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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Austriei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți, 
15 septembrie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Austriei la București, Eduard 
Tschbp, la cererea acestuia.

A fost de față Corneliu Mă» 
nescu, ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în legătură cu apropiata 
vizită în Austria a președintelui 
Consiliului de Stat al României. 
Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

în aceste zile, construcția podului rutier de peste Dunăre, de la Giur-
geni — Vadul Oii, a intrat în etapa sa finală. Prin lansarea pe apă și așe
zarea, cu succes, pe pilonii săi de susținere a celui de-al treileq tronson 
metalic al arcului transdanubian, s-a creat posibilitatea certă ca marea 
punte de oțel dintre țărmurile muntene și dobrogene să fie dată în circulație 

pînă la sfîrșitul anului
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CREDITUL AGRICOL
un mare sprijin acordat de stat

cooperativelor, dar care nu întotdeauna 
este dirijat, gospodărit și fructificat

cum se cuvine
jr

agricole 
bănești 

obiective 
tehnico-

An de an, cooperativele 
alocă importante fonduri 
pentru realizarea unor noi 
destinate dezvoltării bazei 
materiale, creșterii producției agri
cole vegetale și animale. Folosind a- 
tit fonduri proprii cît și credite a- 
cordate de stat, numeroase coopera
tive au reușit sâ sporească avuția 
obștească, să înalțe construcții care 
servesc nemijlocit procesului de 
producție, să extindă lucrările de 
îmbunătățiri funciare etc. în unele 
cazuri însă sumele mari cheltuite nu 
fructifică, nu aduc sporuri de pro
ducție corespunzătoare. Cauzele a- 
cestei situații se datoresc, în pri
mul rînd, deficiențelor referitoare la 
studierea oportunității investițiilor, 
amplasarea, execuția și exploatarea 
necorespunzătoare a unor obiective 
agricole. Ne propunem să relevăm 
o serie de aspecte privind acordarea 
creditelor pentru cooperativele agri
cole, necesitatea fundamentării do
cumentațiilor prin prisma criteriilor

ANCHETA INTERNAȚIONALA A „SCÎNTEII"

COMBATEREA POLUĂRII-PREOCUPARE MONDIALĂ

PROTECȚIA NATURII
PROTECȚIA OMULUI

Un om bea un pahar cu apă și... cade ră
pus ; un altul, înalță fericit deasupra capu
lui o conservă cu... aer curat — iată ima
gini pe care fantezia unor contemporani 
caută să le acrediteze mintii noastre ca re- 
prezentînd viitorul — pentru a ne ,,trezi” 
în fața pericolului pe care-I reprezintă po
luarea naturii. „Exagerare I” — spun cei 
care, pe bună dreptate, au în vedere nese
catele posibilități ale omenirii de a-și re
zolva problemele. Din păcate, progresul, 
civilizația se definesc prin fenomene și

procese contradictorii : cu imensele avan
taje și servicii aduse omului de tehnică, 
de economia industrializată, cu uimitoa
rea valorificare a celor mai neașteptate 
resurse ale naturii — dar și cu inevitabilul 
revers — încadrat în ceea ce numim .re
leele secundare ale civilizației", care, 
dacă nu sint tratate sau preîntîmpinate, 
prezintă pericole de degradare a naturii, 
de diminuare a forțelor de reechilibrare 
ale acesteia. (Publicăm cuprinsul anchetei in pa
gina a Vl-a).

*
*
*

*
*

*
*

j

de eficiență economică. Așa cum a 
reieșit din sondajele făcute de re
dacție în numeroase cooperative, din 
discuțiile avute la Banca Agricolă și 
sucursalele acesteia, precum și la 
organele agricole județene, in multe 
cazuri, se acordă credite fără să 
existe certitudinea utilizării lor efi
ciente.

în decursul anilor, Banca Agricolă 
a onorat cu credite majoritatea ce
rerilor justificate ale cooperativelor 
agricole. Se materializează în acea
sta o parte însemnată a sprijinului 
acordat de stat cooperativelor agri
cole pentru dezvoltarea și consolida
rea lor economică. Este una din pîr- 
ghiile care au contribuit și contri
buie la progresul cooperativelor pe 
calea intensificării producției agri- 
oole.

în acest sens pot fi relevate nume
roase rezultate pozitive. în zeci de 
cooperative agricole din județele 
Constanța, Ilfov, Dolj, Arad, Vran- 
cea, Sibiu și altele, creditele au 
servit in mod direct și eficient la 
dezvoltarea unităților respective, a 
bazei lor tehnico-materiale. Coo
perativele agricole din Pecineaga. 
Cobadln sau Chirnogeni. județul 
Constanța, din B’led, N»rău sau 
Tomngtec, județul Timiș, oferă ima
ginea unor unități putem;. ■ conso
lidate cu o avere obștească de 20— 
30 milioane lei.

Utilizînd cu pricepere creditele pri
mite și fondurile proprii, cooperati
va agricolă din Ciorăști, situată în 
zona de cimpie a județului Vrancea. 
a reușit să obțină la suta de hec
tare cite 434 000 Iei venituri bănești. 
Cooperativa agricolă „Unirea", din 
același județ, care a investit sume 
însemnate pentru extinderea plan
tațiilor de viță de vie a realizat o 
producție globală de 1.4 milioane lei 
la suta de hectare. Rezultate asemă
nătoare au obținut și cooperativele 
agricole din Tătăranu, Martinești, 
Timboiești. Păunești și multe altele 
care au manifestat o grijă deosebită 
pentru • investirea fondurilor proprii 
și a creditelor in obiective care să 
asigure sporuri de producție cît mai 
mari, concomitent cu scăderea chel
tuielilor materiale.

în acest an, cooperativele agri- 
beneficiază din plin de credi- 
acordate de stat în mod direct 
pentru construcția complexelor 

zootehnice și a altor obiective mo
derne în cadrul asociațiilor intercoo- 
peratiste. Pe această cale, în majori
tatea județelor țării se construiesc 
mari complexe pentru creșterea por- 

, cilor și păsărilor, îngrășarea taurine
lor și a mieilor, unități cu un grad 
ridicat de mecanizare. ,

însă nu în toate cazurile decizia 
de a .acorda credite este rezultatul 
unei analize serjoase, temeinice, fă
cute pe bază de criterii economice, 
bine precizate. Cauza acestei situații 
constă in ușurința cu care, uneori, 
Banca Agricolă și sucursalele sale au 
aprobat documentațiile tehnice care, 
deși poartă viza organelor agricole

C. BORDEIANU, N. BRUJAN, 
I. NISTOR, FI. ANIȚEI

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășii Satomi Hakamada
si Tomio9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți 15 
septembrie, pe tovarășii Satomi 
Hakamada, vicepreședinte al Pre
zidiului Partidului Comunist din 
Japonia, și Tomio Nishizawa, mem
bru al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J., care își petrec con
cediul de odihnă în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii Paul Niculescu-Mizil și Virgil 
Trofin, membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii s-au efec
tuat informări reciproce asupra

Nishizawa
activității desfășurate de P.C.R. șî 
P.C.J. și au fost discutate unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Cu acest prilej s-a exprimat sa
tisfacția pentru relațiile de priete
nie, colaborare și solidaritate in
ternationalists statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Japonia, s-a sub
liniat hotărîrea comună a celor 
două partide de a dezvolta aceste 
legături și de a milita pentru în
tărirea unității mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

GIND PENTRU
CEI PATRU MILIOANE
imi place dulcea și 

plina lună de septem
brie pentru că e apo
geul de fruct, e cu
lesul ; îmi place luna 
aceasta pentru echili
brul care se realizează 
in poziția astrelor, 
talînd potrivirea 
sensuri, simetrii 
simboluri, care atit
omenește se concen
trează in solstițiul de 
toamnă, limpede ar
monie. Dar peste toate 
acestea, imi place dul
cea și plina lună de

septembrie pentru ci
clica reînnoire spiri
tuală pe care o oficia
ză, solemn și cu ge-

e- 
de 
și 

de

însemnări 
de POP SIMION

neros travaliu, ȘCOA
LA. Cred că nu există 
virstă biologică (și cu 

" atit mai mult una

școlarii de 6 ani — i
Foto : Gh. Vințilă

La școala generală nr. 122 din București, promoției de „boboci 
s-a făcut o primire sărbătorească

spirit) care si nu fie 
sincer atașată faptului 
social, denumit varia
bil, insă cu unul și a- 
celași înțeles, prin cu
vintele : învățătură,
dascăl, clasă, profesor, 
elev. Înțelesurile con
verg, sintem în fața 
unei mereu reluate bă
tălii a omenescului cu 
stihiile neștiinței, a 
neistovită escavare a 
necunoscutului, spre a 
cunoaște, a ști ; sint 
rare activitățile publi
ce în care se recu
noaște atit de deplin, 
de încărcată de sen
suri, ideea de perpe
tuă tinerețe a spiritu
lui în mișcare, cum se 
tntîmplă in cazul 
scolii.

Permită-mi-se ea pe 
aceste temeiuri (și pe 
altele 
biective) să 
școala instituție 
a unei națiuni, 
sa de perpetuă 
nerescență și 
devenire, nucleul 
iradiații în care se iscă 
spirala, gîndirea 
progres, climatul 
civilizație. Aceste vir
tuți organice ale insti
tuției școlare cresc 
nelimitat cînd sint 
puse de acord cu sen
sul evoluției sociale și 
se intercondiționează 
cu activitățile econo
mice ale țării, așa cum 
se intimplă in statul

sentimental-su- 
consider 

primă 
celula 
rege- 
auto- 

cu

de 
de

(Continuare 
in pag. a VII-a) HȘJ

Zece zile în adînairile
a

monetar

FRUCTELE LA IERNAT lacului Bicaz REEVALUĂRI

CUM ESTE PREGĂTITĂ ACȚIUNEA DE RECOLTARE Șl CONSERVARE

A FRUCTELOR /// JUDEȚE CU SPECIFIC POMICOL

Merele, perele, prunele și nucile 
— ca să numim doar reprezentan
tele „aromelor" tîrzii — încovoaie 
în aceste zile, sub greutatea 
crengile pomilor. Culegătorii 
fructe se află in livezi 
duna aceste prețioase 
toamnei. După cum se 
ani — bogați în recolte 
i-au surprins . pe unii 
puțin pregătiți „pentru 
tributul l-au plătit consumatorii, ca 
și fructele depreciate in cîmp ori în 
spațiile de depozitare neamenajatc 
din timp și corespunzător. Cum a 
fost pregătită anul acesta campania 
de preluare a fructelor ? Sint mo
bilizate oare toate forțele disponi
bile, atit la recoltare, cit și la pre
gătirea condițiilor pentru insiloza
re, pentru ca orice risipă să .fie evi
tată ? însemnările de față — rezul
tate dintr-un raid-anchetă în cite-

lor, 
de 

pentru a a- 
darurj ale 
știe, ultimii 
de fructe — 
pomicultori 
campanie" ;

a- 
re- 
in-

va județe deținătoare de mari ba
zine pomicole — vor încerca să răs
pundă acestor întrebări.

în județul Argeș, specialiștii 
preciază că există condiții ca 
coltarea să se desfășoare astfel
cît „nici un măr să nu se piardă", 
iar întreaga cantitate să șa drumul 
silozurilor. Au fost construite. pe 
lingă cooperativele agricole de pro
ducție, 16 silozuri moderne de con
servare a fructelor, cu o capacitate 
totală d»' circa 1 (100 de vagoane. In 
multe plantații și-au făcut apariția 
culegătorii. O dată cu ei și Întreba
rea : care este stadiul pregătirii de
pozitelor pentru insilozare ? Atit la 
C.A.P. cit și la C.L.F. pot fi înre
gistrate unele preocupări demne d.’ 
toată lauda : cooperativele agricole 
de producție din Domnești și Băli- 
lești, de pildă, care încasează anual 
sume importante din valorificarea

PAGINA A V-A

Omul față in față cu el însuși...
• NIMENI NU TRĂIEȘTE SINGUR (anchetă socială 

despre opinia publică).
O ELIXIRUL TINEREȚII.
• R1NDURI PENTRU UN PRIETEN.

merelor însilozate. nu s-au limitat 
numai la a-și construi cite un siloz 
de 60 vagoane fiecare ; aceste spa
ții sint ia ora actuală curățate' Și 
dezinfectate, bune să primească fruc
tele. Cu forțe și posibilități proprii, 
cele două cooperative agricole de 
producție și-au confecționat, de a- 
semenea, mii de lăzi și .lădițe. atî» 
de necesare pentru urgentarea trans
portului și depozitării merelor

C.L.F. Curtea de Argeș are de in- 
silozat in acest an 1 590 tone mere 
Pentru depozitarea lor, conducerea 
C.L.F. a închiriat silozurile coopera
tivelor agricole din Domnești, Vîl- 
săneșli și Curtea de Argeș. Această 
măsură a fost completată cu asigu
rarea unui număr de lăzi pentru 
transport și depozitare de circa 3—4 
ori mai mare decît 
cînd cantități mari 
au rămas multă vreme pe cimp 
s-au depreciat.

Un alt centru care are de preluat 
o producție mare de fructe este cei 
din Cîmpuking. Aici situația spatiilor 
de depozitare este incertă. Din discu
țiile pe care le purtăm cu Ion Barou 
directorul centrului, reținem că, in a- 
ceastă privință, deocamdată — și cu
lesul merelor a început masiv — nu 
se știe nimic precis. Atit Centrala 
de valorificare a legumelor și fructelor 
București, cît și I.L.F. Argeș nu s-au 
decis încă asupra necesarului de 
fructe ce vor fi însilozate aici. Da-

Raid-anchetă realizat 
C. PRIESCU, Gh. CÎRSTEA, 
M. BTZU, P. DOBRESCU și 
Gh. BALTA

anul trecut 
de fructe

<1

de

(Continuare în pag. a Il-a)
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aflăm tncă 
comandă 

era senin,

n ziua de 14 au
gust, in preajma 
amiezei, s-a dat 
semnalul. De pe 

pontonul de suprafață, re
morcat la vasul „Emil Ra- 
coviță" — vas ce aparți
ne Stațiunii de cercetări 
biologice, geologice și geo
grafice „Stejarul“-Pîngă- 
raț.i — o echipă a lan
sat spre adîncurile lacului 
Bicaz, in dreptul golfului 
Potoci, o construcție ciuda
tă. perfect etanșă, cu apa
rență de cisternă petrolieră. 
Mai ciudat chiar decît înfă
țișarea acestei construcții 
era faptul că în partea inte
rioară avea o gură, un soi 
de puț deschis. De ce apa 
n-a pătruns nici o clipă in 
bizara cisternă vom afla 
ceva mai tîrziu...

Deocamdată ne 
pe pontonul de 
E ora 13. „Cerul
.soarele ardea cu putere, 
doar un norișor plutea un
deva. parcă rătăcit în azur, 
imi amintesc bine acest a- 
mănunt" — ne destăinuie 
unul dintre participanșii’ 
aventurii ce urma să în
ceapă.

La momentul fixat, după 
ce s-a constatat că „cister
na" se găsește la adîncimea 
dinainte stabilită — zece 
metri sub suprafața apei — 
s-a dat încă un .semnal și 
doi oameni. în costume u- 
șoare de scafandri auto
nomi, au pornit spre ace
leași adincuri afundîndu-se 
rapid in fosforescența lichi
dă. Erau cei doi investiga
tori subacvali care se pre
gătiseră luni și ani de zile 
in cadrul unui program spe
cial de antrenament și care 
trebuiau să Intre în „cister
nă" — hidrofoiologul Ionel 
Miron și tehnicianul elec
tromecanic Mihai Con
stantin.

Nu s-au rostit discursuri.

n-au răsunat aplauze, deși 
in aoea clipă se dădea star
tul unei experiențe pină azi 
unice in țăra noastră, o au
tentică premieră științifică 
cu ample semnificații și 
perspective : doi ■ oameni 
urmau să trăiască și să 
muncească timp de zece 
zile, fără a se ridica nici 
o secundă la suprafață, in 
adîncurile lacului, în acea 
„cisternă" etanșă, <te fapt 
un minibatiscaf botezat mis
terios L.S.-l (in „tradu
cere": laboratorul submersi
bil nr. 1).

Din jurnalul

c/e bord al unui
batiscaf

E momentul să intreru- 
pem relatarea noastră spre 
a parcurge succint retro
spectiva acestei premiere

otul a început in 
urmă cu patru ani, 
mal precis in 
toamna lui 1966» 

La București avea Ioc a-
tunci un congres internațio
nal cu privire la explorarea 
științifică a Mării Meditera- 
ne. Printre participant se 
numărau și cinci tineri, de 
profesii diferite, unii bio
logi, alții ingineri, pe care 
ti unea aceeași pasiune 
pentru un domeniu dintre 
cele mai fascinante ale a- 
venturii omului modern : 
șederea prelungită sub apă 
în vederea adaptării orga
nismului uman la condițiile

vieții și muncii subacvale. 
Numele celor cinci : Ionel 
Miron (pe care l-am amin
tit mai sus, ceroetător prin
cipal la stațiunea „Steja
rul", care avea de-acum o 
oarecare experiență pe a- 
cest tărîm. deoarece făcuse 
unele încercări de investi
gație submarină la stațiu
nea de cercetări de la Agi- 
gea) ; Constantin Ignătes- 
cu, Iuliu Morariu și Mihai 
$ica (toți trei ingineri lu- 
crînd în cadrul unor insti
tuții bucureștenn) ; Teodor 
Nalbant (biolog la Institutul 
do cercetări piscicole).

O fericită coincidență a 
făcut ca tinerii cercetători 
români să se întîlnească la 
sus-amintltul congres cu 
Jean Aliiiat. unul dintre co
laboratorii apropiați ai lui 
Cousteau, director adjunct 
al muzeului oceanografie 
din Monaco, care — ascul- 
tîndu-le cu atenție ideile și 
planurile cutezătoare — 
le-a dat cîteva sfaturi pre
țioase, îndemnîndu-i ca. îm
preună cu folosirea expe
rienței dobindite pe alte 
meleaguri, să se străduie a 
găsi metode și modalități 
noi. adaptate necesităților 
noastre.

A fost 
l a bora re 
tură, un
al conștiinței, în care pa
siunea era unicul (si, cum 
s-a dovedit, nesubstituibi
lul 1) gir al totalei dăruiri

După eforturi asidue, des
fășurate in timpul lor liber, 
fără nici o retribuție, de că
tre cei cinci pasionați, în a- 
prilie 1967 aveau proiectul 
gata elaborat. Se poate spu
ne că abia in’ clipa cînd a-

un contract de co- 
fără nici o sc-mnă- 
adevărat contract

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Șl EXPERIENȚE
ÎN CĂUTAREA

UNEI SOLUȚII...
Septembrie este o lună 

foarte agitată pentru mult 
disputata problematică a- 
sistemului monetar al lu
mii occidentale. în afara 
reuniunii Fondului Mo
netar Internațional, se 
prevăd numeroase întil- 
niri, la niveluri diferite 
și in organisme și insti
tuții financiare diverse. 
Agendele acestor întîl- 
niri nu cuprind decît u- 
na și aceeași problemă : 
situația monetară inter
națională.

Interesul care animă 
toate aceste reuniuni are 
un șir de motive ce pot 
fi rezumate într-o sin
gură cauză majoră — so
luțiile de reamenațare 
„pe parcurs" a sistemu- 
lui monetar occidental nu 
au dat rezultate aștepta
te. Mai mult, neliniștea 
reîncepe să cuprindă lu
mea financiară din Occi
dent. Experții monetari 
și oamenii de stat din Eu
ropa occidentală, ca și ceî 
din Statele Unite se în
treabă, din nou, dacă nu 
e cazul să se treacă, in 
sfirșit, la o reformă ra
dicală a sistemului valu
tar actual, astfel incit fe- 
brele aurului și ale di
verselor monede, însoțit»

de valurile speculații
lor, să nu se mai repete 
și să nu mai capete di
feritele zguduiri prin care 
a trecut întregul sistem 
monetar, începînd din 1965 
încoace. Se reamintesc 
pozițiile teoretice ante
rioare, se enunță sub for
mă nouă idei noi, dar 
pînă in momentul de fa
ță nu a fost preconizată 
nici o soluție realmente 
necunoscută și care să nu 
fi fost 
dată în 
istorii a 
monetar.
tualul sistem monetar al 
lumii capitaliste, deși 
poartă în continuare nu
mele de sistem al Gold- 
Exchange Standard-ului 
(bazat adică pe etalonul 
aur-devize), așa cum fu
sese el definit în 
Bretton Woods, a 
in fapt, profunde 
cări. Examinate

aplicată vreo- 
cursul agitatei 

acestui 6istem 
Pentru că, ac-

1944 la 
suferit, 
modifi- 
îndea-

proape, modificările e- 
fectuate în special pa

N. S. STANESCU 
doctor în economia

(Continuare 
în pag. a VII -a)
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DEPĂȘITĂ PRIN LUPTA EROICĂ 

A POPORULUI CONDUS
•I

DE PARTIDUL COMUNIST ROMĂN i

în urmă cu trei decenii, la 6 sep
tembrie 1910, puterea de stat 'din țara 
noastră a fost acaparată de dicta
tura militaro-fascistă de tristă me
morie. Eveniment tragic, în urma că
ruia România avea să trăiască una 
din cele mai întunecate, mai negre 
pagini din istoria sa.

întreg cortegiul consecințelor nefaste 
al instaurării dictaturii mili taro-fascis- 
te a adeverit întru totul aprecierile 
Partidului Comunist Român care, ata
șat ferm intereselor fundamentale ale 
clase; muncitoare și tuturor oameni
lor muncii, însuflețit de patriotism, 
chemase masele la luptă hotărîtă 
pentru a bara calea fascismului în 
România. Avertizînd asupra pri
mejdiei naționale pe care o repre
zenta acesta. P.C.R. arătase cu 
claritate că „instaurarea unei dic
taturi mllitaro-fasciste în România 
ar însemna o dictatură sîngeroasă. 
teroristă a virfuriior capitaliștilor 
și marilor moșieri contra mun
citorimii, țărănimii și naționali
tăților asuprite, desființarea tu
turor partidelor, urmărirea tuturor 
elementelor intelectuale progresiste, 
interzicerea oricărei manifestări li- 
bere de gindire, nemărginită reac- 
(iune și aruncarea României într-o 
stare de sălbăticie și de barbarie".

★

Instaurarea dictaturii militare-fas- 
ciste în România a devenit posibilă 
atit datorită împrejurărilor externe, 
cit și situației interne a țării, pozi
ției adoptate de diverși factori ce 
acționau pe arena politică și rapor
tului de forțe dintre ei.

Este încă vie în memoria celor 
care au trăit acele vremuri situația 
tragică creată în Europa la sfîrșitul 
deceniului al 4-lea, ca urmare a as
censiunii fascismului. Acaparînd pu
terea politică în citeva din statele 
mari ale Europei — Italia, apoi Ger
mania și Spania — fascismul devenise 
una din marile forțe politice și mili
tare pe continent, punînd intr-o gra
vă primejdie libertatea popoarelor, 
securitatea și pacea generală. Deo
sebit de amenințător se manifesta 
nazismul german, cel mai feroce din
tre regimurile fasciste, care urmărea 
să-și asigure dominația mondială, să 
transforme toate celelalte popoare "n 
6clavi și vamali ai celui de-al III-lea 
Reich. După ce a ocupat Austria și 
Cehoslovacia, după ce a atacat și co
tropit Polonia, dezlănțuind cel de-al 
doilea război mondial, Germania hi
tleristă a ocupat Franța, Belgia, O- 
landa și alte state, subordonîndu- și 
practic aproape toate țările continen
tului, instaurînd în cadrul lor „noua 
ordine" hitleristă care însemna teroa
re sălbatică, jaf, exterminarea in la
găre ale morții a milioane de ființe 
omenești. Fascismul exercita o pre
siune imensă asupra continentului.

Spre sfîrșitul anului 1940, Uniun"a 
Sovietică rămăsese principalul obsta
col în calea planurilor de cotropire 
a întregii Europe. în Germania se 
intensificau cu febrilitate pregătirile 
pentru dezlănțuirea războiului împo
triva U.R.S.S.

Datorită resurselor sale, cît și po
ziției strategice cheie pe care o ocu
pa în sud-estul continentului. Româ
nia constituia un obiectiv im
portant în planurile expansio
niste ale naziștilor. Mai ales 
după acordul de la Miinchen. care a 
deschis drum larg Germaniei spre 
țările din sudul si estul Europei, s-au 
intensificat presiunile acesteia asu
pra României, s-a conturat tot mai 
mult atragerea României spre orbita 
politică a Germaniei hitleriste. Le
găturile cu puterile occidentale — 
Franța. Anglia — slăbesc tot mai 
mult, România rămîne tot mai izola
tă în fața expansiunii hitleriste, a 
politicii sale de forță, teroare și in
timidare. în aceste condiții a fost po
sibil ca României să i se impună, în 
august 19'40. Dictatul do la Viena. prin 
care o parte a Transilvaniei a fost 
predată aliatului Germaniei hitleris
te. Ungaria horthystă.

Avînd nevo’e de resursele materia
le și umane ale României în războiul 
antisovietic pentru care se pregătea 
și finind seama de o serie de alți 
factori de O’-din politic și strategic. 
Reich-ul german era interesat să-și 
subordoneze România prin instaura
rea la cîrma acesteia a unui 
guvern fascist, care să-i asigu
re subordonarea tării și satisfa
cerea cerințelor Germaniei.

Atingerea acestui obiectiv a fost 
înlesnită de situația politică internă 
creată în România, ca urmare a po
liticii cercurilor guvernante do con
tinuă cedare în fața presiunilor Ger
maniei h' tier iste si grupărilor fas
ciste din interior. Este știut că vîrfu- 
rile reacționare ale burgheziei și mo- 
șierimii. mari financiari autohtoni, 
ca N. Malaxa. Max Auschnit. D. Mo- 
ciornița și alții, politicieni reacționari 
ca A. C. Cuza, Vaida „Voievod", au 
sprijinit moral, dar mai ales materi
al, ascensiunea fascismului în Româ
nia. Conducătorii așa-ziselor „partide 
istorice" în special Iuliu Maniu. prin 
politica lor duplicitară, mergând oină 
la încheierea unui pact de ..neagre
siune" — practic o alianță el "■rt'yală 
între Garda d* f’°r și Part’d"1 națio- 
nal-t.ărănesc. în decembrie 1937 — nu 
au făcut dec't să dea un gir po”tic 
legionarilor, să le permită să se dra
peze în haina unei „formații politice 
naționale".

La deschiderea căii mișcării legio
nare spre acapararea puterii a con
tribuit, într-o măsură însemnată, 
politica monarhiei instaurarea în 
1938 a dictaturii regale a lui Carol 
II. Restringînd si mai mult, drastic 
drepturile și libertățile cetățenești 
șl interzicînd activitatea partidelor 
politice, intensificînd măsurile re
presive împotriva forțelor demo
cratice, dictatura regală a dat o 
gravă lovitură- democrației burgheze, 
a ușurat manevrele grupărilor fas
ciste. în politica externă, dictatura 
regală a luat cursul unor concesii tot 
mai mari economice și politice față 
de Reich, netezind practic drumul 
subordonării țării Germaniei hitle
riste. Politica de trădare a in- 
tereseloi poporului, promovară de 
dictatura regală și de parti

dele „istorice", a avut drept urmare 
totala discreditare și compromitere a 
acestora. S-a creat astfel în România 
o gravă criză politică, a cărei soluțio
nare Reich-ul și cercurile prohitleriste 
din interior au văzut-o în instaurarea 
unei dictaturi militare fasciste. Sub 
presiunea lor, in primele zile ale lui 
septembrie 1940, cea mai mare parte 
a prerogativelor regale a fost trecută 
in miinile generalului Antonescu, 
care avea vechi legături cu legiona
rii. „Cred că in persoana lui — scria 
mmistrul Germaniei la București. 
Wilhelm Fabrițius, în raportul tri
mis la Berlin la 5 septembrie 1940 
— am găsit un om in fruntea gu
vernului român care este ferm ho- 
tărît să execute importantele noastre 
cereri aici...". Liderii P.N.Ț. și P.N.L. 
Maniu și Brătianu, continuind vechea 
lor politică, ale cărei coordonate per
manente erau anticomunismul și an- 
tisovietismul, teama de masele popu
lare, și-au manifestat acordul cu a- 
ducerea la putere a' unui guvern 
care să se bucure de încrederea celui 
de-al III-lea Reich.

La 14 septembrie. 1. Antonescu a 
alcătuit guvernul, in care, cu excep

Dictatura militaro-fascistă a săvir- 
șlt crima monstruoasă de a fi împins 
(ara in războiul antisovietic contrar 
voinței întregului nostru popor, care 
l-a privit ca un război nejust. odios, 
potrivnic intereselor sale fundamen
tale. Floarea tineretului român sece
rată, sutele de mii de morți și mu
tilați, uriașele distrugeri, pagubele ma
teriale imense (aproape jumătate mi
liard de dolari la cursul din 1933). 
ruina economică a țării — iată la ce 
a condus. în cele din urmă, fascismul.

Pe plan intern, trăsătura definito
rie a guvernării legionare a consti
tuit-o teroarea sălbatică. Lichidarea 
oricăror drepturi și libertăți democra
tice. înăbușirea voinței de luptă a ma
selor pentru apărarea independentei 
naționale a tării și a intereselor vitale 
ale poporului român au format obiec
tivul statornic al politicii legionare 
Orice acțiune sau manifestare demo
cratică a devenit obiectul măsurilor 
represive ale sinistrei „poliții legio
nare" aflată sub nemijlocita conduce
re a Gestapoului.

Prigoana fascistă a fost indreptată 
împotriva tuturor forțelor patriotice, 
in primul rind a clasei muncitoare
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30 DE ANI DE LA 
INSTAURAREA DICTATURII 

Ml LITARO-FASCISTE

ția ministerelor militare și econo
mice (în fruntea cărora au fost insta
lați militari și unii specialiști in do
meniul economiei aoartinind partide
lor „istorice") toate departamentele au 
fost încredințate căpeteniilor legiona
re. între Antonescu și mișcarea legio
nară a intervenit o înțelegere pre
cisă in privința orientării și colabo
rării politice.

*
„Garda de fier" se arătase de 

mult ca o mișcare antidemocratică 
și antipopulară, teroristă, criminală, 
ca țin mare pericol pentru interesele 
național-? fundamentale ale poporu
lui român. Recrutindu-și adopții in 
principal din elementele declasate, 
din drojdia societății, legionarii au 
desfășurat o deșănțată demagogie so
cială. recurgînd la o mistică nebu
loasă, la fanatismul religios și di
versiunea rasistă. îmbibați da ură 
sălbatică împotriva comuniștilor, îm
potriva ideilor de democrație, li
bertate socială și națională, legio
narii au promovat asasinatul și 
schingiuirea în viața politică a țării. 
Oricine se ridica in apărarea de
mocrației. intereselor patriotice fun
damentale, împotriva aservirii Ro
mâniei către Germania hitleristă era 
taxat ca dușman de moarte și trecut 
pe sinistrele „liste negre". întregul 
drum spre putere al mișcării legio
nare a fost presărat de crime . doi 
președinți de Consiliu de miniștri — 
I. G. Duca șl Armând Călinescu au 
fost uciși cu pistoalele de echipe le
gionare. primul in 1934, eel d?-?! doi
lea în ziua de 21 septembrie 1939.

Ceea ce. în decursul anilor, com
plicii și sprijinitorii legionarilor în
cercaseră să ..scuze" si să prezinte ca 
„acte întîmplâtoare" sau „excese" ale 
m’scării a fos: ridicat la rangul de 
politteă de stat prin instaurarea 
guvernării fasciste, mișcarea legio
nară dezvăluindu-și astfel pe deplin 
chipul odios.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea prezentată 
cu prilejul aniversării a 45 de ani 
de la crearea P.C.R.. „mișcarea le
gionară. agentura hitlerismnlui în 
România, aservită în întregime im
perialismului. german, a dus o poli
tica profund antina'ională, prejudi- 
ciind grav interesele poporului ro
mân. în cîrdășie cu reprezentanții 
burgheziei monopoliste, ea a trădat 
interesele poporului, a subordonat 
tara dominației Germaniei hitleriste. 
punînd in pericol insăsi existenta 
României ca stat independent și su
veran".

Legionarii au proclamat ca unul 
din principatele lor puncte progra
matice realizarea unei strin.se a- 
lianțe cu Germania hitleristă. Ceea 
ce afirmase Co-neliu Codreanu. 
căpetenia „Gărzii de fier", că 
„în 48 de ore de la biruința miș
cării legionare. România va avea o 
alianță cu Roma și Berlinul" s-a în
făptuit — cu consecințele nefaste 
decurgînd din aceasta. La scurt timp 
după venirea legionarilor la putere, 
frontierele țârii au fost deschise în 
fata trupelor naziste, iar guvernul 
fascist a aderat 'a pactul tripartit, 
România fiind înglobată astfel in blo
cul politico-militar al statelor de sub 
hegemonia Germaniei.

S-a vădit asttal. că demago
gia nationalist-șovină nu a Însem
nat decît o perdea de fum pentru 
camuflarea celei mai cinice trădări 
a intereselor naționale. Guvernanții 
legionari s-au dovedit a nu fi nimic 
mai mult decît simpli agenți plătiți 
ai Germaniei fasciste, instrumente 
docile și servile ale naziștilor în 
vederea subjugării României.

înfeudarea politică, sfîrtecarea te
ritoriului național, ocuparea Româ
niei de către trupele naziste au fost 
însoțite de adînca subjugare econo
mică a țării de către Germania hit
leristă. Potențialul industrial a fost 
pus să lucreze în slujba intereselor 
Germaniei hitleriste și a planurilor 
sale de agresiune ; consiliile de ad
ministrație ale întreprinderilor au 
fost împînzite de reprezentanți ai 
naziștilor. Bogățiile tării, resursele 
ei, petrol, cereale, lemn erau 
smulse poporului, transportate în 
Germania. Concomitent, au fost puse 
la dispoziția Reichului căile de comu
nicații, întregul comerț exterior.

