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CHEMAREA
Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
Oameni ai muncii de la orașe și sate!
Cetățene și cetățeni ai Republicii Socialiste România!

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, întrunit în șe
dință plenară, cu participarea reprezentanților tuturor organizațiilor 
do masă, obștești, cooperatiste și proiesionale din țara noastră, repre
zentanți ai muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, iemeilor și tinere
tului, ai oamenilor muncii de toate naționalitățile, a dezbătut și a 
aprobat în unanimitate proiectul planului cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale în perioada 1971—1975, care va ii supus spre legile- 
rare Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.

Consiliul National a dat o înaltă apreciere acestui program de în
florire a patriei noastre, rezultat al activității laborioase a conducerii 
de partid și de stat, al unei largi consultări publice, desfășurate pe în
treg cuprinsul țării, in întreprinderile industriale, în unitățile agri
cole, în instituții, prin presă, cu participarea tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. Proiectul noului plan cincinal corespunde pe deplin 
obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, valorifică noile rezerve identiiicate în această perioadă de elabo
rare a planului, prevede indicatori superiori celor din directivele con
gresului, deschizînd perspective largi unei dezvoltări mai accentuate, 
economice si sociale a patriei noastre.

Planul cincinal orientează economia națională spre un înalt ritm 
de creștere, punînd accent pe laturile calitative ale activității, pe dez
voltarea rapidă a ramurilor industriale moderne, se înscrie în exigen
țele impuse de revoluția tehnico-științifică contemporană. Totodată, 

una din problemele de bază ale noului cincinal o constituie accelerarea 
dezvoltării producției agricole, iăurirea unei agriculturi intensive, de 
înalt randament.

In această etapă, dezvoltarea cercetării științiiice capătă un rol 
primordial, știința fiind chemată să contribuie nemijlocit la realizarea 
obiectivelor cincinalului. Continua perfecționare a învățămîntului pu
blic, a calificării proiesionale, corespunzător cerințelor actuale și de 
perspectivă ale economiei și culturii, reprezintă, de asemenea, factori 
esențiali ai progresului economic și social. Se vor continua eforturile 
de perfecționare a activității de conducere în toate sectoarele de acti
vitate, asigurîndu-se participarea tot mai largă a oamenilor muncii la 
adoptarea deciziilor și înfăptuirea programelor de dezvoltare econo
mică și socială.

Întreaga activitate pe care o vom desfășura în acest cincinal ur
mărește creșterea în continuare a nivelului de trai material șl spiri
tual al populației — țelul suprem al întregii politici a partidului și sta
tului nostru. Va li creat un număr mare de noi locuri de muncă în 
economia națională, se va înfăptui un ansamblu de măsuri privind ma
jorarea generală a salariilor, creșterea veniturilor țărănimii, mărirea 
pensiilor, îmbunătățirea alocației pentru copii, continuarea în ritm sus
ținut a construcțiilor de locuințe, sporirea fondurilor destinate acțiuni
lor social-culturale. ——

înfăptuirea planului cincinal 1971—1975 va ridica țara noastră 
pe o treaptă superioară de dezvoltare, va marca un pas important pe 
calea apropierii sale de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere 
economic, pe calea transpunerii în viață a obiectivului fundamental 
stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român — edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Consiliul Național dă o înaltă apreciere muncii susținute, pline 
de elan patriotic, desfășurate de oamenii muncii de la orașe și sate, 
pentru îndeplinirea planului pe acest an, succeselor obținute în Intim- 
pinarea gloriosului semicentenar al Partidului Comunist Român. Aceste 
realizări ilustrează grăitor realismul obiectivelor stabilite, ecoul pu
ternic stîrnit în conștiința oamenilor muncii de prevederile cincinalu
lui, elanul și hărnicia cu care au trecut la transpunerea lor în viață, 
sub conducerea partidului. Rezultatele de pînă acum evidențiază, în 
același timp, existența unor importante rezerve în toate sectoarele de 
activitate, necesitatea și posibilitatea punerii lor în valoare prin efor
turile unite ale tuturor celor ce muncesc.

Pentru a da viață, în mod exemplar, noului plan cincinal, pentru 
a mobiliza integral rezervele materiale și spirituale ale țării. Consi
liul Național al Frontului Unității Socialiste adresează muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, tuturor cetățenilor de Ia orașe și sate, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și vîrstnicl, bărbați 
și iemei, întregului popor, următoarea

CHEMARE
Muncitori, tehnicieni, ingineri, 

economiști!
Consacrați-vă întreaga energie continuării operei de in

dustrializare a țării, dezvoltării rapide a ramurilor indus
triale moderne, cu conștiința că vă îndepliniți în acest fel 
o înaltă îndatorire patriotică! Adresăm eroicei noastre 
clase muncitoare, cadrelor de specialiști chemarea de a-și 
dedica cunoștințele, experiența și spiritul inovator promo
vării tehnicii noi, extinderii automatizării, creșterii pro
ductivității muncii, realizării de produse cu parametri ca
litativi superiori, asigurînd — prin deplina valorificare a 
tuturor capacităților de producție, a surselor de materii 
prime și materiale, a forței de muncă, precum și prin con
tinua reducere a cheltuielilor materiale — ridicarea efi
cienței economice a tuturor întreprinderilor.

Țărani cooperatori!
Lucrători din întreprinderile 

agricole de stat și stațiunile 
de mecanizare a agriculturii! 
Oameni ai muncii de la sate!

Uniți-vă eforturile și priceperea pentru înfăptuirea pre
vederilor programului de dezvoltare intensivă și multila
terală a agriculturii noastre socialiste elaborat de partid ; 
extindeți activitățile cu caracter industrial, participați 
efectiv la acțiunea de sistematizare și dezvoltare social- 
economică a localităților rurale ! Folosind rațional pămîn- 
tul, condițiile tot mai bune de înzestrare tehnică de care 
dispune agricultura noastră, promovînd pe scară largă 
tehnica avansată, asigurați creșterea continuă a produc
ției vegetale și animale, pentru o bună aprovizionare a 
populației, întărirea economică a cooperativelor agricole, 
perfecționarea activității unităților agricole de stat, în in
teresul propriu și al întregii țări.

Lucrători de la consiliile 
populare, din comerț 

și cooperație, din industria 
locală și unitățile de servicii 

pentru populație!
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste vă 

cheamă să aduceți o contribuție sporită la satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerințelor de consum ale oamenilor 
muncii, la înfăptuirea obiectivelor noului cincinal privind 
ridicarea nivelului de trai al poporului. Acționați cu perse
verență și spirit de inițiativă pentru valorificarea tuturor 
resurselor locale în vederea sporirii și diversificării pro
ducției bunurilor de larg consum, pentru aprovizionarea 

tot mai bună a orașelor și satelor cu mărfuri industriale 
și produse alimentare, pentru extinderea și îmbunătățirea 
continuă a prestărilor de servicii, a activităților edilitare 
și de gospodărire comunală, pentru deservirea atentă, civi
lizată, corespunzător cerințelor și exigențelor sporite ale 
populației !

Oameni de știință! 
Lucrători din institutele 

de cercetări și proiectări!
Contribuiți tot mai intens prin activitatea voastră crea

toare la eforturile întregului popor, pentru progresul 
multilateral al economiei naționale, la dezvoltarea științei 
românești, la creșterea rolului ei în viața socială ! Consa- 
crați-vă talentul și capacitatea științifică conceperii de noi 
tehnologii, mașini, instalații cu performanțe superioare, 
lărgirii bazei de materii prime și substanțe utile, a surse
lor energetice, creării de noi soiuri de plante și rase de 
animale productive, noi bunuri de consum, satisfacerii 
multiplelor nevoi ale societății 1

Oameni de artă și cultură!
Creați noi opere inspirate din clocotul construcției so

cialiste, opere care să dea întruchipare artistică eroismului 
și frumuseții faptelor oamenilor muncii, să-i însuflețească 
în activitatea lor pentru înfăptuirea obiectivelor noului 
cincinal! Exprimînd cu și mai mare forță năzuința și 
idealurile poporului nostru veți contribui la ridicarea 
continuă a nivelului de cultură al maselor, la dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste, la afirmarea înaltelor virtuți 
morale caracteristice omului nou, veți spori patrimoniul de 
valori spirituale al patriei noastre socialiste.

Profesori, învățători, 
educatori!

Consacrați-vă întreaga activitate dezvoltării și perfecțio
nării învățămîntului, întăririi legăturii sale cu practica, 
pregătirii temeinice a elevilor și studenților, ridicării nive
lului lor de cunoștințe profesionale și de cultură generală, 
educării lor în spiritul înaltelor idealuri socialiste, formării 
lor ca fii devotați și activi ai patriei!

Femei din România!
Punînd în valoare hărnicia, priceperea și spiritul vostru 

de responsabilitate, care se bucură de prețuirea întregului 
popor, contribuiți in tot mai mare măsură la sporirea 
producției de bunuri, la organizarea și perfecționarea vie
ții social-economice, la îmbunătățirea calității mărfurilor 
și deservirii populației! îndeplinindu-vă, cu conștiinciozi
tatea care vă caracterizează, îndatoririle profesionale și 
gospodărești, puteți da un aport prețios la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și de trai, la ridicarea 
bunăstării familiilor, la înflorirea orașelor și satelor 
patriei.

F/neri ai patriei noastre!
Cu energia și pasiunea tinerească de care de atîtea ori 

ați dat dovadă în realizarea unor impresionante lucrări 
de construcții economice și sociale pe întreg întinsul pa
triei — munciți în fabrici, pe șantiere și pe ogoare pen
tru înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare ale noului cin
cinal ! Străduiți-vă fără preget pentru a vă însuși știința 
și cultura, pentru perfecționarea calificării profesionale, 
pregătiți-vă temeinic spre a deveni oameni înaintați, 
demni făuritori ai societății socialiste multilateral dez
voltate !

Soldați, subofițeri, maiștri 

militari și ofițeri ai Republicii 

Socialiste România!
Stînd de strajă cuceririlor revoluționare ale poporului 

nostru, pregătindu-vă temeinic pentru apărarea patriei, 
participați și în viitor, cu tot elanul și abnegația voastră 
ostășească, alături de oamenii muncii de la orașe și sate, 
la înfăptuirea marilor obiective înscrise în planul cincinal, 
contribuind astfel prin munca voastră Ia progresul econo
miei naționale !

Cetățene și cetățeni!
în cadrul planului general de dezvoltare a patriei în 

perioada 1971—1975, realizarea Programului Național de 
gospodărire rațională a resurselor de apă, extinderea lu
crărilor de irigații, îndiguiri, desecări, combaterea ero
ziunii solului și apărarea împotriva inundațiilor are o 
importanță deosebită. Realizarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor prevăzute va contribui la creșterea 
capacității productive a pămîntului, la sporirea producției 
agricole, va avea un rol hotărîtor în apărarea orașelor și 
satelor, a obiectivelor economice și a avutului populației 
împotriva calamităților naturale.

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste își exprimă deplina încredere că, 
însuflețiți de un fierbinte patriotism, veți participa cu toții, cu întreaga răspundere ce revine 
fiecăruia la locul de muncă, printr-o largă mobilizare a energiilor creatoare, la realizarea în 
condițiuni optime a planului cincinal, contribuind astfel la creșterea potențialului economic 
al țării, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc de la orașe și sate, la înflorirea 
scumpei noastre patrii.

CONSILIUL NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Uniți-vă eforturile, contribuiți prin muncă voluntară, 
patriotică, la efectuarea lucrărilor de păstrare și utilizare 
a resurselor naturale, a apei și solului — problemă vitală, 
de interes național, de care depind în mare măsură dez
voltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale poporului!

Cetățene și cetățeni! 

Tineri și virstnici!

Oameni ai muncii de toate 

naționalitățile din Republica 

Socialistă România!
Avem un program măreț și însuflețitor de dezvoltare 

multilaterală a României socialiste în perioada anilor 
1971—1975. Prezentul și viitorul luminos al patriei, creș
terea bunăstării oamenilor muncii, a familiilor lor, sînt 
nemijlocit legate de activitatea pe care o depune fiecare 
cetățean al țării pentru dezvoltarea susținută a forțelor 
de producție, a industriei și agriculturii, a economiei na
ționale în ansamblul său, a științei, învățămîntului și cul
turii, pentru realizarea tuturor obiectivelor înscrise în pla
nul cincinal. Stă în puterea muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a minunatului nostru popor să înfăptuiască 
mărețul program pe care ni l-am propus pentru viitorii 
cinci ani, să asigure, sub conducerea încercată a gloriosului 
nostru partid comunist, înălțarea României pe noi culmi 
ale civilizației socialiste.

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste 
cheamă sindicatele, organizațiile Uniunii Tineretului Co
munist, comitetele și comisiile femeilor, organizațiile 
cooperatiste, consiliile oamenilor muncii ale naționalităților 
conlocuitoare și celelalte organizații de masă și obștești 
să desfășoare o susținută muncă politică și organizatorică 
pentru antrenarea maselor largi populare la uriașul efort 
constructiv condus de partid, să pună în valoare inițiativa 
și energia cetățenească în vederea realizării tuturor 
obiectivelor cincinalului.
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nu face multe parale
»

Dacă ar fi să definim, lapidar, ca
litățile principale pe care trebuie 
să le însumeze un funcționar pus 
in slujba publicului, ne-am referi, 
în primul rînd, la competență, ca
lificare, la capacitatea lui de a se
siza esența petiției. Am numit 
aceste calități, în primul rînd. 
pentru că de ele depinde eficiența 
lucrului cu publicul, operativitatea 
în rezolvarea cererilor, găsirea ce
lor mai potrivite soluții pentru fie
care petiție in parte. Cele afirmate 
însă pînă acum nu exclud, in nici 
un caz — ci, dimpotrivă, com
pletează — alte calități pe care 
solicitantul dorește să le găsească 
în persoana funcționarului de la 
ghișeu : solicitudine, amabilitate, 
între aceste două categorii de în
sușiri există o strînsă interdepen
dență : degeaba ești politicos dacă 
nu ai capacitatea de rezolvare, dacă 
nu ești priceput — și, firește, in
vers. Acestea fiind spuse, iată-ne 
„pe teren"...

O zi obișnuită de lucru la Oficiul 
de asigurări sociale și pensii din 
Brăila. în opt ore s-au prezentat 
la ghișeu, mai mult pentru a cere 
unele explicații, 12 persoane. Față 
de 26 000 de pensionari, cîți are 
acum județul, nu
mărul petiționarilor 
este, evident, 
dus. 
ivite 
natură 
Neaga 
Dina Beiu. 
tina Vasiliev și 
alții sesizau oficiu
lui că, lipsind de 
acasă sau din loca
litate. nu primiseră 
pensiile. Rezolvarea 
diat : pensionarii 
atare situație nu 
termenul de plată 
se prezintă la Casa de econo
mii și consemnațiuni, de unde 
își încasează drepturile bănești din- 
tr-un fond de rulment depus aici de 
oficiul de pensii.

Cu aceeași operativitate se acțio
nează și în cadrul celorlalte ser
vicii. Avem în față borderoul în 
care sînt înregistrate dosarele pri
mite de la întreprinderi și aflate în 
lucru. Spre convingerea noastră și 
a cititorilor, luăm la întîmplare un 
exemplu : pe data de 26 aprilie 
1971, Nicolae Vlaicu depune dosa
rul de pensionare înregistrat la nr. 
10 920. La aceeași dată, dosarul este 
cercetat de directorul direcției ju
dețene pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale. La 27 aprilie, 
buletinul de calcul al pensiei era 
întocmit, verificat de inspector și 
aprobat de șeful oficiului, urmînd 
ca la primul termen de plată, ce
tățeanul să intre 
turilor bănești. Și 
tea continua.

„Treburile n-au 
așa — ne declară ___  _____
cu. șeful Oficiului de asigurări so
ciale și pensii. Cu 5—6 ani în 
urmă existau dosare de pensionare 
nesoluționate, de doi și chiar mai 
mulți ani". Afirmațiile sale sînt sus
ținute cu dovezi concrete : după 
abia trei ani a fost rezolvată ce
rerea de pensionare înregistrată la 
nr. 1166 ; 
soluționat 
aici, șirul

mult mai lung. Cauza acestor tără
gănări o aflăm tot de la salariații 
direcției : „Pregătirea profesională a 
unor funcționari era cu mult sub ni
velul cerințelor. Era de vină poate 
și practica greșită (între timp, a- 
ceastă practică a fost curmată) de a 
repartiza să lucreze la asigurările 
sociale pe toți aceia care — s-o spu
nem drept — nu mai încăpeau pe 
nicăieri".

Cum s-a ajuns, practic, să se re
ducă atit de mult numărul petițio
narilor ? Răspunsul este unul singur 
și îl aflăm chiar de la cei care au 
contribuit la îndreptarea lucrurilor : 
printr-o pregătire profesională asi
duă, sistematică, a salariaților aces
tui oficiu, ca de altfel ai întregii 
direcții. Acestui răspuns, care atinge 
miezul problemei, i se poate adăuga 
— cel mult ca întregire — referirea 
la solicitudinea manifestată de sala- 
riați față de public.

La Oficiul de asigurări sociale și 
pensii învățămîntul profesional se 
desfășoară după un plan bine sta
bilit și respectat cu strictețe. De 
două ori pe lună are loc predarea, 
de către șeful oficiului, a unor 
lecții întocmite pornind de la ac
tele normative care reglementează

re-
Problemele 

nu sînt de 
litigioasă : 

Olteanu, 
Leon- 

Vasiliev

PREOCUPĂRI MERITORII PENTRU CREȘTEREA
COMPETENȚEI FUNCȚIONARULUI PUBLIC

s-a dat ime- 
aflați intr-o 
mai așteaptă 

următor, ci

în posesia drep- 
exemplele ar pu-

mers Întotdeauna 
Ernest Zamfires-

tot după trei ani s-a 
și dosarul nr. 8601. Și 
exemplelor ar putea fi

problemele de competența oficiu
lui. Lecțiile sint multiplicate și în- 
mînate fiecărui salariat, pentru că 
fiecare trebuie să cunoască bine în
treaga legislație a cărei aplicare 
sint chemați să o pună în prac
tică. Seminarizarea are loc odată 
la două săptămîni.

Avem în față un dosar care con
ține lucrările scrise ’ susținute de 
către cursanți. Subiectele sînt cu
lese din practica curentă a oficiu
lui, dintre cele care se mai ridică 
la ghișee în fiecare zi. Rezolvarea 
lor a solicitat din partea salariați- 
lor o temeinică și vastă cunoaștere 
a legislației, iar lectorului i-a dat 
pdsibilitatea să sondeze amănunțit 
cunoștințele fiecărui cursant. Răs
foim citeva lucrări : multe sînt no
tate cu calificative maxime, dar — 
de ce să nu o spunem — sînt și 
note de 5 și chiar 4. Chiar și acest 
aspect întărește afirmația noastră 
că aici învățămîntul profesional nu 
reprezintă o simplă formalitate, că 
i se acordă importanța cuvenită. 
Legat de acest aspect Ionel Olaru, 
unul dintre cursanți ne declara : 
„Nu mi se pare deloc școlărească 
metoda folosită. Cei mai mulți din
tre noi ne desfășurăm activitatea 
în legătură strînsă cu prevederile 
unor acte normative. Cu alte cu
vinte. aplicăm legea. Or, legile se 
modifică : deci trebuie să fim me
reu informați. Trebuie să știm să 
le interpretăm, nu după cum crede 
fiecare, ci în spiritul actului nor
mativ. Dar, pe lingă această formă 
de studiu, individuală, aș vrea să 
vă mai relev un alt aspect al des
fășurării învățămîntului profesio
nal : eu sînt inspector principal și

am ca sarcină de serviciu să ve
rific fiecare dosar, act cu act, lu
crare cu lucrare, fiecare calcul, să 
fie totul legal. Ei bine, uneori mai 
intîlnim greșeli în întocmirea aces
tor lucrări. Nu ne limităm însă la în
dreptarea lor ; ducem dosarul la 
serviciul respectiv și discutăm gre
șeala ivită cu toți salariații angre
nați în rezolvarea acestei probleme. 
Nu vă mai spun că, din asemenea 
discuții colective, se nasc uneori 
dispute destul de interesante ; dacă 
nu le rezolvăm la nivelul direcției, 
cerem sprijinul ministerului. Din 
toate acestea învățăm multe lu
cruri. Și credem că este bine așa, 
deoarece nu poți să ajungi un bun 
specialist fără să înveți. Iar ca 
să-ți menții acest titlu trebuie să 
înveți și mai mult".

Exigența în însușirea aprofundată 
a cunoștințelor profesionale, la în
ceput impusă de o situație de fapt, 
a devenit ulterior un principiu al 
activității curente, o formă de au
toexigență pentru majoritatea sa
lariaților. Numai așa, credem noi, 
s-a putut ajunge la descongestio
narea ghișeelor, la reducerea sim
țitoare a termenului în care cetă

țeanul pensionat in
tră în posesia drep
turilor bănești etc. 
Dovadă stă faptul 
că — la analiza ac
tivității Oficiului 
de ocrotiri sociale 
și pensii, pe pri
mele cinci luni ale 
anului — s-a con
statat o scădere 
simțitoare a con
testațiilor împotriva 

deciziilor de pensionare : opt în 
luna martie, 4 in aprilie și 4 în 
mai. „Este, dacă vreți, și o mulțu
mire personală a fiecărui salariat 
— ne mărturisea directorul direcției 
județene pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale Brăila — că în 
felul acesta am putut înlătura, pe 
cit posibil, erorile de calcul, întîr- 
zierea lucrărilor și alte greșeli de 
natură să nemulțumească și să 
poarte oamenii pe drumuri. Ne vom 
strădui să menținem acest „prag 
cîștigat", să-1 dezvoltăm, pentru că 
altfel, ne dăm seama, orice contes
tație, orice nemulțumire declan
șează, ca o reacție în lanț, o seamă 
de neajunsuri : cetățeanul nedrep
tățit este nevoit să-și cheltuie banii 
șl timpul, încep audiențele, consu- 
mînd prin aceasta timpul de lucru 
al altora. în cele din urmă, de ce 
să n-o recunoaștem, îți „strici și 
firma" : lași să se întrevadă că ești 
lipsit de cofnpetență profesională".

