra 
Hiroșimei „a provocat suferințe 
cumplite unor oameni nevino- 
vați“, semnatarii scrisorii arată 
că „atita timp cît armele nu
cleare nu vor fi interzise, asupra 
întregii omeniri va continua să 
planeze un grav pericol". Printre 
cei ce au semnat scrisoarea se 
află deputății Michael Fott și 
Frank Alaun, precum și actorii 
Alfie Bass și Sybil Thorndike.

BOLIVIA

Spre un test decisiv ?
Se multiplică verti

ginos focarele de ten
siune in Bolivia : cri
za guvernamentală, di
sensiunile serioase din 
rîndul forțelor armate. 
Comandanții mai mul
tor regimente au a- 
dresat un ultimatum 
președintelui Ovando 
Candia, cerîndu-i să 
înlăture din funcții pe 
cei trei șefi ai forțe
lor armate, respectiv 
generalul Rogelio Mi
randa, comandantul 
trupelor terestre, ge
neralul Fernando Sar
tori, aviație, și amira
lul (grad curios într-o 
țară lipsită de marină) 
Alberto Albaracin. La 
rîndul lor, liderii sindi
cali au cerut președin
telui destituirea „ex
tremiștilor de dreapta", 
între care ministrul 
de interne, Ayoroa, co
lonelul Valencia, mi
nistrul industriei.

Criza a fost declan
șată de încercarea mi
nistrului de interne de 
a-1 aresta, fără să-1 a- 
nunțe pe președinte, 
pe fostul comandant 
al forțelor armate, ge
neralul Juan Jose 
Torrez. Refuzind să 
răspundă somației, 
Torrez s-a refugiat la 
domiciliul președinte
lui Ovando Candia, 
care e pus acum în fa
ța unei definiri : ori 
înclină spre acceptarea 
pretențiilor cercurilor 
conservatoare, ori le 
respinge și decide să 
ducă mai departe pro
cesul de transformări 
progresiste, inițiat la 26 
septembrie 1969. Cen
trala muncitorească bo- 
iiviană acuză căpete
niile forțelor conserva
toare că „au planifi
cat o lovitură fas
cistă, a cărei primă

victimă va fi clasa 
muncitoare boliviana". 
Ca prim pas, lovitura 
ar însemna impunerea 
unui guvern totalmen
te militar, adica expul
zarea ultimilor trei mi
niștri civili, identifi
cați cu orientarea pro
gresistă. Se știe că mi- 
litanți înarmați ai 
„falangei socialiste 
boliviene" (grupare de 
dreapta, in ciuda titu
laturii), au ocupat clă
direa universității San 
Andreas din La Paz, 
într-o manevră care, 
agitînd falsul pretext 
al „expulzării comu
niștilor din universi
tate", urmărea să a- 
tingă pe membrii ci
vili ai cabinetului pen
tru a completa astfel 
jocul a cărei primă 
victimă fusese Qui
roga Santa Cruz, mi
nistrul minelor și 
petrolului. împreju
rarea a motivat ce
rerea de demisie a 
ministrului informații
lor, Alberto Bailey Gu
tierrez, concomitent cu 
denunțarea de către a- 
cesta a „prezenței mi
litarilor reacționari ce 
pun stăpînire pe gu
vern". Bailey a revenit 
asupra demisiei, la ce
rerea președintelui, 
dar consiliul suprem 
al forțelor armate in
sistă ca ministrul in
formațiilor să fie scos 
din guvern pentru „ca
lomnii".

în aceste condiții, 
accentuate de zvonu
rile insistente despre 
o iminentă lovitură de 
stat de dreapta, preșe
dintele Candia a con
vocat cabinetul. După 
o reuniune de 12 ore 
în care s-a discutat 
criza politică din țară, 
generalul Ovando Can

agențiile de presă transmit:
La Viena a avut Ioc vinerl 

cea de-a 30-a ședință de lucru 
a reprezentanților Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite cu privire la limi
tarea cursei înarmărilor strategice.

