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Ne mai despart doar două săptă- 
mîni de sfîrȘitul anului 1970, care 
— ca ultim an al actualului cinci
nal — va încununa munca însufle
țită, plină de abnegație a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, a întregului popor pentru pro
gresul multilateral al societății 
noastre socialiste, pe baza obiecti
velor trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului. Marea majoritate a 
județelor, numeroase ramuri de 
producție au anunțat îndeplinirea 
înainte de termen a prevederilor 
cincinalului Ia producția globală in
dustrială și la alți indicatori ai pla
nului. După cum a apreciat tova
rășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea la ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a guver
nului din 25 noiembrie a. c„ „in 
ansamblul său, actualul cincinal se 
încheie cu succese importante, care 
demonstrează în mod concludent 
justețea liniei generale a politicii 
partidului îndreptate spre dezvol
tarea rapidă a forțelor de producție.

„COANDĂ 

1910“ 
premiera 

mondială 
a avionului 
cu reacție
La 16 decembrie 1910, pe aerodro

mul Issy le Moulineaux, de lingă 
Paris, a avut loc un eveniment con
semnat cu majuscule în istoria avia
ției : primul zbor experimental al 
unui avion cu reacție. Pilotat chiar 
de cel care l-a inventat și l-a con
struit, tînărul inginer român Henri 
Coandă, avionul s-a distrus la ate
rizare. Dar, în pofida acestui regre
tabil accident, care a așternut mult 
timp vălul uitării peste remarcabila 
înfăptuire a unui foarte talentat fiu 
al poporului nostru, în ultima vre
me lumea științifică internațională 
l-a recunoscut pe Henri Coandă 
drept „părinte al aviației cu reac
ție". în anul 1956. una dintre cele 
mai prestigioase societăți științifice 
americane l-a sărbătorit, la New 
York, pentru „primul zbor din lume 
cu un avion cu reacție". în discursul 
său omagial, președintele acestei so
cietăți a spus : „Inginerul Henri 
Coandă simbolizează prin el însuși 
trecutul, prezentul și viitorul pro
greselor aeriene". La 3 aprilie i960, 
valoarea și marile sale merite științi
fice în domeniul aeronauticii și as- 
tronaut.icii au primit o definitivă 
confirmare pe plan mondial : Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Educație. Știință ’ și Cultură 
(UNESCO) i-a decernat una dintre 
cele mai rare și mai înalte distincții, 
ordinul „Mdritul pentru Cercetări 
Științifice", in grad de comandor.

Trebuie să subliniem că prestigioa
sa invenție a lui Renri Coandă nu a 
apărut pe un teren pustiu, ea înscri- 
indu-se în șirul de realizări remarca
bile pe acest tărim aparținînd lui 
Aurel Vlaicu, Traian Vuia etc. în 
condițiile în care România era slab 
dezvoltată din punct de vedere in
dustrial și tehnico-ștlințific, existen
ța acestei strălucite pleiade consti
tuie încă o mărturie a geniului crea
tor, a gindirii cutezătoare a poporu
lui nostru.

Acum, cu ocazia aniversării a șase 
decenii de la realizarea avionului lui 
Coandă, este momentul să subliniem, 
încă o dată, marea semnificație a a- 
cestui eveniment’. Să răsfoim deci, 
împreună, presa vremii și revistele

Dr. ing. Constantin Sabin IOAN
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perfecționarea vieții economice și 
sociale, creșterea continuă a nive
lului de trai al întregului popor, 
înflorirea multilaterală a României 
socialiste".

Oamenii muncii din fabrici și 
uzine, de pe șantierele de con
strucții își intensifică în aceste zile 
eforturile pentru îmbogățirea bi
lanțului realizărilor de pînă acum, 
pentru a obține un spor cît mai 
substanțial de avuție națională. Din 
buchetul rezultatelor consemnate 
în unsprezece luni din acest an, se 
detașează citeva cifre care dau di
mensiunea efortului general, mă
sura hărniciei și capacității crea
toare desfășurate de cei ce mun
cesc in întreprinderile țării. Pe 
ansamblul industriei, planul pro
ducției globale a fost depășit cu 
2,5 miliarde lei, înregistrîndu-se o 
creștere de 11,8 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut ; aceasta oglindește elocvent 
continuitatea ritmurilor înalte care 
caracterizează dezvoltarea indus

Din nou despre 
protecția calității apelor

Nu pot fi acceptate inerția, departamentalismul și jumătățile de măsură cînd legea 

cere răspundere deplină într-o problemă de interes național

Este binecunoscut că, o dată cu 
dezvoltarea industriei, agriculturii și 
centrelor populate, crește substan
țial consumul de apă. In această 
privință, cifrele sînt edificatoare. 
Dacă în anul 1960 consumul de apă 
la noi se ridica la 3 miliarde mc, in 
anul 1970 el a ajuns la circa 11,4 
miliarde m c. La finele cincinalului 
următor, acest consum va depăși 16 
miliarde mc.

O dată cu creșterea consumului 
de apă crește și cantitatea de ape 
uzate, evacuate în rîuri, sporind in 
acest fel gradul de impurificare a 
acestora. Astfel, volumul de ape uza
te evacuate anual a sporit de patru 
ori in ultimul deceniu. Experiența 
mondială demonstrează necesitatea de 
a se lua măsuri pentru protecția ca
lității apelor, concomitent cu dezvol
tarea economică și socială ; orice ră-
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Permiteți-mî să vă exprim mulțumirile mele foarte sincere pentru 

amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat.
Păstrînd foarte vie amintirea primirii călduroase care ne-a fost re

zervată, generalului de Gaulle și mie, în timpul vizitei noastre în Romă 
nia, am fost profund mișcată de cuvintele prin care ați binevoit să-rr 
faceți dovada simpatiei dumneavoastră și să evocați memoria generalul’-

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea con"Jd-”-’tîu.ne.

Y. de GAULLE

FIECARE ÎNTREPRINDERE
CU PLANUL

Șl ANGAJAMENTELE
DEPĂȘITE!

Prin hărnicie și stăruință, 
să sporim avuția națională!

triei românești. Merită subliniat că 
sporurile peste plan s-au materia
lizat în însemnate cantități de pro
duse de mare importanță pentru 
economia națională.. Pozitive sînt și 
rezultatele obținute de numeroase 
întreprinderi, centrale și ramuri in
dustriale în creșterea productivității 
muncii, in ridicarea eficienței eco
nomice.

Trăsătura dominantă a realizări
lor pe tărim industrial din prima 
decadă a lunii decembrie, ca, d 
altfel, și din luna precedentă, o 
constitiție procentul mai ridicat de 
îndeplinire a sarcinilor de plan, 
care în multe domenii este superior 
celui din perioadele anterioare. 
Se remarcă o îmbunătățire a acti
vității de realizare a planului la o 
serie de produse principale, unde se 
înregistraseră anumite restanțe. Ast
fel, în luna trecută au fost recu
perate integral rămînerile în Urmă 
la combine autopropulsate pentru 
recoltat păioase și porumb și auto
camioane de 2—5 tone și, parțial, la

Ing. N. GLIMBOVSCHI 
șeful Inspecției de Stal a Apelor 

din Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii

minere în urmă a măsurilor de pro
tecție are ca efect sporirea dificultă
ților financiare și, tehnice pentru li
chidarea lor.

în ultimul deceniu a fost creat și 
la noi cadrul • legislativ și organiza
toric corespunzător cerințelor unei 
prime etape de dezvoltare a protec
ției calității apelor. S-a organizat o 
rețea de control și urmărire a ca
lității apei și un organ de control 
al respectării legislației în domeniul 
protecției apelor — Inspecția de’
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tontă, îngrășăminte cu fosfor, acid 
acetic, aluminiu primar, strunguri, 
aparate de radiorecepție, televizoa
re și altele. Și în prima decadă a lu
nii decembrie s-a intensificat rit
mul de realizare a planului, s-a ac
centuat tendința pozitivă de recupe
rare a restanțelor la anumite produ
se. Multe întreprinderi și centrale 
industriale au anunțat sau se pre
gătesc să anunțe în zilele urmă
toare îndeplinirea planului pe în
tregul an.

indiscutabil, îndeplinirea inte
grală a planului și a anga
jamentelor pe 1970 cere în con
tinuare o mobilizare susținută a 
tuturor colectivelor de întreprinderi 
a tuturar cadrelor din centrale și 
ministere. Din datele de care dis
punem. rezultă că VALOAREA 
PRODUCȚIEI GLOBALE INDUS
TRIALE CE TREBUIE OBȚI
NUTĂ IN FIECARE ZI DIN LUNA 
DECEMBRIE SE RIDICA LA

*
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(Continuare In pag. a III-a)

Stat a Apelor, din cadrul Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii. în 
urma eforturilor depuse, in ultimii 
zece ani, numărul stațiilor de epu
rare s-a triplat. Ca urmare a măsu
rilor luate pentru combaterea poluă
rii apelor s-a reușit să se mențină 
staționară calitatea pe majoritatea 
cursurilor de apă, cu tot aportul im
portant de ape uzate adus de indus
trii și orașe. Pe unele cursuri s-au 
înregistrat chiar ușoare ameliorări ale 
calității apelor, cum este cazul cu 
Jiul superior, Cerna, lacurile din 
nord-estul Capitalei, Dîmbovița în a- 
monte de București.

Obligațiile prevăzute de legislația 
in vigoare au impus organizarea unor 
sectoare de cercetare la ministere cu 
pondere importantă în poluarea a- 
pelor (Ministerul Industriei Chimi
ce. Ministerul Industriei Alimen
tare, Ministerul Minelor, Ministerul 
Industriei Metalurgice. Ministerul 
Industriei Ușoare). în domeniul pro
iectării, trebuie arătat că la insti
tutele de ramură funcționează 
colective de specialiști, care elaborea
ză documentațiile necesare pentru 
construirea instalațiilor de epurare.

Totuși, datorită creșterii volumu
lui de ape uzate deversate, ca și 
altor cauze — ce vor fi analizate 
mai jos — din punctul de vedere al 
calității, pe ansamblul rîurilor, si
tuația este încă nesatisfăcătoare. 
Este suficient să arătăm că, din 
circa 18 000 km cursuri de apă cu 
valorificare practică, numai 3 500 km 
(adică circa 19 la sută) sînt bune 
pentru a fi folosite ca sursă de apă 
potabilă sau pentru folosințele ce 
necesită o apă la nivel echivalent.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
conducerea superioară de partid și 
de stat a dat prețioase indicații. 
Aștfel, la lucrările plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 17—19 martie 1970 
— care a dezbătut programul națio
nal privind gospodărirea rațională a 
resurselor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații, îndiguiri, desecări și 
de combatere a eroziunii solului din 
Republica Socialistă . România — re- 
ferindu-se la definitivarea progra
mului gospodăririi de ansamblu a 
apelor țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: „în acest program 
este necesar să se țină seama de toa
te cerințele de apă — actual

(Continuare In pag. a II-a)

în dimineața zilei de 15 decem
brie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, 
împreună cu tovarășii Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, gene
ral-colonel Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, au 
vizitat Expoziția principalelor rea
lizări în domeniul cercetării știin
țifice și producției de tehnică mili
tară.

Realizările prezentate ilustrează 
modul în care cadrele forțelor 
noastre armate, conducerea minis
terului traduc în viață politica 
partidului și statului nostru de în
tărire a capacității forțelor arma
te ale țării, sarcinile trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la adu
narea activului de bază al forțelor 
armate din 1967 și Consfătuirea 
cadrelor de bază din M.F.A. din 
1970 de a se extinde producerea în 
țară a tehnicii militare moderne de 
iuptă, de a se acorda „toată atenția 
dotării armatei noastre cu mijloace 
de luptă necesare, pentru ca ea 
să-și poată îndeplini în condiții 
bune sarcinile încredințate".

Expoziția înfățișează eforturile 
specialiștilor din armată, în strîn- 
să colaborare cu inginerii și tehni
cienii din industria națională, pen
tru crearea de noi tipuri de tehnică 
militară necesare înzestrării for
țelor noastre armate, pentru asimi
larea în producție a unor modele 
de armamente care nu s-au reali
zat pînă acum în țară și perfecțio
narea celor aflate în prezent. în 
dotare. »

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt întîmpinați 
de adjuncții ministrului forțelor 
armate, de generali și ofițeri su
periori. v

Pe un mare platou, în aer liber, 
în standuri special rezervate in
fanteriei, trupelor mecanizate și de 
tancuri, artileriei, aviației, marinei 
și altor genuri de arme, sînt pre
zentate tipuri de armament, insta
lații, mașini, agregate, echipament, 
dispozitive introduse recent în în
zestrarea trupelor, rod al capacită
ții și nivelului tehnic al industriei 
socialiste în plină dezvoltare, al e- 
forturilor statului și poporului. Con
ducătorilor de partid și de stat le 
sînt prezentate aparate și echipa
mente radio-tehnice cu perfor
manțe superioare, puncte mobile 
de comandă de regimente și mari 
unități, dotate cu instalații moderne 
care permit conducerea operativă 
a acțiunilor de luptă, mijloace ar- 
tileristice și de apărare antiaeriană 
perfecționate, armament reactiv 
pentru elicoptere și marină, pre
cum și machete ale unor tipuri de 
nave. De asemenea, sînt expuse 
mașini și agregate de geniu, de tre
cere, de deminare și altele, mij
loace de protecție împotriva efec
telor armelor chimice, tipuri noi 
de autoateliere și diverse autouti- 
litare ale serviciilor armatei. Un 
stand este consacrat mijloacelor 
poligrafice, de radio și cinemato
grafie mobile.

Rețin atenția mijloacele originale 
destinate instruirii complexe, în 
condiții apropiate realității cîmpu- 
lui de luptă, a artileriștilor, tan- 
chiștilor și piloților. Sînt prezen
tate, printre altele, un simulator 
pentru pregătirea mecanicilor con
ducători de tancuri, o instalație e- 
lectronică cu ajutorul căreia se 
„realizează" trageri antitanc fără 
consum de muniție, o centrifugă 
de antrenament al piloților, pre
cum și muniție reactivă de calibru 
redus care redă caracteristicile 
tragerilor reale cu rachetele folo
site la exercițiile și aplicațiile mi
litare.

într-un mare pavilion sînt expu
se prototipurile de tehnică militară 
realizate în unitățile de cercetări 

științifice ale armatei și ale unor 
ministere, precum și în cadrul ac
tivității de invenții și inovații a 
ofițerilor ingineri. Realizatorii unor 
invenții, multe dintre ele fiind bre
vetate, prezintă secretarului gene
ral al partidului performanțele și 
parametrii tehnici, aplicabilitatea 
și eficiența lor în domeniul militar. 
Aria invențiilor și inovațiilor este 
extrem de largă, ctiprinzînd dome
niile electronicii, tehnicii de cal
cul, telecomunicațiilor, topogeode- 
ziei, chimiei și medicinii militare, 
armamentului și aparaturii tehnice 
pentru artilerie, aviație și marină.

în cursul vizitei au avut loc de
monstrații practice privind func
ționarea unora dintre mijloacele 
militare prezentate.

Comandantul suprem al armatei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
interesat îndeaproape de caracte
risticile funcționale ale tehnicii 
prezentate, dînd, totodată, indica
ții cu privire la extinderea coope
rării între unitățile de cercetare și 
producție ale armatei cu cele ale 
industriei în scopul scurtării ci
clului de fabricație și reducerii 
cheltuielilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat studierea 
posibilităților de utilizare în di
verse domenii ale economiei na
ționale a unor realizări obținute pe 
planul tehnicii militare.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat efor
turile personalului din forțele 
noastre armate și din celelalte mi
nistere cu care s-a cooperat pentru 
modul în care se preocupă de in
troducerea noului în dotarea arma
tei, spre a ține pasul cu dezvol
tarea științei și tehnicii militare. 
Comandantul suprem a adresat fe
licitări pentru realizările dobîndite 
și urări de noi succese în perfec
ționarea continuă a forțelor arma
te, în întărirea capacității sale de 
luptă, la înălțimea misiunii încre
dințate de partid și popor.

(Agerpres)

/
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OBIECTIVE SPECIFICE

DIVERS in activitatea organizațiilor
Fabrica

partid din ministere
de... pești

Pe Valea Trotușului, în __
diata vecinătate a coloșilor in
dustriei chimice de la Borzești, 
există și o fabrică de proporții 
miniaturale pe lingă care, ade
sea, vizitatorii trec fără a o lua 
în seamă. Aici, în penumbra 
marilor retorte ale chimiei, se 
plămădește o adevărată lume de 
basm. Din banale cioburi de 
sticlă albă sau colorată, mîini 
îndemînatice făuresc — după 
retopirea lor în cuptoare — ade
vărate podoabe. Faima acestor 
veritabile bijuterii o duc îndeo
sebi peștii din sticlă, ale căror 
denumiri curioase („Albatros", 
„Indian", „Pacific", „Pescara"), 
au ajuns și pînă la numeroși 
amatori de obiecte de artizanat 
din îndepărtata Anglie. Anima
torul acestei frumoase îndeletni
ciri, maistrul Dumitru Boboc, se 
străduiește să inițieze în fainele 
meseriei noi generații de arti
zani, ale căror creații vor stră
luci. desigur, in cît mai multe 
vitrine.

ime-

Statia... 
semnalului
de alarmă

Un șuier prelung și trenul 
personal 4132 a oprit brusc pe 
un cimp intre stațiile C.F.R. 
Apahida și Jucu (Cluj). Cineva 
trăsese semnalul de alarmă. Ce 
pericol ivit pe neașteptate îl o- 
bligase să recurgă la această so
luție extremă ? Pe cînd perso
nalul trenului alerga îngrijorat 
incoace și incolo, mai mulți că
lători se îndreptau impertur
babili spre casele lor aflate nu 
departe de locul cu pricina : iși 
făcuseră singuri o stație la sca
ră ! In mod firesc, mecanicul de 
locomotivă Isidor Vereș a încer
cat imediat să-i identifice cel 
puțin pe unii dintre ei. Pentru 
a-i zădărnici intenția, Victor Mu- 
reșan din satul Jucu de Mijloc a 
sărit insă asupră-i și l-a luat la 
bătaie. Deocamdată, primul care 
a fost identificat este chiar el. 
In surind, ii vor urma și ceilalți. 
Pentru a cobori împreună intr-o 
altă „stație".

Pastrama
din șifonier

'telvocrv
S-a întîmplat în Insula mare 

a Brăilei. Acum cîteva săpjtă- >, 
mini, din turmele fermei „Pisc" I 
au dispărut 7 berbecuți. O dată 
cu ei au dispărut însă și însem
nate cantități de furaje concen
trate. „Vreo dihanie de lup" — 
își dădeau cu presupusul cioba
nii. Dar de cînd să se fi învățat 
lupul și la... concentrate ? Zilele 
trecute, cercetările întreprinse 
de organele de miliție au pus 
capăt acestei dileme. „Răpitorii" 
erau Avram Oprea, Lucian Dă- 
nilă, Zaharia Neculai, Viorel 
Dragomir zis Juvete și Ion Ne
culai zis — nu altfel decît — 
Berbec. Acasă la Lucian Dănilă 
din Brăilița, str. Progresului nr. 
96, a fost, găsită și proba acuza
toare : o căldare cu pastramă 
dosită în șifonier. Nu știm dacă 
ciobanii turmelor respective au 
auzit sau nu de vreun lup 
mîncat de oaie. Au aflat, în 
schimb, acum de „lupi" care 
preferau să-și transforme prada 
în pastramă. S-a întrebat însă 
cineva : oare păstorii ce pășteau 
la vremea respectivă ?

Drumul
nu era
numai al lor

Intr-una din diminețile trecu
te, circa 30—40 de nuntași din 
comuna Lungulețu (Dîmbovița) 
se întorceau spre casă. Mergeau 
pe mijlocul șoselei, de parcă a- 
ceasta ar fi fost numai a lor. 
Pe același drum venea însă și 
autocamionul 21—Dj—6367 care 
— de astă dată, după viteza-i 
de nălucă — lăsa și et exact a- 
ceeași impresie. Nu e greu de 
întrezărit ce se poate intimpla 
cind o asemenea imprudență din- 
tr-un sens Se intilnește cu alta 
din sens contrar. Din cauza vi
tezei excesive, șoferul Marin 
Popescu n-a mai putut frîna la 
timp și a intrat in plin. Au fost 
rănite mortal două persoane, alte 
două fiind internate de urgență 
la spital. Un epilog tragic care, 
cu precauția necesară din ambe
le sensuri, putea fi evitat.

Una din principalele condiții âle 
realizării cu succes a prevederilor 

' noului plan cincinal o constituie, așa 
cum s-a subliniat Ia recenta ședință 
a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului, introducerea 
curajoasă a metodelor științifice «de 
conducere și organizare în toate sec
toarele vieții economice și sociale.

în acest context, se impune creș
terea capacității de mobilizare a 
organizațiilor de partid din minis
tere, în vederea realizării obiecti
velor decurgind din programul e- 
Iaborat de Congresul al X-lea, a rolu
lui lor in incetățenirea unui climat 
propice 
menea 
citm o 
periența __  ____ _ _ -
din ministerele și instituțiile centra
le de stat situate pe teritoriul secto
rului nostru — de preocuparea mul
tor organizații de a sprijini efectiv 
conducerea ministerelor în concentra
rea eforturilor salariaților spre solu
ționarea unor probleme de stringentă 
actualitate, ca și în realizarea unei 
structuri organizatorice interne cit. 
mai corespunzătoare, în îmbunătăți
rea modalităților de lucru și lichida
rea fenomenelor de birocratism, pre- 
zentînd unele soluții concrete 
raționalizare și simplificare, 
nisterul Industriei Miniere 
logiei, de exemplu, au fost 
te, fie în adunări generale 
ganizațiilor de bază, fie în 
ale comitetului de partid, asemenea 
probleme 
partid în 
nizatoric 
faptul că 
centralele 
susceptibil de perfecționări ; de ase
menea, răspunderea comuniștilor pri
vind activitatea de avizare a docu
mentațiilor tehnice, realizarea progra
mului asimilării de utilaje noi, pro
tecția muncii in unitățile productive 
ale sectorului etc.

Prin ce modalități se poate ajun
ge la rezultatele scontate ? Consi
derăm că sporirea spiritului de 
disce-nămînt al organizațiilor dc 
partid privind stabilirea unei priori
tăți judicioase în alegerea obiective
lor și. apoi, analizarea cu exigență 
partinică a modului in care sînt în
făptuite măsurile preconizate consti
tuie una din modalitățile cele mai im
portante. Privind lucrurile prin aceas
tă prismă, apare mai mult decît nefi
rească reținerea unor*comitete de par
tid de a pune în discuție probleme de 
importanță primordială. Timp de doi 
ani, nici colegiul, nici comitetul de 
partid din Ministerul Industriei Me
talurgice nu au găsit cu cale să ini
țieze o analiză temeinică privind dez
voltarea producției oțelurilor aliate, 
iar o problemă de asemenea impor
tanță cum este calitatea producției 
n-a mai figurat, ca temă distinctă pe 
ordinea de zi a comitetului, din iunie 

,deși aspectele deficitare au 
! în repetate > rânduri, 

ggeu, ca tuturor 
.— — Ii sâ„acorde a-

Oeeăși atenție. Dar tocmai pentru că 
ne referim la priorități, la spiritul de 
discernămînt al organizațiilor de 
partid, considerăm că, alături de pre
ocuparea oportună pentru realizarea 
investițiilor și reducerea consumu
rilor, îndeosebi de cocs și metal, tre
buia să se afle neapărat și cea pri
vind îmbunătățirea calității produse
lor. De asemenea, trebuie spus că nici 
comitetul de partid, nici unii comu
niști cu munci de răspundere din con
ducerea ministerului și a direcțiilor nu 
desfășoară o muncă destul de stărui
toare pentru a obișnui cadrele să gîn- 
dească, să trateze și să rezolve pro
blemele în primul rînd sub aspectul 
eficienței economice. Aceasta devine 
una din principalele îndatoriri de vii
tor, atît în acest minister, cît și în 
Ministerul Industriei Alimentare, 
(unde nu s-a acordat atenția nece
sară folosirii eficiente a capacităților 
de producție și a materiilor prime), 
ca de altfel și pentru comuniștii din 
celelalte instituții centrale.

După cum se știe, în cincinalul care 
se încheie s-au produs unele modifi
cări de structură in 
voltării 
mașini, 
studiilor complexe i 
și profilare pentru 
principalele subramuri. __
trecut, cît și anul acesta, s-au făcut 
însă simțite întîrzieri în asigurarea 
studiilor tehnico-economice și a pro
iectelor de execuție. Tocmai de aceea 
ni se pare inacceptabil că tovarășii din 
comitetul de partid din M.I.C.M. au

Gheorghe IONESCU
pi i.>, -ssSw. „.cir ai Comiie.uiui 

de-partid al sectorului 1-București

inițiativelor valoroase. Ase- 
atribute sînt

confirmă, de altfel, 
organizațiilor

ilustrate — 
, ex- 

de partid

de 
La Mi- 

și Geo- 
analiza- 
ale or- 
plenare

ca : sarcinile membrilor de 
cadrul noului sistem orga- 
— pornind tocmai de la 
mecanismul de legătură cu 

și combinatele este încă

1969 — ...
fost sesizate 
Este, desigur, 
problemelor să

domeniul dez- 
de 

elaborarea 
dezvoltare 

cîteva din 
Atît anul

tehnice a construcției 
treeîndu-se la 

de

Elanul din
balastieră

Lucrătorii balastierei Apa, din 
apropiere de Satu-Mare, au 
adus la lumina zilei de la o a- 
dincime de aproape 30 de metri, 
din lacul din care extrăgeau 
balast, o interesantă mărturie 
despre preistoria acestor locuri. 
Este vorba de un corn de elan 
păstrat aproape intact, datînd de 
circa 200 000 de ani. Edificatoare 
pentru determinarea 
răspîndire a elanului, 
descoperire vine să se

ariei de 
această 
adauge 

celorlalte argumente potrivit că- ■ 
rora. în zona de nord a țării 
noastre, în vremuri imemoriale, 
se afla limita de sud a tundrei. 
De altfel, profesorul de științele 
naturii Vasile Cristea pregătește 
acum o comunicare științifică 
pornind de la această relicvă.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Să fi secătuit salinele ?

pierdut din cîmpul vizual această 
problemă atît de acută, de soluționa
rea căreia răspund nemijlocit apara
tul central. din minister și institutul 
de proiectări departamental (I.P.C.M.) 
și nu au considerat necesar să anali
zeze cum, în ce ritm se îndeplinesc 
aceste sarcini prioritare.

In lumina indicațiilor cuprinse în 
expunerea secretarului general al 
paitidului privind prevederile viito
rului cincinal apare necesară intensi
ficarea eforturilor organizațiilor de 
partid orientate spre lichidarea feno
menelor de birocratism, de „teleghi
dare" a unităților in subordine, pe 
calea inițierii unor analize privind 
mai buna îndrumare a acestor unități, 
reducerea Ia strictul necesar a formu- 
laristicii, instrucțiunilor, circularelor 
și a situațiilor statistice cerute „jos".

viața de partid
/

Este de datoria organizațiilor de 
partid să militeze mai hotărît pentru 
aplicarea consecventă a repetatelor 
indicații ale conducerii de partid pri
vind necesitatea ca factorii de răs
pundere din ministere să nu-și ba
zeze munca pe hirtii, ci să meargă 
mai des in întreprinderi, combinate și 
centrale, pentru a cunoaște nemijlo
cit realitatea și a acorda unităților 
un sprijin competent. Fără îndoială, 
unii pași au fost făcuți în această pri
vință. La M.I.C.M., bunăoară, unele 
organizații de bază au dezbătut modul 
în care iși îndeplinesc comuniștii din 
cadrul ministerului sarcina de a spri
jini și controla centralele industriale, 
au stabilit unele măsuri. Și exemplul 
nu este unic. Totuși analizînd în an
samblu acest aspect al activității ca
drelor de conducere constatăm că ma
joritatea directorilor și directorilor ad- 
juncți din ministere nu s-au deplasat 
pe teren mai mult de 1—1 ori in ul
timele luni. Elocventă în acest sens 
ni se pare a fi situația semna
lată în cadrul Ministerului Energiei 
Electrice, care a înregistrat cîteva zeci 
de lucrări puse în funcțiune cu mari 
întîrzieri datorită unor cauze ce pu
teau fi mult mai lesne înlăturate dacă 
lucrătorii cu munci de răspundere ar 
fi cunoscut nemijlocit situația și ac fi 
intervenit operativ, la fața locului. 
Tendința de a înlocui munca concre
tă de îndrumare șl control prin 
excesul de hîrtii și telefoane își gă
sește concretizarea și în faptul că, 
numai în cîteva luni, la Ministerul 
Industriei Metalurgice au intrat peste 
70 000 hîrtii de la centrale și între
prinderi.

Tributare acestui stil greoi de 
muncă, colegiile unor ministere iși 
reproșează ele însele desfășurarea li
nei activități de dispecerat și tutelă 
măruntă, rămînîndu-le prea puțin 
timp disponibil pentru o muncă la
borioasă de gîndire și organizare in 
perspectivă, pentru fundamentarea 
riguroasă a deciziilor. Și dacă orga
nizațiile de partid n-au intervenit mai 
insistent pentru schimbarea unei atari 
stări de lucruri, dacă ele n-au inițiat 
acțiuni mai eficiente și n-au constituit 
întotdeauna ajutoare reale pentru 
conducerile ministerelor respective în 
această direcție, trebuie să detectăm 
aici și efectele deficiențelor de în
drumare din partea comitetului 
partid al sectorului. Ne propunem să 
urmărim mai consecvent modul 
care este orientată activitatea 
partid din ministere, cum se anali
zează problemele în organizațiile de 
bază și comitetele de partid, ce se în
treprinde pentru îndeplinirea hotări
rilor, îneît să se desfășoare cu ade
vărat o muncă rodnică și eficientă, o 
muncă colectivă, ale cărei metode să 
se perfecționeze continuu

Atenția deosebită pe care Comite
tul Central ai partidului o acordă 
perfecționării muncii în cadrul mi
nisterelor, creșterii rolului organiza
țiilor de partid de aici a fost ilus
trată sugestiv prin participarea unor 
tovarăși din conducerea superioară de 
partid și de stat la plenarele cu acti- 
lul care au avut loc recent in respec-

De peste o lună de zile lipsește 
sarea măcinată la pachete din 
rețeaua cooperației de consum, 
din magazinele O.C.L.-Cîmpulung 
și comunele din împrejurimi. Cu 
chiu și vai, din cind în cînd, mai 
sosește cite un vagon de sare bul
gări — motiv pentru care au fost 
scoase din nou piua de lemn ori 
de piatră, necesare pregătirii sării 
măcinate pentru consumul zilnic.- 
Directorul salinei Slănic-Prahova 
i-a spus tov. Iosif Roaiță, directorul 
bazei de aprovizionare din Cîmpu- 

i lung, că această situație se dato- 
’ rește lipsei vagoanelor de transpor

tat sare măcinată și la pachete. 
Argumentul pare neconvingător 
dacă ne gîndim că sarea lipsește de 
multă vreme, timp in care se pu
teau găsi vagoane și pentru Cîmpu
lung. Organele direcției comerciale 
județene constată, încheie acte, dar 
cu
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asta bucatele nu se sărează.
Ion DOBRESCU
Str. Negru Vodâ, nr. 112 
Cîmpulung, județul Argeș

Megafoane în miez de 
noapte

Blocul nostru, în care locuim mai 
bine de 100 de familii, este situat 
în imediata vecinătate a stației de 
revizie București-Grivița. în afara 
zgomotului produs de trecerea tre
nurilor spre și din Capitală, de po
luarea atmosferei produsă de pre
zența permanentă a 6—10 locomo
tive cu abur care produc fum, anul 
acesta s-au adăugat noi surse de 
zgomot, din care cauză nu ne mai 
putem odihni noaptea. Conducerea 
reviziei de vagoane a luat hotărî
rea de a se monta la capătul unor 
stîlpi înalți niște megafoane prin 
care biroul turei cheamă zi și noap
te diferiți lucrători pentru a le 
transmite sarcini sau, pur și simplu,

de

în 
de

pentru a Ie spune că sînt chemați 
la telefon din oraș. Numai în secto
rul din apropierea blocului nostru 
sînt 8 asemenea megafoane. Și 
cum parcă acestea n-ar fi fost de-a- 
juns, incepînd din luna octombrie 
s-a instalat o nouă stație de amplifi
care, care, ca intensitate, o întrece 
cu mult pe prima.