în ce ne privește, sugerăm tutu
ror întreprinderilor care lucrează 
direct cu publicul să acorde mai 
multă importanță găsirii acelor for
me de instruire a funcționarilor, 
capabile să le ridice continuu gra
dul de calificare, competența. 
Preocuparea stăruitoare în această 
direcție se înscrie, fără îndoială, 
în orientarea generală, de continuă 
perfecționare a tuturor instituțiilor 
publice, în efortul de autodepășire, 
de dezvoltare armonioasă, caracte
ristic astăzi pentru întreaga noas
tră

Realizată de Combinatul pen
tru industrializarea lemnului 
Pipera-București, biblioteca
„Dana" este compusă din 7 cor
puri care permit, prin alăturare 
sau suprapunere, o gamă va
riată de aranjamente, după pre
ferințe și necesități. Prin simpla 
alăturare a corpurilor modulate 
„A" se obține un spațiu optim 
pentru păstrarea cărților, iar 
pentru mobilarea unei garsonie
re este recomandabil corpul mo
dulat „B“, care funcționează ca 
vitrină, bar și bibliotecă. Corpul 
„C“ este foarte util ca 
pentru cărți și sertare 
lenjerie de corp și pat, 
ce corpul „D“ se poate
și folosi și ca dulap pentru hai
ne. Cu o vitrină, o nișă pentru 
aparatul de radio și un compar
timent inferior pentru depozita
rea unor obiecte este înzestrat 
corpul „E“, iar corpurile supe
rioare „F“ și „G“ oferă posi
bilitatea utilizării eficiente a 
spațiului pe verticală pentru 
păstrarea cărților. Executată 
din panouri și plăci aglomerate 
din lemn, furniruită cu furnire 
estetice, finisată cu luciu sau în 
culoarea naturală a lemnului, 
biblioteca „Dana", realizată de 
C.I.L. Pipera-București, este o 
mobilă estetică, modernă, multi
funcțională.

etajere 
pentru 

în timp 
monta

Vă propunem să ne 
oprim mai pe larg asu
pra cîtorva aspecte ale 
muncii voluntar-patriotice 
desfășurate în județul 
Iași. Mai întîi, să luăm 
cunoștință de sinteza an
gajamentelor asumate de 
cetățeni, ca răspuns la che
marea Consiliului popular 
județean Neamț, precum 
?i de rezultatele înregis
trate pînă acum. Iată ci
frele : 90 200 000 lei anga
jament anual, din care în 
etapa I, pină la 8 mai, 
47 209 831 lei. Rezultate : 
60 124 345 lei în cinstea 
sărbătoririi semicentena
rului. Deci, cu 12 900 000 
lei peste angajamentul 
luat.

Aceste rezultate valori
ce înregistrate la obiecti
ve fizice 
tanță — 
struirea, 
tățenilor, 
străzi și 
are, repararea și întreți
nerea a 540 000 mp străzi 
și trotuare și a peste 600 
km de drumuri, amenaja
rea a 260 ha spații verzi 
noi și întreținerea a 280 ha 
parcuri și spații verzi noi 
existente, . plantarea a 
376 000 pomi și arbuști or
namentali. amenajarea de 
baze sportive, efectuarea 
unor îndiguiri și taluzări 
împotriva inundațiilor etc. 
— demonstrează hărnicie 
și pricepere, voința fer
mă a locuitorilor de a-și 
gospodări mai bine așeză
rile, de a le face mai. fru
moase.

Se pune însă întreba
rea : este orientată — în 
toate cazurile — această 
energie uriașă, inepuiza
bilă. spre obiectivele- 
cheie, 'cele mai actuale 
și de strictă necesitate din 
fiecare sat ? Cuvîntul pri
marilor care au partici
pat în primăvară la un 
schimb de experiență or
ganizat de consiliul popu
lar județean, în comuna 
Ruginoasa (fruntașă în 
acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică), precum 
și un raid recent între
prins de noi printr-o se
rie de localități ale jude
țului au dat, în general, 
un răspuns afirmativ la 
această întrebare. în fie
care sat și comună, cu 
sprijinul cetățenilor, se 
face o muncă de interes 
obștesc utilă. Totuși, sînt 
cazuri cînd, în unele sate, 
’ntîlnești în fața porților 
straturi de flori amena
jate cu grijă de către fe
mei și copii — ceea ce 
este foarte bine — dar. 
alături, bărbații „au uitat" 
să sape șanțurile, să re
pare podețele și să astu
pe gropile din drum. Așa 
că apa din ploi băltește 
greu mirositor lîngă stra
turile de flori îngrijite cu 
trudă. Este, credem, cu 
totul nerațional ca aseme
nea forțe, cum rezultă din 
cele citeva date de sinteză 
expuse mai sus, să nu fie 
deplin utilizate tocmai în 
direcția soluționării unor 
cerințe majore, să se tole-

de mare impor- 
cum ar fi con- 
cu sprijinul ce- 

a 91 200 mp 
29 921 mp trotu-

„MICR0RAI0NUL 
40" Șl APA CALDĂ

CARE NU URCA 
NICI RECE

Sintem informați de o 
scrisoare cu mult mai multe 
semnături că la Galați s-a 
mai ridicat un microraion 
și că se cheamă nici mai 
mult nici mai puțin decit 40. 
„Microraionul 40“. Semna-

irin ne mai informează că :
1. — Există o singură 

.Alimentara" și nici un ma- 
lazin cu legume și fructe.

2. — Pentru a te răcori 
cu un sirop trebuie să mergi 
pe jos 3—4 km ca să dai 
■le un chioșc de răcoritoare. 
Iar de vreun centru de car
ne și lapte încă nu s-a po
menit.

3. — Simbăta și duminica, 
ca un făcut, se întrerupe cu
rentul și nu se mai pot ve
dea programele la televizor, 
tn schimb au fost instalate 
două posturi pentru telefon 
public dar nu funcționează 
nici unul. Tot la acest punct 
se mai vorbește de apa 
caldă care uneori nu urcă 
la etajele superioare (supe
rioare din punct de vedere 
al înălțimii) nici rece.

Am citit și răscitit scri
soarea și după cum vedeți 
n-am rămas rece față de

reze, în continuare, iro
sirea lor parțială în tot 
soiul de acțiuni mărunte.

Să ne oprim în comuna 
Schitu-Duca. După cum 
aflăm de la Carol Romilă, 
secretarul comitetului co
munal de partid (și după 
cum ne-am convins la fața 
locului, neputînd ajunge la 
Slobozia), lucrarea cea 
mai importantă ar fi con
struirea unui nou drum 
de legătură între satele 
Slobozia și Pocreaca, de
oarece, încă de anul tre
cut, din cauza ploilor, 
drumul existent a luat-o 
la vale, cu dealul pe 
sub care trecea cu tot, și 
astfel satul Slobozia a 
rămas izolat de comună, 
de centrul județului.

— gospodarii comunei, 
in afară de procurarea 
pietrișului și a unor tu
buri 
n-au mai 
mic. tn 
centrate 
refacerea 
cetățenii 
să lucreze la strătulețele 
cu flori, 
siliului 
dispensar 
de ce 
rativei 
și nu 
pentru 
vechi, 
sediu, pină se vor învred
nici gospodarii satului 
să se apuce de construc
ția unuia nou — Cons
tantin Turculeț. președin-

noapte 
venirea 
inlătu- 

poate

de 
de re- 
comu-

să se 
multă 

partea 
partea

Savin, 
consi- 

județean, 
l fiecare

mai
din 
din 

comitetului 
instructori-

cooperației 
aflate în 
căror e- 

cere ur-

pentru un pod. 
intreprins ni- 

loc să fie con- 
toate forțele la 
acestei lucrări, 

sînt mobilizați
prin fața con- 

popular. de la 
etc. întrebat 

conducerea coope- 
stă nepăsătoare 

ia măsuri măcar 
repararea podului 
aflat chiar lingă

„Gropile
sint pe drumul

județului"
se scuzau ei,

sădind flori in
fața primăriei

— Nu ne-am apucat de 
construcția noului drum 
către Slobozia pentru că 
așteptăm un specialist 
de la județ, ca să ne fi
xeze traseul cel mai bun. 
Dar specialistul nu și-a 
făcut încă apariția, deși 
promisiuni ni s-au făcut 
— ne spune C. Romilă.

Nu numai intîrzierei 
în acordarea unei îndru
mări tehnice din partea 
specialiștilor de la județ 
duce la astfel de situații ; 
mai e și lipsa de control 
asupra punerii în practi
că a indicațiilor date, a- 
supra măsurilor stabili
te. în comuna Ciontești,, 
de pildă, deși pentru re
facerea drumului de le
gătură cu șoseaua asfal
tată lași-Vaslui s-au dat, 
de la nivelul județului, 
indicații precise 
chiar documentații 
tru amenajarea și 
construirea unor

— și 
pen- 

peratru 
poduri

ți podețe de 
școli, cămine 
magazine uni

ate
consum 

a 
se 
diguri și talu- 

inunda- 
de

tele C.A.P., ne spune 
senin : „Nu ne-a îndem
nat încă nimeni. Oame
nii s-au obișnuit să mear
gă pe pod cu băgare de 
seamă !“

Drumuri 
reparat ; 
culturale, 
versale 
de
construcție, 
xecuție 
gentată ; 
zări împotriva 
țiilor și alte lucrări 
major interes obștesc — 
tocmai asemenea obiecti
ve sint puse pe primul 
plan, în cadrul muncii 
patriotice, în multe sate. 
Dar — în afară de aspec
tele criticabile întîlnite la 
Schitu-Duca și Ciortești 
— se observă, în alte 
părți, și tendința de a lă
sa ca totul să se facă de 
la nivelul județului. La 
Mironeasa, Scheia, Ipate-

le. Belcești, Coarnele Ca
prei, Prisâcani prea se 
așteaptă impulsuri de la 
județ pină și pentru a 
scoate piatră din carierele 
locale, din albia riurllor 
și pentru a o așterne pe 
drumurile stricate.

Șste adevărat, întreți
nerea și repararea unor 
drumuri sint în grija di
recției județene de dru
muri șl poduri, care an 
de an, lună de lună, efec
tuează un volum mare de 
lucrări. Multe stricăciuni 
survin însă peste 
— mai ales la 
primăverii — iar 
rarea lor nu se 
face fără sprijinul consi
liilor populare comunale, 
al C.A.P.-urilor, I.A.S.- 
urllor și I.M.A.-urilor, 
fără sprijinul larg al ce
tățenilor. în loc să ,se în
țeleagă acest lucru, se în
timplă după cum am re
latat, sau ca la Scheia, 
unde — cu toate asigu
rările date de Pavel La
zar, primarul comunei — 
n-am văzut pe nimeni să 
repare gropile, reapărute 
în mijlocul drumului, că
tre Mironeasa și prin 
satul Drăgușenl. în ace
eași situație se află și 
traseul de la Voinești 
pînă la Tibana, și de aici 
mai departe, către Tibă- 
nești și Negrești. în loc 
să întreprindă ceva, să 
vină cu echipe de tineri, 
de cetățeni și să dea o 
mină de ajutor, primarii 
comunelor Voinești și Ti
bana, parcă înțeleși între 
ei, au motivat în același 
fel : „Păi. nu-i drum ju
dețean ? Ce să ne ames
tecăm noi !“ Această op
tică de spectator neutru, 
aflat în așteptarea „eve
nimentului" declanșat de 
la centrul județului, con
travine în mod flagrant 
intereselor reale ale cetă
țenilor și este greu 
împăcat cu ideea 
prezentant ales al 
nei.

Tovarășul Ion 
vicepreședinte al 
'liului popular f 
ne-a spus că de 
dată cînd se fac Instruc
taje cu primarii, se in
sistă asupra acestor pro
bleme și nu o dată s-au 
adus critici serioase ce
lor ce-și ascund delăsarea 
și lipsa de spirit gospo
dăresc sub deviza „să fa
că județul". Se pare, to
tuși, că ar trebui “ 
acționeze cu 
fermitate și 
județului, 
membrilor 
executiv, a ________
lor și celorlalți specia
liști care se deplasează 
pe teren pentru a îndru
ma și ajuta practic la o- 
rientarea muncii volun- 
tar-patriotice spre proble- 
me-cheie, de interes ob
ștesc, de cea mai mare 
și actuală necesitate pen
tru fiecare localitate in 
parte.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*

Nu, nu este vorba de un port fluvial pe valea Bîrzavei, ci de noua 
gard C.F.R. Reșița

condițiilor de muncă, deoa-viațâ' socială.

Foto : Gh. Vințilă

de Nicuță TĂNASE
sindical?

că
r>

G. RADU
în zinia de 18 mai a.c. in 

sala de ședințe a C.A.P.

Ni se face cunoscut că la 
„Electronica" din București, 
mai exact la atelierul de

chiar 
la „Fla- 
poligonul 
s-a con

N. Grigore-MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii

Șl ALTA ÎN REALITATE

în vi- 
muncii 

de in- 
care și

UNA I LA DOSAR,

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
cele sesizate. Am trimis 
gospodarilor orașului (îm
preună cu cele trei puncte) 
calde salutări.

S-A FĂCUT ECONO 
MIE DE 0 UȘĂ, 
DAR ÎN SCHIMB 
SE ADUC FILME 

BUNE
Grigore Crăciun din Sla

tina, printre altele, mai zice:
— Marea noastră nenoro

cire e că la cinematograful 
„Lumina" se aduc filme 
foarte bune.

— Asta înseamnă nenoro
cire la dumneata ?

— Desigur. Biletele pentru 
intrare se vind intr-un hol 
foarte mic. Cind e aglome- 

o

făcut economie de-o ușă. 
Totuși, povestea asta n-ar 
fi cine știe ce. Că la cum
părarea biletelor se mai 
poate face cu schimbul. Dar 
s-a făcut economie și la 
înălțimea clădirii. Plafonul 
e prea jos și aerisirea sălii 
e o altă problemă și mai și. 
O zăpușeală... S-a instalat și 
un ventilator dar degeaba. 
In timpul rulării filmului nu 
„ventilează" pentru că pro
duce foarte, foarte mult 
zgomot.

ln ultimul timp, însă, deși 
auzim vocea crainicului, 
pe ecran apar niște sulițe 
frinte. Dispare apoi și 
vocea, dispar și sulițele, nu 
mai apare nimic. Răsucim 
de butoane, desrăsucim de 
butoane, invirtim antena, 
desinvirtim antena ș.a.m.d. 
pină iți vine să-ți iei trans
ferul.

rație, ieșirea din hol e
0 IMAGINE DE-ȚI 

VINE SĂ-ȚI IEI 
TRANSFERUL

problemă. Asta pentru 
există numai intrare. Pro- 
iectanții și constructorii (ci
nematograful a fost cons
truit acum cițiva ani) au

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

în numele constructorilor 
hidrocentralei de pe Lotru 
ne scrie inginerul Mircea 
Popovici. Ce ne scrie ? In 
primul rind laudă construc
ția palatului televiziunii din 
București, ca mai apoi să 
ne roage să-i permitem să 
aducă in discuție o proble
mă foarte minoră.

— Aveți cuvintul.
— Foarte, foarte mulți 

dintre noi, constructorii, 
ne-am cumpărat televizoa
re, ne-am abonat la progra
mul radioteleviziunii, plă
tim abonamentele la zi.

.potențiometre se lucrează 
puțin cam anapoda.

— Ce să înțelegem prin 
acest neneologism ?

— Că se lucrează în sal-: 
furi. Salariatele cind au de' 
lucru, cind nu...

— Ca spre sfirșitul lunii

Lescovița s-a convocat adu
narea generală a cooperato
rilor. Din 200 de cooperatori 
au participat circa... dacă nu 
și mai mulți. După discuta
rea problemelor arzătoare la 
ordinea de zi, tov. Sava Si- 
monovici, instructor la comi
sia economică a U.J.C.A.P.- 
ului, s-a ridicat și a zis :

— Banca agricolă, filiala 
Oravița i-a imputat iubitu
lui dv. președinte, Gheorghe 
Cule, 3 640 de lei locație 
percepută de C.F.R. pentru 
că președintele a uitat să 
descarce un vagon cu în
grășăminte. Eu pun la vot 
propunerea de a fi iertat... 
Mulțumesc. Vă rog treceți 
in procesul verbal SE IAR
TĂ... Aceeași comisie de 
verificare i-a mai imputat 
iubitului dv. președinte Cule 
suma de 2 700 lei. Sumă ce 
reprezintă costul a 135 
de transporturi cu șareta 
C.A.P.-ului in interes per
sonal. Eu pun la vot pro
punerea de a fi iertat. Cine

POTENTIOMETRELE 
Șl SFÎRȘITUL 

LUNILOR

— Exact. Sint ținute peste 
programul de lucru cite 
două ori patru ore. Unele 
au copii mici, altele...

Dragi tovarăși, am înțe
les. Am trimis scrisoarea 
dv. la forurile competente. 
Dar avem și noi o între
bare nevinovată : cine mai 
e președinte al comitetului 
sindical la dv. ?

E CINEVA ÎMPOTRI 
VĂ ? SE ABȚINE 

CINEVA ?

e pentru, cine e contra ? Se 
abține cineva ?... Mulțu
mesc. Deci trecem în pro
cesul verbal SE IARTĂ.

Semnatarii scrisorii ne în
treabă : „Dumneavoastră îl 
IERTAȚI ?

Cum să nu 1

Două acte, cu un conținut absolut 
contradictoriu, sint încopciate ală
turi în dosarul cu problemele de 
protecția muncii al Direcției de in
dustrie locală a Consiliului popular 
județean Buzău. Unul, trimis de 
procuratura județeană, semnalează 
încălcări ale legislației 
goare privind protecția 
la cîteva întreprinderi 
dustrie locală, printre 
„Flacăra" din Buzău ; celălalt, în
tocmit de compartimentul auxiliar 
pentru protecția muncii din între
prinderea „Flacăra", evidențiază 
succesele întreprinderii în ceea ce 
privește îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și se termină cu o che
mare la întrecere adresată unități
lor subordonate direcției.

Ce constatări prilejuiește 
și o scurtă vizită 
căra" ? De pildă, la 
de prefabricate — unde 
struit o hală, tocmai pentru elimi
narea activităților în spații libere, 
neprotejate — cel puțin 20 de fie
rari lucrau în ploaie și vînt. în hala 
mare a poligonului nu se vedea la 
doi pași din cauza aburului. De ce 
nu se respectă condițiile autorizate 
de lucru ? Directorul întreprinderii, 
Marin Aristide, afirmă că ceea ce 
vedem constituie un accident (deși 
situația durează de citeva luni...). 
La unele sectoare lipsește echipa
mentul de protecție. Lipsesc, de a- 
semenea, utilități sociale : spă
lător, dușuri, vestiare. Condițiile ele
mentare de igienă, la instalațiile 
sanitare, sînt neglijate. „S-au efec
tuat cîteva controale din partea di
recției — ne spune ing. Nicolae 
Banciu. S-au dat termene de reme
diere, s-a insistat pentru obținerea 
unor fonduri". într-adevăr, la dosar 
există grafice de control, planuri de 
măsuri. Dar termenele stabilite 
pentru rezolvarea unor probleme 
foarte importante au fost mereu 
depășite, aplicarea în practică a in
dicațiilor date a rămas necontro
lată. La adunările generale ale sa
lariaților din întreprindere nu s-a 
discutat niciodată despre protec
ția muncii, cu toate că — la un 
inventar sumar al măsurilor ce tre
buiau luate de întreprindere pentru 
îmbunătățirea situației — s-a con
statat că 26 din 30 de cazuri pu
teau fi rezolvate, cu posibilități in
terne, in curs de o lună sau două.

O situație asemănătoare întîlnim 
la întreprinderea de industrie lo
cală „Partizanul", din Rm. Sărat, 
„în septembrie și noiembrie 1970, 
în aprilie 1971 s-au făcut controale 
riguroase" — ne spune Nicolae Ban
ciu, directorul direcției județene de 
industrie locală, recunoscind implicit 
ineficacitatea controlului întreprins 
de tehnicienii direcției. Nu este de 
mirare : în sectorul industriei locale 
nu s-a analizat nici o dată, la nivel 
județean, situația protecției muncii ; 
cînd, după repetate controale și gra
ve deficiențe constatate, Inspectora
tul județean pentru protecția mun

cii propune sancționarea aspră a 
directorului și inginerului șef al 
întreprinderii, direcția județeană 
schimbă sancțiunile în altele mai 
ușoare. Deși în ultimul an s-au în
registrat in întreprindere 12 acci
dente de muncă, în darea de seamă 
prezentată la adunarea generală a 
salariaților i se rezervă protecției 
muncii jumătate de pagină, redac
ta ~ la modul general. Pe de altă 

întreprinderea nu a putut
tată la 
parte, ________ ___ __ ,____
cheltui 140 000 lei pentru îmbună
tățirea ' ", ;__
rece direcția județeană a uitat să-i 
comunice existența fondurilor !

Inginerul șef al întreprinderii, Ni- 
coiae Posea, susține : „Nimic nu 
mai depinde de noi !“ Totuși, la ul
timul control, s-au descoperit 35 de 
deficiențe care puteau fi rezolvate 
imediat, cu forțe proprii. Nu e ne
voie de cine știe ce cheltuială, sau 
de intervenții din afară, pentru a 
repara instalația deteriorată de la ' 
grupul social, pentru a repara gră
tarele și băncile, pentru a reface 
tencuiala, a curăța vestiarele ș.a. 
Trebuia oare să vină un control 
pentru ca toate acestea să ajungă 
la cunoștința conducerii întreprin
derii ? „Așteptăm fonduri pentru a 
face ventilația corespunzătoare la 
sablaj" — spune directorul Eugen 
Citac. Nimeni — și sînt destui teh
nicieni aici — nu s-a gîndit la fap
tul atît de simplu că, pentru res
pectarea condițiilor de lucru nor
male, în acest caz, dirijarea fur
tunului s-ar putea face și din afara 
cabinelor de sablaj.