și a Partidului Comunist Român. Din 
primele momente ale preluării pu
terii, bandele fasciste s-au năpustit 
asupra celor mai buni fii ai poporu
lui — comuniștii, antifasciștii. Țara 
a fost impinzită cu lagăre și temni
țe, in care au fost aruncați mii de 
comuniști și antifasciști. Mîinile le
gionarilor sint pârâte de singele unor 
asemenea eroi ai clasei muncitoare 
ca Constantin David. Ocsko Tereza, 
asasinați mișelește.

Oameni politici burghezi care se 
situaseră pe poziții antifasciste au de
venit, de asemenea. victime ale 
terorii legionare. In zilele de 24— 
28 noiembrie 1940, grupuri de asasini 
din „poliția legionară" au împuș
cat in închjsoarea Jilava și in localul 
poliției din'București 67 de foști dem
nitari superiori, printre aceștia nu- 
mărîndu-se generalul Gheorghe Ar- 
gcșeanu, fost prim-ministru. în a- 
celeași zile au fost răpiți din locuin
țele lor și asasinați marele istoric 
Nicolae Icrga, fost prim-ministru : 
strălucitul savant, figură de mare 
prestigiu internațional a poporului 
român a fost găsit aruncat intr-un 
șanț de drum, ciuruit de gloanțe și 
batjocorit. Tot atunci au fost asasi
nați profesorul universitar Virgil 
Madgearu. fost ministru, Victor Ia- 
mandi, fost ministru al justiției. Este 
cunoscut și tristul desnodămînt al 
profesorului universitar Petre Andrei, 
care, anticipind ridicarea sa de către 
legionari, și-a pus singur capăt zile
lor.

După modelul hitleriștilor, legiona
rii au ridicat rasismul la rangul de 
politică de stat. Dezlănțuind un 
adevărat dezmăț rasist, ei au orga
nizat o vastă acțiune de prigonire, 
discriminare și persecuție împotriva 
evreilor și altor naționalități, conlo
cuitoare — de la impunerea, unei 
legislații rasiste, confiscarea avutului, 
evacuarea din locuințe, eliminarea din 
școli, pînă la pogromuri, incendieri și 
asasinate.

Crima și jaful au atins culmea în 
zilele de dezmăț ale rebeliunii legio
nare din ianuarie 1941.„Aceasta a avut 
loc in condițiile declanșării luptei 
dintre Antonescu și conducătorii 
„Gărzii de fier", fiecare grupare tih- 
zînd să-și asigure monopolul puterii. 
Divergențele ivite au dus, in 
zilele de 21—25 ianuarie 1941, la 
încercarea legionarilor de a acapara 
în întregime puterea pe calea unui 
puci, căpeteniile legionare contînd pe 
sprijinul hitleriștilor.

Crimele au fost săvîrșite sub 
directul patronaj al Germaniei 
hitleriste. Refenndu-se la asasina
tele politice ce avuseseră loc cu 
citeva zile înainte, Himmler scria 
căpeteniei legionare Horia Sima, 
la 5 decembrie 1940 : „O asemenea 
măsură este justă, pentru că ea nu 
poate fi adusă la îndeplinire nicio
dată de justiția ordinară, care este 
legată de paragrafe și va depinde în
totdeauna de un formalism al para
grafelor... Pentru mine, în calitate de 
Reichsftihrer SS și șef al poliției ger
mane. se înțelege de la sine că voi 
da in orice privință concursul meu. 
atit cu sfatul cît și cu fapta, statului 
român și mișcării legionare".

Faptul că hitleriștii au ales, in si
tuația creată, gruparea militară a 
guvernului fascist antonescian nu a 
însemnat abandonarea mișcării legio
nare. Generalul Hansen arăta că spri
jinirea lui Antonescu s-a făcut fără 
„prejudiciul sentimentelor de amici
ție față de legiune". De altfel, după 
rebeliune, prin grija Gestapoului, șe
fii legionari au fost adăpostiți ir. 
Germania, ca echipă de rezervă. Con
ducerea nazistă de la Berlin a avut 
adeseori grijă să reamintească vasa
lilor de la București de existenta a- 
cestei „piese de schimb".

Crimele și actele huliganice săvîr
șite pe multiple planuri de legionari 
au demascat total „Garda de fier' in 
fața maselor, au deschis ochii acelora 
pe care legionarii reușiseră să-i deru
teze vremelnic cu lozinci demagogice. 
Intenția inițială a conducătorilor ce’ui 
de-al treilea Reich de a face din 
„Garda de fier" baza politică a regi
mului fascist din România a eșuat. 
Ei și-au dat seama că in guvernarea 
țării, nu se mai puteau bizui pe legio
nari, total compromiși și respinși de 
popor. înlăturarea legionarilor de la 
cîrma țării în ianuarie 1941 s-a pro
dus pe fondul unei stări de spirit

net. categoric antilegionare a maselor 
celor mai largi.

Poporul nostru i-a privit întot
deauna pe legionari cu minie 
și repulsie — ca pc o gru
pare, o minoritate străină de aspi
rațiile și interesele sale, de factura sa 
psihică și morală, de tradițiile 
sale democratice și umaniste. împo
trivirea față de dictatura militaro- 
fascistă reprezenta in fapt conti
nuarea luptpi împotriva reacțiu- 
nii și fascismului, a dominației im
perialismului străin, dusă cu eroism 
încă cu mult timp înainte de declan
șarea celui de-al doilea război mon
dial, de forțele democratice, progre
siste ale societății românești, in frun
te cu P.C.R. Tocmai datorită acestei 
lupte, desfășurate cu participarea u- 
nor largi forțe sociale, a diferitelor 
cercuri progresiste, a unor remarca
bile personalități, .s-a reușit să se stă
vilească pentru un timo ascensiunea 
spre putere a organizațiilor fasciste

Starea de spirit antifascistă a 
poporului a constituit acel teren 
fertil pe care au dat rod chemări
le P.C.R. Regimul dictatorial s-a vă
zut tot mai izolat de popor, ca în fața 
unui zid de granit, pe care Partidul 
Comunist Român a înscris de la înce
put deviza : „La lupta revoluționară 
pentru doborîrea dictaturii militare- 
gardiste !". Din ilegalitatea adincă în 
care se afla. P.C.R. nu a încetat nici o 
clipă să se adreseze clasei munci
toare, maselor largi, chemîndu-le la 
luptă pentru sabotarea politicii dicta
turii fasciste și eliberarea țării de 
sub jugul fascist, pentru ieșirea din 
războiul antisovietic și alăturarea 
României la coaliția antifascistă, pen
tru totala nimicire a fascismului, pen
tru instaurarea unui regim de reală 
democrație.

Răspunzînd chemărilor înflăcărate 
ale partidului, pătrunse de patrio
tism și de internationalism proletar, 
clasa muncitoare, forțele patriotice 
ale tării s-au angajat într-o luptă 
grea, eroică, ce a presupus mari 
jertfe și sacrificii din partea poporu
lui. pînă la răsturnarea dictaturii fas
ciste.

Victoria insurecției armate de la 
23 August 1944, operă a luptei forțe
lor largi patriotice și democratice 
coalizate in jurul partidului comu
nist, a dat o lovitură de moarte 
fascismului. Sentința istoriei, a po
porului, a fost necruțătoare cu cei ce 
aduseseră tara în pragul unei, ca
tastrofe naționale. Cu ultimele zvîrcb- 
liri, bandele legionare și-au mai ară
tat încă o dată. In acei ani. fata hi
doasă. încercînd să se așeze de-a 
curmezișul drumului pe care pășea 
poporul făurindu-și noua sa istorie ; 
sub gloanțele rămășițelor fasciste. le
gionarilor, au căzut nu putini comu
niști. oameni ai muncii în lupta pen
tru instaurarea si consolidarea pute
rii populare.

Sub steagul partidului, poporul ro
mân și-a croit drum spre o viață 
nouă, și-a dobîndit libertatea naționa
lă și soo’ală, sub același steag a 
Înălțat edificiul socialismului și îna
intează neabătut pe calea înfloririi 
patriei. Mersul istoriei s-a dovedit 
ireversibil,’confirmînd că. oricare ar 
fi vicisitudinile la care este supus 
un popor, voința sa nu poate in cele 
din urmă să nu triumfe !

Gh. I. IONIȚA 
doctor în istorie

B 0 H B B B B
(Urmare din pag. I)

torită acestui fapt, mare lucru nu s-a 
făcut nici in privțpța pregătirii de
pozitelor. Afirmația interlocutorului 
nostru că ele s-ar afla „spoite și 
dezinfectate" nu rezistă decît parțial 
la o confruntare cu realitatea. în a- 
fară de silozul propriu de 200 tone, 
pus la punct, cele ale C.A.P. Valea 
Mare și Cîmpulung Muscel, pe care 
centrul urmează să le închirieze, a- 
rată și acum așa cum au ieșit d’n 
iarnă : murdare, pline de lăzi și res
turi de produse, fără lumină.

Vizităm în continuarea raidului un 
alt centru al I.L.F, Argeș : cel din 
Ștefănești. După multe ezitări, Ion 
Zărnescu, șeful depozitelor, recu
noaște că nu știe ce cantitate de mere 
va fi însilozată aici pentru Iarnă, 
în privința silozurilor, ele nu numai 
că nu sint pregătite, dar pentru u- 
nele nici nu s-a stabilit măcar unde 
vor fi amplasate. Ce așteaptă oare 
organele I.L.F. 7 Să vină toamna și 
înghețul, iar merele să stea, ca anul 
trecut, cu grămezile, pe jos, pînă în 
prag de iarnă 7

Veștile pe care le primim din jude
țul Bistrița Nâsăud — un alt mare 
producător de fructe — sint de bun 
augur. Tovarășul loan Doroftel, di
rectorul întreprinderii de legume- 
tructe Bistrița, afirma că, în anii tre- 
cuți, datorită insuficienței spațiilor 
de depozitare, circa 3 000 tone de 
fructe nu aveau condiții corespunză
toare de păstrare. „Anul acesta — 
ne-a spus dinsul — a fost terminat 
depozitul complexului de legume — 
fructe din Bistrița, cu o capacitate 
de depozitare, în camere frigorifice 
de 3 000 tone, Iar in sala de sortare 
și ambalare — de 2 000 ‘one. Aici 
condițiile de temperatură sint diri. 
jate. Pentru producția de fructe dir 
viitorii ani, complexul va ti extin- 
în trei etape. în etapa I se va rea
liza și noua secție de somiindustriali- 
zare, a cărei construcție a și început 
Ea va intra in funcțiune în prima 
jumătate a anului viitor. Investițiile 
care se alocă in viitorul cincinal pen
tru extinderea acestui complex se 
ridică la 92 milioane lei ; ele se vor 
materializa In realizarea unei capa
cități de depozitare în camere frigo
rifice de peste 12 000 tone".

Capacitatea complexului din Bis
trița este, deocamdată, limitată și nu 
poate satisface toate cerințele. Este 
necesar, deci, ca și celelalte centre 
să-și pună la punct propriile depo
zite de însilozare. C.L.F. Beclean arc 
„în plan" montarea a încă două de
pozite metalice, ce însumează o capa
citate de 140 tone. Amplasarea aces-

I
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Oficiul de evidență a 
documentelor de asigura
re din București, una din
tre marile arhive ale ță
rii, păstrează actele prin 
care se pot dovedi perioa
dele in care persoanele 
angajate pîriă in anul 1949 
au cotizat la fosta casă dc 
asigurări sociale. Conform 
legislației actuale, aceste 
perioade se iau in consi
derare la calcularea ve
chimii în muncă a unui 
salariat. Oficiul primește 
zilnic, de Ia cetățeni, zeci 
de cereri pentru elibera
rea unor adeverințe în a- 
cest sens. Unele servesc 
la completarea din 
a carnetelor 
Cele mai 
solicitate 
care se 
care au 
de ele la 
sie pentru întregirea ve
chimii în muncă. De a- 
ceea, rezolvarea cu pre
cădere a cererilor celor 
care au împlinit virșta de 
pensionare sau ale celor 
care se pensionează pen
tru invaliditate, se im
pune de la sine. Este oa
re respectată întrutotul a- 
ceastă cerință a priorității 
la Oficiul respectiv 7 Pe/i- 
tru a da răspuns acestei 
întrebări, ne-am deplasat 
la fața locului mergînd 
pe urmele unor sesizări 
primite la redacție.

Din capul locului men
ționăm faptul că s-au fă
cut eforturi serioase pen
tru ă se pune ordine» în 
arhiva oficiului, reușin- 
du-se pînă acum să se re
zolve foarte multe cereri 
Cu toate acestea, sini 
încă nesoluționate zeci de 
mii de sol’citări. datînd 
din anii 1968. 1969 și 1970

Locțiitoarea șefului ofi
ciului. Maria Toader, ne-a 
asigurat că principiul 
priorității, al urgenței ca
zurilor. se respectă întoc
mai. astfel că toate cere
rile de acest gen primite 
în anul... 1968 au și fost 
rezolvate, urmînd ca. cele
lalte — în număr de ci
teva mii — să fie soluțio
nate în ordinea înregistră
rii, pînă la sfîrșitul aces
tui an. ’

Cum se prezintă situația 
în fapt"? Am făcut un 
sondai, luînd Ia întîmnla- 
re două dosare cu pet’t.ii 
înregistrate în anul 1968 
si încă nesoluționate. Răs- 
foindu-le, am întîlnit.

printre ele, contrar asi
gurărilor date, numeroa
se cereri primite din par
tea unor oameni care au 
depășit de mult virstă 
pensionării. Notăm mai 
jos doar citeva exemple :

Pătrașcu A. Pătrașou 
din comuna Vulturu, ju
dețul Vrancea, în virstă de 
70 ani, a solicitat oficiu
lui la 16 februarie 1963. 
prin consiliul popular co
munal, să i se trimită o a- 
deverință ce-i era nece-

urma să se pensioneze 
pentru invaliditate, s-a a- 
dresat Oficiului prin in
termediul Trustului de 
extracție Ploiești. Cere
rea lui a fost înregistrată 
la 12 februarie 1968 și lă
sată să fie rezolvată... 
cînd i-o veni rindul. Nu 
5-a bucurat de prioritate 
nici cererea lui Gheorghe 
Golea de 67 de ani din 
comuna Căiuți, județul 
Bacău, care nu se poate 
pensiona deoarece nu a

timp 
de muncă, 

multe însă sint 
de persoane 
pensionează și 

urgentă nevoie 
dosarul de pen-

PE URMELE UNOR SCRISORI

Urgent
dar cînd
s o putea!

sară la completarea do
sarului de pensionare. In
tre timp, a mai făcut ci
teva reveniri, oficiul fi- 
xînd termen de rezolvare 
data de 19 ianuarie 1969. 
A trecut însă demult și 
luna ianuarie 1970 iar pe
tiția sa tot nesoluționată a 
rămas. Prin urmare, din 
lipsa acestei adeverințe, 
cel în cauză nu și-a putut 
nici pînă acum clarifica 
Droblema pensionării. La 
tel stau lucrurile și cu ce
rerea Iui Vasile Stroia din 
comuna Amnaș, județul 
Sibiu, in virstă de 63 de 
ani înregistrată la oficiu 
la 16 februarie 1968 
De-atunci, omul a mai fă
cut alte trei reveniri, dar 
răspuns nu I s-a dat nici 
pînă astăzi. Un alt cetă
țean, Achim Bunescu din 
comuna Bertea, județul 
Prahova, de 61 ani, care

putut să-și completeze 
dosarul.

Ce face 
primește 
Presat de 
scrie oficiului o dată, d“ 
două ori, de trei ori, de 
nouă ori și, neprimind 
răspuns, se vede nevoit 
să se deplaseze personal 
la București, pentru pro
curarea actului (de la 
începutul anului, circa 
2 000 de cetățeni au venit 
în audiență la oficiu). La 
fel a procedat și Gheor
ghe Drăgoi din comuna 
Lespezi, județul Iași, in 
virstă de 78 ani. După ce 
s-a adresat de 4 ori, în 
scris, oficiului și nu a 
primit răspuns. în luna 
ma; a.c. a ‘venit în au
diență la conducerea a- 
cestuia, explicînd neajun
surile pe care i le creează 
lipsa actului solicitat. Cu

omul cînd nu 
actul cerut 7 

situație, mai

acest prilej 1 s-a promis 
că petiția sa va fi rezol
vată pină la 7 iulie 1970. 
Dar iată-ne la 10 septem
brie și cererii lui Gheor
ghe Drăgoi încă nu 1 s-a 
dat curs; deși normal era 
să fie soluționată cît mai 
repede cu putință. Ne 
oprim atei cu exemplele, 
nu înainte insă de a re
marca faptul că asigu- .■ 
rările primite de locții- ) 
toarea șefului oficiului ■ 
sint complet nefondate.

Din constatările noas
tre a reieșit că in cadrul 
Oficiului nici măcar nu 
există o evidență a cazu
rilor urgente, ce trebuie 
rezolvate cu precădere, 
ceea ce explică de fapt 
situația intilnită. Nu în- 
timplător mii și mii de oa
meni așteaptă de la acest 
Oficiu adeverințele care 
le smt necesare pentru 
pensionare și completarea 
carnetului de muncă, așa 
cum menționam mai sus. 
Rezolvarea tuturor aces
tor cereri, respectînd cu 
strictețe principiul priori
tății în soluționarea lor, 
reprezintă nu numai un 
deziderat, ci și o îndato
rire cetățenească.

Procurarea actelor nece
sare completării cărții de 
muncă ori pensionării oa
menilor este o problemă 
elementară despre care 
ziarul nostru a scris de 
mai multe ori ; indife
renta cu care este trata
tă, tărăgănarea la ne- 
sfîrșit a rezolvării cereri
lor celor interesați ne 
determină să revenim in 
dorința de a pune capăt 
formalismului existent, în 
această privință, în mun
ca multor instituții și în
treprinderi.

Invocarea diferitelor 
motive — între care, cel 
mai frecvent, volumul 
mare de muncă — nu este 
un mijloc de lichidare a 
birocratismului existent 
la Oficiul de evidență a 
documentelor de asigu
rare din București. De 
aceea, Ministerul Muncii, 
în cadrul căruia funcțio
nează acest oficiu, are da
toria să-1 sprijine in mai 
huna organizare a activi
tății, pentru ca restan
tele existente să fie lichi
date in cel mai scurt 
timp iar cererilor cetă
țenilor să li se răspundă 
cu promptitudine.

*

Gheorghe PÎRVAN
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Șina.a. Noua cabană „Cuibul Dorului"
Foto : Gh. Vințilă
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tora a fost hotărîtă în satele Cire- 
șoaia și Braniștea, care au producții 
mari de fructe. Pină acum însă, ele 
nu au putut fi montate din lipsa te
renului corespunzător. După cum 
spunea șeful C.L.F. Beclean, A. Or
ban, conducerea C.A.P. nu vrea să o- 
fere teren pentru amplasament. Sint 
de neînțeles motivele pentru care 
consiliul de conducere al C.A.P. Bra
niștea întîrzie să soluționeze această 
problemă, cu atit mai mult cu cît 
7 luni pe an depozitele se vor afla Ia 
dispoziția cooperativei. In plus, sor
tarea și pulparea fructelor s-ar putea 
efectua pe loc, fără a mai fi necesar 
transportul lor pînă la Beclean.

Vizităm, în continuarea raidului, un 
alt județ cu specific pomicol — Vîl-

Numeroase premii in bani
si autoturisme 

la tragerea speciala 
„Lato" din 18 septembrie

La 18 septembrie 1970, Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează tragerea spe
cială LOTO, la care se atribuie 
în număr nelimitat : autoturisme 
„Dacia 1300", „Skoda 1000 MB", 
autoturisme la alegerea ciștigâ- 
torilor : „Moskvici 408“ cu caro
serie 412, „Dacia 1100", „Skoda 
S 100“ și „Flat 850".

In afara autoturismelor, se a- 
tribuie numeroase premii în 
bani. Cu varianta de 15 Iei se 
poate participa la toate extra
gerile. Se efectuează 5 extrageri 
in 3 faze. In total, se extrag 36 
de numere.

ven.tilatoarele n-au fost puse în func
țiune ba pentru că cooperativa n-a 
avut bani să plătească instalatorii, ba 
— cind avea bani — pentru că n-a 
găsit instalatori. Ușile silozului de la 
C.A.P. Călimănești n-au mai fost 
deschise tocmai din primăvară, pe 
motiv că el va fi închiriat... I.L.F. 
Rm. Vîlcea. Iar beneficiarii nu le-au 
deschis în speranța că vor „prelua" 
depozitul gata.... pregătit.

O situație negativă există în unele 
C.A.P., unde ritmul de preluare a 
producției este încă lent. Spre exem
plu, la Roiești, Cermegești, Lădești, 
Lăpușata ș.a., prunele stau nerecol
tate pentru că „I.L.F. Vilcea nu tri
mite lăzi". întrebați, cei de la I.L.F. 
susțin că au trimis în rețea ambalaje

Fructele la iernat
cea. Aici, spre deosebire de alte ju
dețe, producția de fructe se anunță 
mult mai bogată. Sîntem nevoiti 
să însoțim această constatare îm
bucurătoare de una mai neplăcută : 
recoltarea fructelor nu se desfășoară 
in ritm satisfăcător. Iată citeva fapte 
care atestă acest lucru : din producția 
de prune, estimată la 25 000 tone, nu 
se recoltaseră pină la 12 septembrie 
decit 11 500 tone In multe cooperative 
agricole, cu producții de zeci și zeci 
de tone, recoltarea nu s-a făcut nici 
măcar in proporție de 50 la sută. La 
C.A.P. Bujoreni. spre exemplu, din 
280 tone de prune, producție evaluată, 
s-au recoltat pînă acum numai 50 de 
tone 1 C.A.P. Călimănești și-a esti
mat producția la 893 tone, dar n-a 
recoltat nici jumătate.

Dacă recoltarea schioapătă, să ve
dem cum se prezintă pregătirea con
dițiilor pentru depozitare : nici aici, 
lucrurile nu stau mai bine. Așa cum 
ne spunea tovarășul Marin Bălan, 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean și director al Direcției agri
cole județene, spațiile de depozitare 
sint asigurate numai în procent de 
75 la sută. De ce 7 Nu sint capacități 
disponibile 7 Sint. în cele 9 silozuri 
existente în județ, s-ar putea depo
zita o cantitate de fructe mult mai 
mare decît cea prevăzută a se obține. 
Dar silozurile nu au fost încă amena
jate. La Păușești-Măglaș, de pildă,

pentru 6 000 tone, dar că acestea sint 
folosite de cooperativele agricole în 
alte scopuri. Pe cine să mai crezi 7 
Cert este că, în urma acestor neînțe
legeri, cantități importante de fructe, 
in stare proaspătă, se depreciază și 
iau in ultimă instanță calea bazinelor 
pentru borhot, in loc să fie conserva
te pentru iarnă. Cel puțin pentru u- 
nele situații, cum sînt cele pe care le 
vom cita in continuare, organele 
I.L.F. poartă întreaga vină : prunele 
care trebuia să\fi fost ridicate de Ia 
C.A.P. BuciumeȘti in zilele de 27 și 
28 august au fost preluate cu o intîr- 
ziere de 3 și, respectiv, 4 zile. La fed 
la Roiești, unde în loc de 29 și 30 au
gust, prunele au fost ridicate abia 
după o săptămână. In acest fel, fruc
tele se depreciază în cîmp, înainte de 
a ajunge la consumator. Semnificativ 
este faptul că, deși aceste deficiențe 
s-au manifestat și anul trecut, con
ducerea I.L.F. Rm. Vîlcea nu a găsit 
nici pînă în, prezent soluția potrivită 
pentru a le pune canăt.

Din județul Bacău, fermele Be- 
nești, Vultureni, Măldăreșt; (ale 
I.A.S. Sascut). cele de pe dealurile 
Godovani, Cașinului și Plopanei a- 
nunță o recoltă deosebit de bogată 
de mere, prune și nuci. Și aici, cele 
ma; mari cantități de fructe vor fi 
preluate — și anul acesta — de că
tre unități ale I.L.F. In acest scop. 
U Bacău este prevăzut să fie dat

in exploatare, la 30 septembrie, un 
complex modern de depozitare și 
valorificare a legumelor șl fructelor, 
cu o capacitate de 6 500 tone. Se a- 
propie scadența. Care este stadiul 
lucrărilor pe șantierul acestui obiec
tiv 7 Răspunsul primit din partea to
varășului Dumitru Garbur, directo
rul I.L.F. Bacău, nu este deloc op
timist :

— Deși ne aflăm în al treilea an 
de la începerea lucrărilor, construc
torul (Trustul de construcții Bacău) 
tărăgănează in mod nejustificat ter
minarea și darea în exploatare a 
complexului. După ritmul în care se 
lucrează, nu prea sînt speranțe ca 
acest complex să fie dat în folosință 
integral in actualul sezon.

Afirmația directorului se bazează 
și pe alte considerente. Pe șantier 
nu au sosit încă — și nici nu vor 
sosi curînd — circa 60 de instalații 
și utilaje, printre care elevatoare de 
diferite tipuri, linia de deshidratat, 
linia de sortare și calibrare a me
relor și altele, de care depinde in
trarea in funcțiune a complexului. 
Unele dintre acestea sînt așteptate 
să sosească din import. Este de ne
înțeles pozițih pe care s-a situat pro
iectantul (Institutul de cercetări și 
proiectări pentru legume și fructe 
din cadrul M.A.S.), de a nu renun
ța cu nici iui preț la instalații din 
import, cu toate că utilaje simila
re, fabricate in țară, funcționează 
cu rezultate bune chiar in județul 
Bacău, la complexul de valorifica
re a fructelor și legumelor de la 
Perchin. Ca și cum n-ar fi fost des
tule dificultățile existente, s-a mal 
ivit una : instalația de standardiza
re a nucilor nu poate fi montată, 
datorită faptului că gabaritul aces
teia depășește înălțimea halei con
struite. Se așteaptă acum sosirea pe 
șantier a proiectantului, pentru a 
pune de acord construcția cu di
mensiunile instalației.

*
Concluziile raidului sînt limpezi. 

Pentru ca recolta de fructe să fie 
optim valorificată, pentru ca acest 
rezervor de energie și sănătate să 
fie judicios conservat pe timpul se
zonului rece, este momentul ca fo
rurile de resort, centrale și locale, 
să intervină prompt, cu măsuri ho
tărâte pentru ca atit în județele a- 
mintite aici, cît și in alte bazine po
micole, condițiile de recoltare, pre
luare, depozitare și prelucrare a re
coltei acestei toamne să fie puse de 
acord cu dezideratele binecunoscute 
dar, din păcate, uneori pierdute din 
vedere.

strin.se
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Alături de soiul folosit, 

îngrășămintele reprezintă 
cel mai important factor 
în ce privește atît nivelul 
producției, cit și calitatea 
griului. Această plantă dă 
producții mari numai pe te
renuri cu fertilitate natura
lă ridicată sau bine fertili
zate. Totodată, trebuie să se 
aibă în vedere că, in prime
le faze de vegetație, grîul 
consumă cantități mari de 
substanțe nutritive și, in 
consecință, trebuie să dis
pună de rezerve bogate, 
chiar de la începutul peri
oadei de vegetație. In etapa 
actuală însă, agricultura nu 
dispune de cantități sufici
ente de îngrășăminte chimi
ce, pentru a se putea ferti
liza întreaga suprafață la 
nivelul optim cerut de plan
te. De aceea se cere ca în
grășămintele să fie folosite 
cu mult discernămînt.

în cooperativele agricole 
din județul Buzău, cu îngră
șămintele repartizate pot fi 
fertilizate 34100 ha, repre
zentând 67 la sută din supra
fața ce se va semăna în a- 
ceastă toamnă cu griu. Dar 
nici această situație nu e 
certă, deoarece numai com
binatul chimic din Tr. Mă
gurele are o restanță de 1770 
tone îngrășăminte complexe 
și 1 450 tone uree. Tocmai de 
aceea — așa cum spunea 
inginerul Traian Mihai, di
rectorul Direcției agricole, 
— specialiștilor le-a fost 
dată indicația de a folosi 
foarte chibzuit cantitățile 
de îngrășăminte existente. 
S-a recomandat ca la întoc
mirea planurilor de fertili
zare, la stabilirea dozelor de 
îngrășăminte pe fiecare tar
la, să se aibă in vedere o 
serie de criterii, printre care 
tipul de sol și fertilitatea a- 
cestuia, soiul de grîu folosit, 
planta premergătoare și ni
velul îngrășării în anii an
teriori etc. In unele unități 
s-a ținut seama de aceste 
indicații. Inginerii agronomi 
au întocmit planuri de fer
tilizare corecte, care sînt 
realizate întocmai. La I.A.S. 
Rm. Sărat, planul de ferti
lizare s-a întocmit diferen
țiat pe ferme. Demn de re
marcat e faptul că, din cele 
2 960 ha ce vor fi semănate 
cu grîu, 950 ha sînt fertili
zate cu 19 000 tone îngrășă
minte naturale. Se poate a- 
precia că, în general, dato
rită măsurilor luate îngră
șămintele chimice sînt mai 
bine gospodărite, încorpora
rea în sol a acestora se face 
mai corect decît în anii tre- 
cuți.

Dar, cu ocazia anchetei, 
am constatat că mai există 
unități agricole în care fo
losirea îngrășămintelor chi
mice se face la intimplare. 
La 9 septembrie, la coopera
tiva agricolă Rușețu, planul 
de fertilizare nu era definiti
vat. ,.Nu avem făcută car
tarea agrochimică a soluri-

unor doze optime de îngră
șăminte chimice. Sint deo
sebit de utile observațiile 
înscrise în registrul tehnic al 
culturilor pe baza cărora se 
pot trage concluzii asupra 
nivelului de fertilitate 
fiecărei sole. Desigur, 
condiția să existe acest 
gistru, iar observațiile

al 
cu 

re- 
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secătuite, care pot răspun
de cu maximum de randa
ment la cantitățile încor
porate. Pentru aceasta tre
buie să se țină 
ales de planta 
toare. Fiecare 
știe foarte bine
noasele îmbogățesc, solul în 
azot, în vreme ce după

seama mai 
premergă- 
agricultor 

că legumi-

FOLOSIREA
Șl ÎNCORPORAREA

GOSPODĂREASCA A
ÎNGRĂȘĂMINTELOR

lor" — a Inoercat să justifi
ce inginerul șef Bănică En- 
cuțu. Sigur că numai cunos- 
cîndu-se nivelul de aprovi
zionare a soiului se poate 
face un bilanț corect al fon
dului nutritiv. Or, ma
joritatea unităților nu dis
pun de elementele nece
sare pentru aceasta. In foar
te multe unități, cartarea a- 
grochimică nu s-a făcut ni
ciodată. La Buzău, de fapt, 
nici nu există un laborator 
de agrochimie. Este necesar 
ca Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii să urgenteze 
acțiunea de organizare și 
dotare â unor astfel de la
boratoare, fără de care nu 
se poate concepe practica
rea unei, agriculturi moder
ne, folosirea cu maximum 
de eficiență a îngrășămin
telor chimice.

Dar în lipsa cartări
lor agrochimice, specia
liștii au totuși o serie de 
posibilități pentru stabilirea

fie înscrise corect. La coo
perativa agricolă Amara nu 
există asemenea registru. 
Inginerul șef Emilian Melfu, 
aprecia că ar fi o formalita
te. Specialistul de la Amara 
a considerat că tot o forma
litate este și planul de ferti
litate pe care l-a întocmit. 
Altfel nu se explică cum a 
putut stabili să fertilizeze o 
tarla, după borceag, cu 250 
kg îngrășăminte azotate și 
cu 250 kg, superfosfat ; o 
altă tarla cu 300 kg de amo
niu, 250 kg superfosfat, 200 
kg îngrășăminte complexe în 
vreme ce alte sole rămîn 
nefertilizate. Aplicarea ne
rațională a îngrășămintelor 
chimice poate avea urmări 
economice negative. Cazul 
de la Amara nu e singular.

A folosi îngrășămintele 
gospodărește, înseamnă nu 
numai a stabili mărimea 
optimă a dozelor și mai 
ales a hotărî administrarea 
acestora pe acele sole mai

floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr terenul 
rămine sărac în sub
stanțe nutritive. Ignorînd a- 
cest adevăr binecunoscut, 
inginerul Vasile Iordacfie, 
de la cooperativa Mihăilești, 
stabilește și fertilizează cu 
doze mari de superfosAt și 
azotat de amoniu 168 ha 
după grîu și 22 ha după ma
zăre, epuizînd aproape în 
întregime stocul de îngrășă
minte, nemaiavînd cu ce să 
fertilizeze cele 200 hectare 
eliberate de floarea soare
lui, pe care a stabilit să se
mene griu. La fel a proce
dat și inginerul Marin Duță, 
de la cooperativa din Lim- 
peziș. Deși unitatea nu dis
pune de cantități suficiente 
de îngrășăminte, el a ho- 
tărit să se dea superfos- 
tat pe 150 ha culturi de 
primăvară, in vreme ce 
pentru grîu s-au fertilizat a- 
bia 30 de hectare. Desigur 
trebuie fertilizate și cultu-
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rile de primăvară, dar pen
tru aceasta mai e timp. în 
cursul următoarelor două 
trimestre, industria va pune 
la dispoziția unităților alte 
cantități de îngrășăminte.