Nu punem Ia îndoială utilitatea

de mare amploare

tineri

DESPRE GLORIOSUL SEMICENTENAR

DESPRE RĂDĂCINILE SALE AFLATE ÎN

DESPRE ÎNALTA SA MISIUNE ISTORICĂ

cu vechi militant'/, muncitori, ingineri,

AL PARTIDULUI,

tivele instituții. în cadrul discuțiilor, 
al analizelor profunde, multilaterale, 
desfășurate cu acest prilej, au fost 
conturate principalele direcții ale ac
tivității viitoare a organizațiilor de 
partid, în vederea îndeplinirii Sarci
nilor de deosebită însemnătate ce le 
revin. Este imperios necesar ca toate 
organizațiile de partid din ministere 
să desprindă concluzii practice pri
vind întreaga lor activitate din in
dicația pregnant subliniată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în expune
rea sa la recenta ședință a Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri : „Perfecțio
narea conducerii nu se poate reduce 
Ia faptul că am micșorat aparatul ad
ministrativ al ministerelor ; este 
necesar să organizăm bine activitatea 
tuturor departamentelor, a centrale
lor, întreprinderilor și, totodată, să 
punem ordine in evidență, să îmbu
nătățim metodele de muncă". Toc
mai de aceea este nevoie ca a- 
cum, în pragul noului cincinal, princi
palele eforturi să fie concentrate spre 
îndeplinirea riguroasă a planurilor de 
măsuri întocmite in fiecare minister, 
în fiecare instituție de stat, ținînd sea
ma de specificul și de' caracterul con
cret al activității. în același timp, va 
trebui ca în munca organizațiilor de 
partid, tendința de prezentare obiec- 
tivistă a unor neajunsuri de mult cu
noscute să fie înlocuită printr-o ana
liză aprofundată a cauzelor care le-au 
generat, urmată de stabilirea clară a 
răspunderilor — morale, materiale și 
chiar penale — pe întreaga scară ie
rarhică. Fiecare salariat de stat, și 
în primul rînd membrii de partid, tre
buie să simtă efectiv responsabilita
tea complexă pe care o 
ne funcția lui. Dacă în 
direcție se va face cu 
simțit rolul organizațiilor de partid 
din ministere, munca lor perseveren
tă de educație și control, împletite cu 
preocuparea pentru o mai bună orga
nizare a muncii în interiorul institu
ției, pentru dezvoltarea pregătirii pro
fesionale a cadrelor, ne vom întîlni 
tot mai rar cu fenomenele atît dc 
dăunătoare ale „acoperirii" prin di
verse hîrtii și „pasării" răspunderilor 
spre cadrele de vîrf, fenomene căro
ra trebuie să le punem capăt cu toa
tă hotărîrea.

Crite’-iul fundamental de apreciere 
a activității tuturor organizațiilor d? 
partid din ministere și alte instituții 
centrale de stat îl constituie, în ac
tualele condiții, rezultatele efective 
obținute ca urmare a aplicării măsu
rilor stabilite în analizele menționa
te, precum și a hotăririlor adoptate 
cu prilejul adunărilor generale și con
ferințelor de alegeri — măsuri vizînd 
eliminarea practicilor birocratice, des
fășurarea unei activități cu un pro
nunțat caracter practic, de eficiență. 
Finalizarea măsurilor preconizate, e- 
ficiența fiecărei acțiuni, a fiecărei de
plasări pe teren trebuie să devină 
unul din principalele obiective ale 
organizațiilor de partid din ministere 
și, la rîndul nostru, ne propunem mai 
multă perseverență pe acest tărîm.

Condiție și corolar a tot ceea ce am 
amintit este întărirea vieții de partid 
în toate ministerele și instituțiile cen
trale. Comitetul de partid al sectorului 
nostru va acționa cu stăruință pentru 
a antrena pe comuniști, pe toți sala- 
riații, cadrele cele mai competente în 
vederea desfășurării unei munci ca
racterizate prin exigență, dinamism, 
ordine și disciplină.

LA GALAȚI

a societății noastre 
socialiste

(Urmare din pag. I)

presupu- 
această 

adevărat

„TURIST"

MASA ROTUNDA

istorici, scriitori, activiști de partid,

ÎNSEȘI CELULELE ORGANICE ALE FIIN 

ȚEI POPORULUI,

Toate acestea, ca și multe alte aspecte 
ale muncii și luptei comuniștilor, în

și de perspectivă — prevăzindu-se 
măsuri ferme, aș șpune drastice, pen
tru împiedicarea poluării apei, pro
blemă pe care o consider de interes 
național".

Efectele negative ale neepurării ape
lor sînt resimțite de obicei de către 
folosințele situate în aval. Astfel, ci
tind numai exemplele mai impor- 

că sînt stînjenitetante, vom arăta 
în buna funcțio
nare : alimentări
le cu apă pota- 
biă ale orașelor 
Rîmnicu - Vîlcea, 
Blaj, Tîmăveni, 
Tg. Mureș, Timi
șoara, Galați ; a- 
limentarea cu apă 
de răcire a ter
mocentralelor Pa- 
roșeni, Brazi, Ier- 
nut, Borzești, O- 
radea, Fîntînele, 
Craiova ; iriga
țiile de-a lungul 
rîurilor Someș, A- 
rieș, Sabar, Dîm- 
bovnic, Teleajen ; 
pescuitul și ame
najările piscicole 
pe rîurile Ialomița, 
pede ș.a.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
hr. 311/1963, privind unele măsuri 
pentru înlăturarea stării de impuri
ficare a apelor dih țara noastră, tra
sează sarcini comitete ministerelor, 
de a lichida pînă la finele anului 
1970 restanțele în ceea ce privește 
construirea stațiilor de epurare la 
unitățile existente la data apariției 
hotăririi. Cu toate că de la respec
tiva dată au trecut 7 ani, se con
stată că nu s-a acordat suficientă 
atenție acestei probleme. Astfel 
din 385 unități restante, fără stații

de epurare, numai Ia 189 unități 
s-au executat instalațiile respective 
de epurare a apelor uzate. Dintre u- 
nitățile importante și cu pondere ma
re în impurificare, care nu au reali
zat instalații de epurare, cităm : com
binatele chimice Victoria, Făgăraș 
Tirnăveni ; rafinăriile Ploiești, Brazi 
Teleajen ; combinatele siderurgice 
Hunedoara, Reșița, orașele Cluj, Cra
iova, Pitești etc.

Rămîneple în urmă în realizarea

Din nou despre
protecția calității apelor

Jiu, Crișul Re

»

NOU
Șl MODERN HOTEL

GALATI (Corespondentul 
„Scînteii", Stelian Savin). Marți 
dimineața, la Galați, șantierul 
nr. 1 al Trustului local de con
strucții a predat „la cheie" be
neficiarului — Oficiul Național 
de Turism — cel mai mare și 
modern hotel al orașului, o con
strucție impunătoare cu zece 
etaje, amplasată în ambianta

depus un strat de praf de diatomită 
care atinge 12 cm ; spulberat veș
nic în aer, praful acesta ne atacă 
respirația, ne pune in pericol sănă
tatea. S-au făcut demersuri pentru 
asfaltarea celor 3 km de drum, 
pentru a se putea curăța astfel pra
ful. Au venit în acest scop topome- 
triști de la Ploiești și au făcut mă
surătorile necesare. De 3—4 ani

• RECLAM AȚII

• SESIZĂRI

«RĂSPUNSURI
acestui mijloc de comunicare, dar 
sugerăm forurilor în drept să ana
lizeze situația creată și să găsească 
o soluție prin aplicarea căreia să ne 
readucă liniștea in casă.

Gheorghe CIUDIN
Str. Prunaru, bloc 9, sectorul 8

3 kilometri de neglijență
In apropierea satului nostru se 

află un munte de calcar — diato
mită — din care se exploatează, de 
16 ani continuu, materie primă 
pentru fabricile de ciment și fabri
cile de materiale de construcție. 
Transportul acestui material se 
face cu autocamioanele, pe șoseaua 
care trece prin centrul satului, ne
asfaltată, lungă de 3 km. De-a lun
gul timpului, pe această șosea s-a

tot

vin alții, ne promit că, in sfîrșit, 
asfaltează, dar în zadar.

Gheorghe I. STAICU 
învățător pensionar, 
satul Sibiciu, județul Buzău

Măsuri pantru 
îmbunătățirea activității 

I.A.S. Bucium
în urma unor sesizări privind a- 

buzurile săvîrșite de conducerea 
I.A.S. Bucium, Comitetul județean 
de partid Iași ne-a trimis un răs
puns din care redăm : Ca urmare a 
lipsurilor constatate, secretariatul 
comitetului județean de partid, de 
comun acord cu Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, a luat ur
mătoarele măsuri menite să

se

cartiere ale Țiglinei.noilor ... __ __ ___
Noul hotel, impresionînd în mod 
deosebit prin linia arhitectonică 
și finisajul excepțional al fie
cărui detaliu, dispune de 250 de 
locuri cu un grad de confort 
menit să satisfacă cele mai exi
gente gusturi. El este dotat cu 
un modern restaurant la parter, 
bar de zi. ring pentru dans etc.

îmbunătățească munca în toate 
compartimentele I.A.S. : Vasiliu 
Dumitru, director, și Gheorghe Ifto- 
de, tehnolog șef, au fost elibe
rați din muncă S-a desfăcut con
tractul de muncă lui Toma Mircea 
și urmează să fie discutat de adu
narea generală a organizației de 
partid. El a fost obligat să restituie 
suma de bani primită ilegal în pe
rioada cît a urmat facultatea la zi, 
avînd în același timp și munca de 
șef de serviciu, pe care nu a pres- 
tat-o efectiv. Concluziile anchetei 
au fost dezbătute într-o ședință a 
activului de partid. De asemenea, 
s-a stabilit un plan de măsuri re
feritor la activitatea de organizare 
a producției, urmărirea executării 
sarcinilor de investiții etc.

Cu ocazia controlului s-au desco
perit abateri de la disciplina finan
ciară, iar împotriva celor vinovați 
s-au luat măsuri de recuperare a 
sumelor și unele măsuri disciplina
re pe linie administrativă.

Audiențe la ore 
convenabile publicului
Referindu-se la o sesizare în le

gătură cu organizarea audiențelor 
la ore nepotrivite. Comitetul mu
nicipal de partid Sibiu ne-a infor
mat că „pentru remedierea defi- 

z ciențelor semnalate s-a hotărît ca 
cetățenii să fie primiți în audiență 
zilnic — dimineața de la ora 8, iar 
după-masa de la ora 16,00 — atît la 
comitetul municipal de partid, cît și 
la Consiliul popular al municipiului 
Sibiu. In prezent, programarea ce
tățenilor pentru a fi primiți în au
diență se face zilnic. în cazul cind 
cineva solicită o audiență urgentă, 
este primit de primul secretar sau 
de unul dintre secretarii comitetu
lui municipal de partid.

In acest fel considerăm că nu se 
vor mai ivi discuții și nemulțumiri 
în problema primirii cetățenilor în 
audiență".

—)
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instalațiilor de epurare a apelor 
uzate se produc din cauză că foru
rile tutelare ale beneficiarilor nu 
manifestă suficient interes pehtru ■ 
epurarea apelor. Acest lucru este 
demonstrat în mod izbitor de negli
jarea repetată a planului de inves
tiții la construcții de stații de epu
rare, în vreme ce investițiile la 
obiectivele productive sint realizate 
in general conform planului. Starea 
de poluare a apelor este adeseori 
agravată prin darea în funcțiune a 
instalațiilor tehnologice noi sau în 
dezvoltare, fără a avea asigurată 
epurarea apelor uzate. Se pot cita 
in acest sens Uzina de alumină 
Oradea, Combinatul de îngrășămin
te chimice Turnu Măgurele, Fabrica 
de conserve Avintul-Oradea, Fabrica 
de hirtie „Reconstrucția“-Piatra 
Neamț, Combinatul de celuloză și 
hîrtie-Călărași, Fabrica de spirt- 
Rădăuți. Este greu de conceput că 
starea actuală va putea fi clintită 
din loc, atîta timp cit legile și ho- 
tăririle sint încălcate chiar de către 
cei investiți cu răspunderea de a ve
ghea la respectarea lor, cit timp cei 
implicați nu mișcă nici un deget 
pentru a curma răul din rădăcină.

Este de menționat că răminerile 
în urmă în realizarea instalațiilor de 
epurare se înregistrează și la obiec
tivele prevăzute în planuri de măsuri 
speciale, aprobate prin hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri, care se re
feră la unele cursuri de apă. în a- 
ceastă ordine de idei este oportun 
să cităm H.C.M. nr. 2 447/1967, prin 
care s-a aprobat planul de măsuri 
pentru executarea eșalonată a insta
lațiilor de epurare pe rîul Olt, în 
vederea asigurării cu apă potabilă a 
zonei industriale și a orașului Rim- 
nicu-Vilcea. Pare de neînțeles cum 
este posibil ca o hotărîre a Consi
liului de Miniștri — a cărei aplicare, 
se știe, este obligatorie pentru toate 
ministerele și departamentele, pen
tru toate consiliile populare — să fie 
astfel nesocotită

Lupta contra poluării apelor nu 
poate fi concepută fără o exploatare 
corectă a instalațiilor existente. Din 
păcate și în această privință există 
lipsuri serioase. Printre unitățile cu 
procentul cel mai ridicat de exploa
tări 
rele aparținînd Ministerului Indus
triei Alimentare, Ministerului Indus
triei Ușoare. Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii, Ministerului In
dustriei Chimice.

Lipsa de interes cu care este tra
tată problema epurării apelor uzate 
de către unele ministere, centrale și 
întreprinderi rezultă și din modul 
defectuos de concepere, întreținere și 
exploatare a unor stații existente, 
însă care nu funcționează. Acțiunea

de protecție a calității apelor se com
plică și prin faptul că se face risipă 
de apă, ceea ce obligă la supradi
mensionarea instalațiilor de epurare, 
și implicit la scumpirea exploatării 
instalațiilor. Este suficient să cităm 
in acest sens consumurile exagerate 
de apă la rafinăriile de produse pe
troliere, care depășesc de multe ori 
consumurile din țările cu industrie 
dezvoltată. Exemple asemănătoare 
se pot da in număr mare.

Atît în cazuri- 
j———_____ le citate mai sus,

cit și în multe al
tele, organele In
specției de Stat a 
Apelor — spriji
nite de cele mai 
multe ori și de 
către organele 
administrației lo
cale — depun toa
te eforturile pen
tru intrarea 
normal.
asemenea 
turi sint 
in destule 
de finalitate — 
între altele — și 
din cauza inexis

tenței unui corp de inspectori pe te
ritoriul țării investit cu autoritatea 
necesară pentru luarea celor mai 
potrivite măsuri de indreptare.

întărirea disciplinei de stat în 
domeniul protecției apelor, pe calea 
măsurilor de sancționare prin a- 
menzi a abaterilor de la dispozițiile 
legale, se aplică în baza HCM nr. 
2 496/1969, prin care valoarea amen
zilor a fost substanțial sporită față 
de vechea legiferare. Este necesar 
însă de a se găsi și alte căi de sti
mulare a beneficiarilor de stații de 
epurare pentru respectarea progra
mului de construcție și buna func
ționare a acestora. Eventual prin sta
bilirea unor taxe asupra folosințelor 
de apă, asupra procentului de nocivi
tăți deversate etc.

în bună parte, exploatarea co
rectă a stațiilor de epurare depinde 
de personalul cu care sînt încadrate 
aceste unități. în multe cazuri, se 
manifestă însă tendința beneficiarilor 
de a încadra stațiile de epurare cu 
personal recrutat la întîmplare, ui- 
tindu-se adeseori că aceste unități 
moderne sint ele însele adevărate 
uzine, care necesită competență și 
cunoștințe corespunzătoare din par
tea celor puși să le exploateze. Este 
necesar ca cei interesați să trimită 
cit mai multe cadre pentru forma
rea lor la nivel de tehnician la 
Grupul școlar de specialitate din 
Arad al Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, iar la facultățile teh
nologice ale institutelor politehnice 
ar fi util să se mărească numărul 
de ore necesar însușirii cunoștințe- 

j .............. epurării

in 
Totuși, 

efor- 
lipsite, 
cazuri,

necorespunzătoare se numără

VIODELE

tor în domeniul protecției și 
apelor.

Măsurile de protecție a 
apelor luate pină în prezent 
mis să se stăvilească numai _  ,___
procesul de impurificare generat de 
cauzele cunoscute. Considerăm că nu 
se mai poate trece nimănui cu ve
derea ignorarea legilor și hotăririlor 
cit se poate de categorice, referitoare 
la protecția calității apelor ; încăl
carea lor de către diferite instituții 
și întreprinderi ar trebui sancționată 
cu cea mai mare asprime. Conduce
rile unor departamente, cum sînt cele 
vizate în rîndurile de mai sus, ar 
trebui să intervină cu toată energia 
pentru redresarea stării cursurilor de 
apă. în viitor, ritmul de dezvoltare 
economico-socială va solicita din ce 
în ce mai mult sursele de apă, de- 
terminînd micșorarea rezervelor de 
apă in rîuri și implicit a diluției 
apelor uzate, aceasta concomitent cu 
înmulțirea și intensificarea surselor 
de impurificare. De aceea este ne
cesar a se aplica cu strictețe măsu
rile de protecție a calității apelor, 
pentru înlăturarea definitivă a peri
colului poluării apelor țării noastre.

calității 
au per- 
în parte

0 NOUĂ CREAȚIE 
A LUTIERILOR ROMÂNI

In zilele celui de-al V-lea 
Concurs și Festival internațio
nal „George ~ 
toamna acestui an, orchestra 
„Academica" a Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" a 

, susținut primul concert expe
rimental al viodelor. Concer
tul s-a bucurat de un mare 
succes, mai ales că noua „fa
milie a viodelor", alcătuită din 
instrumente cu coarde și ar
cuș, a permis să se interpre
teze la un înalt nivel artistic 
Concertul Brandenburgic 
lui Bach.

Specialiștii precizează 
viodele vin să completeze 
ria instrumentelor clasice

Enescu" din

al

că 
se- 
cu-

noscute : violina, viola și vio
loncelul. în plus, utilizîndu-se 
aceeași tehnică — așa cum se 
cîntă la vioară — viodele vor 
înlesni în școli organizarea de 
orchestre cu 'toată seria de 
instrumente cu arcuș, nota
ția fiind aceeași, în cheia „de 
sol". Trebuie subliniată, în 
același timp, calitatea superi 
oară a lemnului de rezonanță 
utilizat de lutierii din Reghin 
la execuția viodelor.

Noua invenție românească 
• este brevetată în prezent în 

11 țări, unde se fabrică instru
mente muzicale cu coarde și 
arcuș.
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CARE ESTE STADIUL PREGĂTIRILOR

PENTRU PRODUCȚIA ANULUI 1971 ?
, A

Preocupări pentru a asigura
materia primă necesară

De la început.

industriei ușoare
sub bune auspicii

Strîns legată de satisfacerea ne
voilor populației, industria ușoară va 
cunoaște în anal viitor un ritm im
portant de creștere, un accentuat pro
ces de diversificare a producției, în
deosebi prin sporirea sortimentelor 
realizate din materii prime din țară. 
Îndeplinirea sarcinilor sporite din 
1971 depinde nemijlocit de modul in 
care are loc primul moment al ciclu
lui productiv : aprovizionarea cu ma
terii prime și ■fnaterialc. După cum 
s-a subliniat în expunerea tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU la șe
dința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din 25 no
iembrie a.c., este necesar ca în fie
care ramură să se analizeze mai bine 
problema ritmicității aprovizionării 
tehnico-materiale, pentru a se asi
gura o mai bună desfășurare a pro
cesului de producție.

Pornind de la această cerință, care 
este stadiul asigurării cu materii pri
me și materiale a unităților indus
triei ușoare, ce se întreprinde acum 
în acest sens pentru ca producția să 
se desfășoare normal și in ritmul do
rit încă din primele zile ale anului 
următor ? Aceasta a fost sfera de 
probleme pe care am abordat-o în
tr-o convorbire cu ing. Ion BAZAC, 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare.

— De la început țin să precizez ci 
cunoașterea din vreme, încă de acum 
cinci-șase luni, a cifrelor de plan pe 
1971 a dat posibilitate unităților și 
combinatelor industriale să stabileas
că — in linii mari, desigur — nece
sarul de aprovizionat, să revizuiască 
și să îmbunătățească normele de con
sum, să stabilească relații cu princi
palii lor furnizori — ne-a spus ad
junctul ministrului. Ca urmare, com
binatele noastre au încheiat pînă a- 
cum contracte care acoperă în pro
porție de 76 la sută necesarul de ma
terii prime și materiale pentru întreg 
anul viitor și de 94 la sută pentru 
trimestrul I al acestuia.

Convorbire
cu ing. Ion BAZAC, 

adjunct al ministrului industriei 
ușoare

<

— Dacă ținem seama de tim
pul scurt care a mai rămas pînă 
la începutul anului viitor, cre
deți că este mulțumitoare pro
porția în care aprovizionarea 
este acoperită1 cu contracte?

— Pentru a se înțelege mai bine 
cum stau lucrurile în domeniul orga
nizării aprovizionării tehnico-mate- 
riale a întreprinderilor noastre, este 
nevoie să facem unele precizări. Mai 
întîi, trebuie să se țină seama că 
încheierea contractelor de aprovizio
nare nu s-a putut face decît după 
perfectarea celor de desfacere a pro
duselor. Or, contractele de livrare 
pentru primul trimestru din 1971 nu 
s-au semnat cu organizațiile comer
ciale decit în august a.c. Pentru tri
mestrele doi și trei, contractările cu 
comerțul vor avea loc în această lună 
și în ianuarie 
după aceasta 
contractele de 
teriile prime 
tractate pină în prezent.

Evident, pentru unele materii pri
me și materiale — fire și fibre sin
tetice, linuri, piei brute — a căror 
aprovizionare nu depinde direct de 
o anumită structură sortimentală a 
producției, cantitățile contractate 
pină în prezent sint la nivelul nece
sarului pe întregul an 1971. Pentru 
altele însă, repet, contractele de a- 
provizionare se pot încheia doar după 
ce vom ști precis ce doresc benefi
ciarii noștri — în speță, comerțul 
intern și beneficiarii de peste hotare.

Dacă la cele spuse mai înainte a- 
mintim și faptul că marea majoritate 
a producției industriei ușoare este 
supusă frecvent fluctuațiilor sezonie
re și de modă și că, din acest motiv, 
contractările cu întreprinderile co
merciale din țară se fac, în mod o- 
bișnuit, de două ori pe an, apar și 
mai clar problemele cu care sînt 
confruntate întreprinderile și combi
natele în domeniul aprovizionării cu 
materii prime și materiale. Tocmai 
din acest motiv, ministerul nostru a 
analizat de curînd, împreună cu con
ducerea Ministerului Comerțului In
terior. posibilitatea încheierii con
tractelor de livrare a unor produse 
pentru întregul an, care facilitează 
în mod evident și contractarea ma
teriilor prime. S-a reușit ca pentru 
o serie de mărfuri — articole de sti
clărie, ceramică, blănărie, articole de 
uz c asnic și cea mai mare parte din 
încălțămintea din piele și cauciuc — 
să ajungem la o înțelegere în acest 
sens. Consider că pe acest drum tre
buie să perseverăm în continuare, 
mărind în același timp capacitatea 
de adaptare a producției la necesită
țile pieței, ale modei.

anul viitor. Imediat 
se vor definitiva și 

aprovizionare cu ma- 
și materialele necon-

— în stabilirea necesarului de 
materii prime și materiale, se 
pornește de la două elemente : 
volumul producției planificate și 
nivelul normelor de consum spe
cific. Despre primul dintre a- 
cești factori am vorbit. Cum s-a 
acționat în unitățile industriei 
ușoare pentru diminuarea, in 
1971, a consumurilor specifice ?

— In toate combinatele și unitățile 
noastre s-au investigat și se exami
nează în continuare rezervele care 
pot determina reducerea consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, chiar și cu un gram, chiar 
și cu un centimetru pătrat. Ca urma
re, la o serie de materii prime de 
bază, normele de consum s-au dimi
nuat substanțial. De exemplu, în sec
torul de prelucrare a bumbacului, 
norma de consum pentru 1971 s-a 
redus — prin plan — de la 1,091 tone 
materie primă pentru o tonă de fire, 
la 1.085 tone materie primă pe tona 
de fire, adică cu 6 kg. Pe această cale, 
s-a renunțat la aprovizionarea — din 
import, bineînțeles — a peste 700 tone 
de materie primă, economisindu-se 
mai multe milioane de lei valută.

Acțiunea de reducere a normelor 
de consum în industria ușoară este 
permanentă. Pentru deplina ei reu
șită se impune însă eliminarea ori
căror depășiri ale consumurilor spe
cifice, așa cum s-a mai întimplat 
totuși în unele unități din ramura 
noastră în acest an. Trebuie să se 
acționeze în așa fel — și conducerea 
ministerului va lua măsuri corespun
zătoare în acest sens — ca normele 
de consum de materii prime și ma
teriale să fie respectate în fiecare 
întreprindere și în fiecare combinat 
de industrie ușoară.

Strîns legat de această problemă — 
a consumurilor specifice — în combi
natele și unitățile noastre un mare 
accent s-a pus în acest an — și se 
pune în continuare — pe extinderea 
utilizării deșeurilor, desigur, fără a 
afecta cu nimic calitatea produselor 
finite. \

— In viziunea acțiunilor ini
țiate de Ministerul Industriei 
Ușoare, de consiliile de adminis
trație ale centralelor și combi
natelor industriale, pentru conti
nua diminuare a importurilor — 
așa cum s-a cerut la recenta 
ședință a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.-și a guvernului 
— există desigur și alte obiecti
ve și măsuri de acest gen.

— Reducerea Importului reprezintă 
unul dintre domeniile care ne preo
cupă în cel mai inalt grad. Ca urma
re, ia unele materii prime, acoperirea 
din țară a necesarului va fi prepon
derentă anul viitor. De exemplu, din 
nevoile de celofibră tip bumbac pen
tru anul 1971, vor fi asigurate de la 
import numai 4 500 de tone, față de 
13 400 de tone în acest an. Combina
tele de bumbac din Pitești și Arad, 
Combinatul textil nr. 2 din București, 
față de cantități cuprinse între 1 400 
și 2 400 tone de celofibră din import 
folosite în 1970, vor consuma, în anul 
viitor, numai între 200 și 300 de tone, 
restul necesarului de aprovizionat 
fiind contractat cu furnizorii din țară. 
Desigur, vom fi mai exigenți față de 
furnizorii noștri pentru respectarea 
întocmai a caracteristicilor calitative 
ale celofibrei și altor materii prime 
și materiale pe care le livrează uni
tăților industriei ușoare.

Pentru evitarea dificultăților intîm- 
pinate de unitățile noastre în anii 
precedenți în asigurarea unor materii 
prime din import, ministerul a luat o 
serie de măsuri pentru a-și crea surse 
proprii de materii prime și materiale 
din țară. De exemplu, unele substan
țe chimice și produse auxiliare se ob
țin în cadrul laboratoarelor uzinale, 
iar pentru sectorul sticlărie și cera
mică s-a asigurat nisipul din cariere 
proprii. Piesele de schimb și acceso
riile se produc în prezent aproape în 
totalitate în cadrul întreprinderilor 
din sector.

Se știe că azi, o îmbrăcăminte sau 
încălțăminte — pentru a mă referi 
numai la aceste două sectoare ale 
industriei ușoare — modernă, ieftină, 
variată și de calitate superioară nu

se poate concepe fără folosirea inten
să a unor materii prime într-o gamă 
tot mai largă. în acest context tre
buie înțeleasă orientarea consecventă 
a unităților și
lizarea din ce în ce mai amplă a în
locuitorilor în producție. Astfel, dacă 
in 1970, din totalul încălțămintei fa
bricate, numai 19 Ia sută a fost pro
dusă din înlocuitori, în anul viitor 
această pondere va ajunge Ia 23 la 
sută.

Utilizarea pe scară largă a înlocui
torilor pretinde, însă, din partea co
lectivelor din unitățile noastre o re
considerare a organizării producției, a 
tehnologiilor de fabricație. Din acest 
punct de vedere, mai avem multe de 
făcut. Așa, de pildă, prelucrarea ma
teriilor prime chimice textile necesită 
luarea unor măsuri legate de dotarea 
cu unele mașini specifice, de intro
ducerea unor procese tehnologice de 
înnobilare, în special Ia finisaje. A- 
semenea aspecte se ridică și în cele
lalte sectoare din industria ușoară. 
Ele constituie direcții de prim ordin 
în activitatea ministerului nostru și 
trebuie să se afle în perrhanență pe 
agenda de lucru a consiliilor de ad
ministrație și a comitetelor de direc
ție din combinatele și unitățile indus
triei ușoare.

combinatelor către uti-

★
Din răspunsurile interlocutorului, 

rezultă că problema aprovizionării 
tehnico-materiale a unităților din a- 
ceastă ramură este foarte complexă 
și soluționarea ei în mod corespun
zător constituie o premisă esențială 
pentru realizarea tuturor indicatorilor 
d'e plan și satisfacerea in tot mai1 
bune condiții a Cerințelor de consum 
ale populației prin fabricarea de pro
duse de bună calitate, atrăgătoare și 
intr-o gamă sortimentală cit mai va
riată Acoperirea cu contracte de a- 
provizionare a planului de producție 
a industriei ușoare pe anul viitor se 
situează la un nivel apreciat ca satis
făcător. Avînd în vedere însă că con
tractele de aprovizionare care s-au 
încheiat sau se vor încheia, în pe
rioada următoare, se referă îndeobște 
la perioade scurte, se impune ca de
rularea lor să se realizeze „ca cea
sul". Aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime și materiale va crea con
diții pentru îndeplinirea ireproșabilă 
a sarcinilor de producție care revin 
unităților din această ramură în anul 
viitor.

bună a cadrelor. Concret, s-au format echipe 
complexe de muncitori și tehnicieni cu o vastă 
experiență în acest domeniu, care execută 
lucrările de revizii din unitățile noastre, iar a- 
tunci cînd este necesar și pe cele prilejuite de 
opririle generale ale secțiilor. De altfel, pentru 
aceste lucrări sînt folosite din plin atelierele 
proprii ale uzinelor în care se produc în cantități 
tot mai mari și piesele de schimb necesare uti
lajelor tehnologice. Menționăm că. începînd de 
anul viitor, proiectarea și execuția acestora se 
vor face pe repere și subansamble, urmărindu-se 
asimilarea unui număr cit mai mare de piese de 
schimb care pină acum se importau.