Exemplul de mai sus, ca și multe 
altele, confirmă că avem în primul 
rind de-a face cu încălcări ale nor
melor de protecția muncii datorate 
superficialității, lipsei de interes 
tocmai din partea celor în primul 
rînd chemați să vegheze la respec
tarea lor ; toleranța față de aseme
nea încălcări ale normelor de pro
tecția muncii — manifestată din 
partea conducerii întreprinderii, a 
șefilor de secții, a maiștrilor — face 
ca. în unele sectoare, chiar și cei 
care au echipament de protecție să 
nu-1 folosească, să ignore reguli e- 
lementare de tehnica securității 
muncii. La atelierul SDV, strungarii 
Eugen Filimon și Ion Ciurlă nu fo
loseau nici ecranul strungului, nici 
ochelarii de protecție. Ion Dobrin, 
șeful secției — care era de față — 
justifică : „Lucrează de ani de zile 
așa, nu li se întimplă nimic". Este 
o mostră de-a dreptul alarmantă a 
unui mod foarte răspîndit de a privi 
lucrurile. Toate aceste constatări 
dovedesc că atît întreprinderile, cit 
și direcția de industrie locală tre
buie să facă eforturi susținute, 
să-și modifice optica asupra proble
melor protecției muncii, pentru ca, 
în cel mai scurt timp, situațiile 
cum sînt cele semnalate să fie de
finitiv trecute în domeniul amin
tirii.
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pagina econo mică
Slobozia se numără printre noile reșe

dințe județene care, datorită marilor efor
turi de investiții făcute de stat în ultimii 
ani, se înscrie tot mai rapid, o dată cu în
treg județul Ialomița, în coordonatele dez
voltării industriale. în ultimii doi ani, aici 
au fost puse în funcțiune trei mari obiec
tive industriale : fabrica de ulei, fabrica de 
produse lactate și filatura de bumbac. Fie
care dintre ele însă se află în prezent în- 
tr-o situație nu tocmai fericită ; după in
trarea în exploatare au mai rămas de 
executat sau de remediat o seamă de lu
crări de investiții care, din păcate, au fost 
abandonate, pur și simplu, după consu
marea actului festiv. Multe lucrări prevă
zute în proiecte și care condiționează des
fășurarea normală a producției n-au fost 
nici acum începute, în vreme ce altele sînt 
executate doar parțial sau au fost respinse 
la recepție ca necorespunzătoare. Este lesne 
de înțeles că aceste numeroase „codițe" 
influențează negativ 
situația economică și 
financiară a noilor 
unități industriale.

Pentru aprovizio
narea cu materie 
primă și ambalaje, 
de exemplu, proiec
tantul a prevăzut la 
fabrica de ulei cinci 
linii de garaj, care 
trebuiau date în ex
ploatare în luna iu
nie 1969, odată cu 
fabrica. Pînă acum 
s-au construit numai 
patru, dar practic 
sînt utilizabile doar... 
trei. Întreprinderea 
de oonstrucții-mon- 
taj din București 
(I.C.M.B.) n-a execu
tat linia principală de 
manevră, iar una din 
cele 4 linii socotite 
terminate, este inuti
lizabilă din cauza lip
sei unei porțiuni din 
cuprinsul ei,, pe o 
distanță de vreo 80 
metri. Un calcul su
mar arată că dacă 
nu va fi încheiată 
cit mai grabnic a- 
ceastă lucrare, sume
le ce vor fi plătite 
pentru locații în 
acest an, vor echiva
la valoarea liniei.

Același construc
tor (I.C.M.B.), ace
lași stil de lucru și 
la fabrica de produ
se lactate. Dotată cu 
utilaje din cele mai 
moderne, noua uni
tate a industriei a- 
limentare nu are nici 
un an de funcționa
re, dar necazurile 
provocate de lucrări
le neterminate s-au ținut lanț încă de la 
debut. Chiar în primele luni, mari cantități 
de produse au fost rebutate. Cauza — insu
ficiența aburului necesar prelucrării lapte
lui pentru toate produsele. Or, aceasta afec
tează serios îndeplinirea planului la anu
mite sortimente.

— Neasigurarea constantă a aburului la 
parametrii tehnologici duce la deprecierea 
calitativă a produselor — ne spune inginera 
șefă a fabricii, Aurora Bălăiescu, în pri
mele zile ale lunii mai, o defecțiune la 
unul din cazanele centralei termice, care 
deservește cele trei unități, a dus la altera
rea a 34 tone lapte degresat, pregătit pen
tru lapte praf. Și acesta nu este un caz 
izolat.

Toate aceste neajunsuri sînt rezultatul 
tărăgănării lucrărilor de extindere a cen
tralei termice, care urmează să asigure a- 
burul necesar celor trei unități.

E de neînchipuit ca o unitate cu profil 
alimentar să funcționeze normal fără insta
lațiile frigorifice necesare procesului tehno
logic și păstrării produselor. Lucrările sint 
demult începute, dar tot de mult timp sînt 
lăsate în părăsire de întreprinderea „Frigo
tehnica" București. E vorba de tunelele con
gelatoare pentru unt și de depozitele frigo
rifice pentru cașcaval și unt. Lipsa acestor 
instalații a determinat nerealizarea unei 
producții de unt in valoare de aproape o 
jumătate milion de lei, cu toate că fabrica 
dispune de o instalație de prelucrare de 
mare capacitate.

Desigur, răspunderea principală pentru 
situația în care se află cele trei unități in
dustriale din Slobozia revine constructoru
lui. Dar unele lucrări sînt în impas și da
torită spiritului concesiv de care au dat do
vadă ceilalți factori — proiectant, titular, 
beneficiar — care n-au urmărit punct cu 
punct realizarea diferitelor componente ale 
investițiilor, chiar și după ce „s-a dispus 
luarea unor „măsuri". Instalația de de- 
sulfunzare a apei de la fabrica de ulei a 
fost respinsă la recepție în ianuarie 1970, 
după șase luni de la punerea în funcțiune, 
pentru că nu întrunea oondițiile normale de 
exploatare. Cîteva luni mai tîrziu, o comi
sie de expertiză constituită din reprezen
tanți ai proiectantului, beneficiarului și con
structorului a stabilit un plan de măsuri 
și „termene ferme". întrucît de atunci nu 
și-a făcut apariția vreo altă comisie care 
să constate că nu s-a realizat nimic din tot 
ce s-a hotărît, instalația în care au fost 
investiți aproape 9 milioane lei se află și 
acum în același stadiu, adică nu este utili
zabilă.

Era de așteptat ca, după atitea tărăgănări, 
activitatea să intre, in sfîrșit, pe făgașul 
normal. Au avut loc recent și unele con
ciliabule în acest scop între reprezentanții 
constructorului și ai beneficiarului, dar re

LA TREI FABRICI NOI

DIN SLOBOZIA

LUCRĂRILE 
NETERMINATE 
afectează grav 

volumul si călită- 
tea producției

virimentul așteptat nu s-a produs. Dife
rendele financiare acumulate în timpul 
execuției se află acum la punctul critic, lu
crările fiind sistate din acest motiv. Iată și 
opiniile părților angajate în dispută: „De
vizul a fost în întregime epuizat. N-am 
avut altă soluție. A trebuit să întrerupem 
lucrările" — se justifica ing. S. Covaliu, 
directorul grupului de șantiere Slobozia a 
întreprinderii de construcții-montaj Bucu
rești. „La fabrica de ulei, bani au fost, dar 
beneficiarul a refuzat plata, motivind că lu
crările sînt necorespunzătoare" — a adăugat 
unul din specialiștii sucursalei Băncii de 
investiții.

Pe de o parte, conducerea întreprinderii 
de construcții-montaj București, uni
tatea care este antreprenorul general pen
tru toate cele trei noi unități, condiționează 
reînceperea lucrărilor de plata unor pre
supuse restanțe din 1970 : 800 000 lei la fa
brica de ulei, 2,1 milioane lei la fabrica de 

produse lactate, alte 
milioane la filatură
— sume contestate 
de beneficiari. „Nu 
vom relua lucrul pî
nă ce nu primim ba
nii pe tot ce am e- 
xecutat anul trecut"
— avertizează ing. N. 
Popescu din cadrul 
I.C.M.B. Pe de altă 
parte, beneficiarii re
fuză să plătească, re- 
clamînd terminarea 
în întregime a tutu
ror lucrărilor și re
facerea celor neco
respunzătoare.

Dincolo de consi
derentele de ordin fi
nanciar am reținut 
din acest context și 
unele aspecte ce țin 
de etica profesională, 
de răspunderea con
structorilor pentru
realizarea lucrărilor 
încredințate. Sînt 
concludente în acest 
sens cuvintele ing. 
Constantin Datcu, 
șeful serviciului me- 
canic-șef de la fabri
ca de ulei: „Să în
trerup! lucrările cînd 
mai erau de montat 
doar cîțiva metri de 
conductă, pentru a 
face racordul la ca
nalizarea interioară, 
nu-i o treabă ingine
rească!" Urmările ți
nui asemenea act de 
indiferență sînt din
tre cele mai grave : 
săptămînal producția 
este sistată din cau
za blocării canaliză
rii. Anual se cheltu
iesc peste o sută de 
mii de lei cu diverse 

improvizații pentru evacuarea apei uzate.
în aceeași ordine de idei, la Filatura de 

bumbac am surprins recent „pe viu", una 
din consecințele lucrului de mîntuială. Din 
cauza unor deficiențe constructive la re
țeaua de canalizare, în timpul unei ploi mai 
de lungă durată apa a pătruns printr-o 
gură de canal în hala de fabricație. Din 
burlanele montate în interior apa de 
ploaie s-a revărsat, de asemenea, nestin
gherită în hală. A fost întreruptă produc
ția, s-au luat măsuri pentru protejarea ma
șinilor. Cîteva ore, colectivul filaturii a fost 
mobilizat pentru repunerea fabricii în func
țiune. Am reprodus această secvență tocmai 
pentru a sublinia că, în bună parte, obser
vațiile beneficiarilor sînt întemeiate.

Remedierea situației în care se află cele 
trei noi unități industriale din Slobozia nu 
suportă amînare. Cele cîteva fapte relatate 
sînt suficient de concludente pentru a do
vedi că fiecare unitate în parte nu-și poate 
desfășura normal activitatea din cauza nu
meroaselor lucrări de construcții rămase 
neexecutate sau neremediate. Este, în pri
mul rînd. datoria constructorului să-și ono
reze neîntîrziat obligațiile ce-i revin prin 
contract. întreaga suită de argumente pro 
și contra care vehiculează în prezent între 
constructor și beneficiar s-a dovedit fără 
temei, fiind doar un nefericit prilej de a 
pierde timpul în discuții sterile. Singurul 
argument demn de luat în seamă — și de o 
parte, și de alta — rămîne faptul că în fie
care din cele trei noi unități s-au investit 
zeci și zeci de milioane de lei și, de aceea, 
nimănui nu-i este îngăduit să prejudicieze 
în vreun fel eficiența scontată de pe urma 
unui asemenea efori de investiții făcut de 
stat, de popor.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii*

Unitățile care fac parte din Grupul 
industrial petrochimic de la Ploiești, 
au intrat — toate — în funcțiune în 
ultimii ani. Ele au fost dotate cu in
stalații moderne, cu parametri ridi
cați de funcționare. în imagine : ope
ratorul Andrei Nicolae supraveghea
ză de la acest tablou de comandă 
funcționarea instalației de izomeri- 

zare de la complexul de xileni 
Foto : Gh. Vințilă

ERORI PĂGUBITOARE
Puncte de vedere privind cauzele 

scăderii producției de plante 

medicinale și tehnice

Publicarea articolului „Supralefe mai mari 
pentru cultivarea plantelor medicinale', cit și 
a punctului de vedere al Direcției generale a 
agriculturii județului Brașov au determinat și 
alte luări de poziție privind cauzele care iac sd

scadă producția la plantele medicinale șl la 
unele plante tehnice. O observație comună este 
că aceste culturi nu se amplasează In unită
țile agricole care întrunesc condițiile naturale 
necesare obținerii unor recolte mari.

Lucrez de 17 ani în specialitate și 
am trăit adesea amărăciunea omului 
care își desfășoară activitatea într-un 
domeniu tratat ca o cenușăreasă. 
Este vorba de plantele medicinale și 
aromate. Este .firească, deci, satisfac
ția pe care o încerc acum cînd constat 
că problema acestor culturi este re
considerată și că în paginile presei 
noastre centrale se dezbat aspecte re
feritoare atît la organizarea acestui 
sector, cît și la căile și mijloacele de 
sporire a producțiilor.

Am citit articolul „Suprafețe mal 
mari pentru cultivarea plantelor me
dicinale" apărut în „Scînteia" din 4 
aprilie a.c. ca și punctul de vedere al 
direcției generale a agriculturii Bra
șov, publicat în același ziar la 24 
aprilie a.c. Deși nu ne considerăm 
printre cei vizați în scrisoarea tov. 
ing. Ion Mănoiu, dorim să ne pre
zentăm punctul de vedere, nu de dra
gul de a face opinie separată, de a 
găsi vinovați sau de a lua apărarea 
cuiva, ci pentru a ne aduce contri
buția la cunoașterea mai precisă a 
problemelor, în vederea găsirii rapi
de a celor mai potrivite soluții de 
rezolvare a lor.

începînd cu planificarea suprafețe
lor la nivelul direcțiilor agricole ju
dețene și tesrminînd cu efectuarea 
celei mai simple lucrări de cultivare 
în cadrul cooperativelor agricole, 
plantele medicinale și aromatice au 
avut de suferit din motive adminis- 
trativ-organizatorice. în cele mai 
multe județe, chiar și în unele cu 
tradiție în acest domeniu, planifica
rea excludea posibilitatea rezervării 
de suprafețe pentru aceste specii. Or
ganele CENTROCOOP duceau o 
muncă sterilă în acțiunea de contrac
tare. Plantelor medicinale nu li se 
creaseră condiții să se impună singure 
cultivatorilor prin rentabilitatea lor. 
Aceasta a contribuit la restrîngerea 
suprafețelor cultivate. Direcția gene
rală agricolă Brașov s-a abătut de 
la o astfel de practică începînd cu 
anul 1970 cînd a trecut la întocmirea 
calculațiilor de plan și pentru aceste 
specii, insistînd pentru însușirea lor 
de către cooperative. Dar în ceea ce 
privește repartizarea unor astfel de 
culturi pe unități se observă tendințe 
opuse : direcția generală agricolă in
sistă pentru amplasarea majorității 
lor înspre zona Făgăraș, cu multe te
renuri improprii acestor culturi, unde 
există unități slabe din punct de ve
dere economic cu dorința de a le re
dresa pe calea introducerii plantelor

★

în multe județe ca Suceava, Brăila, 
Teleorman, Vaslui, Botoșani etc. s-au 
luat măsuri concrete în vederea ex
tinderii culturii plantelor medicinale. 
Ca urmare, sarcinile de contradțare 
s-au realizat sau au fost chiar de
pășite. în alte județe : Constanța, 
Prahova, Covasna etc. s-au mai con
tractat unele suprafețe, dar fără să 
se realizeze planul integral. Cu totul 
altfel stau lucrurile in județele Arad, 
Argeș, Brașov, Buzău, Harghita care 
n-au dat atenție acestei acțiuni. La 
sporirea producției de plante medici
nale trebuie să ooncure în primul 
rînd direcția generală județeană a 
agriculturii. Cunoscînd în amănunt 
posibilitățile pe plan județean, etă- 
pînind modul de repartizare a supra
feței arabile pe culturi, ea are datoria

medicinale și aromatice. în asemenea 
condiții nu se pot obține recolte mari 
și economice.

O altă cauză care a dus la redu
cerea suprafețelor și mai ales la scă
derea producțiilor a constituit-o dis
persarea suprafețelor în unitățile 
agricole. Centrocoopul, pentru a-și 
realiza suprafețele stabilite prin plan 
era nevoit să accepte contractarea 
chiar și numai a două hectare într-o 
unitate. Este de la sine înțeles că o 
suprafață de cîteva hectare pentru 
plante medicinale va fi luată în dis
cuție totdeauna la urmă. Cultura sau 
culturile se vor amplasa pe terenu
rile oare rămîn disponibile, bineînțe
les, cele mai rele, suprafața se va 
pregăti și însămînța numai la urmă. 
Lucrările de întreținere se vor exe
cuta după ce s-au terminat celelalte 
culturi din unitate, iar recoltarea, 
dacă nu este uitată, se face la mo
mentul nepotrivit, cu pierderi. în 
asemenea situații chiar dacă plantele 
medicinale nu s-au compromis, au dat 
rezultate slabe și de aceea coopera
torii nu doresc să mai audă pe viitor 
de ele. în felul acesta s-a compromis 
însăși ideea cultivării plantelor me
dicinale și aromatice. Iată de ce con
centrarea suprafețelor cultivate cu 
plante medicinale și aromatice repre
zintă o cerință de prim ordin.

Zonarea și concentrarea culturilor 
de plante medicinale și aromatice 
constituie șl calea prin care se ajunge 
la înființarea de ferme specializate, 
capabile să asigure materia primă 
pentru industria de medicamente 
autohtonă, pentru export și în ace
lași timp, o eficientă economică spo
rită în cooperativele agricole. Desi
gur, înființarea fermelor specializate 
necesită să se țină seama de cîteva 
considerente care îmbracă două mari 
aspecte : prezența condițiilor naturale 
favorabile cultivării unor specii și a 
posibilităților economice a cooperati
velor agricole, precum și existența cit 
mai aproape a uscătoarelor, distilă- 
riilor care prelucrează materia pri
mă. în aceste situații, factorul orga
nizatoric și cel tehnic pot asigura 
cadrul adecvat realizării producțiilor 
sporite și de calitate superioară. în 
astfel de condiții nu va mai fi acuzat 
Centrocoopul de compromiterea cul
turilor de mentă la Zărnești și Dum- 
brăvița. Fiindcă astăzi, acest organ 
nu poate interveni direct și eficient, 
(chiar dacă se străduiește) ca o cul
tură contractată să fie semănată, 
plantată, întreținută, recoltată la timp

*

să stabilească zona cea mai favorabilă 
cultivării plantelor medicinale și aro
matice ținînd seama în repar
tizarea acestor culturi de tradi
țiile și de specializarea cooperati
velor agricole. Or, direcția generală 
agricolă a județului Brașov nu a ți
nut seama de aceste cerințe. La 
mac, de exemplu, s-au contractat 
doar 65 tone față de 180 tone 
cît era în plan. De ce ? Cea mai 
mane suprafață cu mac a fost repar
tizată cooperativelor agricole din zo
na Făgăraș unde această cultură este 
mai puțin cunoscută, iar terenurile 
sînt necorespunzătoare. Cu totul alta 
ar fi situația dacă s-ar fi avut în ve
dere cooperative cu tradiție și care 
în trecut au obținut rezultate bune 
cum sînt Săcele, Hălchiu, Cristian 
etc. Procedindu-se altfel, s-au redus,

și în condiții bune. Centrocoopul, în 
sistemul actual, asigură materialul 
de înmulțire și asistență tehnică la 
nivelul posibilităților. Dar in multe 
cazuri nu și-a. onorat sarcinile și atri
buțiile oare i-au revenit.

Și fiindcă lucrez în cercetare, am 
fost obligat să rețin părerea tov. 
ing. I. Mănoiu referitoare la cerce
tare. Problema nu poate fi lăsată la 
o parte. Situația din cercetare trebuie 
analizată concomitent cu cea din pro
ducție și credem că se poate rezolva 
prin crearea unei unități de cercetare 
specializate. Este greu de imaginat 
că se poate produce necesarul de 
plante medicinale fără zonarea cul
turilor, fără folosirea metodelor efi
ciente de cultivare, recoltare, uscare, 
fără linii și soiuri productive și de 
calitate superioară. Pe baza studiilor 
și experiențelor laboratorului de spe
cialitate de la Brașov am indica, de 
exemplu, ca plantațiile de mentă în 
județul Brașov sau cele de care răs
punde Agenția de plante medicinale 
Brașov să nu fie amplasate spre zona 
Făgăraș (Dumbrăvița) ci să se con
centreze dacă nu toate în jurul Bo- 
dului unde există distilărie și terenuri 
ideale, cel puțin spre zona Sf. 
Gheorghe.

înființarea unor obiective Industria
le de prelucrare a plantelor medici
nale solicită cantități mari de saschiu 
(Vinca minor). Această specie se co
lectează acum din flora spontană. 
Peste 2—3 ani va fi nevoie ca ea să 
se cultive pe mii de hectare. Pentru 
aceasta sînt necesare indicații în le
gătură cu întreaga tehnologie de cul
tivare, recoltare, uscare a acestei 
specii noi. Sint necesare sușe valo
roase la cornul secarei, linii șl soiuri 
bogate în principii active la mac, da
tura, sceschiu, forme superioare la 
mentă, lavandă, mușețel etc. Deci 
un sector de producerea plantelor 
medicinale bine organizat nu se poate 
lipsi de rezultatele cercetării.

Sintem convinși că rezolvarea pro
blemei plantelor medicinale și aro
matice trebuie să aibă in vedere și 
aspectele de producție și cele de cer
cetare. Apreciem ca pe o eroare pă
rerea potrivit căreia este mai impor
tantă o latură a problemei decît alta 
și că cercetarea ar trebui să rămînă 
în urrpa producției.

dr. ing. A. M. MIHALEA
șeful laboratorului 
de plante medicinale și aromatice 
din S.C.C.P. Măgurele-Brașov

★

de la bun început posibilitățile de a 
se încheia contracte în condiții 
cane să asigure cel puțin producția 
planificată.

Departe de noi intenția de a as
cunde unele neajunsuri care s-au 
manifestat la organele noastre ,de 
contractare. Pentru ca să rezolvăm 
bine problemele, nu trebuie să arun
căm vina unii pe alții, ci să ne unim 
eforturile în vederea obținerii de 
producții sporite. Este o cerință a 
economiei țării, cerință care trebuie 
satisfăcută.

ing. Florentin CRĂCIUN 
directorul Direcției tehnice 
de plante medicinale din Centrala 
de contractări și achiziții- 
CENTROCOOP

REALIZĂRI ALE PETROCHIMISTILOR PLOIESTENI
» J

IN FABRICAREA POLIETILENEI
După cum se știe, polie

tilena, acest produs cu mul
tiple întrebuințări în in
dustria bunurilor de con
sum, s-a fabricat pentru 
prima dată în țară la Com
binatul petrochimic Brazi- 
Ploiești. Azi, at.it la fabrica 
de mase plastice din Buzău, 
cit și la cea din Iași, sau la 
„Flaro“-Sibiu, polietilena 
ploieșteană este apreciată, 
ea avînd caracteristici simi
lare și competitive cu po
lietilena produsă în alte țări. 
Certificate de calitate a pri
mit polietilena românească 
fabricată la Brazi-Ploiești 
și de la o serie de firme 
străine. întreprinderea bra
ziliană „Mundus", de pildă, 
din 1968 și pînă în prezent 
își reînnoiește continuu con
tractele, cerînd mereu can
tități sporite de polietilenă. 
Sînt de reținut și aprecie
rile unei alte cunoscute fir
me, „Renolit" din Republica 
Federală a Germaniei, care, 
într-o corespondență, sub
linia faptul că „polietilena 
românească corespunde pe 
deplin cerințelor". O firmă 
din Grecia laudă și ea pro
dusul, iar organizații comer
ciale chineze solicită o su
plimentare a cantităților 
contractate.

