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Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România

Prin acțiuni energice, 
apa care băltește 
pe ogoare să fie 
evacuată in cel 
mai scurt timp!

conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Republica Populară Chineză

PRIMIRE DEOSEBIT DE CĂLDUROASĂ
FĂCUTĂ OASPEȚILOR ROMÂNI

LA PEKIN
Capitala Republicii Popu

lare Chineze a întîmpinat 
marți 1 iunie în mod sărbă
toresc, cu manifestări de 
caldă prietenie și entuziasm 
popular delegația de partid 
și guvernamentală a Re
publicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Consiliului de Stat, care, 
Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Chinez și a guver
nului Republicii Populare 
Chineze, face o vizită de 
prietenie în această țară.

Prin ospitalitatea și bucu
ria cu care au primit pe 
solii poporului român, sute 
de mii de oameni au dat 
expresie sentimentelor de 
trainică prietenie ce unesc 
partidele, popoarele și ță
rile noastre.

în întregul oraș domnește 
o atmosferă festivă.

Platoul central al aero
portului freamătă de o 
mare mulțime de oameni 
îmbrăcați în costume viu

colorate, reprezentînd în 
chip simbolic diferitele re
giuni ale Chinei, tineri din 
gărzile roșii, membri ai mi
liției populare, fluturînd 
buchete multicolore de flori, 
stegulețe românești și chi
neze. încadrînd din trei 
părți incinta aeroportului, 
rîndurile dense ale celor 
prezenți desfășoară mari 
pancarte pe care stau scrise, 
cu litere albe pe fond roșu, 
în limbile română și chi
neză : „Trăiască prietenia 
dintre poporul chinez și 
român", „Un călduros bun 
venit delegației de partid 
și guvernamentale române".

Drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România 
și Republicii Populare Chi
neze, încadrate de steaguri 
roșii, flutură în adierea vîn- 
tului.

Ora 15,30, ora locală. în 
timp ce la București sînt 
încă ceasurile dimineții, 
avionul oficial cu însemne
le tricolorului românesc a- 
terizează.

în întîmpinarea delega

ției de partid și guverna
mentale române, pe aero
port au venit tovarășii : 
Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat, Cian Cin, 
membru al Biroului Politic, 
Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politic, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei 
populare chineze de elibe
rare, Cian Ciun-ciao, mem
bru al Biroului Politic, 
prim-secretar al Comitetu
lui de partid al orașului 
Șanhai, Iao Ven-iuan, mem
bru al Biroului Politic, Li 
Sien-nien, membru al Bi
roului Politic, vicepremier 
al Consiliului de Stat, Ie 
Cien-in, membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte 
al Comisiei militare din ca
drul C.C. al P.C. Chinez, Ie 
Ciun, membru al Biroului 
Politic, soția vicepreședin
telui Lin Biao, U Fa-sien, 
membru al Biroului Politic,
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Primire călduroasă pe aeroportul din Pekin

Luna mai a fost mai ploioasă de- 
cît in alți ani. Astfel, în intervalul 
28—31 mai a plouat intens în sudul 
tării și în Moldova. Pe de o parte, a- 
cest lucru a constituit un avantaj pen
tru agricultură, deoarece umiditatea 
ridicată a solului a dat posibilitate 
plantelor agricole să se dezvolte, pe 
de alta, datorită caracterului lor to
rențial, ploile au produs în anumite 
zone agricole și pagube, prin băltire 
și culcarea culturilor la cereale păi oa
se. Pe unele porțiuni de teren, îndeo
sebi în județele Ilfov, Ialomița, Te
leorman, Prahova, Buzău, Timiș 
și altele, apa băltește, stînje- 
nind dezvoltarea normală a plan
telor. De aceea, principala sarcină a 
organelor agricole, a conducerilor de 
unități este organizarea unor acțiuni 
energice în vederea evacuării rapide 
a apelor de pe terenurile agricole. Ce 
trebuie făcut în continuare T