Se constată unele defi
ciențe și în ce privește mo
dul de încorporare in sol a 
îngrășămintelor chimice. In . 
majoritatea unităților aces
tea se administrează meca
nic, uniform inainte de ară
tură sau, după caz, înain
tea lucrării de pregătire a 
terenului. Excepțiile însă nu 
lipsesc. La cooperativa din 
Mlăjet superfosfatul a fost 
împrăștiat cu lopata din re
morcă, iar la cea din Ghe- 
râseni, pe tarlaua 29, îngră
șămintele complexe au fost 
împrăștiate cu mina. Pe a- 
ceastă tarla am văzut bul
gări de îngrășăminte ce a- 
veau peste o jumătate de 
kilogram. Specialiștii au în
cercat să justifice defi
ciențele, spunînd că n-au 
putut fi administrate me
canic deoarece fiind u- 
mede s-au format bulgări. 
Printr-un efort îngrășămin
tele puteau fi mărunțite, așa 
cum se procedează în nume
roase cooperative agricole.

Sporuri însemnate de pro
ducție pot asigura și îngră
șămintele naturale. Din pă
cate, această posibilitate de 
fertilizare este ignorată în 
majoritatea cooperativelor 
agricole. Am discutat cu 
președinții și inginerii șefi 
din 23 de cooperative agri
cole din județul Buzău. Cu 
o singură excepție — nică
ieri nu s-a stabilit să se fer
tilizeze cu îngrășăminte na
turale măcar un hectar 
urmează a se semăna 
grîu. Nu există gunoi
grajd fermentat 7 Din con
tră, în toate unitățile se 
găsesc cantități de ordinul 
miilor de tone. Direcția a- 
gricolă nu a acționat sufici
ent de energic și mai ales 
n-a dat indicațiile necesare 
specialiștilor din unități.

Problema fertilizării 
griului, a folosirii îngrășă
mintelor chimice și naturale 
este deosebit de complexă, 
și cere din partea, specia
liștilor competență, seriozi
tate șl spirit gospodăresc. 
Direcția agricolă trebuie să 
urmărească și mai operativ, 
în fiecare unitate, 
cum se organizează 
desfășoară acțiunea 
tilizare a culturilor 
intervină operativ 
unde se constată neajunsuri.

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii"
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ÎN CONSTRUCȚII

Structuri organizatorice
definite de o îndelungată

experiență
Generalizarea sistemului centralelor 

Industriale in aproape toate ramurile 
economice reflectă, fără îndoială, 
structura modernă a economiei noas
tre. capacitatea ei de a promova cu 
elasticitate forme superioare de orga
nizare și conducere a producției, in 
concordanță cu permanentele mutații 
și cerințe apărute atît pe plan intern 
cit și pe plan mondial. Și în secto
rul de construcții-montaj, îmbunătăți
rea cadrului de desfășurare a acestei 
activități, stabilirea unor structuri 
optime de funcționare a organizații
lor de construcții s-a bucurat de in
teres și atenție. Comasarea fostelor 
ministere al Construcțiilor pentru In
dustria Chimică și Rafinării și al In
dustriei Construcțiilor intr-un singur 
minister a eliminat paralelismul 
unor întreprinderi cu profil asemă
nător sau acționind în imediată ve
cinătate, favorizînd comasarea unor 
unități și distribuirea lor 
librată pe teritoriul țării.

Concomitent, avîndu-se 
deosebirile în ce privește 
lucrărilor industriale și a celor social- 
culturale, ca și necesitatea dezvoltă
rii sectorului de execuție, au fost în
ființate trusturi sau întreprinderi de 
construcții și montaje județene, profi
late în special pe executarea lucrărilor 
cu caracter social-cultural și de inte
res local.

Aceste 
tive, n-au 
problema 
execuție într-un 
asigurh o eficiență economică sub
stanțial sporită față de cea obținută 
în prezent. Specificul activității noas
tre, prin numărul relativ mare de 
„variabile" care influențează direct 
și într-un fel particular fiecare șan
tier, ne distinge net de orice alt dome
niu economic. In asemenea condiții,

stabilirea unor formule de organizare 
și conducere a unităților aparținind 
Ministerului Construcțiilor Industria
le, în stare să echivaleze, prin meca
nismul lor de funcționare, prin com
petențele și eficiența lor, cu centra
lele din industrie este, în mod obiec
tiv, o problemă destul de dificilă.

In cele ce urmează mă voi referi 
la unele aspecte ale organizării uni
tății noastre. Trustul 1 de construc- 
ții-montaj din Capitală, și voi încer
ca să prezint unele propuneri privind 
îmbunătățirea acestei organizări. Ca 
mai toate întreprinderile de construc
ții și montaje, trustul nostru are o 
activitate complexă, asemănîndu-se 
sub acest aspect cu activitatea cen
tralelor industriale organizate în alte 
sectoare ale economiei. Celula orga
nizatorică de bază a trustului, cu sar-

mai echi-

In vedere 
executarea

DISCUTÎND
PROBLEME ALE
CENTRALELOR
INDUSTRIALE

măsuri, deși semnifica- 
rezolvat, în ansamblul ei, 
organizării sectorului de 

mecanism care să

tă totuși unele lucrări de mare spe
cialitate, îndeosebi la complexele in
dustriale mari, pentru executarea 
cărora se apelează la antreprize din 
afara ministerului, profilate pentru 
asemenea lucrări. In această situație 
se află, spre exemplu, executarea 
raoordurilor electrice de forță exteri
oare, care se realizează de întreprin
deri ale Ministerului Energiei Elec
trice, instalarea centralelor și a ra
cordurilor telefonice de către unități 
ale Ministerului Poștelor și Teleco
municațiilor, executarea de modifi
cări de stații de cale ferată, prin 
întreprinderile Ministerului Transpor
tului etc.

Pentru a diminua aceste dificultăți, 
considerăm că este bine ca lucrări
le curente de instalații și montaj și 
de izolații hidrofuge, termice, fonice, 
să fie realizate prin subunități de 
execuție cu acest specific organizate 
în cadrul trustului, situate la ace
lași nivel organizatoric ca și subuni
tățile de execuție de lucrări de con
strucții — grupuri de șantiere legate 
direct de trust (centrală). Comasarea 
în aceeași centrală (trust) a unor 
subunități de execuție cu specia
lități diferite ar permite o mai bună 
pregătire și urmărire, pe parcurs, a 
execuției lucrărilor, o mai mare ope
rativitate în luarea deciziilor. In ace
lași timp, coordonarea lucrărilor de 
specialități diferite s-ar face mai 
lesnicios, problemele rezolvîndu-se 
la nivelul trustului, jar organele cen
trale din minister n-ar mai fi puse 
în situația de a-și consuma un timp 
prețios pentru asemenea probleme.

în această organizare, socotim că 
ar crește și gradul de răspundere al 
centralei (trustului) pentru realiza
rea întocmai a contractelor de execu
ție de lucrări încheiate cu beneficia
rii de investiții, pentru predarea în 
termen a capacităților de producție. 
Numai pentru lucrările cu ca
racter special — cum ar fi auto
matizări de Instalații, montaje de 
linii tehnologice de mare complexi
tate. înzidiri de cuptoare etc. — care 
Se execută în prezerit de unități spe
cializate din cadrul Ministerului Con
strucțiilor Industriale și al căror vo
lum nu justifică existența unor uni
tăți în cadrul fiecărei centrale, soco
tim că ar fi util să se mențină unită
țile existente, acestea urmînd deci să 
rezolve probleme de specialitate din 
cadrul tuturor centralelor mixte ce 
lucrează ca antreprize generale.

Fără îndoială însă că, indiferent de 
forma organizatorică apreciată în 
final ca optimă, indiferent de ti
tulatura ce se va adopta, nici 
un fel de centrală sau trust de 
construcții nu va putea funcționa 
satisfăcător fără o lărgire a compe
tențelor. In studiile pe care le-am 
făcut în această direcție, noi am 
arătat anumite aspecte care, în situa
ția existentă, frinează sau îngreunea
ză activitatea unităților noastre și 
am făcut propuneri detaliate pentru 
a se aduce îmbunătățiri corespunză
toare ale responsabilităților în pro
bleme de planificare, de organizare, 
salarizare, financiar-contabile ș. a.

In încheiere, ne permitem să repe
tăm că o organizare perfecționată a 
activității de construcții nu poate 
să-și dovedească eficiența, după pă
rerea noastră, decît dacă se aplică 
simultan cu îmbunătățirile de legis
lație corespunzătoare, care, pe baza 
competențelor sporite acordate, să 
ducă la o mai mare operativitate și 
elasticitate în organizarea și execu
ția lucrărilor, la creșterea răspunde
rii cadrelor de conducere din între
prinderi și șantiere pentru îndepli
nirea exemplară, la termen a planu
lui de investiții.

Ing. N. ȚUCMAN
director general al Trustului nr. 1 
de construcții și montaje București

cini principale în realizarea produc
ției, o constituie grupurile de șan
tiere — în număr de trei — care 
reunesc șantierele ce au un volum de 
lucrări mijlociu, situate pe o arie geo
grafică cuprinzînd municipiul Bucu
rești, județele Dîmbovița, Ialomița și 
Buzău. Alături de acestea, șantierele 
avind o importanță deosebită sint 
subordonate direct trustului. Pentru 
a-și îndeplini sarcinile de plan, șan
tierele și grupurile de șantiere utili
zează materiale și prefabricate, utila
je de execuție și mijloace de trans
port furnizate, in cea mai mare par
te, de subunitățile de producție se
cundară industrială și de deservire 
ale trustului nostru. Astfel, în ate
liere se execută permanent circa 50 
la sută din totalul confecțiilor și tîm- 
plăriei metalice, în poligoane orga
nizate pe șantierele importante se 
produc prefabricate din beton armat, 
iar în balastiere înzestrate cu stații 
de sortare se asigură aproximativ 65 
la sută din necesarul de balast și 
pietriș. Trustul dispune și de o stație 
de utilaje și transport, ca și de o ad
ministrație centrală de cantine.

Experiența de mulți ani — Trustul 
nr. 1 este in al 22-lea an de activi
tate neîntreruptă — ne-a dus la 
convingerea că sistemul de organiza
re fără întreprinderi, cu grupuri de 
șantiere în subordine directă, este 
foarte eficient, el oferind o mult mai 
mare elasticitate în soluționarea ope
rativă o problemelor multiple și va
riate care apar adeseori pe șantiere.

Trustul a putut să execute, prin 
forțele lui proprii, numeroase lucrări 
complexe atît de construcții civile și 
social-culturale, cit și industriale de 
complexitate medie. Rezultatele 
ținute în această activitate au 
bune, deoarece avind in execuție 
prie lucrările în ansamblul lor, 
putut lua întotdeauna măsurile 
coordonare operativă, care au dus la 
predarea în funcțiune a lucrărilor cel 
mai tîrziu la termenele planificate.

Referindu-ne la organizarea noas
tră actuală, trebuie scos în evidență 
un aspect organizatoric care influen
țează activitatea de execuție. Minis
terul Construcțiilor Industriale este 
antreprenor general al investițiilor 
pentru majoritatea ministerelor, adi
că contractează lucrările în ansamblu 
și le coordonează în toate specialită
țile prin unitățile de construcții. Exis-
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risipești cu două?
Economisirea pe toate căile a 

metalului a determinat în mul
te uzine un viu interes pentru 
administrarea unei „cure de slăbi
re" mașinilor și utilajelor produse. 
Bineințeles, simultan cu ridicarea 
performanțelor tehnice și funcțio
nale ale acestora. La uzinele „Me
talul roșu" și „Tehnofrig" din 
Cluj, spre exemplu, s-au înregis
trat progrese In eliminarea, încă 
din faza de proiectare, a unor ele
mente de prisos ale produselor, 
conferindu-se acestora un plus de 
suplețe, însușiri calitative superi
oare. Pe această cale, la uzina 
„Metalul roșu", mașina de uscat cu 
tamburi a scăzut in greutate cu 
1100 kg, iar aparatul de vopsit sub 
presiune cu 100 kg. Tot astfel, se* 
părătoarele de lapte și mașinile de 
tocat carne, care se fabrică la 
uzina „Tehnofrig", au o greutate 
mai mică cu cite 100 kg fie
care, iar presa pneumatică — cu
1 200 kg.

Acțiunea de economisire a me
talului are, în aceste uzine, un ca
racter deosebit de complex. Ince- 
pînd cu debitarea și pînă la rea
lizarea produsului finit, procesul 
de metamorfozare a oțelului este 
obiectivul unei atente preocupări, 
în așa fel ca nici o bucată de me
tal să nu se risipească. La uzina 
„Metalul roșu", într-o singură lună, 
echipa maistrului Alexandru Ba
ciu a economisit — printr-o debi
tare atentă și folosirea capetelor 
de laminate — o cantitate de 
700 kg oțel inoxidabil, cea a mais
trului Ștefan Strîmbu — 6,7 tone 
de tablă de diferite dimensiuni.

Unele rezultate favorabile s-au 
obținut în acest domeniu și la 
uzina „Unirea" din Cluj, îndeosebi 
prin introducerea înlocuitorilor, din 
mase plastice. Ce folos, însă, 
că aici metalul economisit în acest 
fel este irosit pe alte căi. Bună
oară, sute de tone de oțeluri au 
fost rebutate, recordul deținîndu-1 
turnătoria : în șapte luni, rebutul 
s-a cifrat în această secție la peste
2 000 000 lei. „Am putea da vina 
pe materia primă — fierul vechi, 
nisipul de turnătorie — care, une

ori, sînt de slabă calitate — pre
ciza ing. Remus Perșa, șeful ser
viciului C.T.C. Dar tot atît de 
frecvente sînt și actele de încăl
care a procesului tehnologic. Din 
aceeași materie, în luna iunie pro
ducția rebutată a reprezentat 12,10 
la sută din total, iar în luna iulie 
numai 7,55 la sută. De aici rezultă 
că nu întotdeauna se pregătește 
bine fabricația, că procesul tehno
logic nu este întru totul respectat.

Chiar și la uzina „Tehnofrig", 
unde, așa cum aminteam, reproiec- 
tarea a dat bune rezultate, feno
menul de irosire a metalului nu a 
fost înlăturat. Tone de oțeluri se 
scurg în această uzină sub formă 
de șpan, ca urmare a prelucrării 
unor suprafețe supradimensionate. 
In acest an uzina a contractat cu 
întreprinderea de colectare a me
talului livrarea a 3 000 tone fier 
vechj și a 300 tone fontă. Rotorul 
centrifugei de degresare, forjat la 
întreprinderea „Progresul" — Brăila 
și furnizat de Uzina de mașini 
grele din București, are inițial 
greutatea de 800 kg, iar după pre
lucrare rămîne abia de 53 kg. 
Pentru așchierea lui sînt prevăzute 
aproape 50 de ore. Inginerul I. Ga- 
vrilă, din sectorul de concepție al 
uzinei clujene, ne spunea că sint 
cazuri cînd unele repere, deși re- 
proieotate la dimensiuni mai mici, 
ajung la prelucrare tot în mări
mile vechi, pentru că cei de la a- 
provizionare sau de la turnătoria u- 
zinei nu respectă noile proiecte.

De trei ani, la această uzină, s-a 
prevăzut în planurile de măsuri, 
organizarea unei debitări centrali
zate a laminatelor, care să poată 
asigura trasarea optimă a pieselor. 
Din păcate, această măsură nu a 
fost finalizată.

Prin urmare. In uzinele clujene, 
se depun, pe de o parte, efor
turi pentru utilizarea gospodăreas
că a metalului. Dar, pe de alta, 
multe „robinete" de irosire a me
talului au rămas deschise. Practic, 
ce agonisesc unii cu o mină, risi
pesc alții cu. două.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

PRIMUL CARGOU CONSTRUIT LA CONSTANȚA 
A TRECUT CU SUCCES PROBELE LA MARE
Primul cargou românesc construit 

la Șantierul naval din Constanța și-a 
trecut cu succes probele la mare. 
Toate instalațiile, supuse unor exa
mene minuțioase și exigente în pre
zența reprezentanților proiectanților 
și constructorilor, au căpătat califi
cativul de „foarte bine". Colectivul 
Șantierului naval din Constanța a de
butat cu succes în rîndul constructo
rilor de nave maritime.

Noul tip de cargou, cu o capaci
tate de 1 920 tdw, a fost proiectat 
în întregime de specialiști români și 
dispune de dotări tehnice la nivelul 
cerințelor actuale. El este destinat

transportării cherestelei — dar este 
pregătit și pentru înmagazinarea ori
cărui fel de mărfuri. Dispune de un 
motor de 1560 CP, capabil să dez
volte o viteză de navigație de 12 
noduri, are o linie modernă, cu blo
cul de comandă la pupă. Instalațiile 
sale de navigație se caracterizează 
printr-un înalt grad de automatizare, 
cu dotări speciale pentru navigația 
în apele nordice.

Alte patru cargouri de acest tip, 
destinate exportului, sint în diferite 
stadii de execuție pe șantierul naval 
oonstănțean.

(Agerpres)
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de specialitate, sînt uneori Incom
plete, sau insuficient fundamentate.

Sînt cooperative care înghit, ca un 
sac fără fund, credite peste credite, 
fără să se mai vadă ceva în urma 
lor... Cu 80 000 lei creditați de stat, 
cooperativa din Avrig, județul Sibiu, 
a achizițioat, anul trecut, un as
persor „strict necesar grădinii de le
gume" — cum se spune în cererea 
adresată băncii. După mai bine de un 
an de atunci, aspersorul se află și 
acum încă ambalat, aruncat într-un 
colț al magaziei. La aceeași coope
rativă, cu doi ani în urmă a început 
construcția unor solarii pentru to
mate ; cînd s-a ajuns la jumătatea 
lucrării, s-a aflat ceea ce se știa de 
mult că la Avrig nu s-au făcut roșii 
de cînd se știe și că încercarea n-are 
nici un rost... Construcția, pe jumă
tate terminată, a fost, pur și simplu, 
abandonată, astăzi întîlnind-o în 
cîmp ca un autentic monument al 
risipei. Care a fost raționamentul de 
a cheltui bani pe utilaje și solarii 
inutilizabile în cooperativă 7 „Banii 
nu ne-au prisosit niciodată așa că 
încercăm să-i cheltuim cît mai efi
cient — ne spunea contabila șefă a 
cooperativei din Avrig. Valentina 
Constantinescu. Uneori, însă credi
tele ne sint virîte. pur și simplu, pe 
gît. Așa cum a fost în cazul celor 
80 000 de lei pentru cumpărarea as
persorului. O. ce a mai insistat to
varășul Cătoiu, atunci director, acum 
director adjunct al Direcției agrico
le Sibiu ! „Să-1 cumpărați imediat, 
faceți imediat formele" — ne spu
nea el. Degeaba am încercat să-i 
explicăm că în condițiile coopera
tivei noastre nu avem ce face cu 
aspersorul".

Se pune întrebarea*: în virtutea că
rui drept poate un cadru de condu-

contri- 
a unei

cere al direcției agricole să 
buie la înglodarea în datorii 
cooperative agricole, fără să suporte 
el consecințele 7

Analizînd de curînd cauzele care 
au dus intr-o situație jalnică cele 
peste 10 hectare plantații noi de viță 
de vie la cooperativa agricolă Șeica 
Mare, care au înghițit nu mai puțin 
de 250 000 lei credite bancare, ni 
s-a explicat că de fapt direcția a- 
gricolă și alți factori din județul Si
biu au impus respectiva investiție.

în unele cazuri se fac informări șl 
referate dar nu se iau măsuri, decît 
după ce s-au înregistrat deja pa
gube. în ultimul timp, într-o ședin
ță comună a Direcției agricole ju
dețene Vrancea, cu conducerea su
cursalei Băncii Agricole, s-au anali
zat nevoile de investiții ale fiecărei 
unități în parte și, în funcție de po
sibilitățile proprii, de oportunitatea 
obiectivului propus, de eficiența e- 
conomică a acestuia s-au repartizat 
creditele necesare. Sigur, această a-

pentru că normal ar fl ca atunci cînd 
dă banii, banca să cunoască eficien
ta investiției.

Indiferent de cauze, superficiali
tatea în avizare, în angajarea fon
durilor statului nu poate să nu aibă 
consecințe negative. Iată cîteva exem
ple : Cooperativa agricolă din Nă- 
nești — Vrancea a plantat, în ulti
mii ani, 51 hectare cu viță de vie 
pe malul Șiretului, într-o zonă frec
vent inundată, improprie acestei 
culturi. Nimeni nu a sesizat acest

CREDITUL AGRICOL
deși se cunoștea că forța de muncă 
necesară întreținerii nu era. sufi
cientă nici pentru suprafețele deja 
existente. Este evident că aici, ca și 
în alte cazuri, nu s-au făcut cal
cule economice, nu s-a ținut seama 
că este obligatoriu ca direcțiile agri
cole, specialiștii, să ajute pe coope
ratori, să-i convingă de utilitatea 
unor investiții, după ce au studiat, în 
prealabil, posibilitățile de realizare și 
finalitatea economică a cheltuielilor. 
Pentru că orice nouă investiție tre
buie să fie rezultatul unei analize a- 
profundate, a discuțiilor cu coopera
torii care vor realiza și pune în 
valoare noile obiective. Altfel, deci
ziile luate de unul singur, indiferent 
de funcția pe care o are cineva în 
cadrul direcției agricole, dacă nu este 
urmarea unor studii prealabile se 
pot solda cu pierderi.

naliză constituie o măsură bună dar 
insuficientă. Analiza trebuie apro
fundată de către lucrătorii Băncii A- 
gricole cu ocazia verificării docu
mentațiilor ce însoțesc cererile de 
creditare. „Noi însă — ne spunea to
varășul Mihai Postolache, șeful ser
viciului creditare și finanțare a coo
perativelor agricole din cadrul 
sucursalei Băncii Agricole — sintem 
puțin antrenați în revizia de fond și, 
foarte adesea, în campanii agricole. 
Din această cauză nu avem întotdea
una posibilitatea să verificăm pe teren 
condițiile în care se preconizează a 
fi înfăptuită investiția pentru care ni 
se solicită credite. De multe ori a- 
probăm documentațiile așa cum sînt 
aduse de la unități". Deci nu este 
vorba numai de lipsa sau carențele 
unor documentații, ci și de modul 
defectuos in care se fac verificările,

lucru la timp, nimeni nu a văzut că 
plantarea se face fără nici o regulă, 
fără o pregătire prealabilă a terenu
lui. Rezultatele se subînțeleg : goluri 
multe, dezvoltare necorcspunzătoa- 
re, într-un cuvînt, plantație fără 
viitor. In acest an, unitatea a fost 
creditată cu încă 127 000 lei pentru 
instalarea viței pe șpalieri, deși din 
Lunca Șiretului pot fi confecționați 
în fiecare iarnă zeci de mii de araci. 
Inundațiile din luna mai au înmulțit 
golurile și 41 hectare de vie nu mai 
au practic nici o valoare. Coopera
tiva a pierdut sute de mii de lei, 
din cauza ignorării situației reale, a 
regulilor elementare privind efec
tuarea unei investiții.

Consecințele actualului sistem de 
acordare a creditului se fac sim
țite și in domeniul zootehniei. în- 
cepînd de anul trecut, dar mai ales

ce

în acest an s-a trecut la concentra
rea și profilarea creșterii animalelor 
în anumite unități, îndeosebi in com
plexe de tip industrial. Este normal 
ca la aprobarea creditelor să se țină 
seama de perspectiva de dezvoltare 
a fermelor deja existente. Iată însă 
că studiile întocmite în acest sens 
sînt în anumite cazuri pur și simplu 
ignorate. După ce s-a stabilit că pes
te patru ani cooperativa agricolă din 
Obilești, județul Vrancea, să lichi
deze sectorul de vaci cu lapte, sucur
sala Băncii Agricole a acordat uni
tății, în acest an, un credit de 91 000 
lei pentru cumpărarea de vaci. Cum 
se va finaliza acest credit 7 Cu
cîștig se va alege unitatea 7 „Am 
primit dispoziție și am executat — 
ne-a spus Vasile Grigorescu, preșe
dintele cooperativei. Ne pare însă 
rău că, anul trecut, tot din dispozi
țiile direcției agricole am vîndut 36 
vaci din cele maț bune. Atunci ni 
s-a spus că efectivul va scade. Dar 
la înmînarea cifrelor de plan nu s-a 
mai ținut cont și ni s-a impus să 
mărim iar numărul de vaci".

Cum este posibilă o astfel de pla
nificare 7 In acest caz, Banca Agri
colă în loc să sesizeze greșeala di
recției agricole o acoperă și o am
plifică. Oare cum ar susține mate
rialicește asemenea monumente ale 
risipei cei care le-au generat 
ar fi să plătească din propriul 
zunar 7 Cazul nu e singular.

Din cele relatate se desprinde 
cluzia că este imperios necesară 
damentarea economică a opțiunilor 
la acordarea creditelor pentru a avea 
garanția finalității investițiilor. Or
ganele agricole. Banca Agricolă și 
sucursalele sale, au datoria să co
laboreze mai strîns, să analizeze cu 
discernămînt cerințele reale ale coo
perativelor agricole, să asigure ca 
fiecare leu destinat investițiilor în 
agricultură să fructifice înzecit.

dacă 
bu-

con- 
fun-
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Posibilitățile practic nelimitate ale 
filmului documentar de a-și extrage 
observațiile din viață, din lumea 
reală, conferă acestui gen o atrac- 
tivitate și o responsabilitate deose
bite. Atractivitatea se datorește, în 
primul rînd, forței de convingere a 
realității înseși ; filmul documentar 
deschide ecranul — într-o măsură 
mult mai mare decît filmele de fic
țiune, realizate pe platouri — spre 
întimplări strict autentice ale vieții. 
Istoria cinematografului demonstrea
ză limpede faptul că lecția documen
tarului a fost preluată de tendințe 
și curente dintre cele mai reprezen
tative ale celei de-a șaptea arte. 
Ajunge să reamintim două-trei 
exemple — „explozia" neorealismu
lui italian, „noul val" al cinemato
grafiilor socialiste sau cea mai re
centă (și dominantă) tendință a ci
neaștilor contem
porani : aborda
rea filmului po
litic.

Tocmai aceste 
posibilități ale do
cumentarului de 
a-și baza atracti
vitatea pe forța 
de convingere a 
realității însăși 
impun creatorilor 
de gen o impor
tantă răspundere 
civică și socială. 
Pe cît de generos 
se deschide ecra
nul vieții reale, 
oferind documen
tariștilor pasio
nanta misiune să 
înfățișeze in fil
mele lor timpul 
pe care il trăiesc, 
pe atît este de 
mare îndatorirea 
creatorilor de a 
înfățișa epoca prin 
ce are ea mai 
semnificativ, de a 
o imagine cît mai____ , _
prinzătoare a realităților pe care Ie 
parcurgem in acești ani de prodi
gioasă devenire.

Se pune, înainte de orice, proble
ma de a descoperi din mulțimea de 
fapte care alcătuiește existența noas
tră cotidiană, acele momente, semni
ficative, în măsură să dimensioneze, 
la scara ecranului, ritmurile contem
poraneității și spiritualitatea speci
fică anilor noștri. Importantă este 
apoi, calitatea observației, știința de 
a privi faptele, oamenii, înlăuntrul 
lor, dincolo de aparențe, pentru că 
altfel investigația cinematografică, 
rămasă la suprafața evenimentelor, 
nu le poate intui plenar tilcul, pro
funzimile. Cineaștii documentariști 
sînt puși, de asemenea, permanent, 
în fața necesității de a selecta mate
rialul de viață (ca și materialul fil
mat) în funcție de importanța date
lor culese, de a-1 ordona în funcție 
de imperativele gîndului lor creator. 
A trata pe ecran teme culese din 
viață înseamnă a efectua o muncă 
de creație. Iată de ce ni se pare deo
sebit de important, în munca unui 
documentarist, modul în care știe să 
descopere, să observe și să selecteze 
evenimentele vieții reale, în încerca
rea de a obține o formă de artă nouă 
și viabilă, în tentativa de a oferi 
contemporanilor imaginea cinemato
grafică necontrafăcută despre ei în
șiși.

Producția actuală a cineaștilor 
noștri documentariști ne îndreptă
țește să constatăm preocuparea rea
lizatorilor de a extrage din realitate, 
cu precădere, „faptul semnificativ". 
O dovedește, în linii mari, și tema
tica producției în ansamblu (des; — 
răferindu-ne doar la filmele aflate

acum sau de curînd pe ecrane — a- 
numite categorii de documentar sînt 
mai slab reprezentate in acest peisaj 
tematic), dar o dovedesc, in special, 
cele mai bune scurt-metraje, izbutite 
tocmai pentru că au știut să valo
rifice cinematografic, cu talent și pa
siune, fapte semnificative ale zilelor 
noastre.

Este de menționat, în primul rînd, 
modul exemplar în care documenta
riștii și-au îndeplinit „misiunea de 
campanie" de pe frontul apelor in 
primăvara acestui an, misiune la 
care și-au adus contribuția, într-un 
fel sau altul, toți operatorii și regi
zorii studioului „Al Sahia". Pelicu
lele acestora transmit, cu multă fi
delitate — într-o amplă „cronică" în 
Imagini, care depășește, prin forța 
lucrurilor, puterea de sugestie a cu- 
vîntului. — mărturia dezlănțuirii in-

ferestre, la pustiul apelor... Șl re
gizoarea Florica Holban a strîns, în 
filmul său „Intîi copiii", documente 
elocvente privind, îndeosebi, reac
țiile eroilor săi preferați in fața na
turii dezlănțuite, ca și mărturii emo
ționante ale grijii semenilor pentru 
copiii aflați în suferință. David Rău 
a surprins „reintrarea în matcă" a 
vieții (și a apelor) într-un alt oraș 
ardelenesc, Mediașul („Un oraș iși 
caută chipul"), cu o aceeași preocu
pare aplicată pentru faptul caracte
ristic, asemenea altor regizori —• 
Jean Petrovici, Virgil Calotescu, Ion 
Visu, Titus Mesaros, Al. Boiangiu, 
Pomplliu Gîlmeanu, Dumitru Done 
etc. — care au conferit, și ei, fil
melor lor, vigoarea autenticități

Am insistat asupra „misiunii de 
campanie" a studioului „Al. Sahia" 
pe frontul apelor, deoarece , fii-

Faptul semnificativ
dă viață

Contursul și festivului 

internuționul

„GEORGE ENESCU"

dioului „Al. Sahia" au o frumoasă 
reputație, nu numai pe plan intern). 
Chiar în ultimul film amintit, autorii 
selectează prea puține și prea ste- 
reotipe fapte despre prezentul Reși
ței, pentru a putea oferi o imagine 
semnificativă a orașului de_azi. 
luăm și un alt exemplu. 
Pavel Constantinescu, în 
păsării" (primul scurt-metraj 
țr-un proiectat ciclu consacrat 
Brâncuși), are un „text" 
scenariul urmează fidel 
semnificativ al procesului 
cu decenii in urmă, în America, po
sesorului unei păsări brâncușiene ; 
din păcate, imaginea filmului este 
neutră, spune prea puțin, reluînd a- 
celeași și aceleași cadre -statice cu 
bănci goale din sala tribunalului 
unde a avut loc atunci procesul. Fil
mul „trăiește" aproape exclusiv prin 

text. Se poate in- 
tîmpla și 
în „Mari 
prefi ai lumii 
București' 
zator : 
vedem 
multi 
renumiți ai lumii 
prezenti la edi
țiile anterioare 
ale Festivalului 
Enescu ; dar „fil
mul" este. în 
realitate, doar un 
inventar, îi lip
sește orice idee 
directoare. La fel 
— deși imagini
le i-ar fi îngă
duit regizorului 
Mircea Popescu 
un film mult mai 
personal, „Salu
tări din Ada-Ka- 
leh" rămîne o co
lecție de ilustrate, 
lipsită de gînd 
artistic.

cîteva exemple. La 
s-ar

Să
Regizorul 
„Procesul 

din- 
lui 

excelent : 
„dosarul" 

intentat

invers. 
intcr- 

la 
I" Ireali- 
V. Orza), 

foarte 
muzicieni

CU OASPEȚII FESTIVALULUI DESPRE

Interpretare și rolul 

criticii muzicale
%

filmului documentar
Participă: Menelaos Pallandios (Grecia), Dimitri Bațki- 

S.), Zijo Kuciukaliei (R. F. Iugoslavia), Abdul- 
I (Irak), Hans-Peter Muller (R. D. Germană), 
(S.U.A.).