Datorită acestor cerințe,

s-a ajuns ca 65 la sută din 
producția de polietilenă ob
ținută în prezent la combi
natul petrochimic Brazi- 
Ploiești să fie livrată la ex
port. Pentru a se onora ce
rerile interne și externe, co
lectivul combinatului a cău
tat să utilizeze cît mai bine 
instalațiile existente. Prin u- 
nele modificări de tehnolo
gii, prin aplicarea unor ino
vații și raționalizări s-a a- 
juns ca parametrii tehnici 
proiectați să fie depășiți încă 
de acum doi ani, realizîn- 
du-se, pes*e plan, însemna
te cantități de produse. 
Printr-un studiu elaborat a- 
nul trecut de către specia
liștii de aici și pus în apli
care în acest an, se va a- 
junge ca în trimestrul IV, 
producția fabricii de polie
tilenă să sporească cu 8 000 
de tone. Este demn de ară
tat că această cantitate su
plimentară se va realiza pe 
aceleași spații construite, cu 
un mic supliment de utila
je. Procedîndu-se astfel se 
traduc în faptă indicațiile 
prețioase ale conducerii de 
partid, de a folosi mai bine 
rezervele interne.

Petrochimiștii ploieșteni 
se preocupă nu numai de 
creșterea producției, ci și de 
diversificarea ei, căutînd să

fabrice acele sorturi de po
lietilenă mult cerute de par
tenerii interni și externi. 
Datorită unor cercetări în 
laboratorul uzinal, a colabo
rării strînse cu Institutul 
petrochimic din Ploiești, se 
produc azi cîteva sorturi de 
polietilenă foarte solicitate : 
„F-121", (pentru fabricarea 
ambalajelor de rezistență, 
folosite la îngrășăminte și 
produse chimice, „F-322" 
(pentru folie necesară agri
culturii și pentru diverse 
ambalaje ușoare folosite în 
industria textilă și comerț), 
sorturile industriale „1-721", 
„1-711 “, „F-512" și „K-322", 
din care se produc mii și 
mii de articole de uz cas
nic, piese pentru automo
bile, flori artificiale, izola
tori pentru cablurile televi
zoarelor și antenelor și, în 
general^ articole diverse 
pentru întreaga industrie e- 
lectrotehnică.

Colectivul combinatului, 
sectorul său de concepție 
experimentează în prezent 
polietilena care rezistă la 
flacără. Ea se va folosi cu 
mare succes în protecția 
sectoarelor de lucru cu scîn- 
tei, la izolări ale zonelor 
fierbinți. De asemenea, spe
cialiștii combinatului se pre
ocupă de asigurarea unei

rezistențe mai mari a foliei 
de polietilenă folosite, mai 
ales, în agricultură. S-au fă
cut probe cu noi tehnologii 
și noi soluții de fabricare, 
dînd rezultate excelente. în 
curînd, realizările cercetă
torilor din stația-pilot se vor 
introduce în producția in
dustrială. S-ar mai putea a- 
minti și de faptul că la com
binatul petrochimic din 
Brazi-Ploiești, în colaborare 
cu rafinăriile din localitate, 
se caută rezolvarea proble
mei dispariției mirosului 
caracteristic de ulei ars pe 
care-1 mai capătă în pre
zent polietilena la prelu
crare.

Această muncă susținută 
în laborator, cît și în secții, 
la instalațiile de prelucrare, 
pentru continua îmbunătă
țire a calității polietilenei, a 
diversificării sortimentelor, 
a creșterii randamentului 
pe fiecare utilaj, reprezintă 
cea mai concretă dovadă a 
pasiunii, a entuziasmului cu 
care lucrează muncitorii, 
tehnicienii, inginerii, cerce
tătorii combinatului petro
chimic.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

CONTRASTE

• La înălțime!
Acum doi ani, rîul 

Buzău a ieșit din mat
că, a distrus drumuri 
și, pe alocuri, calea 
ferată. Isprava a repe
tat-o și anul trecut. 
Circulația pe linia 
Buzău-Nehoau a fost 
întreruptă. Trenul nu 
mai putea merge 
decît pînă la jumătatea 
rutei. întreprinderile, 
mai cu seamă cele fo
restiere din bazinul su
perior al rîului Buzău, 
au întîmpinat foarte 
mari greutăți la trans
port și aprovizionare. 
Mii de oameni, care se 
deplasau în fiecare zi 
cu trenul erau în cău
tarea altui mijloc de 
transport. De aceea, 
linia trebuia reparată 
cît mai repede. Ca ur
mare a măsurilor luate 
de constructor (între
prinderea de construc
ții căi ferate Iași, șan
tierul 65 Buzău), lucră
rile au demarat în 
condiții bune. Con
structorii au predat cu 
mult mai devreme, sec
tor după sector, trenul

înaintînd cu fiecare 
lună spre gura exploa
tărilor forestiere. In 
condiții deosebite de 
muncă s-au executat 
canale de abatere și 
dirijare, terasamente, 
betoane la îndiguiri 
etc. Și iată că întreaga 
lucrare, valorînd zeci 
de milioane de lei, a 
fost terminată cu două 
luni mai devreme. Fa
bricile din zonă au în
ceput să lucreze astfel 
la capacitatea normală. 
Prin folosirea resurse
lor locale, printr-o 
bună exploatare a uti
lajelor și organizarea 
lucrului în schimburi, 
s-a realizat o economie 
la prețul de cost de 
peste un milion lei, 
care se adaugă celor
lalte avantaje pe care 
le-a adus, pentru in
dustrie și populație, 
refacerea rapidă a căii 
ferate respective. Do
vadă că oamenii șan
tierului, constructorii, 
au făcut o treabă bu
nă, fiind la înălțime !

• Să nu ne întrebați

Un cunoscut proverb 
«pune că atunci cînd 
doi se ceartă, al trei
lea cîștigă. Numai că 
nu întotdeauna se în- 
tîmplă așa. Bunăoară, 
Combinatul de exploa
tare și industrializare 
a lemnului din Bacău 
și întreprinderea de 
reparat_utilaje și ma- 

Vatra 
de 
de 

ni- 
re-

șini (I.R.U.M.) 
Dornei se ceartă 
vred patru ani, dar 
cîștigat nu cîștigă 
meni. Dimpotrivă, 
zultă numai pierderi, 
iar păgubașul este sta
tul. Mobilul teribilului 
conflict ? Un transpor
tor cu role. A fost con
struit de I.R.U.M. în
că în 1967 și a costat 
frumușica
265 000 lei. La aducere 
in unitate, 
rul (C.I.L.
constată însă că trans
portorul nu corespun
de nevoilor producției, 
în consecință, după un 
an îl expediază înapoi 
constructorului. Așa

sumă de
beneficia-

Bacău)

• Lupii in

de oaie
Celor aleși în con

ducerea cooperativelor 
agricole de producție 
le revine sarcina de 
căpătîi de a veghea la 
păstrarea și dezvolta
rea avutului obștesc, 
în cooperativele agri
cole Silistraru, Unirea 
— secțiile Morotești. 
Lacul Sărat. Tichilești. 
din județul Brăila, nu 
se respectă acest im
perativ ; aici, pagu
bele în avutul obștesc 
însumează zeci și sute 
de mii de lei. Func
ționarea defectuoasă 
a posturilor de pază, 
depozitarea cerealelor 
la voia întîmplării, sub 
cerul liber, lipsa unui 
control permanent din 
partea consiliilor de 
conducere asupra inte
grității bunurilor au 
îndemnat pe unii, dor
nici de căpătuială, să

s-au stricat bunele re
lații. De atunci, între 
cele două unități se 
duce o aprigă dispută 
prin hîrtii, telefoane, 
delegați, pentru recu
perarea banilor inves
tiți. Din valorificarea 
unor repere și sub- 
ansamble, I.R.U.M. a 
reușit să obțină 63 700 
lei, pe care i-a înapo
iat beneficiarului. Res
tul (200 000 lei) mai 
către vară... In timp 
ce disputa continuă, 
producția suferă, ba
nii stau imobilizați și, 
colac peste pupăză, a- 
dică peste transportor, 
C.E.I.L. Bacău este o- 
bligat să plătească și 
penalizări pentru cre
dite restante! Ministe
rul Industriei Lemnu
lui, forul de resort, care 
cunoștea de la bun în
ceput situația, asistă, 
constată, dar nu desface 
nodul disputei. în
seamnă că cineva, de 
la contabilitate, stă de 
lemn... Cine-1 sus
ține 7

blană

se înfrupte cu lăcomie 
din averea <' 
că. Numai 
cooperativa
Silistraru s-au
35 de porci, 3 cai, 8 vi
ței, un tractor și a- 
proape un vagon de 
cereale. Dar chiar și 
unii din oei 
să vegheze la păs
trarea

obșteas- 
de la 
agricolă 

i furat

puși
ob-avutului

ștesc au „închis o- 
pentru că

„i
sechii“, 

simțeau cu „musca pe 
căciulă". Președintele 
C.A.P. Silistraru, Nis- 
tor Nicolae, se făcea 
că nu vede, pentru că 
delapidase și el 7 500 
lei. Ce a păzit însă 
obștea cooperatorilor, 
dacă, ascunși în blană 
de oaie, „lupii" au pu
tut să-și facă de cap 
atîta vreme ?

• Instalație

de uscat... zăpada
La Tupilați, în ju

dețul 
ceput 
cestui 
unei 
uscarea lucernei și tri
foiului. Ea are termen 
de punere în func
țiune luna noiembrie 
a.c. în acest scop, s-a 
asigurat documentația 
necesară, materiale de 
construcție sînt sufi
ciente și au sosit chiar 
utilajele care 
montate. Totuși, 
structorul 
derea de 
montaj 
Neamț) nu manifestă 
nici un interes pentru 
grăbirea lucrărilor. De 
mai multe săptămîni. 
pe șantier activitatea 
stagnează. Rar se văd 
cite 2—3 oameni mu
țind cărămizile din-

Neamț, a în- 
în primăvara a- 

an construcția 
fabrici pentru

trebuie 
___ con- 
(întreprin- 
construcții 

din Piatra

tr-un 
După 
tovarășul Nicuîai Po
pescu, directorul su
cursalei județene a 
Băncii Agricole, dacă 
lucrările vor continua 
într-un asemenea ritm, 
sînt slabe speranțe că 
fabrica va intra în pro
ducție la termenul sta
bilit. Apropo, de ter
men : atrage atenția 
că acesta este luna 
noiembrie, cînd în loc 
de lucerna și trifoi, 
pe cîmpuri se va găsi 
zăpadă. Oare 
de nutrețuri 
nate și-a propus 
■utilizeze, ca 
primă, 
probelor 
zăpada ? Ce va rezul
ta ? Bineînțeles, apă 
de ploaie !

loc în altul, 
cum apreciază

trustul 
combi- 

să 
materie 

la efectuarea 
tehnologice
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CRITERII Șl ATITUDINE 
ÎN CRITICA DE FILM

t V
PROGRAMUL I

Opțiunea marelui public pentru 
valorile autentice, stimularea sa în 
direcția descifrării sensurilor adtnci 
ale operei de artă cinematografică, a 
disocierilor necesare în cazul unor 
creații contradictorii depind — și nu 
în mică măsură — de competența și 
responsabilitatea criticii de film. 
Consemnînd eforturile încă inegale 
dar evidente ale organelor difuzării 
de a aduce pe ecrane producții re
prezentative pentru evoluția filmu
lui contemporan, ni se pare necesar 
să subliniem la începutul acestor 
însemnări, fără a ne propune o cri
tică a criticii, îndatorirea ca artico
lele pe care le publicăm în rubricile 
de cronică ale diferitelor ziare și re
viste, sau ale radioteleviziunii, să 
ofere spectatorilor criterii exigente 
și obiective de apreciere și de înțe
legere a fenomenului cinematogra
fic. Aceasta înseamnă a considera 
critica de film nu ca un teritoriu 
larg deschis încercărilor diletante 
sau exclusivismului unor „super- 
rafinați", ci ca un domeniu ai vieții 
artistice, culturale, cu toate rigorile 
etice, ideologice, estetice, profesio
nale care decurg de aici. Aceasta 
înseamnă a considera cinematogra
ful ca o artă de public și a ajuta 
publicul, îndeosebi publicul tînăr, 
in curs de formare, să fie, la rîn- 
dul său, tot mal sensibil la frumu
sețile și subtilitățile limbajului cine
matografic, să-și dezvolte simțul de 
ierarhizare a valorilor și discernă- 
rnintul critic față de ideile, de filo
zofia unui film.

Evoluția artei cinematografice im
plică această înțelegere a actului 
critic, oferind multiple subiecte de 
meditație și de discuție pe tema fil
mului ca fenomen social. Ne vom 
opri la un singur aspect, caracte
ristic — la faptul că, în ultimii ani, 
filmul de atitudine socială, politică, 
ilustrează una dintre cele mai via
bile tendințe care se afirmă în peisa
jul cinematografic occidentaL Este nu 
numai o revenire vizibilă la tradițiile 
umaniste ale cinematografului, ci, de 
multe ori, este răspunsei lucid al unor 
artiști de prestigiu la probleme ar
zătoare ale societății și ale timpului 
lor. De genuri diferite, aceste filme 
se situează pe trepte diferite din 
punctul de vedere al intensității pro
testului social — de la satira la adresa 
societății de consum (în comedii ca 
ale lui Jacques Tati), pînă la denun
țarea segregaționismuiui în filmele 
unui Stanley Kramer pînă la viru
lentele filme-document ale unor 
cineaști ca Dino Risi sau Gillo Pon
tecorvo, ori, mai recent, la filme 
care își propun demascarea interven
ției imperialiste în Vietnam (filmele 
unor realizatori ca Mike Nichols 
Robert Altman, de pildă).

„Cinematograful de atitudine", 
diversele sale ipostaze, dă o
plică cu adinei semnificații produc
ției evazioniste și adeseori nocive 
din punct de vedere educativ, care 
își caută drumul spre public mi- 
zînd pe rețetele uzate ale succesului 
comercial facil sau pe caracterul 
șocant al peliculelor dominate de ob
sesii erotice și de violență gratui
tă. Or, se întîmplă citeodâtă ca 
filme din această ultimă categorie
— mai ales dacă poartă semnătura 
unui cineast reputat ori la modă — 
să facă obiectul unor elogii fără re
zerve, al unor referiri scrise atră
gător dar care ignoră cu desăvîrșire 
limitele realizării respective, obse
siile patologice etalate poate cu 
artă dar și cu o lipsă de pudoare 
mai mult sau mai puțin ostenta
tivă. Unilateralitatea, referirile sen
tențioase sint derutante întotdeauna, 
și chiar filmele reușite invită adese
ori la discuții utile, în care contro
versele nu pot decît sluji clarificării 
opiniilor masei de spectatori.

Există filme în care protestul so
cial dobîndește o acuitate extremă
— ca în cazul dramaticei realizări a 
regizorului american Sydney Pollack 
„Și caii se împușcă, nu-i așa ?“, 
prezentată acum pe ecranele noas
tre. „Povestea" se petrece într-un 
oraș oarecare din Statele Unite, în 
timpul profundei crize economice 
din anii '30. Un „maraton" de dans, 
cu cîteva zeci de cupluri care vor

dansa pînă Ia epuizare zile și nopți 
în șir, «perind să câștige premiul 
rezervat acelei perechi — singura — 
care va rămîne pe ring după ce toate 
celelalte vor fi abandonat. Filmul 
urmărește acest concurs într-o des
fășurare care estompează treptat 
determinarea cronologică ; de la o 
secvență Ia alta, maratonul de dans 
se transformă într-o metaforă — de 
un relief cu totul ieșit din comun — 
semnificînd tragismul luptei pentru 
existență într-o societate 
zată, în care fericirea, 
sînt adeseori sacrificate 
unei iluzorii sau chiar 
supraviețuiri. Demascarea 
lență arareori întîlnită 
întregul mecanism al 
umane Impuse de structurile sociale 
este descris în imagini de un rea
lism convertit nu o dată in cruzime 
naturalistă. O cruzime accentuată 
de cinismul ipocrit al animatorului 
care exaltă — în termeni entuziaști, 
de sloganuri publicitare — cele mal 
oribile aspecte ale acestui „mara
ton", în fața publicului din sala de

dezumani- 
demnitatea 
ca preț al 
imposibile 
are o vio- 
pe ecran, 
degradării

puncte de vedere

sau

ln
re

dans venit aici să savureze mizeria, 
prăbușirea unor deznădăjduiți.

Incontestabil, „Și caii se împușcă, 
nu-i așa ?“ este filmul unor exce
lente performanțe actoricești. Rea
lizarea cinematografică are o ri
goare artistică și o putere de su
gerare deosebite. Protestul social 
este direct, fără nici un echivoc. 
Filmul lui Sydney Pollack invită to
tuși la o discuție cu tema finalității 
operei de artă cinematografică.

La adresa acestui film a fost for
mulat reproșul că, imbrăcînd forma 
paroxistice, demascarea devine, pe 
ecran, un spectacol crîncen, greu 
de suportat. Este un aspect care 
poate suscita controverse. Proble
ma rezidă insă nu în duritatea rela
tării, cît în filozofia care domină fil
mul, conferindu-i pînă la urmă un 
caracter profund deprimant.

In cadrul unui interviu publicat în 
revista „Cirtema ’70“ Sydney Pollack 
mărturisește că interpretarea alego
rică a filmului se apropie de ceea 
ce s-ar putea numi „tema autodis
trugerii", de o stare de spirit pro
prie anumitor tineri din țara sa, 
derutați, care — deși cred că acțio
nează într-un sens pozitiv — ajung 
la atitudini sau dorințe excesive, 
adeseori foarte autodestructive. „Am 
vrut — spune regizorul — ca acest 
film să fie, într-un fel, un avertis
ment". Avertismentul e, poate, im
plicit, dar ceea ce comunică filmul 
în primul rînd — prin finalul său — 
este ideea pesimistă a renunțării, 
concluzia că „viața este o porcărie" 
și că omului rănit în lupta pentru 
existență nu i se oferă altă ieșire 
decît moartea ; pentru că și „caii 
(răniți) sînt împușcați, nu-i așa 
Nu este vorba, evident, ca autorul 
filmului să fi găsit o soluție de 
„happy-end" sau să fi recurs la o 
formulă de compromis. Fapt este 
însă că această analogie deviază 
rechizitoriul — dresat de altminteri 
cu mijloace artistice aproape fără 
cusur — spre teritoriul unei filozofii 
a fatalității, în virtutea căreia în 
fața vicisitudinilor existenței într-o 
societate nedreaptă, inumană, sin
gura alternativă ar fi neantul.

Acest spirit a germinat o se
rie de pelicule ce nu au nici pe depar
te forța demascatoare și măiestria 
creației lui Sydney Pollack (și cu 
care, dealtminteri, nu suferă nici un 
fel de comparație). Ne referim la 
filmele curentului „underground", in
clusiv ale școlii newyorkeze sau ale 
unor „ramuri" europene (un „under
ground scatologic" — după expresia 
criticului și regizorului francez Claude 
Chabrol), filme primitive, dintre 
care am văzut cîteva și care exce
lează prin vulgaritate și violență de 
multe ori aberantă ; or, acest cine-

matograf care intitulează exhibițio
nismul drept... protest social este 
invocat citeodâtă ca exemplu al 
înnoirilor revoluționare în arta fil
mului... Am citat, ca într-o paran
teză, cazul acestui curent pentru că 
el ne invită, credem, să fim mai 
circumspecți față de manifestările 
gălăgioase ale non-conformismului 
de suprafață, de atitea ori întilnit în 
evoluția contradictoria a artei cine
matografice. Nu este elocvent, în 
acest sens, faptul că un cineast ca 
Jean Luc Godard, de exemplu — 
pastișat de atîția tineri regizori 
atrași de teribilism și adulat, pentru 
„îndrăznelile" sale formale, de atîț<a 
critici — a renunțat, public, la ge
nul de filme care i-au adus celebri
tatea, declarindu-se pentru o creație 
de actualitate, pe înțelesul și adre
sată spectatorilor obișnuiți 7

Deschiderea spre marele public este 
specifică, în genere, principalelor o- 
rientări ale cinematografului actual. 
Filmul de atitudine, filmul angajat 
este prin definiție destinat celei mai 
largi audiențe ; există apoi o semni
ficativă revenire în actualitate a ci
nematografului sentimentelor calde și 
pure, ca o reacție la climatul de vio
lență. Mutații în evoluția artei ci
nematografice, ca și în evoluția pu
blicului. Și este de căderea criticii de 
film să țină seama de aceste mutații, 
lărgind totodată sfera noțiunii 
de „accesibil" prin explicarea, 
interpretarea unor opere cinemato
grafice de certă valoare dar realizate 
într-o manieră mai puțin obișnuită, 
cu mijloace artistice care implică, u- 
neori, un efort de descifrare. Este ca
zul operei unor mari cineaști, crea
tori solitari ale căror filme — pagini 
de antologie cinematografică — re
flectă, o dată cu personalitatea com
plexă a autorilor, limitele concepției 
filozofice care le-a guvernat. Cu sub
strat social, invederind o poziția cri
tică față de unele realități ale so
cietății de consum, față de raportul 
dintre individ și civilizația contempo
rană — aceste filme propun adese
ori un punct de vedere sceptic, pe
simist asupra vieții, acreditează ideea 
incomunicabilității, a neputinței omu
lui de a depăși cadrul închis al exis
tenței sale. Ne gindim la necesitatea 
de a ajuta marele public să înțeleagă 
contradicțiile, limitele unei opere ge
nerate de alte realități, pentru a pu
tea ajunge la substanța ei profundă. 
Aceasta presupune, firește, di
socieri, o interpretare critică nu
anțată, de pe pozițiile concepției 
noastre asupra vieții, a dezvoltării so
ciale Notorietatea unui creator nu 
poate justifica timiditatea atitudinii 
critice, reducerea analizei la consi
derații generale, acea inhibare lesne 
de observat uneori. Pentru că rigoa
rea atitudinii critice înseamnă nu ne
socotirea unor valori ci, dimpotrivă, 
înseamnă că le respectăm înțelegîn- 
du-le. Și făcîndu-i și pe alții să 
le-nțeleagă.

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate. Tema : Necesi
tatea mișcării

9,00 Matineu duminical pentru 
copii10,00 Viața satului.