Sînt nenumărate măsurile organizatorice și 
tehnologice care au fost luate în vederea pro
ducției anului 1971. Nu s-au neglijat, desigur, 
nici compartimentele economice. A fost înche
iată contractarea tuturor mărfurilor pe care le 
vom livra în țară în anul viitor. Pe de altă parte, 
fiecare unitate și-a făcut analize ale stocurilor 
de materii prime, procedîndu-se la redistribuirea 
acestora. In fază finală se află și perfectarea 
contractelor de aprovizionare cu materii prime 
șl materiale. Totuși, în ciuda unor mari eforturi 
pentru asigurarea în 1971 a materialelor nece
sare producției, am rămas „descoperiți" cu unele 
cantități de hipoclorit de sodiu, acrilonitril, polie
tilenă și cartoane ondulate pentru ambalarea pro
duselor. Cu toate insistențele centralei, această 
problemă încă nu a fost soluționată. Este un do
meniu în care solicităm sprijinul ministerului, 
pentru că de modul în care va fi rezolvată apro
vizionarea cu materii prime și materiale depinde 
In mare măsură ritmul producției anului viitor.

înfățișînd direcțiile principale spre care ne în
dreptăm atenția pentru pregătirea producției a- 
nului viitor, nu considerăm nici o clipă că am 
făcut tot ceea ce impun sarcinile mari ce revin 

i centralei în 1971. Valorificarea, mai rapidă, a re
zultatelor obținute în cercetarea uzinală, atît

Convorbire realizată 
de Dan MATEESCU

Pentru unitățile Centralei industriale de fibre 
sintetice de la Săvinești, 1970 a fost un an rodnic. 
Colectivele uzinelor de fire și fibre sintetice din 
Săvinești și Iași, de la Combinatul de fibre ar
tificiale din Brăila, de la fabricile „Viscoza" din 
Lupeni" și „Viscolii" din București au fabricat 
pină acum, peste plan, 2 212 tone din fibre me- 
lână, 1 024 tohe de fibre artificiale, 550 tone de 
fire și fibre poliesterice, 37 tone de fire relon, 
aproape 200 tone de rețele cord din viscoză, pre
cum și importante cantități de îngrășăminte a- 
zotoase.

Pornind de la rezultatele obținute în acest 
an în unitățile centralei noastre industriale, sar
cinile de plan pe 1971 prevăd o creștere a pro
ducției globale de aproape 500 milioane de lei 
Este de relevat că acest spor se va obține în 
foarte mică măsură pe seama intrării in 
funcțiune a unor noi capacități industriale ; 
creșterile cele mai mari de producție, se vor rea
liza prin utilizarea mai bună a capacităților exis
tente, cit și prin atingerea unor parametri supe
riori la noile instalații — melana III de la Săvi
nești, sectorul de fire poliesterice de la Iași, in
stalația de fire artificiale de la Brăila — precum 
și pe baza organizării mai bune a activității teh
nice și • economice.

Pregătirea producției pentru anul 1971 a pola
rizat atenția tuturor specialiștilor și lucrătorilor 
centralei, ca și a conducerilor uzinelor din cadru) 
acesteia. De altfel, cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1971 la nivelul secțiilor, sectoarelor, 
schimburilor, s-au făcut sute de propuneri pri
vind îmbunătățirea activității tehnice sau eco
nomice din unitățile noastre. Aplicate, multe 
dintre ele au generat de pe acum perfecționări 
organizatorice și tehnologice. Bunăoară, la Săvi
nești s-au luat o seamă de măsuri în scopul rea
lizării unei mai bup^.cjtop.efări tehnologic? ,îr)- ,, 

,țre sepții și al utilizării mai. eficiente a resțirsg- 
lor umane și tehnice din uzină. Efectele unor a- ....... ___ _
semenea măsuri sînt evidente :/ îmbunătățirea . pentru diversificarea, .producjipi,, ciț si ppntt-u 
procesului tehnologic, folosirea superioară a in- ' ' 
ginerilor și lucrătorilor, creșterea productivității 
muncii, posibilitatea pregătirii cadrelor necesare 
viitoarelor capacități de producție ale centralei 
noastre, a căror construcție a și început.

Sarcinile sporite ale planului pe anul viitor 
necesită însă un număr mai mare de muncitori 
și tehnicieni cu o înaltă calificare. Pentru asigu
rarea lor, pe lingă o mai judicioasă repartizare 
a lucrătorilor în secții, ne-am îngrijit de pe acum 
de completarea numărului de cadre necesare, a- 
colo unde ele erau insuficiente. De pildă, Ia 
U.F.S. Iași și la C.F.A. Brăila au fost transferați 
o serie de muncitori cu o ridicată calificare, că
rora, bineînțeles, li s-au asigurat condiții bune 
de muncă și de viață. De asemenea. în unitățile 
centralei a început să se practice un sistem nou 

I de întreținere a utilajelor și aparatajului de 
I măsură și control, care permite folosirea mai

îmbunătățirea calității ei. fundamentarea șl apli
carea unor tehnologii moderne, experimentate 
cu succes în stații-pilot, îmbunătățirea infor
mării tehnice ,și a documentării profesionale, u- 
tilizarea mai eficientă a cadrelor tehnice specia
lizate în diverse domenii — toate reprezintă pro
bleme care stau in centrul preocupărilor noastre 
și care vor deveni fapt în următoarele săptă- 
mini și luni.

Un lucru este cert de pe acum : planul pe 1971 
al centralei de fibre chimice va fi îndeplinit În
tocmai. Pentru aceasta stau chezășie temeinica 
pregătire făcută pentru producția anului viitor, 
priceperea și dăruirea în muncă ale fiecărui lu
crător din centrala noastră.

I
Ing. Dumitru STANESCU
director tehnic al Centralei industriale 
de fibre chimice Săvinești-Piatra Neamț

Fiecare întreprindere cu planul
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si angajamentele depășite!

ce-

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Ștefan Dinică). — In 
municipiul Alba Iulia, lingă Fa
brica de produse refractare, in
trată în producție la începutul 
acestui cincinal, se află în cons
trucție un nou obiectiv indus
trial : Uzina de utilaje pentru 
industria materialelor de cons
trucții. Șantierul noii unități 
cuprinde în diferite faze de exe
cuție hala de prelucrări la rece,

care este parțial acoperită, tur
nătoria de oțel, fontă și nefe
roase, forja și atelierele auxilia
re. Ultimul obiectiv început în 
aceste zile de către constructori 
îl reprezintă turnătoria. Uzina, 
care va produce anual 7 200 to
ne mașini și utilaje pentru in
dustria materialelor de construc
ții, precum șl piese de schimb, 
va intra parțial în funcțiune la 
sfirșitul anului viitor.

APROXIMATIV 1 MILIARD DE LEI. Iată 
deci cit este de important să nu se precupe
țească nici un efort pentru ca, în jumătatea 
de lună care a mai rămas pînă la sfirșitul 
anului, să fie folosite din plin, cu valoare 
maximă pentru producție, fiecare zi, fiecare 
oră, fiecare minut, să fie intens puse in va
loare toate posibilitățile și rezervele exis
tente in întreprinderi, pentru realizarea tu
turor produselor prevăzute in plan, pentru 
obținerea unor depășiri cît mai substanțiale, 
in cantități fizice, la sortimentele solicitate 
de economia națională.

Cu atît mai mult se pune această
rință în fața colectivelor dintr-un șir de 
fabrici și uzine, unde in unsprezece luni, 
și în prima decadă din decembrie, rezul
tatele au fost inferioare prevederilor planu
lui. Paralel cu îndeplinirea zi de zi a 
planului, în aceste unități trebuie fă
cut totul pentru recuperarea in scurt timp 
$1 integrală a restanțelor la diferite sorti
mente. Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că orice nerealizare, chiar 
de ordinul zecimilor de procente, la un sor
timent sau altul, într-o întreprindere sau 
alta, poate să creeze perturbări în dispoziti
vul echilibrat al planului, poate să gene
reze consecințe în lanț in diferite unități 
beneficiare. Economia națională are nevoie 
ca planul să fie îndeplinit integral, la 
toate produsele, in fiecare întreprindere, In 
fiecare ramură industrială.

Nu mai este timp pentru justificări 1 Ne
cesitatea unor măsuri ferme, a mobilizării 
hotărite apare evidentă intr-o serie de ju
dețe, printre care Arad, Mureș, Olt. Te
leorman, Argeș, Vîlcea și Tulcea. unde 
unele întreprinderi importante nu și-au 
realizat integral, in unsprezece luni, sarci
nile de plan la producția globală indus
trială. Unitățile din județele amintite au 
reale posibilități să recupereze restanțele, 
accelerînd in aceste zile ritmul producției. 
Cu atît mai mult este necesar acest lucru, 
cu cît este vorba de produse ale industriei 
construcțiilor de mașini, chimice și alimen
tare. Pe un prim plan se situează și cerința 
recuperării grabnice a restanțelor față de 
plan Ia construcția de utilaje tehnologice 
pentru industria chimică și a materialelor 
de construcții, unde răminerile in urmă 
s-au amplificat in luna noiembrie ;
zarea întocmai a planului la aceste sorti
mente este absolut necesară, intrucît 
vorba de utilaje și echipamente 
unor noi obiective din industria 
a materialelor de construcții, a 
bricare în țară, într-o proporție 
se circumscrie în sarcina expresă 
industriei construcțiilor de mașini de con
ducerea partidului în vederea diminuării 
pe toate căile a importurilor. Eforturi con
vergente, lăsîndu-se la o parte feluritele

reali-

este 
destinate 

chimică și 
căror fa- 
crescîndă. 

trasată

explicații și motivări, sînt necesare și pen
tru lichidarea restanțelor la producția de 
vagoane și mașini-unelte.

Zilele care au mai rămas pînă la sfirșitul 
anului trebuie, de asemenea, folosite din 
plin pentru recuperarea in cît mai mare mă
sură a rămînerilor în urmă la producția de 
îngrășăminte cu azot, polietilenă, policloru- 
ră de vinii, acid sulfuric, ierbicide și 
alte produse chimice, prin funcționarea cu 
indici superiori a instalațiilor și înlătura
rea grabnică a dificultăților în exploatarea 
unor noi capacități. Mai consistente trebuie 
să fie și preocupările pentru îndeplinirea 
planului la plăci din particule aglomerate 
și plăci fibrolemnoase. Este necesar, tot
odată, să se recupereze cît mai mult posi
bil din restantele față de plan în industria 
alimentară.

In ansamblu, după cum se vede, este 
vorba de produse de importantă vitală pen
tru economia națională, absolut necesare 
pentru acoperirea nevoilor interne si 
realizarea planului la export. Tocmai de 
aceea, lichidarea rămînerilor in urmă, în
deplinirea întocmai a planului și la aceste 
sortimente trebuie să polarizeze eforturile 
colectivelor de muncitori, ingineri și 
nicieni din întreprinderile respective, 
specialiștilor din centrale, combinate 
grupuri industriale, să preocupe in cel 
inalt grad cadrele cu munci de răspundere 
din ministerele de resort, din aparatul de 
partid al organizațiilor municipale, orășe
nești și județene

Cu maximum de răspundere trebuie ac
ționat pentru înfăptuirea planului de inves
tiții și punerea in funcțiune a obiectivelor 
și capacităților cu termene pînă Ia sfirșitul 
anului, mai ales în industria chimică, In
dustria construcțiilor de mașini, industria 
materialelor de construcții, industria ali
mentară și industria lemnului. Trebuie clar 
înțeles că darea în exploatare a tuturor o- 
biectivelor și capacităților prevăzute pen
tru acest an are o mare importanță econo
mică, deoarece producția lor a fost luată 
in calcul la elaborarea planului pe anul 
viitor. Este un motiv în plus ca, în aceste 
zile, pe șantiere să se încheie cît mai re
pede montajul mașinilor și echipamente
lor, să se asigure condiții propice pentru 
efectuarea probelor tehnologice și intrares 
în producție a noilor capacități. Este nece
sar ca, la recepția noilor capacități, comi
siile de specialiști să efectueze o verificare 
minuțioasă a fiecărei lucrări, să dovedească 
maximă exigență față de calitatea execu 
ției, deoarece numai dacă există garanția 
funcționării normale a instalațiilor ele Iși 
vor putea atinge în timp scurt parametrii 
proiectați.

Concomitent cu munca intensă, fără pre
get, pentru încheierea cu succes a planu
lui pe acest an, pe agenda preocupărilor 
din aceste zile în domeniul economic se

teh-
ale

51 
mai

— 1
află soluționarea problemelor legate de 
crearea tuturor condițiilor pentru începerea 
sub bun augur a producției din 1971, pri
mul an la viitorului cincinal : încheierea 
tuturor contractelor economice de aprovi
zionare și desfacere, pregătirea tehnologică 
a fabricației, organizarea temeinică a pro
ducției și a muncii, identificarea și punerea in 
valoare a capacităților de producție dispo
nibile, elaborarea documentațiilor tehnice 
și de execuție pentru noile obiective de in
vestiții etc. Pregătirile pentru trecerea în 
cele mai bune condiții la abordarea sarci
nilor de plan pe 1971 trebuie să se des
fășoare in lumina indicațiilor prețioase cu
prinse in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la recenta ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernu
lui, care concentrează eforturile tuturor oa
menilor muncii in direcțiile principale, bo- 
tăritoare pentru accelerarea procesului de 
dezvoltare la un nivel superior a întregii 
economii, pentru creșterea mai rapidă a efi
cienței economice în toate sectoarele de 
activitate. Trebuie făcut totul pentru ca 
producția să demareze bine încă din pri
mele zile ale anului care vine, pentru ca 
pretutindeni, în fiecare întreprindere, să se 
asigure nu numai realizarea indicatorilor 
cantitativi, ci și un progres real în ridica
rea calitativă a întregii activități economice, 
prin creșterea susținută a productivității 
muncii, reducerea substanțială a cheltuieli
lor de producție, îmbunătățirea structurii și 
calității producției, sporirea rentabilității.

In întreaga activitate care se desfășoară 
tn aceste zile în întreprinderi, pe șantiere, 
pentru realizarea integrală a planului și a 
angajamentelor pe anul în curs și pregătirea 
producției viitoare, forța motrice trebuie să o 
constituie organele și organizațiile de partid, 
comuniștii. Lor le revine rolul de a dinamiza 
energiile și inițiativa muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, de a determina co
mitetele de direcție, conducerile combina
telor, centralelor și grupurilor industriale 
să acționeze operativ, în spirit practic, 
pentru ca fiecare zi, 
tuie un pas înainte 
lor, acolo unde ele 
bilanțului economic 
măsură, organele și 
su îndatorirea să sprijine și să controleze 
pas cu pas cum se desfășoară pregătirile 
pentru producția anului viitor, pentru ca 
toate problemele legate de bunul mers al 
activității economice să-și găsească o ra
pidă și eficientă soluționare’.

Cu un efort general intens, să încheiem 
:u rezultate cît mai rodnice anul 1970, 
să pregătim cît mai bine startul pro
ducției din anul viitor — primă treaptă 
a cincinalului 1971—1975 — pentru a asi
gura încă de la început traducerea cu suc
ces în viață a luminosului program elabo
rat de Congresul al X-lea al P.C.R.

CONTRASTE

• Misterul din cufăr

s-a copt și rumenit

• Paști, murgule,

iarbă verde?

s-a ’necat in puț!

îndi- 
a fost

am 
ele.
nu

• Scoateți atelierul,

au încercat să-și 
autocritica. „Ce 
doi ani nu-s de 
orice om uită... 

noi sîntem oa-

abandonate la 
'! Dar aluatul a 
frămîntat destul, 

și copt destul. A-
cum, că-i bine rume
nit, se poate tăia — 
repede, pînă nu se 
răcește.

Relevam, într-o notă 
publicată la începutul 
lunii trecute în cadrul 
rubricii noastre („Scîn- 
teia“ nr. 8599). că în 
curtea uzinei „Tehno- 
frig“ din Cluj zac de 
vreo doi ani, învăluite 
în mister, 126 de lăzi 
bine închise și sigilate. 
„Nu are nimeni voie să 
umble la ele, nu ne a- 
parțin" — spunea ca
tegoric șeful serviciu
lui desfacere al uzi
nei, O. Rațiu, preci- 
zind :

— In lăzi nu sînt nici 
farfurii zburătoare, nici 
alte obiecte ncpămîn- 
tene, ci niște banale 
frămîntătoare de aluat. 
Noi le-am făcut, 
primit banii pe 
Dar cumpărătorul 
mai vine să le ia.

Cine e cumpărătorul? 
Cine e, cine e... Să mă 
gîndesc. Și s-a gîndit 
omul o zi, două, o săp- 
tămînă, pină s-a decis 
să dea un răspuns : 
„Da, mașinile aparțin 
întreprinderii „Uzin- 
export" din Capitală.

Dar conducerea în
treprinderii bucurește- 
ne a sărit in sus. „In-

Ce poate fi mai pro
zaic decît un control ? 
Desigur, uniți inopinat 
Așa s-au petrecut lu
crurile cu gospodarii 

;de la Uzina ; de cons
trucții de mașini din 
Reșița, cărora pe ne
pusă masă li s-a cerut 
să explice ce idei au ei 
în legătură cu indicii 
de utilizare a suprafe
țelor de producție din 
întreprinderea lor. Cum 
nu prea aveau multe la 
acea oră, lucrurile au 
mers repede. Mai greu 
au mers ele cînd, vizi- 
tîndu-se secțiile, s-a 
descoperit un surplus 
de suprafețe lăsate în 
voia soartei. Corespon
dentul nostru, Florea 
Ciobanu, ne informea-

Pentru a ușura efec
tuarea unor lucrări .me
canice în cooperativele 
agricole, la Viișoara, 
județul Bistrița-Nă- 
săud, a luat ființă un 
atelier intercoopera- 
tist. Desigur, o treabă 
bună. Atelierul a și 
contractat cu mai 
multe cooperative a- 
gricole executarea 
unor lucrări de ali
mentare cu apă în 
sectorul zootehnic. La 
cooperativa agricolă 
Miceștii de Cîmpie, 
cei de la atelierul in- 
tercooperatist au adus 
materiale și au săpat 
șanțuri. Dar la par
tea cea mai impor
tantă, puțul de colec
tare. lucrurile s-au... 
înecat. De atunci coo-

fiecare ceas să consti- 
in lichidarea restanțe- 
există, în îmbogățirea 
pe acest an. In egală 
organizațiile de partid

I

exact ! Nu sînt ma
șinile noastre. Cerce
tați mai bine !“ Ne- 
avînd încotro, după 
multe zile de gîn- 
dire, specialiștii în 
încurcături din servi
ciul sus-amintit au gă
sit adevăratul benefi
ciar — întreprinderea 
„Mașinexport**. Mis
terul fiind, în sfîrșit, 
dezlegat, specialiștii în 
cauză 
facă 
vreți, 
colo...
iar
meni... și cu atîtea pe 
cap“ 
un 
De 
ani 
n-a 
tru ;
sele
de ce adevăratul pro
prietar, conducerea 
întreprinderii „Mașin- 
export** a admis a- 
cea3ta și a lăsat utila
jele 
Cluj 
fost
S-a

etc. Și totuși, 
mister persistă : 
ce timp de doi 
uzina clujeană 

făcut nimic pen- 
a expedia produ- 

respective ? Și

ză că în acest an 
cele de încărcare 
cu mult sub cel prescris 
in secția cazangerie și 
utilaj industrial: în de
curs de șase luni, s-au 
realizat în secția res
pectivă numai 1,19 tone 
de produse pe metrul 
patrat, față de 1,37 tone 
cît prevedea proiec
tul. Și ăsta-i doar un 
exemplu.

Cum povestea cam 
durează, sugerăm noi o 
idee : în locurile goa
le să se amenajeze niș
te spații verzi. Dacă 
s-ar face și un contract 
cu vreo crescătorie de 
cai, spațiile ar aduce 
și ceva cîștiguri. Căci 
la asta, la cîștig, ser
vesc investițiile...

peratorii tot așteaptă. 
Așteptare zadarnică. 
Un caz unic ? Nicide
cum. Cu același ate
lier și pentru aceeași 
lucrare, — alimenta
rea cu apă a sectoru
lui zootehnic — a 
încheiat un contract și 
cooperativa agricolă 
Matei. Termenul . de 
dare in funcțiune, era 
prevăzut la 5 de
cembrie a. c. Deși 
termenul a trecut, 
muncitorii atelierului 
nici nu s-au arătat 
măcar prin preajma 
locului unde trebuia 
făcută instalația. Oare 
ar trebui încă un ate
lier, tot intercoopera- 
tist, care să înlăture 
defecțiunile din acti
vitatea primului ?

• Loz in plic, pentru

ciorba din castron
Cițiva specialiști din. 

Ministerul Industriei 
Alimentare au promis 
solemn că se vor tace 
luntre și punte și vor 
revoluționa concepția 
despre supă. Respec
tiv. supa în plic. Fe
ricitul ales pentru ex
perimentare a fost 
fabrica de conserve din 
Valea Roșie. Cu trei 
ani în urmă, aici au 
sosit din cer senin pri
mele semne înnoitoa
re: o provizie vastă, a- 
bundentă de plicuri 
metalice de ambalat 
în valoare de două 
milioane Iei. Nu s-a 
dumirit bine conduce
rea fabricii despre 
ce-i vorba, și s-a po
menit și cu al doilea 
semn : tot plicuri me
talice. Acum costau 
numai 1,8 milioane lei.

După cum ne spune 
corespondentul nostru. 
Florea Ceaușescu, cele 
două semne n-au în-

semnat nimic pentru 
destinul supei. Pri
mele plicuri n-au 
avut căutare, deoare
ce fabrica nu produ
cea nimic din ce scria 
pe ele, iar celelalte 
stau și ele degeaba, 
căci au 
prețuri 
reale. Așa îneît pen
tru cei din Valea Ro
șie supa a început să 
capete și un alt gust : 
al dobînzilor plătite 
pentru plicurile nefo
losite. La aproape 4 
milioane, e ceva. Ce 
să facă cu plicurile ? 
Să le ardă ? — nu iau 
foc. Să 
nu s-a 
mașină 
plicuri, 
bine ca 
prearesponsabile 
partiții să aranjeze o 
colaborare cu „Loto** ? 
Un fel de loz în plic, 
cu numere cîștigătoa- 
re în ciorbe.

tipărite alte 
decît cele

le piseze ? — 
inventat încă 

de pisat 
N-ar fi mai 

autorii acestor 
re-
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Vom da cincinalului
Vviață, spre

BICENTENARUL BEETHOVEN

țării și al fiecăruia 
dintre noi

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Fabricii de tricotaje din Brașov au 
sărbătorit recent împlinirea a 4 de
cenii de la înființarea întreprinderii, 
în întimpinarea acestui eveniment ei 
au obținut imțmrtante succese in 
producție. Sarcinile planului cincinal 
au fost îndeplinite încă din 20 no
iembrie 1970, iar planul pe cele 11 
luni ale anului 1970 a fost realizat și 
depășit la toți indicatorii.

Telegrame adresate 
Comitetului Central al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

In aceste zile, pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu continuă să sosească telegrame ale conferințelor organiza
țiilor orășenești și comunale de partid, telegrame ale comitetelor de 
partid și consiliilor de conducere din C.A.P., in care se exprimă, o dată 
cu adeziunea deplină, entuziastă a comuniștilor față de vastul ansamblu 
de măsuri enunțat în recentele expuneri ale secretarului general al 
partidului privind obiectivele viitorului plan cincinal, precum și măsu
rile referitoare la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii 
agriculturii, hotărirea fermă a organizațiilor locale de partid de a-și 
consacra toate forțele infăptuirii sarcinilor insuflețitoare stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R., de a mobiliza oamenii muncii de la orașe 
și sate Ia obținerea de noi succese in dezvoltarea economiei naționale, 
in înflorirea patriei noastre socialiste.

Se împlinesc in această lună 20 de 
ani de la înființarea studiourilor ci
nematografice „București" și „Ale
xandru Sahia". în această perioadă, 
cineaștii din țara noastră au reali
zat aproape 200 de filme artistice de 
lung metraj, 1 500 de filme documen
tare și științifice, peste 1500 de 
jurnale de actualități și aproape 250 
de filme de animație. Ele s-au bucu
rat de o bună apreciere atît în țara 
noastră, cit și în străinătate. Cele 
mai reușite filme au fost prezentate 
la numeroase confruntări interna
ționale, unde au obținut 50 de pre
mii in domeniul filmului artistic, 116 
în domeniul filmului documentar și 
38 în cel de animație.

socialiste.

Fabrica de calapoade din Lugoj, 
județul Timiș, a împlinit 60 de ani 
de existență. Cu acest prilej, colecti
vul de muncitori, ingineri și tehni
cieni ai întreprinderii raportează că 
incă de la 15 septembrie a. c. a în-

deplinit sarcinile planului cincinal, 
iar la 7 decembrie și cele pe anul în 
curs.

întreprinderea nr. 7 construcții- 
montaj din Galați a îndeplinit 
grai sarcinile de plan pe anul 
realizind o serie de capacități 
producție cu mult înainte de 
men. întreprinderea a împlinit 
lele acestea 10 ani de activitate. în 
acest timp, ea a construit în muni
cipiul Galați peste 16 300 apartamen
te și dotările de folosință generală, 
a terminat lucrările pentru alimen
tarea cu apă a orașului Galați din 
surse de adîncime din zona Putna— 
Șiret și a pus în funcțiune în jude
țele Galați, Brăila, Vrancea și Con
stanța o serie de obiective indus
triale, agro-zootehnice și social-cul- 
turale. Volumul construcțiilor execu
tate în acești ani Însumează 2,24 mi
liarde lei.

Cu prilejul acestor aniversări, în
treprinderile și instituțiile de cultu
ră sărbătorite au adresat COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
telegrame prin care se angajează că 
vor face totul pentru traducerea în 
viață a sarcinilor de plan ce le revin 
din noul cincinal 1971—1975, pentru 
continua ridicare a nivelului activi
tății lor. întimpinînd aniversarea se
micentenarului partidului nostru cu 
noi realizări.

inte- 
1970, 

de 
ter- 

zi-

Noblețea eterna a operei
consacrate demnității omului

natele pentru pian („Patetica", „So
nata lunii" etc.) în simfoniile 3, 5, 7, 
9, în nenumărate cvartete și alte 
creații ale epocii de maturitate ar
tistică. Dar și un colorit tragic, mai 
cu seamă în secțiunile lente, solem
ne, meditative. Nu însă în ambianța 
de anxietate, de angoasă expresionis
tă sau neoromantică, cu gustul amar 
al „tristului neant" ; dimpotrivă, se 
conturează un tragic măreț, o ex
presie vitală în deplină concordanță 
cu demnitatea omului. Iar în acest 
climat, pînă și sfirșitul anunță profe
tic un nou și luminos început !

S-a vorbit mult despre ultima pe
rioadă beethoveniană a genialelor 
cvartete și sonate... Conceptul armo-

Astfel, în telegrama adresată de 
Conferința organizației de partid din 
sectorul construcții a municipiului 
București, după ce se arată că pe 
ansamblul direcției generale con- 
strucții-montaj prevederile actualu
lui plan cincinal au fost îndeplinite, 
pînă la încheierea anului urmînd 
să înregistreze o producție supli
mentară de 53 milioane lei la con- 
strucții-montaj și o depășire de 
374 milioane lei în sectorul in
dustrial, se spune : „Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că vom 
face totul pentru scurtarea termene
lor de dare în funcțiune a obiective
lor din plan, folosind mai judicios 
utilajele din dotare, aplicînd pe o 
scară largă cele mai înaintate me
tode de muncă, gospodărind mai bine 
materialele".

„Comuniștii din Baraolt, români și 
maghiari — so arată in telegrama a- 
dresată de Conferința organizației 
orășenești de partid Baraolt — își 
exprimă adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a parti
dului, angajîndu-se să-și sporească 
propria contribuție Ia realizarea mă
rețului program de dezvoltare și în
florire a patriei".

După ce se arată că prin efortu
rile colectivelor de muncă din oraș, 
pînă la sfirșitul anului se va obține 
o producție industrială suplimentară 
în valoare de 70 milioane lei, în te
legrama Conferinței organizației o- 
rășenești de partid Buftea se spune : 
„Sîntem conștienți că în viitor ne 
așteaptă sarcini mari și complexe în 
toate sectoarele de activitate. Pentru 
aceasta ne angajăm să muncim cu 
abnegație și înalt spirit de răspun
dere în scopul înfăptuirii în mod 
exemplar a cuprinzătorului ansam
blu de măsuri enunțat în recentele 
expuneri ale dv., iubite tovarășe 
Ceaușescu".

în telegrama trimisă de Conferin
ța organizației orășenești de partid 
Jimbolia se arată : „Așa cum au 
relevat adunările de partid din în
treprinderi și instituții, în fiecare loc 
de muncă sînt încă mari posibilități 
de autodepășire. Animați de măre
țele obiective înscrise în Directi
vele Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, pătrunși de 
sarcinile ce rezultă din recentele 
expuneri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind obiectivele viito
rului plan cincinal. îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii 
agriculturii, vom munci fără preget 
spre a ne aduce contribuția la în
deplinirea sarcinilor ce ne stau în 
față".

„Delegații la conferința noastră au 
luat cunoștință cu satisfacție de rit
mul impetuos de dezvoltare a ora
șului — spicuim din telegrama a- 
dresată de Conferința organiza
ției orășenești de partid Tîrgu-Se- 
cuiesc. în bilanțul acestor realizări 
se înscrie terminarea in linii mari a 
platformei industriale construite în 
urma indicațiilor date de dv., iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. însufle
țiți de un puternic sentiment patrio
tic, profund devotați partidului, în
credințăm Comitetul Central, pe dv. 
personal, iubite tovarășe secretar 
general, că ne vom consacra forțele 
și energia pentru a contribui cu 
toată priceperea și puterea noastră 
de muncă la înfăptuirea politicii 
clarvăzătoare a partidului".