Ol

oferi spectatorilor 
fidelă, cit mai cu-

Călin CÂLIMAN

credibile a apelor, mărturia vie, pu
ternică, a solidarității unul întreg 
popor care, îmbărbătat și condus de 
partidul său comunist, a știut să de
pășească, cu demnitate și eroism, 
momentele critice. Descoperind lim
pede episoade dramatice din bătălia 
țării cu natura dezlănțuită, observind 
îndeaproape chipurile oamenilor lo
viți de urgie, îndurerați dar nu în- 
frînți, dînd glas sentimentelor lor din 
acele clipe, selectînd — în sfîrșit — 
secvențele cele mai reprezentative 
din lupta cu apele sau din vasta bă
tălie a reconstrucției, cineaștii au 
izbutit să ofere contemporanilor și să 
lase drept mărturie generațiilor vii
toare un semnificativ document în
nobilat de forța adevărului. Atît 
despre reportajele operative ale ci
neaștilor documentariști, proiectate 
atunci, în zilele apelor mari. („Bara
jul voinței", „Ore tragice, ore e- 
roice", „Țara întreagă un sin
gur gînd"), cît și despre filmele do
cumentare prezente acum pe ecrane 
se pot face aceleași considerații po
zitive. In „4 zile dintr-un an", regi
zorul Mirel Ilieșu reface istoria 
Lipovei, în patru episoade („Poto
pul", „Dezmeticirea", „încercarea", 
„întoarcerea în matcă") ; o face în 
pagini cinematografice emoționante, 
surprinzînd fapte deosebit de sem
nificative din lupta orașului cu ape
le. „Personajele" filmului vorbesc 
despre zilele grele ale încercării ; a- 
paratul de filmat „face să vorbeas
că" nu numai cuvintele, dar și fie
care gest, fiecare privire ; greu de 
uitat chipul simbolic al acelei bă- 
trine, brăzdat adine de cutele vieții,, 
privind, pierdută, din cadrul unei

mele realizate !n acest scop con
turează un anume moment în istoria 
documentarului românesc, caracteri
zat tocmai, prin tentativa de a sur
prinde pe peliculă secvențe semnifi
cative. Exemplul acestor filme, in 
pledoaria noastră pentru semnifica
tiv, nu rămîne singular. încercînd să 
transpună pe peliculă fiorul specific 
al spiritualității contemporane din 
bătrîna cetate universitară ieșeană, 
regizorul Ion Moscu a știut să alea
gă, în scurt-metrajul „Student la 
Iași", secvențe convingătoare din 
realitate : a stabilit, cu ajutorul fap
telor, relații semnificative între pre
zent și trecut, dar și între prezent 
și viitor (un profesor — de istorie — 
vorbește despre viitorul orașului), a 
dat o imagine necontrafăcută a coti
dianului studențesc (un ceas de bi
bliotecă, o plimbare în parc, o nun
tă chiar, dar și.... o oră de disec
ție), a dat faptelor răgazul să vor
bească, nu a vorbit în locul lor. In 
„Prieteni de vatră veche", regizo
rul Al. Boiangiu și scenaristul Mihai 
S.toian refac istoria Reșiței, de Vi 
așezarea cu „un popă, 36 familii și 
doi țigani", consemnată pentru în- 
tîia dată în documente, și pină la 
orașul industrial de azi. Modalitatea 
„filmului-anchetă" îi ajută pe reali
zatori să refacă, in spectaculosul 
grai bănățean al „prietenilor de va
tră veche" intervievați, pagini re
prezentative din trecutul Reșiței.

Se întimplă, însă, uneori, ca ima
ginile unor filme documentare să 
consemneze aspecte mai puțin sem
nificative . ale realității. (Nu ne re
ferim la „calitatea tehnică" a ima
ginii ; la acest capitol operatorii stu-

Am ales doar 
capitalul „nesemnificativului" 
mai putea vorbi despre „frumosul 
căutat" sau despre tendințele exce
siv literaturiZante care sufocă uneori 
adevărurile vieții ; despre aglomera
rea de date — îndeosebi in anumite 
filme științifice — care îngreunează 
receptivitatea ; despre didacticismul 
unor filme educative ; despre „mi
marea" realului in secvențe „de 
platou" specifice (deși și acolo a in
trat în desuetudine) filmelor de 
ficțiune. Ar putea intra în discuție 
anumite șectoare de activitate a do
cumentariștilor care izbutesc mai 
puțin să cuprindă teme și subiecte 
semnificative ; și, desigur, ar putea’ 
fi vorba și de planul de perspectivă 
al Studioului „Al. Sahia" pentru 
1971, aflat în curs de definitivare. (în 
cazul filmelor documentare, atît de 
strîns legate de viață, este dificil, 
desigur, să „definitivezi" proiectele 
de perspectivă, dată fiind tocmai o- 
bligativitatea creatorilor de a ține 
pasul cu evenimentele). Documenta
riștii, ei înșiși, sînt primii datori să 
preîntîmpine intrarea in producție a 
unor filme cu teme sau subiecte ne
semnificative. Aceasta, cu atît mai 
mult cu cit documentarul românesc 
are încă datorii neîmplinite în des
cifrarea și traducerea pe ecran a 
preocupărilor și aspirațiilor omului 
contemporan, în exercitarea funcției 
civico-sociale, în potențarea capaci
tății sale critice, de intervenție acti
vă în bunul mers al societății. Cu 
atît mai mult nu este loc pentru o 
tematică periferică sau minoră, cu 
cît atîtea și atîtea fapte semnifica
tive ale prezentului nostru socialist 
își așteaptă consemnarea expresivă, 
revelatoare pe peliculă.

I
la

femeie : FLACARA

memorandum : ARTA
Ia grădină — 20,15.
de ochi ai doctorului

VITAN — 15,30; 18, Ia 
20,15.

• Dreptul de a te naște : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, MOȘILOR — 15,30; 18, U- 
NIREA — 18.
•

A/VWWVWWWWWWVWVWWWWWX

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : LUCEAFĂRUL —
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 19,
GRADINA DOINA — 20.
• Tn arși(a nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Patricia și muzica î BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21.
• Degetul de fier : FEROVIAR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Intîlnirea : FESTIVAL 
15,30; 18,15; 21, la grădină

MELODIA — 9; 12; 15,30; 18,15; 21, 
MODERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20,15, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, ARENELE ROMANE — 
19,30.
• Numai mortul va răspunde : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Fragii sălbateci : CENTRAL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 
20,45.
• Tăcerea bărbaților : LUMINA
— 9—15 în continuare ; 18,30; 20,30.
• Asterix și Cleopatra : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Laleaua neagră : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Hatari : TIMPURI NOI —
9,30—15,30 în continuare.
• Program de filme sportive do
cumentare românești : TIMPURI 
NOI — 18,30—20,45 în continuare.

S întoarcerea doctorului Mabuse
RIVIȚA — 10,30; 16; 18,15;

Noul angajat : UNIREA — 15,30. 
Monștrii : BUZEȘTI — 15,30; 18, j 
grădină — 20,15.
Căsătorie în stil grec : DACIA 
8,45—20.30 în continuare.
Dragoste și viteză : BUCEGI — 

fO; 15.45; 18, la grădină 20,15, FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
0 Operațiunea Lady Chaplin : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20. 
e Jandarmul se însoară : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• întîlnire la vechea moschee : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Intrusa : COTROCENI — 15,30.
• Marile vacanțe î COTROCENI 
— 17,45; 20.
• Petrecerea : VOLGA — 16;
18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 18; 
20.15, GRADINA PARCUL HE
RĂSTRĂU — 19,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo 
VIITORUL - 15,30; 18.

• Așa am venit: VIITORUL 
20,15.
• Mayerling (ambele serii) : AU
RORA — 9; 12; 16; 19,30, la grădi
nă — 19, TOMIS — 9; 12,15; 15,30, 
FLAMURA — 16; 18,15; 20,30, GRĂ
DINA TOMIS — 19.
• Ambuscada : MUNCA — 16; 18; 
20.
• Această 
16; 18; 20.
• Tiffany
— 15,30; 18,
• Cei 1000 
Mabuse 
grădină
• Clipa de libertate : PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• Departe în Apus : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
• Așteaptă pînă se întunecă 
PACEA — 15,30; 18; 20,15\
• Salariul groazei : CRÎNijAȘI - 
15,30; 18; 20,15, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20.
• Freddy și ctntecul preriei 
COSMOS - 15,30; 18; 20,15.

rov (U.R.S. 
Wahcb Baia 
Robert Mann

Concursul „George E- 
nescu" s-a conturat — așa 
cum afirmă membri din 
juriile secțiilor, ca un con
curs de interpretare, de 
concepție muzicală. Apoi, 
exemplele de impecabilă 
tehnică și meditație, de o- 
ficiere generoasă a muzicii 
pe care cvartetul „Juilliard", 
sau „Smetana", Schneider
han sau Dan Iordăchescu 
ni le-au oferit, ne-au su
gerat să includem în discu
țiile noastre cu oaspeții de 
onoare ai Festivalului tema 
„interpretării".

Există trăsături specifi
ce momentului actual in 
„actul interpretării" mu
zicale ?

„Nu trebuie trădat nici 
compozitorul — afirma di
rijorul Paul Klecki — 
nici interpretul nu trebuie 
anihilat. Concertul trebuie 
să devină un ritual, o ma
nifestare de colectivitate, 
la care publicul participă, 
o manifestare care să sti
muleze tot ce este mai 
frumos în ființa umană".

Există oglindite în „ac
tul interpretării", caracte
ristice ale vremii noastre: 
conciziunea și eleganța a- 
bordării marilor clasici, e- 
chilibrul romanticilor fără 
avîntul și patosul începu
tului de secol, claritatea 
ultimei diviziuni din parti
tura modernă...

„Este adevărat însă că 
secretul interpretării mu
zicii clasice sau moderne
— afirmă Menelaos Pallan
dios, membru al Acade
miei, , directorii’, general al 
Conservatorului din Atena
— Se află în operele res
pective. Dacă șeful de or
chestră sau solistul știe să 
„citească" textul muzical 
și în același timp poate să 
„vadă" printre note, putem 
fi siguri că se apropie de 
ceea ce a vrut creatorul. 
Toți marii interpreți sînt 
fideli textului muzical. Dar 
există în plus acel par
fum imprevizibil care aco
peră fiecare frază. Stra- 
vinski spunea profesoru
lui meu Alfredo Cassela 
că „lucrul cel mai dificil 
într-o. partitură este acela 
care nu este scris".

„în interpretare există 
acum două concepții — 
declara pianistul sovietic 
Dimitri Bașkirov. Una în
clină spre rigurozitatea sti
lului ; sînt adopți. în ge
neral, profesorii de instru
mente formați la școala 
începutului de secol. Cea 
de a doua reclamă spiritul 
vremii noastre. Eu o 
accept pe aceasta din urmă. 
O tehnică impecabilă, bri
antă, un stil fără greș,

dar fără un aport perso
nal — înseamnă reconstitu
irea lipsită de inspirație, 
după părerea mea. Oamenii 
trăiesc într-un ritm nou, și 
muzica oricum trebuie să le 
fie apropiată, să trezească 
în ei frumusețea spirituală, 
sentimentele specifice vre
mii în care trăim. La par
fumul de epocă, vibrația 
tehnicii noastre aduce un 
efect surprinzător. Bineîn
țeles, idealul interpretului 
contemporan este cu totul 
altul decît cel al interpre
tului de acum 3—4 decenii. 
El împletește redarea stric
tă cu aportul creator".

„Nici un gen al muzicii 
nu a rămas pe loc, subli
niază prof. dr. Zijo Kuciu- 
kalici, muzicolog din Sara
jevo, putem însă discuta 
dacă face pași mai mici sau 
mai mari ; cit privește „in
terpretarea", cred că se dez
voltă in pași cu creația. 
Idealul interpretului mo
dern ? Se deosebește radical 
de cel al romanticului sau 
clasicului. Cred că semnea
ză un act important in evo
luția interpretării și anume: 
împletirea acesteia cu crea
ția".

Este adevărat, există în 
preocupările compozitorului 
contemporan ideea de a an
trena creator și interpretul, 
conjugînd partitura scrisă 
cu improvizația. Scopul fi
nal este de a capta audito
riul, de a-1 învălui cu acest 
proces de creație spontană, 
și în cele din urmă de a-1 
include și pe el în finaliza
rea opusului.

„în interpretările forma
țiilor, „Ars I'țova", „Musica 
Nova" — comenta Abdnl- 
Wahab Balal,'.critic de artă, 
profesor universitar la Ins
titutul de artă din Bagdad 
— se putea remarca aportul 
creator al muzicienilor. Eu 
cred că orice stil poate fi 
reclădit. Temelia rămîne a- 
ceeași, dar culorile ne apar
țin".

„Și eu — spunea Hans- 
Peter Miiller, critic muzioal 
al revistei „Musik gesell- 
schaft" (R. D. Germană) — 
sint de părere că interpre
tările românilor, ale forma
țiilor românești de renume 
sint demonstrative. „Musi
ca Nova", „Pro arte" dove
deau o virtuozitate și o în
țelegere matură a fenome
nului, caracteristici funda
mentale interpretului mo
dern".

„Ca muzicieni aparținem 
in mod firesc timpului nos
tru — afirma Robert Mann, 
primul violonist al celebru
lui cvartet „Juilliard", pro
fesor la colegiul ..Juilliard" 
din New York. în primul 
rînd trebuie cunoscută com
poziția, compozitorul asu

pra căruia te apleci. Apoi 
intervine esențiallzarea. Dai 
cuvîntul muzicii, generos, 
dar ai grijă să fii tu". Su
netul, stilul, articulațiile au 
sensibilitatea vremii noas
tre — spunea Robert Mann. 
Am ascultat în interpreta
rea cvartetului „Juilliard", 
Mozart, Beethoven. Schu
bert, Webern — lucrări di
ferite. Fiecare era indivi
dualizată, emisă cu un alt 
limbaj. Modul profund în 
care erau propuse ca teme 
de meditație, sobrietatea re
dării, le apropia insă, le 
deciara ca interpretări ele
vate, creatoare, ca modele 
de execuții. Reconstituire ? 
Nu. Actul interpretativ 
este drumul întovărășit al 
creației, este oglinda fidelă 
a procesului creator.

Care sint — după pă
rerea dv. — condițiile unei 
„critici muzicale" de cali
tate 7

„Critica muzicală — apune 
Menelaos Pallandios — ca 
de altfel „critica" în general, 
este necesară conducerii 
marelui public către înalta 
artă. Adevărata critică a- 
jută evoluției spiritului".

Fără îndoială că invazia 
adjectivelor „nu constru
iește judecăți de valoare". 
Doar puterea desprinderii 
și comentării fenomenelor 
cu discernămînt, cu clar
viziune poate fi intr-adevăr 
de folos vieții muzicale". Am 
călătorit mult — declara 
Dimitri Bașkirov. Culegeam 
articole în care eram numit 
virtuos, briliant... Nu mi se 
spunea cum am cîntat, ca 
idee, conținut, de ce am ex
primat cutare opus în- 
tr-un anume fel... Mă pa
sionează „critica". Să știți 
că am o colecție de artico
le despre mine de aici din 
România în care mi se- fă
ceau și observații. Vă rog 
să mă credeți că erau cit 
se poate de juste, și mie 
personal mi-au fost folosi
toare. Cred că aveți una 
din cele mai interesante 
critici muzicale. în care se 
remarcă efortul eliminării 
aprecierilor subiective".

Dacă interpretarea este 
reflexul creației, este o- 
glinda fluxului și refluxu
lui ei, critica muzicală o- 
glindește cele mai micî 
oscilații ale vieții muzi
cale.

„Este într-adevâr — a- 
firrna Zijo Kuciukaliei — 
un reflex imediat al ori
cărui fenomen muzical. 
Mai precis, critica are po
sibilitatea de a regla, de a 
dirija și preveni „sincope" 
nedorite in desfășurarea 
unui gen muzical".

Referindu-se la pregătirea 
criticului muzical, Hans-Pe- 
ier Miiller, spunea că în- 
afara cunoștințelor de spe

cialitate. a științei muzlcîî, 
se impune capacitatea de 
redare a observațiilor, a a- 
precierflor. „Să nu uităm 
că muzica este un fenomen 
social, angrenat în procesul 
larg de cultură al unei țări. 
Paginile de critică nu tre
buie să uite acest lucru și 
să se concentreze asupra 
momentului cultural res
pectiv, să facă o judicioasă 
politică culturală".

Cum vedeți creat dru
mul drept de la creator 
la public ?

în oricare perioadă din 
istoria muzicii s-au înre
gistrat momente de puter
nică evoluție pentru unei* 
genuri muzicale și în ace
lași timp pentru altele mo
mente de stagnare sau de 
înceată dezvoltare. „Fără 
îndoială, dealara Robert 
Mann, muzica de cameră, 
simfonică au un deosebit 
avînt în acești ani. Opera, 
mai puțin. Depinde însă 
nu numai de interpret, d« 
creatori, ci și de public. 
La Viena se cer opere cla
sice în montări consacrate. 
La Hamburg regiile mo
derne le dau o altă înfă
țișare. La New York so 
caută, de asemenea, „tradi
ția". Viitorul muzicii ni-1 
facem toți : muzicieni, in
terpreți. ascultători. Să 
ne gîndim la muzica „in 
școală", „acasă", la „facul
tate" ; mai mult suflet, 
mai multă căldură ar crea 
drumul drept și sigur d« 
la creator la ascultător !■

Am sesizat în spectaco
lele Operei Române din 
cadrul Festivalului măies
tria interpreților în con
trast cu cadrele, costumele 
și decorurile învechite. 
Un contrast, care ne făcea 
să gîndim la necesitatea 
împrospătării unor mon
tări.

„Opera ca gen, înregis
trează o stagnare, aprecia
ză Abdul-Wahab Balal. 
Vom asculta și peste 25 d* 
ani Verdi, dar trebuie să 
avem grijă să-l ținem c* 
„spectacol". în pas cu vra- 
mea".

Am discutat despre mu
zică și problemele timpu
lui nostru, despre împli
niri Și perspective... Rezol
varea întrebărilor ardente, 
stă — așa cum au afirmat 
interlocutorii — în puterea 
melomanilor de a fi exi
gent!, în puterea fiecărui 
creator de a-și racorda spi
ritul creației sale la spiri
tul epocii pe care o repre
zintă.

Smaranda OfEANU

(Urmare din pag. I)

cest proiect a fost aprobat 
de conducerea stațiunii 
„Stejarul" — care avea să 
finanțeze lucrările ulterioa
re — s-a semnat actul de 
naștere al Iui L.S.-l. Acea
sta nu însemna insă —nici
decum ! — că perioada e- 
forturilor se terminase.

Laboratorul trebuia să fie 
construit și amenajat pe 
baza unor materiale și chiar 
părți constitutive existen
te. Șansa — căci există, 
neîndoielnic, și o doză a- 
numită de șansă în reu
șita unei noutăți științi
fice ! — i-a ajutat pe cei 
cinci să găsească la o rafi
nărie un rezervor-cisternă 
vechi, scos din uz, gata să 
fie trimis la casare. Era 
tocmai ce le trebuia pentru 
corpul laboratorului. Ba 
chiar le depășea întrucâtva 
speranțele, deoarece prin 
dimensiunile sale — trei
zeci de metri lungime și un 
diametru al cilindrului de 
doi metri — favoriza înzes
trarea cu aparatură mai 
complexă, îngăduind, tot
odată, amenajarea unui 
„spațiu locativ" mult mai 
confortabil decît se prevă
zuse inițial.

Pe scurt : In aprilie 1967, 
la puțină vreme după apro
barea proiectului, rezervo
rul a fost transportat la A- 
telierul de construcții me
talice din Bicaz unde — 
după spusele inițiatorilor — 
„oamenii s-au angajat cu 
autentică emoție în această 
operație, fără precedent 
pentru ei". Zi de zi. Ionel 
Miron lucra. In orele sale 
libere, cot la cot cu munci
torii șl tehnicienii atelieru
lui, Iar duminicile și în zi
lele de sărbătoare, în loc să 
se odihnească în mijlocul 
familiilor, veneau pe cont 
propriu la Bicaz și ceilalți 
patru pentru a pune umă
rul la treburile legate de a- 
menajare. în septembrie al 
aceluiași an și-au luat toți 
cinci odată concediile anua

le, pentru a lucra la opera 
lor comună. Spre sfîrșitul 
lui septembrie, „mirrfbatis- 
caful" (de fapt, termenul a- 
cesta, cules din vocabularul 
celebrului belgian Picard, 
nu e prea potrivit pentru 
L.S.-l, dar îl folosim și noi 
ca și oei cinci, mai mult ca 
pe o splendidă hiperbolă) 
era terminat, fiind lansat Ia 
apă.

Experimentarea propriu- 
zisă n-a putut începe insă 
decît în luna iulie a anului 
următor, deoarece trebuia 
amenajată și baza de su
prafață — vasul „Emil Ra- 
coviță" și pontonul adia
cent: s-au Instalat aici toa
te utilajele necesare func
ționării laboratorului, gru
puri electrogene, compre- 
soare, aparate interfon pen
tru legătura cu adîncul, me
canismul de guvernare a la
boratorului în timpul imer
siunii și emersiunii etc. în
tre timp a fost instruit și 
personalul de deservire, a- 
tît pentru scufundări, cît și 
pentru manevrele de su
prafață.

Iată și un amănunt Indis 
pensabil cu privire la mo
dalitatea de funcționare a 
laboratorului (amănunt care, 
lămurind „suspense“-ul de 
Ia începutul reportajului re
feritor la gura inferioară a 
cisternei, reprezintă tot
odată unul din răspunsurile 
pasionațllor noștri la în
demnul lui Jean Alinat de 
a găsi soluții originale, spe
cifice condițiilor de aici) : 
laboratorul a fost construit 
pe principiul echilibrării 
presiunii apei la cota de 
scufundare cu presiunea ae
rului comprimat cu care e 
alimentat interiorul său. 
Mai limpede : dacă labora
torul e scufundat la 10 me
tri adîncime. unde presiu
nea apej e de o atmosferă, 
în interior aerul va avea a- 
ceeași presiune. De aceea, 
deși gura inferioară e me
reu deschisă, apa nu poate 
pătrunde în laborator.

Firește, aceasta a împus 
antrenamente de un tip spe
cial, care să permită orga
nismului uman nu numai să 
reziste la ceea ce se nu
mește în termeni de specia
litate „hipeAarism", dar și

repetate adaptări și îmbu
nătățiri, a avut Ioc o expe
riență de ședere sub apă 
timp de șase zile.

...Revenim la acele zile 
din august 1970 cind ' Ionel 
Miron și Mihai Constantin

— Un program normal. 
Aproape la fel ca la su
prafață. Am spus „aproa
pe" deoarece orele de somn 
— în general opt ore, su
pravegheate cu riguroasă 
strictețe de medicul care

ne-a asistat tot timpul de 
pe ponton, doctorița Clara 
Băra — erau concentrate 
mai ales în cursul dimine
ții și după amiezii. Noap
tea lucram, ieșeam- în îm
brăcăminte de scafandru

Zece zile in adîncurile 
lacului Bicaz

să muncească timp îndelun
gat la o presiune altminteri 
neobișnuită. Rezultatele a- 
cestui antrenament s-au e- 
vidențiat în cursul experi
mentărilor : s-a dovedit că 
in laborator, după o anume 
perioadă de obișnuință, o- 
mul poate lucra și trăi in 
condiții optime.

La 1 iulie 1968 a avut loc 
prima tmersiune experimen
tală în golful Izvorul Alb, 
la zece metri adîncime. Nu
mai cîteva ore. Laboratorul 
și oamenii din interior au 
făcut față cu succes probe
lor. în toamna aceluiași an 
o comisie de specialiști, 
după ce a cercetat cu ma
ximă exigență toți parame
trii de lucru ai stației sub- 
acvale, a omologat-o ca fiind 
o realizare demnă de toată 
lauda, un adevărat avanpost 
in explorarea adincurilor 
apelor m-mânesti. foarte util 
nu numai pentru lacul de 
acumulare, dar și, eventual, 
pentru platforma continen
tală a Mării Negre. Atunci 
cînd s-a produs omologarea, 
laboratorul submersibil nr. 
1 era — în genul 6ău — 
printre primele zece din în
treaga lu^ne.

Un an mai tîrziu, după

au efectuat expediția sub
acvatică...

E24 august. Tot 
ora prînzului. tn 
restul țării oa
menii se odihnesc 

Aici e tot un fel de săr
bătoare. O sărbătoare Încă 
încordată, încă plină de ten
siunea și emoția misiuni: 
ce e pe cale de a se În
cheia. La ora 13 — Intr-o 
simetrie temporară pe care 
știința și oamenii ei o a- 
greează cu deosebire — se 
conturează pe suprafața lu
cie a lacului silueta longitu
dinală a minlbatiscafulul 
După cîteva minute apăreau 
pe ponton și cel doi sca
fandri.

Nici de data aceasta nu 
s-au ținut discursuri. Bu
curia și efuziunea succesu
lui «-au revărsat tn îmbră
țișări și calde strîngeri de 
mînă...

Stăm de vorbă cu Ionel 
Miron, într-un comod ca
binet de lucru, Ia o săptă- 
mină de la experiența me
morabilă la care a par
ticipat.

— Care ora programul 
dumneavoastră în tot tim
pul acestei viețuiri subac- 
vale 7

în interiorul „cisternei" : cei doi cercetători subacvali iși 
iau zilnic tensiunea

pe fundul apei sau făceam 
observații la cele patru 
hublouri cu reflectoare pe 
care le are laboratorul. De 
ce noaptea ? Pentru că mi- 
grația nocturnă a peștilor, 
mat ales a planctonului, 
este unul dintre cele mai 
puțin» studiate fenomene. 
Și pe urmă mai e ceva, un 
argument, să-i spunem așa, 
estetic. Nici nu vă imagi
nați ce feerice priveliști, ce 
uluitoare incandescențe și 

.irizări, ce neașteptate nu
anțe cromatice dezvăluie 
străfundurile apelor în tim
pul nopții !

— Și Cousteau poves
tește în „Lumea tăcerii" 
despre splendorile indes
criptibile ale mării noc
turne. Dar, pentru că veni 
vorba de Cousteau, ați în
cercat oare și dumneavoas
tră acea „beție a adincuri
lor", acea senzație de semi- 
halucinație pe care savan- 
ții o numesc „narcoza azo
tului" ?

— Cunoșteam primejdia 
unei asemenea stări, care 
te face să-ți pierzi contro
lul orientării, să nu mai știi 
unde este suprafața și un
de este fundul apei, de a- 
ceea ne-am ferit să rămt- 
nem mai multă vreme in 
îmbrăcămintea de scafan
dru autonom. De altfel, a- 
cesta e și avantajul labo
ratorului nostru : că nu 
ești obligat să faci o scu
fundare de mal lungă du
rată, că poți să intri și să 
Ieși din apă ori de cîte ori 
vrei.

— Oare ce perspective 
întrevedeți experienței 
dumneavoastră și, mai ales, 
ie posibilități de aplicație 
practică, de extindere Ia 
alte domenii 7

— Tocmai din pricina pe 
sare v-arn spus-o mai sus, 
mi se pare că laboratorul 
submersibil — cu ușoare 
reamenajări — poate servi 
nu numai ca bază de cer
cetări științifice (noi am 
făcut asemenea cercetări 
hidrografice, hidrobiologi- 
ce, cu privire la transpa

rența și luminozitatea apei 
etc.), dar și ca bază pentru 
tot felul de lucrări ce ne
cesită o ședere mai înde
lungată a omului în apă. 
Mă gîndesc, bunăoară, la 
programul național pentru 
construirea de diguri, la vii
toarele hidrocentrale pe ma
rile ape ale țării ; Ia toate 
acestea, după cum se știe, 
e necesar un mare volum 
de lucru subacval, pe care 
o construcție de tipul lui 
L.S.-l îl poate enorm faci
lita. Dar principalul rezul
tat al unui asemenea expe
riment este, după părerea 
mea. perfecționarea omu
lui pe planuri multiple — 
fizic, moral, intelectual... Și 
apoi, știți ce a răspuns Mal
lory unui ziarist care-1 în
treba de ce vrea să esca
ladeze Everestul 7 „Pentru 
că există un Everest !".

— încă o întrebare : ce 
v-ați luat 6ă citiți în tim
pul celor zece zile cît a 
durat pasionantul periplu 
subacval ?

— Nu prea mare lucru, 
căci aveam un program de 
muncă foarte strîns. Eu 
am citit, de pildă, „Croni
ca anului 2000“ a lui Mir
cea Malița, [ar colegul meu 
„Le monde sans soleil" a 
lui Cousteau. Și amîndoi 
am luat, fără să știm unul 
de altul, „Poeziile" lui E- 
mlnescu. înainte de culcare 
discutam mal ales poezie. 
Au fost adevărate dispute, 
între noi, cu privire la u- 
ne-le sensuri ale „Scrisorii 
I“.

... „Lună tu, stăpin-a mă
rii, pe a lumii boltă lune
ci / Și gîndirilor dînd via
ță, suferințele întuneci... / 
Peste cîte mii de valuri stă- 
pînirea ta străbate / Cînd 
plutești pe mișcătoarca mă
rilor singurătate".

Umbra suverană a ma
rii poezii începea să plu
tească, la acea oră a des
tăinuirilor, peste cele zece 
zile ce n-au fost altceva, în 
fond, — așa cum spunea 
Ionel Miron — decît „o 
simplă expediție științifică".

AGENDA 
FESTIVALULUI
• După ce ieri seară pianis

tul Paul Badura-Skoda a evo
luat în compania Filarmonicii 
„George Enescu", azi, la orele 
18, în Sala Mare a Palatului Re
publicii Socialiste România, ofe
ră iubitorilor muzicii de came
ră, împreună cu pianistul Jorg 
Demus. un interesant recital la 
patru mîini. Programul cuprin
de lucrări de Mozart. Schubert, 
Schumann și Debussy.

• La orele 20, în sala Operei 
Române, Teatrul Academic de 
Operă și Balet „S. M. Kirov" 
din Leningrad prezintă baletul 
„Lacul lebedelor" de P. I. 
Ceaikovski. Regia și coregrafia 
aparțin cunoscuților maeștri co
regrafi Marius Petipa, Lev Iva
nov și Sergheiev. Soliști : Ser- 
ghei Vikulov, Valeril Panov, 
Olga Zabotkina, Constantin 
Rassadin. Scenografia : Serghei 
Virsaladze. Acompaniază Or
chestra Operei Române dirijată 
de Viktor Sirokov.

• în studioul de concerte al 
Radioteleviziunii. la orele 21, 
vom putea asculta în interpre
tarea reputatului violoncelist 
Mstislav Rostropovici, Concer
tul în Re major pentru violon
cel și orchestră de Joseph 
Haydn. în cadrul aceluiași pro
gram mai sînt incluse Simfonia 
a IX-a de Beethoven și Simfo
nia a Il-a „Spielberg" de Doru 
Popovlci. Acompaniază Orches
tra simfonică și Corul Radiote
leviziunii Române dirijate de 
Iosif Conta și Aurel Grigoraș.
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ELIXIRUL
TINEREȚII

Am auzit o dată un 
om exctamind : „Uf, 
abia aștept să ies la 
pensie !“ Dar ciți ani 
mai sint pînă atunci ? 
— l-am întrebat. „Păi, 
vreo treizeci"... In
tr-adevăr, lucrase și 
el, pe ici, pe colo, vreo 
cinci ani, 
epoca de 
numită, 
„floarea 
...bolnav de o inexpli
cabilă oboseală, înce
puse să aștepte. Să 
aștepte ce ? Ca timpul 
să treacă, anii să se 
scurgă unul după al
tul, egali unul cu al
tul, monotoni ca apele 
unui fluviu milos, un 
fluviu al indiferenței 
sau, mai exact spus, 
al leneviei. Mi-am dat 
seama că omul acesta 
îmbătrînise incă înain
te de a deveni pe de
plin matur. Dar, oare 
atitudinea 
starea lui 
marcată de _
și blazare puteau 
confundate cu ceea ce 

„bătrînețe" ? 
pentru că 
totul altă i- 
bătrîneții pe 
descoperit-o

ajunsese la 
maturitate 

de obicei, 
vinstei", și

comodă, 
de spirit 

nepăsare 
i ti

terat Ia diferite ore din ti și din 
noapte de cheflii puși pe scandaluri 
și violențe, se cuvine a fi în perma
nență și stăruitor degajat de „toxi
ne", în așa fel încât cetățenii să nu 
aibă motive de enervare, crispare și 
jenă, întâlnind în cale asemenea in
divizi, iar copiii, tineretul să nu facă 
deloc cunoștință cu întristătoare» 
condiție umană a acestor „semeni". 
Acuratețea mediului ambiant — 
după cum reiese — nu-1 o treabă care 
se lasă interpretată relativ, de la caz 
la caz, cu așa-zisă „îngăduință ome
nească" ; «a pretinde cu totul alt
ceva : 9 atitudine principială, intran
sigentă, din partea tuturor. o limpe

zime de cristal 
în concepția fie- 
căruia despre mo
rală, implicit des
pre conviețuirea 
socială.

Pulveriza torul e- 
tic pe care îl mi- 
nuiește opinia pu
blică purifică ne
contenit aerul pe 
care-1 respirăm 
eu toții, reprezen- 
tînd, indiscutabil, 
un antidot efici
ent al lipsei de 
civilizație, o tera
peutică severă și 
eficace a absenței 
bunului simț. Să 
recunoaștem însă, 
totodată, că mai 
persistă, la anu
miți oameni, con
cepția retrogradă 
potrivit căreia 
„atîta vreme cit o 
neplăoere dintr-a- 
eestea nu mă a- 
tinge direct., n-am 
de oe să intervin". 
Da, mai sînt și 
cetățeni Ia care e- 
clipsa răspunderii 
față de colectivi
tate se exprimă 
în acel clasic „nu 
mă bag, nu mă a- 
mestec", care mai 
circulă, din neie- 

ricire, prin subsolurile conștiin
ței unora. Dovadă că se întimplă ci- 
teodată și așa este faptul că. uneori, 
cei ce asistă la o „scenă" de dezlăn
țuire agresivă a cite unui huligan tac 
chitic, se jură că habar n-au de ni
mic sau își înfundă mîinile in buzu
nare și pleacă mai departe. Ba unii 
chiar se amuză la asemenea mani
festări. considerîndu-le un fel de 
„comedii" gratuite, care le procură 
nedemne delicii de spectatori.

Tot atît de gravă este indiferența, 
sentimentul că aceste lucruri „nu mă 
privesc". Se pune insă întrebarea : dar 
dacă huliganul și-ar manifesta „abili
tățile" pe seama soției, fiicei ori suro-, 
rii unui asemenea cetățean, tot la fel 
de pasiv-neutru ar reacționa ?

Asemenea gen de atitudini îngreu
nează cercetările, lăsînd totul în sar
cina miliției, ca și cînd aceasta ar pu
tea tace „minuni", ca și cum ar pu
tea să asigure ordinea și liniștea pur 
blică fără sprijinul neprecupețit al o- 
mului de pe stradă.