11,15 Albumul compozitorilor ro
mâni : Gheorghe Dumitrescu 

12,00 De strajă patriei
12.30 Trofeul de la Efes. Reportaj 

despre ansamblul „Călușul44 din Scornicești-Olt care a 
cucerit de curînd trofeul 
„Zeița de aur44 al Festivalu
lui internațional de folclor oe la Efes

13,00 Emisiunea în limba maghia
ră. Din cuprins : Țara în imagini — rubrică de actua
lități filmate; „D’ale carna- 
valului44 — premieră pe țară 
in limba maghiară; Program pentru copii 
Post-meridian — magazin duminical. In cuprins : • 
Cine vrea să fie copil — 
cine-verite despre copii • 
Noutăți la Electrecord • 100 de cărți în viziunea grafi
cianului Mihai Strujianu • 
Brassai — fotograful lui Pi
casso • Fotbal : C.F.R. Cluj 
— Rapid. Transmisiune de la Cluj • Turism : Chema
rea narciselor — reportaj • 
Definiția umorului dată de 
Teodor Mazilu • Teatru scurt ; „Ignoranții** de Du
mitru Solomon • Cîntece 
noi. Astăzi George Grigoriu. Solistă Ruxandra Ghiață
• Handbal masculin : Stea
ua — Dinamo București • 
Film serial pentru tine
ret : „Planeta giganților" (II) • Despre „Musica 
Nova“ cu Hilda Jerea • 
Moda de vară — repor
taj realizat la primul festival internațional al mo
dei desfășurat la București
• Caleidoscop • Fișă cine
matografică : Michele Morgan. Realizatori : EmanuelValeriu și Vlad Bîtcă 
1001 de seri — emisiune pentru cei mici
Telejurnalul de seară. Sport 
Reportajul săptămînii. „Tai
ne în- lut« — reportaj de 
Rodica Rarău și George Sti- nea

20.30 Film artistic : „Operațiunea 
Cicero44 cu James Mason și 
Danielle Darieux. Regia : I. L. Mankiewicz

M,15 întîlnire cu opereta : „Li
liacul" de Johann Strauss. 
Soliști: Magda Ianculescu, E- 
lena Simionescu, Iulia Bu- 

Valentin Teodo- Moldovan, loan
de noapte.

emisiunii

14,30

19,20

ciuceanu, 
rian, Vaslle Hvorov.

22,45 Telejurnalul 
Sport

23,00 închiderea
PROGRAMUL 2
30,00 Reîntîlnlre cu personaje în

drăgite de copil : Nică a Iul Ștefan a Petrii
Seară de balet : „Maurul din Veneția" — film core
grafic după tragedia „O- 
thello" de W. Shakespeare. Muzica, A. Maciavariani. 
Scenariul, regia și coregra
fia Vahtag Ceabuklanl. Ișl 
dau concursul orchestra și 
baletul Teaitrului de Operă 
șl balet din Tbilisi 
Buletin de știriCarnet bucureștean 
Reluarea serialului de sîm- 
bătă seara : „Incoruptibilii" 
închiderea emisiunii

21.55 
22.00 
22,10

D. COSTIN
23,00

7

a
în procesul de modernizare

Ainvățămîntului"

nată", metaforă a puterii centraliza
toare imperiale. Este de remarcat că 
in gravurile lui Diirer, în special in 
ciclurile reluate în aquaforte, căuta
rea intimității burgheze și a perfec
ționării proporțiilor anatomice spo
rește cu fiecare nouă planșă, deopo
trivă cu propensiunea pentru reda
rea nudului, în teme ca „Fortuna" 
(dacă nu cumva aici s-a inspirat di
rect din artă), sau ca „Vrăjitoarele". 
In orice caz, în Adam șl Eva, lucra
re din 1504, gravată și pictată deo
potrivă, nudurile, în manieră itali
ană, sînt construite și nu copiate. 
Ideea normei estetice, legea propor
țiilor ideale funcționează din plin. 
Este posibil ca prietenul său Jacopo 
dei Barbari, Venetian trăind la Niirn-

Marele jubileu
ALBRECHT

DOPER
oricărui artist

toarce la sistemul autonomiei locali
tăților cromatice, ca în anluminura 
gotică, după cum, odată depășită ex
periența încorporării raționalității e- 
lino-latine în canoanele anatomice și 
raporturile spațiale, revine la inspi
rația populară, de asemenea expre
sionistă ca registru, cum se vede din 
Ceaslovul (Stundenbuch) de la Augs
burg, lucrat pentru împăratul Maxi
milian de Habsburg la 1513, plin de 
drolerii medievale, chiar dacă une
ori anamnezia motivelor renașterii 
italiene funcționează și ea. Maximi
lian i-a fixat pictorului o pensie a- 
nuală, reoonfirmată de Carol Quin- 
tul, mare admirator al pictorilor, 
protector și al lui Tizian, 
ții, mai tîrziu. Rolul său

tor al 
de la 
„stilul 
„welsche", cum i 
se zicea familiar 
renascentismului, 
este slujit multi
plu, .în diversele 
ramuri ale plasti
cii abordate de 
acest mare și la
borios pictor : al- 
tare-triptice, dip
tice, poliptice — 
tablouri de șeva
let, de la portre
tul reprezentativ, 
de aparat, sau 
semnificativ, u- 
manist, la scena 
de gen sau la 
scena de bătălie 
în peisaj — gra
vuri, în 
autonome, răspân
dite 
Diirer
scriitor de artă la 
fel de important 
pentru lumea ger
manică a timpului, 
ca Leonardo, Al

berti sau Luca Paccioli pentru ita
lieni. In afară de o corespondență 
savuroasă cu notabilii germani Pirk- 
heimer și Heller, ce permit să se ur
mărească progresele sale în artă p« 
vremea pictării altarelor din Veneția 
și Frankfurt, pe lingă un jurnal da 
călătorie în Țările de Jos, în care ar
tistul consemnează contactele sale cu 
umaniștii ca Erasmus și cu pictori 
ca Lucas din Leyda, dar și experi
ențele sale estetice noi, de pildă în
tâlnirile cu orfevreria aztecă și incașă 
a Americii proaspăt descoperite, Du- 
rer a lăsat în stadiul de manuscris o 
amplă scriere enciclopedică, „Hrana 
ucenicului pictor", cuprinzînd toate 
cunoștințele socotite utile pentru un 
tînăr artist german, și a publicat în 
timpul vieții un „îndrumar pentru 
măsurători", tipărit la 1525, în vre
mea războiului țărănesc german, un 
tratat de matematică și geometrie 
aplicată, pornind de la Euclid și fo
losind pe Vitruviu pentru formele 
construcțiilor artistice.

In anii următori, asemeni lui Leo
nardo o dată mai mult, cu care enci
clopedismul său are — mutatis mu
tandis — multe asemănări. Diirer 
scrie un tratat despre fortificații, hă
răzit apărării Vienei asediate — la 
1527 — și un „Tratat despre propor
ții" publicat la 1528. după moartea 
autorului, larg răspîndit în mai mul
te limbi.

Om al timpului său, cu duble ră
dăcini, în umanismul înnoitor și !n 
tradiția medievală. Diirer e un Faust 
al plasticii germane, cunoscător al 
tuturor disciplinelor, pozitivate ra
tionalist sau rămase la stadiul de ra
ționament analogic de tip esoteric, 
medieval, și imensa exegeză provo
cată de opera sa (vezi ciclul Apoca- 
lip.tei, sau gravura „Melancolia" din 
1514), demonstrează că el închide în 
imagine un univers complex, în care 
spiritul modern se încrucișează cu 

cel al rădăcinilor sale uitate.

printre al
de promo- 

tranziției 
gotic la 

latin" sau

cicluri
poligrafic, 
este un

berg sub porecla de Walch (latinul, 
valahul) să-i fi furnizat desene și 
gravuri italiene, căci stazele și ati
tudinile tipice pentru Pollajuoli, pen
tru Pisanello sau pentru venetul 
ma da Conegliano sint reluate 
Diirer și recognoscibile în opera 
Demn de admirație e respectul 
Diirer pentru stilul renascentist și lă
udabilă întru totul înverșunarea lui 
de a se întrece cu maeștrii italieni 
ai timpului, ce reprezentau conștiin
ța cea mai înaintată a epocii, cum 
însuși remarcă în cursul noului vo
iaj la Veneția, dintre 1505 și februa
rie 1507, unde pictează altarul „Săr
bătorii rozariului", pentru biserica 
Sfîntul Bartolomeu, de la Fondaco 
dei Tedeschi, operă comandată 
negustorii germani ce activau în 
tul adriatic.

Artistul niirnberghez este, ca 
tretist, ca autor de compoziții inte
grate în peisaj sau în decor urban 
contemporan, un realist plenar, im
pregnat de viguroasa sevă a concre
tului sorbit optic, ordonat după o 
formulă raționalistă. Marea origina
litate a lui Diirer constă în felul în 
care dezideratele stilului renascen
tist. corolar al filozofiei antropocen
trice și al viziunii monooculare in
staurate de italienii quattrocento-u- 
lui, sînt îmbinate în pictura sa eu. 
farmecul tradiției narative a ilustra
torilor gotici de manuscrise și cu am
ploarea compoziției spațiale din al
tarele policromate (Schnitzwerke) 
ale catedralelor gotice din mediul 
său germanic natal. Există în 
rer, cu toată setea de armonie 
nă a acestui franconian altoit de 
puriu cu italienism în artă, o 
siune spirituală ce-1 face, fără 
sa, exponent al acelui expresionism 
care rămîne o constantă a artei ger
mane dintotdeauna 
de expresionism în 
logic, nu istoric, 
resant că Diirer. după ce s-a do
vedit capabil de a picta cu diversi
tatea de tonuri racordate într-o ga
mă cu dominantă certă, pe care i-a 
dat-o experiența venețiană, uită după 
1511 coloritul Venetian și se reîn-

S-au împlinit 500 de ani de la naș
terea marelui pictor german Albrecht 
Diirer (1471—1528). Data exactă este 
presupusă a fi 21 ma4, pe temeiul 
unei însemnări a tatălui său, mește
rul giuvaergiu din Niirnberg Al
brecht Diîrer cel Bătrîn. Consiliul 
Mondial al Păcii și U.N.E.S.C.O. au 
înscris acest sfîrșit de mai drept 
dată a sărbătoririi semimileniului 
nașterii lui Diirer. Meșteșugul tradi
țional al familiei sale i-a asigurat 
încă din primii ani pictorului o for
mație de riguros observator și exe
cutant manual desăvirșit al unor iz- 
voade decorative măiestrite, dezvol- 
tîndu-i astfel la maximum, prin e- 
xercitare, talentul înnăscut, aptitudi
nile moștenite, care se manifestă de 
timpuriu, ținînd 
seama că la 15 
ani tînărul e pri
mit ca ucenic, pe 
durată de patru 
ani, in atelierul 
celui mai impor
tant pictor din o- 
rașul natal, unul 
din cei mai mari 
făuritori de altare 
poliptice pentru 
catedrale, șeful 
școalei franconie- 
ne, Michael Wol- 
gemut, temut și 
respectat maestru 
al goticului, dar 
spirit deschis fa
ță de inovațiile 
stilului realist ce 
amenda într-o 
măsură rigidita
tea respectului 
tradiției. Faptul 
de a se fi născut 
în cel mai mare 
oraș al Franco- 
niei • însemnat 
pentru Diirer o 
scurtare esențială 
a epocii de dibu- 
ieli a începuturilor
și o îndrumare salutară către valo
rile „stilului nou" al Renașterii itali
ene. Nu intimplâ'tor și prima călătorie 
întreprinsă de Diirer a fost la Col
mar, centru al școlii suabe, unde lu
cra pictorul Martin Schongauer, origi
nar din Augsburgul lui Holbein, ita- 
lianizantul — vechiul oraș. Augusta, 
nodul tuturor drumurilor spre lumea 
latină - 
unde 
te ca 
După 
(Băle), 
de gravură, și prin Trento, îl aflăm 
la 1494—95 pe Albrecht Diirer cău- 
tîndu-și un drum la Veneția, cetatea 
de miracole arhitecturale, cu o vesti
tă școală de pictură, condusă de Gio
vanni Bellini pomenit cu numele di
alectal de Zan Bellino sau „Sambel- 
ling" în scrisorile pictorului german, 
care s-a întors în patrie îmbogățit 
cu tot ce văzuse în Italia, și în spe
cial influențat de Mantegna, manto- 
vanul corifeu al stilului ncu, „pier- 
francescan", reformator și înnoitor 
atît al spiritului picturii venetiene 
cit și al altor școli din nordul peninsu
lei italice, mare desenator de pie
tre antice și gravor-interpret al tu
turor expedițiilor și întreprinderilor 
arheologice ale timpului.

Ciclurile de gravuri în lemn (xilo- 
grafii) produse de Diirer între 1498 
și 1506, cu temele luate din Biblie și 
din legende hagiografice, „Apoca- 
lipsa" (15 planșe xilografice mari) 
sau „Marea Pasiune" și „Viața Mă
riei", revelează, pe lingă influența 
misterelor medievale (ce dau narați
unii gravate o organizare spațială ca 
a dramelor patetice populare, jucate 
pe podium-uri în piețe de oraș, pe 
fundalul fațadelor de catedrale) și o 
preocupare laică, aceea de a lua 
drept teatru al acțiunii intimitatea 
caselor și curților tîrgovețe germane 
(mai ales în ciclul vieții Fecioarei), 
făcând din legendarele făpturi ale 
mitologiei creștine oameni de toate 
zilele, ba chiar portretizînd persona
je contemporane marcante în figu
rile unora din eroii scenelor gravate, 
ca pe Martin Luther, de pildă. în 
„Cavalerul, diavolul și moartea". Este 
clară simpatia lui Diirer pentru Re
formă, mișcare ce se pregătea în a- 
cest timp, luînd forma protestului 
anticlerical, dar polarizînd in chip 
deviat, pe plan religios, nemulțumi
rile sociale cele mai acute ale cla
selor productive în feudalismul ari
erat al imperiului german. Gravuri 
ca „Dansul macabru" (Totentanz) 
sau „Die Grosse Hure", teme frecven
te în epocă, sint rezultate ale men
talității egalitariste și vindicative a 
reformiștilor, care constată demersu
rile democratice ale morții ce șterge 
limitele dintre clase, și vaticinează 
căderea „Babilonului, marea desfri-

— el însuși apreciat în Italia, 
gravurile lui 

fiind de 
un drum 
unde vede

erau vîndu- 
„Bel-Martino“.
prin Basel 
imprimeriile

Ci- 
de 

lui.
lui

de 
por-
por-

Du- 
lati- 
tim- 
ten- 
voia

— vorbesc 
chip tipo- 
Este inte-

Ion FRUNZETTI

(Agerpres)

La Zalău, au în
ceput, simbătă, lucră
rile unei sesiuni ști
ințifice, pe tema : 
„Rolul și locul educa
torului în procesul 
de modernizare a in- 
vățămîntului", la care 
participă peste 500 de 
cadre didactice, cerce
tători și oameni de 
știință din diferite 
centre ale țării. In

program sînt incluse 
50 de comunicări și o 
serie de rapoarte care 
dezbat probleme pri
vind îmbunătățirea 
conținutului și metode
lor de învățămînt, as
pecte ale relațiilor șco
lii cu familia, ale edu
cației prin muncă, 
pentru tehnică și pro
ducție, ale activităților 
pionierești și extrașco-

lare. O deosebită aten
ție se acordă cercetă
rilor originale, aplică
rii în practica școlară 
a unor metode noi de 
instruire și verificare 
a cunoștințelor, menite 
să contribuie la ridica
rea nivelului învăță- 
mîntului de cultură 
generală.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Dedicată cu precădere ti
neretului studios, dar și u- 
nor categorii mult mai 
largi de cititori, colecția 
„Lyceum" (publicată de E- 
ditura „Albatros") a reușit 
de-a lungul a patru ani de 
existență să-și contureze 
un profil distinct, asigu- 
rînd o îmbinare armonioa
să a volumelor reprezenta
tive pentru domeniul crea
ției literare și artistice — 
domeniu preponderent de 
altfel în activitatea colec
ției, ilustrat pînă acum, de 
pildă, prin ediții din ope
rele lui D. Cantemir, Alec- 
sandri, Eminescu și Cara- 
giale, Maiorescu, Dobro- 
geanu-Gherea și Eugen 
Lovinescu, Camil Petrescu 
și Mihail Sadoveanu, Zaha- 
ria Stancu și Marin Preda, 
cit și prin cele ale unor 
clasici ai literaturii univer
sale : Virgiliu, Balzac sau 
Stendhal — cu cele ce a- 
bordează anumite aspecte 
din sectorul științelor exac
te — fizică, chimie, mate
matică sau biologie. Apari-

ția numărului 100 al colec
ției — înscris pe coperta 
celui de-al doilea volum 
dintr-o ediție selectivă din 
„Scrierile istorice" ale lui 
Nicolae Iorga — credem că 
trebuie să fie privită nu 
numai ca un binevenit pri
lej de bilanț al realizărilor 
de pină acum, ci și ca un 
moment de confirmare a 
posibilităților de care dis
pune o serie editorială cu 
un asemenea profil în îm
plinirea dezideratelor că
rora este chemată să le 
răspundă.

Și .pentru că am amintit 
de aceste deziderate se cu
vine să ne referim acum 
măcar la unul dintre ele— 
ritmicitatea și ordinea a- 
parițiilor — a căror neres- 
pectare este de natură să 
intrige pe cititorul care aș
teaptă nu o dată mult timp 
pînă află în rafturile libră
riilor cartea anunțată și 
căutată.

predării acestor discipline 
și dorind să marcheze in
tr-un mod deosebit împli
nirea unui deceniu de la 
introducerea lor în liceu, 

a e- 
al

S. MOVILEANU

Revista de pedagogie 
despre predarea științelor

sociale in școală
Dacă și pînă acum „Re

vista de pedagogie" a găz
duit în paginile sale arti
cole consacrate dezbate
rii unor aspecte importan
te ale conținutului și me
todicii predării științelor 
sociale în licee — desigur 
într-o proporție și intr-un 
ritm departe de a satisface

cerințele în acest do
meniu — semnalăm bucu
roși o inițiativă lăudabilă 
a Institutului de științe 
pedagogice, al cărui organ 
este publicația la care ne 
referim. Pornind de la rea
litatea că pină în mo
mentul de față nu există 
elaborată metodică a

instituția amintită 
laborat un „supliment1 
„Revistei de pedagogie" — 
de fapt un întreg număr — 
ce înmănunchează mai bina 
de douăzeci de articole de
dicate unui obiectiv deose
bit de actual, acela al creș
terii eficienței predării ști
ințelor sociale în școală. 
Senînate de cadre de speci
alitate cu bogată experiență 
și izvorînd din însăși prac
tica nemijlocită a predării 
acestor discipline, cărora le 
revine un rol deosebit de 
important în educația politi- 
co-ideologică a tinerei gene
rații — materialele întruni
te în acest număr special al 
revistei sint străbătute de 
dezideratul clar exprimat al 
orientării cadrelor didactice 
respective spre inovare, spre 
angajarea unui dialog fe
cund pe tema restructurării 
conținutului și a tehnologiei 
didactice a științelor uma- 
nist-sociale. Această orien
tare vădește — așa cum 
subliniază, în articolul ce 
deschide numărul revistei, 
conf. univ. dr. George Văi- 
deanu, directorul Institutu
lui de științe pedagogice — 
intenția și capacitatea pro
fesorilor de științe sociale 
de a redefini locul și func
țiile pedagogice specifice ale 
acestor științe în cadrul so
cietății contemporane și al 
școlii viitorului, a restructu
ra conținutul disciplinelor 
marxist-sociale prin rapor
tarea lui organică la concep
tul actual de cultură gene
rală școlară, la idealul edu
cativ al societății noastre 
socialiste și la aspirațiile ti
neretului, precum și de a 
reelabora practica didac-

tică a acestor discipline în 
funcție de trebuința preg
nant resimțită de creștere a 
randamentului procesului e- 
ducațional.

Demers, desigur, pozitiv, 
ce se cere întreprins, în

continuare, cu stăruință, cu 
pasiune și competență — 
singurele coordonate apte să 
conducă la rezultate mar
cante în acest important do
meniu.

G. Z.

Muzeul piesă de... muzeu ?
Unul din punctele de a- 

tracție ale orașului S1N- 
NICOLAUL MARE și, de 
ce n-am spune-o. una din 
mîndriile localnicilor este 
muzeul care adăpostește 
secțiile de istorie, artă și 
etnografie, precum și Ex
poziția permanentă Bela 
Bartok. Nu e vizitator care 
poposind în orașul natal 
al marelui compozitor să 
nu dorească să afle cît 
mai multe amănunte despre 
copilăria și acea parte a 
activității sale desfășurate 
la Sinnicolau. ca și des
pre istoricul și dezvoltarea 
localității, atestată docu
mentar încă de acum o ju
mătate de mileniu. Este 
ceea ce am făcut și noi cu 
cîteva zile în urmă. Dar 
vai I, dorința a rămas ne
împlinită. Muzeul era în
chis. Căutăm clasicul a- 
nunț cu orarul de vizite, 
dar nu-1 întîlnim nicăieri. 
Ne interesăm la mai multi 
localnici cînd putem vizita 
totuși muzeul. Un tînăr ne

răspunde, zimbind jenat, 
că nu știe, dar crede că di
mineața. Funcționarele de 
la Agenția C.E.C. aflată 
în aceeași clădire cu mu
zeul ne răspund după un 
adevărat „consult" că zilele 
de vizită sînt joia și dumi
nica. Apelăm în cele din 
urmă la directorul 
de cultură a orașului 
care aparține muzeul, 
varășul Ianovici. Ne 
credințează că de fapt 
lele de vizită sînt cele 
marți și duminică, 
lipsa unui ghid permanent 
împiedică respectarea aces
tui program. Nu ne putem 
mulțumi cu explicațiile di- 
dectorului pentru că în șco
lile și instituțiile din lo
calitate sînt destule cadre 
care ar putea îndeplini cu 
succes această sarcină. Mu
zeul ca instituție de cul
tură, a fost creat pentru a 
fi vizitat și nu pentru a de
veni... piesă de muzeu.

Cezar IOANA

O recentă inițiativă a or
ganelor culturale nemțene 
— deschiderea, ca secție 
permanentă a Muzeului de 
artă județean Piatra Neamț 
a expoziției Lascăr Vorel, 
reprezentant de seamă al 
picturii românești dintre 
cele două războaie mon-

casei 
de 
to- 
în- 
zi- 
de 

dar.

diale — ne prilejuiește 
constatarea îmbucurătoare 
că autenticul fapt de cul
tură, menit să rămînă in 
conștiința • contemporanei
tății ca o contribuție la 
definirea profilului spiri
tual al unei întregi colec
tivități, își află locul cu-

venit și necesar, in egală 
măsură, în orice colț al ță
rii, păstrător al tradițiilor 
noastre artistice.