în telegrama Conferinței orga
nizației orășenești de partid Cala
fat se arată : „Luînd cunoștință de 
măsurile preconizate în vederea îm
bunătățirii organizării, planificării și 
conducerii agriculturii, ne angajăm 
să depunem toate eforturile pentru 
a contribui la înfăptuirea lor în 
condiții cit mai bune pentru a spori 
producția vegetală și animală".

în telegrama trimisă de Conferința 
orășenească de partid Cehul Silva
niei, județul Sălaj, se spune: „Studiind 
cu atenție recentele dumneavoastră

cuvîntări din 23 și 25 noiembrie 1970, 
comuniștii, toți oamenii muncii — 
români și maghiari — din orașul 
nostru, au desprins grija, preocu
parea dv. neobosită pentru perfec
ționarea continuă a activității eco
nomice. Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că locuitorii din 
orașul Cehul Silvaniei, în frunte cu 
comuniștii, vor munci cu dăruire și 
pasiune pentru transpunerea în viață, 
în mod exemplar, a sarcinilor ce ne 
revin".

„Am trăit o nedescrisă bucurie și 
satisfacție cînd am aflat vestea apro
bării ca orașul nostru să devină de 
categoria I — se arată în telegrama 
trimisă de Conferința organizației 
orășenești de partid Borșa. județul 
Maramureș. Ne angajăm să ne în
zecim eforturile în lupta pe care o 
desfășurăm pentru traducerea în 
viață a sarcinilor ce izvorăsc din 
documentele Congresului al X-lea".

în telegrama trimisă de Conferința 
organizației comunale de partid Șom- 
cuța Mare, județul Maramureș, se 
arată : „Măsurile privind organi
zarea. planificarea și conducerea a- 
gricuiturii prezentate de dumnea
voastră in expunerea ținută la recen
ta ședință de lucru de la C.C. al 
P.C.R., au făcut să crească și mai 
mult încrederea și atașamentul coo
peratorilor față de politica înțe
leaptă a partidului nostru. Angaja
mentele comuniștilor luate in cadrul 
conferinței asigură premisele unei 
bune organizări a muncii in toate 
sectoarele de activitate pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a sar
cinilor care ne revin",

în telegrama trimisă de activul 
Comitetului județean Maramureș al 
Partidului Comunist Român, întru
nit în ședința comună cu activul 
Uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole dc producție și cu cadrele de 
conducere din agricultura județului, 
se arată : „Vă încredințăm, scumpe 
tovarășe Ceaușescu, că vom mobiliza 
întreaga țărănime cooperatistă din ju
deț, pe toți mecanizatorii și specialiș
tii din agricultura Maramureșului, 
pentru realizarea sarcinilor planului 
de stat pe 1971 și ale noului cincinal, 
vom asigura valorificarea pe un plan 
superior a rezervelor de creștere a 
producției vegetale șl animale, spo
rind contribuția județului nostru la 
dezvoltarea agriculturii țării, a econo
miei naționale, la înflorirea continuă 
și multilaterală a României socia
liste".

Telegrame asemănătoare prin care 
sînt salutate cu satisfacție măsurile 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședin
ță de lucru de la C.C. al P.C.R. și 
în care se iau angajamente însufle
țite de a se obține rezultate cit mai 
bune în dezvoltarea agriculturii so
cialiste au mai fost adresate de 
conferințele organizațiilor comunale 
de partid Zorleni, Oltenești și Ivă- 
nești — Județul VasIui, Turburea — 
județul 2. ’ ’
județul Hunedoara, Cernatul de Jos 
județul ~ 
județul _
țul Brasov, de comitetele de partid 
și consiliile de conducere din C.A.P.

Satu

Gorj, Dobra și Totești

Covasna, Sacosu Turcesc — 
Timiș, Feldioara — jude-

„Tisa** Sighetul Marmației, 
Lung și Ardusat —- Județul Mara
mureș, de conferința organizației o- 
rășenești de partid Negrești—Vaslui, 
de mecanizatorii I.M.A. Nușfalău — 
Sălaj.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. „Ex- 

Terra ’71“ — emlsiune-con- 
curs pentru școlari. Se va 
prezenta prima temă a con
cursului : Rachetomodelul de 
tip lunar „Cosmos".

18.30 Cabinetul economic TV. Prin
cipiile gestiunii economice.

Participă : prof. Paul Mâl- 
comete, Decebal Urdea, di
rector în Ministerul Finan
țelor, Valerian Clșmaș. direc
tor F.M.u.A.B. Redactor So
rin Pamfll.

19.10 Tragerea concursului Prono- 
expres.

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

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Lumea de mîlne, văzută de 

acad. Henri Coandă. Repor
taj de Andrei Bacalu.

20,15 Telecinemateca : „Mantaua". 
O Interpretare modernă a nu
velei lui N. Gogol. Scenariul : 
Cezare Zavattinl. Regla : Al
berto Lattuada. In rolurile 
principale : Renato Rascel, 
Giullu Gali, Antoanella 
Lualdl.

22,05 Cadran internațional.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 Gala marilor interprețl : Vir

ginia Zeani.
23.10 închiderea emisiunii.

*
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ADUNARE FESTIVĂ EA ÎNTREPRINDEREA 
POLIGRAFICĂ DIN SIBIU

în cadrul adunării festive care a 
avut loc cu prilejul aniversării eroi
celor lupte muncitorești din decem
brie 1918 și a zilei tipografilor, mun
citorii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii întreprinderii poligrafice Si
biu au adresat o telegramă COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune printre altele : 
Tipografii Sibiului, călăuziți de pilda 
acțiunilor revoluționare ale înainta
șilor lor, își aduc întreaga lor contri
buție la construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Ca deținători ai steagului roșu de 
întreprindere fruntașă pe țară în 
ramura poligrafică, raportăm condu
cerii superioare de partid că pla-

nul cincinal a fost realizat Ia 31 oc
tombrie 1970, iar planul pe acest an 
la producția globală și marfă a fost 
realizat în cinstea zilei de 13 de
cembrie.

Colectivul întreprinderii poligra
fice Sibiu — se spune în telegramă 
— asigură conducerea de partid și de 
stat, pe dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
atașamentul unanim față de politica 
înțeleaptă a partidului și se anga
jează să lupte cu toată abnegația 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român in vede
rea realizării cu succes a prevederi
lor noului plan cincinal 1971—1975, 
etapă importantă pe drumul progre
sului și prosperității României so
cialiste.

Cînd Richard Wagner afirma „nu 
pot cuprinde spiritul muzicii altfel 
decît în iubire...", s-a gîndit, fără în
doială, mai ales la o artă sonoră com
plexă, capabilă să tălmăcească la un 
înalt grad de măiestrie infinitele idei 
și sentimente omenești, reductibile 
totuși la două : bucuria și durerea. 
S-a referit la opere de o puternică 
forță emoțională, capabile să redea 
expresiv adevăruri fundamentale, cu 
o conciziune clasică și un remarcabil 
echilibru între intenție și realizare, 
convins că dimensiunea adîncă a artei 
este determinată de felul cum se rea
lizează marele și mult rîvnitul raport 
în virtutea căruia frumosul este ade
văr și adevărul este frumusețe. în 
ramura muzicii, Beethoven rămîne 
simbolul viu al unor astfel de concep
ții. Și poate de aceea Tudor Vianu 
afirmă cu solemnitate că rolul istoric 
al muzicii beethoveniene, în afara 
faptului de a fi sporit substanța mo
rală a întregii omeniri prin tot ce a 
avut mai înalt și mai nobil cultura 
vremii lui, a fost acela de a fi scos 
muzica orchestrală din singurele locuri 
în care a fost cultivată mai înainte, 
din bisericile pentru care a scris 
Bach și din saloanele aristocratice 
pentru care a scris Mozart, și de a o 
fi oferit poporului întreg, singurul 
autor pînă atunci al cîntecelor sale. 
Prin Beethoven ia naștere concertul 
public și mulțimile au fost adunate 
de el pentru a asculta muzică și pen
tru a spori sufletește sub influența 
acesteia. Abia după Beethoven au 
apărut și Bach și Mozart in concer
tele publice și muzica lor și-a cîști- 
gat imensul ei rol în educația gene
rală !

Arta titanului relevă trei perioade 
mai importante. în prima, nuanța este 
„apolinică", căci Beethoven preia — 
însă creator ! — spiritul clasic al lui 
Mozart și Haydn. în faza următoare 
Beethoven devine un romantic in 
conținut și un clasic în formă. Dar 
nu o dată, el sparge simetria melo
sului, ritmului, arhitecturii, accen
tuează natura dialectică a discursu
lui muzical, obține o expresie mai as
pră, pornind de la o sete „dionisia
că" de a cunoaște realitatea încon
jurătoare și mai ales de la necesi
tatea de a interpreta în spiritul con
temporan al epocii febrile pe care 
a trăit-o ideile luminoase ale revo
luției franceze. Vigoarea și dinamis
mul se relevă pe prim plan in so-

Secretul

• Opera Română : Triptic Balet 
(Chopiniana, Laurențla, Mandari
nul miraculos — Baletul Operei 
din Budapesta) — 19,30.

• Teatrul de operetă : 
Iul Marco Polo — 19,30.

COANDA 1910“
(Urinare din pag. 1) fii
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• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
Lear — 20 ; (sala Studio) : Părin
ții teribili — 20.

• Teatrul de Comedie : Mandra
gora

L. Cara- 
Regele

20.

• Teatrul Mic : Pogoară Iarnă
(Teatrul de Stat ,,Bacovia“-Bacău) 
— 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră - 20.

• Teatrul Ciulești : Comedie eu
olteni — 19,30. ,

• Teatrul „Ion Creangă" ; Co
moara din insula piraților — 16,00.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
cal. Victoriei) : O poveste cu cin- 
tec — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : Strop de rouă-brotăcelul
— 15; 17.

• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
— 19,30.

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.

de specialitate, pentru a ne da sea
ma de ce avionul „Coandă iai0“ a 
produs senzație la cel de-al doilea 
Salon Aeronautic Internațional de la 
Paris.

Majoritatea avioanelor expuse 
(Farrnan, Voisin, Wright etc.) semă
nau cu niște smee, sau chiar cu 
niște etajere pentru cărți, construite 
din lemn, pînză și o pădure de 
sirme, hobane și montanți. Chiar a- 
vionul monoțplan al francezului Louis 
Blăriot, cu care acesta reușise să 
traverseze în anul 1909 Canalul Mi
nerii, deschizi nd aviației largi ori
zonturi, era construit dintr-un sche
let metalic acoperit cu pînză.

în comparație cu toate acestea, 
biplanul ~ 
printr-o 
legantă. 
metalic, 
perit cu ____

Aripile (prinse de fuselaj 
prin două cadre, construite din tu
buri de oțel) aveau o suprafață 
portantă de 32 m2. Profilul aerodina
mic al aripilor, special studiat 
de Henri Coandă, asigura o mare for
ță de portanță și, totodată, i-a permis 
o inovație : instalarea rezervoarelor 
de benzină și ulei chiar în interiorul 
aripii superioare. De aripa inferioară 
erau prinse roțile trenului de ateri
zare, parțial escamotabile — o nouă 
premieră aviatică.

Fuzelajul avionului, cilindric, lung 
de 12,50 m, avea în „bot" un carenaj 
tronconic, sub care era instalat gru
pul „motoreactor" pentru propulsie. 
Acesta constituia cea mai revoluționa
ră caracteristică a avionului „Coan
dă 1910". „Turbopropulsorul", cum 
l-a denumit Henri Coandă, era în

realitate un grup „motoreactor", al
cătuit dintr-un motor de aviație (de 
50 CP), care acționa o originală tur- 
bină-compresor. Astfel, Henri Coan- 
dă înlocuia clasicul sistem „motopro- 
pulsor" (alcătuit dintr-un motor care 
acționa o elice) printr-un sistem de 
propulsie in care forța de tracțiune 
se realiza prin ejecția, cu mare vi
teză, a unei importante mase de aer 
încălzit, in direcție contrară zboru
lui. De altfel, incă în anul 1905, la 
vîrsta de 19 ani, Henri Coandă con-

nic se îmbină cu cel polifonic ; se 
obține acea admirabilă sinteză 
„Bach — Beethoven'1. în ultima ana
liză, putem vorbi de o interiorizare, 
de o reducere Ia esență a substanței 
sonore utilizate, decantată de artificii 
spectaculare, conturînd o expresie 
nudă, adîncă, ca și fluviile maies- 
toase.

Ar fi însă o mare eroare să facem 
granițe ireductibile între aceste faze. 
Căci in toate străbate o „apă vie“, 
o substanță nobilă, care este atit de 
specifică compozitorului și care ne 
dă tuturor sentimentul mîndriei de 
a fi om !

înaltele idealuri ale epocii sale, nă
zuințele de atunci și din totdeauna 
ale umanității dornice de libertate, de 
pace, își găsesc un vibrant ecou în 
paginile nepieritoarei opere beetho- 
veniene, ca și sentimentele cele mai 
generoase proprii naturii umane, ca 
și dragostea compozitorului însuși 
față de semenii săi. Perenitatea ope
rei beetlioveniene își are izvorul nu 
numai în geniul compozitorului, con
siderat ca o expresie abstractizată a 
clasicismului, ci în faptul că acest 
geniu a știut să exprime sentimente 
și idei din cele mai înalte ale omu
lui ; artist al timpului său, el rămîne 
un artist al tuturor timpurilor, simbol 
— peste veacuri — al perfecțiunii și 
al nobleței, al trăiniciei Muzicii.

Beethoven a ales subiectele litera
re cele mai senine, ce conțineau din 
plin acel „general uman", cu dorința, 
ca și George Enescu, de a contribui 
real la „mersul spre mai bine al so
cietății". Simfonia a noua este nu 
numai o odă închinată libertății, ci 
și un poem al vieții fecunde, în timp 
ce în opera „Fidelio" dragostea cu
rată și simțul ardent pentru drepta
te și adevăr se contopesc trainic, re- 
liefînd faptul în virtutea căruia 
Beethoven apare ca un adine gindi- 
tor, înzestrat cu o impresionantă forță 
morală. Căci Beethoven concentrează 
o parte însemnată din tendințele 
neo-umanismului din timpul său, la 
izvorul căruia se formase atit gîn- 
direa, cit și simțirea genialului artist.

Opera beethoveniană ne oferă o 
admirabilă fuziune între tradiție și 
inovație. Tradiția constă în sistemul 
funcțional al artei sonore, preluat din 
epoca „rococo-ului" șl „barocului 
muzical", inovația relevă dezvoltarea 
și lărgirea simțului tonal — anunțind 
în cvartetul „La Malinconia" neoro
mantismul wagnerian și chiar expre
sionismul vienez contemporan, cu 
zdruncinarea echilibrului tonal — 
accentuarea legăturii dialectice între 
teme și obținerea pentru prima dată 
în istoria muzicii — la un înalt nivel 
artistic — a trinității „teză", „antite
ză" și „sinteză" !

Beethoven a valorificat în chip mi
raculos naționalul în context univer
sal, dovedind că aceste noțiuni nu se 
exclud, ci, dimpotrivă, se întregesc. 
Căci fără o bază națională nu se pot 
realiza opere cu adevărat universale 
ca spirit, iar fără însușirea celor mai 
vii tradiții „universale" nu se pot 
crea opere cu adevărat naționale. Dar 
în același timp a pledat pentru ar
tistul integrat într-o Cultură — aceeâ 
a țării sale — adică artistul chemat 
să se adreseze direct poporului în 
mijlocul căruia trăiește, îndatorire 
nobilă pentru care orice compozitor 
este obligat să studieze, să aprofun
deze și să-și însușească folclorul, ca 
și poetul limba maternă !

Beethoven se bucură în țara noas
tră de o nestăvilită prețuire. Au 
rodit în simfonismul, în spiritul mu
zicii de cameră și chiar vocale prin
cipiile sale componistice, mai cu sea
mă la generațiile enesciene și post- 
enesciene. Interpreții noștri l-au în
drăgit și-l tălmăcesc cu o adîncă dă
ruire. In epoca noastră a devenit 
foarte popular, îneît muzica sa se 
ascultă adesea ca și o muzică a ma
rilor anonimi, ce au îmbogățit tezau
rul folcloric cu atîtea opere de artă 
nemuritoare. Beethoven a căutat su
fletul ales, înălțător, acolo unde aces
ta poate fi mai caracteristic, șl anu
me la cei mulți.

Vorbind despre „umanismul marii 
muzici", George Călinescu aducea 
poate cel mai vibrant omagiu româ
nesc unei capodopere a titanului :

„...Pune-mi Simfonia 9-a, diminea
ța, la prinz sau seara, de sînt voios 
ori îndurerat, in uzină unde duduie 
motoarele, la mare unde valurile se 
izbesc de dig, și eu, om din mulțime, 
voi fi transfigurat, voi simți că viața 
e un act solemn, „ceva" depășind e- 
xistența empirică a fiecăruia din 
noi"...

Dom POPOVICI

„Coandă 1910“ se distingea 
formă simplă, modernă, e- 
Construit dintr-un schelet 
el a fost primul avion aco- 
placaj din Ieriln (de rnahon).
'—!___ j_ zj.—numai

hote de lectură • note de lectură • note de lecturăI
Balladăk Kbnyve (Cartea 

baladelor) — o colecție de 
balade ale naționalității ma
ghiare din patria noastră, 
datorată lui Kallâs Zol- 
tân și îngrijită de Szabd 
T. Attila, apărută recent in 
editura Kriterion din Bu
curești — marchează un 
moment editorial de sea
mă în domeniul cercetă
rii folclorice. Colecția cu
prinde 259 de balade, roman
țe și reportaje versificate 
culese între 1942—1970 de 
Kallos Zoltân în satele din 
Cimpia Transilvaniei și 
zona Călățele, precum șl In 
satele de ciangăi din 
zona Bacăului și Ghl- 
meșului, reprezentînd o 
selecție din cele peste 2 000 
de texte folclorice pe care 
culegătorul le-a adunat în 
timp. Avem Ia îndemînă, 
astfel, o antologie a epicii 
populare maghiare, căreia 
folcloriștii i-au acordat o 
atenție deosebită. Cum se 
știe, în 1841—1842, Petrăs 
Ince Jănos, din comuna Cle- 
ja, așezată la circa 160 km 
de Mirceștii lui Alecsan- 
dri, a inițiat o aseme
nea antologie, la alcătui
rea căreia au luat par
te, timp de peste un veac, 
specialiști de seamă din do
meniul literaturii și muzicii 
populare, Kriza Jănos, Be- 
nedek Elek, Mailănd Oszkâr, 
Seprodi Jănos, inclusiv Bar- 
t6k Băla și Kodăly Zoltân. 
Dar, spre deosebire de cele
lalte colecții de acest gen, 
antologia pe care o consem
năm publică două treimi 
din texte însoțite de note

ale melodiilor care se cln- 
tă, realizate după Înregis
trările făcute pe bandă de 
magnetofon. Volumul re
flectă, de altminteri, nive
lul superior al cercetării ști
ințifice din țara noastră, 
exprimat atît în investiga
rea integrală a folclorului

Transcrierea melodiilor a 
fost făcută cu competența 
sa binecunoscută de 
gamos Jănos. Nu aș 
să intru în aprecieri 
amănunt cu privire la _ 
parea baladelor selectate 
care, bineînțeles, este o sar
cină științifică dificilă, rea-

Ja
vre a 

de 
gru-

0 valoroasă colecție
de balade maghiare

din patria noastră
zonelor cercetate, cit și In 
înregistrarea cu mijloace 
moderne a materialelor cu
lese — in cazul de față de 
către specialiștii secției de 
folclor a Centrului de 
științe sociale din Cluj.

Colecția este precedată de 
un amplu și documentat stu
diu asupra istoricului cule
gerii baladelor maghiare din 
țara noastră. Szab6 T. Atti
la, autorul acestui stu
diu meritoriu, a verificat 
și transcrierea textelor ver
sificate cuprinse in volum.

lizată, in genere, cu succes 
de autorii colecției. Aș vrea 
insă să remarc că, prin clari
tate și minuțiozitate, deopo
trivă, clasificarea este con
cludentă pentru stadiul ac
tual al cintecului oral po
vestitor în folclorul maghiar 
din România. Mi se pare 
insă că nu ar fi fost lipsit 
de interes dacă, pe lingă no
tele cu caracter filologic, 
menționate în anexe pentru 
fiecare baladă, ar fi fost in
cluse și date asupra situației

baladelor in realitatea fol
clorică vie.

Tematica baladelor pro- 
priu-zise înscriind idei, ti
puri și probleme aparți- 
nind patrimoniului spiri
tual al întregului nostru 
popor, unele chiar de largă 
răspîndire europeană, este 
firesc să regăsim în textele 
antologiei cîntece maghiare 
cu același subiect ca și 
cîntecele epice românești 
ilustrînd interferența in do
meniul folclorului român 
și maghiar din patria 
noastră. Tocmai de aceea 
volumul la care ne referim 
constituie și o invitație la 
cercetări mai ample de fol
clor comparat, la investiga
rea mai temeinică, multila
terală a legăturilor dintre 
ramurile folclorului din 
țara noastră.

„Cartea baladelor" este deci 
o carte de seamă, atît prin 
valoarea ei artistică, cit și 
prin cea științifică. O carte 
frumoasă prin prezentarea 
grafică la rare impresionea
ză in chip deosebit faptul că 
insignele de pe pînză co
pertei au lost cusute, bucată 
cu bucată, dună modelele 
populare din Călățelele de 
patru femei din Căpuș. A- 
pariția ei relevă o dată în 
plus înalta prețuire de care 
se bucură In România so
cialistă patrimoniul culturii 
noastre populare.

Prof. univ. dr. docent 
Mihai POP, 
directorul Institutului 
de etnografie și folclor 
al Academiei

struise în atelierele Arsenalului Ar
matei de pe Dealul Spirii, din Bucu
rești, macheta unui avion propulsat 
cu ajutorul unei mici rachete 
cu pul here. Acest fapt demonstrează 
că el se gindea incă de pe atunci la 
utilizarea propulsiei prin reacție in 
aerodinamică.

„Avionul fără elice" al lui Henri 
Coandă (care, atunci, avea numai 24 
de ani) a fast, fără îndoială, „cel mai 
revoluționar avion prezentat Ia al 
doilea Salon Aeronautic Internațio
nal de la Paris", cum scrie Charles 
Dolfus în cartea sa „L’homme, l’air 
et l’espaoe". Atit de revoluționar, in
cit celebrul inginer Gustave Eiffel, 
profund impresionat de originalitatea 
și îndrăzneala inventatorului român, 
după ce admirase ore în șir linia pură, 
aerodinamică și soluțiile constructive 
noi, revoluționare, utilizate pentru 
realizarea avionului, i-a spus tină- 
rului inginer român : „Păcat, băiete, 
că te-ai născut cu 30 de ani, dacă nu 
cu 40 de ani prea devreme". Eiffel 
se gindea, desigur, că mijloacele teh
nice existente în anul 1910 nu-i pu
teau permite lui Henri Coandă per
fecționarea rapidă a invenției sale. 
Și avea dreptate. Abia după trei de
cenii de dezvoltare impetuoasă a ști
inței și tehnicii aeronautice au apărut 
avioanele cu reacție ale lui Heinkel 
(„He-I78“, 27 august 1939), ..........
Gloster („E. 28/39", 15 mai 
Caproni—Campini (30
1941).

în ultimele decenii am 
trecerea masivă, amplă de la a- 
vioainele cu propulsie clasică la 
cele cu reacție. Și este limpede 
că, fără motoarele cu reacție 
(turboreactoare, statorea-ctoare 
rachete), aviația modernă nu ar 
putut înregistra spectaculoasele 
succese. Unele avioane hipersonica 
au depășit viteza de 7000 km/oră, 'iar 
primele avioane supersonice de pa
sageri, „Concorde" și „TU-144", au 
atins, în timpul zborurilor experi
mentale, viteze de peste 2000 km/oră. 
Aplaudînd aceste performanțe, să nu 
uităm că la originea lor stă o remar
cabilă invenție românească și să adu- 
oem un sincer omagiu celui ce-a schi
țat acum 60 de ani drumul pe care 
trebuia să se meargă pentru rapida 
dezvoltare a aviației, marele savant 
și inginer român Henri Coandă.

La Ambasada R.D. Germane a avut 
loc marți o festivitate prilejuită de 
împlinirea a 200 de ani de la naște
rea lui Beethoven.

In cadrul festivității, ambasadorul 
R.D. Germane la București, dr. Hans 
Voss, a donat Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă o colecție de 
discuri Stereofonice din opera inte- 

■grală a lui Beethoven, editată în R.D. 
Germană, cu ocazia bicentenarului 
nașterii genialului compozitor. Dona-

ția a fost înmînată tovarășului Vasile 
Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., care 
a mulțumit călduros, în numele co
mitetului, pentru darul primit.

Participanții la festivitate — re
prezentanți ai unor instituții cultu
rale, muzicieni și alți oameni de 
artă — au ascultat apoi un scurt 
program, cuprinzînd lucrări de Bee
thoven, înregistrate pe discuri.

(Agerpres)'1
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cinema
D. intră în acțiune : PA-
— 9; 11,30; 14; IC,30; 19;

LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21.
FAVORIT — 9,30; 12,15; 15; 
20,30; EXCELSIOR — 8,30; 

,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Căpitanul Florian : FLAMURA
— 9; 11.45; 14,45; 17,30; 20,15.
• Vagabondul : VICTORIA — 9;
12,15; 16,45; 20,15, FEROVIAR —
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,45, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
11,45; 16; 19,30.
• Tn ghearele invizibile ale dr. 
Mabuse : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 13,30; 21.
• Cimaron î LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii j DOINA
— 10.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
DOINA — 11,30; 16; 19,30, POPU
LAR — 15,30; 19.
• întîlnire la Ischia : 9; 10,30;
12,30; 14,30, Cîntece pe stradă — 
16,30, 18,45, Nebunii femeiești — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
A Răzbunarea Sfîntului î GRIVI- 

11,15; 13,30; 15,45

FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,30, ARTA — 14; 16; 18,15; 20,30.
• 100 de carabine : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Fantasme : BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
Î, Străinii : DACIA — 8,45—20,30 
n continuare.

• Femeia să se teamă de bărbat: 
EUCEGI — 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 
20,30.
• Vînătoarea de vrăjitoare : UNI
REA — 15,30.
• De șapte ori șapte : UNIREA 
— 18; 20,15, CRINGAȘI — 15; 17,15; 
19,30.
• Soarele alb al pustiului : LIRA 
— 15,30; 18; 20,15, COTROCENI — 
15,30; 17,45; 20.
o Sechestru de persoană : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
O Ultimul mohican : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20, COSMOS — 15,30; 
17,45; 20,15.
e Călugărița din Monza : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Amintiri bucureștene : VIITO- 

................ 18; 20, CENTRAL —

CENTRAL

RUL — 16;
20,30.
A Ai grijă de Suzi
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15.
A Omul din Sierra î GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,15.
A King Kong evadează : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, FLACĂRA
— 15,30; 18: RAHOVA
15,30; 18; 20,15.
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EL ÎNSUȘI...OMUL FAȚA IN FATA
însoțim un echipaj al 

Inspectoratului miliției-Ar- 
geș, in timpul unei patru
lări pe șoselele județului. 
„Auto-gazdele" noastre — 
cpt. Gheorghe Isăroiu și lt. 
raaj. Sandu Iulică — ne a- 
sigură că am nimerit în
tr-o zi „calmă". Dar cu tot 
„calmul" zilei, drumurile 
sînt animate.

Zi și noapte, circulația pe 
șoselele țării nu cunoaște o 
clipă de răgaz total, oa
menii de la volan forfotesc 
încoace și încolo ; la ora 
cea mai tirzie există ma
șini care gonesc sub hip
noza farurilor. Un uriaș 
sistem circulator. Sîntem 
pe una din arterele lui — 
șoseaua Pitești-Slatina.

— De unde veniți ?
— Am plecat de dimi

neață din Galați, merg cit 
pot, mă odihnesc puțin și o 
pornesc din nou. In zori 
trebuie să ajung la Hune
doara. Urgență. Se vede și 
din acte.

— Mulțumim, drum bun!
E un trailer, o mașină 

grea, se tirăște monoton, 
acoperind ,o jumătate din 
șosea. înaintarea ei îți 
creează senzația de forță si 
disciplină. Ba chiar de e- 
roism. Șoferul luptă cu su
tele de kilometri, cu obo
seala, cu reflexul orei de 
masă (dacă-1 are !), cu bar
ba care crește, cu pleoapele 
care cad, numai și numai 
pentru a se întoarce cît mai 
repede cu vreun utilaj de 
care întreprinderea ce l-a 
trimis are grabnică nevoie. 
Cine știe cite depind de si
lința și de corectitudinea 
lui ! E o probă elocventă 
— pe care însăși șoseaua, 
cu infinita ei varietate de 
aspecte, ne-a trimis-o in 
cale — a ceea ce înseamnă 
responsabilitatea în forma 
ei cea mai pregnantă : să 
știi că de munca ta depin
de ceva mult mai impor
tant decît propria persoa
nă, că de reușita misiunii 
încredințate depinde o frin- 
tură din binele general, că 
orice dereglare a meca
nismului răspunderii 
mecanism ce se cuvine 
funcționeze ireproșabil pe 
toate drumurile muncii .1 
ale vieții — se poate con
verti în consecințe grave.

Ei, dar iată și un alt fel 
de grăbit. Camionul tot 
mare, tot gol, adică aproa
pe gol, iar ceva din com
portarea șoferului te face 
să simți că e... așa... un fel 
de „atom marcat" în fluxul 
neîntrerupt de pe șosea. 
Foaia de parcurs — necom
pletată ; alte documente 
pentru transport — ioc! 
Mașina aparține Trustului 
de construcții-Argeș. iar 
conducătorul ei — Viorel 
Bică — susține că trebuie 
să ajungă urgent la șantie
rul din Costești pentru a 
remorca mașina unui coleg 
rămas în pană. într-un colț 
al benei șade un om ce ți
ne grijuliu în brațe un apa
rat de radio. Lingă șofer — 
un alt colet respectabil. Te
levizor. De după colet miș
că ceva. Un cap de om. Ba 
două.

— Dumneavoastră de un
de sînteți ?

— Din Costești, răspunde 
unul din capete.

Li se verifică buletinele 
de identitate și se descope
ră că fericiții beneficiari ai 
„ocaziei" de a-și transporta 
noile aparate nu sînt de 
loc din Costești, ci mult 
mai de departe, din aceeași 
comună cu... șoferul : Re
cea, satul Deag. Minciuna 
începe să se contureze...

— Ce mașină trebuie să 
remorcați ?

— Pe-a lui Marin Bărî- 
că : 21-Ag—3088.

îndoielile ni se confirmă, 
a doua zi, dis-de-diminea- 
ță, la sediul secției de 
transporturi a trustului : 

'21—Ag—3088 nu numai că 
nu era stricată, dar abia 
terminase rodajul ; la ora

la care Viorel Bică plecase, 
chipurile, s-o remorcheze 
din Costești, ea se afla la 
sediul trustului !