în primul rind trebuie desfun
date toate canalele și săpate ri
gole și șanțuri de scurgere. Așa s-a 
procedat în județul Ialomița, unde, 
în cadrul sistemelor de desecare 
de la Grindu, Colelia, Cocora, 
Muntenii-Buzău, canalul de centură 
din jurul orașului Slobozia, care cu
prinde zona Bucu, Slobozia Nouă, 
Gheorghe Lazăr, Amara și cele din 
zona Nicolești — Miloșești, s-au exe
cutat lucrări de curățire a canalelor 
în vederea eliminării obstacole
lor care împiedică scurgerea a- 
pei. De asemenea, se execută 
lucrări de eliminare a apei sta
ționate pe suprafețe cu grîu și orz, 
porumb, floarea-soarelui, legume, 
acțiune în plină desfășurare în nu
meroase cooperative și întreprinderi 
agricole de stat. în acest scop, sute 
de oameni participă la săparea șan
țurilor pentru scurgerea apelor de 
pe semănături. De asemenea, în ju
dețul Buzău, mai ales în comunele 
Mihăilești, Glodeanu-Siliștea, Să- 
hăteni, Cozieni și Vintileanca, apro
ximativ 5 000 cetățeni, locuitori ai 
comunelor, sapă șanțuri pentru eva
cuarea apei. în comuna Pogoanele 
s-a terminat canalul colector al «tre
nurilor ce sînt ramificate pe o lun
gime de 5 km. Asemenea măsuri au 
fost luate și în alte județe.

în multe locuri există ochiuri de 
apă fie rămase de la precipitațiile 
din iarnă-primăvară. fie că s-au 
format în urma ploilor din ultimele 
zile. Evacuarea lor de pe terenurile 
unde pentru moment nu se pot exe
cuta canale de scurgere, se poate face 
prin folosirea instalațiilor de asper- 
siune. a motopompelor, a altor uti
laje de irigat. în întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperativele agri

cole din județul Prahova, de exem
plu, se folosesc in acest scop peste 
100 aspersoare și 50 motopompe cu 
ajutorul cărora apa este deversată 
spre locurile de scurgere. Și în ju
dețul Timiș, în urma identificării de 
către organele agricole și specialiștii 
din unități a suprafețelor pe care 
băltesc apele, s-au luat măsuri pentru 
folosirea aspersoarelor și a motopom
pelor. Este necesar ca, în această ac
țiune, stațiunile de mecanizare a 
agriculturii să acorde un sprijin pu
ternic, astfel ca în timp scurt tere
nurile să poată fi lucrate sau cultivata 
din nou.

La Ministerul Agriculturii Indus
triei Alimentare. Silviculturii și A- 
pelor se apreciază că este necesar 
ca, paralel cu acțiunile de evacuare 
a apelor, să se întreprindă măsuri 
urgente pentru reînsămînțarea și 
plantarea suprafețelor care au avut 
de suferit. Astfel, semănăturile de 
primăvară compromise total, supra
fețe destul de mici de altfel, vor 
trebui reînsămînțate îndată ce tere
nul se zvîntă. Acolo unde au pierit 
numai o parte din plante, trebuie să 
se completeze golurile. în acest scop 
trebuie asigurate, pe plan local, can
titățile de semințe necesare.