Sa mai întimplă uneori și așa : o- 
mul care e de față la ieșirea unui 
huligan o dezaprobă cu tărie, dar 
exclusiv in conștiința sa, fără nici o 
manifestare exterioară a oprobriului. 
Ba se mai și consideră cu conștiința 
deplin împăcată pentru un asemenva 
curaj tăcut! Sirtipla indignare a ce
tățeanului, în forul său interior, nu a- 
junge însă pentru a salubriza din 
punct de vedere moral strada, curtea 
propriei locuințe, locurile de distrac
ție. Nu degeaba înțelepciunea stră
bună ne învață că blamarea vinova
tului in public devine, de regulă, o 
lecție care dă roade, rătninind de 
cele mai multe ori mal adine săpată 
in memoria individului chiar declt. li
nele sancțiuni mai severe, dar care 
nu sint făcute publice.

Căci glasul colectivității — în care 
fiecare ne exprimăm propria noastră 
conștiință și voință — de aceea poartă 
numele de opinie publică, deoarece 
rostul ei este de a se afirma public, 
deschis, răspicat, in văzul și auzul tu
turor ! în felul acesta, opinia publică 
se manifestă ca o pîrghie importantă 
a umanismului socialist, umanism, a 
cărui trăsătură esențială este înflo
rirea deplină a fiecărei, individuali
tăți, dar nu in dauna altora, ci in 
condiții care să. favorizeze deopotrivă, 
fără a fi impietată de nimic și de 
nimeni, înflorirea tuturor personali
tăților umane, a colectivității in an
samblul ei. M.|ha. STO|AN

— comportare 
perseverat, in 

angajamente 
i“ — a în- 

organelor în drept să-1 îna- 
justiției, propunând înca- 
faptelor sale in conform i- 
dispozițiiie Decretului nr. 
care califică drept contra-

portarea Iui N. M. 
im care acesta a 
pofida numeroaselor i 
luate că ,.se va îndrepta' 
găduit 
inteze 
drarea 
taite cu 
153/1970, 
vonții „alungarea din locuința comu
nă a soțului, sau soției", precum șl 
..tulburarea, fără drept, a liniștii lo
catarilor, prin producerea de zgomo
te, cu orice aparat sau alt obiect, ori 
prin strigăte sau larmă".

Toate acestea demonstrează grăitor

Asemenea riscuri și-a asumat, bună
oară, tovarășa Ileana Tudor, secre
tară la o școală, atunci cînd a adus 
la cunoștința miliției comportamen
tul inuman al vecinului ei Nicolae 
Mihalcea, din Sinaia, strada 30 De
cembrie, nr. 27, față de propria sa 
soție.

Aproape seară de seară, acest tinăr 
își bătea crunt soția șl a,poi o alunga 
de acasă. Merită poate să stăruim o 
clipă asupra „fulgerătoarei" lor „iu
biri". Orfană de ambii părinți, Irina 
M. n-are decit o soră. Imediat ce a 
tenmiiinat liceul, a intrat In serviciu și 
astfel a ajuns, prin sindicat, la odib-

După orele de muncă, orice om — 
indiferent de virstă sau profesie — 
dorește ca în restul timpului, pe stra
dă, in imobilul in care locuiește, in 
locurile de destindere, pretutindeni, 
să domnească o asemenea atmosferă 
incit buna dispoziție, calmul și ordi
nea să nu fie tulburate în nici un fel 
de indivizi certați cu civilizația, cu 
respectul datorat legilor scrise și ne
scrise ale conviețuirii sociale. Din pă
cate însă, deși în descreștere vizibilă, 
astfel de specimene mai îndrăznesc 
să scoată oapuil ici și colo, manifes- 
tindu-se uneori brutal, penibil, ab
ject.

Stabilind — prin 
153/1970 — un șir 
de măsuri pri
vind procedura 
de urgență în ju
decarea . contra
vențională a unor 
fapte cu carac
ter antisocial, 
acte huliganice, 
încălcări ale or
dinii și liniștii pu
blice, statul nos
tru s-a folosit de 
instrumentul nor
mativ al legii 
pentru a ridica 
un puternic ba
raj juridic în ca
lea unor mani
festări ce contra
vin normelor de 
conviețuire socia
lă, proprii orîn- 
duirii noastre, 
exigențelor firești 
ale eticii relații
lor . dintre mem
brii ei.

Dar oare apli
carea legii 
bule să fie 
gura formă 
luptă pentru 
pirea din v.iața 
socială a unor a- 
semenea fenome
ne străine clima
tului nostru etic? 
Care este oare — 
in acest context 
— rolul opiniei 
rilor de influențare obștească ?

Nu întîmplător, chiar in pream
bulul decretului amintit se evidenția
ză rolul de profilaxie morală ce re
vine diferițllor factori răspunzători, 
atrăgindu-se atenția că sarcini deo
sebite incumbă pe acest tărîm fami
liei, școlii, organizațiilor de masă și 
obștești, colectivelor de muncă, pre
cum și grupelor de sprijin ale mili
ției, care, prin activități instructiv-e-• 
ducative, prin concursul dat organe
lor de menținere a ordinii publice, 
trebuie să-și aducă o tot mai mare 
contribuție ba. prevenirea și combate
rea manifestărilor antisociale, contra
re regulilor de bună cuviință, mani
festări ce exprimă aoncepții străine 
principiilor de viață socialistă.

O răspundere deosebită pentru a- 
sanarea morală a străzii, a localurilor 
ptiblice revine nu numai miliției, nu 
numai feluritelor organizații și foruri 

' pe chre le-am amintit, ci și cetățea- 
’ ..jîUițrt, șpnpliz, omului de pe stradă, 

insului care, prin forța împrejurărilor, 
este obligat uneori să asiste la unele 
dintre spectacolele degradante pe care 
le oferă anumiți indivizi certați cu 
rele mai elementare norme ale rela
țiilor umane. Cum reacționează ci la 
aceste devieri, adesea nocive, de la 
principiile sănătoase ale eticii socia- 
llste, cum iși manifestă indignarea și 
revolta, cum contribuie prin atitudi
nea sa la punerea la punct a făptași
lor de acte reprobabile, la aducerea 
lor în fața organelor menite să asi
gure ordinea publică ?

— Majoritatea situațiilor care se 
încadrează în dispozițiile Decretului 
nr. 153 — remarca lt. col. fon Ciobo- 
taru, de la Miliția municipiului Bra
șov — au fost depistate cu sprijinul 
direct al oetățenilor. Cei mai rhulți 
oameni socotesc ca o obligație abso
lut firească, ca o datorie de conștiin
ță să intervină prompt ori de cîte ori 
este necesar, ajutîndu-ne substanțial 
în menținerea și consolidarea unui 
climat civilizat pe străzi și în localu
rile publice. De fapt, prin decrettd 
citat, legiuitorul n-a făcut altceva de- 
cit să consacre ceea ce există în rea- 

z litate : creșterea impresionantă a ro
lului opiniei publice, ponderea tot 
mai mare a simțului cetățenesc, tră
sături specifice ale democrației noas
tre socialiste.

...Uneori atitudinea deschisă, răspi
cată față de faptele unui huligan în- 
veterat presupune și anumite riscuri.

POȘTA
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CUPRINZĂTORdețului veneau să lu
creze aici, din întrea
ga țară soseau ali
mente și haine. Si 
printre acestea — un 
sprijin nechemat și 
neașteptat de nimeni : 
29 de pensionari din 
Hunedoara, zidari, 
dulgheri, tîmplari, 
lectricieni, 
venit aici 
inițiativă, 
fiecare cu 
de merinde.

— M-atn dus pe 
foștii mei tovarăși de 
muncă, ne-am sfătuit 
și am hotărît, spunea 
Nicolae Gosttan, om 
de 75 de ani din care 
48 a muncit la lami
noare.

— Cum puteam sta 
acasă cînd știam 
s-a întîmplat 
— se întreabă și acum 
Ludovic Gref și 
dislau Farcaș. Amîn- 
doi au lucrat la com
binat peste 40 de ani.

— Nu mai pot să 
lucrez sus, la înălți
me, dar am demontat 
și am reparat toate pri
zele și întrerupătoa
rele care au fost atin
se de apă, spune loan 
Hodor. Și ține să pre
cizeze : 
atelierul 
electrice 
nat 43 
lună".

29 de 
care nu 
mese bătrîni, au mun
cit la întreprinderea 
de mecanizare a agri
culturii din Ilia, con
tribuind la repararea 
și repunerea în func
țiune a 
soarelor și 
lor, a unor 
instalației 
Cu mîinile _ _
sertași și gospodari au 
reclădit ziduri, cu ve
derea lor ajutată de 
ochelari au potrivit 
. . cu
auzul lor slăbit de 
virstă au ascultat 
pulsul motoarelor re
înviate. Ce forță, cț 
energie le-au animat 
brațele și inima ?

„Nu mă pot despărți 
de muncă". Acesta e 
răspunsul, concentrat 
în numai șase cuvin
te. E răspunsul dat de 
Adam Vasilovici, care 
muncește de la vîrsta 
de 12 ani. Șl tot el a 
mai spus, după o pau
ză, după un răgaz în 
care s-a condensat în 
cuvinte o experiență, 
un sentiment profund 
omenesc, formula de
finitorie a unei vieți 
întregi, a unui destin: 
„Pentru noi munca e 
st'întă, e ruptă 
ființa noastră".

Nu există compara
ție care să poată ilus
tra acest sentiment. 
Mă gin dese la mari 
artiști care nu s-au 
putut despărți de o- 
perele lor, păstrîn- 
du-le lîngă ei, ca niște 
avari, pînă la sfîrșitul 
vieții, Dar metafora e 
săracă și inexactă. Și

e-
lăcătuși au 
din proprie 
fără plată, 
desaga lui

la

ce 
acolo ?

La-

acești oameni sînt 
niște creatori, dar o- 
perele lor au însem
nat o continuă și to
tală dăruire. Ei nu au 
putut și nu au vrut 
să păstreze nimic 
pentru ei, toată pute
rea, priceperea și ex- 

s-au răs- 
ofe- 
toți. 

„s-au 
imagini 

Din

NIMENI

numim 
Nu cred, 
iată o cu 
magine a 
care am 
la Ilia.

Acolo, 
devastată de apele 
Mureșului în luna 
mai, a muncit zile și 
săptămîni la rînd, de 
dimineața pînă seara, 
o brigadă de pensio
nari nunedorem, oa
meni a căror Virstă a* 
tinge și depășește, u- 
neori, șapte decenii de 
existență. Și ce fel de 
existență ! Oameni 
care și-au făcut uce
nicia sub umbra fur
nalelor încă în timpul 
primului război mon
dial, oameni care au 
supraviețuit marii cri
ze și „curbelor de sa
crificiu" din 1929 —   ...
33 ; oameni care, trâ* piese de schimb, 
ind o nouă tinerețe, 
au participat cu trup 
și suflet la construi
rea noii Hunedoara — 
cetatea siderurgiei de 
azi, orașul înfloritor 
de azi.

Văzusem Ilia atunci, 
la cîteva zile după re
tragerea puhoaielor. 
Era o amiază de du
minică și un soare 
puternic dezvăluia ne
milos ravagiile provo
cate de năvala apelor. 
Șiruri de case se aflau 
încă în mijlocul unor 
bălți miloase, case cu. 
pereți căzuți. cu aco
perișuri aplecate pe o 
parte. Bărbați, femei și 
copiii trebăluiau prin 
curți, spălau mobila 
și lucrurile care le 
mai rămăseseră, sti- 
vuiau cărămizile ca
selor răvășite de ape. 
Ii priveam cu o strân
gere de inimă, dîn- 
du-mi seama că sin
guri nu vor putea 
face mare lucru. Dar 
ajutoarele începeau să 
Sosească, sute de mun
citori din orașele ju-

In localitatea 
de

i in

„Am lucrat în 
de reparații 

combi- 
o

din 
de ani și

oameni, 
pot să-i

pe 
nu-

compre- 
strunguri- 

motoare, a 
electrice, 

lor de mc-

periența lor 
frint in afară, 
rindu-se țamtru 
Din ființa lor 
rupt" noile 
ale Hunedoarei, 
ființa lor „s-au rupt", 
incandescente, șarjele 
de oțel. De aceea, ca 
niște ădepți ai unei 
noi mitologii, acești 
oameni au sentimen
tul că ființa lor 
prelungește în lucru
rile pe care le-au ză
mislit. Ier au făcut și 
le-au dat un rost pe 
lume în 
xistență.

Șl nu 
părți de 
de această 
așa cum nu te 
despărți de cele cinci 
degete de la 
așa cum nu poți re
nunța la văz sau la 
auz. E o consecvență 
a dăruirii izvorîtă din 
conștiința lor de crea
tori, de partlcipanți la 
o neîntreruptă operă 
cu care s-au contopit 
definitiv.

...Printr-o 
asociere de 
mintesc de 
de montori 
Șantierul Național 
Tineretului de la Por
țile de Fier, 
lele fierbinți 
tei 
se 
în 
lui 
tenți și 
minuind cu precizie a- ( 
paratele de măsură și i 
controj, cițiva tineri ( 
urmăreau mișcarea a- . 
xului turbinei, ca niș
te medici care1 urmă- '' 
resc o eleCTrocardio- ' 
gramă. Nu" timp"'
de vorbă și așteptîn- < 
du-1 să termine migă- i 
loasa și subtila ope- ( 
rație a centrării axu- ( 
lui, am avut certitu
dinea că peste 40 sau 
50 de ani șeful echi- 1 
pei, Gheorghe Finti- 1 
naru, sau oricare altul t 
din ei, va răspunde i 
unui viitor reporter cu ( 
aceleași cuvinte : 
mă pot despărți 
muncă".

Nu sint cuvinte 
se învață. Sînt 
vinte care se trăiesc, 
întipărindu-se pentru 
totdeauna in conștiin
ță, in ființa celor 
se dăruiesc zi de 
de-a lungul vieții 
tregi. Sînt cei ce 
se pot despărți 
muncă, pentru că mun
ca este însăși rațiunea 
existenței lor, într-o 
societate care le dez
văluie și le celebrează 
această generoasă Și 
consecventă forță mo
rală.

se

lunga lor e-

®e pot des- 
acest efort, 

muncă, 
poți

mină,

firească 
idei mi-a- 
o echipă 

de pe 
al

Erau zi- 
ale aces- 
în care 
intrarea 

a primu- 
A-

veri, zile 
pregătea 
funcțiune 
hidroagregat.

concentrați,

„Nu 
de

care 
cu*

Paul DIACONESCU

ce 
zi 

in- 
nu 
de

clin

Omul despre care este 
vorba în aceste rînduri, 
bărbatul acesta voinic, 
blond, cu ochi albaștri- 
visători, ce pot deveni în
tr-o clipă metalici, cu ges
tul, deși blind, obișnuit să 
domine, are o biografie ab
solut exemplară. Cu ex
cepția unui anume moment
— consumat cu cîtva timp 
în urmă — peste care plu
tește un fel de ceață, es- 
tompînd chipul adevărat 
al omului, făeînd confuze 
niște linii și niște sensuri.

Pînă în momentul acela
— despre care vom vorbi, 
pe larg, ceva mai jos — 
biografia tehnicianului Pe
tre Săftoiu, actualul teh
nolog-șef al Fabricii de 
mașini rotative a uzinei „E- 
lectroputere“-Craiova, are 
o puritate a liniei aproape 
fără cusur.

Descendent dintr-o familie 
de plugari olteni cu 11 
copii, vine la „Electropu- 
tere" în 1949, exact in zilele 
cînd se întemeiază uzina, 
și, într-un răstimp de 
cițiva ani, devine una din 
figurile care reprezintă co
lectivul, care sînt așezate 
întotdeauna în fața vizita
torilor, a reporterilor, ca 
simboluri și blazoane vii 
ale unui destin, ale unei 
epoci. Cîteva date la în- 
ttmplare, culese dințr-o 
fișă 'biografică bogată în 
semnificații : în 1950 se 
specializează la uzinele „E- 
lectroaparat" din U.R.S.S. ; 
în 1951 este unul din au
torii prunului, motor elec
tric românesc de 1 000 kW; 
în 1952 este distins, îm
preună cu alții, pentru a- 
ceastă operă de originală 
concepție tehnică, cu Pre
miul de Stat ; în 1955 de
vine tehnician ; în 1957 
este ales deputat în Ma
rea Adunare Națională ; în 
1959 petrece șase luni în 
Elveția, specializîndu-se in 
problemele fabricării loco

motivelor Diesel-electrice ; 
în 1960 e 'numit teh- 
nolog-șef al sectorulu' 
(pe atunci) de construc
ții metalice al uzinei ; 
în 1961 pune pe masa ca
binetului tehnic o inovație 
care, prin modificarea pro
iectului la bobinajul roto
rului de la generatorul 
principal al locomotivei 
IJiesel-electrice, aduce uzi
nei o economie post-calcu- 
lată de peste 380 000 de lei. 
între timp — și în timpul 
care urmează — vocația de 
inovator se desfășoară pe 
arii tot mai largi, devine 
dominanța personalității 
sale.

Dar lansarea unei inovații 
înseamnă, dincolo de ro
manul noțpților albe, de 
pasiune și de creație, com
primate într-o schemă 
pe calc, un alt ro
man, cu o epică adesea 
neprevăzută. înseamnă tre
cerea operei din mîna în
frigurată a autorului — a 
omului care n-a dormit și 
s-a chinuit pentru ea — 
în mîinile altora, prin 
forța împrejurărilor mai 
reci, mai indiferente, cu 
un puls normal și diurn, 
neagitat de freneziile ne
răbdării. Și mal înseamnă, 
nu o dată, mai cu seamă 
atunci cînd opera respec
tivă forțează o breșă în
tr-un domeniu sau altul, 
propunînd o nouă perspec
tivă sau o reașezare a va
lorilor consacrate, că s-ar 
putea să irite, să aibă nu 
numai apărători, ci și ad-r 
versari vehemenți.

Este lucrul pe care, în
tr-un anume moment al 
vieții sale. în acel moment 
de răspîntie despre care 
vorbeam la începutul a- 
cnstor rînduri, Petre Sftf- 
toiu n-a vrut — sau n-a 
putut — să-1 înțeleagă. O- 
bițnuit cu succesele repede 
aducătoare de glorie. cu 
platoșa de „erou" intangi

bil și fără reproș, s-a îm
potmolit într-o oarecare 
întîmplare care i-a ridicat 
în cale (e drept, pentru 
intiia oară) un șir de ob
stacole ce l-au descurajat. 
Nu s-a străduit să treacă 
dincolo de pragul acesta ; 
nu s-a străduit, să intre 
înăuntrul faptelor, să le 
despice, să le priceapă. O- 
blecțiile aduse de unele

tre- 
sin- 

de 
stir-

NU TRĂIEȘTE
SINGUR!

ancheta socială despre opinia publică
publice, al faeto- nă in Sinaia. Aici l-a cunoscut pe 

N. M„ care i s-a piîns că și el e sin
gur, că de mult caută un „suflet cu
rat". In sfirșit, a avut loc căsătoria 
(o paranteză : tânăra soție, 
de inimă, i-a atras atenția că 
te risca o căsnicie nereușită, 
neile' a asigurat-o că numai 
l-a scos pe el în calea ei in 
adevărat înger protector etc, etc). A- 
cum nu-i dă, literalmente, nici de 
mîncare : vine cu o pungă de roșii, 
și-i atrage atenția că, dacă se atinge 
de ele, o „încasează".

— I-am dat eu de mai multe ori 
să mănînce, fiindcă am găsit-o pe-a- 
fară, lovită, izgonită din casă ’ și flă- 
tnîndă — declară Ileana Tudor.

De altfel, din spusele acesteia reiese 
că, în general, comportarea lui N. M. 
este deplorabilă nu numai față de 
Soție : scoate din gură duvinte mur
dare cu o viteză și lipsă de' râs- ' 
pundere uluitoare, 
coridorul comun, 
inclusiv al copii
lor din vecini, iar 
cînd a aflat că I- 
leana Tudor va 
depune mărturie 
in favoarea soției 
sale, înfățișînd

..............  de 
se 

vinovat, 
s-a dus la 
a insultat-o 
amenințîn- 

d-o totodată. Dar 
Ileana Tudor nu 
s-a speriat de a- 
ceste amenințări, 
ci, minată exclu
siv de simțul 
dreptății, de sen
timentul civic al 
răspunderii^ pen- 
tru ce se întâmplă 
in jurul ei, pentru 
soarta unui om 
supus traumati- 
zării fizice și mo
rale, a ajutat or
ganele de miliție 
să-1 cheme la or
dine pe N. M. A- 
titudinea hotărîtă 
a Ilenei Tudor și 
a altor cetățeni 
revoltați de com-

cinstit stările 
fapt de care 
tăcea
N.M.
ea și 
grav,

bolnavă 
nu poa- 
dar ju- 
norocul 
chip de

umblă gol pe 
în văzul tuturor.

că în societatea noastră omul nu tră
iește de unul singur, că nimănui nu-1 
poate fi .indiferentă soarta unei tine
re de 18 ani. încăpută pe o mină de 
sălbatic, tot așa cum nici liniștea și 
ordinea publică nu pot fi lăsate la 
discreția grosolăniei șl lipsei de cu
rățenie sufletească a specimenelor da 
talia celui amintit mai sus.

„Frate ’bun" de comportare cu N.M. 
— dar pe alt „diapazon" — este Du
mitru Jinga, din Brașov, 6tr. Topo- 
rașului nr. 108. Intr-o după-amiază, 
după ce a consumat atîta alcool in
cit. să nu-i mai pese de nimeni și de 
nimic, a început să se lege de consu
matorii aflați la bufetul „Carpați" : 
epitete Insultătoare, ofense directe. 
Apoi, ca și cînd abuzul săvîrșiit de el 
nu i-ar fi epuizat în întregime re
sursele de vulgaritate și bădărănie, 
D. J. s-a postat în ușa localu
lui, împledicîndu-i pe oameni să 
treacă, adresindu-le cuvinte triviale,
greu de suportat, Sol.icitindu-se

intervenția mili
țianului din post, 
„scena" capătă 
alte proporții : 
chefliul nu nu
mai că refuză să 
părăsească bufe
tul și să se legi
timeze, ci pur și 
simplu îl lovește 
pe milițian. Me
rită să subliniem 
faptul că D. J. — 
huligan înrăit, ca
re abia ieșise din 
închisoarea co- 
recțională —- a
fost Imobilizat 
cu ajutorul cetă
țenilor, revoltați 
de gesturile și de 
cuvintele profe
rate. Procesul 
verbal de contra
venție a fost tri
mis Judecătoriei 
locale Brașov, iar 
instanța l-a con
damnat din nou 
la 30 de zile închi
soare corecționa- 
lă, în virtutea a- 
cehliași' decret.

Climatul străzii, 
al localtfrilor. al-

timpul, acest capital care 
se consumă atit de repe
de și pe care știuse cîndva 
să-1 fructifice cu atita chib
zuială, visînd secrete „pu
neri la punct", întocmind 
„memorii" sau, în cel mai 
bun caz, nefăcînd nimic, 
complăcîndu-se intr-o me
diocră (cel puțin pentru el!) 
îndeplinire a obligațiilor de 
serviciu curente, ca un fel

mereu — născuți de îm
prejurările noi, născuți din 
pasiunea de a face față 
noilor obligații — alți ino
vatori și maeștri ai teh
nicii. Petre Săftoiu privea 
și tăcea. Observa insă to
tul, fiindcă nu putea să nu 
observe. Fiindcă avea „o- 
chiul cîmpului". Fiindcă 
avea ochiul inovatorului, 
ochiul acela educat și tor-

a fost, în același timp, 
drama ascunsă a lui Pe
tre. Săftoiu. Drama unui 
om care, cu fiecare zi ce 
trecea. înțelegea tot mai 
exact, chiar dacă refuza 
să și-o mărturisească des
chis, că vina Izolării de 
ceilalți ii aparținea, prac
tic, în întregime ; și că a- 
ceastă izolare nu-1 folosea 
nici lui, nici colectivului.

Rînduri pentru 

un prieten
cadre tehnice uneia dîn 
inovațiile sale, obiecții in 
care se cuprindeau, alături 
de opoziția față de un 
punct de vedere nou, și 
unele constatări de specia
litate demne de interes, au 
fost taxate drept un act 
de vendetă, drept un atac 
personal împotriva lui.

Și Petre Săftoiu, omul 
care-și obișnuise tovarăși' 
din uzină cu febra desco
peririlor, cu pasionata neo- 
boseală a căutării și pro
movării noului, cu franche
țea spiritului său tineresc 
și deachis, a devenit, pen
tru vreme Îndelungată, un 
altul. S-a închis în el ; s-a 
transformat într-o fire rece, 
bănuitoare, pîndind pre
tutindeni „dușmani" ; a 
început să-și cheltuiască

de „răzbunare" ...adresată 
cui ?

In jurul inovatorului nos
tru se muncea febril, se crea 
febril ; intrau în fabricație 
noi produse, impunînd noi 
și severe examene teh
nice ; se reorganizau su
prafețe întregi de produc
ție, se ream,plasau după 
criterii științifice ateliere 
întregi, intrau in funcțiune 
utilaje moderne ; se puneau 
in funcțiune noi capaci
tăți, cu utilări tehnologice 
orientate spre utilizarea u- 
nor materiale moderne. în 
cuns de asimilare în țară ; 
sc reproiecta, pas cu pas, 
pe temeiul unor noi so
luții, un întreg sortiment 
de peste 500 produse, pre
văzute pentru viitorul cin
cinal ; și, firesc, apăreau

mat, cu retină hipersensi
bilă. Observa, de pildă, in 
atelierul de prese, cum ra
mele izolante de sticlotex- 
tolit pentru bobinele, polara 
de la mașinile sincrone e- 
rau ștanțate în interior 
printr-un sistem de matri
ță ce tăcea să se irosească 
o mare parte de material. 
Analiza mental proiectul 
ramei, al întregii bobine, 
găsea sursa deficienței, 
descoperea modificarea ne
cesară (care ar fi putut 
aduce economii de peste 
130 000 lei),, dar tăcea...

Așa s-au petrecut, lucru
rile mai multă vreme. A- 
cesta a fost momentul a- 
cela de criză și de răspîn
tie, in care linia dreaptă a 
unei evoluții s-a frînt, ca 
să 6e nască alta. Aceasta

nici unei „cauze", nici unei 
Idei ; și că uzina în care 
lucra oferea ceie mal ge
neroase condiții pentru 
muncă fertilă, pentru crea
ție, pentru experiență, 
pentru ridicarea produse
lor tehnice românești la 
cote de performanță de 
maximă altitudine.

Ar mai li de discutat 
aici. în acest punct cețos 
al biografiei unui om din
tr-o mare uzină, și atitu
dinea colectivului, în pri
mul rînd a organizației de 
partid din care făcea parte 
comunistul Petre Săftoiu. 
Ar mai fi de spus că ten
tativele de a-1 lămuri, de 
a-1 readuce pe drumul fi
resc n-au fast cele mai 
insistente, că vîrtejul ma
rilor obligații de plan,

producție, modificări ale 
fluxului tehnologic etc. l-a 
absorbit într-atita pe facto
rii responsabili. — adminis
trativi și politici — ai fabri
cii, incit au aminat de la o 
zi la alta o intervenție salu
tară pentru a rezolva di
lema unui om.

E timpul să coborim în 
prezent, luînd de aici mă
sura reală a lucrurilor. Vom 
spune, deci, că scriem a- 
ceste rînduri la puțin timp 
după ce Petre Săftoiu — 
omul despre care nu s-a 
mai vorbit multă vreme — 
a depus lâ cabinetul teh
nic al uzinei a 100-a ino
vație semnată cu numele 
său. La puțin timp după 
modificarea • proiectului ra - 
melor izolante din atelierul 
de prese (cei 130 000 lei e- 
conomii devenind astfel o 
realitate) și după alte im
portante inovații insem- 
nînd performanțe, eficiență 
tehnico-economică, Impul
suri rodnice în activitatea 
generală a fabricii. La pur 
țin timp după ce — pre- 
zentînd cabinetului tehnic 
inovația nr. 100 — Petre 
Săftoiu a-a putut mîndri 
că Inovațiile ce i-nu fost 
aplicate în producție pînă 
acum au însemnat o eco
nomie post-ca1culată de 
peste 10 milioane de lei.

L-am întrebat (fiindcă o 
astfel de întrebare, chiar 
indiscretă, chiar brutală, ne 
era de un inestimabil folos, 
fiind folositoare și altora) 
cum a izbutit să depășeas
că momentul acela Sr"u; 
ceața ac.eea de irascibilități 
și neînțelegeri care părea 
câ-i intrase în toate fibrele 
sufletului. Ne-a răspuns 
simplu, privindu-ne drept :

— Tovarășii mei m-au 
ajutat să înțeleg... M-au 
ajutat să înțeleg că am o 
obligație...

Intr-adevăr, tovarășii Iui 
l-au ajutat să înțeleagă.

Comuniștii fabricii, colegii 
de lucru l-au ajutat și prin 
vorbe, dar mai ales ' prin 
fapte, prin însăși ambianța 
de muncă pe care o creea
ză, să înțeleagă că valoarea 
supremă la care, ca mun
citori și ca oameni, ne ra
portăm este munca, apor
tul fiecăruia dintre noi la 
îndeplinirea marilor obiec
tive conturate de partid, la 
ridicarea mereu mai sus a 
idealului căruia ne-am 
consacrat. Tovarășii săi 
l-au ajutat să înțeleagă a- 
ceste lucruri. Dar — tre
buie spus — merite ii a- 
parțin și omului, așa cum 
și vina ii aparținuse. Pe
tre Săftoiu a găsit m 
el însuși resursa de e- 
nergie, bobul de diamant, 
calitatea matrice a unei 
regenerări.

Și le-a găsit fiindcă, din
colo de niște calități ome
nești, care țin de structura 
insului, exista conștiința 
unei obligații. Obligația lui 
Petre Săftoiu-omul față 
de Petre Săftoiu-produs 
al epocii ; față de condi
țiile — produs al epocii — 
grație cărora un om, un 
tînâr, un ins oarecare, u- 
nul din cei 11 copii ai unui 
plugar sărac din Oltenia, 
a devenit o personalitate 
a unei uzine, a unei in
dustrii, cu o biografie plină 
de mari satisfacții, cu un 
drum și un cadru de via
ță în care totul îl sprijină, 
îl încurajează, îi e favora
bil.

Autorul acestor rînduri ti 
urează succes și, personal, 
îi cere scuze pentru a fi 
făcut publică o poveste in
timă. riscind indiscreția 
dezvăluirii unui secret. Du- 
a făcut-o fiindcă morala 
simplă, adine umană, a a- 
cestei povești reale ar pu
tea folosi și altora.

I. OLTEANU

Primim de la Ministerul Justi
ției, sub semnătura tovarășului 
Nicolae Popovici, adjunct al mi
nistrului. următorul răspuns la 
ancheta „Public... dar să nu se 
audă" (apărut în „Scînteia", nr. 
8516) :

„In articolul menționat se 
semnalează existența a o serie de 
lipsuri în activitatea unor comi
sii de judecată, insistîndu-se in 
mod deosebit asupra faptului că 
la unele comisii judecarea ca
uzelor se faoe fără a se asigura 
publicitatea dezbaterilor, deși a- 
ceasta constituie — după cum în 
mod just se arată în articol — 
una din principalele căi prin 
care se realizează influențarea 
obștească șl. respectiv, educarea 
socialistă a cetățenilor.

în vederea înlăturării acestor 
lipsuri. Comisia Centrală care, 
in baia legii nr. 59/1968. are sar
cina de a îndruma sub aspect 
organizatoric activitatea comisii- 
lor de judecată, a luat mai 
multe măsuri, de natură să con
tribuie la îmbunătățirea muncii 
și înlăturarea neajunsurilor 
semnalate de ziarul „Scînteia".

In cursul lunii septembrie 1970, 
membrii Comisiei Centrale vor 
avea convorbiri, pe sectoare, eu 
președinții și secretarii comisii
lor de judecată din municipiul 
București, in vederea îmbunătă
țirii activității eomisiilor de ju
decată...

Totodată — se spune în con
tinuare în răspunsul primit — 
s-a stabilit ca instructorii Comi
siei Centrale și lucrătorii cu 
munci de teren din Ministerul 
Justiției și celelalte organe re
prezentate în această comisie să 
aibă drept preocupare perma
nentă îndrumarea și controlul 
modului in care' se asigură pu
blicitatea dezbaterilor în fața 
comisiilor de judecată.

Deosebit de cele de mai sus, 
s-au luat măsuri — prin șefii o- 
ficiilor juridice ale unităților și 
celorlalte organe centrale, con- 
vocați la Ministerul Justiției — 
ca jurisconsulții, odată cu asis
tența tehnii'o-juridică ce au obli
gația s-o acorde permanent 
membrilor și secretarilor comi
siilor de judecată, să stăruie in 
mod deosebit pentru asigurarea, 
în toate cazurile, a publicității 
dezbaterilor eomisiilor, precum 
și pentru afișarea hotăririlor și 
aducerea direct la cunoștința 
colectivelor de muncă a măsuri
lor de influențare obștească 
luate de aceste organe.

Considerăm că măsurile de 
mai sus — ca și faptul că în ul
timul timp s-a stabilit ca în șe
dințele de colegiu ale ministere
lor și celorlalte organe centrale 
să se analizeze activitatea co
misiilor de judecată din siste
mele respective și un membru 
din conducerea acestor organe 
să răspundă de activitatea co
misiilor de judecată și să țină 
legătura cu comisia centrală — 
vor contribui la îmbunătățirea 
continuă a muncii organelor ob
ștești de influențare și juris
dicție".

CURAT 
SANCȚIUNE!