R.P. Albania și Turcia au 
semnat la Ankara un protocol pri
vind schimburile culturale pe anii 
1970—1971, relatează agenția A.T.A. 
Protocolul a fost semnat cu prilejul 
vizitei in Turcia a unei delegații cul
turale albaneze, conduse de Misto 
Treska, președintele Comitetului al
banez pentru relații de prietenie și 
culturale cu străinătatea.

Președintele Mobutu și-a 
încheiat vizita sa oficială 
la Washington.In caPitala fede- 
rală americană el a conferit cu pre
ședintele Nixon, secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers. și cu alte 
Oficialități. în cadrul întrevederilor 
au fost abordate probleme referitoa
re la situația din Africa, relațiile 
Statelor Unite cu țările din acest 
continent, precum și probleme de in
teres reciproc. Președintele Republi
cii Democratice Congo (Kinshasa) își 
continuă vizita în Statele Unite, în 
itinerariul său fiind . incluse orașele 
San Francisco și Las Angeles.

îngrijorările exprimate 
de guvernele arhipelaguri
lor Bahamas și Bermude !n 
legătură cu hotărîrea autorităților 
americane de a abandona în Atlan
tic, in zonele apropiate de insulele 
amintite, o anumită cantitate de 
conteinere conținînd gaze iritante, 
au fost adu.se la cunoștința guvernu
lui Statelor Unite de către Marea 
Britanie, a declarat un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe 
britanic. Reprezentanții britanici au 
sugerat anularea acestui proiect, care 
ar urma să fie pus în aplicare la 
18 august. Aceeași îngrijorare a fost 
exprimată și de secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, care a cerut guvernului 
Statelor Unite o serie de „informații 
oficiale" asupra planurilor acestuia 
de a scufunda în apele Atlanticului 
conteinere încărcate cu gaze toxice.

Criza cărbuneluiMntinuă în
Europa Occidentală. în primele 6 luni 
ale anului s-a inregistrat o nouă mic
șorare a cererii de consum. Avînd în 
vedere că producția a scăzut într-un 
ritm mai lent decit cererea, stocurile 
de cărbune au continuat să crească.

Prezența militară brita
nică în Extremul Orient va 
fi in viitor „modestă", a declarat mi
nistrul apărării al Marii Britanii, lor
dul Carrington, care s-a înapoiat joi 
la Londra dintr-un turneu efectuat 
în această regiune a lumii. Ministrul 
britanic urmează să prezinte guver
nului un raport asupra turneului său.

Ziarul londonez „Eve
ning Standard" a dat publi-

dia și-a anunțat inten
ția de a renunța la 
președinția țării. Re
prezentanți ai forțelor 
armate i-au cerut să 
rămînă în fruntea sta
tului și i-au promis tot 
sprijinul. în dimineața 
zilei de marți, la ce
rerea tinerilor ofițeri 
și comandanți ai unor 
unități militare, cei 16 
membri ai guvernului 
au demisionat în bloc 
pentru a oferi mînă li
beră președintelui, în 
vederea desemnării u- 
nui nou cabinet. Ob
servatorii consideră că 
demisia colectivă a ca
binetului nu a rezol
vat criza, dat fiind că 
ofițerimea tînără se 
menține intransigen
tă în ce privește cere
rea de înlăturare a co
mandanților celor trei 
arme. Președintele O- 
vando Candia a avut o 
întîlnire cu liderii sin
dicatelor muncitorești 
și organizațiilor stu- 
dențimii, prima de la 
venirea la putere. Cu 
acest prilej, liderii sin
dicali și ai organiza
țiilor studențești l-au 
asigurat de sprijinul 
lor cu condiția ca pre
ședintele să adopte 
măsuri adecvate pentru 
a proteja „procesul 
deschiderii democrati
ce". După această în
tîlnire, președintele a 
declarat că „procesul 
politic Intră într-o 
nouă fază, de acum 
fără oscilări" si că ,.e- 
xistă o coincidentă în
tre revendicările of’te- 
rlmiî tinere si r»1» ale 
maselor ponulare".

Zilele următoare vor 
aduce clarificări în 
evoluția situației din 
Bolivia.