Buruienile care se dezvoltă ca ur
mare a căldurii și a excesului de 
umiditate, cit și crusta care se 
formează la suprafața solului, im
pun ca în fiecare unitate agri
colă să se acționeze hotărît în 
vederea grăbirii lucrărilor de între
ținere, folosindu-se atît mijloacele 
mecanice, cît și cele manuale din zori 
și pînă noaptea. Prășitul trebuie exe
cutat cît mai repede pentru a 
împiedica formarea crustei la su
prafața solului, care ar putea 
stînjeni dezvoltarea normală a 
plantelor. Din datele centralizate la 
minister rezultă că pînă marți. 1 iu
nie, în întreprinderile agricole de 
stat prașila a doua mecanică a fost 
făcută pe 63 la sută din suprafețele 
cultivate cu floarea-soarelui, 23 la 
sută la porumb și 44 la sută la car
tofi. în cooperativele agricole, a doua 
nrașilă manuală la sfecla de zahăr a 
fost făcută pe 76 la sută din supra
fețe, floarea-soarelui — 56 la sută, 
porumb — 7 la sută, cartofi — 17 Ia 
sută. Cifrele respective sînt destul 
de mici. Este adevărat că ploile din 
ultima parte a lunii mai au împiedi
cat desfășurarea normală a lucrări
lor de întreținere a culturilor. De 
aceea, se impune ca imediat ce te
renul se zvîntă să se lucreze cu 
toate forțele la prășit, măsură agro
tehnică de cea mai mare Însemnă
tate pentru sporirea recoltelor.

Recepție oferită de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez și Consiliul 

de Stat al Republicii Populare Chineze
Marți seara, Comitetul Central al 

Partidului Comunist Chinez și Con
siliul de Stat al Republicii Popu
lare Chineze au oferit o recepție, 
în marea sală a Palatului Adunării 
reprezentanților populari pe întrea
ga Chină, în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La sosire, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, împreună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației române au fost întâm
pinați de Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat, Dun Bi-u, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, vicepreședinte, al 
republicii, și alți conducători de 
partid și de stat chinezi. Potrivit

tradiției, delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
fotografiat împreună cu gazdele.

în sala de recepții, pe al cărei 
fundal se aflau drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Chineze, oas
peții români sînt salutați cu căldu
ră de persoanele oficiale chineze 
prezente r Huan Iun-șen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.
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Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Ciu En-lai Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu și stimată to
varășă Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
Dragi tovarăși din delegația de partid și guverna

mentală română,
Tovarăși și prieteni,
La invitația Comitetului Central al Partidului Co

munist Chinez și a guvernului chinez, delegația de 
partid și guvernamentală română condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a sosit astăzi la Pekin, 
pentru a face o vizită de prietenie în țara noastră. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
sînt prietenii noștri vechi. între noi au avut loc 
multe contacte și schimburi reciproce de vizite. în
cercăm sentimente deosebit de cordiale pentru faptul 
că dv. vă aflați din nou în țara noastră. în numele 
președintelui Mao Tzedun și al tovarășului său apro
piat de luptă, vicepreședintele Lin Biao, în numele 
Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și 
al poporului chinez exprim înalților oaspeți români 
călduroase urări de bun venit.

Sîntem foarte bucuroși că șeful statului Cambod- 
gia, prințul Norodom Sianuk, și soția sa iau parte la 
recepția noastră.

Tovarăși, în prezent, situația internațională este 
foarte favorabilă popoarelor. în întreaga lume capătă 
un avînt tot mai mare lupta împotriva imperialismu
lui american și a lacheilor săi. Pe cîmpurile de luptă 
din Indochina, eroicele popoare vietnamez, cambod
gian și laoțian, dînd lovituri zdrobitoare agresorilor 
americani și punîndu-i într-o situație fără ieșire, au 
obținut mari victorii în războiul de rezistență împo
triva agresiunii americane și pentru salvarea națio
nală. Ia amploare tot mai mare lupta popoarelor chi
nez, coreean, japonez și din alte țări asiatice împo
triva încercărilor reacțiunii americano-japoneze de a 
reînvia militarismul japonez. Frontul unit internațio-

Stimate tovarășe Ciu En-lai,
Stimați tovarăși și prieteni,
Doresc, înainte de toate, «să mulțumesc călduros 

Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez 
și guvernului Republicii Populare Chineze pentru 
invitația de a face această vizită în China, de a fi 
oaspeții marelui popor chinez și de a cunoaște astfel 
nemijlocit munca și realizările sale. De asemenea, 
țin să exprim vii mulțumiri pentru atmosfera tovă
rășească și înalta ospitalitate cu care am fost întîm- 
pinați, pentru cuvintele de apreciere adresate parti
dului și poporului nostru. în mod deosebit doresc 
să mulțumesc populației din Pekin pentru primirea 
sărbătorească, pentru manifestările pline de însufle
țire și calda prietenie cu care a întîmpinat delega
ția noastră. în toate acestea noi vedem o elocventă 
expresie a sentimentelor de stimă și simpatie pe care 
popoarele român și chinez le nutresc reciproc, a re
lațiilor de prietenie și solidaritate internaționalistă 
dintre partidele, țările și popoarele noastre.