Transformarea întreprinderii 
in tarabă, practicarea unor în
tinse afaceri de bursă neagră de 
către inginerul Ionescu Vergiliu, 
șef de secție la întreprinderea 
de construcții metalice și prefa- 
bricate-București. ajutat de ..co
mis voiajorul" acestuia. Ion 
Fundățeanu. salariat la aceeași 
unitate — iată pe scurt fapte ce 
erau aduse la cunoștința opiniei 
publice de articolul ..Prestigiul 
vindut la o tarabă de chilipi
ruri", apăirut in pagina „Omul 
față in față cu el însuși" din 22 
lul^e 1970. Fapte reprooa’bile, cu 
încadrarea exactă in articolele 
codului penal, r ață de o asemenea 
situație era de așteptat ca trus
tul „Electromontaj“-București de 
care aparține întreprinderea 
transformată in... talcioc, să ia o 
hotărîre severă. Abaterile să- 
virșite de indivizi — unul cu 
funcție de conducere ! — puși 
pe căpătuială îndrituiau o mă
sură exemplară. Iată însă ce se 
spune în răspunsul trimis redac
ției, în numele direcției gene
rale a trustului, de către ingine
rul M. Ionescu :

„Din verificarea efectuată la 
întreprinderea de construcții 
metalice și prefabricate-Bucu- 
rești, secția Otopeni, a rezultat 
că cele relatate corespund reali
tății".

Si mai departe :
„Pentru faptele comise, con

ducerea trustului „Electromon- 
taj", precum și conducerea între
prinderii au dispus (ATENȚIE!) 
sancționarea acestuia (a lui Ver
giliu Ionescu, n. ns.) eu retrogra
darea cu o gradație pe timp de 
trei luni : Fundățeanu Ion a fost 
retrogradat cu dnuă gradații pe 
timp de trei luni... Menționăm 
— se spune în încheiere — că 
procesul penal se află îp curs de 
judecată la Judecătoria sectoru
lui I, București, dosar nr. 2404/ 
1970. cu termen"... etc, «etc.

După o asemenea probă de 
„severitate" râmi! perplex. Sanc
țiunile date — retrogradarea cu 
o gradație a celui care patrona 
afacerile necurate și eu două a 
subalternului său — sînt o sfi
dare la adresa principiului de 
dreptate și echitate. Cum de este 
tolerată de către forurile tutelare 
ale întreprinderii ?
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O fatalitate-sau o neglijență

a civilizației?

fel, nu de mult, firma vest-germană 
„Grundig" a trebuit să renunțe la 
proiectul de a construi o uzină 
Saar, deoarece mediul puternic 
luat dăuna materialelor folosite 
producerea magnetofoanelor.

Dar_— așa cum sublinia'și

in 
po- 

la

Urmărind la nivelul planetei fe
nomenul poluării — fie doar 
parcursul ultimei jumătăți 
secol, perioadă de vertiginoasă dez
voltare tehnico-economică — con
secințele lui capătă dimensiuni e- 
dificatoare. Cosmonauții și piloții 
avioanelor cu reacție de mare alti
tudine vorbesc adeseori despre „pe
tele întunecate, canceroase" ce 
plutesc în straturi dense, groase, 
mai ales deasupra așezărilor ur
bane. Statisticile fac răspunzătoare 
de jumătate din această cantitate 
de smog vehiculele cu motor : zeci
le de mii de avioane care își înde
sesc neîncetat pînza traseelor 
„cerul" globului, sutele de mfli< 
de automobile și autocamioane 
gonesc pe rețeaua rutieră, tot mai 
aglomerată, a Pămîntului, emană 
necontenit gaze și reziduuri extrem 
de vătămătoare (oxid de carbon, 
oxid și protoxid de azot, hidro
carburi). Industriile, neglijind măsu
rile de protecție a mediului natu
ral. au un rol apreciabil in conta
minarea atmosferei — cele mai im
portante fiind, din nefericire, și 
cele mai prolifice în poluare (side
rurgia, industria chimică, fabricile 
de ciment etc.). Astfel, potrivit 
unor statistici recente. în S.U.A. 
numai de la automobile, centralele 
electrice și uzine se emană în atmo
sferă anual nu mal puțin de 142 
milioane de tone produse toxice șl 
reziduuri ! La cît se ridică această 
cifră dacă se adaugă emanațiile 
toxice de pe restul suprafeței glo
bului ! ? Pe alocuri, concentrația 
acestora depășește încă de pe acum 
forța de ventilație naturală a vîn- 
turilor și împresoară tot mai strîns 
planeta care le-a generat, devenind 
ele însele — din rezultat al pro
cesului de poluare — 
poluant pentru celelalte 
ale mediului natural de 
omului.

în diferite țări se tras 
de alarmă privind soarta 
care industria deversează 
impresionante de deșeuri. __ ___
tățj. substanțe chimice. în R.F.G., 
cantitatea acestora se ridică la nu 
mai puțin de 17 milioane de metri 
cubi zilnic. Si conform statisticilor 
mondiale, gradul de poluare mai 
accentuat îl prezintă în momentul 
de față tocmai apele : căci cantită
țile sporite de îngrășăminte chimi
ce folosite în agricultură si tripla
rea la fiecare 10 ani a cantității de
șeurilor menajere din zonele urbane 
(ape uzate, ambalaje, reziduuri or
ganice etc.) poluează Intens apele 
interioare ale tuturor continente
lor (rîuri, lacuri, fluvii) și deter
mină condiții favorabile pentru de- 
popularea lor progresivă în plante 
șî viețuitoare, ca urmare a sporirii 
concentrației de fosfor și azot. Solul 
la rîndul său. suportă tot mai greu — 
în adîncj dar mai ales la supra
față — acest asalt nociv : venind fie 
de la aerul poluat, fie de la pesti
cide, de la despăduriri și eroziune 
etc, Și, toată această serie de fac
tori de dereglare a echilibrului na
turii, în tendința lor de creștere în 
viitor, nu lasă neatinsă nici „natu
ra umană".

Studii de ultimă • oră Indică, încă 
de pe acum, cheltuieli impresio
nante necesitată de combaterea a- 
cestui „rău al secolului" : numai 
In S.U.A., de exemplu, sumele alo
cate în acest scop în ultimul sfert 
de secol se ridică la 275 milioane 
de dolari. Un singur studiu privind 
consecințele efectelor avioanelor 
supersonice asupra mediului natu
ral ambiant în perioada 1980—1990 
este evaluat la 43 milioane de 
dolari.

Sînt aspecte reieșite și la reuniu
nile științifice și tehnice internațio
nale dedicate acestui 
ultima vreme, printre 
mără și o conferință a

pe 
de

un factor 
elemente 

viată al

subiect în 
care se nu- 
Organizației

Națiunilor Unite ce a avut loc re
cent la Onaway — S.U.A. Consem
năm in pagina de fată unele din
tre opiniile exprimate de oamenii 
de știință și expertii internaționali 
prezenti la această manifestare, pre
cum și puncte de vedere ale altor 
specialiști din domeniul combaterii 
poluării.

....___ ______  T_ dr.
Hans Palmstierna — după părerea 
igieniștilor, degradarea mediului 
ambiant se răsfrînge nemijlocit a- 
supra stării sănătății populației. Nu 
este vorba numai de agravarea 
continuă, uneori cu aspecte drama
tice, a unor boli de care suferă o 
parte a populației și de grăbirea 
deznodămintului fatal — așa cum 
s-a întîmplat cu cîteva mii de bol
navi de boli cardiace șl respiratorii 
în Anglia, în perioade de mare con
centrare de smog și de imobilitate

cute. Recent, la o consfătuire care 
a avut loc la Washington, doi spe
cialiști americani au demonstrat că, 
dacă s-ar reduce cu 50 la sută po
luarea atmosferei in majoritatea 
marilor orașe americane, s-ar rea
liza o econortiie anuală de aproape 
2 miliarde de dolari, cheltuiți astăzi 
pentru tratamentul maladiilor pri
cinuite sau agravate de poluare.

Cercetări întreprinse, nu de mult, 
la Miilheim, în Ruhr, au dovedit și 
o rămînere în urmă la învățătură 
a școlarilor ce trăiesc și învață în 
zone afectate de poluare, compara
tiv cu cei ce trăiesc in zone mai 
„curate". Specialistul japonez dr. 
Gadao Watanabe confirmă că „cer
cetări recente indică faptul că bo
lile sistemului nervos se diversifică 
și se complică rapid mai ales în

Contracarare și prevenire; I

spre elaborarea unor

programe internaționale

J.

Proiectele viitorului

o natura sanatoasa,

pentru un om sănătos

și prin 
energie, 
ajutorul 
proiecte

crearea 
deosebit 
acestora 
deosebit 
ventila-

neutralizare 
reziduuri și 
în mare se- 
mondial cel 
echipa toate

biologi, medici, meteoro- 
igieniști, la ingineri me- 
sau electronlști. Cei mai 
dintre aceștia formulează 

optimiste in legătură cu po-

de încălzire. Rezultatul ? Reducerea 
cu 40 la sută a toxicității aerului 
in oraș.

Se caută, în același timp, reali
zarea unor instalații industriale și 
vehicule care să prezinte un pro
cent cit mai redus de poluare. Re
cent, presa a relatat despre o ac
țiune cu caracter demonstrativ — 
un raliu automobilistic intitulat „al 
aerului curat", la care participau 42 
de automobile împărțite in 5 cate
gorii : cu abur, cu turbină, electric, 
electric-hibrid și cu combustie in
ternă modificată. Scopul acestui ra
liu era de a evidenția posibilitatea 
construirii, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, a unor automobile cu 
„indici reduși de poluare". Cu toa
te acestea, nu poate fi ignorat fap
tul că o realizare cum este proiec-

PROTECȚIA NATURII

semnale 
apelor în 
cantități 
impuri-

COMBATEREA POLUĂRII-
PREOCUPARE MONDIALA

ANCHETAINTERNATIONALA A „SCÎNTEII“

Riscul deschiderii prea largi a evantaiului... noxelor poluării devine evident: smog compact 
deasupra orașelor și un „pescuit" tragic, provocat de intoxicarea cu reziduuri chimice a viețuitoarelor unui rîu

PROTECȚIA OMULUI

Efecte nocive pe planuri

multiple

ră- 
ale 

fi 
In

Necontracarată la timp, poluarea 
naturii poate amenința grav echili
brul factorilor naturali ai mediului 
biotic, sănătatea oamenilor, întrea
ga ecologie a plantelor — remarcă 
din ce în ce mai frecvent oamenii 
de știință. Edificatoare în această 
privință este inițiativa a trei cer
cetători francezi — un biolog, un 
botanist și un doctor în farmacie — 
care sesizau recent, într-un raport, 
multiplele efecte ale poluării ob
servate In rezervația Valenciennes 
una din cele mai mari din Eu
ropa : pinii plantați pe nisipu
rile mișcătoare ale lagunelor se u- 
sucă, specii variate de păsări mi
gratoare ocolesc acest loc de refu
giu tradițional în anumite perioade 
ale anului, fauna acvatică se 
rește. Asemenea degradări 
mediului natural ambiant pot 
constatate și în alte zone, mai
tinse sau mai restrînse, într-un 
proces mai lent sau accelerat. 
Dr. Hans Palmstierna, secretar 
al Comitetului Național Sue
dez pentru Apărarea Mediului 
Natural, aprecia însă că „este greu 
de făcut o ierarhizare a diferitelor 
țări sau zone ale globului, în func
ție de gradul de impurificare a 
aerului, apelor și solului. Totuși, se 
poate afirma că cele mai acute pro
bleme se ridică în etapa actuală 
pentru unele regiuni din Statele 
Unite, Anglia, Suedia, Republica 
Federală a Germaniei, Franța, Bel
gia, Canada. Acest lucru nu În
seamnă de fel că în alte țări nu ar 
exista asemenea probleme, ci nu
mai că situațiile cele mai acute au 
fost semnalate aici. Astfel, o țară ca 
Elveția, de exemplu, deși nu are 
dezvoltată o puternică industrie 
grea, resimte totuși destul de evi
dent efectele unui grad accentuat 
de poluare a mediului natural : în 
anul 1963, aici a fost închisă ele
ganta stațiune Zermatt, iar pe ma
lurile apelor întîlnești frecvent in
dicatorul „Scăldatul interzis" dato
rită poluării apelor".

în mari fluvii, care traversează 
zone puternic industrializate, ca Ta- 
misa sau Rhinul, prezenta peștilor 
a devenit, pe unele porțiuni, o ra-

ritate. Iar In Japonia, peștele este 
pe cale de dispariție din apele po
luate ale regiunii Tokyo-Yoko
hama. Alți specialiști pun tot* pe 
seama unui asemenea proces — sau 
oricum în mare măsură pe contri
buția lui — scăderea nivelului, 
chiar secarea unor lacuri și cursuri 
de apă ; iar dragarea acestora, în 
scopul creșterii debitului, n-ar face 
decît să contribuie și ea la distru
gerea florei și faunei, și așa afec
tată, a apelor respective. Un amă
nunt — faptul că pe nava Ra. în 
mijlocul oceanului Atlantic, Thor 
Hayerdhal a descoperit pete de bi
tum — i-a făcut pe specialiști să 
ridice și problema intensificării a- 
cestei nocivități în urma amplifi
cării ei de către om : prin eșuări 
de mari nave petroliere, care au 
adus civilizației actuale un nou 
spectru — cel al „mareelor negre1* — 
sau prin folosirea oceanelor ca 
„gropi" de depozitare, nu numai a 
deșeurilor curente ale industriilor, 
dar și a substanțelor toxice create 

’ în scopuri militare.
Specialiștii constată că unele spe

cii de zburătoare au început să 
evite anumite zone sau chiar dispar, 
datorită unor modificări în însăși 
compoziția chimică a atmosferei, 
prin creșterea concentrației de gaze 
toxice (azot, carbon, fosfor). în 
legătură cu acest aspect, specialis
tul sovietic F. I. Chlpunov — can
didat în științe geografice — arată : 
„Se poate afirma că în prezent 
modificările din compoziția chimi
că a aerului nu sînt numai un fe
nomen local, ci planetar. Inevita
bil, se influențează astfel și clima". 
De asemenea, echilibrul curenților 
aerieni poate fi considerat încă de 
pe acum serios afectat, dacă e să 
se țină seama de faptul că mijloa
ce naturale de „ventilație" a atmo
sferei — cum sînt în unele zone 
sudice ale Franței, vînturile domi
nante (Mistralul și Tramontanul) 
— au încă de pe acum doar un rol 
neglijabil în dispersarea norilor de 
smog. Efectele nocive ale poluării 
sînt detectabile nu numai în ceea 
ce privește natura, dar uneori și In 
economie, în industria însăși : ast-

prelungită a aerului atmosferic ; ci 
de faptul că respirarea aerului vi
ciat, utilizarea apei impurificate 
pentru nevoile menajere, influen
țele poluării asupra produselor 
agro-alimentare, de la cereale la 
animale, creează o stare igieni
că generală propice creșterii gra
dului de morbiditate. Dacă se 
ține seama că prin respirație și ali
mente, particule infinitezimale no
cive sînt ingerate zilnic de toate or
ganismele, înțelegem de ce genera
lizarea degradării naturii poate de
veni o* cauză de deteriorare rapidă 
a sănătății omului. De altfel, in 
marile orașe, aerul in care procen
tele de gaze toxice depășesc limi
tele admisibile creează afecțiuni di
verse : mergînd de la conjunctivite 
și alergii, la proporții alarmante ale 
cancerelor pulmonare și astmului, 
in general ale bolilor respiratorii. 
Se creează, în același timp, predis
poziții la afecțiuni și boli necunos-

aglomerațiile urbane mari ; din 
cauza ritmului crescind de solici
tare zilnică a rezistenței sistemului 
nervos, a nocivității) poluării și zgo
motelor, care afectează 
nervos atît direct, cit și 
prin reducerea capacității 
cere a celulei nervoase în 
somnului. Firește că medicina mo
dernă, adaptată la nevoile popu
lației, deci cu un pronunțat conți
nut social, nu poate să solicite... 
pur și simplu desființarea orașelor, 
a industriilor. Aceasta ar fi o re
prezentare utopică a viitorului, ne- 
realistă și absurdă. Medicina viito
rului — și, de ce să n-o spunem, 
chiar cea a prezentului — ar trebui 
să fie mai tehnică și mai accen
tuat socială, in sensul de a furniza 
argumente și soluții echipelor care 
se ocupă de problemele generale, 
tehnice și sociale ale urbanismului 
contemporan, inclusiv ale comba
terii poluării mediului natural".

sistemul 
indirect, 
de refa- 

timpul

Pentru vindecarea aerului,

apelor și solului
Dr. Ing. Virgil loanid — delegatul 

român la Conferința internațională 
de la Onaway — a reliefat diversi
tatea căilor de combatere a po
luării : „Intr-o primă categorie de 
mijloace folosite în prezent pentru 
a contracara — sau cel puțin a di
minua — această influență intră 
așa-numitele căi de prevenire. A- 
cestea se referă mai ales la depis
tarea și instituirea unui control a- 
supra surselor felurite de poluare 
și la preconizarea unor măsuri me
nite să le micșoreze pe cit posibil 
nocivitatea. între acestea aș aminti, 
în primul rînd, crearea unui număr 
tot mai mare de nuclee de specia
liști care au drept obiectiv central 
o asemenea acțiune — în diversele 
țări sau la nivel 
aminti aici cîteva 
apărute în ultimă 
contribuie, într-o
la reducerea acțiunii factorilor de 
poluare. In Japonia, de pildă, mu
nicipalitatea orașului Tokio a ho- 
tărît ca, în anumite ore de vîrf ale 
circulației rutiere, să fie sistat mer- producătoare de fum, 
sul cu automobilul pe anumite 
străzi. în Suedia la fel, într-un a-

internațional. Aș 
dintre inițiativele 
vreme, menite să 
formă sau alta,

numit moment al zilei se întrerupe 
orice funcționare a motoarelor cu 
combustie internă timp de 3 mi
nute. In vreme ce în alte țări s-a 
trecut, și se trece, la reglementări 
și mai decise, legislative, ale pro
blemei. Recent, autoritățile din 
Roma au condamnat nu mai puțin 
de 16 întreprinderi industriale si
tuate în apropierea capitalei la 
plata unor importante amenzi, pe 
motiv că nu au luat măsuri cores
punzătoare pentru decantarea ape
lor reziduale, mai înainte ca aces
tea să fi fost deversate în Tibru. La 
fel, un tribunal din New York a 
condamnat compania petrolieră 
„Chevron Oil" la o amendă de un 
milion de dolari pentru neglijența 
manifestată în legătură cu una din
tre sondele din Golful Mexic ce-i 
aparținea : aceasta a erupt poluînd 
apele acestui golf. Este prima ac
țiune judiciară de acest gen între
prinsă în S.U.A. Constatîndu-se că 
o sursă de poluare este reprezen
tată și de sistemele de încălzire 

autoritățile 
orașului Milano au obligat 18 000 de 
proprietari să-și schimbe sistemul

tul automobilului electric a fost 
considerabil frinată in principal 
pentru că Imense interese particu
lare se opun aplicării lui. Cu atît 
mai gravă apare problema poluării 
in țările capitaliste, unde interesul 
particular poate dispune, 
liber, unde să fie 
industrii sau cînd 
asemenea proiect, 
trie de automobil 
favorabil întreaga ____ ________
blemei poluării aerului".

„Protecția mediului ambiant, In 
condițiile dezvoltării moderne a 
economiei, științei și tehnicii, are 
un aspect diferit în țările socialis
te, cu economie planificată — re
marcă și prof. univ. Dușan Stefa
novich de Ia Universitatea din Bel
grad : Acțiunea de adoptare a unor 
măsuri practice necesare diferitelor 
tipuri de amenajări, legate direct 
sau indirect de protecția mediului 
ambiant, se realizează mal ușor și 
mai eficient în țările unde investi
țiile, amplasarea forțelor de pro
ducție sînt stabilite de stat, unde 
există proprietatea obștească asu
pra pămîntului. Terenul nefiind o- 
biectul unor speculații, atît în orașe 
cît și în afara acestora se pot lua 
unele măsuri fără îrțtîrzieri 6au 
amînări repetate, și fără sporiri ar
tificiale ale costului. Mutarea unor 
întreprinderi industriale 
prin natura procesului 
produc reziduuri nocive, 
ritoriul orașelor în afara 
reprezintă o acțiune extrem de di
ficilă în condițiile proprietății pri
vate asupra terenurilor și mijloa
celor de producție. Se înțelege că 
țările cu economie total sau parțial 
planificată pot soluționa mal ușor 
și acest gen de probleme.

Dar protecția mediului ambiant 
are două aspecte esențiale : faptul 
că activități economice importante 
indispensabile omului alterează de 
pe acum aerul, apele și solul — și 
în acest caz. trebuie elaborate pla
nuri, eșalonate în timp, de redu
cere și eliminare a neajunsurilor ; 
apoi, și acest lucru este mai grav — 
faptul că obiective industriale noi 
sînt amplasate In mod necorespun
zător, potrivit unor considerente și 
argumente de conjunctură, negli- 
jîndu-se protecția cadrului ambiant. 
In această situație, avantajele pe 
care le conferă economia planifi
cată pot determina o eliminare 
parțială și poate chiar totală a efec
telor negative ale unul amplasa
ment necorespunzător".

aproape 
amplasate anume 
să fie realizat un 
ca motorul elec- 
care ar influența 

evoluție a pro-

— care, 
tehnologic 
de pe te- 

acestora —

într-o altă categorie intră acțiu
nile și mijloacele efective de con
tracarare a poluării, sferă de pre
ocupări in legătură cu care prof, 
dr. Robert J. Crooks, director al 
Centrului O.N.U. pentru locuințe, 
construcții și sistematizare, men
ționa :

„In general, tehnologia modernă 
a ajuns cu siguranță la nivelul de 
concepție și de execuție necesar 
pentru a se crea o nouă ramură 
industrială, aceea a echipamentului 
de protecție a naturii. Filtrele, in
stalațiile de separare și precipitare, 
stațiile de tratare și epurare, siste
mele de incinerare și 
a diferitelor tipuri de 
deșeuri pot fi produse 
rie. Ia nivelul tehnic 
mai avansat, pentru a 
celelalte ramuri industriale. Și dacă 
este posibilă o clasificare a diferi
telor tipuri de echipamente indus
triale după rolul pe care-1 joacă 
In viață, dezvoltarea în viitor și a 
unei asemenea ramuri industriale 
ar putea fi considerată ca fiind tot 
atît de importantă ca și așa-numi
tele tehnologii „de vîrf" din dome
niul aero-spațial, electronic, meta
lurgic sau al transporturilor".

Specialiștii recomandă în pre
zent reducerea masivă a consumu
lui de D.D.T. și a altor insecticide, 
în componența cărora intră mercu
rul, precum și a unor detergenți, 
cărora li se datorează în proporție 
de 75 la sută creșterea concentra
ției de fosfor în ape. Ceea ce con
firmă că s-au făcut progrese în
semnate în primul rînd pe linia 
realizării unor instalații eficiente 
de înregistrare a diverselor genuri 
de poluare, precum și a nivelului 
poluării. La Paris, lingă Gara Mont
parnasse, o instalație automată mă
soară cu precizie de ceasornic gra
dul de concentrație al noxelor ieși
te pe țevile de eșapament ale auto
mobilelor. Alte zece asemenea in
stalații urmează a fi amplasate în 
diferite puncte din centrul orașului 
și în zonele industriale. La Tokyo 
s-a creat o rețea de asemenea dis
pozitive, inclusiv măștile de aspirat 
oxigen. Potrivit comunicatelor Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), începînd din luna decem
brie a acestui an, va intra în func
țiune o rețea internațională de sta
ții de control al gradului de poluare 
a atmosferei, Ia care se lucrează de 
3 ani. Datele culese de aceasta vor 
fi prelucrate în două mari centre 
internaționale (situate Ia Londra și 
Washington), care vor colabora cu 
centrele regionale de la Moscova, 
Nagpur (India) șl Tokio, precum și 
cu alte 20 de laboratoare speciali
zate.

Vorbind de Instalațiile complexe 
ce se folosesc de acum în scopul 
contracarării poluării, un specialist 
turc, dr. Nevzad Yalcintas, in
sista asupra perspectivelor pe 
care le deschid, de pildă, instala
țiile de reciclare a apei uzațe sau 
alte instalații „antipoluare". „Prin
tre mijloacele tehnice utilizate me
rită amintit „aparatul cu absorbție viei 
capilară", menit să elimine gazele pe i 
nocive produse de automobile. De 
asemenea, filtrul industrial își ara
tă și el roadele In nenumărate ca
zuri : astfel, un filtru specific, folo
sit la o instalație de acid sulfuric 
de o capacitate de 200 tone pe zi 
(cu sistem de absorbție în soluții

amoniacale și o unitate de recupe
rare) dovedește, prin funcționarea 
sa. nu numai că aduce un rea! 
cîștig prin reducerea proporției de 
poluanți degajați in aer, dar și că 
se amortizează repede, în numai 
patru ani".

Lupta împotriva poluării a cu
prins și tinde tot mai mult să cu
prindă un număr mereu crescind 
de savanți de specialități diverse : 
de la 
logi, 
canicl 
mulți 
opinii _______ __  _____  __ „
si bil i tați Ie omului de a spori efica
citatea controlului și a intervenții
lor efective în contracararea feno
menului de poluare în viitor.

Astfel, specialistul Robert 
Crooks opinează pentru adopta
rea unui program internațional de 
protecție a mediului natural încon
jurător, în care cercetării științifice 
să-i revină un rol esențial în di
recții ca : elaborarea unei jurisdic
ții internaționale conținînd obliga
țiile și drepturile statelor în aceas
tă problemă ; apărarea cu precă
dere a masivelor păduroase, a lito
ralului mărilor și a zonelor cu alti
tudine mai mare de 1 000 de metri 
peste nivelul mării ; conservarea și 
sporirea potențialului natural de 
recreare al omului.

La rîndul său, președintele Insti
tutului arhitectilor din Singapore 
— Lim Chong Keat — propune : 
„Adoptarea cît mai grabnică a unor 
standarde internaționale pentru 
transportul petrolului și al altor 
substanțe fluide și gazoase, consi
derate a fi pericole potențiale pen
tru mediul natural înconjurător. 
Căci, așa cum reiese dintr-un stu
diu alcătuit de oameni de știință, 
petrolul se numără astăzi printre 
cei mai nocivi factori de poluare. 
Astfel că recomandarea de a se in
vestiga posibilitățile instituirii cit 
mai grabnice a unui control riguros 
al încărcării și transportului său pe 
mări și oceane capătă în prezent o 
actualitate deosebită".

Alți specialiști se pronunță pen
tru un program de cercetare inter
național, coordonat de O.N.U., In 
vederea stabilirii unor „norme" (li
mite admisibile) de poluare : „pro
gram cuprinzător, care, însușit de 
forurile de specialitate din diver
sele țări, să capete forma unor pro
grame specifice determinate, eșalo
nate pe etape, de eliminare a efec
telor existente de acum ale unor 
poluări excesive". Iar specialistul 
român dr. ing. Virgil loanid este 
de părere că „cercetării științifice 
din diverse domenii îi revine astăzi 
un rol important pe linia formu
lării unor standarde internaționale 
de control al gradului de poluare a 
aerului și apei, precum și în stabi
lirea unui sistem de inspecție na
țională și internațională care să 
asigure respectarea întocmai a 
acestor standarde".

Totodată, după cum remarca spe
cialistul iugoslav Dușan Stefano-

1 ; „se cuvin investigate încă de 
pe acum mijloacele de protejare a 
naturii în perspectiva apariției altor 
realități tehnice și economice, unele 
aflate astăzi abia în faze inci
piente : ca folosirea industrială a 
energiei atomice și a laserilor, uti
lizarea pe scară largă a unor pro
cedee bazate pe hiperfrecvență etc".

Bun unic și indivizibil, natura, 
mediul natural de viață șl muncă 
al omului, presupune conlucrările 
în direcția protejării ei, atît pe plan 
național, cît și pe plan internațio
nal. Este motivul pentru care cele 
mai multe dintre planurile și pro
iectele de viitor în această proble
mă vizează nu atît rezolvări îngus
te, limitate, locale, cît mai ales so
luții de ansamblu, aplicabile, cu 
mici modificări, în întreaga lume, 
în ceea ce privește perspectiva mai 
apropiată, prezintă importanță — 
după opinia specialiștilor — un 
proiect cum este cel aplicat experi
mental, pentru prima oară in lume, 
in orașul olandez Rotterdam, 
s-au instalat aparate care, în
mentul în care smogul de deasupra 
orașului atinge un anume grad de 
densitate „dau alarma ; alte insta
lații analizează concentrația diver
selor componente și, în funcție de 
cele care au o proporție mai mare, 
se intervine în moderarea factorilor 
care le generează : o asemenea in
tervenție merge pînă la sistarea 
pentru o anume perioadă de timp 
a activității unor secții ale unor 
uzine, sau chiar a unor întreprin
deri întregi. Specialiști din alte țări 
studiază la fața locului acest expe
riment pentru a decide dacă este 
posibilă, și în ce condiții, generali
zarea lui. Referitor la reducerea — 
eventual totală — a emanațiilor 
motoarelor cu combustie internă 
„atenția se îndreaptă încă de pe 
acum nu numai spre aplicarea în 
fapt a motorului electric, dar și 
spre alte soluții, intermediare" — 
arată dr. Robert Hayward (S.U.A.)". 
La Institutul de tehnologie din Chi
cago s-a realizat un studiu, dat pu
blicității, în care sînt prezentate a- 
vantajele trecerii la folosirea, 
drept combustibil pentru motoa
re, a gazelor naturale lichefia
te. în acest fel se reduce în pro
porție de 90 Ia sută poluarea aeru
lui produsă de autovehicule și cu 
30 la sută cheltuielile de carburanți, 
în cazul folosirii sale la avioane 
supersonice. Conform acestui pro
iect — aplicabil chiar din anul 1975, 
după părerea autorilor — el ar pu
tea fi utilizat începînd cu autobu
zele și camioanele, pînă atunci pu
țind fl realizate și stațiile de apro
vizionare respective.

După părerea altor oameni de 
știință, un asemenea proiect ar pu
tea căpăta o mare amploare în vii
tor prin gazeificarea directă a căr
bunelui, azi unul dintre principalii 
combustibili răspunzători de po
luare excesivă. în ceea ce privește 
viitorul, specialistul polonez Zde- 
nek Wolak, de la Institutul de arhi
tectură și sistematizare din Varșo
via, apreciază că un mare rol ar 
putea să aibă și actualele idei pri-

vind trecerea masivă de la încălzi
tul locuințelor cu combustibili so
lizi, Ia termoficare.

Nu lipsesc nici proiectele mai în
drăznețe. Unele vizează în momen
tul de față domeniul științifico-fan- 
tastic; dar cite „utopii" ‘ ‘ ’ 

, științifice n-au devenit, cu 
și încă rapid, realități 
trivit părerii prof. dr.
dro Vilaria (Filiplne), 
poluării o va da In mare 
energetica : prin schimbarea sur
selor actuale ale acesteia (combus
tibili solizi și lichizi) factori de po
luare în general, ’ 
unor noi surse de 
de puternice. Cu 
s-ar putea realiza 
de îndrăznețe : între altele, 
rea artificială a aerului atmosferei, 
a mărilor și oceanelor ; sau reali
zarea de mari uzine generatoare de 
ozon, cu care să se ozonifice, la ne
voie și în proporțiile dorite, at
mosfera întregii planete. In vreme 
ce prof. Maryse Ferhat-Deîessert, 
de la Universitatea din Montpellier 
(Franța), lansează o ipoteză și mai 
spectaculară : folosirea, ca sursă de 
energie „nepoluantă" a viitorului, 
a radiației solare. Captată pe su
prafața Lunii, această radiație ar 
putea fi „dirijată", cu ajutorul unor 
puternice raze de laser, spre uzi
nele care reglementează regimul 
aerului și apelor pe Pămînt. O altă 
pistă ar putea-o reprezenta — in 
concepția sa — și utilizarea, în a- 
ceste scopuri, a energiei generate 
de mișcarea valurilor mărilor și 
oceanelor. Prof. univ. B. V. Doshi, 
din India, își pune mari speranțe și 
„într-o amplasare de maximă ra
ționalitate a marilor centre urbane, 
cu industriile respective". De altfel, 
încă de pe acum, în Franța s-a tre
cut la aplicarea unui proiect extrem 
de interesant — realizarea „orașu
lui nepoluabil". Orașul-pilot al 
„aerului curat" din Franța va fi lo
calitatea Vaudreuil, de lingă 
Rouen : aici vor circula numai 
autovehicule cu motoare electrice ; 
poluarea industrială va fi redusă la 
minimum ; barajele 
plantațiile de pe colinele din 
vor reprezenta 
verde", ridicat 
nocive etc.