Așadar, cursa nu avea ca 
scop tradiționala întrajuto
rare dintre șoferi, ci era o 
combinație personală. O 
„șușanea". 40—50 de kilo
metri (într-un singur sens) 
efectuați cu coșcogeamite 
camionul, pentru a trans
porta cumpărăturile unor 
particulari ! Un taxi foarte 
convenabil pentru alții, de
oarece filotimia era supor
tată de stat.

Cazul este semnificativ 
pentru ceea ce se cheamă 
deteriorarea simțului da
toriei, pentru modul cum se 
produce acest fenomen : a- 
baterile individuale se ali-

Să ne întoarcem la con
trolul făcut pe șosea. Toc
mai a fost oprit un micro
buz din care țîșnesc, pe 
toate ușile, cinci umbre de 
„clandestini", care se furi
șează în noapte. Vehiculul 
aparține întreprinderii de 
gospodărie comunală Pi
tești ; conform foii de par
curs, ar trebui să meargă 
spre Cluj, dar el se întoar
ce dinspre Craiova. Șofe
rul sesizează nedumerirea 
noastră :

— La Cluj plec la noap
te. Am fost pin-aci, la Co- 
lonești, să iau de-acasă o 
canistră cu ulei.

„Pin-aci, la Colonești* 
înseamnă 37 de kilometri. 
Dus-întors : 74.

parca tn altă parte decît 
prevăd instrucțiunile. Mina 
liberă lăsată lui Al. B. 
este o soluție „lucrativă" 
nu numai pentru el, excep
tarea sa de la regimul o- 
bișnuit al secției transpor
turi poate „descurca" mul
te încurcături și interese 
personale.

Sosirea noastră la 
transporturi a coincis 
pariția unuia dintre 
gerii păgubași, venit 
reclame bagajele 
nate în microbuz. Șeful sec
ției, Bucur Roaită, era to
tal descumpănit și s-a sim
țit dator să informeze tele
fonic pe directorul între
prinderii despre avalanșa 
de evenimente petrecute în 
’"gătură cu microbuzul.

secția 
cu a- 
pasa- 
să-și 

abando-
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derii, ce garantează că n-o 
să se admită a doua, a tre
ia, a zecea cursă ? Dacă 
s-a transportat ciment, de 
ce să nu se folosească sal
varea și pentru transportul 
de alimente (cum s-a și 
întîmplat uneori !). Am
bulanța a devenit astfel, pe 
nesimțite, un fel de jolly- 
jocker al parcului auto. Ce 
se întîmplă dacă survine un 
accident, o urgență medica
lă în cadrul întreprinderii, 
iar mașina sanitară lipseș
te ? Pe cine să mai tragi la 
răspundere in noianul ati- 
tor precedente ? 1 După 
cum se vede, irosirea aces
tui bun prețios al conștiin
ței care este responsabili
tatea se poate solda pînă 
la urmă — și nu o dată 
chiar se soldează — cu ur- 

anări grave.
Oare e neapărat nevoie 

de intervenții „speciale" 
pentru trezirea din letargie 
a simțului elementar de 
răspundere ? E pe deplin 
firesc ca acesta să fie veș
nic de veghe, la postul său 
de santinelă a interesului 
obștesc !

In cazurile de care ne-am 
ocupat în rîndurile de față, 
constatările organelor de 
miliție au fost urmate, pe 
loc, de cuvenitele sancțiuni 
contravenționale, iar în Ce
le mai grave dintre cazuri 
s-au format dosare penale, 
aflate în curs de cercetare. 
Nu ne îndoim de rezolva
rea lor exigentă, în confor
mitate cu legea. Dar pentru 
ce este nevoie ca toate a- 
ceste fapte să fie surprinse 
pe șosea ? De ce nu se în
chid căile afacerismului 
înainte de barieră ? Apa
rent, unele manifestări sînt 
mărunte, dar se impune 
ca — oriunde apar — tole
ranța, mica „înțelegere", 
tendințele de procopseală 
pe seama vehiculelor sta
tului să fie depanate din 
mentalitatea și practica tu
turor celor care deservesc 
ori 
auto, de la șofer la direc
tor.

Precum s-a subliniat din 
nou in recentele documen
te de partid, răspunderea — 
ia orice loc de muncă și în 
orice funcție — nu este în 
nici un caz o manifestare 
facultativă, ci reprezintă o 
îndatorire de serviciu fun
damentală, 
principalele temeiuri 
retribuției socialiste, 
buie înțeles cu limpezime 
că sjmțul de răspundere 
este mai mult decît o nor
mă etică — este o necesi
tate imperioasă a oricărei 
activități sociale civilizate, 
un liant al ordinii, discipli
nei. bunei organizări, o ga
ranție a eficienței efortului 
individual și colectiv. Deci, 
fără stopuri pe magistrala 
răspunderii !

lul, s-a uitat încă o dată la ceas, 
și, în secunda următoare, dintr-un 
salt, se afla la șticul furnalului. 
Era, potrivit calculelor pe care și 
le făcuse, momentul în care șticul 
trebuia să cedeze, inaugurînd cea 
dinții „descărcare". Dar șticul, to
tuși, nu cedase... Trebuie spus, aici, 
că momentul exact, determinat oe 
cronometru, cînd șticul furnalului 
trebuia să cedeze, fusese calculat 
nu mimai de maistrul Ionașcu Mun
teanu, ci și de alții. Dar ceilalți, 
cuprinși de febra evenimentului, 
uitaseră acest neînsemnat, pedant 
detaliu : să-și consulte ceasurile... 
Intervenția hotărîtă a maistrului, 
exact în momentul în care trebuia 
făcută, fără nici o secundă de șo
văială sau de întîrziere, a evitat 
eșecul noului procedeu.

Timpul trece repede... Maistrul 
Ionașcu o știe. Timpul unui cinci
nal ca acela pe care siderurgiștii 
Călanului îl încheie acum cu succes, 
raportînd cifre prestigioase în pla
nul realizărilor tehnico-productive, 
se compune din infinitatea de ore, 
minute și clipe în care s-a acționat 
harnic, responsabil și creator, în 
care nici o verigă a Iahtului n-a 
fost pierdută sau ruptă, însuși fap
tul că această uzină, care și-a cele
brat recent 100 de ani de activitate, 
a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" 
clasa I probează, cu argumentele 
faptelor, că valoarea timpului este 
aici înțeleasă și transformată în 
valoare activă, care naște la rîndu-i 
alte valori. Măsurată pe cronome- 
trul nostru socialist, picătura de 
timp care se cheamă clipă se trans
formă într-o putere care destupă 
furnale, face să gîlgîie țițeiul, mișcă 
din loc ape și munți. A intui exact 
valoarea clipei — transformînd-o 
în energie, adică într-o valoare ac
tivă _ înseamnă a stăpîni elemen
tul cel mai dinamic al muncii și 
vieții, cel care le mișcă mereu 
înainte, spre noi împliniri.

Ceasul de buzunar al maistrului 
Munteanu — unul din miile de 
„memento“-uri ale timpului, după 
care furnaliștii și oțelarii Călanului

tomatisme, încleștat în plasma unor 
obișnuințe pe care singur și le-a 
impus. Obișnuințe născute din spi
ritul datoriei, al responsabilității 
față de orice clipă și detaliu al 
muncii. Căci dacă în jghiaburile de 
fontă se infiltrează, fie și în pro
porții infinitezimale, umezeala,' 
dacă materialul refractar nu este 
suficient de bine uscat, primejdia 
pierderii unei „descărcări" (deci a 
fontei !) e oricînd iminentă. în alte 
schimburi, astfel de pierderi se mai 
petrec. în schimbul condus de mai
strul Ionașcu Munteanu, ele au fost, 
și încă de mult, excluse.

Unul dintre șefii de echipă de 
la furnale, Andrei Ilie, îmi povestea 
despre reacția unor tineri, proas
păt veniți în echipa sa, după prima 
lună de muncă. „I-am văzut supă- 
rați — îmi relata furnalistul — nu 
erau mulțumiți de cît și cum făcu
seră în luna aceea. Realizări mici, 
cîștig mic, numele lor puse la coada 
graficului... Șefule, mi-a zis unul, 
păi, să vezi, noi aveam planuri 
mari pentru luna asta, dar nu știu 
cum s-a făcut că zilele au zburat 
ca un vînt". Intențiile fuseseră 
bune, proiectele și ambițiile mari, 
dar timpul le refuzase. Timpul, 
acest prim și esențial capital al ori
cărei acțiuni umane, se destrămase 
asemenea unui abur, risipit printre 
degetele care nu știuseră să-l . 
apuce strîns, să-1 împartă util, să-l 
chivernisească atent și judicios.

Cu cîtva timp în urmă, furnalul 
la care lucrează maistrul Ionașcu 
a fost repus în producție după un 
nou procedeu. Repunerea în func
țiune a unui furnal — și încă dună 
o nouă soluție tehnică, un inedit 
procedeu la cald, care elimină pro
cesul de răcire și încărcarea ma- 
nurlă a uriașului de șamotă și fier 
— e un eveniment care atrage pu
blic numeros, căpătînd atributele 
unui veritabil spectacol. Așa s-a 
întîmplat și în cazul la care ne re
ferim. Au venit, pe platforma fur
nalului, oameni din toată uzina, 
reprezentanți ai conducerii ; n-au 
lipsit buchetele de flori oferite au- ________ _
torilor noului procedeu (pripjrp .își reglează eforturile și țelurile — 
c^re ș| w,ălȘ,trul„n.ostru), n-au lipsit,,. capătă, în aceste condiții, valoarea 
njcși discursurilesjw^caracter fesțț^ (.-unui simbol. Simbolul prezenței, al 
ttț toiul unui astfel de discurs, .răspunderii materializate. 
maistrul Ionașcu a scos ceasul din 
buzunar, l-a privit, a privit furna

Nu de mult, Comitetul de partid 
al uzinei „Victoria“-Călan a între
prins — cu ajutorul specialiștilor — 
o amplă analiză asupra calității 
producției, prinzînd în focarul in
vestigației numeroase dintre foarte 
numeroasele aspecte ale responsabi
lității față de această problemă 
cheie.'S-au despicat fire, multe fire, 
s-au produs cifre, multe cifre, s-a 
vorbit despre succese (despre fap
tul, de pildă, că indicii de utilizare 
a furnalelor au crescut, in acest 
cincinal, cu 150 kg pe metru cub 
de volum util), s-au scos în relief 
carențe. Pînă aici, nimic neobișnuit. 
O analiză ca atîtea altele. Și to
tuși...

Și totuși, prin forța împrejurări
lor, o astfel de problemă — una din 
cele mai „sensibile" ale producției 
— se pune întotdeauna, în chip ne
cesar și inevitabil, în termeni noi.

— Este timpul — a spus, în ca
drul dezbaterilor prilejuite de ana
liză, unul dintre vorbitori, un co
munist — să ne uităm mai des la 
ceas, atunci cînd muncim...

Autorul acestei observații, mai
strul Ionașcu Munteanu, muncește 
de vreo douăzeci de ani la furnale. 
Un ceas bătrînesc, de vestă, mare 
și umflat ca o pară, fixat cu un 
lănțișor nichelat, îi este, de aproa
pe două decenii, după cum singur 
mărturise.ște, un prieten și un in
strument de lucru inseparabil. Ni
meni din uzină nu și l-ar putea 
închipui pe maistrul Ionașcu Mun
teanu fără ceasul de vestă cu lăn
țișor ; ceasul acesta atît de integrat 
personajului, comportării sale co
tidiene, îneît, după unii, s-a trans
format într-o trăsătură, într-o dată 
de caracter a omului...

„A te uita la ceas atunci 
muncești" — e o formulă pe 
maistrul o aplică întocmai, cu toată 
răspunderea. De 8 ori pe schimb, 
de exemplu, la fiecare 60 de minute 
(nici o secundă mai devreme, nici 
o secundă mai tîrziu !), el contro
lează, atent și meticulos, pînă la 
cel din urmă detaliu, uscarea jghia- 
burilor. O veche experiență de 
munpă i-a dictat, ca timp optim 
pențj-u’cpfttrții, aceste termene, și 
ținîridu-se. de ele cu o precizie, de, 
ceasornic, maistrul poate părea (și, 
nu o dată, chiar pare) un tip pe
dant, un prizonier al propriilor au-

să dată
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. OLTEANU

Sergiu ANDON

Bisa de a

alter- 
ca și 
între- 
supli- 
trans-

cînd 
care

coordonează parcul

unul dintre 
ale 

Tre-

— Unde-1 canistra 1

IN BALANȚA DREPTAJII
anchetei „Cînd 

deformează ba- 
(„Scînteia"

mentează la sursa unor 
neajunsuri de ordin mai ge
neral din respectivul loc de 
muncă. Se înțelege că dacă 
acolo ar funcționa normal 
spiritul de răspundere, prac
tic n-ar exista teren pen
tru încălcarea ordinii și a 
disciplinei. In realitate, o 
anumită degradare treptată 
a noțiunii de datorie duce 
inevitabil la „încurajarea" 
unor fapte ce se transformă 
in opusul datoriei, la in
fracțiuni flagrante cum sînt 
cele surprinse în sondajul 
de față. Să presupunem că, 
față de cazul Bică, persoane
le răspunzătoare de coordo
narea și folosirea mijloace
lor de transport ale Trustu
lui de construcții-Argeș ar fi 
dorit să manifeste brusc e- 
xigență, deși precedentele 
nu indică așa ceva. Ar fi 
putut S-o facă, ar fi avut 
autoritatea ? Numai cu opt 
zile înainte, una dintre a- 
ceste persoane răspunză
toare, revizorul tehnic Tu
dor Badea, plecase vesel cu 
autobuzul trustului, ca să 
transporte 30 de petrecăreți 
la o nuntă din Topoloveni. 
Prins cu mîța-n sac de mi
liție, revizorul tehnic și-a 
asumat cu emfază toată 
răspunderea, după care a 
încercat și el minciuna lui: 
că ar fi achitat contrava
loarea transportului, dar... 
a uitat chitanța acasă.

Abdicarea de la înalta 
responsabilitate pe care o 
implică orice muncă de 
conducere devine, în ase
menea cazuri, o „maladie" 
de extremă nocivitate, da
torită forței de contagiune 
a exemplului negativ. In 
asemenea cazuri, în care 
înșiși factorii a căror me
nire este răspunderea trec 
șanțul, morala strîmbă este 
lesne dedusă de „taxime- 
triștii" frauduloși de-alde 
Bică : „dacă șeful se ține 
de aranjamente, de ce-aș 
rămîne eu mai prejos?!" 
Iar de-aicl, de la această 
mentalitate, pornesc com
promisurile și toleranța, o 
alergie totală Ia orice are 
o cit de măruntă contingen
ță cu spiritul de răspun
dere.

In microbuz se găsesc, în 
schimb, o logodnică, o du
blă de mălai, un săculeț cu 
fasole, prune afumate, o 
oală cu untură, bulion, țui
că. Șoferul, Alexandru Bî- 
șa, încearcă să ne convin
gă că îi aparțin. Speră să 
diminueze astfel gravitatea 
culpei, nădăjduiește să fie 
crezut că cei cinci pasageri 
fantomatici n-ar fi... exis
tat. Adevărata problemă e 
însă alta : trebuia ori nu 
ca la acea oră să fie în 
cursă spre Cluj ? Dacă da
— atunci ce caută pe șo
seaua Craiovei ? Dacă nu
— atunci de ce nu este par
cat, conform legii, la gara
jul unității, de ce cheile și 
certificatul de înmatricula
re ale mașinii nu se < 
paznicii garajului ?

Nu putetn rezolva' 
nativa cu șofertll și, 
în cazUl precedent, 
prindem investigații 
mentare la secția de 
porturi a I.G.C. Pitești. Șe
ful secției, Bucur Boaită, 
ne asigură din capul locu
lui că Bîșa este cel mai 
bun șofer sau, oricum, prin
tre cei mai buni. Dumnea
lui (Roaită) personal, îm
preună cu șeful serviciului 
de aprovizionare, s-au zbă
tut să-I transfere pe Bîșa 
la gospodăria comunală.

— Ce merite are ?
— E descurcăreț, e cei 

mai descurcăreț băiat al 
nostru.

Ne interesăm cum se fa
ce că celui mai „descurcă
reț" dintre șoferi i se per
mite să circule de capul lui 
și aflăm că Al. B. are o 
„situație specială". Micro
buzul stă la dispoziția șe
fului serviciului aprovizio
nării și este parcat nu la 
garajul propriu-zis, ci în 
curtea sediului întreprinde
rii, aflată la o distanță de 
3—400 de metri de secția 
transporturi. Practic — la 
doi pași. Deci nu interesele 
plecărilor operative (care 
nici ele n-ar scuza excep
ția) stau la baza permisiu
nii acordate lui

Căci dacă se Îngroașă glu
ma, răspunderea se „pa
sează"...

Tovarășul director a dat o 
soluție pe loc : nici o mași
nă să nu mai fie parcată in 
altă parte decît pe platoul 
secției transporturi ! Dar 
de ce abia acum ? Instruc
țiunile legale prevăd aceas
tă obligație de ani și ani de 
zile Straniu scurt-circuil al 
responsabilității această 
amnezie cu privire la nor
me legale de mult cunos
cute ! Oare nu e vorba de 
ceva mai pernicios, de o 
reacție in lanț a pierderii 
simțului <le răspundere ?

Este clar că un autovehi
cul scos fie și temporar din 
circuitul economic organi
zat — pentru satisfacerea 
intereselor personale — nu 
reprezintă altceva, în ulti
mă instanță, decît o sustra
gere. Sub aspect moral, o 
cursă clandestină este tot o 
înstrăinare, iar conduita ce
lui care o efectuează, o or
donă, o aprobă sau o tole
rează nu se deosebește cu 
nimic de fapta hoțului oca
zional care pătrunde cu 
chei potrivite la bord, par
curge cîțiva kilometri și a- 
bandonează mașina furată.

Dar șușaneaua, ciubucul, 
stoarcerea picăturilor din 
valoarea de folosință a au
tovehiculelor nu reprezintă 
singurul aspect dăunător. 
Am întîlnit cazuri în care 
cursele clandestine erau e- 
tectuate nu în completarea 
unei activități productive 
intense, ci prin abaterea 
flagrantă a unor autovehi
cule de la rosturile lor ini
țiale, firești. Ne-a părut cît 
se poate de bizar faptul 
că autosanitara aparținind 
I.E.I.L.-Curtea de Argeș a 
fost surprinsă transportînd 
nu bolnavi, nici accidentați, 
ci 10 saci cu ciment pentru 
o persoană particulară. 
Cursa a fost aprobată de 
însuși directorul întreprin
derii — Nicolae Bădîrcea. 
Este posibil să fi gîndit, a- 
tuncl cînd a admis trans
portul, că 10—20 kilometri 
„nu sînt o crimă". Dar pre
cedentul fiind creat de în
suși conducătorul intreprin-

într-o scrisoare sosită Ia redacție, 
Gh. O., pensionar din Pitești, ne so
licită cu insistență ajutorul ; unul din 
cei doi fii ai săi, Mihai, absolvent de 
liceu, refuză să-l mai asculte, refuză 
să muncească, își petrece vremea în 
anturajul unor indivizi dubioși, ziua 
doarme și noaptea se distrează. In
tr-un cuvînt, duce o viață parazitară. 
„In disperare, ne mărturisește cu 
mîhnire tatăl, am făcut apel la or
ganele de procuratură. Desigur, este 
foarte dureros cînd părinții ajung 
să ceară sprijinul organelor de stat 
în vederea educării (sau reeducării) 
odraslelor lor — asta le dovedește in
capacitatea de a-și rezolva problem 
mele de familie. Dar altă soluție nu 
aveam"

Parcurgînd rîndurile de mal sus 
încerci două sentimente contradicto
rii : eșecul educativ al părinților te 
întristează — grija lor față de soarta 
„copilului" (copilul are... 22 de ani> 
te bucură. Pe de altă parte, iată ce 
ne declară în legătură cu acest caz 
tovarășul Ion Papuc, procurorul șef 
al municipiului :

— Lucrez de 17 ani în procuratură ; 
pînă acum însă nu mi s-a întîmplat 
să primesc o astfel de cerere. Sur
prinderea noastră este cu atît mai 
mare cu cît, după o analiză atentă a 
faptelor, nu am putut reține vinovă
ția penală a fiului-pîrît. Nu este însă 
mai puțin adevărat că, în ultimii ani, 
fiul a săvîrșit unele abateri de la 
normele de conviețuire socială, mai 
ales din categoria acelora care regle
mentează raporturile dintre părinți și 
copii ; dar nici una nu este de natură 
să justifice un asemenea act.

Să fie vorba de o exagerare invo
luntară a tatălui in ceea ce privește 
pericolul social al faptelor fiului ? Să 
ti greșit instanța căreia trebuia să i se 
adreseze ? In urma constatărilor de 
mai sus, Gh. O. a fost sfătuit să se 
adreseze comisiei de judecată. Sfatul 
a rămas sfat. Să se fi îndreptat între 
timp fiul ? Nicidecum. Pentru că tatăl 
persistă în hotărirea sa — scrie zia
rului. Atunci despre ce este vorba ?

Primul lucru pe care l-am aflat în 
legătură cu această familie este ur
mătorul : pînă acum cîțiva ani, nici 
unul dintre membrii ei nu a repre
zentat pentru nimeni o problemă.

(copilul are... 22 de ani>

Mai mult. Unii Ii imputau lui Gh. O. 
o anume disciplină exagerată intro
dusă în viața de familie : de la „deș
teptare" pînă la „stingere" totul, ab
solut totul, se desfășura după ceas, 
conform unui program riguros, zil
nic același, afișat cu pioneze în pe
rete. (Pînă și musafirii trebuiau să 
se încadreze în program, altfel erau 
nepoftiți). Și, pentru ca în timp ce 
se afla la serviciu copiii să nu ră- 
mînă fără supraveghere, în toți a- 
cești ani Gh. O. și-a ținut soția acasă.

care 1 l-a făcut cadoudosar pe 
fiului. Și totuși nimic nu mai aduce 
cu liniștea de acum cîțiva ani. Cum 
se explică această schimbare a at
mosferei din familie ?

Inițial, am fost tentați să credem 
că faptele de mai sus nu sînt altceva 
decît recului întîrziat al unei educații 
făcute cu ceasul și cu biciul în mînă, 
efect amplificat de o proastă înțele
gere a „eliberării" de sub tutela pă
rinților la împlinirea celor 18 ani. 
Oricît ar părea de ciudat însă, princi-

dereglările de comportament ale fii
lor săi.

In ultimă instanță, Gh. O. și-a dat 
șl el seama de legătura dintre faptele 
sale și cele ale copiilot șl atunci a 
hotărit să se întoarcă pentru o vre
me. Dacă nu va putea înlătura efec
tele, va încerca măcar să drapeze 
cauzele. A început să sesizeze dife
rite foruri, să ceară sprijinul procu
raturii și al ziarului. Vezi doamne, 
mîine-poimîine nu știi la ce te poți 
aștepta de la unul sau altul din copii

Ipocrizia poartă
veșminte străvezii

Cum lucrurile mergeau bine (cel puțin 
după aparențe), aceiași oameni erau 
de părere că, oricum, rezultatul con
tează și e mai bine să se spună că 
ești prea sever decît prea indulgent...

De aproape doi ani însă, lucrurile 
au luat o turnură ciudată. între 
copii și părinți au loc adesea adevă
rate scandaluri. Deși lucrează, Mihai 
nu dă nici un ban în casă, trăiește pe 
spinarea părinților. Stă apoi o jumă
tate de an fără serviciu. La interven
ția îndreptățită a tatălui răspunde cu 
grosolănii, îl lovește chiar. Pentru a e- 
vita asemenea incidente, tatăl conti
nuă munca de educație într-un mod 
personal, destul de ciudat de altfel : 
își redactează sfaturile sub formă de 
scrisori, decupează din ziare articole 
de etică pe care i le pune fiului sub 
geamul de la noptieră sau i le prinde 
cu un bold în ușă. Cum fiul nu citește 
sau dacă citește nu vrea să rețină 
nimic, tatăl a strîns și a încopciat 
totul într-un dosar — de la sfaturi la 
maxime originale sau împrumutate

pala cauză nu am aflat-o aici, în ra
porturile directe dintre părinți și 
copii, ci în altă parte...

„Dragul meu îngeraș, sînt tn al 
nouălea cer, plin de bucurie și a- 
proape fericit. Cu tine aș vrea o via
ță veșnic tumultuoasă, nouă, o viață 
cu adevărat viață, nu viața de cîine, 
sclav al societății și familiei". Nu, 
scrisoarea din care am redat acest 
pasaj nu aparține nici unuia dintre 
cei doi fii, ci... tatălui lor. Am 
scos-o nu din filele unei cărți, locul 
în care tinerii păstrează de obicei 
asemenea misive, ci dintr-un dosar 
public. Pentru ființa cu apelativ ce
resc, la inceputul anului 1969, pen
sionarul Gh. O. își părăsește soția și 
cei doi copii și cere tribunalului des
facerea căsătoriei. De ce ? Pentru 
că... nu se mai înțelege cu soția. De 
aici pierderea bruscă a demnității în 
fața celor din jur, a autorității pă
rintești, cu toate efectele dezastruoa
se de care am luat cunoștință. Evi
dent, faptele nu justifică, dar explică

șl atunci de ce să fie el tras la răs
pundere ?! El a sesizat, a „înfierat 
asemenea atitudini imorale" de care 
se fac vinovați aceștia. Dintre toate 
strategiile posibile a ales-o pe cea 
mai convenabilă : își „recunoaște" — 
a se citi stabilește — singur vina. A- 
ceasta ar consta în faptul că — cităm 
— „am făcut tot ce a depins de mine 
pentru a le asigura o copilărie și o 
tinerețe lipsită de griji, avînd impre
sia că prin aceasta vor ști să apre
cieze cum se cuvine eforturile și sa
crificiile mele". Despre cealaltă vină, 
cea reală, nu suflă însă nici un cu
vînt. Cînd l-am întrebat de ce a tre
cut-o sub tăcere, Gh. O. ne-a decla
rat iritat :

— Pînă aici ; aceasta e o chestiune 
strict personală !

Dacă ne-am oprit asupra acestui 
caz am făcut-o nu atit pentru că ne-a 
solicitat autorul scrisorii, cît mai ales 
pentru faptul că, din nefericire, acest 
caz este semnificativ pentru o anu
mită mentalitate. Desigur, avem în

față o situație limită. Unii nesocotesc 
cîteodată adevărul că o bună educa
ție are la bază întotdeauna și înain
te de toate un bun exemplu perso
nal. în zadar i-a spus Gh. O. fiului 
său să dea o parte din bani in casă, 
pentru întreținere, cînd el însuși-fă
cea „economii" la același capitol, în 
vederea cumpărării pentru el și a- 
mintita divinitate a unui apartament 
la Piatra Neamț. Și tot în zadar i-a 
scris fiului zeci de sfaturi în 
noțiunile cinste, 
se repetă ... __ ,____ ,
cînd, din restul topului de hirtie^ 
omul „cinstit", „serios", cu dragoste 
de „adevăr" a umplut alte zeci de 
pagini către „aleasa inimii", decla
rindu-se nici mai mult, nici mai pu
țin decît „sclavul societății și fami
liei". în toc să-i servească drept 
călăuză în viața de zi cu zi prin com
portarea sa demnă, tatăl ii „servește" 
fiului cazuri decupate din ziar.

Prin scrisoarea trimisă redacției, 
Gh. O„ prezentînd numai acea fațetă 
a lucrurilor care-i era convenabilă, 
a încercat să obțină o „absolvire" pu
blică de responsabilitatea ce îi in
cumbă în legătură cu atitudinile 
antisociale pe care le-a avut Țiul său 
la un moment dat. Cu alte cuvinte, 
vrea să fie luat în discuție numai 
efectul, nu și cauza lucrurilor. Dar 
oare se poate ieși din' impas „păcă
lind" adevărul, aplicînd metodele lui 
Tartuffe ?

Este momentul, pentru cel In cauză, 
de a-și scruta retrospectiv, cu luci
ditate, raporturile cu familia, de a 
renunța la blamarea propriilor săi 
copii. Este momentul reîntoarcerii în 
familie, al înlocuirii raporturilor ju
ridice cu raporturi sincere, autenti
ce, părintești. Impasul de care ne-am 
ocupat în aceste rînduri este menit 
să îndemne la reflecție și pe prota
goniștii unor întimplări similare : 
concordanța dintre vorbă și faptă re
prezintă cheia de boltă a educației. Ea 
nu se poate clădi numai pe terenul 
friabil al maximelor servite exclusiv 
altora, maxime fără acoperirea pro
priului exemplu.

care 
seriozitate, adevăr 

din trei în trei cuvinte,

Titus ANDREI

Pe marginea 
subiectivismul 
lanța dreptății" („Scînteia" nr. 
8610), consacrată activității co
misiilor de judecată, primim ur
mătoarele din partea Ministeru
lui Justiției :

„Autorii articolului combat 
cu toată fermitatea practici cum 
sînt cele ccnstind in anularea 
unor imputații fără existența 
dovezilor care să justifice a- 
ceastă măsură, admiterea unor 

, compensații neprincipiale, inge
rința unor cadre din conducerea 
unităților, precum și, in unele 
cazuri, lipsa de finalitate în a- 
plicarea celor hotărite de comi
siile de judecată ; practici care 
— așa cum în mod just se ara
tă în articol — constituie excep
ții de la ceea ce reprezintă ca
racteristica dominantă a jude
cății obștești : respectul față de 
lege, față de adevăr.

In vederea înlăturării lipsu
rilor semnalate, s-au luat mai 
multe măsuri de natură a con
tribui la îmbunătățirea muncii 
comisiilor de judecată. Astfel, 
in convorbirile pe care membrii 
Comisiei centrale, care coordo
nează activitatea comisiilor de 
judecată, le au cu președinții 
și secretarii organelor obștești 
de influențare și jurisdicție din 
municipiul București, se va in
sista pentru curmarea practici
lor criticate în ziar și, respectiv, 
pentru stricta respectare a legii 
in activitatea tuturor acestor 
organe — așa după cum s-a și 
procedat în ședința ținută, ime
diat după apariția articolului

menționat, cu membrii comisii
lor din sectorul 5 al Capitalei.

Totodată, cu ocazia ședinței 
ținute recent la Ministerul Jus
tiției cu lectorii de studii ale 
jurisconsulților, s-a stăruit asu
pra necesității ca această cate
gorie de lucrători să acționeze, 
în cadrul asistenței tehnico- 
juridice pe care o acordă mem
brilor și secretarilor comisiilor 
de judecată, pentru înlăturarea 
cazurilor de subiectivism. In 
același sens, se vor da indicații 
șefilor oficiilor juridice ale mi
nisterelor și celorlalte organe 
centrale.