V. OROS
Rio de Janeiro 

citații rezultatele unui son
daj de opinie din care reiese că in
tenția actualului guvern conservator ' 
de a relua vinzările de arme către 
Republica Sud-Africană a fost pri
mită cu îngrijorare în rîndul popu
lației britanice. Potrivit sondajului, 
numai 20 la sută din cei chestionați 
s-au declarat de acord cu ideea pre
conizată de ministrul afacerilor ex
terne, Douglas-Home.

Stabilirea unui amplu 
program de schimburi cul
turale între universitățile 
chiliene și cubaneze, 3 £ost 
anunțată de către secretarul general 
al Universității din Santiago de 
Chile, Ricardo Lagos, care, împreună 
cu un grup de profesori chilieni, a fă
cut recent o vizită în Cuba.

Eembrii viitorului echi
paj al navei „Apollo-14", 
Alan Shepard, Edgard Mitchel, Eu
gene Cernan și Joe Engle, vor face 
între 10 și 14 august o serie de an
trenamente în R. F. a GermanieL 
Ei vor studia, totodată, craterul 
Noerdlingen, format în urma căde
rii meteoriților pe suprafața terestră.

în localitatea Sakkara, 
situată la treizeci de km de capi
tala egipteană, Cairo, a fost descope
rit cel mai mare templu construit în 
timpul faraonului Ramses al II-lea.

S.U.A. — Distrugeri provocate de uraganul „Celia" în orașul Corpus 
Christi (statul Texas)

EVENIMENTELE DIN
ORIENTUL APROPIAT 

în perspectiva reluării misiunii Jarring: 
contacte diplomatice, convorbiri, 

precizări
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— O vie activitate diplomatică se 
desfășoară în prezent la O.N.U. în 
legătură cu iminenta reluare a mi
siunii ambasadorului Gunnar Jarring, 
în vederea unei soluționări politice 
a conflictului ’ din Orientul Apropiat. 
După cum relatează agenția Reuter, 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a lucrat la raportul ce urmează să 
fie prezentat Consiliului de Secu
ritate, prin care va anunța hotărî
rea sa de reactivare a misiunii 
ambasadorului Jarring.

Pe de altă parte, ambasadorul 
Jarring a început să-și pregătească 
misiunea, înmulțind contactele cu 
diferiți diplomați. Joi, el a avut în
trevederi cu ambasadorul Israelului 
la O.N.U., Josef Tekoah, și cu amba
sadorul Marii Britanii, Frederic War
ner. Reprezentantul personal al se
cretarului general al O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat încearcă, în pre
zent, să elaboreze o procedură de 
desfășurare a consultărilor viitoare 
cu părțile direct implicate în con
flict. S-a precizat, totodată, că data 
începerii convorbirilor nu va fi 
anunțată decit după ce va intra în 
vigoare un acord privind încetarea 
focului între Israel, R.A.U. și Iorda
nia.

ISTANBUL 7 (Agerpres). — Mini
strul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmoud Riad, care a sosit într-o

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
 « 

REPUBLICA ARABĂ UNITĂ Șl ISRAEL 
AU ACCEPTAT ÎNCETAREA FOCULUI 
ÎNCEPÎND DE VINERI ORELE 22,00 

PE 0 PERIOADĂ DE CEL PUȚIN 90 DE ZILE
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Secretarul de stat William Rogers 
a anunțat acceptarea de către Repu
blica Arabă Unită și Israel a pro
punerii privind încetarea focului — 
începînd de vineri 7 august, orele 
22,00 G.M.T. — pe o perioadă de cel 
puțin 90 de zile. El și-a exprimat 
speranța că această hotărîre „va a- 

Monumentala construcție se află în 
apropierea unui alt templu, ridicat în 
timpul domniei aceluiași faraon, des
coperit în 1942.

Trebuie intensificată co
operarea economică polo
no - vest-germană, a declarat 
primul ministru al landului Renania 
de nord-Westfalia, Heinz Kiihn, care 
s-a înapoiat la Frankfurt după o vizită 
făcută în Polonia. Referindu-se la re
lațiile dintre cele două țări, Kiihn a 
afirmat că trebuie găsită o formulă 
pentru frontiere, asigurate contrac
tual, informează agenția D.P.A.