De dorit ar fi ca ase
menea gesturi să nu ră
mînă singulare ci, prin 
consecvența aplicării lor, 
să definească o politică 
culturală fermă, deliberată. 
Iată însă că, tot la Piatra 
Neamț, grija pentru con
turarea unui profil artistic 
specific muzeului marchea
ză și unele hiatusuri re
gretabile. Cu doi ani în 
urmă, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a 
repartizat Muzeului jude
țean din Piatra Neamț, prin 
procesul verbal numărul 
394, trei tapiserii ale Au
reliei Ghiață, artistă lega
tă prin formația sa de a- 
ceste meleaguri. După 
puțină vreme, o nouă a- 
dresă a C.S.C.A. anunță or
ganelor culturale locale tri
miterea altor patru tapise
rii aparținînd aceleiași ar
tiste, cărora li se adaugă 
cîteva imprimeuri.

Inițial, Comitetul jude
țean pentru cultură și ar
tă preconizase deschiderea 
unei săli speciale Aurelia 
Ghiață. Ulterior s-a renun
țat la această idee (în ce 
măsură ea este justificată 
sau nu, Direcția artelor 
plastice din C.S.C.A. poate 
să se pronunțe), iar tapi
seriile, in loc să fie expu
se, să li se asigure un con
tact permanent cu publicul, 
au fost împachetate și de
pozitate.

Pentru cîtă vreme ? Iată 
o întrebare la care nu am 
primit un răspuns concret, 
și care așteaptă clarificări 
ea, de altfel, întreaga dis
cuție asupra valorificării 
integrale, optime a patri
moniului muzeistic.

Dan BOGDAN
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FAPTUL
DIVERS
La datorie

Din cauza unui accident teh
nologic, in instalația pentru fa
bricarea hexacloranului de la 
Uzina chimică Borzești a izbuc
nit un incendiu. Chimiștii de ser
viciu conduși de maistrul Ion 
Ciubotaru au intrat imediat in 
acțiune. Lucrind cu calm, res- 
pectind toate regulile ce se im
pun in asemenea situații, opera
torii Alexandru Udrea, Nicolae 
Crețu, Roman Hristu, Constantin 
Leușteanu și mulți alții au stins 
focul, impiedicînd producerea 
unor pagube greu de evaluat. 
La scurt timp după aceea, ins
talația iși relua activitatea in 
condiții normale. Chimiștii iși 
făcuseră datoria.

Copiii 
blocului

De fiecare dată cind zugră
veau casa scărilor și celelalte 
părți comune ale imobilului, lo
catarii blocului nr. 5 de pe str. 
Răsăritului din Reșița erau nu
mai cu ochii pe copii. Cu toate 
acestea, după numai cîteva zile, 
zugrăveala și reparațiile abia e- 
fectuate nu se mai cunoșteau. 
Toate observațiile, sfaturile și 
dojenile rămîneau fără efect. 
Sau cel puțin așa li se părea ce
lor mari. Pînă într-o zi, 
cei 10 pionieri și 12 
școlari și preșcolari din 
bll s-au adunat într-o 
dință și au hotărât ca, 
ce părinții lor vor 
lucrările respective, să vegheze 
ei asupra păstrării curățeniei. 
Au trecut de atunci mai bine de 
trei luni de zile și zugrăvelile 
sînt neatinse, casa scărilor stră
lucește de curățenie. Un fapt 
aparent mărunt. Și totuși cît de 
mare poate fi el cînd părinții îl 
observă la vreme și știu să li-1 
prezinte astfel celor mici.

cînd 
copii 
imo- 

șe- 
după 

efectua

Resoul si... 
furculița•

Rămasă singură acasă, Maria 
Suciu din comuna Geoagiu (Hu
nedoara) a improvizat o insta
lație electrică în șopronul gos
podăriei, a cuplat la ea un re- 
șou și s-a apucat de gătit. După 
cîteva minute însă rezistența 
reșoulul s-a ars. M. S. a încercat 
„să o repare" cu ajutorul unei 
furculițe ! Rezultatul a fost tra
gic. Din cauza scurtcircuitului 
produs în urma acestei „inter
venții", M. S. a fost electrocu
tată mortal.

Semănături
printre 
traverse

Abia plecat din stația Trușești 
spre Botoșani, trenul de marfă 
55344 a început să-și însemneze 
drumul, lăsînd printre traverse 
o dîră groasă de boabe de griu. 
La un moment dat, observînd a- 
cest lucru, cantonierul Constantin 
Haivacă a dat semnalul de o- 
prire. între timp însă — așa 
după cum aveau să arate cer
cetările Întreprinse ulterior — 
fuseseră risipite 8 600 kg de grîu 
scurs dintr-un vagon pe la gura 
de vrac. Ce se întimplase ? Ve
ronica Tenghiu, magazioneră în 
stația C. F. Trușești, și Dumitru 
Spoială, salariat la aceeași uni
tate, aplicaseră plombele la va
gonul respectiv, fără a se asi
gura dacă a fost sau nu bine 
închis. Acum, cei ce n-au des- 
jiis ochii n-au decît să adune 
„recolta" pe care au semănat-o.

I Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc pentru felicitările calde și bunele urări exprimate de 

Excelența Voastră cu prilejul Zilei mele de naștere.
IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului GUSTAV W. HEINEMANN

Președintele federal al Republicii Federale a Germaniei
BONN

Impresionat de tragicul accident de cale ferată din apropierea lo
calității Wuppertal, exprim Excelenței Voastre profunda noastră compa
siune, iar familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

SESIUNI ȘTIINȚIFICE - SIMPOZIOANE
în zilele de 28 și 29 mai, la Bucu

rești au avut loc lucrările unei se
siuni jubiliare de oamunicâri știin
țifice, organizată de Institutul de 
ceroetări științifice pentru protecția 
muncii, cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de activitate.

în această perioadă, institutul a 
depus o intensă activitate de cerce
tare științifică, concretizată în ela
borarea a numeroase studii și norme 
de protecție a muncii, în realizarea 
a zeci de dispozitive de protecție 
pentru diferite mașini și utilaje, pro
totipuri de echipamente, stabilirea 
unor măsuri eficiente pentru reduce
rea zgomotului și vibrațiilor. Mărtu
rie a originalității și eficienței teh
nice a soluțiilor elaborate de institut 
stau cele peste 20 de brevete de in
venții, înregistrate de cercetătorii 
săi și medaliile de aur obținute în 
anii 1968 și 1970 la Salonul interna
țional de securitate de la Nancy.

La sesiune au participat specialiști 
din institutele de cercetări și proiec
tări, din cadrul Inspecției de stat 
pentru protecția muncii, precum și 
responsabili cu problemele de pro
tecție din unitățile industriale. în ca-

drul lucrărilor au fost abordate pro
bleme actuale și de perspectivă a 
protecției muncii în domeniile : teh
nica securității la mașini și utilaje, 
ventilația industrială, echipament de 
protecție, metode chimice pentru 
combaterea nocivităților și ergono
mia.

La sesiune a luat cuvîntul Petre 
Lupu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, care a subliniat contribuția 
adusă în cele două decenii de spe
cialiștii institutului la rezolvarea 
unor probleme ale protecției mun
cii, precum și sarcinile complexe ce 
le revin.

Participanții la reuniune au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
iși exprimă atașamentul profund la 
politica internă și externă a partidu
lui, hotărirea lor de a nu precupeți 
nici un efort pentru perfecționarea 
in Continuare a activității de cerce
tare in domeniul protecției muncii, 
contribuind astfel la nobila cauză a 
apărării vieții și sănătății oamenilor 
muncii din țara noastră.

*
Timp de două zile, la Deva s-au 

desfășurat lucrările unui simpozion 
consacrat aniversării a 20 de ani de 
la înființarea întreprinderii de pros
pecțiuni și explorări geologice din 
Hunedoara. Alături de numeroși spe
cialiști, geologi și mineri din cadrul 
întreprinderii, au participat ca invi
tați reprezentanți ai organelor locale 
de partid și ai Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, cadre tehnice 
de conducere ale unităților de pros
pecțiuni și explorări geologice, pre
cum și specialiști ai unor institute de 
cercetări și învățămînt superior din 
țară.

Evenimentul a prilejuit o trecere 
în revistă a succeselor obținute, de 
colectivul unității sărbătorite care a 
executat. în decursul celor 20 de ani, 
ample lucrări de explorări pentru 
punerea în valoare a unor noi bo
gății ale subsolului. Au fost eviden-

țiate, totodată, perspectivele de viitor 
și sarcinile sporite ce revin între
prinderii în actualul cincinal.

Participanții au adoptat apoi o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune între altele : Conștient de 
importantele sarcini ce îi revin pe li
nia dezvoltării continue a activității 
de prospectare și explorare a noi ză
căminte de substanțe minerale, nece
sare industriei noastre socialiste, în
tregul colectiv de muncă al între
prinderii de prospecțiuni și explorări 
geologice, din Hunedoara, asigură 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoastră, 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu va precupeți nici 
un efort pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini izvorite din docu
mentele celui de-al X-lea Congres al 
partidului.

Primire la Consiliul Economic
Simbătă dimineață, tovarășul Ma

nea Mănescu, președintele Consiliu
lui Economic, a primit pe domnul 
Pierre Dreyfus, președinte și director 
general al Regiei Naționale a Uzine
lor „Renault", care se află într-o vi
zită în țara noastră.

La primire au participat loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion St. Ion, vicepre-

ședințe al Consiliului Economic, și 
Gheorghe Oprea, consilier la C.C. al 
P.C.R.

în cadrul discuțiilor purtate au fost 
abordate probleme privind coopera
rea științifică și tehnică dintre pro
ducția română de automobile și Regia 
Națională a Uzinelor „Renault".

Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, cordială.

„VOM CONTRIBUI CU TOATE FORȚELE
LA CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE NAVE"

Telegramă adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Colectivul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru construcții na
vale ICEPRONAV Galați, care a dez
bătut recent, într-o adunare generală, 
sarcinile ce-i revin în actualul cin
cinal, a adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Exprimînd deplina ade
ziune față de măsurile stabilite de 
conducerea de partid și de stat în 
direcția ridicării pe o treaptă supe
rioară a construcțiilor navale din țara 
noastră, în telegramă se spune :

Colectivul nostru a elaborat pină 
în prezent proiecte pentru cargourile 
de 4 500 TDW, 7 500 TDW, minera
lierele de 12 500 TDW, vase de 15 000 
TDW, nave pentru flota fluvială, 
nave tehnice și se preocupă acum 
și de documentația pentru navele de 
25 000 TDW, ce se vor construi la 
Galați. Ne angajăm, de asemenea, ca 
documentația de fabricație pentru na
vele de 60 000 TDW, care vor fi rea
lizate la Constanța, să fie predată 
șantierului în avans cu 6 luni, față 
de termenul planificat, ceea ce va 
duce la o mai bună 
milare a acestora.

Mergînd pe linia 
de dumneavoastră 
privind activitatea 
rior, institutul nostru va continua

pregătire de asi-

indicațiilor date 
la consfătuirea 
de comerț exte-

acțiunea de prospectare a pieței ex
terne privind tipurile de nave care 
pot fi oferite diverșilor clienți ex
terni și va întocmi documentațiile 
necesare pentru ofertare și contrac
tare. In această direcție, vă raportăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că pînă 
în prezent s-au contractat la export, 
după 
loare 
Iută,

Ne ___________ ____ .
Ceaușescu, ca prin lucrările noastre 
să contribuim la asimilarea unor noi 
echipamente navale, cum sint mo
toarele de propulsie lente și semi- 
rapide, dieselgeneratoarele, pompele 
ventilatoare, schimbătoarele de căl
dură, buteliile de aer comprimat și 
altele, astfel încît centrala să reducă 
importul prevăzut în programul su
plimentar de construcții navale pe 
perioada 1971—1975 cu circa 51 mi
lioane lei valută. Această acțiune va 
permite în viitor și un export de 
asemenea echipamente. Ne vom pre
ocupa, de asemenea, de elaborarea 
tehnologiei generale pentru dezvolta
rea de perspectivă a șantierelor na
vale, vom continua acțiunea pentru 
dotarea bazei materiale a institutului 
după indicațiile date de dumneavoa
stră, cu prilejul vizitei de lucru pe 
care ați făcut-o în municipiul și ju
dețul Galați.

proiectele noastre, nave în va- 
de peste 300 milioane Iei va- 
în actualul cincinal.

angajăm, iubite tovarășe

Cronica zilei
Simbătă, dr. Alfred Quenum, direc

torul Biroului regional al Organiza
ției Mondiale a Sănătății pentru A- 
frica, aflat într-o vizită în țara noas
tră, a avut o întrevedere cu Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale din domeniul ocrotirii 
sănătății.

Pe urmele 
braconierilor |

în scopul asigurării reproduc
ției la pești, sezonul de pescuit 
este, In această perioadă, închis. 
Și totuși, nu demult, pe ia
zurile din apropierea satelor 
Ghimpați, Epurești, Schitu, Ră- 
suceni și Ciolpani, toate din ju
dețul Ilfov, cu ocazia unei con
trol inopinat, au fost depistați 
nu mai puțin de 38 braconieri. 
Au fost confiscate, cu acest pri
lej, cîteva sute de kilograme de 
pește, iar vinovaților li s-au 
aplicat sancțiunile de rigoare. 
De unde se vede că există to
tuși „cîrlige" și pentru astfel de 
„răpitoare".

„Accidentul4 4 
a eșuat

Petru Hilger. șofer la I.M.T.F. 
Tr. Severin, coloana Topleț, por
nise spre Timișoara cu un auto
camion în care încărcase, la ex
ploatarea din Valea Cernii, 5 
mc lemn de construcții. Abia a- 
juns însă la drum, i-a ieșit ghi
nionul în cale : ofițerul de mili
ție loan Sorcoată l-a invitat să 
prezinte foaia de parcurs la con
trol. Văzînd că nu-și va mai pu
tea continua cursa, P. H. a ac
ceptat să meargă la miliție. Pe 
drum însă s-a răzgîndit și a în
cercat să-1 arunce pe lucrătorul 
de miliție afară din cabină. N-a 
reușit. în fața acestui eșec, s-a 
gîndit la altă soluție. La un mo
ment dat, în timp ce mașina se 
afla în plină viteză, a sărit din 
ea. Ofițerul de miliție i-a luat 
însă imediat locul la volan și a 
înlăturat accidentul. Ce-1 deter
minase pe P. H. să procedeze 
astfel ? La cercetările între
prinse ulterior, s-a constatat că 
transportul lemnului respectiv 
era ilegal, iar actele însoțitoare 
erau falsificate. Acum i se pre
gătește foaia de parcurs spre 
instanța de judecată.

Rubricâ redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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CONSTANTA

Legătură telefonică directă
LITORAL-BUCUREȘTI

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scînteii", Radu Apostol). La 
Mamaia, Constanța, Eforie și în 
stațiunile balneoclimaterice din 
complexul Mangalia Nord au 
fost instalate peste 30 de posturi 
telefonice de unde se poate for
ma direct, fără prefix, orice nu
măr din București. Totodată,

pentru a înlesni turiștilor legă
turile telefonice dintre stațiunile 
de pe litoral și diferite localități 
din țară, la Constanța a fost da
tă în exploatare o nouă centra
lă telefonică cu trei numere, iar 
în stațiunea Neptun vechea cen
trală telefonică manuală a fost 
înlocuită cu una nouă, automată.

*

★

La invitația Comitetului național 
F.A.O.. subdirectorul general al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru a- 
limentație și agricultură (F.A.O.). 
șeful Departamentului dezvoltării, 
Peter Terver, face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele va purta convor
biri cu oficialități române în legă
tură cu dezvoltarea colaborării între 
țara noastră și Organizația Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură.

Se află, de asemenea, într-o vizită 
în țara noastră, R. G. Fontaine, di
rectorul Diviziei resurselor forestiere, 
din cadrul Departamentului păduri
lor al F.A.O.

★

Sîmbătă la amiază a avut loc în 
Capitală adunarea generală a Sec
ției naționale române a Uniunii me
dicale balcanice.

în cadrul adunării, 
dezbătut și aprobat 
tivitate pe perioada 
nul de activitate pe
perspectivă pină în anul 1974.

Totodată, au fost alese noile 
ne de conducere ale 
nizații științifice.

Președintele secției 
mâne a fost ales acad, 
iar secretar general 
stantin Dimitriu.

*
Simbătă dimineața 

pitala, plecînd spre 
Westphal, secretar de stat parlamen
tar la Ministerul Familiei, Tineretu
lui și Sănătății din R. F. a 
niei, care a făcut o vizită 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
oaspetele a fost salutat de 
Dan, ministru pentru problemele ti
neretului, și de alte persoane oficiale.

A fost de față dr. Klaus von Ka- 
meke, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

distinsului oaspete diploma de „Doc
tor honoris causa".

A luat apoi cuvîntul prof. Eugen 
Coșeriu care a mulțumit pentru dis
tincția acordată.

*
La invitația Institutului hispano- 

american al Universității din Floren
ța și a Centrului de studii latino- 
americane al Consiliului național al 
cercetărilor din Italia, conf. univ. dr 
Paul Alexandru Georgescu a ținut, 
în cursul lunii mai, un ciclu de con
ferințe despre „Romanul hispano- 
american de azi". Conferințele au 
fost urmate de o masă rotundă, pe 
aceeași temă, la care au participat 
profesori universitari și specialiști 
din Italia, America Latină și Statele 
Unite ale Americii.

(Agerpres)
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Ritmurile Phenianului — iată o 
expresie coreeană, de mult consa
crată, sintetizînd sugestiv efortul 
creator, trepidant, ce caracterizează 
dezvoltarea capitalei, care a devenit 
un termen de comparație emulativ 
in activitatea de edificare a socie
tății socialiste, pentru întreaga 
populație a țării. însăși reclădirea 
din temelii a capitalei și transfor
marea sa, în mai puțin de două de
cenii, într-un mare oraș și un pu
ternic centru economic sint edifi
catoare pentru ritmurile înalte ale 
Phenianului.

Evocînd acești ani de muncă eroi
că, primarul capitalei R.P.D. Co
reene, tovarășul Ri Sang San, sub
linia că atunci cînd a început re
construcția totul era în ruine. 
400 000 de tone de bombe distruse
seră complet acest oraș multimile
nar, care, după eliberarea țării, în- 
cepînd din august 1945, cunoscuse 
cea de-a doua tinerețe a sa. Chiar în 
focul războiului 
— spunea dom- 
nia-sa — a luat 
naștere, la indi
cația partidului 
nostru, 
general de 
construcție 
rasului. în 
ani grei, 
crîncenă încleș- ——"—
tare cu invada
torii, cînd întregul popor se dă
ruise luptei pentru apărarea pa
triei. a suveranității și independen
ței țării, noi am găsit forța, gîn- 
dindu-ne la zilele de după victorie, 
să pregătim arhitecți, constructori, 
tehnicieni care să înalțe din nou 
orașele și satele noastre, mai fru
moase ca înainte. în fruntea comi
tetului de reconstrucție era însuși 
conducătorul partidului nostru, to
varășul Kim Ir Sen. După război, 
la chemarea partidului, întreaga 
populație a orașului, ostași, munci
tori, țărani din împrejurimi, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici, au re
clădit cu mîinile lor Phenianul. în 
afara marilor 
rale, din ceea 
în primii ani 
realizăm cît 
simple pentru 
mai puțin poate fi întilnit in orașul 
de azi. Micile case au cedat locul 
marilor cartiere de blocuri cu apar
tamente confortabile. în fiecare an, 
20 000 de familii se mută in locuin
țe noi, moderne. Aproximativ 200 000 
de familii trăiesc astăzi în astfel de 
apartamente.

Aceste explicații succinte ale pri
marului capitalei R. P. D. Coreene 
redau dimensiunile imaginilor sur
prinse cu o zi mai înainte, cind am 
făcut, pentru prima oară, cunoștință 
cu Phenianul. Noul îl întîlnești la 
fiecare pas. Iar ceea ce azi este 
nou, miine va deveni, cu siguranță, 
ceva intrat temeinic în peisajul o- 
rașului. Și aceasta, datorită ritmu
rilor de construcție atît de rapide.

Cel de-al doilea pod de peste 
fluviul Tedongan, ce străbate Phe
nianul, a fost realizat în 12 luni : 
în timp ce primul, ridicat pe vre
muri, a numărat nu mai puțin de 
11 ani de construcție. Turnul de te
leviziune de pe colina Moranbon a 
fost, de asemenea, realizat într-un 
timp extrem de scurt. Ultimul re
cord al 
tă însă 
cu 7 000 
realizat 
întîmplător, el a primit numele de 
„Cellima" — calul înaripat din 
străvechea legendă coreeană care 
trece în zbor peste ape și poduri, 
văi și munți, fără să-1 poată opri

planul 
re- 

a o- 
acei 

de

din cale vreun obstacol. Silueta 
acestui cal înaripat, avîntat spre 
înălțimi, purtînd o tînără țărancă 
și un muncitor, domină orașul, de 
pe una din colinele care îl încon
joară, semn al timpurilor de azi. 
cînd năzuințele oamenilor acestor 
străvechi pămînturi au devenit o 
realitate vie. Este simbolul forței și 
energiei populare, descătușate de 
socialism, al progresului rapid care 
a metamorfozat din temelii țara, 
transformind R.P.D. Coreeană în- 
tr-un stat in care se construiește cu 
succes societatea socialistă.

Ritmurile Phenianului sint o par
te a mișcării populare pe care oa
menii au numit-o „Cellima". subli
niază primarul capitalei. Ceea ce 
am realizat noi aici nu este pur și 
simplu o muncă de reconstrucție. 
Am construit practic din nou între
gul oraș — și nu cum a fost înain
te — ci de o manieră care să-l facă 

demn de a fi 
______________ capitala patriei 

noastre socialis
te. Și, în același 
timp, am con
struit peste 500 
de uzine și fa
brici, azi circa 
30 la sută din 
producția indus
trială a ță
rii aparținînd 
există puternice 
industriei grele,

CORESPONDENȚA 
DIN R.P.D. COREEANA 

DE LA ADRIAN IONESCU

edificii social-cultu- 
ce am construit însă
— cînd trebuia să 

mai repede locuințe 
toată lumea — tot

constructorilor îl reprezin- 
un nou cartier 

de apartamente, 
în numai șase

de blocuri 
care a fost 
luni. Nu

Phenianului, unde 
întreprinderi ale 
miniere, chimice și din alte ramuri, 
realizîndu-se o vastă gamă de pro
duse — de la mașini-unelte și lo
comotive electrice, pînă Ia țesături 
și bunuri agroalimentare. A treia 
dimensiune a capitalei o conferă 
construcțiile social-culturale ; numai 
în domeniul învățămintului, benefi
ciază de aceste condiții unul din 
trei locuitori ai orașului. Phenianul 
a devenit, pe drept cuvînt, capitala 
socialismului în țara noastră, con
stituind o mărturie grăitoare a 
realizărilor partidului nostru în e- 
dificarea noii societăți, a transfor
mării prin care a trecut patria 
noastră.