Deosebit de cele de mai sus, 
urmează ca în deplasările 
care le fac in județe, 
iii Comisiei centrale 
lucrători cu munci de 
organele reprezentate 
tă comisie să aibă 
deficiențele semnalate, stăruind 
pentru Înlăturarea lor.

Considerăm că măsurile de 
mai sus, sprijinul primit prin 
semnalarea lipsurilor ce se mai 
constată în activitatea unor co
misii de judecată, precum și 
ajutorul ce urmează a fi dat și 
în viitor membrilor și secreta
rilor comisiilor de către juriști 
și ceilalți lucrători care îndru
mă sub aspect organizatoric și 
juridic munca acestora, vor 
contribui la îmbunătățirea con
tinuă a muncii organelor ob
ștești de influențare și jurisdic
ție".

pe 
instructo- 
și ceilalți 
teren din 
în aceas- 
în vedere

Nîcolae POPOVICI
adiunct al ministrului justiției

O CONDIȚIE SINE QUA NON
„Discurs

Mircea 
pagina

Apreciind articolul 
despre civilizație" de
Malița (publicat în
„Omul..." din 18 noiembrie a. c.), 
pe care-1 consideră „un început 
prețios pentru întemeierea unui 
«cod» al civilizației socialiste", 
cititorul nostru Simion Mitea 
dip Sibiu, str. Justiției nr. 8, 
scrie printre altele :

„Autorul arată cinci condiții 
indispensabile ; precizia, efortul, 
politețea, sobrietatea și curiozi
tatea. Acestea sînt temeinic a- 
nalizate, demonstrîndu-se, din 
punct de vedere practic, valoa
rea și rolul fiecăreia în viața 
socială. Au fost lăsate la o par
te, după cum ni se spune, alte 
premise importante privind ci
vilizația, asupra cărora autorul, 
probabil, și-a rezervat dreptul 
de a reveni. Sînt de acord cu 
aceste cinci condiții. Cred, însă, 
că ar mai trebui adăugată una : 
respectul față de cuvîntul dat.

Condiția aceasta apare, de a- 
semenea, ca indispensabilă în

construirea și perfecționarea ci
vilizației socialiste. Ea ține, ca 
și celelalte, de caracterul omu
lui, adică de complexul de în
sușiri intelectuale și morale do- 
bîndite de individ în societate. \ 
Nerespectarea cuvîntului dat 
denotă lipsă de caracter, absen
ța bunului simț, a considerației 
față de om. Există, evident, legi 
— și, în această privință, lucru
rile sînt clare. Dar a-ți ține o 
promisiune făcută cuiva, nu 
neapărat de teama unei sanc
țiuni juridice, demonstrează un 
anumit grad de conștiință, care 
califică pe om, făcîndu-1 apt pen
tru o conviețuire socială armoni
oasă, convins de adevărul că 
dacă omul pretinde ca alții să 
se țină de cuvînt față de el, și 
el, la rîndul său, e dator să-și 
ducă la îndeplinire angajamen
tul luat. Iată de ce respectul 
față de cuvîntul dat mi se pare 
a fi un atribut al omului civili
zat., o condiție sine qua non a 
conviețuirii sociale".
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VIDUL
♦

determină
direcții noi

în electrotehnică
de dr. ing. Florin TĂNÂSESCU

directorul Institutului de cercetâri și proiectări 
pentru industria electrotehnică

Una dintre direcțiile mo
derne 
este 
din ce 
și mai 
dului. De 
în tevistă a noutăților ce 
apar anual, fie și numai 
într-un singur sector de 
bază al electrotehnicii — 
cel puțin al aparaturilor 
de comutație — dovedește 
că numărul patentelor pri
vind folosirea unei anumi
te proprietăți a vidului
este de ordinul sutelor.
Mă refer la proprietatea 
de a fi un bun izolator — 
apreciat de mulți chiar ca 
„ideal" — care răspunde 
unor acute exigențe ale 
tehnicii electrotehnice și 
electronice contemporane. 
Trebuie să pornim de la- 
faptul că, pe măsură ce 
se miniaturizează — lu- 
crînd însă cu puteri și per
formanțe din ce în ce mai 
mari — tehnica de produ
cere, transformare și utili
zare a curentului electric 
comportă o reducere apre
ciabilă a spațiilor dintre 
diferitele subansamble și 
mecanisme componente, 
ceea ce presupune utiliza
rea unor mijloace de izo
lare extrem de eficiente. 
Tn aceste condiții, izola
toarele clasice (aerul, uleiu
rile, rășinile etc.) au înce
put să fie depășite, inves
tigațiile orientîndu-se spre 
folosirea ca izolatori a u- 
nor gaze electronegative și 
a vidului. O altă, proprieta
te a vidului este si aceea 
că el permite o hună răci
re a arcului electric.

Asemenea calități au 
făcut, de altfel, ca. sub 
numite aspecte, vidul 
fie folosit de multă vreme 
în tehnică, în sectoare și 
operații de bază. Voi a- 
minti doar tehnologiile de 
topire bazate pe vid, teh
nica depunerilor în vid 
sau tehnica impregnărilor. 
Se conturează anlicații 
promițătoare și în alte do
menii. cum ar fi realizarea 
unor aparaturi de mare 
Însemnătate și utilitate ca 
microscoapele electronice, 
osciloscoapele, spectografe- 
le, acceleratoarele elec
trostatice etc. Cercetătorii 
nu se mulțumesc însă cu 
atît. Proprietățile vidului 
sînt investigate în vederea 
unei continue diversificări 
a utilizărilor sale — ten
dință strîns legată și 
căutările 
obținerea 
dare din 
centuat.

De maximă însemnătate 
sînt, în momentul de față, 
cercetările privind folosi
rea vidului in realizarea 
unor utilaje electrotehnice 
esențiale s aparatajele șl 
echipamentele de comuta-

ale electrotehnicii 
legată de utilizările 
în ce mai insistente 
diversificate ale vi- 

altfel, o trecere

mare

ție statică, utilizate la ten
siuni medii, înalte și foarte 
înalte. In această categorie 
se remarcă cu deosebire 
întrerupătoarele care co
mandă ruperea sau relua
rea circuitului unui curent 
de mare sau foarte
tensiune. Tehnicile bazate 
pe vid asigură efectuarea 
mult mai rapidă a funcției 
lor (întreruperea), pe peri
oade și zone strict delimi
tate ; oferă o durată de 
serviciu în genere mai ma
re ; presupun o întreținere 
redusă și relativ lesnicioa
să, consum mic de putere 
la acționare, insensibilitate 
față de condițiile atmosfe
rice etc. Toate aceste cali
tăți răspund — dintr-un 
alt unghi de vedere și u- 
nei alte exigențe și direcții 
moderne de cercetare : cea 
legată de fiabilitate (spori
rea siguranței de funcțio
nare a diverselor instala
ții), cu atît mai importantă 
în domeniul tensiunilor 
înalte și foarte înalte.

Această direcție de cer-' 
cetare — care se înscrie în 
perspectiva utilă a unui 
sector de bază al economi
ei noastre naționale, cum 
este electrotehnica — pre
zintă, deci, o deosebită im
portanță pentru industria 
și cercetarea științifică de 
profil. De mai mulți ani, 
în institutul nostru se în
treprind cercetări asidue în 
acest sens, paralel cu alte 
tematici curente sau de 
perspectivă. Dar, chiar d«. 
la tatonările inițiale — 
fectuate cu scopul de 
contura astfel un nou 
meniu de preocupări, 
labil mai ales în ceea 
privește viitorul, și de a 
forma specialiștii nece
sari — precum și 
cercetările 
pornit de 
necesități 
strict de i 
industria i 
biectivele 
în fața acesteia. Drept ur
mare. am acordat atentie 
atît unor cercetări menite 
să contribuie la extinderea 
utilizărilor cunoscute ale 
vidului, cum sînt cele din 
domeniul tehnologiilor de 
tonire în atmosferă vidată, 
sau al depunerilor, eît sl 
altora, rofleetlnd direcții 
mai noi de utilizare, cum 
sînt cele lezate de realiza
rea unor anarate si insta
lații moderne de mare 
complexitate.

Pentru exemplificare, 
voi aminti produsele obți
nute in industria de semi
conductor). în cea de pie- 
se-radio (tuburi electroni
ce), precum și în cea a ci- 
nemascoapelor, pentru ca
re s-a creat o bază indus
trială mai amplă la noi, 
prin intrarea în funcțiune

a unei întreprinderi specia
lizate.

Atenție sporită acordăm 
In cercetările noastre actu
ale și aplicațiilor vidului 
în domeniul curenților tari, 
dat fiind câ în viitor e- 
conomia noastră se va ba
za din ce în ce mai mult 
pe tensiuni ridicate. Aceas
ta este, de altfel, și ten
dința pe plan mondial. De 
pildă, contactoarele cu 
vid par să rezolve anumi
te inconveniente care au 
apărut la folosirea instala
țiilor inițiale de acest fel : 
supratensiunile mari pro
duse la deconectarea cir
cuitelor inductive ; impo
sibilitatea obținerii de con
tacte suficient degazate ; 
sudarea contactelor, chiar 
în lipsa curentului și la o 
presiune pe contact relativ 
scăzută. Alte studii sînt le
gate de probleme privind 
stingerea arcului ‘
in vid.

Ca la orice preocupare 
privind perspectiva, se ri
dică și unele probleme le
gate de costul ridicat al 
tehnologiilor moderne. A- 
ceastă realitate nu trebuie, 
însă, să determine o aban
donare a cercetărilor, ci, 
așa cum se întimplă și 
in alte țări, o intensificare 
și diversificare a lor. în 
scopul descoperirii soluții
lor mai economice. In lu
mina realizărilor și promi
siunilor certe ale utilizării 
vidului . în electrotehnică, 
'eforturile' nohstre sînt pe 

■ abplirt:!fAdrept.W'r ' ' '

electric

■ O întreprindere finlandeză a început recent 
fabricarea in cantități mari a parchetului din 

„lemn de masă plastică". Ca materie primă se 
utilizează lemnul de mesteacăn, existent din abun
dență in Finlanda După o uscare artificială te
meinică, lemnul se îmbibă cu poliester lichid, care 
se infiltrează în toți porii și in sfirșit se întărește 
prin iradiere radioactivă. Materialul păstrează 
aspectul lemnului, este însă considerabil mai taro 
decît acesta și foarte rezistent la umiditate.

B Societatea Du Pont de Nemours a prezentat, 
la un colocviu asupra poluării atmosferice, un 

autoturism de serie, model 1970, echipat cu un dis
pozitiv care elimină în mare parte elementele 
nocive din gazele de eșapament. Acest „reactor 
termic de eșapament" ar permite constructorilor 
de mașini să producă vehicule conform normelor 
de emisiune a gazelor provehite de la hidrocar
buri și a oxidului de carbon, care au fost pro
puse spre aplicare în S.U.A. pînă în 1980.

■ Dintre „pămînturile rare" — sau lantanidele — 
care ocupă pozițiile 57 pînă la 71 ale tabelului 

periodic al lui Mendeleev — unele au un viitor 
strălucit : tuliul va facilita efectuarea de radio
grafii la domiciliu, prometiul va permite unui 
ceas-brățară să meargă timp de 5 ani și va servi 
pentru întreținerea funcționării permanente a 
mulatoriior cardiaci.

sti-

■ Intr-o teză susținută recent la Facultatea 
științe din Paris, cercetătorul italian P. 

Accornero 
dc joasă tensiune într-un malaxor 
priza cimentului și reduce contracția. Acest rezul
tat are o mare importanță economică, deoarece 
timpul de menținere a cofrajelor (28 de zile pen
tru o grindă) grevează bugetul construcțiilor din 
beton. Cercetătorul a calculat economiile care s-ar 
realiza prin utilizarea malaxorului cu ultrasunete, 
arătînd că, de pildă, orașul Torino și-ar putea re
duce cu 13 la sută cheltuielile anuale de construc
ție și reparare a rețelei de canalizare.

de 
F. 

a dovedit că aplicarea ultrasunetelor 
accelerează

Bln R. F. a Germaniei a fost realizat un apa
rat de zbor l'ără aripi. Se așteaptă ca încă 

in acest an el să efectueze primul său zbor fără 
echipaj. Aparatul, denumit „Aerodyne", poate de
cola și ateriza vertical, realizînd performanțe su
perioare celor ale elicopterelor, in ceea ce privește 
capacitatea și greutatea. Pe corpul său, în care 
se află elicea de suflaj, este montată o turbină. 
Jetul gazelor de eșapament părăsește corpul aero
navei în partea posterioară și este utilizat la diri
jarea de-a lungul axei verticale și transversale. 
Decolarea verticală este determinată de o deviere 
a direcției curentului 
utilă este amplasată 
nulul.

principal de aer. Sarcina 
in partea din față a avio-

lucrează la un sistem auto-■ Inginerii sovietici
matizat de conducere a extracției petrolului 

pe Peninsula Mangișlak, in Marea Caspică, unde 
recent au fost descoperite zăcăminte bogate. Sis
temul de conducere va include două centre de 
calcul, care vor permite aplicarea regimului celui 
mai indicat de extragere a combustibilului. Tot ele 
vor dirija pomparea apei de mare în straturi, ceea 
ce va determina țițeiul să erupă.

■ T. Ohnishi, de la Universitatea din Tokio, 
consideră că nucleul galaxiei noastre ar fi 

explodat de cîteva sute de ori după formarea sa 
și că în cursul acestor explozii s-ar fi produs sin
teza elementelor chimice. Această ipoteză ar per
mite explicarea unor observații astronomice. De 
exemplu, roiurile de stele vechi se caracterizează 
printr-o abundență a elementelor grele. Se crede 
că acestea ar fi vestigii ale nucleului galactic ex 
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LASERUL 
în avangarda

tehnologiei moderne
de catalizator In creșterea 
unor microorganisme utile 
omului. Pe de altă parte, 
grație succeselor tehnicii, 
va fi posibilă iradierea se
lectivă cu ajutorul laserului 
a cromozomilor, ceea ce 
constituie o armă a geneti
cii la nivel molecular.

Aplicarea laserului în 
chimie va duce la reali
zarea de noi sinteze, diso
ciații, catalize etc. Radiația 
laser fiind absolut sterilă, 
prezintă o mare importanță 
pentru medicină. Sînt cu
noscute utilizările ei reu
șite în chirurgie, oncologie, 
oftalmologie, stomatologie 
— și ne aflăm abia la în
ceput.

O remarcabilă realizare a 
electronicii cuantice este 
holografia, printre direc
țiile ei cele mai importante 
numărîndu-se dezvoltarea 
sistemului dc inmagazinare 
a informației în memoria 
mașinilor de calcul. Dispo
zitivele holografice ale me
moriei înregistrează o den
sitate uimitoare de infor
mații, înlocuiesc benzi, 
discuri și alte piese care 
slujesc păstrării acestor in
formații. Stocul de ima
gini vizibile permite un alt 
dialog cu mașina și face să 
dispară necesitatea de a 
introduce neîncetat în ma
șină informație operațio
nală.

Holografia începe să fie 
folosită în cele mai diferite 
domenii ale tehnicii. E su
ficient să amintim cercetă
rile in domeniul sistemelor 
cu dispersie mică, controlul 
elaborării sticlei și oțeluri
lor, a materialelor de con
strucție în condițiile sarci
nii dinamice și statice. Ho
lografia permite mai bine 
decît toate metodele utili
zate pînă acum să se sta
bilească gradul de obo
seală a materialelor. Holo
gramele instantanee obți
nute cu ajutorul laserelor 
cu impulsuri dau informa
ții prețioase asupra proce
selor care se desfășoară 
rapid. Deosebit de promi
țătoare .este elaborarea u- 
nui sistem de instalații 
pentru televiziune. în care 
redarea programului se va 
face tridimensional, tot cu 
ajutorul sistemelor holo
grafice.

Pe măsură ce laserele se 
perfecționează, apar noi po
sibilități de utilizare a 
lor. încă de pe acum se 
are în vedere prevederea 
locală a vremii, a avalan
șelor de zăpadă din munți, 
transmisia fără cablu a e- 
nergiei la mari distanțe cu 
un coeficient mare de ran
dament etc. Fizicienii își 
pun totuși cele mai mari 
speranțe în rezultatele cer
cetării din domeniul inter
acțiunii radiației laserelor 
de mare putere cu materia.

Specialiștii apreciază că, 
pînă în anul 2 000. laserul 
va deveni cel mai impor
tant domeniu tehnologic. El 
va fi folosit în special a- 
colo unde nu vor putea fi 
utilizate alte metode, apa
rate, instrumente, ori în lo
cul celor cu o eficacitate 
redusă.

Ca și radiogeneratoarele 
care, înlocuind emițătoare
le cu scintei, au devenit 
baza tehnicii radiocomuni- 
cațiilor, generatoarele op
tice — laserele — au deter
minai o nouă evoluție a 
comunicațiilor optice. Dia
pazonul optic a devenit u- 
nul din capitolele radioteh- 
nicii. Pentru radio-comuni- 
cații este esențială creșterea 
frecvenței oscilațiilor de 
undă, purtătoare de infor
mații. Dacă pornim de la 
faptul că lungimea de un
dă de 10 m permite cu 
greu realizarea unui singur 
canal de televiziune, iar pe 
lungimea de undă de 1 m. 
pot exista 5—10 canale, 
vom ințelege de ce lungi
mea de undă de 1 micron 
lărgește diapazonul emiță
tor pînă la uimitoarea cifră 
de 5—10 milioane de ca
nale I încă de pe acum, 
rețeaua telefonică interur
bană cu raze laser cu heliu- 
neon. poate concura comu
nicațiile prin. fir.

Televiziunea - laser ne 
poate oferi emisiuni trans
mise din orice colț al lumii. 
Lansați la mare înălțime, 
sateliții cu retranslație la
ser pot ieftini mult și, in 
același timp, pot face mult 
mai sigură funcționarea 
punctelor terestre de re
translație. Această posibi
litate a fost demonstrată 
prin instalarea pe Lună a 
unor oglinzi reflectoare, cu 
ajutorul cărora locația la
ser pe distanța Pămînt- 
Lună se desfășoară cu re
gularitate și cu o precizie 
remarcabilă. Locația optică 
poate fi folosită și în con
diții strict terestre pentru 
asigurarea securității circu
lației automobilistice, sau 
la aterizarea „oarbă" a a- 
vioanelor, deoarece în spec
trul lungimilor de undă tn

Acad. Aleksandr PROHOROV 
și Nikolai KARLOV

cfoctor in științe fizico-mateinatice (U.R.S.S.)

care se construiesc lase
rele este inclus și domeniul 
infraroșului care permite 
iluminarea chiar pe ceață 
și ploaie.

Dezvoltarea timp de un 
deceniu a tehnicii domeniu
lui vizibil din spectrul ra
diației electro-magnetice a

cleară — ca izvor de ener
gie — este mai puternică 
decît fitsiunea nucleară. 
Perspectivele de a controla 
sinteza cu ajutorul radia
ției laser determină reali
zarea unor lasere tot mai 
puternice și stimulează cer
cetările asupra interacțiu-

r ■ 1 ■
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Ș1 cîteva lucrări de știlnfă fantas
tică, umor științific și jocuri știin
țifice,

stimulenți ai producției agricole

Descoperirea, cu mai 
bine de un secol în urmă, 
a faptului că plantele sin
tetizează substanțe orga
nice nu numai la lumina 
solară, ci și la alte surse 
de lumină, a constituit 
punctul de plecare pentru 
folosirea luminii electrice 
în sere: fotocultura. De la 
simpla observație a creșterii 
plantelor mai înalte în drep
tul firelor electrice, pînă la 
constatarea finlandezilor 
că în timpul aurorelor po
lare, cînd atmosfera este 
mai încărcată cu electrici
tate, recoltele sînt mai bo
gate și apoi pînă la stabi
lirea riguros științifică a 
cantității de curent optjm 
pentru o anumită cultură, 
a fost străbătut un drum 
lung.

Experimentarea cu lumi
nă artificială (la început 
lămpi electrice, apoi lămpi 
luminiscente) a dus la o 
serie de concluzii impor
tante pentru practică S-a 
stabilit că lumina becu
rilor cu fir incandescent nu 
poate fi folosită singură, 
compoziția ei deosebin- 
du-se de cea a luminii so
lare (este mai bogată 
radiații 
galbene 
radiații 
violet), 
pentru 
plante,

. __ „ în
roșii, portocalii și 
și mai săracă în 
albastre și indigo- 
Este adevărat că 
unele specii de 

r____  cum sînt castra
veții, această sursă de lu
mină poate asigura obține
rea unor recolte aproape 
normale, Insă pentru altele, 
cum sînt ridichea, salata, 
varza etc., nu este sufi
cientă, determinînd chiar 
creșterea și dezvoltarea lor 
anormală

Nici lumina lămpilor lu
miniscente, care are o com
poziție mai apropiată de 
cea a luminii solare nu 
poate fi folosită singură 
întrucît nici ea nu este e- 
chilibrată In raport cu ce-

specialiștii 
precum 

prezente, 
! Ia cerințe 

legate cit 
nivelul atins 
noastră, de la o- 
ce se conturează

rlnțele plantelor Foarte e- 
ficace este .însă combina
rea luminii naturale cu cea 
artificială Metoda se folo
sește în special toamna și 
iarna (acolo unde curentul 
electric este ieftin), cînri 
zilele sînt scurte și inten
sitatea luminii solare scă
zută. Lumina artificială 
completează lumina zilei,

asigurînd o producție nor
mală la tomate și castra
veți, sau obținerea de 
saduri mai timpurii 
primăvară și de flori 
timpul iernii.

Lumina electrică este 
losită pe scară largă în 
rele de tip industrial, 
clusiv în țara noastră, pen
tru completarea luminii 
solare. In legătură cu efi
ciența ei, s-au întreprins o 
serie de cercetări. Astfel, 
la filiala Academiei din 
Cluj s-a dovedit experi
mental că o combinare a 
luminii tuburilor fluores
cente (LFA și PF/EE) cu 
lumina becurilor cu fila
ment incandescent dă re
zultate mai bune, procedeul 
putînd fi aplicat fără aso
cierea cu lumina solară

Experiențele și practica 
cultivării plantelor prin

folosirea luminii electrice 
în combinație cu lumina so
lară arată că se obțin 
sporuri mari de recolte în 

• sere dacă, pe lingă lu
mină, se asigură plantelor 
și o concentrație sporită de 
bioxid de carbon (de 6—10 
ori. mai mare față de con
centrația naturală) tn a- 
cest mod, cu o îngrijire a-

tentă, recolta de tomate și 
de castraveți se dublează.

Folosirea luminii artifi
ciale e importantă nu nu
mai pentru obținerea de 
recolte mari în sere, ci și 
pentru producerea de se
mințe, în ameliorare. în
tr-un an se pot obține 3—4 
generații de plante, în loc 
de uha singură în felul a- 
cesta, s-a reușit să se 
creeze chiar soiuri noi de 
legume, cereale, cu o mare 
capacitate de folosire a lu
minii

tn paralel cu folosirea lu
minii electrice, oameniț de

știință au abordai și pro
blema influenței electri
cității asupra creșterii și 
dezvoltării plantelor Se 
știe că în atmosfera teres
tră există un cîmp electric 
de o puternică intensitate, 
a cărui valoare mijlocie 
este de 1 V/cni S-a presu
pus că atest cîmp electric 
influențează viața plante-

tricității artificiale,
buia însă rezolvată partea 
tehnică a problemei : crea
rea de instalații pentru 
producerea de cîmpuri e- 
lectrice artificiale.

Tn această privință s-au 
făcut mari eforturi și, in- 
cepînd cu secolul nostru, 
au fost create diferite In
stalații Aceea a finlande

lor, dar acest lucru trebuia 
dovedit. încă din a doua 
jumătate a secolului trecut, 
în Franța s-a constatat că. 
prin sustragerea de sub 
influența cîmpului electric 
atmosferic natural, griul, 
porumbul, tutunul ș.a pro
duceau cu 50 —60 la sută 
mai puțină substanță us
cată decit in mod obișnuit. 
Experiențele întreprinse 
in Anglia, Germania, 
landa , au confirmat 
zultatele cercetărilor 
țiale S-a trezit astfel 
resul pentru folosirea

zului Lemstrflm, de pildă, 
constă dintr-o rețea de fire 
electrice suspendate la o 
înălțime de doi metri dea
supra plantelor. Experi
ențele efectuate cu astfel 
de instalații au dat rezul
tate pozitive la tutun, var
ză, felină, cartof. S-a sta
bilit că descărcările elec
trice slabe, sînt cele mai 
eficiente, obținîndu-se spo
ruri apreciabile de recoltă, 
la toate plantele de cultură 
cercetate.

Experiențele de electro- 
cultură s-au extins și în 
alte țări, înregistrlndu-se 
uneori rezultate spectacu
loase. cum sini cele de la 
grădina botanică din Kiev 
Specialiștii de aici au obți
nut sporuri de recoltă ie 
50—62 la sută la diferite 
plante de cultură La ce
reale s-a observat, fn plus

Telefonul optic, elaborat in cadrul Institutului de fizică al 
Academiei de Științe a U.R.SjS., folosește drept linie de 

legătură raza unui laser

arătat care sînt limitele 
teoretice ale posibilităților 
ei. Singura cale care a mai 
rămas de exploatat este ob
ținerea unei creșteri a pu
terii emițătoarelor și a 
diametrului antenelor. In 
prezent, se dezbate în mod 
serios problema instalării 
pe navele cosmice a unor 
antene cu diametrul de 
pînă la 30 m și a unor e- 
mițătoare cu o putere de 
pină la 100 wați. în regim 
continuu Pe măsură ce o- 
mul pătrunde tot mai adine 
în spațiul cosmic, legătura 
laser devine tot mai nece
sară. Și este neîndoielnic 
că în următorii 20 de ani 
vor fi create sisteme laser 
ce vor fi folosite în comu
nicațiile cosmice la mare 
distanță.

Laserele de mare putere 
au făcut posibilă experi
mentarea proceselor speci
fice de interacțiune a ra
diației cu substanța. Sinte
za termonucleară inițiată 
de o radiație laser a și fost 
înfăptuită. Expunînd deu- 
teriul la raza laser se ob
țin pe o sticlă de neodim 
neutroni termonucleari. Im
portanța acestor experiențe 
este greu de apreciat. Se 
știe că sinteza termonu-

nii radiației unui laser pu
ternic cu substanța.

Laserele de mare putere 
și de mare energie ne vor 
ajuta să găsim răspuns și 
la alte probleme. De pildă, 
cercetările experimentale 
privind influența lungimii 
de undă asupra unor mi
croorganisme sînt de mare 
însemnătate în biologie. De 
asemenea, laserul este de 
neinlocuit in determinarea 
curbelor de rezonanță ale 
absorbției bacteriilor. Pe 
această cale va fi posibilă 
sterilizarea unui anumit 
tip de bacterii și stimularea 
creșterii unui alt tip, lase
rul puțind juca deci rolul

lata doar unul dintre capitolele

închinate' științei, fantasticei ascen
siuni a cunoașterii umane.

intr-o formă accesibilă tuturor șl, 
totodată, cu o înaltă tinută științifică

Din cronica unui deceniu:
accelerare a coacerii 

boabelor (la orz, de pildă, 
un avans de 12 zile față 
de martor). S-a folosit o 
rețea de conductori meta
lici care unesc mai mulți 
stîlpi dispuși în mod re
gulat pe teren și prevăzuți 
cu coroane metalice, ter
minate în puncte de cupru 
aurit.

Deși experiențele de e- 
lectrocultură a i dovedit in
fluența pozitivă a curen
tului electric artificial asu
pra plantelor, acest proce
deu se aplică deocamdată 
pe spații restrînse, în sere. 
In unele țări există insta
lații de electrocultură care 
s-au dovedit eficiente nu 
numai pentru obținerea de 
recolte sporite de legume, 
tomate etc., dar și pentru 
rezolvarea unor probleme 
care preocupă ameliorarea.

Mai devreme sau mai tîr- 
ziu, electrocultură combi
nată cu energia solară va 
constitui cu siguranță un 
mijloc eficace pentru spo
rirea producției agricole, 
folosindu-se. bineînțeles, si 
o agrotehnică superioară. 
De altfel, în acest sens 
pledează și experiențele 
efectuate pe semințe în 
numeroase țări se folo
sește curentul electric 
pentru stimularea germi
nației sentințelor, metodă 
care a dat și la noi rezul
tate pozitive Pe lîngă e- 
fectele de stimulare, elec
tricitatea joacă un rol im
portant și in transforma
rea ereditară a plantelor, 
lucru luat tn considerație 
de către ameliorator!.

Aplicarea luminii artifi
ciale și a electricității tn 
cultura plantelor deschide 
deci largi perspective cer
cetării, contribuind la dez
voltarea agriculturii pe 
baze științifice.

*

*

vă înfățișează, sintetic, PROGRESELE 
DECENIULUI
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REDUCEREA PRETURILOR
CU ĂMĂ1NTIEL bl ANUMITE 
CATEGORII OE ÎNCĂLȚĂMINTE 

CU FEȚE DIN MATERIAL PLASTIC

întilnire la Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri au 
hotărît reducerea prețurilor cu 
amănuntul la anumite categorii de 
încălțăminte cu fețe din material 
plastic (P.V.C.).

Astfel,- urmează să fie reduse 
prețurile la cizmulițele de damă și 
pentru adolescenți în medie cu 17 
la sută, iar la ghetele pentru femei

Cronica zilei
Marți după-amiază, Corneliu Mă- 

nescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit în audiență pe Alhaji 
Yakubu Tali, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Ghana în Republica Socia
listă România.

★
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe, a primit marți după- 
amiază pe Orhan Eralp, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Turciei, care face o vizită în 
țax-a noastră, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe,

In aceeași zi, oaspetele turc a avut 
schimburi de vederi cu George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și asupra unor 
probleme internaționale de interes 
comun.

Primirea șl convorbirile, la care a 
fost prezent și Nazif Cuhruk, amba
sadorul Turciei Ia București, s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de înțelegere și stimă reciprocă.

♦
La Invitația Ministerului Comerțu

lui Interior, marți seară a sosit în 
Capitală o delegație comercială ceho
slovacă, condusă de Emil Vicen, ad
junct al ministrului comerțului din 
R. S. Slovacă.

Delegația va purta tratative în ve
derea lărgirii schimburilor de bunuri 
de larg consum și a colaborării teh- 
nico-științifice între ministerele de 
resort din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheorghe 
Cazan, adjunct al ministrului comer
țului interior, precum și de reprezen
tanți ai Ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București.

★
Marți dimineața a sosit în Capita

lă Huqt Sambath, ambasador extra

Vizita A. S. prințul 
Shahpoor Mahmood 

Reza Pahlavi
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în țara noastră, Alteța Sa 
prințul Shahpoor Mahmood Reza 
Pahlavi a plecat marți într-o călă
torie la Baia Mare. El a vizitat Cen
trala industrială a minelor și meta
lurgiei neferoase, unde a luat cunoș
tință de realizările și experiența spe
cialiștilor români în acest domeniu, 
precum și Muzeul mineralogic și 
Flotația centrală de preparare a mi
nereurilor.