îmi este deosebit de plăcut să transmit Comite
tului Central al Partidului Comunist Chinez, tovară
șului președinte Mao Tzedun, tovarășului său apro
piat de luptă, Lin Biao, prietenului nostru — pre
mierul Ciu En-lai — comuniștilor chinezi, întregului 
popor chinez un fierbinte salut tovărășesc din partea 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a comuniștilor români, a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră.

Partidul Comunist Român, guvernul României so
cialiste și întregul nostru popor acordă o deosebită 
prețuire raporturilor de prietenie frățească cu Parti
dul Comunist Chinez, cu guvernul Republicii Popu
lare Chineze și poporul chinez.

Prietenia româno-chineză are rădăcini adinei în 
trecutul îndepărtat al popoarelor noastre. Aceste 
legături s-au dezvoltat și mai mult în anii luptelor 
revoluționare împotriva exploatării și asupririi.
............... ................................... ............... ..... —y—..........-
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ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
/

ÎNTRE TOVARĂȘUL NICOUE CEAUȘESCU

Sb TOVARĂȘUL CIU EN-LAI
Marți după-amiază, la reședința 

delegației de partid și guvernamen
tale române a avut loc o întîlnire 
protocolară între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Ion

Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv ai C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi-
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în obiectivul 
cercetării științifice

PROTECȚIA 
Șl ASANAREA 
ATMOSFEREI

Excelenței Sale
Domnului GIUSEPPE SARAGAT

Președintele Republicii Italiene
ROMA

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Italiene, am deosebita 
plăcere ca, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, să adrese» 
Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de progres po
porului italian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

întrevedere cordiala
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FAPTUL
DIVERS
Record de
„aur dulce"

In pădurile de salcîmi din 
nord-vestul județului Satu-Mare, 
în preajma localităților Foeni, 
Urziceni, Ciumești, Scărișoara 
s-a înregistrat în ultimele zile 
ale lunii mai un record sui-ge- 
neris. Crescătorii de albine din 
județ, precum și cei veniți din 
Bihor, Cluj sau Maramureș, au 
stors din fagurii de ceară circa 
80 de vagoane de „aur dulce" ! 
Cite harnice zburătoare au sta
bilit acest record (care consti
tuie, totodată, recolta cea mai 
mare din ultimii 10 ani) 7 Teh
nicianul apicol Ioan Oscar 
Ludescher, după cîteva „tainice" 
operații de înmulțire, a ajuns la 
concluzia că numărul lor se ridică 
la aproape 270 milioane. Acum, 
cînd se scutură floarea de sal- 
cîm, împărăția mierii și a al
binelor se transferă în munții 
încărcați de zmeură din Țara 
Oașului. Ce recorduri ne mai re
zervă oare aceste neîntrecute 
„cofetărese" 7