„în aceste zile — subliniază prima
rul capitalei — activitatea orașului 
se desfășoară sub semnul apropia
tei vizite a delegației române de 
partid și guvernamentale, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
treaga populație așteaptă cu nerăb
dare pe solii țării dv. și, în semn de 
prețuire, dorește să-i întîmpine cu 
rezultate de care să se mindrească 
atunci cînd se vor întîlni cu repre
zentanții poporului român frate și 
prieten.

Vom ieși cu toții în întîmpinarea 
delegației române, pregătiți sărbă
torește, salutînd-o din inimă, cu 
căldură, cu dragoste, așa cum știm 
noi să-i primim pe prieteni.

Cetățenii orașului, care se bucură 
foarte mult că între țările noastre 
s-au statornicit legături strinse, 
frățești, că ele se vor adinei și 
lărgi mai mult cu prilejul vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți oaspeți români, se adre
sează locuitorilor capitalei dv. cu 
un salut călduros, cu urarea de a 
realiza succese și mai mari în con
struirea socialismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

Exprim gindurile tuturor locuito
rilor — a continuat interlocutorul 
nostru — atunci cînd afirm că noi 
vedem în această vizită, în întîl- 
nirile " ' ..........  . : .
Ceaușescu și Kim Ir Sen un eveni
ment de seamă pentru întărirea și 
dezvoltarea prieteniei dintre popoa
rele noastre, dintre partidele și ță
rile noastre".

dintre tovarășii Nicolae

DE LA ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGU

RĂRILOR DE STAT anunță că 
tragerea de amortizare 
mai 1971 a asigurărilor 
ță are loc la 31 mai 
orașul București.

Participă la tragere 
rile de viață pentru ■ 
mele sint achitate la

Cu acest prilej, se ■ 
înainte de termenele 
în polițe, sumele asigurate co
respunzătoare tuturor combina
țiilor de litere ieșite la eorți.

întreținere
pe luna 
de via- 
1971, în

: asigură- 
care pri- 
zi.
vor plăti, 

stabilite

Sesiunea viitoarelor
educatoare

TÎRGU-JIU (corespondentul 
„Scînteii", Mihail Dumitrescu).— 
Liceul pedagogic din Tîrgu-Jiu 
va trăi în curînd momentul pri
mului bilanț : trimiterea către 
grădinițele de copii a primei 
promoții de educatoare. Cu a- 
cest prilej a avut loc zilele a- 
cestea în sala de festivități a li
ceului o interesantă sesiune de 
comunicări pregătite și susținu
te de proaspetele absolvente. 
Printre temele care au stîrnit 
un viu interes în rîndul elevi
lor liceului și cadrelor didacti
ce se numără : „Practica psiho
logică, mijloc important pentru 
perfecționarea muncii în unită
țile preșcolare" ; „Problematica 
modernizării activității educati
ve la grădinițele de copii" ; 
„Necesitatea și conținutul legă
turii permanente dintre grădi
nița de copii și școala profesio
nală". Sesiunea viitoarelor edu
catoare a confirmat buna pregă
tire a acestora, dragostea lor 
față de profesia aleasă, eficien
ța exigențelor și competenței 
cadrelor didactice de la liceul 
pedagogic Tîrgu-Jiu.

*

*

*

•Jt

și asistență
tehnică auto

începînd cu data de 1 iunie 
1971, cooperativa PmerMnil" 
din Rîmnicu 
trețlnere șl 
auto pentru 
turisme din 
din împrejurimi, precum și pen
tru turiștii care poposesc pe 
aceste meleaguri. în acest scop, 
cooperativa „Progresul" a con
struit un modern „Autoservice" 
situat la ieșirea din Rîmnicu 
Vîlcea, în direcția Călimănești— 
Sibiu (D.N. 7, Km 177,4).

Lucrările de asistență tehnică 
sînt coordonate de personal cu 
înaltă calificare, unitatea fiind 
dotată cu aparatură electronică 
modernă. Noua unitate „Auto
service" din Rimnicu Vîlcea 
promite că va realiza cu ope
rativitate lucrări de verificări, 
testări, reparații auto, precum și 
operații de întreținere curentă.

„Progresul1 
Vîlcea asigură în- 
asistență tehnică 

posesorii de auto- 
Rimnicu Vîlcea și

participanții au 
raportul de ac- 
1968—1970, pla- 
anul 1971 și de

acestei
orga- 
orga-

naționale ro- 
Ștefan Milcu, 

prof. dr. Con-

a părăsit Ca- 
patrie, Heinz

Germa- 
în țara

Otopeni, 
Marțian

*
Sîmbătă Ia amiază, la Universita

tea din București, a avut loc festi
vitatea decernării titlului de „Doctor 
honoris causa" profesorului Eugen 
Coșeriu, de la Universitatea din Tu
bingen — R. F. a Germaniei.

Au luat parte membri ai consiliu
lui profesoral, cadre didactice uni
versitare, studenți.

Dînd citire referatului de propu
nere pentru acordarea înaltului titlu, 
acad. Alexandru Rosetti a relevat 
prodigioasa activitate didactică și ști
ințifică a prof. Eugen Coșeriu, autor 
a numeroase studii și tratate din do
meniul filologiei, precum și contri
buția sa la dezvoltarea lingvisticii ro
manice și generale.

în aplauzele asistenței, prof. Dimi- 
trie Pâcuraru, decanul Facultății de 
limba și literatura română, a Uni
versității din București, a înmînat

GĂRILOR DIN ALEXANDRIA ȘI ROȘIORI
(corespondentulALEXANDRIA

„Scînteii". Al. Brad). Pentru a face 
față cerințelor impuse de dezvolta
rea industrială pe care o cunosc 
orașele Alexandria și Roșiorii de 
Vede, au fost începute importante 
lucrări de sistematizare și extindere 
a gărilor din cele două localități 
Atît la Alexandria cit și la Roșiori, 
lucrătorii întreprinderii de construcții 
căi ferate din Craiova construiesc 
noi linii de garare. modifică — în 
funcție de necesitățile racordării în-

treprinderilor la calea ferată — con
figurația celor existente. Urmărind 
să aducă posibilitățile gărilor res
pective la nivelul cerințelor unui 
trafic tot mai intens, să faciliteze o 
mai operativă activitate de manevră, 
de compunere și descompunere a 
trenurilor, in cadrul lucrărilor (a că
ror valoare depășește suma de 8 mi
lioane) este prevăzută și înlocuirea 
aparatelor de cale, precum și dotarea 
piețelor de manevră cu stații de ra
dioamplificare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ZI,
în Capitală
• POLO PE APA : Rapid—Dinamo

La Ștrandul Tineretului din Capi
tală se dispută astăzi meciul de 
polo pe apă dintre echipele Rapid și 
Dinamo, considerat derbiul campio
natului republican. Cele două echipe 
sînt neînvinse 
Partida începe

in turul competiției, 
la ora 11.

• FOTBAL: Dinamo Petrolul

Astăzi, în cadrul etapei a 25-a a di
viziei A la fotbal, pe stadionul Di
namo din Capitală, cu începere de la 
ora 17,30, se vor întîlni formațiile 
Dinamo București și Petrolul Plo
iești.

în țară sînt programate următoa
rele jocuri : C.F.R. Cluj — Rapid 
București ; Sport Club Bacău — Jiul 
Petroșani ; F. C. Argeș Pitești — 
Universitatea Cluj : Universitatea 
Craiova — U. T. Arad ; C.F.R. Timi
șoara — Farul Constanța ; Steagul 
Roșu Brașov — Steaua București.

• SCRIMA ;. Ultimele probe din 
„Turneul țărilor socialiste"

în sala Floreasca, începind de la 
ora 8, au loc ultimele asalturi din 
cadrul „Turneului țărilor socialiste". 
Sint programate probele pe echipe 
la floretă (feminin) și spadă (mas
culin).

• RUGBI : Trei meciuri divizionare 
și două de baraj pentru „A"

Actualitatea rugbistică din Capi
tală cuprinde cîteva meciuri ce se a- 
nunță atractive., pasionante. Trei din
tre ele se dispută in cadrul campio
natului divizionar A : Grivița roșie 
— Constructorul (Parcul Copilului, 
de la ora 9), Dinamo — Rulmentul 
Birlad (Parcul Copilului, de la ora 
10,30), Steaua — Rapid (teren Ghen- 
cea, de la ora 9). Tot astăzi au loc 
și două meciuri de baraj pentru „A“: 
Chimica Tîrnăveni —» Minerul Gura 
Humorului (teren Ghencea, ora 10,30) 
și Gloria — Sportul studențesc (te
ren Olimpia, ora 10,30).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Selecționata feminină de volei a 

U.R.S.S. și-a încheiat turneul în Ja
ponia, întilnind la Tokio reprezenta
tiva țării gazdă. Au învins sportivele 
sovietice cu scorul de 3—0 (15—10, 
15—4, 15—9). Din cele șase partide 
susținute în decursul turneului, volei
balistele sovietice au cîștigat 4.

• La apropiatele campionate euro
pene de box de la Madrid, echipa 
Ungariei va cuprinde 8 pugiliști : G. 
Gedo, G. Junghaus. T. Badari, A. Bo
tas, L. Orban, J. Kajdi, I. Toth și L. 
Juhasz. Dintre aceștia, cei mai cu- 
noscuți sînt L. Orban și J. Kajdi.

• Turneul internațional de polo pe
apă de la Minsk. In ziua a treia, e- 
chipele favorite au obținut victorii 
scontate : Iugoslavia a învins cu 
11—2 (3—0, 5—0, 1—2, 2—0) formația 
R.S.S. Bieloruse, iar reprezentativa 
U.R.S.S. a dispus cu 5—2 (1—0, 3—1, 
0—0. 1—1) de selecționata de tineret 
a U.R.S.S. într-un alt joc, echipele 
Cehoslovaciei și Bulgariei au terminat 
la egalitate : 6—6 (2—0, 1—2, 1—2,
2—2).

• Finala turneului U.E.F.A. la 
fotbal, rezervat echipelor de juniori, 
se va disputa între selecționatele An
gliei și Portugaliei. în semifinale, 
desfășurate la Praga, Portugalia a 
învins cu 2—1 (1—0) echipa R.D. Ger
mane, iar Anglia a eliminat (scor 
4—2) formația U.R.S.S. în această 
partidă, la încheierea timpului regu
lamentar de joc scorul a fost egal : 
1—1. în urma executării loviturilor 
de la 11 m, fotbaliștii englezi, s-au 
calificat înscriind 3 lovituri, față de 
numai una reușită de adversari.

• „Turneul armatelor prietene" 
la volei s-a încheiat la Liberec (Ce
hoslovacia) cu victoria formației Du- 
kla Praga, care a terminat competi
ția neînvinsă, totalizînd 8 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele ȚSKA Moscova — 7 puncte, 
Steaua București — 6 puncte, Honved 
Budapesta —■ 5 puncte și ȚSKA Sep- 
temvrisko Zname Sofia — 4 puncte, 
în ultima zi s-au înregistrat rezul
tatele : Dukla-ȚSKA Moscova 3—0 ; 
Honved-TSKA Septemvrisko Zname 
3—1.

• După disputarea a 12 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Baja (Ungaria) conduce maestrul 
maghiar Forintos cu 8,5 puncte, ur
mat de Baghirov (U.R.S.S.) — 8 
puncte, Ciocli tea (România), Lengyel 
(Ungaria) — cu cite 7,5 puncte, 
Schmidt (Polonia) — 7 puncte etc.

în runda a 12-a, Ciocîltea a remi
zat cu Tompa.

• în turneul 
tanbul, pentru 
masculin de 
Iugoslaviei a obținut o nouă victo-

rie : 96—54 cu Austria. într-un alt 
joc, reprezentativa Republicii Arabe 
Unite a dispus cu 61—60 de formația 
Finlandei.

în clasament conduc echipele Tur
ciei și Iugoslaviei — 4 puncte (din 
2 jocuri), urmate de Finlanda — 4 
puncte (3 jocuri). Republica Arabă • 
Unită — 3 puncte (2 jocuri). Aus
tria — 3 puncte (3 jocuri).

• In cea de-a doua semifinală a 
„Cupei Franței" la fotbal, echipa O- 
lympique Lyon a învins în depla
sare cu scorul de 1—0 (0—0) formația 
F.C. Sochaux.

• Marele maestru american Ro
bert Fischer este virtual calificat în 
semifinalele campionatului mondial 
masculin de șah. Cîștigind partida a 
5-a a meciului său cu Mark Taima- 
nov, Fischer a realizat scorul de 
5—0, avînd nevoie de o singură re
miză in următoarele cinci partide 
pentru a întruni punctajul necesar 
calificării. După cum s-a anunțat. în 
semifinale s-a mai calificat pînă 
acum și Tigran Petrosian, învingător 
în meciul cu Robert Hubner.

• Cea mai bună performanță mon
dială a anului în proba feminină de 
aruncare a greutății a fost realizată 
de Nadej da Cljova în cadrul unui 
concurs atletic desfășurat la Mos
cova : 18,80 m. Pe locul doi s-a cla
sat Antonina Ivanova — 18,17 m. 
Proba feminină de săritură în înăl
țime a revenit atletei Nina Jdan :
I. 81 m. Alte rezultate : 1500 m băr
bați : Vladimir Pantelei — 3’43”9/10 ; 
200 m femei : Natalia Cistiakova — 
24”2/10 ; 400 m garduri : Viaceslav 
Skomorohov — 50”2/10 (cel mai bun 
rezultat al sezonului din Europa).

• în „raliul Acropole" conduce au
tomobilistul suedez O. Andersson (pe 
„ Alpine Renault") cu 9 761 puncte 
penalizare, urmat de francezul
J. P. Nicolas (pe „Alpine Renault") 
— 9 782 p. p. Printre echipajele care 
au abandonat cursa se numără cele 
conduse de francezul J. L. Therier, 
austriacul Bochnicek și turcul R. Ko- 
cibay.

• Reprezentativa feminină de bas
chet a U.R.S.S. a obținut cea de-a 
cincea victorie consecutivă în turneul 
final al campionatului mondial 
se desfășoară in aceste zile în 
gimnaziului „Iberapuera" din 
Paulo. întîlnind echipa Franței, 
chetbalistele sovietice au jucat
nou excelent terminind învingătoare 
la un scor concludent : 80—52
(38—27). La capătul unei partide 
echilibrate, echipa Coreei de Sud a 
întrecut cu scorul de 74—”1 (38—21) 
selecționata Cehoslovaciei.

care 
sala
Sao 

bas- 
din

preliminar, de la Is- 
campionatul european 
baschet, selecționata



Sprijin față de noile 
propuneri de pace ale

Frontului Patriotic din Laos
• MESAJ ADRESAT DE PREȘEDINTELE 

NGUYEN HUU THO PRINȚULUI SUFANUVONG

VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager
pres). — Președintele Prezidiului C.C. 
al Frontului Național de Eliberare și 
al Consiliului Consultativ al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamul de Sud, Nguyen 
Huu Tho, a transmis un mesaj prin
țului Sufanuvong, președintele C.C. 
al Frontului Patriotic din Laos, în 
care își afirmă sprijinul față de 
noile propuneri de pace ale Fron
tului Patriotic din Laos și ale Alian
ței forțelor neutraliste patriotice lao- 
țiene.

Poporul vietnamez, se arată în me
saj, privește cu vie admirație lupta 
poporului laoțian pentru pace, inde
pendență și neutralitatea Regatului 
Laos și dă o inaltă apreciere poziției 
juste a Frontului Patriotic din Laos 
in ce privește soluționarea problemei 
Iaoțiene — pentru a se pune capăt 
războiului de agresiune ai S.U.A., 
pentru restaurarea păcii in această 
țară, in conformitate cu acordurile de 
la Geneva din 1962.

Propunerile constituie o manifes
tare a bunăvoinței și a dorinței de 
restaurare a păcii și a concilierii na-

țlonale pentru a transforma Laosul 
într-o țară pașnică, independentă, 
neutră, democrată, unită și prosperă, 
în conformitate cu soluția politică 
în cinci puncte, propusă de Frontul 
Patriotic din Laos, aceste noi propu
neri corespund aspirațiilor legitime 
ale poporului laoțian, cererilor de 
pace ale tuturor popoarelor iubitoare 
de dreptate din lume, inclusiv ale o- 
piniei publice progresiste din Statele 
Unite. Mesajul președintelui Nguyen 
Huu Tho cere încetarea interven
ției agresive a imperialiștilor ame
ricani in Laos și curmarea bombar
damentelor asupra teritoriului lao
țian fără nici un fel de condiții, 
pentru ca forțele armate din Laos să 
înceteze focul, iar părțile interesate 
să poată incepe discuții privind re
glementarea propriilor lor probleme, 
fără amestecul Statelor Unite.

în încheierea mesajului se sub
liniază că populația sud-vietnameză 
va sprijini în continuare lupta 
dreaptă a poporului laoțian împo
triva agresorilor americani șl a a- 
liaților lor pînă la victoria finală.

IMPORTANTE VICTORII AIE PATRIOTILOR LAOTIENI
și în zonele eliberatepe fronturile de luptă

XIENG QUANG 29 (Agerpres). — 
Agenția 
acordat 
Kayson 
al C.C.
Laos. Phomvihan a menționat im
portantele victorii înregistrate de 
către forțele patriotice în cursul se
zonului uscat (noiembrie 1970—mai 
1971), îndeosebi în zona Văii Ulcioa- 
relor, Platoul Boloven și regiunile 
unde au fost dislocați mercenari 
tailandezi. El a subliniat, în același 
timp, victoriile de importanță stra
tegică repurtate de către Frontul 
Patriotic din Laos în lunile februa- 
rie-martie 1971 în luptele susținute 
cu unitățile saigoneze, care, spriji
nite de aviația S.U.A., au invadat, 
după cum se știe, sudul Laosului.

V.N.A. a difuzat interviul 
directorului său de către
Phomvihan, vicepreședinte 
al Frontului Patriotic din

Aceste succese au dat o puternică 
lovitură imperialiștilor americani.

Concomitent cu victoriile înregis
trate pe frontul de luptă au fost 
obținute importante realizări în ceea 
ce privește dezvoltarea economică și 
culturală a regiunilor eliberate, a 
relevat Phomvihan. El a menționat 
creșterea producției în agricultură — 
între 1967 și 1970 a fost dublată pro
ducția de orez — și concentrarea 
eforturilor din industrie asupra sa
tisfacerii cerințelor din agricultură, 
comunicații și transporturi.

în încheiere, Kayson Phomvihan 
a relevat hotărîrea poporului laoțian 
de a-și concentra în continuare efor
turile în vederea intensificării luptei 
de eliberare.

JENMINJIBAO" DESPRE Președintele Allende ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST LANSATĂ

STABILIREA RELAȚIILOR

DIPLOMATICE

Intre china și austria
DE DESCHIDERE A DRUMULUI

(i

Stația automată
interplanetară „Mars-3"

PARIS 29 (Agerpres). — Șeful de
legației R. D. Vietnam la conferința 
cvadripartită de la Paris, Xuan 
Thuy, a avut o întîlnire cu delegația 
americană care participă la lucrările 
adunării internaționale a creștinilor 
de solidaritate cu popoarele din Vi
etnam, Laos și Cambodgia.

Cu acest prilej, relatează agenția 
V.N.A., Xuan Thuy i-a informat pe 
interlocutori despre edificarea socia
lismului în R. D. Vietnam, despre 
stadiul în care se află conferința de 
la Paris în problema vietnameză și 
cauzele care au dus-o la actualul 
impas, despre politica umanitară a 
guvernului R. D. Vietnam față de 
militarii americani capturați. De a- 
«emenea, el le-a explicat atitudinea 
realistă, adoptată de guvernul țări' 
sale, în problema reunificăril Viet
namului, după restabilirea păcii, în 
conformitate cu programul politic al 
Frontului Patriei din Vietnam.

SAIGON 29 (Agerpres). — Unită
țile de artilerie ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu din Vietnamul 
de Sud au bombardat în noaptea de 
vineri spre sîmbătă patru poziții 
americane amplasate la cîțiva kilo
metri de Saigon, provocînd inamicu
lui însemnate pierderi în oameni șl 
materiale de luptă. Un purtător de 
cuvînt al Comandamentului militar 
american din Vietnamul de sud a 
declarat că forțele patriotice au su
pus unui intens tir de mortiere in
stalațiile fortificate din apropiere de 
Trang Bang și Xuan Loc. în provin
cia Quang Nam din nordul țării, pa- 
trioții au doborît un elicopter ame
rican.

• PROTESTE ÎMPOTRIVA RE 
PRESIUNILOR 
SUD-COREENE

POLIȚIEI

— Profesorii 
Seul au pro-

SEUL 29 (Agerpres). 
de la Universitatea din 
testat energic împotriva represiuni
lor dezlănțuite de poliția sud-coreea- 
nă în timpul demonstrațiilor organi
zate de studenții de la institutele dc 
învățămînt superior din capitala Co
reei de sud. Intr-o scrisoare adresa
tă autorităților, cadrele didactice 
denunță acțiunile represive ale re
gimului militar instaurat de Pak 
Cijan Hi, utilizarea de către poliție 
a gazelor toxice împotriva studenți
lor care demonstrau pe străzile ora
șului Seul, cerînd eliberarea colegi
lor lor arestați și încetarea imediate 
a acestor acte brutale.

în orașul Bingol, 
dupâ cutremur...
lâ salveze ceea

din estul Turciei 
Oamenii încearct 
ce se mai poate

PEKIN 29 (Agerpres). — Salutînd 
stabilirea de relații diplomatice între 
R. P. Chineză și Austria, ziarul 
„JENMINJIBAO" din 29 mai scrie 
că aceasta este rezultatul unor dis
cuții prietenești, în deplină concor
danță cu principiile respectului reci
proc, al neamestecului în treburile 
interne, respectării suveranității și 
integrității teritoriale, egalității și a- 
vantajului reciproc.

După ce evocă legăturile tradițio
nale de prietenie dintre cele două 
țări și popoare, „Jenminjibao" subli
niază că schimburile economice și 
culturale ale R. P. Chineze cu Aus
tria s-au dezvoltat fără încetare.

Stabilirea de relații diplomatice, 
notează ziarul, este conformă, cu in
teresele celor două popoare și re
flectă aspirațiile lor comune.