Un alt obiectiv din programul vizi
tei l-a constituit Uzina de cupru din 
localitate. Aici, prințul iranian s-a 
interesat de procesul de prelucrare 
a minereului și mai ales de mașinile 
și utilajele românești folosite in pro
cesul tehnologic.

Seara, oaspetele a asistat la spec
tacolul folcloric dat în onoarea sa de 
ansamblul de cîntece și dansuri „Ma
ramureșul".

în timpul vizitei la Baia Mare, Al
teța Sa prințul Shahpoor Mahmood 
Reza Pahlavi a fost însoțit de Bujor 
Almășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei, și de însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Iranului la 
București, Cyrus Zoka.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru silele de 17, 

18 și 19 decembrie. In țară : Procesul 
de răcire va continua șl In următoa
rele zile, vremea fiind In general ume
dă, cu cerul mal mult acoperit. Vor 
cădea precipitații temporare, sub formă 
de ninsoare, tn jumătatea de nord a ță
rii și mal ales sub formă de ploaie 
șl lapovlță, în sud. VInt potrivit, cu in
tensificări trecătoare din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 grade, 
în sud-est șl estul țării, vîntul va pre
zenta intensificări pînă la tare, visco
lind zăpada. In București : Vreme în 
general umedă și în răcire, cu cerul 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare, sub formă de ploaie, Iapo- 
viță și ninsoare. Vînt potrivit. Tempe
ratura In scădere ușoară.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 50 

DIN 13 DECEMBRIE 1970

CATEGORIA I : (13 rezultate) 809,2 
variante a 135 lei fiecare ;

CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 
6.187.3 variante a 41 lei fiecare ;

Premiul de categoria a IlI-a, avînd 
valoarea unitară sub plafonul de 20 
lei, nu s-a plătit, fondul de premii fi
ind alocat, conform regulamentului, 
celorlalte categorii. 

și adolescenți în medie cu 10 la 
sută. Noile prețuri urmează să fie 
aplicate începînd cu data de 20 de
cembrie a.c.

Reducerile de prețuri lâ artico
lele respective, la stocurile exis
tente în comerț, precum și la pro
ducția ce se va realiza pînă la 
sfîrșitul acestui an, se ridică la a- 
proape 30 milioane lei.

(Agerpres)

ordinar și plenipotențiar al Regatului 
Cambodgiei în Republica Socialistă 
România.

★
în holul Casei prieteniei româno- 

sovietice din Capitală s-a deschis 
marți la amiază, sub auspiciile Con
siliului General A.R.L.U.S., expo
ziția „Cartea și ilustrația de carte 
sovietică pentru copii și tineret". Ex
ponatele oglindesc varietatea și di
versitatea tematicii abordate în acest 
domeniu al creației literare, preocu
pările graficienilor sovietici de a re
da în imagini cît mai sugestive con
ținutul unor asemenea lucrări.

Cu prilejul deschiderii expoziției 
au rostit scurte cuvîntări scriitorul 
Octav Pancu-Iași și graficianul G. A. 
Mazurin.

Lâ manifestare au participat Mi
hail Roșianu, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., membri și ac
tiviști ai Consiliului General al aso
ciației, elevi, studenți.

Au fost de față I. S. Ilin. însărci
nat cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București, și V. S. Ti- 
kunov, ministru consilier.

★
începînd de marți, ansamblul de 

balet al Operei de stat din Buda
pesta este oaspete al Capitalei. Al
cătuit din peste 100 de persoane, 
printre care soliști și coregrafi cu- 
noscuți, baletul budapestan are o in
teresantă „carte de vizită". El o do- 
bîndit strălucite succese atit în țară, 
cît și peste hotare, iar Ia festivalu
rile internaționale de balet de la 
Paris din 1964 și 1969 a fost distins cu 
„Steaua de aur".

După cum s-a mai anunțat, în 
turneul de la București, balerinii din 
Budapesta vor da, pe scena Operei 
Române, patru spectacole, prezen- 
tînd două programe. în repertoriul de 
turneu sînt înscrise : poemul coregra
fic „Chopiniana", pe muzică de Cho
pin. un fragment din baletul „Lau- 
renția" de A. Krejn, baletele „Man
darinul miraculos" de Bartok și 
„Spartacus" de Aram Haciaturian.

(Agerpres)

Seminar științific consacrat
1 9

problemelor prelucrării 
electronice a informațiilor 

economice-stiintifice
La Sinaia s-au deschis, sub egida 

Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru statistică, lucrările seminarului 
științific consacrat problemelor pre
lucrării electronice a informațiilor e- 
conomice-statisti ce.

La seminar participă specialiști în 
domeniul calculului electronic din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S., precum și din Iugoslavia.

în cadrul lucrărilor' sînt dezbătute, 
pe secții, referate științifice pe teme 
privind crearea și utilizarea băncilor 
automate de date și prelucrarea e- 
lectrondcă a datelor rezultate din cer
cetările statistice selective.

(Agerpres)
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TURNEUL IN R. P. CHINEZĂ în cîteva rînduri
Al JUCĂTORILOR ROMÂNI

DE TENIS DE MASĂ
Selecționatele de tenis de masă ale 

României și-au încheiat turneul în
treprins în R.P. Chineză evoluînd în 
orașul TIENTSIN, unde au întîlnit 
reprezentativele acestui oraș. în am
bele intilnlrf, victoria a revenit gaz
delor. Echipa orașului Tientsin a în
vins cu scorul de 5—1 (masculin) șl 
5—3 (feminin). în cel de-al doilea joc, 
reprezentativa de tineret a orașului 
Tientsin a întrecut cu 4—1 (masculin) 
și cu 5—2 (feminin) echipa oaspeților.

Odihnă îndelungată... 
pentru Bonavena

După cum s a rnai anunțat, boxerul 
argentinean de cat. grea Oscar Bona
vena urma să-l întilnească in scurt 
timp pe fostul campion al lumii Floyd 
Patersson. Intilnirea era fixată pen
tru 22 ianuarie. Medicul lui Bona
vena1, dr. Paladino, a declarat ziariș
tilor că ii va interzice argentineanu- 
Iui să urce in ring, deoarece se re
simte serios după KO-ul suferit în 
rundul 15 în fața lui Cassius Clay. 
Paladino a spus : „Este mult prea 
scurt timpul ca Bonavena să se refacă 
fizic. El trebuie să se odihnească 
cîteva luni". Bonavena a cerut, pes
te cîteva zile, un nou examen medi
cal pentru a da un răspuns definitiv 
managerilor care-1 solicită.

.Delegația Uniunilor Profesionale 
din Republica Populară Albania, care 
face o vizită prietenească în țara 
noastră, a fost invitată la o întilnire 
Ia Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român.

Din partea română, la întilnire au 
participat tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Gheorghe Pană, membri ai 
Comitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ion Cotoț, membru 
al C.C'. al P.C.R., secretar al C.C. al 
U.G.S.R., Dumitru Lazăr, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Vizitele delegației Uniunilor 
Profesionale din R. P. Albania

încheierea convorbirilor
Marți la amiază, la sediul Consiliu

lui Central al U.G.S.R., s-au încheiat 
convorbirile între delegația Uniuni
lor Profesionale dan R. P. Albania șl 
conducerea Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

La convorbiri au participat, din 
partea albaneză, tovarășii Rita Marko, 
președintele Consiliului Central al 
U.P.A., conducătorul delegației, Qamo 
Kocani, membru al Prezidiului Con
siliului Central al U.P.A., Shega Asa- 
bella, președintele Consiliului regio
nal al sindicatelor din districtul Gji- 
rocaster, Murat Hita, președintele co
mitetului sindicatului de la Rafinăria 
din Fieri, Filip Kota, șeful Secției 
relații internaționale a Consiliului 
Central al U.P.A.

.Din partea română au luat parte 
tovarășii Florian Dănălache, preșe
dintele Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ion Cotoț și Nicolae Gavrilescu, se
cretari ai Consriliului Central, precum 
și membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost prezent Nikolla Profi, amba
sadorul R. P. Albania la București.

Recepție oferită de U.G.S.R.
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România a o- 
ferit, marți seara, o recepție in cin
stea delegației Uniunilor Profesionale 
din R. P. Albania, condusă de tova
rășul Rita Marko, președintele Con
siliului Central al U.P.A.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Florian Dănă
lache, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor qxforne, 
Ion Crăciun, ministrul ... industriei 
ușoarp, Ion Cosmă, prim-vicepre-

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI
MUNICIPALE BUCUREȘTI A U. T. C.

La Casa de cultură a studenților 
s-au desfășurat marți lucrările Con
ferinței Organizației municipale 
București a Uniunii Tineretului Co
munist.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al Partidului 
Comunist Român , Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, minis
tru pentru problemele tineretului, 
Traian Ștefănescu, președintele Con
siliului Uniunii asociațiilor studen
țești din România, delegați și nu
meroși invitați.

După prezentarea dării de seamă 
asupra activității desfășurate de Or
ganizația municipală București a 
U.T.C. în perioada ianuarie 1969— 
decembrie 1970, a fost expus pro
iectul programului de activități vii
toare, precum și raportul Comisiei 
de cenzori.

SALA SPORTURILOR FLOREAS- 
CA a găzduit aseară meciul interna
țional de handbal (feminin) dintre 
reprezentativa R. S. S. Ucrainene și 
o selecționată divizionară română. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
13—10 (7—8) în favoarea sportivelor 
românce. Cele mai bune realizatoare 
au fost Simona Arghir (4 goluri) de 
la gazde și Maria Marșuba (3 goluri) 
din formația oaspetelor.

CAMPIONATUL ITALIAN DE 
BASCHET are ca lideri formațiile 
Ignis Varese și Simmenthal Milano, 
care totalizează cîte 14 puncte. Pe 
locurile 3—4 se află formațiile Nea- 
pole și Cantu cu cîte 10 puncte. Re
zultate mai importante : All’Onesta 
Milano-Pesaro 69—69; Simmenthal 
Mllano-Neapole 81—65 ; Ignis Varese- 
Biella 91—63; Eldorado Bologna-Vir- 
tus Bologna 71—53.

ECHIPA FEMININA DE HAND
BAL S.C. LEIPZIG A ÎNVINS CU 
SCORUL DE 11—7 (7—3) ECHIPA 
MAGHIARA FERENCVAROS BU
DAPESTA, în meci retur contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni", 
învingătoare în primul joc cu 16—9, 
jucătoarele maghiare, datorită unui 
golaveraj superior, s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

LA BUDAPESTA s-a disputat me
ciul internațional de volei dintre e- 
chipele Csepel Budapesta și Ț.S.K.A. 
Sofia, contind pentru „Cupa campio
nilor europeni". Voleibaliștii maghiari 
au obținut victoria cu scorul de 3—0

Din partea albaneză au participat 
tovarășii Rita Marko, președintele 
Consiliului Central al Uniunilor Pro
fesionale din Republica Populară Al
bania, conducătorul delegației, Qimo 
Kocani, membru al Prezidiului Con
siliului Central al U.P.A., Shega Asa- 
bella, președintele Consiliului regio
nal al sindicatelor din districtul 
Gjirokaster, Murat Hita, președintele 
comitetului sindicatului de la Rafină
ria din Fieri, Filip Kota, șeful Sec
ției relații internaționale a Consiliu
lui Central al U.P.A.

A fost de față Nikolla Profi, amba
sadorul R. P. Albania la București.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Cu acest prilej s-a apreciat că vi
zita delegației Uniunilor Profesionale 
din R. P. Albania în țara noastră a 
prilejuit oaspeților cunoașterea suc
ceselor obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
în construcția socialismului, în toata 
domeniile de activitate.

Ambele părți au subliniat că vizita 
se înscrie în contextul relațiilor de 
prietenie și stimă reciprocă existente 
între cele două organizații sindicale 
și că ea contribuie la întărirea colabo
rării între oamenii muncii și sindi
catele din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Albania.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
în cursul zilei de marți, delegația 

albaneză a avut o întilnire cu mem
brii senatului Institutului politehnic 
din București, a vizitat laboratoare și 
amfiteatre ale institutului, precum și 
noul edificiu al acestei instituții de 
învățămint superior, aflat în construc
ție.

ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., activiști ai sin
dicatelor.

Au luat parte membrii delegației 
albaneze — Qimo Kocani, Shega Asa- 
bella, Murat Hita și Filip Kota.

Au fost prezenți Nikolla Profi, 
ambasadorul R. P. Albania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, Florian Dănălache și Rita 
Marko au toastat în cinstea oameni
lor muncii din cele două țări, pentru 
Partidul Muncii din Albania, în frun
te cu tovarășul Enver Hodja, și 
Partidul Comunist Român, în frunte 
jțu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru prietenia româno-albaneză.

Au urmat discuții pe marginea ma
terialelor expuse și alegerea Comite
tului municipal București al U.T.C.. 
a Comisiei, de senzori și a delegați- 
lor la Congresul al IX-lea al Uni
unii Tineretului Comunist. Conferin
ța a desemnat și candidații Organi
zației municipale București pentru 
organele centrale ale U.T.C. care vor 
fi alese la Congresul al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

într-o atmosferă de puternic entu- la 
ziasm, participants la conferință au 
adoptat, în încheierea lucrărilor, tex
tul unei telegrame adresate COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se angajează, în numele tine
retului din Capitală, să-și închine 
întreaga ființă înfăptuirii mărețului 
program adoptat de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. (Agerpres)

(15—13, 15—9, 15—11). A arbitrat Io- 
nescu (România).

PROBA DE MARATON din cadrul 
celei de-a 6-a ediții a Jocurilor asia
tice a fost cîștigată de japonezul 
Kenji Kimihara, cronometrat pe 
42,195 km în 2h 21’03”, Pe locul doi 
s-a clasat Yoshiro Mifune (Japonia) 
în 2h 24’28”2/10.

FORUL INTERNAȚIONAL DE 
BOX PROFESIONIST „WORLD 
BOXING ASSOCIATION" a desem
nat drept cei mai buni pugiliști ai lu
nii decembrie pe campionii mondiali 
Billy Backus (semimijlocie), Carlos 
Monzon (mijlocie) și Masao Ohba 
(muscă). în cadrul aceleiași ședințe, 
boxerul Bob Foster a fost deposedat 
de centura mondială la cat. semigrea, 
deoarece nu și-a apărat în termen 
titlul. W.B.A. va desemna pe pugi- 
liștii care vor lupta pentru succesiu
nea lui Foster.

ÎN RUNDA A 10-A A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ DE 
ȘAH DE LA VRNJACKA BANJA 
(IUGOSLAVIA), Alexandra Nicolau 
a câștigat la Eretova (Cehoslovacia), 
iar în runda a 11-a, reprezentanta 
României a invins-o pe Lafleur (Bel
gia). Alte rezultate din runda a 11-a : 
Aleksandria-Tuk 1—0; Gheorghieva- 
Jovanovici remiză, Eretova-Pytel re
miză.

în clasament continuă să conducă 
Alexandra Nicolau cu 8,5 puncte (o 
partidă în plus jucată), urmată de 
Aleksandria (U.R.S.S.) cu 8 puncte, 
Lazarevîci (Iugoslavia) 7,5 puncte etc.

10 ani de la adoptarea Declarației cu privire 

la independența țărilor și popoarelor coloniale

Solidaritate deplină cu lupta popoarelor 
împotriva colonialismului!

Cu 10 ani în urmă, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. adopta istorica De
clarație cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale. Aniversarea unui deceniu de la 
acest eveniment constituie un prilej 
de evocare a marilor succese ale miș
cării de eliberare, a profundelor 
transformări petrecute pe harta po
litică a lumii contemporane ca ur
mare a prăbușirii rușinosului sistem 
al colonialismului.

Avîntul puternic, dezvoltarea și iz- 
bînzile istorice ale mișcării de eli
berare națională sînt indisolubil le
gate de schimbările profunde petre
cute în raportul de forțe de pe are
na internațională, ca urmare a trans
formării socialismului într-un sistem 
mondial, de afirmarea tot mai ho- 
tărîtă a forței popoarelor dornice de 
libertate, în lupta lor împotriva im
perialismului. Astăzi, alături de sis
temul mondial socialist și de mișca
rea comunistă și muncitorească in
ternațională, mișcarea de eliberare 
națională — ca parte inseparabilă a 
uriașului front revoluționar și antiim- 
perialist — joacă un rol deosebit de 
important în cadrul forțelor care in
fluențează hotărîtor destinele omeni
rii. Dacă pînă la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, jumătate din 
populația globului se găsea sub do
minație colonială, în perioada post
belică au apărut circa 70 de state 
independente.

Așa cum este cunoscut, abolirea 
colonialismului nu s-a realizat de la 
sine, ci este rezultatul unei lupte 
dîrze care, în funcție de condițiile 
specifice din fiecare țară, a îmbră
cat o gamă foarte variată de fornje, 
de la acțiuni politice de masă la 
răscoale și înfruntări cu arma în 
mină, la bătălii pline de eroism. 
Lupta crîncenă pentru scuturarea ju
gului dominației străine nu s-a în
cheiat ; în prezent, se mai mențin 
vestigii ale colonialismului, „perime
tre fierbinți", unde colonialiștii simt 
cum le arde pămîntul sub picioare. 
Sînt edificatoare în acest sens luptele 
de eliberare din Guineea-Bissau, din 
Angola, Mozambic și Namibia.

întreg cursul istoriei acestor ani 
demonstrează pregnant că era domi
nației colonialiste a apus definitiv și 
irevocabil, chiar dacă imperialismul 
pune în mișcare forțe militare din
tre cele mai puternice și în pofida 
oricăror încercări de a organiza 
comploturi și lovituri de stat, inter
venții militare fățișe, cum a fost ca
zul recent în Guineea. Lupta eroică 
dusă de poporul vietnamez, care 
practic nu a încetat de la răsturna
rea dominației coloniale, ca și lupta 
celorlalte popoare din peninsula în-- 
dochina, rezistența lor dîrză împo
triva agresiunii S.U.A. demonstrea
ză, în modul cel mai elocvent, că 
este de neînvins cauza unui popor

Ședința Comitetului Executiv 
al C. A. E. R.

Corespondentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Ieri au început la 
Moscova lucrările celei de-a 50-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., la care participă vicepreșe
dinți ai guvernelor din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

ÎNTILNIRE PRIETENEASCĂ 
ÎN CINSTEA NOII CONDUCERI 
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÂNĂ
MOSCOVA 15. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
în saloanele Ambasadei române din 
Moscova a avut loc o întilnire prie
tenească în cinstea noii conduceri 
centrale a Asociației de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.), aleasă de a 
treia conferință unională a A.P.S.R.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Uniunii asociației sovietice 
de prietenie și legături culturale cu 
străinătatea, activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori ai Mi
nisterului , Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinți și vice
președinți, membri ai conducerii cen
trale, precum și conducători ai fi
lialelor A.P.S.R.

Au fost, de asemenea, prezenți în
sărcinatul cu afaceri a.i. al României 
la Moscova, Ion Ciubotaru, secretarul 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
Ion Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă 
al Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației A.R.L.U.S. a- 
flată în vizită în U.R.S.S., membrj ai 
Ambasadei române la Moscova.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

SEMNAREA UNOR ACORDURI ECONOMICE 
INTRE ROMÂNIA Șl GRECIA

ATENA 15 — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Cîmpeanu, transmite : 
Marți a sosit la Atena ministrul co
merțului exterior al României, Cor
nel Burtică. La aeroport, ministrul 
român a fost întîmpinat de Spyros 
Zappas, ministrul comerțului din 
Grecia, Athanasios Palantios, secre
tar general al ministerului, și alte 
persoane oficiale.

Cornel Burtică și Spyros Zappas 
au semnat în aceeași zi acordurile 
privind schimburile comerciale de 
lungă durată (1971—1975), de plăți 
și de cooperare economică, indus
trială și tehnică între România și 
Grecia. Potrivit acordului comercial, 
volumul schimburilor de mărfuri 

care se ridică cu hotărîre pentru 
dobîndirea libertății sale depline, 
pentru afirmarea ființei naționale.

Dobîndirea independenței națio
nale a declanșat energia revoluțio
nară a popoarelor eliberate. Unul 
dintre procesele cele mai de seamă 
care au loc în tinerele state îl con
stituie închegarea națiunilor, proces 
care se manifestă ca o puternică 
forță motrice pentru afirmarea și 
dezvoltarea potențialului uman și 
material al fiecăreia dintre aceste 
țări. Nașterea tinerelor state nu a 
însemnat, implicit, rezolvarea nume
roaselor probleme moștenite din e- 
poca colonială, fiind doar începutul 
unei lupte, la fel de grele și înde
lungate, pentru consolidarea inde
pendenței, împotriva practicilor și 
metodelor neocolonialiste, de domi
nare economică și aservire politică. 
Tocmai de aceea, pentru tinerele state 
se impune ca unul din cele mai im
portante fronturi de luptă, bătălia 
pentru lichidarea consecințelor ne- 
dezvoltării economice, crearea unei 
economii moderne, înfăptuirea in
dustrializării — singura modalitate 
de consolidare a independenței, de 
înflorire multilaterală a economiei, 
științei și culturii, de ridicare a ni
velului de trai al poporului. Eforturi 
însemnate se fac și în domeniul for
mării de cadre naționale. Totodată, 
intr-un șir de noi state se desfă
șoară un proces de transformare a 
structurilor societății, de eliminare a 
închistării tribale și a feudalismu
lui, se realizează transformări social- 
politice,. progresiste.

Noile state independente apărute 
pe ruinele colonialismului joacă un 
rol deosebit de activ și se afirmă tot 
mai mult in viața internațională. 
Prin insăși evoluția lor istorică, ca 
state născute din sfărîmarea oore- 
siunii imperialiste, și. in același 
timp, prin necesitatea de a se bucura 
de pace și liniște, condiție vitală a 
dezvoltării lor economice și sociale, 
aceste state, unindu-și eforturile cu 
ale tuturor forțelor progresiste, își 
aduc o contribuție pozitivă în direcția 
năzuințelor de pace și destindere, de 
cooperare internațională, de promo
vare a unor raporturi mondiale baza
te pe principiile egalității în drep
turi și respectării intereselor tuturor 
popoarelor. în ce privește ponderea 
lor în viața internațională, se cuvine 
relevat că din cele 127 țări membre 
ale O.N.U., circa 70 sînt state care 
și-au dobindit independența în pe
rioada postbelică.

Statele care și-au dobîndit recent 
independența au un prieten încercat 
și de nădejde în țările socialiste. 
Animată de un profund spirit inter
naționalist, România socialistă și-a 
manifestat și își manifestă deplina 
solidaritate, sprijinul ferm față de 
lupta eroică a mișcărilor de eliberare

Lucrările ședinței se desfășoară sub 
conducerea președintelui în funcțiune 
al Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Convorbiri 

ungaro-italiene
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 

Budapesta au avut loc convorbiri în
tre vicepreședintele guvernului un
gar, Matyas Timar, și vicepremierul 
italian. De Martino, care face o vizită 
în R. P. Ungară la invitația guvernu
lui acestei țări.

După cum relatează agenția M.T.I., 
cei doi vicepremieri s-au informat 
reciproc asupra situației politice și 
economice din țările lor și au făcut 
un schimb de opinii în probleme ac
tuale ale situației internaționale. In
terlocutorii au relevat că în ultimii 
ani relațiile dintre Ungaria și Italia 
se dezvoltă favorabil, în interesul 
ambelor părți.

Printre problemele economice abor
date în cursul convorbirii dintre cei 
doi vicepremieri au figurat, potrivit 
agenției ungare, probleme ale coope
rării industriale, A fost efectuat, de 
asemenea, un schimb de vederi asu
pra pregătirii conferinței general- 
europene pentru problemele secu
rității.

dintre România și Grecia va repre
zenta in 1971 o creștere de circa 
28 la sută față de anul 1970. Țara 
noastră va exporta in Grecia, prin
tre altele, utilaj energetic, echipa
ment minier, echipament de cale 
ferată, mașini pentru construcție ru
tieră, mașini-unelte, tractoare, ma
șini agricole, produse ale industriei 
chimice, petroliere etc. La importul 
din Grecia se prevede ; bumbac și 
fire de bumbac, piei, produse ale 
industriei siderurgice, sulf, caolină, 
produse ale industriei alimentare, 
textile etc. Acordul de cooperare 
economică, industrială și tehnică pre
vede realizarea cooperării între or
ganisme economice și întreprinderi 
din cele două țări. 

națională, pentru lichidarea ultime
lor vestigii ale colonialismului, pen
tru abolirea apartheidului și a orică
ror practici rasiste, pentru înlătura
rea tuturor formelor de dominație 
imperialistă asupra popoarelor. „Po
porul nostru care în decursul isto
riei sale a cunoscut din plin ce în
seamnă exploatarea și asuprirea 
străină — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este intru totul solidar 
cu popoarele care se ridică pentru 
scuturarea jugului străin, susține cu 
căldură lupta lor împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru cucerirea și în
tărirea independenței naționale, pen
tru dezvoltarea progresistă a socie
tății, pentru pace".

Strîngerea legăturilor dintre țara 
noastră și tinerele state independente 
își găsește o vie expresie în dez
voltarea continuă pe toate planurile 
— politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural — a relațiilor reciproce, 
în interesul atît al poporului român, 
cît și al popoarelor acestor state. în 
ultimii ani, după cum se știe, țara 
noastră a fost vizitată de numeroși 
reprezentanți ai mișcărilor de elibe
rare, de șefi de state și guverne ale 
noilor țări, de conducători ai parti
delor și organizațiilor progresiste ale 
acestora. în același timp, numeroase 
delegații române, la diferite niveluri, 
au făcut vizite într-un șir de state, u- 
flate pînă nu de mult în dependență 
colonială. Numai cU țările Africii au 
fost încheiate în ultimul deceniu 
peste 50 de acorduri și înțelegeri 
pentru dezvoltarea relațiilor recipro
ce, întemeiate pe principiile de bază 
ale întregii activități externe a 
României, norme fundamentale ale 
dreptului internațional — respecta
rea suveranității și independenței 
naționale, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, a- 
vantajul reciproc.

Lichidarea definitivă a vestigiilor 
colonialismului, a politicii imperia
liste de dominație și dictat, de ames
tec in treburile interne ale altor sta
te, respectarea imperativului fun
damental al epocii noastre — drep
tul fiecărui popor de a-și decide 
soarta, de a-și organiza viața potri
vit propriei dorințe și voințe, aspi
rațiilor sale firești — sînt cerințe 
vitale ale întregii dezvoltări contem
porane. Afirmarea acestor cerințe, 
dezvoltarea multilaterală a statelor 
descătușate, participarea lor cres- 
cîndă la circuitul mondial de valori 
materiale și spirituale, la rezolvarea 
problemelor internaționale sînt tot 
atîtea componente ale unui proces 
istoric, inexorabil, contribuții esen
țiale la cauza pății și progresului în 
lume.

Augustin BUMBAC

Congresul P. C. Chinez 
din provincia Hunan

PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că între 24 
noiembrie și 4 decembrie a avut loc, 
in orașul Cianșa, cel de-al III-lea 
Congres al P.C. Chinez din provincia 
Hunan. Congresul a ales cel de-al 
treilea Comitet al P.C. Chinez din 
provincia Hunan, în conformitate cu 
prevederile noului statut al partidu
lui. Cei 920 de delegați la congres au 
ascultat un raport cu privire la si
tuația actuală și la realizările oame
nilor muncii din provincia Hunan. 
Raportul subliniază că membrii par
tidului și masele din întreaga pro
vincie trebuie să traducă în viață 
sarcinile trasate de Plenara a doua 
a celui de-al IX-lea Congres al P.C. 
Chinez.

O. N. U.

Rezoluții in sprijinul 
luptei de eliberare
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat luni mai multe rezoluții In 
problemele decolonizării.

în rezoluția referitoare la aplica
rea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, forul suprem al 
O.N.U. subliniază legitimitatea luptei 
prin toate mijloacele a popoarelor 
aflate sub jugul colonial pentru eli
berare și adresează tuturor statelor 
apelul de a sprijini această luptă. 
Statele sini, de asemenea, chemate 
să înceteze orice rzlațil cu guver
nele Portugaliei șl Republicii Sud- 
Africane, precum și cu regimul dir 
Rhodesia, pînă ce acestea vor pun< 
capăt politicii de asuprire coloniali 
și rasială. Rezoluția cere puteriloi 
coloniale să lichideze fără întîrzien 
toate bazele militare de pe teritoriil1 
aflate sub administrația lor și cal! 
fică drept criminală practica folo 
sirii mercenarilor împotriva mișcări 
de eliberare națională.

O altă rezoluție recunoaște drepte 
la autodeterminare al poporului Sa 
harei spaniole.

Condamnînd cu severitate refuzi 
persistent al Portugaliei de a înde 
plini hotărîrile O.N.U. privind acoi 
darea independenței teritoriilor afli 
te sub dominația ei și cerind încet? 
rea războaielor coloniale pe care ' 
duce în aceste teritorii, o rezoluți 
adoptată cu o importantă majorita 
de voturi, cere guvernului de la L 
sabona să se abțină de la orice at! 
sau violare a securității și integt 
tății teritoriale ale statelor suverai 
ce se învecinează cu coloniile po 
tugheze. Este, totodată, condamna 
intervenția forțelor sud-africane îr 
potriva popoarelor din teritoriile si 
dominație portugheză și deplora 
asistența continuă primită de g 
vernul Portugaliei din partea aii 
ților săi din N.A.T.O. și a altor g 
verne.

Adunarea Generală a reafirrr 
dreptul inalienabil al poporului < 
Oman la autodeterminare.



viața internațională
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In ‘încercarea de a stăvili manifestațiile de protest Perspective favorabile

Guvernul spaniol a suspendat convocării conferinței 
europene

libertățile individuale»

AMPLE ACȚIUNI DE SOLIDARITATE 

CU PATRIOȚII BASCI

MADRID 15 (Agerpres). — Gene
ralul Franco a prezidat luni seara o 
reuniune extraordinară a cabinetului 
spaniol, consacrată examinării situa
ției din țară. In încercarea de a stă
vili puternicele proteste stirnite in 
rindul opiniei publice spaniole de 
înscenarea judiciară de la Burgos 
Împotriva celor 16 patrioți basci, 
guvernul a hotărît să suspende pe 
timp de șase luni articolul 18 din 
constituție, referitor la libertățile 
individuale. Potrivit acestei măsuri, 
care se aplică pe întreg teritoriul 
Spaniei, autoritățile polițienești ob
țin, practic, împuterniciri nelimitate 
de a aresta și reține fără judecată 
orice persoană. Textul constituțional 
suspendat, limita perioada de deten
țiune provizorie la 72 de ore.

★
Pe de altă parte, în Spania conti

nuă manifestațiile împotriva înscenă
rii judiciare de la Burgos. In cartie
rul muncitoresc San Andres din Bar
celona a avut loc luni seara o mani
festație de solidaritate cu militanții 
basci judecați la Burgos. Poliția a in
tervenit, împrăștiindu-i pe demon
stranți. La Tarrasa, important centru 
industrial, aflat la 30 km de Barcelo
na, muncitorii au declarat grevă în 
mai multe întreprinderi.