Sînt. aspecte 
derea celor mai multi dintre 
vanții contemporani că omenirea 
este confruntată și de această dată 
cu o problemă rezolvabilă : dar 
numai prin eforturi intense și re
unite, care presupun o colaborare 
largă și aplicarea întocmai a măsu
rilor de protecție respective.

tehnico- 
timpul, 

? Po- 
Lean- 
șoluția 

măsură

de arbori și 
jur 

un adevărat „dig 
In calea fumurilor

care justifică încre- 
sa-

Pagină realizată de
Elena MANTU și Teodof CAZACU
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Plecarea unei delegații 
a Marii Adunări Naționale, 

condusă de tovarășul Ștefan Voitec,

Cronica zilei
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„Bursa“ 
chipielor

De cîteva zile, cele două cea- 
prazării ale cooperativei mește
șugărești „Drum Nou" din Cluj 
sint pur și simplu luate cu a- 
salt. Stocul tampon de circa 2 000 
de cltipie școlare, pregătite de 
ele anticipat pentru desfacere, 
s-a topit ca o simplă picătură 
intr-o mare. O dată cu prima zi 
de școală, „bursa" chipielor se 
pare că a atins cote care întrec 
toate așteptările. Termenele de 
execuție fixate acum clienților 
(care sint nu numai din Ciul, ci 
și din Mediaș, Sibiu sau Baia 
Mare) au ajuns aproape de sfir- 
șitul anului. Motivul este pe cit 
de absurd, pe atit de simplu : 
fabricile care confecționează u- 
niforme școlare nu produc chi- 
pie ! Fapt ce ne determină să-l 
invităm pe specialiștii din mi
nisterul de resort să-și scoată, 
ochii de sub pălărie și să gă
sească soluția corespunzătoare I 

Vă mențineți 
9 9

părerea ?
Magazinul „Triumf" din Capi

tală. într-una din zilele trecute, 
măoelarul Siimion Hălâlae vindea
— cum îi era obiceiul — kilo
gramul de carne cu 22 lei, 
în loc de 15. Probele fiind 
de data aceasta evidente, a fost 
trimis în fața instanței de jude
cată, care i-a făcut plata pe loc, 
ca la casă. Aici se încheie po
vestea care-1 privește exclusiv 
pe Hălălae. Cazul său insă ne o- 
bligă să aducem în discuție și a- 
titudinea pe care o afișa pînă 
acum conducerea magazinului. 
De cite ori cumpărătorii încer
cau să semnaleze diferite acte 
de incorectitudine, sesizările lor 
erau privite cu îndoială de mai 
marii magazinului, a cărui firmă 
chipurile nu ar putea fi, in nici un 
fel, pătată. Poate că acum și-au 
schimbat și ei „convingerea" și 
vor lua, în sfîrșit, măsurile de 
rigoare. Dacă nu. să nu se mire 
cînd li se vor mai „servi" și alte 
probe 1

Vacile mai 
puteau 
răbda de sete

Intr-una din zilele trecute, 
medicul veterinar Mihat Friciu, 
șeful fermei zootehnice de la 
C.A.P. Fărăoani (Bacău), și a- 
jutorul său Petre Farcaș au dat 
dispoziție îngrijitorilor să pășu- 
neze vacile pe un teren cultivat 
cu lucernă. O hrană după care 
dumnealor scontau pe o produc
ție sporită de lapte. Dind dis
poziția de mai sus. ei au omis 
insă să le spună îngrijitorilor 
(deși ne întrebăm ce îngrijitor 
de vite este acela care nu știe 
nici măcar atita lucru ?) că va
cile nu trebuie lăsate, in acest 
timp, să bea apă. In ziua res
pectivă, vacile au avut lucernă 
și apă la discreție. U-. 
cireada de 64 vaci s-a îmbolnă
vit și n:i 'atori'd ir . . -
ției specialiștilor n-a fost sa- 
crifvcaiâ decit... o jumătate atu 
ea ! Paguba — peste 105 000 lei
— ti va scutura acum, sperăm 
zdravăn, la buzunare pe toți cei 
vinovațl.

Felicitări 
pentru... 
intervenție♦

Poate părea paradoxal, dar așa 
este : Constantin Dobîndă din 
București, str dr. Staicovict nr. 
45—49, vrea neapărat să-i feli
cite pe cei ce i-au spart geamu
rile de la autoturism. îl parcase 
in imediata aprdpiere a cabanei 
„Peștera", pentru a vizita Peș
tera Ialomicioarei. După citeva 
ore, at'lînd că la cabană a izbuc
nit un incendiu (ale cărui cauze 
urmează să fie stabilite după 
cercetările efectuate acum de 
către organele în drept), s-a în
tors la mașină cu sufletul la 
gură. N-a mai găsit-o la locul 
ei, ci la o depărtare de cîteva 
sute de metri, aproape intactă. 
Avea lipsă doar geamul portie
rei, care fusese fortat pentru a 
?ermite manevrarea volanului, 
n aceeași stare se aflau și 

circa alte 10 autoturisme, care, 
lăsate pradă focului, puteau 
spori considerabil valoarea pa
gubelor. De prisos să mai 
spunem că și posesorii lor apre
ciază cu recunoștință gestul ce
lor ce le-au salvat.

Crima 
din strada 
Prutului

în noaptea de 25—26 august 
a fost asasinată, în locuința sa 
din strada Prutului 10 — Bucu
rești, Sevastița Ene, în virată de 
55 ani. La scurt timp după aceea 
a fost arestat și autorul crimei : 
Costică Toporan, cu domiciliul 
flotant în strada Prutului 13, în 
virstă de 42 de ani, care mai are 
încă opt condamnări la activ. în 
fața probelor prezentate în 
cursul anchetei penale conduse 
de lt. col. Constantin Marin, de 
la serviciul judiciar al I.M.M.B., 
și de procurorul Cezar Grigores- 
cu, de la Procuratura municipiu
lui București, acesta și-a recu
noscut faptele. După definitiva
rea cercetărilor, dosarul va fi 
Înaintat instanței de judecată.

Rubrică redactată de i 
Dumitru TIRCOD 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în R. P.
Marți dimineața a plecat la So

fia o delegație a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, care, 
la invitația Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, va face o vizită ofi
cială în această țară.

Din delegație fac parte deputății 
Constantin Dinculescu, președintele 
Comisiei pentru învățămînt, știință 
și cultură a M.A.N., Laurean Tu- 
lai, membru al Comisiei de politică 
externă a M.A.N., prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Hasan, membru al 
Comisiei constituționale a M.A.N., 
rectorul Institutului pedagogic din 
Bacău. Mihai Rogoz, membru al Co
misiei constituționale a M.A.N., 
strungar la Uzinele de autocamioa
ne din Brașov, Iulia Pașca, mem
bru al Comisiei economico-financia- 
re a M.A.N., director general al

Bulgaria
Combinatului textil din Timișoara, 
și Andrei Bartha, președintele coope
rativei agricole de producție din co
muna Uriu, județul Bistrița-Năsăud. 

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N.. Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, președinți și vice
președinți ai unor comisii perma
nente ale M.A.N., membri ai Grupu
lui român al Uniunii interparlamen
tare, deputați, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
M.A.N.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria Ia Bucu
rești, și membrj ai ambasadei.

(Agerpres)

Ia Capitală, a sosit, marți dupâ- 
amiază, o delegație a Federației 
Pancipriote a Muncii — P.E.O., con
dusă de Pandelis Varnavas, secretar 
al Federației, care va face o vizită 
în țara noastră, la invitația Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România

♦
Ambasadorul R. D. Germane la 

București, dr. Hans Voss, a oferit 
marți, la reședința sa, un cocteil, ur
mat de un program muzical susținut 
de participanți din R. D. Germană la 
cel de-al V-lea Concurs internațio
nal „George Enescu".

★
Marți seara a sosit In Capitală 

Eugenia Krassowska, președinta Co
misiei naționale poloneze pentru 
UNESCO, care face o vizită in țara 
noastră la invitația Comisiei națio
nale române pentru UNESCO. Pe 
aeroportul Otopeni, a fost salutată 
de acad. prof. Andrei Oțetea, pre
ședintele Comisiei naționale române

pentru UNESCO, de funcționari su
periori ai acestei comisii.

★
Marți dimineața a plecat spre Me

xic Alexandru Sobaru, președintele 
Oficiului Național de Turism, pen
tru a participa la adunarea extraor
dinară a Uniunii Internaționale a 
Organismelor Oficiale pentru Tu
rism — U.I.O.O.T. — care se va des
fășura în capitala mexicană intre 17 
și 25 septembrie.

Președintele Oficiului Național de 
Turism va face in continuare o vi
zită în S.U.A. în vederea intensifi
cării colaborării turistice dintre cele 
două țări.

★
Marți dimineața, în foaierul Sălii 

Palatului din Capitală s-a deschis o 
expoziție de site. împletituri și benzi 
transportoare din oțel, metale nefe
roase și metale sintetice, prezentate 
de firme din Austria, Anglia. Fran
ța și R. F. a Germaniei.

Expoziția rămine deschisă pînă la 
18 septembrie 1970. (Agerpres)

CU PRIVIRE LA VIZITA
DELEGAȚIEI U.G.S.R. IN AUSTRIA

Acțiune piraterească asupra 
unui avion al companiei TAROM

Un avion al companiei aeriene ro
mâne TAROM, plecat în după-amiaza 
zilei de 14 septembrie în cursă regu
lată pe ruta București — Budapes
ta — Praga, a fost deturnat cu 12 
minute înaintea aterizării la Praga 
și silit să se îndrepte spre Miinchen.

Această acțiune piraterească a fost 
săvirșită de un grup de pasageri un
guri, îmbarcați la Budapesta, cari, 
sub amenințarea armelor, au silit e- 
chipaju'l să zboare deasupra terito
riului Austriei și R. F. a Germaniei 
și să aterizeze pe aeroportul Riem 
din Miinchen. Deși propria lor viață 
era în pericol, membrii echipajului 
românesc au acționat cu calm, au 
prevenit panica în rîn-dul pasagerilor 
și au asigurat securitatea zborului, 
finind permanent legătura cu punc
tele de dirijare a navigației din Aus
tria și R. F. a Germaniei.

Autorii acțiunii piraterești sint trei 
bărbați însoțiți de o femeie și doi 
copii. La aterizarea la Miinchen a 
avionului, la fața locului au sosit au

toritățile vest-germane. Poliția din 
Miinchen a dezarmat și arestat ime
diat grupul persoanelor din R. P. Un
gară care au atentat la securitatea pa
sagerilor și a echipajului avionului 
românesc. în prezent au loc cercetări, 
urmind a fi aplicate prevederile legi
lor în vigoare.

Pe aeroportul Riem, după un con
trol menit să asigure securitatea zbo
rului avionului, cei 78 de pasageri și 
5 membri ai echipajului s-au reîm- 
barca.t șl au continuat, în cursul nop
ții, călătoria la Praga, unde au ateri
zat in bune condiții.

Ulterior, avionul TAROM a efec
tuat cursa regulată spre București, 
cu pasageri îmbarcați la Praga și 
Budapesta., .

Organele de stat românești au luat 
măsurile corespunzătoare pentru 
desfășurarea zborurilor, atit pe liniile 
interne, cit și pe rutele internațio
nale. in cele mai bune condiții de 
siguranță.

(Agerpres)

GM PEm
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(Urmare din pag. I)
nostru socialist ; este 
un merit inestimabil 
al Partidului Comu
nist Român că a făcut 
din sistemul școlar una 
dintre cele mai puter
nice instituții de stat 
ale României moder
ne, in arborescența că
reia noile generații iși 
edifică personalitatea 
multilateral și armo
nios. printr-un larg 
evantai de forme, in 
concordanți cu aspi
rațiile vizind universul 
tehnic, umanistica sau 
științele exacte.

Va trece probabil un 
timp șt, din perspecti
va acestuia, vom avea 
posibilitatea să sin
tetizăm lungul șir de 
succesive îmbunătățiri, 
de trepte in ascenden
ță și diversificare pe 
care le-a ciștigat școa
la in anii socialismu
lui ; acest proces re- 
intineritor. propriu o- 
rinduirii noastre, a in
fuzat un pronunțat 
caracter de noutate 
fiecărui început de an 
școlar, ne-a familiari
zat cu ideea că școala 
generală, liceul, școli
le prolesiona'e si teh
nice sint. — in ansam
blul sistemului de in- 
vătămint din Româ
nia — puternice nu
clee de instruire pu
blică puse nemiilocit 
in sluiba nevoilor de 
edificare a socialis
mului. Am parcurs in 
presa de ieri cu cel 
mai viu interes Salu
tul prin care se adre
sează conducerea de 
partid și de stat ca
drelor didactice și e- 
levilor la începutul a- 
cestui nou an de în

vățătură ; e documen
tul în care, se definesc 
Coordonatele neconte
nitei perfecționări de 
care vorbeam. tnce- 
pînd cu acest nou an 
școlar, se încheie cu
prinderea in clasa I a 
tuturor copiilor de la 
virsta de 6 ani, in vre
me ce școala gene
rală de 10 ani începe, 
de azi incolo, să func
ționeze deplin, cu toa
te clasele sale ; cîști- 
gul este, nu încape în
doială, de calitate și se 
va transfera, an de an, 
in acumulările de can
titate, prin noile ge
nerații de elevi. Re
ține apoi atenția deo
sebita grijă pe care o 
acordă școala de azi 
eticii invățămintului, 
ideilor filozofice, mo
rale și cetățenești pe 
care le cultivă cu asi
duitate — dezvoltarea 
in tineret a celui mai 
înalt respect pentru 
muncă, cultivind ap
titudini și disponibili
tăți pe care le recla
mă multilaterala ac
tivitate practică pe 
care societatea i-o 
pune la indemină ; 
condițiile materiale 
tot mai bune pe care 
statul socialist le asi
gură școlii sint puse 
astfel de acord cu sco
pul de educație pro
movat — deliberata 
noastră voință de a da 
țării cetățeni cit mai 
utili, temeinic pregă
tiți cultural și spiri
tual. apți de o com
portare demnă, civili
zată, in școală, in fa
milie, in climatul vie
ții sociale, pe măsura 
răspunderii ce le re
vine in destinul pre
zent și viitor al na
țiunii noastre.

E ușor deductibilă 
~Cia emoție care~ mă 
stăpinește, in dulcea 
și plina lună de sep
tembrie, anotimp de 
poame, de echilibru 
solstițiar și, îndeosebi, 
septembrie de școală ; 
se intimplă, de aceea, 
că in fiecare mijloc 
de septembrie, in dal
ba zi de cincisprezece, 
printr-un gest-reflex 
al memoriei, se rein- 
tronează in mine, fi
resc, spiritul studiu
lui, incit mă regăsesc, 
deopotrivă, sfios elev, 
dascăl de țară, mi
nistru al invățămintu
lui, tipograf al. noilor 
manuale, director de 
internat, librar luat 
cu asalt, diriginte de 
clasă ș.a.m.d. Este 
foarte reconfortantă a- 
ceastă diversitate de 
stări și destine cu care 
mă înconjor voit și cu 
profesională volupta
te ; e un fel personal 
de a saluta începutul 
de studiu și pe cei 
aproape patru milioa
ne de elevi — ca ce
tățean, ca scriitor, ca 
părinte a doi adoles- 
cenți-ele-di, ca benefi
ciar al acestei institu
ții fundamentale.

Bărbații Romei an
tice vedeau in înde
letnicirea studiului un 
exercițiu sacru. care 
inalță și zeifică, dă 
nebănuite puteri, for
ță de pătrundere a fe
nomenelor, acuitate de 
gîndire, frumusețe de 
caracter ; intimpin, de 
aceea, 'începutul de an 
școlar românesc pre
cum inaintemergăto- 
rii noștri, cu familia
rul, solemnul și înțe
leptul raționament : a 
cunoaște înseamnă a 
tzbuti.

t V

16,00 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal . Dinamo — P.A.O.K. Sa
lonic (Cupa europeană a orașelor- 
tîrguri). Transmisiune de la Sta
dionul Dinamo. 17,50 Microavan- 
premiera zilei. 18,00 Momente fol
clorice cu Violeta Romanescu, Io
nel Banu, Ana Bălăci, Maria Schi- 
por. 18,30 Cabinetul economic TV. 
„Asigurarea și controlul calității 
produselor". Participă : ing. Vero- 
nel Antonescu, director în Inspec
toratul general pentru calitatea 
produselor, dr. ing. Ion Crișan și 
conf. dr. Herman Falcon. 19,15 
Anunțuri, publicitate. 19,20 1 001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Concursul șl Festivalul inter
național „George Enescu" : „La
cul lebedelor" de P. I. Ceaikovski. 
Tnterpretează Ansamblul de balet 
al Teatrului Academic de Operă 
și Balet „S. M. Kirov" din Lenin
grad (actul I). Transmisiune de la 
Opera Română. 20,50 Cronica lite
rară de George Ivașcu. 21,05 „La
cul lebedelor» de P. I. Ceaikovski 
(actul al 2-lea). 22,00 Telejurnalul 
de noapte. 22,15 „Lacul lebedelor" 
de P. I. Ceaikovski (actul al 3-lea) 
23.00 închiderea einisiunii.

teatre
• Teatrul satirlc-muzlcal ,C. Tâ- 
nase" (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin în sudul țării. 
In nordul Moldovei s-au semnalat, cu 
totul izolat, averse de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a su
flat siab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 22 grade 
la Sulina șl Mangalia ți 30 de la
Viziru. In București l Vremea

menținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 30 
grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
septembrie. în țara : Vremea se va 
menține în general frumoasă și căldu
roasă, mai ales în a doua parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, prezen- 
tînd innorări mai accentuate în nord- 
vestul țării, spre sfîrșitul intervalului, 
unde vor cădea ploi slabe locale. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20 și 30 gra
de. în București : Vreme frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vînt în ge
neral «lab. Temperatura în creștere.

I
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Mesaje ale hărniciei chimiștilor 
din Săvinești

Pentru unitățile care apar
țin de Centrala industrială de 
fibre chimice de la Săvinești, 
fiecare lună a anului 1970 s-a 
înscris cu noi realizări dobîn- 
dite în cadrul angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent s-a obținut o 
ducție suplimentară de 
milioane de lei, costurile 
producție redueîndu-se 
aceeași perioada cu 118 
lioane lei (cu peste 54 
lioane lei mai mult decît 
vedea angajamentul asumat) 
Așadar, cantităților prevăzu
te inițial li se adaugă alte 
2 541 tone de fibre „Melana", 
„Terom", fire mătase tip Vis- 
coză, precum și 855 tone de 
celofibră, 1 372 tone de amo-

su-

În
de 

se-

pro- 
167 
de 
în 

mi- 
mi- 

pre-

niac și 147 tone de rețele 
percord.

în unitățile Centralei 
dustriale de fibre chimice 
la Săvinești se fabrică o
rie de produse pe baza unor 
tehnologii complexe. Fără în
doială, orientîndu-se ferm pe 
pozițiile cele mai înaintate ale 
tehnologiei și tehnicii texti
le, specialiștii centralei de 
la Săvinești își îndreaptă si
multan eforturile creatoare 
spre lărgirea continuă a sor
timentelor și îmbunătățirea 
calității acestora. La nivelul 
anului 1975 va fi dublată pro
ducția actuală de „Melana" și 
va crește de peste 4 ori pro
ducția de fire și fibre de „Re- 
lon".

(
(
(
(
I
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Dupâ cum s-a mai anunțat, o dele
gație a Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de tovară
șul Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., a vi
zitat Austria și a avut convorbiri cu 
Anton Benya, președintele Uniunii 
Sindicatelor din această țară, și cu 
alți membri din conducerea O.G.B.

în cursul convorbirilor cu condu
cerea O.G.B., care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă sinceră, prieteneas
că, a avut Ioc un schimb de infor
mații cu privire la principalele preo
cupări actuale ale organizațiilor sin
dicale din Austria și România pe 
plan intern, precum și asupra acti
vității celor două centrale sindicale 
pe plan internațional.

Relevînd relațiile bune dintre sin
dicatele din România și Austria, po
sibilitățile de extindere a acestora, 
cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că ele se înscriu pe linia 
dezvoltării ascendente a relațiilor 
româno-austriece.

Apreciind importanța dezvoltării 
contactelor bilaterale și multilate
rale, reprezentanții conducerilor

U.G.S.R. și O.G.B. au subliniat că 
tntilnirile directe aduc o contribuție 
activă la mai buna cunoaștere reci
procă, favorizează găsirea unor noi 
căi și fonme de cooperare și înțele
gere reciprocă între sindicatele do 
diferite afilieri internaționale 6au 
autonome, avind la bază principiile 
democrației muncitorești, solidarității 
internaționale, egalității în drepturi, 
respectului reciproc și neamestecului 
in treburile Interne.

în cadrul discuțiilor s-a relevat de 
ambele părți convingerea că dezvol
tarea legăturilor bilaterale intre sin
dicatele din țările europene, schim
bul de păreri între ele în probleme 
de interes comun contribuie la crea
rea unor condiții favorabile pentru 
asigurarea unui climat propice cola
borării internaționale, pentru cauza 
securității europene și mondiale.

Cele două părți au dezbătut pro
bleme legate de Inițiativele convocării 
unei conferințe europene pe probleme 
de Interes comun sau a altor acțiuni 
menite sâ contribuie la menținerea 
păcii, la adincirea colaborării pe plan 
european.

Delegația federației Sindicatelor Muncitorilor 
și Funcționarilor din liban a părăsit Capitala

Marți a părăsit Capitala delegația 
Federației Sindicatelor Muncitorilor 
și Funcționarilor din Liban, condusă 
de Nicolas Lahman, secretar-tre- 
zorier al Federației, care ne-a vizi
tat țara la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

în timpul șederii in țara noastră, 
membrii delegației au fost primiți la 
Consiliul Central al U.G.S.R. de to

varășul Florian Dănălache, președin
tele Consiliului, au avut intilniri cu 
membri ai unor consilii județene ale 
sindicatelor. De asemenea, oaspeții 
au vizitat obiective industriale și 
soclal-culiturale din Capitală și din 
orașele Craiova, Rm. Vilcea, Curtea 
de Argeș, Suceava, Piatra Neamț șl 
Galați.

(Agerpres)
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Astăzi la fotbal
ECHIPELE ROMÂNEȘTI PE PATRU FRONTURI

O BUCUREȘTI. Pe 5ta 
dionul Dinamo, cu începere de 
la ora 16, se dispută prima par
tidă dintre Dinamo București— 
P.A.O.K. Salonic, contind pen
tru „Cupa europeană a tîrguri- 
lor". Cele—două formații doresc 
In aceeași măsură să aibă un 
debut bun in această competiție 
europeană. Fotbaliștii bucu- 
reșteni, lăsînd la o parte amără
ciunea ce le-a produs-o meciul 
de campionat de sîmbătă, au 
posibilități suplimentare pentru 
a se reabilita in fața suporteri
lor printr-un joc pe măsura 
prestigiului clubului lor. O 
notă aparte : in echipa din Salo
nic va Juca și fostul rapidist 
Mazurachis

• CRAIOVA. Tot in ca
drul „Cupei europene a tîrguri- 
lor“. Universitatea Craiova de
butează pe teren propriu in 
compania echipei maghiare Pccsi 
Dosza. Bucurîndu-se de repu
tația de a fi cea mai bună e- 
chipă maghiară din afara Buda
pestei. Pecsi Dosza dorește să 
facă o bună impresie. în ce pri
vește rezultatul. antrenorul 
oaspeților ar fi declarat că se 
mulțumește și cu o înfrîngere la 
limită în aceste circumstanțe 
va fi interesant de constatat 
cum vor reacționa fotbaliștii cra- 
ioveni.

• ROTTERDAM. CaM- 
pionii noștri, fotbaliștii de la 
U.T.A., se vor afla astă-seară, 
de la ora 21,30 (ora Bucureștiu- 
lui), în fața unui foarte sever 
examen : vor întîlni echina Fei- 
Jenoord, campioana Olandei, 
campioană de club a Europei și, 
de numai cîteva zile (duoă un 
meci care a putut fi urmărit și

pe micile noastre ecrane), cîști- 
gătoare a „Cupei intercontinen
tale". Meciul de astâ-seară 
U.T.A.— Feijenoord contează în 
cadrul noii ediții a „Cupei cam
pionilor europeni". Formația 
probabilă pe care o va alinia an
trenorul N. Dumitrescu este ur
mătoarea : Gornea-Birău, Lere- 
ter, Pojoni, Broșovski-Axente, 
Petescu-Domide, Sima, O. Dem- 
brovski, Fl. Dumitrescu.

• LVOV. Pe stadionul 
central „Drujba". a cărui ca
pacitate este de circa 50 000 de 
'-cur: echipa bucureșteană
Steaua intilnește formația Kar- 
pati a.vov, ciștigâtoârea „Cupei 
U.R.S.S.", într-o partidă contînd 
pentru „Cupa europeană a de
ținătoarelor de cupe naționale". 
Disputa dintre cele două echipe 
este așteptată cu mult interes, 
deși sau poate tocmai pentru că 
formația gazdă activează în 
grupa secundă a campionatului 
sovietic, iar echipa Steaua se 
află in rîndui divizionarelor A 
ale campionatului nostru.

Meciul Steaua-Karpatî Începe 
la ora 18 (ora Bucureștiului). 
Prima repriză , se desfășoară la 
lumina zilei, cea de-a doua la 
lumina reflectoarelor.

Televiziunea română 
transmite in întregime, 
in direct, meciul Dinamo 
București-P.A.O.K. Salo
nic (de la ora 16). Craini
cii radiodifuziunii, pre- 
zenți la București și Cra
iova. vor transmite alter
nativ, de la ora 16,50 
(programul I), repriza se
cundă a partidelor res
pective (Dinamo-P.A.O.K. 
si Universitatea-Pecsi 
Dosza).

(Urmare din pag. I)

parcursul ultimilor doi ani duc la 
concluzia că o „reformă" a și fost 
efectuată, fără să fie oficializată. Iar 
dacă rezultatele nu sint mulțumitoa
re înseamnă că sensul său a fost sau 
eronat sau a avantajat in mod uni
lateral pe unii parteneri ai sistemu
lui monetar.

O primă schimbare care trebuie 
ținută in seamă este faptul că dis
puta sintetizată in întrebarea : „aur 
sau dolari ?“ a fost rezolvată practic 
in favoarea monedei americane. După 
cum se știe, Conferința de la Bret- 
ton Woods hotârîse ca baza siste
mului monetar internațional sâ fie 
in continuare etalonul-aur, la care 
să se revină cit mai repede cu pu
tință ; pînă atunci, funcțiile aurului 
șă fie preluate de monedele-cheie, 
in primul rînd de dolar. Acest dolar 
era socotit la fel de bun ca și aurul, 
pentru motivul că era convertibil in 
metal prețios in relațiile dintre băn
cile centrale ce emit monedă. Cunsu! 
la care era convertit dolarul era cel 
fixat încă in 1934 și anume de 35 do
lari uncia de aur (31,1 grame de aur 
fin), iar acesta era socotit ca preț 
oficial al metalului galben pe întrea
ga piață a aurului.

De-a lungul anilor s-au succedat 
tnsă cîteva „febre" ale aurului, care 
au dus la o sporire apreciabilă a pre
țului metalului, solicitînd interven
țiile repetate ale așa-numitulul 
„pool" al aurului (cartelul băncilor 
centrale ce și-au asumat responsa
bilitatea de a vinde și cumpăra me
tal prețios In vederea menținerii 
cursului la nivelul sâu oficial).

Astăzi, lucrurile nu mai stau 
astfel. „Pool“-ul aurului și-a fncetai 
existența. Totodată, la solicitarea 
Sistemului Federal de Rezerve 
al S.U.A., băncile centrale ale 
altor țări au suspendat orice con
vertire a dolarilor in aur, men- 
ținînd în tezaurele sau în contu

rile lor toate sumele încasate, cu atit 
mai mult cu cit ele s-au angajat să 
riu cumpere metal prețios de pe piața 
liberă a aurului, chiar dacă în mo
mentul respectiv cursul este egal eu 
prețul său oficial.

în sfîrșit, Statele Unite au abro
gat legea prin care banca centrală 
(Sistemul Federal de Rezerve) este 
obligată să-și acopere emisiunea mo
netară printr-o anumită cantitate de

în cîteva rînduri
Campionatele mondiale de haltere 

au continuat la Columbus (Ohio) cu 
desfășurarea întrecerilor la categoria 
pană. Titlul de campion mondial a 
fost cucerit de polonezul Nowak, ca
re, la cele trei stiluri, a realizat 
392,500 kg. (127,5 + 115 + 150). Medalia 
de argint a revenit compatriotului său 
Wojnowski (385 kg), iar cea de bronz 
japonezului Miyake (382,500 kg).

în cadrul campionatului european 
feminin de baschet, care se desfă
șoară in prezent in Olanda, s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate : 
grupa A (la Rotterdam) : Polonia- 
Olanda 65.-48 (31—28); Ungaria-Ita- 
lia 75—44 (38—-19); grupa B (la Leeu- 
warden) : Cehoslovacia-Austria 77—43 
(32—19); Bulgaria-Iugoslavia 94—87 
(după prelungiri).

In preliminariile campionatului, la 
Rotterdam, Franța a învins eu sco
rul de 54—4.9 (33—24) echipa Unga
riei.

In ziua a doua a campionatelor u- 
nionale de atletism, ce se desfășoară 
la Minsk, Antonina Lazareva s-a cla
sat pe primul loc in proba de sări
tură în înălțime cu performanța de 
1,83 m. Cu o mare surpriză s-a în
cheiat proba de 3 090 m obstacole : 
multiplul campion și recordman Vla
dimir Dudin a ocupat locul 5 cu 
8’48’’2/10. Pe primul Ioc s-a clasat Ro
muald Bitte cu 8’35’’4/10. Proba de 
săritură în lungime a fost ciștigată de 
tinărul Vladimir Skibenko cu 7,86 m, 
De remarcat că fostul recordman 
mondial Igor Ter Ovanesian nu «-a 
calificat in finala acestei probe.

VOLEI.— In ziua a doua a turneu
lui de calificare pentru campionatul 
mondial masculin (întrecerile au loc 
la Sofia), echipa Albaniei a învins 
cu 3—0 (15—7, 15—10. 15—10) selec
ționata R.F. a Germaniei. Celelalte 
două partide s-au încheiat astfel : 
Olanda—Finlanda 3—1 (15—8. 15—8. 
11—15, 15—8); Grecia—Turcia 3—0 
(16—14. 15-6. 15-12).

Aseară, în preliminariile campio
natului, echipa feminină a României 
a învins cu scorul de 3—0 (15—4.

15—13, 15—9) echipa CubeL Italia a 
dispus cu 3—0 de Belgia.

FOTBAL.— După disputarea a 5 
etape, în campionatul iugoslav de 
fotbal conduce formația Radnicki 
Kraguevac cu 9 puncte, urmată de 
Partizan Belgrad (8 p.). Velez Mostar 
și Hajduk Split (cu cite 7 p.) etc.

Iată citeva rezultate înregistrate în 
etapa a 5-a : Partizan Belgrad — 
Crv^nka 4—0 ; Zeleznieia Sarajevo — 
Vojvodina Novj Sad 2—1 ; Velei 
Mostar—Radnicki Kraguevac 0—1 ; 
Olimpia Liubliana—Maribor 3—1 ; 
Hajduk Split—Radnicki Niș 3—1.
• Marți la Trnava, in cadrul „Cu

pei europene a tîrgurilor", echipa 
locală Spartak a învins cu scorul de 
2—0 (1—0) pe Olimpique Marsilia.

în urma desfășurării semifinalelor 
probei de sabie, pentru turneul final 
al campionatului mondial de Ia An
kara. s-au calificat : Pesza (Unga
ria), Nazllmov (U.R.S.S.), Marot 
(Ungaria), Vinokurov (U.R.S.S.), Ra- 
kita (U.R.S.S.) și Montano (Italia). 
Printre eliminați figurează și Dan 
Irimiciuc (România). Sidiak (U.R.S.S.), 
deținătorul titlului, a fost de aseme
nea eliminat.

Astăzi încep întrecerile probei 
masculine de floretă pe echipe. Se
lecționata României face parte în
tr-o grupă alături de echipele Aus
triei și R.F. a Germaniei. Echipa 
României este cap de serie împreună 
cu echipele U.R.S.S., Ungariei și Po
loniei.

ATLETISM.- Federația de atletism 
a Ungariei — anunță agenția M.T.I. — 
a stabilit loturile ce vor face depla
sarea la București in zilele de 18 și 
19 septembrie pentru a participa la 
meciurile cu echipele Angliei și Ro
mâniei (feminin) și Elveției. Italiei 
și României (masculin). Printre cei 
selecționați se află : Farkas. Mihalyfi 
(100 m și 200 m) ; Rozsa. Fugedl (400 
m); Simon. Toth (5 000 m); Milassin, 
Melykuti (IJ0 m garduri): Kelemen. 
Tihany (înălțime) ; Cziffra (tripiu- 
salt); Varju (greutate); Zsivotzky 
(ciocan) ; Schutek, Kalmar (prăjină).

lorizare mai mult sau mai puțin sub
stanțială a lui. O asemenea devalo
rizare era privită, în special de că
tre unii experți vest-europeni, ca o 
premisă absolut necesară a revenirii 
la etalonul-aur și, deci, a reformei 
structurale a sistemului monetar 
statuat de Conferința de la Bretton 
Woods. Or, devalorizarea nu s-a pro
dus, în ciuda faptului că deficitul ba
lanței de plăți americane s-a menți-

IN CĂUTAREA

UNEI SOLUȚII...
aur, după ce, ani de-a rindul, scăzuse 
procentul acestei acoperiri.

Așadar, dolarul continuă să joace 
rolul de etalon in sistemul monetar, 
fără ca el să mai fie acoperit cu te
zaur și fără să poată fi convertit in 
metal prețios. Iar aurul, teoretic ră
mas fundamentul sistemului, a deve
nit un simbol la care nu se mai re
feră nimeni.

Cert este că actuala situație reflec
tă o întărire a rolului conducător al 
dolarului și că raportul de forțe in- 
teroccidental pare să se fi înclinat 
din nou tn favoarea Statelor Unite 
Acest rezultat este cu atit mai sur
prinzător ou cit îndeosebi din 1965 în
coace toți experții și observatorii fi
nanciari vorbeau despre o iminentă 
criză a dolarului, însoțită de o deva-

nut cronic. Și nu s-a produs tocmai 
pentru faptul că S.U.A. au reușit 
să-și convingă partenerii că o prăbu
șire a dolarului riscă să ducă la pră
bușirea întregului edificiu monetar 
occidental, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, că deficitul balanței ame
ricane de plăți este o condiție inevi
tabilă pentru ca balanțele de plăți 
ale altor țări occidentale să fie exce
dentare. Dar, deși dolarul a fost 
impus, în momentul de față, ca eta
lon singular, el suferă presiunea unor 
procese inflaționiste deosebit de pu
ternice, fiind considerat ca principa
lul instrument prin care Statele 
Unite „internaționalizează" inflația 
internă de care suferă economia sa.