Referindu-se la politica de bună 
înțelegere, de stabilire și dezvoltare 
a relațiilor cu toate țările promovată 
de guvernul R. P. Chineze, „Jenmin
jibao" subliniază că „China a sus
ținut întotdeauna eă toate națiunile, 
fie ele mari sau mici, trebuie să fie

egale in domeniul relațiilor interna
ționale". Chiija nu va permite altor 
țări să intervină în afacerile ei in
terne, așa cum nici ea nu 
veni în afacerile interne 
state, scrie în continuare

Guvernul R. P. Chineze, ________
„Jenminjibao", este singurul guvern 
legal al Chinei. Taivanul este o 
parte inseparabilă a teritoriului R. P. 
Chineze. Menținerea ocupării mili
tar» a insulei de către S.U.A. sau 
promovarea așa-zisei politici a celor 
„două Chine" sînt sortite unui eșec 
inevitabil.

Guvernul șl poporul chinez au 
simpatizat și sprijinit lupta justă a 
poporului austriac pentru apărarea 
independenței sale și respectă sta
tutul de neutralitate al Austriei. Sta
bilirea de relații diplomatice între 
China și Austria deschide largi pers
pective pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări. 
„Dorim ca prietenia dintre popoarele 
chinez și austriac să crească zi de 
zi", scrie în încheiere „Jenminjibao".

va inter- 
ale altor 
ziarul.
subliniază

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager
pres). — Președintele chilian Salva
dor Allende a exprimat, într-un dis
curs pronunțat la Linares, hotărîrea 
guvernului său „de a continua ac
tuala linie politică și de a nu tolera 
sabotajul și subversiunea la care re
curg elementele reacționare". Men- 
ționînd posibilitatea apariției în vii
tor a unor „probleme serioase, o dată 
cu afectarea mai directă a interese
lor capitalului străin, ale monopolu
rilor și latifundiarilor", el a oerut 
populației „să dovedească maturitate 
în analizarea situației țării și să facă 
față noilor responsabilități diobîndite". 
Președintele a subliniat necesitatea 
sporirii producției și productivității, 

în încheiere, președintele a spus : 
„în fața noastră se află o perioadă 
de luptă foarte 
am ales-o este 
cale pe care 
parcurs-o deja.

grea. Calea pe care 
dificilă, dar este o 

alte popoare au
,_______ __ Este necesar, mai
mult ca niciodată, ca guvernul Uni
tății Populare să continue aplicarea 
eu fermitate a programului menit să 
asigure deschiderea drumului spre 
socialism".

MOSCOVA 29 (Agerpres). — In 
conformitate cu programul de explo
rare a planetelor sistemului solar și 
in cadrul efectuării unor studii mai 
aprofundate ale planetei Marte, vi
neri la ora 18,26 (ora Moscovei), in 
Uniunea Sovietică a fost lansată sta
ția automată interplanetară „Mars-3“. 
Potrivit agenției TASS, „Mars-3“ a 
fost plasată pe o traiectorie similară 
celei pe care se deplasează o altă sta
ție sovietică, „Mars-2“.

Instrumentele cu care este dotată 
nava servesc la explorarea planetei 
Marte și a spațiului înconjurător. 
„Mars-3“ dispune și de aparatura ne-

cesară studierii radiațiilor cosmice ți 
plasmei solare, aparatură realizată de 
specialiștii sovietici in colaborare cu 
cei francezi in cadrul programului 
comun de cercetare a spațiului cos
mic in scopuri pașnice.

Zborul lui „Mars-3“ va dura circa 
6 luni. La ora 22 (ora Moscovei), 
„Mars-2“ se găsea la o distanță de 
2 495 000 km depărtare de Terra, iar 
„Mars-3“ parcursese 44 000 km. Zbo
rul celor două nave spațiale este 
dirijat de la centrul de legături cos
mice, iar informațiile transmise ds 
stații sînt recepționate de centrul de 
coordonare ți calcul.

Memorandumul P. C. din India
DELHI 29 (Agerpres). — Memo

randumul Partidului Comunist din 
India, prezentat în cadrul se
siunii de vară a parlamentului și 
publicat în săptămînalul indian „New 
Age", adresează un apel tuturor for
țelor democratice de a se uni în re
alizarea obiectivelor vizînd promova-

rea unei politici consecvente de pace 
și nealiniere pe plan extern și în
făptuirea progresului social pe plan 
intern. Memorandumul reprezintă un 
larg program de acțiune a forțelor 
de stingă și democratice din India, 
care preconizează o serie de refor
me social-economice in vederea li
chidării foametei, șomajului și a Îna
poierii economice.

agențiile de presă transmit
Protest anti-N.A.T.O. In~ 

tr-un comunicat dat publicității la 
Paris, P. C. Francez și principalele 
partide politice și organizații sindi
cale de stînga din Franța au prote
stat împotriva organizării la Lisabo
na, în zilele de 3 și 4 iunie, a sesiu
nii Consiliului ministerial N.A.T.O. 
Comunicatul subliniază că, în felul 
acesta, Portugalia primește „un nou 
sprijin politic și militar pentru răz
boaiele ei coloniale, condamnate de 
O.N.U. și de toate organizațiile in
ternaționale". De asemenea, se ex
primă protestul față de participarea 
Franței la această reuniune.

man Olcay, ministrul de externe al 
Turciei, a declarat, printre altele, că 
„guvernul turc nu putea să facă mai 
mult decît a întreprins pentru sal
varea vieții consulului Efraim Elrom. 
în mod insistent, guvernul turc a în
cercat să-i convingă pe teroriști să 
nu-1 asasineze pe consulul israelian". 
în altă ordine de idei, el a arătat : 
„Relațiile dintre Turcia și Israel sînt 
bune și cred că ele se vor dezvolta 
și mai mult în viitor. Nu aș vrea să 
critic politica Israelului, dar el ar 
putea să dea dovadă de o mai mare 
flexibilitate în discuțiile cu vecinii 
săi".

Președintele R. A. U., 
Anwar Sadat, a emis în calitatea sa 
de președinte al Uniunii Socialiste 
Arabe un decret prin care au fost 
numiți secretarii provizorii al Uniunii 
Socialiste Arabe în toate guvernora- 
tele Republicii Arabe Unite — anunță 
agenția MEN. Secretarii provizorii ai 
Uniunii vor coordona întreaga activi
tate a Uniunii Socialiste Arabe pînă 
la 23 iulie a.c., data alegerii Con
gresului Național General.

Intr-un interviu acordat 
televiziunii israeliene, Os~

Delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia * * 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, condusă de 
Vladimir Bakarici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
și-a încheiat vizita în Belgia, unde 
a avut un schimb de păreri cu con
ducătorii socialiști belgieni într-o se
rie^ de probleme internaționale ac
tuale.

Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au ad°ptat ° 
hotărîre care prevede unele măsuri 
pentru asigurarea strîngerii recoltei 
în acest an, transmite agenția TASS. 
Potrivit hotărîrii, colhozurilor, sovho
zurilor și celorlalte unități agricole li 
se vor pune la dispoziție suplimen
tar mașini, utilaje, produse chimice 
și se va da prioritate transportării 
acestora pe căile ferate și fluviale.

Ambasadorul României 
la Hațța, GeorSe Uium, * organi
zat vineri la sediul ambasadei o în
tîlnire cu profesori și studenți de la 
catedrele de limba și literatura ro
mână ale universităților din Amster
dam și Grâningen. Au participat, de 
asemenea, membri ai comisiei mixte 
româno-olandeze pentru aplicarea a- 
cordului cultural dintre cele două 
țări, funcționari superiori din mini
sterele afacerilor externe, învăță- 
mîntului șl culturii ale Olandei, zia
riști. Au luat parte membrii coloniei 
române din Olanda.

Centrul minier bolivian 
Corocoro a fost ocupat de 
muncitori, care au cerut ®uver_ 
nulul preluarea controlului direct a- 
supra minelor din localitate și anu
larea contractelor încheiate cu com
paniile străine.

0 delegație culturală 
chiliana a 80811 
invitația Comitetului 
culturale cu străinătatea al R. D. Vi
etnam, într-o vizită de prietenie — 
informează agenția V.N.A.

la Hanoi, la 
pentru relațiile

La mina din Szaszvar, 
în apropiere de Pecs, anunță agen
ția ungară MTI, s-a produs o infil
trație de gaz-metan, urmată de o e- 
rupție de apă. în urma accidentului 
și-au pierdut viața 4 muncitori.

Comerțul dintre R.F.G. și
în primul trimestru al

0 contribuție la îmbunătățirea
climatului politic in Balcani

în ultima vreme, în Balcani, ca și 
pe plan general european, s-au înre
gistrat un șir de acțiuni, inițiative și 
rezultate pozitive în direcția norma
lizării relațiilor interstatale, a pro
movării spiritului de înțelegere și 
oolaborare, în interes reciproc, pre
cum și al 
în această 
înscrie și restabilirea relațiilor di
plomatice dintre R. P. Albania și 
Grecia. Aceasta’ reprezintă un act 
realist, constructiv, de natură să 
contribuie la îmbunătățirea relațiilor 
interbalcanice, la procesul de des
tindere și de întărire a securității pe 
continentul european.

Se știe că legăturile dintre cele două 
țări vecine au fost întrerupte în 
toamna anului 1940. începînd din 1970, 
au fost inițiate, la Paris, tratative în 
domeniul relațiilor economice, sol
date prin încheierea unui important 
acord. Această acțiune a fost urmată 
de schimburi de delegații economice, 
de reluarea comunicațiilor poștale, 
— toate acestea creînd premise favo
rabile acordului de restabilire a rela
țiilor diplomatice.

Această hotărîre, care marchează 
Începutul unei noi etape în raportu
rile dintre cele două țări balcanice 
vecine, a avut un viu ecou în opinia 
publică din țările respective, care a 
apreciat-o ca o măsură corespunză
toare intereselor ambelor popoare, 
în editorialul intitulat : „Eveniment 
memorabil in relațiile dintre Albania 
și Grecia", ziarul albanez „ZERI I 
POPULLIT" arată că „normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări des
chide calea dezvoltării raporturilor 
lor prietenești, a schimburilor și co
laborării in diverse domenii de inte
res comun. Opinia publică din Alba
nia, scrie ziarul, salută acest eveni
ment important în relațiile dintre Al
bania și Grecia, considerindu-l un 
act just și rezonabil, ce răspunde do
rinței și adevăratelor sentimente îm
părtășite de cele două popoare vecine, 
intereselor Albaniei și Greciei, cola
borării și păcii in Balcani". Reflec- 
tind ecoul produs în Grecia, ziarul 
„AKROPOLIS" a scris : „Interesele 
Greciei nu pot fi servite prin izolare, 
prin refuzul de a recunoaște realita
tea, prin întreruperea dialogului. 
Iată de ce restabilirea relațiilor cu 
Albania este o acțiune realistă, de 
care ne bucurăm". „De acum, absen
ța va fi înlocuită de prezență, indife
renței îi va lua locul interesul, iar 
tăcerii — dialogul", a declarat, la rîn- 
dul său, subsecretarul de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Greciei,

Xanthopoulos-Palamas.

destinderii și păcii, 
evoluție pozitivă se

Actul restabilirii, după o întrerupe
re de mai bine de treizeci de ani, a 
relațiilor diplomatice dintre R. P. 
Albania și Grecia, nu își limitează 
semnificația la cadrul bilateral, ci are 
și o evidentă semnificație pe plan 
internațional. Experiența istorică a 
demonstrat cu prisosință că menține
rea unor situații anormale, încorda
rea în relațiile dintre țările balcanice 
aduce grave prejudicii intereselor -po
poarelor din această regiune, consti
tuind o sursă de suspiciune și con
flicte în Europa. Dimpotrivă, dezvol
tarea unor relații normale, de 
bună vecinătate între țările balca
nice, indiferent de orînduire socială, 
bazate pe încredere și stimă 
reciprobă, reprezintă un important 
factor de stabilitate, în stare să favo
rizeze pacea în această regiune și, im
plicit, securitatea europeană și inter
națională.

Este știut că preocuparea pentru 
statornicirea și dezvoltarea legături
lor prietenești cu țările balcanice, 
pentru transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii și colaborării re
prezintă o constantă a politicii exter
ne a României socialiste. în vederea 
atingerii acestui țel, țara noastră a 
militat și militează neabătut pentru 
întărirea continuă a legăturilor de 
colaborare frățească cu țările socia
liste din Balcani — Albania, Bulga
ria, Iugoslavia — de care ne simțim 
uniți prin comunitatea de orîndui
re și de țeluri ; pentru extinderea re
lațiilor cu celelalte țări din Balcani 
— Grecia, Turcia — în spiritul 
coexistenței pașnice și al bunel ve
cinătăți, în vederea intensificării 
colaborării multilaterale, pe baza 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, corespunzător aspirațiilor 
popoarelor din Balcani și intereselor 
păcii. împreună cu celelalte țări so
cialiste, România manifestă în mod 
perseverent inițiativă, desfășoară o 
activitate susținută pentru extin
derea colaborării pe toate planurile 
între statele balcanice, pentru pro
gresul destinderii în această zonă, 
Toate acțiunile în acest sens, orice 
pas în direcția promovării spiritu
lui realist, constructiv în Balcani 
sînt privite cu profundă satisfacție 
de poporul român. Cu acest senti
ment opinia noastră publică salută și 
restabilirea relațiilor diplomatice 
greoo-albaneze, contribuție pozitivă 
la îmbunătățirea climatului politic în 
Balcani, la securitatea în Europa și 
în lume.

Ion FÎNTÎNARU

R.D.G
anului 1971 a crescut cu 15,8 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, a anunțat Ministerul 
Economiei de la Bonn.

Prifnu! ministru 31 Israelu- 
lui, Golda Meir, 'eare a sosit vineri 
la Stockholm, pentru o vizită ofici
ală, a avut convorbiri cu premierul 
suedez Olof Palme. Au fost abordate 
ultimele evenimente din Orientul A- 
propiat și s-a procedat la o exami
nare amănunțită a misiunii ambasa
dorului Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului general 
al O.N.U. pentru Orientul Apropiat.

Guvernul premierului
Saeb Salam a obtinut votul de 
încredere din partea Parlamentului 
libanez, în urma dezbaterilor din 
Camera Deputaților asupra politicii 
generale a actualului cabinet.

O mare expoziție de artă plas
tică contemporană românească, 
dedicată împlinirii a 50 de ani 
de la crearea Partidului Comu
nist Român, s-a deschis in capi
tala R.S.S. Lituaniene, Vilnius.

La vernisaj au participat I. 
Koyala, membru al Biroului 
C.C. al P.C. din Lituania, A. 
Triskiavicios, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Vilnius al 
P.C. din Lituania, V. Ventiavi- 
kos, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.S.S. Litua
niene, oameni de cultură, un nu
meros public.

„ALCOM ’71“
La Torino s-a inaugurat recent 

cel de-al VI-lea Salon internațio
nal al alimentației și comerțu
lui — .,Alcom-1971“ — la care 
participă peste 40 de țări. Ro
mânia este prezentă cu un pa
vilion construit în stil românesc, 
unde sînt expuse variate produ
se alimentare și de artizanat

La 28 mai, în cadrul salonului 
a avut loc „Ziua României".

Nava militară sovietică 
„Obrazțovîi" sa 
vizită de cîteva zile în 
town, anunță agenția TASS. Coman
dantul navei a fost primit de pre
ședintele Republicii Sierra Leone. 
Siaka Stevens.

aflat într-o
portul Free-

Guvernul Indian a preluat 
administrarea unor companii 

de asigurări
DELHI 29 (Agerpres). — Ministrul 

de finanțe indian, Y. B. Chavan, a 
introdus vineri în parlament un pro
iect de lege, conform căruia guver
nul urmează să preia administrarea a 
106 companii de asigurări (64 indiene 
și 42 străine). Chavan a subliniat că 
acest proiect constituie un prim pas 
în direcția naționalizării societăților 
generale de asigurări. Amintind că o 
asemenea măsură a figurat printre 
problemele principale ale manifestu
lui electoral al partidului de guver- 
nămînt, Congresul Național Indian, 
ministrul de finanțe a declarat că un 
proiect de lege privind naționalizarea 
companiilor de asigurări va fl pre
zentat parlamentului cît mai curînd 
posibil. Pînă atunci, a menționat 
Chavan, societățile a căror adminis
trare va fi preluată de guvern vor 
primi lunar compensații.

REFORMA AGRARĂ
DIN ALGERIA

Un comunicat comun, 
publicat la Roma la încheierea con
vorbirilor oficiale dintre ministrul 
de externe al Iranului, Ardeshir Za- 
hedi, și omologul său italian, Aldo 
Moro, arată că cele două părți au 
discutat probleme bilaterale și in
ternaționale. în ce privește situa
ția din Orientul Apropiat, mi
niștrii s-au pronunțat în favoarea 
soluționării pe cale pașnică a con
flictului arabo-israelian. Totodată, 
ministrul iranian a făcut cunoscut 
interlocutorului său că problemele 
pe care le ridică situația din Golful 
Persic sînt de competenta exclusivă 
a statelor riverane și că Iranul este 
gata să-și asume obligațiile sale 
pentru menținerea stabilității, secu
rității și păcii în această regiune a 
lumii în cooperare cu alte state ri
verane.

Statele Unite nu vor de
valoriza dolarul nu VOT ac- 
cepta schimbarea prețului aurului, a 
declarat ministrul american al finan
țelor, John Connally, la încheierea 
lucrărilor conferinței bancare orga
nizate la Mtinchen. în scopul lichi
dării deficitului balanței de plăți a- 
mericane, el a făcut apel la țările 
vest-europene și Japonia să accepte 
aranjamente comerciale mai avan
tajoase pentru Statele Unite și să-și 
sporească substanțial contribuțiile în 
domeniul militar.

ALGER 29. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Con
siliul Revoluției și guvernul algerian 
au încheiat examinarea, în ședințe 
comune prezidate de șeful statului, 
Houari Boumediene, a problemelor 
privind proiectul Cartei reformei a- 
grare și modalitățile concrete de a- 
plicare a acesteia.

După cucerirea independenței ță
rii, o primă măsură adoptată în Al
geria a fost instaurarea suveranității 
asupra bogățiilor naționale. în acest 
context, a avut loc naționalizarea 
pămînturilor foștilor coloni, ceea ce 
a constituit, după cum se consideră 
aici, prima fază a revoluției agrare.

Clodomiro Almeyda, mi* 
nistrul relațiilor externe al Republi
cii Chile, și-a încheiat vizita oficială 
în Uniunea Sovietică, plecînd spre 
Belgrad.

Un acord comercial și de 
plăți a fost semnat la Belgrad, în 
urma convorbirilor purtate între de
legațiile comerciale ale R.S.F. Iugo
slavia și R. P. D. Coreene.

Un contract sovieto- 
IrOnCOZ lntre Comisariatul pentru 
energie atomică al Franței și Oficiul 
unional „Tehsnabexport", al U.R.S.S 
a fost semnat la Paris, informează 
agenția TASS. Conform contractului, 
Uniunea Sovietică va acorda servicii 
Franței în îmbogățirea uraniului 
francez.

Noua fază a revoluției agrare este 
și mai importantă, întrucit ea tre
buie să ducă nu numai la o simplă 
recuperare de la moșieri a terenuri
lor agricole, ci și la crearea condiții
lor care să permită valorificarea a- 
cestor pămînturi și să stimuleze ri
dicarea nivelului de trai material și 
cultural al întregii populații rurale 
algeriene.

Proiectul prevede desființarea ma
rilor proprietăți funciare private, na 
care posesorii lor le exploatează fo
losind munca argaților, precum și 
recuperarea suprafețelor agricole a- 
flate în posesia unor persoane care 
locuiesc la orașe sau în străinătate 
și care, fără a depune vreo activita
te, obțin venituri considerabile de pe 
urma muncii felahilor săraci. Pe a- 
ceste terenuri se prevede înființa
rea de cooperative agricole de pro
ducție.

au

T. PRELIPCEANUItalia. Dupâ Etna și Vezuviu, vulcanul Stromboli erupe din nou. Apele 
Mării Tireniene clocotesc sub lava incandescentă care cade direct în valuri

măr al discordie?

„Cosmos-425". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat la 29 mai sa
telitul „Cosmos 425", anunță agen
ția TASS. Aparatura științifică insta
lată la bordul satelitului funcționează 
normal.

NOTA PORTOCALA

Fermierii sicilieni 
hotărit să-și arunce din 
nou producția de por
tocale in șanțurile care 
mărginesc drumurile 
insulei, relatează zia
rul „The Guardian". 
Lipsa de debușeu pen
tru ele este legată de 
anumite aspecte ale re
lațiilor din Piața co
mună. Italia este sin
gura din „cei 6“ care 
produce citrice pentru 
export. Recolta din a- 
cest an, de aproxima
tiv 1 455 000 tone, ar 
putea asigura aprovi
zionarea tuturor țărilor 
membre ale C.E.E. Dar 
citricele din Spania, 
nordul Africii, Israel, 
Grecia și Turcia concu
rează pe cele italiene 
in așa măsură incit, în 
prezent, de pildă, Spa
nia vinde mai multe 
portocale in țările Pie-

tei comune decit Italia.
Dar nu numai pie

țele externe se mic
șorează, ci și con
sumul pe piața in
ternă cunoaște un de
clin. Din cauza crește
rii prețurilor. La a- 
ceasta contribuie, ală
turi de alți factori, ac
tivitatea faimoasei Ma
fia. Prin amenințări, 
intimidări și crime, 
Mafia obligă pe fer
mierul sicilian să o ac
cepte ca intermediar 
intre el și consumatori. 
Oamenii ei obțin por
tocalele la aproximativ 
50 lire kilogramul și le 
vind cu 300 lire.

Ca urmare a dificul
tăților de desfacere atit 
pe piața externă, cit și 
Pe cea internă, țăranii 
abandonează producția 
de citrice. Numai in 
ultimii 10 ani, 680 000

de gospodării agricole 
au dispărut. De aici, 
amplele manifesta
ții de protest ale a- 
gricultorilor italieni 
din ultima vreme.

Pentru a veni in a- 
jutorul agricultorilor 
italieni, Piața comună 
a acordat Italiei un a- 
jutor de 125 milioane 
dolari în scopul îmbu
nătățirii calitative 
producției de 
Dar situația a 
neschimbată, 
„parlamentul 
pean" a cerut Italiei să 
prezinte o explicație cu 
privire la utilizarea 
fondurilor alocate. Se 
apreciază că discuția 
va ascuți fricțiunile 
Italia—C.E.E. Portocala 
devine „măr al discor
diei".

a ■
citrice, 
rămas 
Acum 
euro-
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