„Cosmos-355" VinerI a fost 
lansat în Uniunea Sovietică satelitul 
artificial al Pămîntulul „Cosmos-355". 
Satelitul are la bord aparatură știin
țifică destinată continuării cercetării 
spațiului cosmic, conform unui pro
gram anunțat anterior, relatează a- 
genția TASS. Aparatele de la bor
dul satelitului funcționează normal.

Asupra rolului aviației a- 
mericane în operațiunile 
militare din Cambodgia a in- 
sistat ministrul apărării al S.U.A., 
Melvin Laird, în cadrul unei confe
rințe de presă ținute la Washington. 
El a subliniat că raidurile sînt menite 
să sprijine regimul instalat la Pnom 
Penh și să lovească în liniile de apro
vizionare ale forțelor patriotice. 
Bombardarea liniilor de aproviziona
re și a șoselelor strategice va conti
nua, a precizat Laird.

vizită de două zile la Istanbul, a 
avut vineri o întrevedere cu omolo
gul său turc, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, în cursul căreia a fost examinată 
evoluția situației din Orientul Apro
piat. Riad s-a întîlnit, de asemenea, 
cu ministrul belgian al afacerilor 
externe, Pierre Harmel, aflat într-o 
vizită particulară in Turcia.

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres).— 
Prim-vicepreședintele Tanzaniei, A- 
beid ‘ Amâni Karume, a declarat, în 
cadrul unui discurs rostit la o ma
nifestație populară, că țara sa spri
jină propunerile americane de solu
ționare a crizei din Orientul Apro
piat. El a anunțat, totodată, că, în 
numele partidului Afro-Shirazi, al 
cărui lider este, a trimis telegrame 
președintelui Nasser și premierului 
israelian, Golda Meir, în care salută 
acceptarea „planului Rogers" de că
tre cele două guverne.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul în fața unei subco
misii a Camerei Reprezentanților 
pentru probleme externe, secretarul 
de stat, William Rogers, a declarat că 
Statele Unite sînt „încurajate de re
centa evoluție a încercărilor de a se 
pune capăt conflictului arabo-israe- 
lian". Ar fj însă prematur, a preci
zat el, de a face un pronostic asu
pra rezultatului final al propunerilor 
de soluționare a crizei.

vansa perspectivele pentru o pace 
justă și durabilă în Orientul Apro
piat".

Observatorii precizează că in ca
zul Iordaniei nu este necesară o de
clarație de încetare a focului, întru- 
cît la Amman nu a fost denunțată 
expres rezoluția O.N.U. din iunie 
1967 privind încetarea focului.

Vicepreședintele R.P. 
Chineze, Dun Bi-u, și pre
mierul Consiliului de Stat, 
CÎU En-laî, s_au *ntîlnit Vineri cu 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, Ga- 
afar El Numeiry, care a sosit într-o 
vizită oficială la Pekin, tn aceeași zi, 
la Pekin au început convorbirile din
tre Gaafar El Numeiry și Ciu En-lai. 
Părțile. Informează agenția China 
nouă, au procedat la un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor reciproce și cu pri
vire la probleme internaționale de 
interes comun.

URUGUAY

A treia răpire 
în ultimele

opt zile
în cursul dimineții de ier., un nou 

funcționar nord-american, dr. Claude 
Fly, angajat de guvern, a fost răpit 
la' Montevideo de către organizația 
ilegală „Tupamaros". Nu se cunosc 
încă împrejurările răpirii sale. Co
municatul poliției precizează numai 
că automobilul funcționarului ame
rican a fost descoperit intr-unui din 
suburbiile capitalei Uruguayului. Po
trivit declarațiilor purtătorului de 
cuvînt al ambasadei S.U.A., noua vic
timă este un specialist in proble
mele solului și lucrează din 1968 în 
Uruguay, pe bază de contract cu 
Ministerul Agriculturii.

Dr. Claude Fly este al treilea ce
tățean străin cu statut diplomatic 
răpit în ultimele opt zile la Monte
video de către membrii organizației 
„Tupamaros". ' Ceilalți doi sînt : 
consulul general al Braziliei, Aloy
sio Mares Dias Gomide, și consilie
rul american Daniel Mitrione.