Buni
| de plată

Intr-o notă publicată cu mai 
multă vreme in urmă, consem
nam 
șef de echipă 
din portul Oltenița 
care aparține întreprinderii de 
prestări și servicii Ilfov), aflat pe 
atunci intr-o cercetare penală, a 
oferit anchetatorului 25 000 lei 
pentru a-l scoate din cauză. O- 
ferta sa a avut insă un efect 
exact contrariu celui scontat. 
Extinzîndu-se cercetările, mili
ția transporturi a stabilit că, in 
urma unor numeroase falsuri 
efectuate pe statele de plată, 
Stelian Ardeleanu, împreună cu 
mai mulți complici, a prejudi
ciat avutul obștesc cu peste 
700 000 lei. In curînd toți cei in 
cauză vor fi deferiți justiției 
pentru a-și primi pedeapsa ce 
li se cuvine. Din piesele exis
tente la dosar reține insă aten
ția și un alt fapt. încă din anul 
1967, conducerea întreprinderii a 
fost sesizată de o bună parte 
din aceste falsuri, dar ea a pre
ferat „să le repare" prin niște 
simple și mărunte imputații. Nu 
ar fi lipsit de interes să se cer
ceteze acum de ce n-a procedat 
conform legilor in vigoare. 
Pentru ca ancheta să fie dusă, 
intr-adevăr, pină la capăt ! Și 
pentru ci cei vinovați sint buni 
de plată.

că Stelian Ardeleanu, 
pe șantierul 

(șantier

Milioanele
de pe
pereți

Tencuitul și zugrăvitul con
strucțiilor comportă timp și ma
teriale. N-ar putea fi găsită o 
soluție care să înlocuiască aceste 
operații ? In laboratoarele Insti
tutului de cercetări în construc
ții și economia construcțiilor din 
Capitală, după mai multe cer
cetări și experiențe, inginerul 
Mircea Angelescu și laborantul 
Dragomir Constantinescu au de
monstrat că da. Ei au reușit să 
producă o pastă specială desti
nată tratării și finisării supra
fețelor din beton și azbociment. 
Aplicată într-un strat foarte 
subțire pe pereți (grosime sub 
un milimetru !), noua compozi
ție înlocuiește atît tencuiala cit 
și zugrăveala. Folosit la cîteva 
construcții cu titlul de experi
ment, noul produs a dus la ob
ținerea unor economii însumînd 
aproape 1 400 000 lei. De unde se 
vede că milimetrul se poate 
calcula șl în... milioane !

Anul acesta se prevede 
ca producția de legume pe 
întreaga țară să ajungă la 
3,6 milioane tone, ceea ce 
înseamnă circa 150 kg pe 
cap de locuitor. Este o sar
cină pentru îndeplinirea 
căreia se impun eforturi 
susținute atît în sectorul de 
producție propriu-zis, cit și 
în cel de valorificare. Ți- 
nîndu-se seama de legătu
ra dintre aceste sectoare, 
în ansamblul măsurilor 
luate pentru îmbunătățirea 
organizării, planificării și 
conducerii agriculturii, s-a 
prevăzut și reorganizarea 
activității în legumicultu
ra. Centrala pentru produ
cerea, valorificarea și in
dustrializarea legumelor și 
fructelor (C.P.V.I.L.F.), or
ganism înființat anul aces
ta, are direcții specializate 
care răspund de asigurarea 
semințelor și materialului 
de plantat, stabilirea teh
nologiilor de lucru, obți
nerea și valorificarea pro
ducției. „Prin preluarea de 
către un singur organism a 
tuturor problemelor legate 
de producerea și valori
ficarea legumelor, ne spu
ne tov. Gheorghe Bu- 
zatu, directorul Direcției 
organizării producției din 
C.P.V.I.L.F., am avut posi
bilitatea să asigurăm, încă 
de la întocmirea planurilor, 
un echilibru între supra
fețele prevăzute să fie în- 
sămînțate și necesarul de 

' legume pe sortimente. A- 
vantajele noului sistem de 
lucru sint demonstrate de 
îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu legume".

Un raid efectuat zilele a- 
cestea în județele Ilfov, 
Buzău, Constanța, Timiș și 
Dolj demonstrează că prin 
măsurile luate s-au înlătu
rat multe din neajunsurile 
existente In anii anteriori 
în producerea și valorifica
rea legumelor. Se remarcă 
progresele făcute în direc
ția concentrării și speciali
zării producției de legume 
în cooperativele agricole. A- 
ceasta determină folosirea 
mai bună a condițiilor na
turale și economice din u- 
nități. valorifică experiența, 
permite extinderea mecani
zării lucrărilor. în județul 
Buzău s-a făcut în mod e- 
vident un progres pe linia 
concentrării și specializării 
producției. Anul acesta, 
fondul de stat de legume 
este asigurat de 40 coope
rative agricole, față de anul 
trecut, cînd s-a realizat în 
64 de unități. Pentru pro
ducerea usturoiului, de e- 
xemplu. care se cultivă pe 
o suprafață de 185 ha. s-au 
specializat 3 cooperative a- 
gricole : Valea Rîmnicului, 
Măcrina și Rîmnicelu.