Universitatea din Madrid, unde de 
mai multe săptămîni au loc acțiuni 
de protest, a fost închisă pentru va
canța de iarnă cu o săptămină mai 
devreme ca de obicei. Sediul univer
sității continuă să fie păzit de poliție.

După mai bine de 48 de ore de 
recluziune în mînăstirea de la Mont
serrat, cei 300 de intelectuali cata- 
loni și-au încheiat luni seara aceas
tă acțiune de solidaritate cu patrio- 
țil basci, prin adoptarea unui do
cument comun. Intelectualii care 
au organizat acțiunea de la Mont
serrat, între care personalități de 
renume mondial, oameni de artă și 
litere, reclamă, prin documentul a- 
doptat, desființarea Consiliului mili
tar din Burgos, precum și amnistie
rea tuturor deținuților și exilaților 
politici spanioli. Ei solicită, de ase
menea, abrogarea legii excepționale, 
recunoașterea dreptului de asociere 
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Semnificația 
vizitei 

transatlantice 
a premierului 

Heath
Primul ministru al Angliei, 

Edward Heath, însoțit de minis
trul său de externe, Alee Dou- 
glas-Home, a plecat marți seară 
intr-o vizită oficială in S.U.A. și 
Canada. Intrucît vizita in Cana
da va fi de scurtă durată (mai 
puțin de o zi), atenția principală 
este îndreptată spre discuțiile pe 
care Heath le va purta la Wa
shington.

Scopul vizitei in S.U.A., de
clara primul ministru britanic 
intr-un interviu acordat revistei 
„U.S. NEWS AND WORLD RE
PORT", este „reînnoirea relații
lor cordiale dintre cele două 
țări". Desigur, pentru observa
torii scenei politice britanice a- 
firmatia pare mai mult proto
colara, știut fiind că relațiile 
dintre Anglia și S.U.A. sint su
puse unui proces de eroziune. 
Este semnificativ in acest sens 
faptul că in ultimele zile pagi
nile ziarelor engleze abundă in 
articole in care se exprimă opo
ziția fermă a Angliei față de le
gea protecționistă adoptată nu 
de mult de Camera Reprezen
tanților a S.U.A. Potrivit coti
dianului „SUN",această lege „va 
afecta mărfurile britanice, dc la 
automobilele Rolls Royce și pînă 
la stilouri". Premierul va atrage 
atenția interlocutorilor săi asupra 
acestui aspect al relațiilor „cor
diale", precum și asupra faptului 
că legea respectivă „va declanșa 
un război comercial între Euro
pa și S.U.A.“ („GUARDIAN").

Desigur, după cum se subli
niază la Londra, dosarul discu
țiilor va fi mult mai amplu. Un 
loc important îl vor ocupa pro
blema relațiilor Est-Vest și per
spectivele unei conferințe asupra 
securității europene, aderarea 
Angliei la Piața comună, proble
ma livrărilor de arme britanice 
către Africa de sud etc.

După cum se relevă in cercu
rile politice londoneze, primul 
ministru britanic va reafirma a- 
titudinea guvernului său de 
sprijin față de războiul pur
tat de S.U.A. in Vietnam, pre
cum și promisiunea Marii Bri
tanii de a-și spori, in anumite 
limite, contribuția la N.A.T.O. Se 
crede că el va cere în schimb 
sprijinul S.U.A. in depășirea di
ficultăților economice pe care le 
parcurge Anglia.

Cum se va solda călătoria 
transatlantică a lui Edward 
Heath ? Incerctnd să dea un răs
puns la această întrebare, influ
entul ziar „TIMES" scrie: 
„Nimeni nu se așteaptă la re
zultate spectaculoase".

N. PLOPEANU
Londra, 15

și de exprimare, abolirea torturii și 
a pedepsei cu moartea.

Angela Grimau, văduva lui Julian 
Grimau, condamnat și executat în 
1963 de autoritățile franchiste, îm
preună cu poetul Marcos Ana, care a 
stat timp de 23 de ani în închisorile 
spaniole, au lansat un apel opiniei 
publice internaționale în vederea sal
vării vieții patrioților basci judecați 
de Tribunalul din Burgos.

în numeroase țări europene, con
tinuă acțiunile de protest. Sindica
tele britanice ale oamenilor mun
cii din domeniul transporturilor au 
cerut Partidului laburist și T.U.C. 
să intervină pe lingă guvernul spa
niol pentru ca Tribunalul militar dip 
Burgos să nu pronunțe nici o con
damnare la moarte.

La Limoges (Franța), răspunzînd 
apelului partidelor și organizațiilor 
sindicale de stînga, peste 4 000 de 
persoane au participat la o demons
trație pe străzile orașului. Manifes- 
tanții au adoptat o moțiune pe care 
au hotărît să o trimită guvernului 
francez și Ambasadei Spaniole din 
Paris.

Cele trei mai centrale sindicale din 
Franța — C.G.T., C.F.D.T. și F.O. — 
au chemat pe toți membrii lor să înce
teze lucrul miercuri pentru cinci mi
nute, exprimîndu-și astfel solidari
tatea cu tinerii basci judecați la Bur
gos.

La apelul partidelor de stînga și al 
sindicatelor elvețiene, în centrul Ge
nevei s-au adunat luni seara sute de 
persoane pentru a protesta împotriva 
procesului de la Burgos și a-și ma
nifesta solidaritatea cu acuzații. Par- 
ticipanților la manifestație li s-au 
alăturat muncitori spanioli care lu
crează în Elveția.

La Roma, studenții au organizat 
marți o manifestație la care au par
ticipat 20 000 ție tineri. Ziarul oficial 
al Vaticanului „L’Osservatore Ro
mano" a publicat o notă în care face 
apel la guvernul de la Madrid să dea 
dovadă de clemență. La rîndul său, 
Direcțiunea Partidului Democrat 
Creștin Italian a condamnat modul 
în care se desfășoară procesul de 
la Burgos.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că, într-un in
terviu acordat săptămînalului fran
cez „Actualit.e", ministrul afacerilor 
externe al Poloniei, Stefan Jedry- 
chowski, a apreciat că Tratatul cu 
R. F. a Germaniei, ca și Tratatul cu 
R. D. Germană încheiat la Zgorzelec 
în 1950, înseamnă recunoașterea de
finitivă, pe baza normelor dreptului 
internațional, a frontierei vestice a 
Poloniei de pe Odra și Nysa. între 
cele două tratate, a menționat el, 
există unele deosebiri de formulare, 
determinate, mai ales, de faptul că 
ele sînt despărțite de o perioadă de 
20 de ani.

Răspunzînd la o întrebare în le-

gătură cu pozițiile apropiate ale Po
loniei și Franței în ce privește con
vocarea conferinței europene, Stefan 
Jedrychowski a spus că actuala fază 
a pregătirilor în vederea convocării 
conferinței este avansată și, în prin
cipiu, orice schimb bilateral de opi
nii poate contribui la progresul or
ganizării acestei conferințe.

Convorbirile polono-franceze, a 
spus ministrul polonez, au dus la o 
apropiere a punctelor de vedere în 
ce privește esența, scopurile și în
semnătatea conferinței. în relațiile 
dintre Polonia și Franța, a adăugat 
el, există mari posibilități pentru in
tensificarea unei largi colaborări e- 
conomice, reciproc avantajoase.

Plenara C. C.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 

14 decembrie, la Varșovia a avut loc 
cea de-a șasea Plenară al C.C. al 
P.M.U.P. Plenara a dezbătut situația 
economică a țării și a trasat princi
palele sarcini de viitor ale P.M.U.P. 
în acest domeniu. în legătură cu a- 
ceasta, Boleslaw Jaszczuk, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat un raport.

La cel de-al doilea punct al ordi
nii de zi, Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. a pre
zentat o informare asupra Tratatu-

O cuvlntare a
BONN 15 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul la Congresul federal de la 
Bremen al Tinerilor socialiști can
celarul federal Willy Brandt a adre
sat tineretului Poloniei și R. F. a 
Germaniei apelul de a contribui la 
reconcilierea dintre cele două țări. 
„La 25 de ani după război — a spus 
Brandt — popoarele Europei sînt da
toare, tocmai pentru că își cunosc 
istoria, să-și concentreze forța lăun
trică spre a se apropia unele de 
altele și a deschide o nouă pagină 
în istorie".

Cancelarul federal a relevat hotă- 
rîrea partidului său de a nu tolera 
ca prin ațîțarea naționalistă și fra
zeologia reacționară să fie pericli
tată democrația în R.F.G. El și-a 
exprimat convingerea că grupuri 
cum ar fi „Acțiunea de rezistență" 
nu vor înregistra succese și a che-

R.F.G. în favoarea ratificării
neîntîrziate a Tratatului 
sovieto — vest-german

BONN 15 (Agerpres). — Partidul 
Uniunea Germană a Păcii a dat pu
blicității un apel către populația 
Republicii Federale a Germaniei să 
contribuie la ratificarea cit mai grab
nică a Tratatului dintre Uniunea So
vietică și Republica Federală a Ger
maniei, pe care îl apreciază ca pe 
un document ce servește cauzei păcii

șl destinderii in Europa. Majoritatea 
covârșitoare a populației noastre, se 
relevă in apel, se pronunță pentru 
relații normale cu statele socialiste, 
în încheiere, Uniunea Germană a 
Păcii cere interzicerea organizației 
neofasciste „Acțiunea de rezistență" 
și a tuturor celorlalte grupări de 
extremă dreaptă.

Noi măsuri privind normalizarea 
situației din Iordania

AMMAN 15 (Agerpres). — în «ca
drul reuniunii sale de luni seara, Co
mitetul Superior Arab, însărcinat cu 
supravegherea normalizării situației 
din Iordania, a adoptat noi măsuri 
menite să pună capăt incidentelor 
dintre armata iordaniană și unitățile 
de comando. Acestea prevăd, intre 
altele, reorganizarea miliției palesti- 
nene și a forțelor de ordine guver
namentale și repartizarea lor pe car
tiere, în Amman și în celelalte orașe 
ale țării. Batalionul forțelor de secu
ritate iordaniene va ti retras din ca
pitală pe pozițiile deținute înainte de 
începerea luptelor. Dispozitivele cu 
caracter militar ale posturilor de po
liție din Amman urmează să fie des
ființate. Totodată, măsurile excepțio
nale vor fi interzise în interiorul ca
pitalei.

Referitor la măsurile adoptate, Co
mitetul Superior Arab a dat publici
tății un comunicat în care se arată că 
ele țin seama „de toate punctele de 
fricțiune care au împiedicat aplicarea 
completă a acordurilor iordaniano-pa- 
lestinene de la Cairo șl Amman".

COMUNICATUL COMITETU
LUI SUPERIOR ARAB PRI
VIND INCIDENTELE DE LA 

AMMAN
Radio Amman a difuzat un comu

nicat al Comitetului Superior Arab, 
în care sînt condamnate incidentele 
provocate în capitala iordaniană de 
„elemente iresponsabile" în momentul 
in care premierul iordanian Wasfl 
Tall, președintele Comitetului Central 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, și 
Badhi Ladgham, președintele Comite
tului Superior Arab, au întreprins vi
zite de inspecție în regiunea Mafrak 
și în guvernămîntul Irbid din nordul 
Iordaniei.

Comitetul Central al O.E.P., men
ționează comunicatul, a arestat pe au
torii provocărilor armate și i-a predat 
autorităților iordaniene competente. 
Ei vor fi traduși în fața justiției, con
form acordurilor de la Cairo și Am
man, care stipulează reprimarea tutu
ror atentatelor la securitatea țării. 
Comitetul Superior Arab aduce un o- 
magiu atitudinii demne și ferme a

C.C. al O.E.P. și iși exprimă speranța 
că statul iordanian va adopta măsuri 
severe împotriva tuturor acelora care 
încalcă acordurile intervenite intre 
autoritățile de la Amman și organi
zațiile palestinene de rezistență.

Președintele Siriei, Ahmed Khatib, 
a avut luni o întrevedere cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Surse oficiale informează 
că intilnirea a fost consacrată exami
nării unor probleme referitoare la 
rezistenta palestineană.

UN INTERVIU AL REGELUI 
HUSSEIN

PARIS 15 (Agerpres). — „Dacă 
vom reuși să punem in aplicare re
zoluția Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, nu vom mai în- 
tîmpina nici o dificultate. Este im
perios ■ necesar să se acționeze ur
gent pentru restabilirea păcii in O- 
rientul Apropiat", a declarat regele 
Hussein al Iordaniei, intr-un inter
viu televizat acordat ziariștilor fran
cezi in timpul vizitei sale neoficiale 
la Paris. „Majoritatea zdrobitoare a 
poporului meu nu dorește decît pa
cea. De îndată ce se va pune capăt 
ocupației teritoriilor arabe de către 
Israel, nu va mai exista nici un mo
tiv de luptă", a afirmat Hussein.

La întrebarea dacă Iordania ar 
avea in vedere o negociere separată 
de pace cu Israelul, Hussein a răs
puns negativ. El a opinat că orice 
intilnire cu liderii israelieni ar fi 
nedorită și infructuoasă in actuala 
stare de lucruri, cînd continuă ocupa
rea teritoriilor arabe. în încheierea 
interviului său, Hussein a subliniat 
că se discută foarte mult in legă
tură cu acordarea unui statut de oraș 
Internațional Ierusalimului. „în acest 
caz, a precizat el, atit partea arabă 
a orașului, cit și cea israeliană tre
buie să fie internaționalizate. Nu 
putem accepta numai internaționa
lizarea părții arabe". Pronunțîndu-se 
pentru retrocedarea către Iordania a 
părții arabe a Ierusalimului, regele 
Hussein a adăugat : „Este cea mai 
fierbinte dorință a noastră de a ve
dea Ierusalimul devenit un oraș al 
păcii, în care oamenii de toate con
vingerile religioase să se afle în si
guranță".

al P.M.U.P.
lui cu privire la bazele normalizării 
relațiilor dintre Polonia și R. F. a 
Germaniei. Plenara C.C. al P.M.U.P. 
a adoptat în această problemă o re
zoluție care subliniază, printre altele, 
că C.C. al P.M.U.P. salută cu satis
facție încheierea acestui tratat, care 
recunoaște ca definitivă și de 
neschimbat frontiera de vest a Po
loniei pe Odra-Nysa, fapt pe care 
celălalt stat german — Republica De
mocrată Germană — l-a făcut acum 
20 de ani prin Tratatul de la Zgor
zelec.

lui W. Brandt
mat toate forțele democratice să se 
opună provocărilor de dreapta.

★
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. anunță că Willy Brandt, 
cancelarul R.F. a Germaniei, a adre
sat președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Jozef Cyran- 
kiewicz, o scrisoare în care mulțu
mește pentru ospitalitatea de care s-a 
bucurat delegația vest-germană în 
timpul recentei sale vizite la Var
șovia.

„Convorbirile pe care le-am avut 
cu dv. și cu primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., dl. Wladyslaw Gomulka, 
se arată în scrisoare, au constituit 
pentru mine o confirmare prețioasă 
a faptului că drumul pe care am por
nit semnînd Tratatul de la 7 decem
brie 1970 va duce cu adevărat la nor- 
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malizarea relațiilor 
noastre44.

Semnarea unei 
convenții miniere 
româno-marocane
RABAT 15 (Agerpres). — Marți a 

avut loc la Rabat, în prezența mi
nistrului marocan al comerțului, in
dustriei și minelor, Mohamed Jaidi, 
și a ambasadorului român în Maroc, 
Vasile Mircea, semnarea convenției 
de cooperare minieră privind explo
rarea și exploatarea zăcămintelor de 
cupru de la Qansimi și Taalat 
n’Oumane și a unui protocol referi
tor la cooperarea bilaterală în secto
rul prospecțiunilor petroliere.

Declarația comună 
a P. C. Francez 

și Uniunii Socialiste 
Arabe

PARIS 15 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
Ziarul „L’Humanite" publică o de
clarație comună adoptată lă încheie
rea vizitei în R.A.U. — la invitația 
Uniunii Socialiste Arabe — a dele
gației Partidului Comunist Francez, 
condusă de Georges Marchais, secre
tar general adjunct al partidului.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, documentul mențio
nează că este posibilă o reglemen
tare politică, reglementare care să 
se bazeze pe rezoluția O.N.U., pe 
evacuarea de către Israel a teritorii
lor ocupate, pe recunoașterea drep
tului la autodeterminare a poporu
lui arab al Palestinei și pe respec
tarea suveranității tuturor, statelor 
din regiune.

în ce privește situația din Europa, 
declarația afirmă că „trebuie să se 
țină — în timpul cel mai potrivit și 
fără vreo condiție prealabilă — o 
conferință a statelor europene, în 
vederea realizării securității și coope
rării pe întregul continent. Stabili
rea unui sistem colectiv de securita
te europeană, dizolvarea simultană 
a blocurilor militare, cooperarea in
tre toate țările acestui continent, 
fără discriminare, vor constitui o 
contribuție eminentă la cauza păcii 
și solidarității popoarelor din lumea 
întreagă".

Uniunea Socialistă Arabă și Partidul 
Comunist Francez — se spune în do
cument — se pronunță pentru con
vocarea. la timpul oportun, a unui 
congres mondial al forțelor antiim- 
perialiste, a cărui pregătire și des
fășurare să fie bazate pe egalitatea în 
drepturi și cooperarea democratică a 
tuturor participanților.
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STATIA AUTOMATĂ SOVIETICĂ

„VENUS-7" A ATINS ȚINTA
MOSCOVA 15 (Agerpres). — După un zbor 

prin spațiul cosmic de 120 de zile, stația au
tomată sovietică „Venus-7“ a atins marți pla
neta Venus — informează agenția T.A.S.S.

pentru intrarea sa in 
atmosfera planetei. La 
o comandă de pe Pă- 
mint, sursele chimice 
de alimentare cu ener
gie electrică a apara
tului de coborire au 
fost conectate, in ve
derea încărcării, la ba
teria solară, iar tem-

Din momentul lansă
rii, care a avut loc la 
17 august 1970, stația a 
parcurs o distanță de 
aproximativ 320 mili
oane kilometri. In răs
timpul corespunzător, 
au fost efectuate 124 
de legături radio, prin 
intermediul cărora a 
fost obținut un mare peratura din interiorul 

aparatului a fost cobo- 
rită pînă la minus 8 
grade Celsius.

La intrarea in atmos
fera planetei, la 15 de
cembrie, orele 8 și 2 
minute — ora Mosco
vei — a avut loc deta

volum de informații 
telemetrice.

La 12 decembrie, cind 
stația automată se afla 
la o distanță de 
1300 000 kilometri de 
Venus, au inceput ope
rațiile pregătitoare

șarea aparatului de co
borire de secțiunea 
orbitală. După frina- 
rea aerodinamică a a- 
paratului de coborire, 
care a redus viteza a- 
cestuia pînă la 250 
metri pe secundă, a 
fost pus in funcțiune 
sistemul, de parașute, 
au fost desfășurate an
tenele și a început 
transmiterea de infor
mații.

Semnalele parvenite 
de pe aparatul de co
borire au fost recep
ționate timp de 35 de 
minute. Rezultatele 
măsurătorilor primite 
de la bordul stației 
„Venus-7" sint in curs 
de prelucrare și de stu
diere.
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U—______________ _

BRUXELLES

Proiectul uniunii economice și monetare 
sub semnul incertitudinii

BRUXELLES 15 (Agerpres).. — 
Consiliul Ministerial al Pieței comu
ne a eșuat din nou în încercarea de 
a adopta planul privind crearea unei 
uniuni economice și monetare în ur
mătorii zece ani. Reuniți luni la Bru
xelles, miniștrii afacerilor externe și 
de finanțe au participat la o ședință- 
maraton, care a durat pînă în zorii 
zilei de marți. Singura lor hotărîre 
concretă a ’fost de a relua în discu
ție proiectul privind crearea uniunii 
economice și monetare la începutul 
anului viitor.

Agențiile de presă menționează că 
dezbaterile „celor șase" s-au împot
molit mai ales la capitolul 
care prevede transferarea către un 
organism supranational a competen
țelor în probleme monetare și econo
mice, ce revin în prezent fiecărui 
stat. France Rresse relevă că parti- 
cipanții la reuniunea de la Bruxelles 
s-au arătat decepționați de rezulta
tele dezbaterilor, apreciind că „spiri
tul întîlnirii comunitare la nivel înalt 
de la Haga n-a fost respectat în șe
dința de luni".
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Mitchel Sharp despre 
politica externă 

a Canadei
OTTAWA 15 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Canadei, Mit
chel Sharp, a declarat că principala 
problemă a țării sale este „cum să 
rămîn.ă.. independentă și, în același 
timp. >ă trăiască în armonie cu Sta- 
V‘lp Vnite“. Ațirmind că o astfel de 
problemă șe pune și țărilor Europei 
occidentale, Sharp a relevat intere
sul Canadei de a cultiva „legături 
politice și economice solide cu țările 
vest-europene“ El a adăugat că ast
fel de legături sînt necesare nu „pen
tru o opoziție față de S.U.A., ci pen
tru a crea un echilibru sănătos al ra
porturilor interoccidentale".

RESTABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE INTRE 

KINSHASA SI BRAZZAVILLE •
KINSHASA 15 (Agerpres). — La 15 

decembrie, Republica Democratică 
Congo și Republica Populară Congo 
au restabilit oficial relațiile diploma
tice. înțelegerea privitoare la norma
lizarea relațiilor diplomatice și de 
altă natură între cele două state con
goleze vecine a fost realizată în tim
pul recentelor convorbiri care au a- 
vut loc la Kinshasa între președinții 
Joseph Mobutu (Congo-Kinshasa) și 
Marien N’Gouabi (Congo-Brazza
ville).

După cum s-a mai anunțat, relațiile 
diplomatice, comunicațiile fluviale, 
aeriene, telefonice și telex intercon- 
goleze au fost întrerupte datorită u- 
nor disensiuni intervenite în noiem
brie 1969 între guvernele de la Kins
hasa și Brazzaville.

GREVA GENERALA |
ÎN ITALIA |

ROMA 15 (Agerpres). — Valul de u 
greve, care a cuprins Italia de cinci B 
zile, a atins marți unul din punctele | 
sale maxime. Aproximativ jumătate 
din teritoriul țării a fost afectat timp g 
de patru ore de o grevă generală, g 
Cele trei mari centrale sindicale ita- g 
liene au chemat la încetarea lucrului _ 
pentru, a sprijini cererile maselor de Q 
a se, iniția reforme sociale în dome- | 
tiiile sănă'tățiî. construcției de locuin- _ 
țe, transportului public. De aseme- g 
nea, opinia publică italiană cere mă- 9 
suri urgente pentru ridicarea econo- “ 
mică a sudului Italiei.

INVALIDAREA DECRETULUI 
PRIVIND ABOLIREA 

PRIVILEGIILOR D
MAHARAJAHILOR

Guvernul indian | 
va continua political 
de reforme sociale |

— declară Indira Gandhi |
DELHI 15 (Agerpres). — Curtea Su- n 

premă a Indiei a invalidat marți de- I 
crețul guvernamental privind aboli- g 
rea rentelor și privilegiilor acordate 
foștilor maharajahi.

Primul ministru Indira Gandhi a | 
declarat în parlament, imediat după “ 
anunțarea hotărîrii Curții Supreme, Q 
că „va continua politica de îngră- g 
dire a privilegiilor foștilor maha- B 
rajahi". Deputății care sprijină poli- ■> 
tica de reforme sociale promovată de g 
Indira Gandhi au cerut guvernului ■ 
să prezinte un nou proiect de lege “ 
privind anularea privilegiilor maha- | 
rajahilor, încă înaintea încheierii ac- R 
tualei sesiuni parlamentare. Q

Leonid Brejnev,secretar ge
nerai al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
marți pe Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, ministru în Guvernul Re
voluționar al Republicii Cuba, anunță 
agenția T.A.S.S. In cadrul convor
birii au fost analizate probleme 
referitoare la dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și Cuba, la lărgirea co
laborării dintre cele două țări. De 
asemenea, au fost discutate unele 
probleme internaționale actuale care 
prezintă un interes comun.

Președintele Uruguayu- 
lui, Jorge Pacheco Areco, a anulat o 
parte din măsurile extraordinare de
cretate o dată cu introducerea stării 
excepționale, la 24 iunie 1969. Printre 
măsurile anulate se numără interzice
rea reuniunilor și manifestațiilor 
electorale și ^dizolvarea unor organi
zații de stînga. Rămîn însă în vigoare 
reștrîngerea libertății individuale și 
restricțiile economice destinate com
baterii inflației, fraudelor fiscale și 
comerciale.

Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a pri
mit marți la Pekin delegația Asocia
ției de prietenie chiliano-chineză, 
condusă de Antonio Tavulari, mem
bru al C.C. al Partidului Socialist din 
Chile, deputat în parlament, președin
tele asociației. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială, prieteneas
că, relatează agenția China Nouă.

Ședința de inaugurare a 
Asociației de prietenie Cey- 
lon-România 3 avut loc 13 14 
decembrie, la sediul Parlamentului 
ceylonez. Au participat președintele 
Camerei Reprezentanților, Stanley 
Tillakaratne, președintele de onoare 
al asociației de prietenie, ministrul 
muncii, Michel Siciwardena, preșe
dintele asociației, membri ai Parla
mentului, alte oficialități, oameni de 
știință și cultură.

în Peru au fost expro
priate două mari latifundii cu o 
suprafață de 47 000 ha și împărțite 
unui număr de 267 familii de țărani. 
Pe pămînturile donate, țăranii au for
mat cooperative de producție. Expro
prierea se înscrie în cadrul reformei 
agrare pe care o înfăptuiește gu
vernul prezidat de generalul Juan 
Velasco Alvarado.

Construirea unei conduc
te petroliere Suez-Alexan
dria. Organizația generală a petro
lului din R.A.U. a semnat cu cinci 
mari companii internaționale — Shell, 
Mobil Oil, British Petroleum, Com- 
pagnie Franțaise des Petroles și Ame
rican Oil Company — un contract 
privind construirea conductei petro
liere Suez—Alexandria. Conducta, 
lungă de 331 km, va avea un debit 
anual de 70 milioane tone de petrol. 
Construirea ei va reduce simțitor 
cheltuielile de transportare a țițeiului 
din Golful Persic spre Europa și va 
aduce statului egiptean însemnate be
neficii.

Contractul sovieto-afgan 
pentru construirea amena
jărilor peste fluviul Amu- 
Daria Pentru traversarea conductei 
de gaze din Afganistan în Uniunea 
Sovietică, a fost semnat la Kabul.

Statul iranian va face in
vestiții în valoare de 100 de 
milioane dolari pentru re31iza- 
rea unui mare complex olimpic, unde 
se va desfășura cea de-a 7-a ediție 
a Jocurilor asiatice, în 1974.

Crearea unui secretariat

DECLARAȚIA E.N.E. $1 A GUVERNULUI REVOLUȚIONAR
PROVIZORIU Al REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

SAIGON 15 (Agerpres). — Comi
tetul Central al F.N.E. și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au difuzat 
o declarație prin care își exprimă 
sprijinul față de apelul publicat la 
10 decembrie de C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și de 
guvernul R.D V. — anunță agenția 
de presă Eliberarea.

Răspunzînd apelului lansat de C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și de guvernul R.D.V.,

Frontul Național de Eliberare și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
își exprimă hotărîrea de a mobiliza 
forțele armate de eliberare și popu
lația sud-vietnameză in vederea in
tensificării rezistenței împotriva a- 
gresorilor americani, pentru salvarea 
națională, pină la retragerea comple
tă a trupelor S.U.A. din Vietnamul 
de sud și răsturnarea administrației 
marionetă de la Saigon, eliberînd ast
fel Sudul, apărînd Nordul și pășind 
spre reunificarea pașnică a țării.
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general al presei și infor
mațiilor 3 ^ost hotărîtă de pri
mul ministru al Greciei, Gheorghios 
Papadopoulos. Rolul acestui orga
nism este de a asigura controlul gu
vernamental asupra presei, radioului, 
televiziunii și asupra celorlalte mij
loace de informare, ca și asupra tea
trului, cinematografului etc.

Sesiunea Comisiei mixte
interguvernamentale bul
gar o-italiene de colaborare teh-
nico-științifică și-a început lucrările 
la Sofia. Vor fi discutate rezultatele
cooperării bilaterale în perioada 
1969—1970 și programul schimburilor 
științifice pe 1971.

cui asupra unor regiuni din Cam- SSAIGON 15 (Agerpres). — Avioane 
americane de tip „B-52", decolînd de 
la baza tailandeză Utapao, au bom
bardat, timp de două zile consecutiv 
— la 13 și 14 decembrie — pozițiile și 
liniile de comunicații ale forțelor pa
triotice din Cambodgia, anunță un 
purtător de cuvînt al comandamen
tului american de la Saigon.

Pînă la această dată, teritoriul 
khmer fusese cruțat, timp de opt zile, 
de bombardamentele întreprinse de 
uriașele „B-52". Totuși, in această pe
rioadă, aparate de vinătoare ale avia
ției americane, decolînd din Vietna
mul de sud, au efectuat raiduri asu
pra Cambodgiei, iar artileria ameri
cană cu rază lungă de acțiune, am
plasată, de asemenea, în Vietnamul 
de sud, a deschis în permanență fo-

bodgia.
WASHINGTON 15 (Agerpres). - | 

Comisia senatorială pentru afacerile _ 
externe a impus restricții in privința g 
acordării sumei de 255 milioane do- I 
lari regimului Lon Noi din Cambod- “ 
gia. Cu opt voturi pentru și patru B 
împotrivă, Comisia a trimis Senatu- g 
lui proiectul de lege privind acor- | 
darea acestor fonduri, la care a in- _ 
trodus o serie de amendamente pri- I 
vind interzicerea trimiterii de con- I 
silieri sau instructori americani în B 
Cambodgia, precum și a dislocării de F 
trupe americane pe teritoriul acestei g 
țări. Unul dintre amendamente cere I 
președintelui S.U.A. să anunțe în q 
prealabil orice eventuală asistență g 
suplimentară pentru autoritățile de la I 
Pnom Penh.

Paris „PLACE CHARLES 

DE GAULLE"
In capitala Franței a avut loc 

marți o ceremonie în cadrul că
reia renumita „Place de l’Etoile" 
a primit numele generalului 
Charles de Gaulle. La manifes
tare au luat parte Jacques Cha- 
ban-Delmas, primul ministru al 
Franței. Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe, 
scriitorul Andre Malraux, nu
meroase personalități ale vieții 
politice și culturale.

Peste 200 de persoane 
și-au pierdut marți viața 
în urma naufragiului unui feribot 
sud-coreean ce făcea legătura între 
insulele Keju Do și Fusan. Numai 
șase din cei 250 de pasageri care se 
aflau la bordul feribotului au fost 
salvați cu ajutorul unor șalupe japo
neze.

Inundațiile care au avut 
loc în Insulele Sulawesi din 
Arhipelagul Celebes (Indonezia), au 
provocat moartea a 82 de persoane și 
rănirea altor 31.
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