Este știut că în schimbul eliberă
rii ultimilor doi diplomați, „los tu
pamaros" a cerut guvernului elibe
rarea unui număr de 180 deținuți 
politici din țară. Răgazul acordat 
autorităților de la Montevideo pen
tru a accepta sau nu schimbul a ex
pirat la miezul nopții de vineri 
Potrivit termenilor ultimatum-ulu' 
difuzat de membrii organizației la 
postul de radio din Montevideo, 
soarta celor doi prizonieri depinde 
exclusiv de hotărîrea - guvernului 
Uruguayan. Or, pină in p.^zent au
toritățile n-au făcut altceva decit 
să-și reafirme refuzul categoric 
de a negocia cu organizația „Tu
pamaros". Dat fiind că numărul 
deținuților pe care îi revendică a 
crescut, „las tupamaros" ar aștepta 
pină marți răspunsul autorităților.

în capitala uruguayană domnește 
neliniște și tensiune. Pe de o parte, 
răpirea diplomaților se pare că a 
creat serioase disensiuni în cabinet. 
Sînt concludente, în acest sens, decla
rațiile ministrului de externe, parti
zan al negocierii cu organizația ile
gală, și cele ale ministrului de inter
ne. potrivit cărora, în baza legilor 
supreme ale statului, eliberarea 
deținuților politici nu poate fi hotă- 
rîtă de puterea executivă. Pe de altă 
parte, există temerea că cei doi di
plomați ar putea fi executați în 
cazul neacceptării condițiilor pentru 
eliberarea lor.

Cazul nu este singular. Nu au tre
cut decit patru luni de la asasinarea 
ambasadorului vest-german la Ciu
dad de Guatemala, contele Karl von 
Spretti, de (către membri ai organi
zației Forțele Armate Rebele. Tragi
cul eveniment s-a produs ca urmare 
a refuzului, categoric, al autorităților 
guatemaleze de a accepta condițiile 
răpitorilor.

De altfel, cele relatate nu sînt 
decît două episoade dintr-un nesfîr- 
șit șir de acte similare. Seria ră
pirilor de diplomați și oameni 
politic; cu scopul de a se exercita 
presiuni asupra autorităților din res
pectiva țară, a fost deschisă în Gua
temala în urmă cu doi ani. Atunci 
victima a fost ambasadorul Statelor 
Unite, John Gordon Mein, care, în
tr-o încercare de evadare, a fost ucis 
de răpitorii săi. La numai un an, 
în 1969, este răpit ambasadorul 
S.U.A. in Brazilia, Charles Burke 
Elbrick, și, în schimbul eliberării 
sale, autoritățile acordă libertatea 
unui număr de 15 deținuți politici, 
în anul 1970 au loc mai multe răpiri 
de diplomați străini în Guatemala, 
Brazilia, Republica Dominicană, Ar
gentina. Sînt răpiți doi tehnicieni 
vest-germani în Bolivia, fastul pre
ședinte argentinean Aramburu, așa- 
sinat apoi de membrii organizației 
clandestine „Montoneros", și fostul 
ministru de externe columbian, Fer
nando Londono y Londono.

Avînd implicații politice nu numai 
de ordin intern, ci și pe planul 
relațiilor diplomatice, problema ră
pirilor de persoane acreditate în di
verse capitale latino-americane și de 
personalități politice a fost înscrisă 
și pe agenda lucrărilor ultimei se
siuni ministeriale a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), ce s-a 
desfășurat la sfîrșitul lunii iunie la 
Washington. Documentul adoptat de 
participanți consideră aceste acte ca 
„delicte de drept comun, a căror 
gravitate le transformă în crime îm
potriva umanității". Se recomandă 
ca un comitet juridic interamerican 
să studieze căile de eliminare a a- 
cestor acțiuni, iar țările al căror cod 
penal nu prevede sancționarea aces
tor fapte să adopte măsurile de 
rigoare. Deocamdată însă, ultimele 
evenimente din Uruguay demon
strează că încă nu s-a ajuns la so
luții eficiente.

D. M.
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