Fenomenul monetar concentrează, 
tocmai din această cauză, contradic
țiile interoocidentale le accen

tuează. Unele țări capitaliste se con
sideră profund nedreptățite de ac
tuala evoluție a sistemului. Ele au în 
prezent balanțe de plăți excedentare, 
concomitent cu rezerve monetare im
portante. Monezile lor, deși suferă de 
pe urma exportului de inflație ame
ricană, sint totuși stabile. în plus, în 
comerțul internațional de mărfuri ca 
și în cel invizibil, monedele respecti
ve au căpătat un rol crescînd, fiind 
recunoscute, folosite și uneori chiar 
transformate in monede de rezervă 
monetară în tezaurele altor state. în 
aceste condiții, oamenii politici, ca și 
experții financiari din respectivele 
țări, socotesc ca necorespunzătoare 
poziția monopolizatoare a dolarului 
pe piața monetară și solicită o recu
noaștere a monedelor lor ca valute 
internaționale, alături de moneda a- 
mericanâ.

Se poate remarca, pe de altă parte, 
că in momentul actual, principalele 
înfruntări nu au loc între dolari și 
alte monede occidentale, ci chiar in 
sinul monedelor transferabile vest- 
europene. Avantajele de care se bu
cură marca vest-germană au fost ob
ținute pe fondul devalorizării mone
dei franceze. întărirea florinului o- 
landez, despre a cărui revalorizare 
se vorbește insistent, a avut loc pe 
același fond al slăbirii pozițiilor al
tor monede din Europa occidentală. 
De curfnd, și yenul japonez a intrat 
in rindul monedelor a căror reva
lorizare este așteptată. Paralel, se 
consideră iminentă o nouă devalori
zare a lirei sterline și a tuturor mo
nedelor legate de ea. Toate acest# 
schimbări de poziție, în ce privește 
situația divenselor monede occident^ 
le, nu au putut să nu ducă la o ac
centuare a conflictelor de interese, 
cu atit mal mult cu cit ele au Ioc pe 
fondul ciocnirilor din domeniul co
merțului internațional, unde s-au ac
centuat unele poziții exagerat de pro- 
tecționiste sau chiar discriminatorii.

în actuala conjunctură este greu 
de precizat la ce soluție monetară 
se va ajunge in întîlnirHe interocci- 
dentale prevăzute.
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IERI, Lft PALATUL NAȚIUNILOR UNITE LUPTELE DIN

Deschiderea celei de-a 25-a sesiuni
a Adunării Generale a 0. N. II.
NEW YORK 15. — Coresponden

tul Agerpres Constantin Alexan- 
droaie transmite : Marți după- 
amrază, la Palatul Națiunilor Unite 
din New York, s-au deschis lucră
rile celei de-a 25-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Ședința 
inaugurală a fost deschisă de pre
ședinta sesiunii precedente, Angie 
Brooks (Liberia).

După numirea comisiei de verifi
care a deplinelor puteri, participan
ts la lucrările sesiunii au ales ca 
președinte al actualei sesiuni pe re
prezentantul permanent al Norvegiei 
la Națiunile Unite, Edvard Hambro. 
S-a trecut apoi la desemnarea pre
ședinților celor 7 comitete principale 
ale Adunării Generale.

Observatorii politici și diplomatici 
de la O.N.U. apreciază că actuala 
sesiune, care va prilejui aniversarea 
unui sfert de veac de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite, se va 
înscrie ca un moment de seamă în 
istoria organizației. Intre 14 și 24

octombrie va avea loc o sesiune 
jubiliară în prezența a numeroși șefi 
de state și guverne.

Pe ordinea de zi a sesiunii sint 
propuse a fi înscrise 108 puncte. Pe 
primul plan se situează problemele 
dezarmării, dezvoltării și decoloni
zării, promovării unor relații priete
nești și de cooperare intre state prin 
respectarea normelor justiției, lega
lității și eticii internaționale. O im
portantă problemă ce revine din nou 
în atenția statelor membre privește 
necesitatea urgentă a realizării uni
versalității organizației, condiție 
esențială pentru întărirea ei, pentru 
mărirea eficacității sale în dezbate
rea și soluționarea marilor probleme 
care confruntă astăzi comunitatea in
ternațională a națiunilor.

Timpul rezervat elucidării proble
melor de organizare și procedurale 
ale sesiunii a fost considerabil 
scurtat anul acesta, astfel incit dez
baterea generală va incepe joi.

RAPORTUL ANUAL

CAMBODGIA
PNOM PENH 15 (Agerpres). — în 

urma unui puternic atac lansat de 
forțele de rezistență populară din 
Cambodgia, efectivele militare ale re
gimului de la Pnom Penh care înain
tau spre orașul Kompong Thom, ase
diat timp de 60 de zile de patrioți, au 
fost obligate să se retragă, după ce 
au suferit pierderi grele — relatează 
corespondenții agențiilor de presă. 
Totodată, patrioții au încercuit marți, 
în urma unei operațiuni-surpriză, 
forțe ale regimului Lon-Nol cu un e- 
fectiv de 4 000 de soldați masate în 
apropierea orașului Kompong Thom. 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
administrației de la Pnom-Penh. El 
a precizat că trupele încercuite au 
fost izolate de toate bazele de apro
vizionare cu alimente și material de 
război.

Ciocniri violente între forțele de 
rezistență populară și trupele regi
mului de la Pnorn Penh au fost sem
nalate, de asemenea, în apropierea 
localității Taing Kauk, aflată în pre
zent sub controlul patrioților.

STARE
EXCEPȚIONALĂ

Vizita in R.P. Bulgaria 

a delegației M. A. N., condusă 

de tovarășul Ștefan Voitec

PREZENTAT DE U THANT ÎN SIERRA LEONE
La Națiunile Unite a fost dat publi

cității raportul anual al secretarului 
general al O.N.U.

„Anul 1970, se arată în documentul 
amintit, este pentru Națiunile Unite 
un an istoric. Niciodată înainte ome
nirea nu a considerat mai urgentă ca 
acum necesitatea existenței unei or
ganizații mondiale eficiente, care să 
fie un for de armonizare in vederea 
realizării păcii".

U Thant subliniază că, analizînd e- 
voluția evenimentelor internaționale 
din ultimul timp, poate exprima „un 
optimism precaut", care se întemeiază 
pe realizarea acordului pentru înce
tarea focului în Orientul Apropiat, 
încetarea războiului civil din Nigeria, 
încheierea tratatului sovieto-vest- 
german. „Totodată — arată secretarul 
general în această apreciere — este 
luată in considerație convocarea unei 
conferințe general-europene pentru 
securitate".

Referindu-se la problemele dezar
mării, U Thant subliniază în introdu
cerea la raportul anual „știrile încu
rajatoare referitoare la progresul tra
tativelor pentru limitarea înarmări
lor strategice dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite". în aceeași or
dine de idei, secretarul general al 
O.N.U. relevă cursul periculos pe 
care s-a angajat cursa înarmărilor 
convenționale, subliniind că războaie
le locale din ultimii 25 de ani, in care 
s-au folosit arme „clasice", au prici
nuit teribile distrugeri și pierderi de 
vieți omenești.

DECENIUL DEZARMĂRII, început 
anul acesta, arată U Thant, și-ar pu
tea atinge scopul numai în condițiile 
elaborării unui program complet de 
dezarmare. Deși Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva nu a Căzut în
că de acord asupra conținutului unui 
astfel de program, secretarul general 
exprimă speranța că „dezbateri sus
ținute asupra acestei probleme și i- 
deile și propunerile constructive ce 
se vor avansa ar putea contribui la 
facilitarea sarcinii Adunării Gene
rale în adoptarea unui asemenea pro
gram complet".

In concluzia capitolului introductiv 
privitor la dezarmare, U Thant sublini
ază următoarele : „Pentru ca guverne
le și popoarele lumii să fie mai bine 
informate și să poată înțelege mai 
bine problemele privitoare la conti
nuarea cursei înarmărilor, propun să 
se întreprindă un studiu internațio
nal complet și competent asupra con
secințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și enormelor chel
tuieli militare. Un astfel de studiu, 
care l-ar completa pe cel efectuat în 
anul 1962, ar putea scoate în eviden
ță implicațiile și evalua consecințele 
asupra națiunilor și economiilor lor 
ale creșterii stocurilor de arme și de
turnării unui volum tot mai mare de 
resurse de la utilizări pașnice spre 
scopuri militare. Un astfel de studiu 
ar contribui la o mai bună înțelegere 
a necesităților și posibilităților revi
zuirii atît a priorităților naționale cît 
și internaționale în acest deceniu".

Observatorii de la Națiunile Unite 
constată concordanța acestei propu
neri cu preocupările multor state, 
printre care și România, care, după 
cum se știe, a solicitat înscrierea pe 
agenda actualei sesiuni a punctului 
intitulat „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume".

In continuarea documentului se 
subliniază că acum, cînd se împlinesc 
25 de ani de la crearea O.N.U., cel 
mai mare omagiu care s-ar putea a- 
duce acestui important eveniment ar 
fi reînnoirea angajamentelor statelor 
membre de a respecta principiile 
Cartei, pentru a se depăși inegalită

țile economice și sociale din lume, 
pentru renunțarea la folosirea forței 
in relațiile internaționale și rezolva
rea conflictelor pe cale pașnică. Tot
odată, acest document atrage atenția 
statelor membre asupra pericolelor 
pe care le prezintă pentru stabilirea 
unor relații internaționale normale 
colonialismul și lărgirea prăpastiei 
dintre țările bogate și cele sărace.

In încheiere, U Thant relevă că 
multitudinea și complexitatea proble
melor care stau in fața O.N.U. re
clamă înfăptuirea universalității aces
tei organizații, în scopul întăririi ei, 
al creșterii eficacității sale, pentru a 
se putea ridica la înălțimea speran
țelor popoarelor lumii.

★
NEW YORK 15 (Agerpres) — Ni

colae Eoobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de pă
reri in legătură cu problemele celei 
de-a XXV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

SOFIA 15. — Trimisul special A- 
gerpres Simion Morcovescu trans
mite : Delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, a sosit marți la 
Sofia intr-o vizită oficială, la invita
ția Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria. Oaspeții au fost 
intimpinați de Ivan Mihailov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Peko Takov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ministrul comerțului inte
rior, academician Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bul
garia, Radenko Grigorov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ghiorghi Dimitrov-Goșkin, 
președintele Comitetului bulgar de 
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea, membri ai prezidiului Adu
nării Populare, președinți ai comisii
lor permanente ale Adunării Popu
lare, deputați și funcționari superiori 
din M.A.E. și alte persoane oficiale. 
Erau, de asemenea, de față Nicolae 
Blejan, ambasadorul României la 
Sofia, și membri ai ambasadei. Adre- 
sînd un cuvînt de salut oaspeților, 
acad. Sava Ganovski a relevat 'im
portanța acestei vizite, care are loc 
după evenimentul remarcabil pe care 
l-a reprezentat în relațiile româno- 
bulgare recenta întîlnire prietenească 
dintrei delegația de partid și guver
namentală condusă de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, și delegația de partid și guver
namentală condusă de tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri, ce a deschis noi și largi po
sibilități pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări.
Mulțumind pentru cuvintele calde de 
bun sosit, tovarășul Ștefan Voitec a 
relevat că vizita delegației are loc 
la numai cîleva zile după întîlnirea 
dintre delegațiile de partid și guver
namentale conduse de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care a constituit o manifestare vi
brantă a sentimentelor de prietenie 
pe care le nutresc reciproc cele două 
popoare și a contribuit la întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Bulgaria.

în cursul după-amiezii, delegația 
a avut la Adunarea Populară con
vorbiri cu președintele și membrii 
Biroului Adunării Populare, secreta
rul Prezidiului Adunării Populare 
și președinți ai unor comisii perma
nente. în cadrul unui schimb fruc
tuos de păreri parlamentarii s-au 
informat reciproc asupra activității 
forurilor supreme ale celor două țări. 
Prima zi a vizitei delegației M.A.N. 
s-a încheiat cu un dineu oferit în 
cinstea oaspeților. Președintele Bi
roului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, Sava Ganovski și Ștefan 
Voitec au toastat • pentru continua 
întărire a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele celor 
două țări.

ÎNCHEIEREA 
REUNIUNII 

U. E. O.
ROMA 15 (Agerpres). — în locali

tatea turistică itailiană Tivoli s-a des
fășurat sesiunea de toamnă a Consi
liului ministerial al Uniunii Europei 
occidentale (organism care grupează 
țările membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie). Delegațiile celor 
șapte țări s-au referit pe larg la o 
serie de probleme privind relațiile 
Est-Vest, situația din Orientul Apro
piat și stadiul actual al negocierilor 
de aderare a .Angliei la Piața co
mună.

Problemele europene au ocupat o 
mare parte a dezbaterilor. Majorita
tea vorbitorilor au constatat existen
ța unor elemente încurajatoare, care 
facilitează acțiunile pentru convoca
rea unei conferințe asupra securității 
europene.

FREETOWN 15 (Agerpres). — In 
statul african Sierra Leone a fost de
cretată starea excepțională. Guver
nul de Ia Freetown, a declarat primul 
ministru Siaka Stevens într-o cuvîn- 
taro radiodifuzată, deține informații 
potrivit cărora „un grup de persoane, 
care tind să preia controlul asupra 
țării, desfășoară o activitate contrară 
menținerii unui climat sănătos". Pre
mierul Stevens a cerut concetățenilor 
săi să păstreze ordinea și a avertizat 
că guvernul va adopta măsuri din 
cele mai energice împotriva persoa
nelor care prin activitatea lor vor 
provoca dezordine in Sierra Leone. 
După opinia unor observatori, măsu
rile anunțate la Freetown au o strinsă 
legătură cu cererile de demisie pre
zentate de ministrul finanțelor, Mo
hammed Farna, și ministrul pentru 
problemele dezvoltării, Bash-Taqi. A- 
ceștia s-au declarat nemulțumiți de 
programele politice elaborate de gu
vernul premierului Siaka Stevens.

agențiile
transmit:

Președintele Iosip Eroz 
Tito l-a primit marți pe Tun Ab
dul Razak, vicepremier al guvernu
lui Malayeziei, care se află într-o 
vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia. 
Cu acest prilej, menționează agenția 
Taniug, a avut loc o convorbire prie
tenească.

Convorbiri bulgoro-afga-
La Sofia au loc convorbiri în

tre Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
și Nur Ahmed Etemadi, primul mi
nistru al Afganistanului, care face o 
vizită oficială în R.P. Bulgaria. In 
cursul convorbirilor, la care parti
cipă și membrii celor două delegații, 
sînt discutate’ probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor bulgaro-af- 
gane, precum și diferite probleme in
ternaționale de interes reciproc pen
tru cele două țări.

La încheierea vizitei ofi
ciale în Turcia, primul mi* 
nistru belgian, Gaston Eyskens, a 
precizat într-o conferință de presă 
că a discutat cu premierul turc, Su
leyman Demirel, și cu ministrul de 
externe, Ihsan Sabri Caglayangil, 
unele probleme internaționale și de 
interes reciproc. Abordînd problema 
destinderii în Europa, primul mi
nistru belgian a caracterizat drept 
pozitive o serie de acțiuni recente, 
între care semnarea tratatului dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei.

Italia. Muncitori din industria construcțiilor demonstrînd la Roma, in spriji
nul satisfacerii revendicărilor lor economice

de presă

în ședința de deschidere 
a noii sesiuni a parlamen
tului olandez, regina Juliana a 
relevat intențiile guvernului de la 
Haga de a adopta o serie de măsuri 
economice și financiare severe, în ve
derea stopării inflației și a „supra
încălzirii" economiei. Ea a subliniat 
„profunda preocupare" a guvernului 
în legătură cu evoluția economiei 
Olandei, marcată și de deteriorarea 
balanței comerciale.

Convorbiri Li Sien-nien-
Nguyen Con. Li Sien riîen, mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a purtat con
vorbiri cu Nguyen Con. membru al 
Secretariatului Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Vietnam, care 
conduce o delegație economică a R.D. 
Vietnam. Convorbirile au decurs în
tr-o atmosferă deosebit de cordială 
și prietenească, relatează agenția 
China Nouă.

Aldo Moro la Teheran. 
Ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Aldo Moro, a părăsit marți 
Roma, plecînd într-o vizită oficială 
de trei zile la Teheran. în capitala 
Iranului, șeful diplomației italiene 
va avea întrevederi cu ministrul de 
externe, Ardeshir Zahedi, și cu alte 
oficialități ale guvernului iranian a- 
supra unor probleme internaționale 
actuale, precum și cu privire la re
lațiile dintre cele două țări.

La Belgrad a sosii o de
legație a Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii 
din Republica Socialistă 
România gorrnata din tovarășii 
Tudor D. Ionescu, președintele comi
tetului, și Ștefan Pataki, secretar al 
Comitetului județean Mureș de luptă 
pentru pace. Delegația face o vizită 
în Iugoslavia la invitația Ligii iugo
slave pentru pace, independentă și 
egalitatea popoarelor.

Valoarea comerțului mon
dial în anul 1969 * înregistrat 
o creștere de 14 la sută față de anul 
precedent, ridieîndu-se la suma de 
272 miliarde dolari, se arată în ra
portul anual al Acordului General 
pentru Tarife și Comerț (GATT). 
Raportul apreciază că volumul ex
porturilor a crescut cu 10 la sută. Do
cumentul subliniază că pentru anul 
1970 se așteaptă ca schimburile co
merciale internaționale să înregis
treze o nouă creștere de 10 la sută.

ORIENTUL APROPIAT
• O NOUA ÎNTÎLNIRE CVADRIPARTITA • REIZBUCNIREA LUPTELOR ÎN 
IORDANIA • EVOLUȚII IN PROBLEMA ELIBERĂRII OSTATICILOR

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Reprezentanții permanenți ai Fran
ței, Marii Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. 
la O.N.U. s-au întrunit luni la se
diul delegației britanice pentru a 
continua discutarea problemei Orien
tului Apropiat. O nouă întîlnire ur
mează să aibă loc la 30 septem
brie a.c.

AMMAN 15 (Agerpres). — Lupte 
violente au reizbucnit marți în loca
litatea Zarka, situată în apropiere de 
Amman, intre unități ale armatei 
iordaniene și comandourile palesti- 
nene, anunță agențiile de. presă. Au 
fost semnalate lupte și in nordul 
Iordaniei, orașul Irbid fiind — po
trivit agenției France Presse — in 
mîinile partizanilor palestineni.

Pe de altă parte, postul de radio 
Amman anunță că marți a avut loc 
o nouă reuniune a comisiei mixte for
mate din reprezentanți ai guvernului 
iordanian și ai Comitetului Central al 
Rezistenței palestinene, în prezența 
membrilor Comitetului de conciliere 
al Ligii arabe. Președintele Comite
tului de conciliere al Ligii arabe, 
Amine Taher Chebli, a arătat la 
sfîrșitul reuniunii că comisia mixtă 
„a examinat toate problemele in
tr-un spirit pozitiv și constructiv".

AMMAN 15 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.) 
a precizat marți la Amman, în cursul 
unei conferințe de presă, condițiile 
— sensibil modificate — puse pen- 

. tru eliberarea celor 54 de pasageri 
reținuți ca ostatici. Acestea includ, 
pe lingă eliberarea palestinenilor 
deținuți în Elveția, R.F.G. și Anglia, 
și publicarea unei declarații de prin
cipiu prin care Israelul să se oblige 
să-i elibereze pe cei doi cetățeni 
algerieni reținuți luna trecută la Tel 
Aviv, pe un tinăr elvețian aflat în 
închisoarea din Haifa sub acuzația 
de a fi colaborat cu F.P.E.P., precum 
și pe cei 10 soldați libanezi tăcuți 
prizonieri în luna ianuarie de uni
tăți israeliene în timpul unei in
cursiuni pe teritoriul Libanului. Prin 
această declarație, Israelul ar trebui, 
de asemenea, să se angajeze că va 
pune în libertate un număr nepreci
zat de prizonieri palestineni. pe 
baza unor liste ce vor fi prezentate 
ulterior de F.P.E.P., în schimbul eli
berării ostaticilor israelieni, ameri
cani și ai celor cu dublă cetățenie.

ARGENTINA

[forturi ale mișcării• 
sindicale pentru înfăptuirea 

unui larg program 
social-economic

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
Confederația generală a muncii din 
Argentina, de tendință peronistă. a 
adresat președintelui argentinean, 
Roberto Levingston, un document prin 
care propune adoptarea unui pro
gram social-economic capabil să de
termine pe plan politic o reconciliere 
între autorități și mișcarea pero
nistă. Documentul semnat de Jose 
Rucci, care a preluat conducerea a- 
cestei puternice centrale sindicale 
din Argentina după asasinarea lui 
Augusto Vandor. preconizează națio
nalizarea băncilor. împroprietărirea 
țăranilor, limitarea concesiunilor a- 
cordate societăților străine, admite
rea participării lucrătorilor în admi
nistrațiile întreprinderilor publice și 
particulare, sporirea rolului sindicate
lor. Printre măsurile politice preconi
zate se numără garantarea drepturi
lor constituționale, reforma universi
tară, anularea legilor represive, drep
tul de vot pentru toți cetățenii țării. 
Se urmărește, de asemenea, după cum 
se specifică în document, să se pună 
capăț climatului de nesiguranță și 
violențe din țară, provocat de ră
pirile si asasinatele politice petre
cute. în ultimele luni. în Argentina. 
Documentul citat se înscrie în efor
turile sindicatelor de a se crea pre
misele pentru o mobilizare generală 
la programele de reconstrucție și de 
exploatare a bogățiilor tării în inte
resul național.

moscova României" 
la expoziția internațională 

„Chimia - 70“
După cum s-a mai 

anunțat, la Moscova 
s-a deschis zilele tre
cute, în pavilioanele 
din parcul Sokolniki, 
expoziția internațio
nală „Chimia-’70“, la 
care participă 1 200 de 
firme din 24 de țări. 
Printre ele se numără, 
în afară de țara gazdă, 
Anglia, Franța, R.D. 
Germană, Polonia, 
S.U.A., Ungaria, Fin
landa, Italia, R.F. a 
Germaniei, Iugosla
via, Japonia și altele. 
Ca pavilionul numă
rul 15, cu o suprafață 
de expunere de 600 
metri pâtrați flutură 
stindardul României 
socialiste.

Țara-gazdă, Uniu
nea Sovietică, este bo
gat reprezentată. în 
trei pavilioane, pe 
vaste suprafețe sînt 
prezentate circa 10 000 
de exponate. printre 
care utilaje pentru in
dustria chimică și pe
trochimică, polimeri, 
fire sintetice, îngrășă
minte chimice și sub
stanțe destinate pro
tecției culturilor agri
cole. întreprinderile 
din R. D. Germană 
prezintă diverse apa
rate de construcție 
nouă și procese tehno
logice originale. Firme 
franceze au trimis in
stalații eu comandă- 
program pentru indus
tria cauciucului sinte
tic, obiecte din cauciuc, 
articole de parfumerie 
etc. In pavilionul R. F. 
a Germaniei se de
monstrează funcționa
rea unor utilaje pentru 
prelucrarea polimeri
lor, sînt prezentate a- 
parate medicale pentru 
stabilirea diagnosticu
lui și pentru măsura
rea funcțiilor vitale.

Aranjate cu gust și

pricepere, în pavilio
nul României sînt ex
puse 4 000 de produse 
chimice diferite, fabri
cate de 60 de întreprin
deri, grupate în cadrul 
a 6 centrale industriale 
din țara noastră. Un 
prim grup de exponate 
sînt îngrășămintele chi
mice (îngrășăminte 
complexe, azotat de a- 
moniu, uree granulată, 
superfosfat), precum și 
emailuri și vopsele de 
uz industrial sau cas
nic. Urmează apoi 
standurile rezervate 
maselor plastice și cau
ciucului. Centrala de 
fire și fibre sintetice 
este reprezentată prin 
fibre poliesterice, pur- 
tînd marca fabricii din 
Iași, prin me.lana 
produsă de Uzina 
chimică din Săvinești 
etc. Un sector impor
tant al pavilionului 
nostru este cel al me
dicamentelor și colo- 
ranților. In același pa
vilion se află, de ase
menea. aparate de au
tomatizare și diferite 
agregate pentru in
dustria chimică, ma
chete ale unor combi
nate chimice pe care 
tara noastră le livrează 
altor țări, precum și o 
serie de brevete origi
nale românești ale u- 
nor procedee și insta
lații moderne pentru 
industria chimică.

Ziua de 15 septembrie 
a fost la expoziție 
„Ziua României". Cu a- 
cest prilej a avut loc 
o conferință de presă, 
la care au participat 
numeroși ziariști. în 
prezidiu, alături de re
prezentanții români, 
au luat loc și I.P. Vo- 
lovcenko, prim-adjunct 
al ministrului agricul
turii al U.R.S.S., A.K. 
Pavlenko, directorul

general al 
precum și 
tanti ai

expoziției, 
reprezen- 

ambasadei
noastre. Despre rea
lizările industriei chi
mice a României so
cialiste a vorbit Va
lentin Gaidagiu, direc
tor general al între
prinderii de comerț 
exterior „Chimimport". 
Reprezentanții români 
au răspuns apoi la în
trebările puse. După 
conferința de presă, 
participanții au vizitat 
pavilionul României, 
unde au făcut cu
noștință cu exponate
le, au ascultat expli
cațiile specialiștilor 
noștri în diferitele ra
muri ale chimiei.

Cu ooazia „Zilei Ro
mâniei", direcția pa
vilionului românesc a
oferit un cocteil. Au
participat L.A. Kostan- 
dov, ministrul in
dustriei chimice al
U.R.S.S., A.K. Pavlen
ko, directorul general 
al expoziției, șefii de
legațiilor unor țări și 
firme participante la 
expoziție, conducători 
ai unor instituții cen
trale sovietice, repre
zentanți ai întreprin
derilor de comerț ex
terior, ziariști.

Au fost de față A- 
lexandru Boabă, mi
nistrul industriei chi
mice al României, 
conducători ai cen
tralelor și grupurilor 
industriale ale Minis
terului Industriei Chi
mice. A fost prezent, 
de asemenea, Ion Ciu- 
botaru, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Amba
sadei Republicii Socia
liste România la Mos
cova.

Cocteilul s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
cordială.

S. POD1NA

S. U. A.

Mișcarea revendicativă 
ia amploare

340 000 DE GREVIȘTI 
LA UZINELE 

„GENERAL MOTORS”

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Mișcarea grevistă din S.U.A. a luat 
amploare prin încetarea lucrului, in- 
cepind de la miezul nopții de luni 
spre marți, a peste 340 000 de lucră
tori de la cea mai mare societate 
constructoare de automobile, „Gene
ral Motors". Hotărîrea de declanșare 
a grevei a fost luată luni după-amia- 
ză de Sindicatul muncitorilor din in
dustria de automobile, după întreru
perea tratativelor purtate de peste 
trei luni cu administrația campaniei 
pentru reînnoirea contractului colec
tiv de muncă ce a expirat.

în virtutea hotăririi sindicatului de 
a limita efectele grevei numai la pro
ducția de automobile a lui „General 
Motors", sint afectate de mișcarea re
vendicativă toate uzinele și întreprin
derile societății din S.U.A. și Canada, 
cu excepția a 27 de unități care pro
duc echipamente pentru alte cam
panii.

Mișcarea revendicativă s-a extins 
și în transporturile feroviare, peste 
40 000 de muncitori intrînd în grevă. 
Un purtător de cuvînt al sindicatelor 
din transporturi a declarat că în ur
mătoarele zile se va lua o hotărire 
cu privire Ia declararea unei greve 
naționale. Negocierile directe dintre 
sindicate și societățile feroviare pen
tru reînnoirea contractului colectiv de 
muncă au fost întrerupte luni.

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a adresat luni o scrisoare deschisă 
liderilor sindicali în care dă asigu
rări că Administrația sa va promova 
o politică antiinflaționistă care nu se 
va baza pe o strategie ce implică 
creșterea șomajului.

In sprijinul decolonizării
SAHAREI SPANIOLE

ALGER 15 (Agerpres). — Ieri s-a 
încheiat la Nouadhibou întilnirea la 
nivel inalt dintre președintele Alge
riei, Houarri Boumediene, regele Ma
rocului, Hassan al II-lea, și președin
tele Mauritaniei, Moktar Ould Dad- 
dah, dedicată examinării unor pro
bleme de interes comun.

Comunicatul difuzat la sfîrșitul ln- 
tilnirii anunță constituirea unui co
mitet de coordonare tripartit, care ur
mează să devină un organism perma
nent, avînd drept scop găsirea celor 
mai eficiente căi pe plan politic și 
diplomatic de natură să accelereze 
procesul de decolonizare a Saharei 
spaniole.

AZI, 0 NOUĂ RUNDĂ A

TRATATIVELOR PRIVIND

ADERAREA ANGLIEI LA

C.E.E.

VECHI

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA N. PLOPEANV

țional-democrat (de dreapta), la 
alegerile parțiale din circum-A'

Azi începe o nouă rundă a 
negocierilor privind cererea An
gliei de a adera la Piața comu
nă. După cum subliniază presa 
londoneză, șeful delegației bri
tanice, Con O'Neill, nu ave o 
sarcină prea ușioară, chiar dacă 
se are in vedere că actualele 
convorbiri sint menite doar să 
pregătească etapa următoare a 
negocierilor (a doua jumătate a 
lunii octombrie) la nivel de mi
niștri.

Dificultățile fiecărei runde de 
tratative dintre Anglia și „cei 
șase" sint de natură diferită, dar 
ele provin dintr-o cauză corn-, - 
nă : guvernul (conservator sap 
laburist) se vede nevoit să țină 
seama de ingrijorarea pe care o 
manifestă opinia publică brita
nică și cea din Commonwealth 
față de implicațiile unui aseme
nea act.

Aceste implicații sint de natu
ră economică, socială și politică. 
După cum scrie presa de aici, nu 
este vorba numai de faptul că,

in urma aderării, Anglia va tre
bui să plătească un mare tribut 
(evaluat de oficialități la 1125 
milioane dolari pe an) și să su
porte o creștere substanțială a 
prețurilor produselor alimentare 
(pentru a fi egale cu cele din 
țările Pieței comune), dar și de 
o serie de consecințe, care ar 
insemna de fapt renunțarea la 
unele prerogative ale indepen
denței și suveranității. Or, se 
știe că un număr de peste 120 
deputați — conservatori și labu
riști — au semnat moțiuni de 
cenzură separate care cer gu
vernului să nu semneze nici un 
fel de acord de aderare dacă 
prin aceasta s-ar aduce prejudi
cii suveranității Angliei. Este 
interesant faptul că pină și cei 
doi candidați ai Partidului na-

scripția electorală Marylebone, 
au înscris in manifestul lor e- 
lectoral „opoziția la aderarea 
Marii Britanii la Piața comună". 
Față de toate acestea ciștigă te
ren ideea că hotărirea privind a- 
derarea ar trebui supusă unui 
referendum popular.

Obiecțiile pe care le întimpi- 
nă adepții aderării chiar in co

lor opinii publi- 
sarcina 

Ziarul „Finan-

drul propriei 
ce fac și mai dificilă 
negociatorilor.
ciaî Times" dezvăluie faptul că 
o serie de membri ai Pieței co
mune, și in mod deosebit Fran
ța, „și-au exprimat perplexitatea" 
față de remarca fostului minis
tru britanic pentru tratativele 
cu Piața comună, care a spus 
că „dorește ca cei șase să țină 
seama de opinia publică britani
că in legătură cu planificarea 
dezvoltării viitoare a comunită
ții" (este vorba de proiectele 
„integraționiste" ale Pieței co
mune). Această referire, scrie 
„Financial Times", „a fost con
siderată de unii ca o sugestie că 
planurile pe care urmează să le 
ia cei șase pentru deplina inte
grare economică ar trebui ami
nate din cauza intrării Angliei". 
Ceea ce bineînțeles, nu poate 
fi bine privit în rindul acelor 
partizani care s-au temut întot
deauna că intrarea Angliei va 
frina programele comunitare.

Delegația britanică urma să 
prezinte la actualele convorbiri 
„o serie de materiale privind 
angajamentele financiare și pri
vind relațiile cu Commonwealth- 
ul“. Dar, după cum scrie 
„Daily Express", dintre aceste 
documente, doar unul singur este 
gata, celelalte urmînd să fie com
pletate abia după vizita pe care 
o întreprinde Geoffrey Rippon, 
principalul negociator britanic 
cu Piața comună, într-o serie 
de țări ale Commonwealthului. 
Ziarul, citind „surse apropiate 
celor șase", arată că Anglia a 
fost aceea care a. insistat ca ne
gocierile să aibă loc „cit mai 
curind posibil". „Acum, scrie 
..Daily Express", se menționează 
că negocieri serioase nu pot in
cepe din cauza amînării prezen
tării acestor documente".

După cum se știe, Anglia în- 
timpină mari dificultăți in a 
convinge țările Common
wealthului că aderarea la Pia
ța comună nu va fi prea „dure
roasă" pentru economia lor. 
încă din prima etapă (Hong 
Kong) a turneului in Extremul 
Orient, Geoffrey Rippon s-a vă
zut pus in fața unei situații ne
plăcute cînd secretarul pentru 
finanțe al coloniei, John Cow- 
perthwaite, i-a amintit de „asi
gurările guvernului britanic că 
va face totul pentru a proteja 
interesele Commonwealthului". 
Or, citind surse din Bruxelles, 
ziarul „Daily Express" scrie că 
„sint semne serioase că guver
nul este nedecis in ce privește 
problema cit de departe poate 
să meargă in protejarea Com
monwealthului".

Toate acestea denotă că. mai 1 
departe, contenciosul britanic 
la Piața comună rămine compli- i 
cat și greu de rezolvat.
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