Măsuri asemănătoare au 
fost luate și în județul Ti
miș. In cooperativele agri
cole din zona Sînnicolau- 
Mare — de exemplu — 
mergîndu-se pe linia con
centrării producției, fiecare 
unitate cultivă cel mult 3—4 
specii, din care una sau 
două de bază, celelalte fi
ind complementare.

In județul Constanța se 
cultivă legume cu aproape 
1 000 ha mai mult decît 
anul trecut. „Prin efectua
rea lucrărilor la timp și de 
bună calitate — ne spune 
ing. Constantin Timir- 
gazin, director adjunct al 
I.P.V.I.L.F., se prevede 
realizarea unei producții 
suplimentare de cel puțin 
4 000 tone de legume, în
deosebi varză, mazăre, car
tofi timpurii, tomate, rădă- 
cinoase". In toate unitățile 
vizitate : Agigea, Palazu 
Mare, Techirghiol, Ciobanu 
și altele ni s-a vorbit des
pre superioritatea noului 
sistem de organizare a pro
ducției și a muncii, de a- 
vantajele retribuirii coope
ratorilor pe baza acordului 
global. „Putem livra de pe 
acum cantități importante 
de castraveți, cartofi tim
purii, conopidă, varză și 
alte legume de primă apa
riție" — ne spune Nicolae 
Lețu, președintele coopera
tivei agricole din Agigea.

Se poate aprecia că s-a 
pus o bază puternică pro
ducției de legume din acest

an. De. altfel, piața confir
mă acest lucru. Cu toate că 
s-a desprimăvărat tîrziu. 
piața a fost, in general, bine 
aprovizionată cu verdețuri, 
iar din sere s-au livrat can
tități importante de roșii, 
castraveți. Datorită extin
derii culturilor protejate cu 
polietilenă, unitățile agri
cole au livrat, mult mai de
vreme decît în alți ani, can
tități importante de varză 
și conopidă. Din datele fur
nizate de Centrala de pro
ducție, valorificare și iridus- 
trializare a legumelor și 
fructelor rezultă că pînă la 
sfirșitul lunii mai au fost

unic care răspunde de pro
ducerea și valorificarea le
gumelor, acesta trebuie să 
urmărească atît obținerea 
producției, cit și respectarea 
contractelor încheiate.

In alte cazuri, golurile în 
aprovizionare se datoresc 
faptului că graficele de li
vrare nu sînt reale. După 
cum ne relata tov. loan 
Nuay, responsabilul centru
lui de legume Lovrin, ju
dețul Timiș, graficele se 
întocmesc înainte cu a- 
proape două săptămîni 
față de data recoltării, in
terval în care condițiile 
atmosferice pot încetini sau

ridica. Fără desfacere este 
și producția de ceapă ver
de ■ cultivată pe 0,5 ha. 
Centrul de legume și fruc
te Vidra a găsit totuși o 
„soluție" : pentru ca să ia 
producția de ceapă, coope
rativa să le dea și... ci
reșe.

De altfel, din numeroase 
alte locuri se primesc se
sizări că legumele nu se 
iau conform graficelor 
stabilite, ceea ce face ca 
importante cantități să se 
deprecieze. Nu este ne
voie de aceste produse la 
piață 7 Cum de nu ! în Ca
pitală și în alte orașe — așa

LEGUME SÎNT,
DAR DRUMUL LOR

SPRE PIAȚĂ
ARE ÎNCĂ 

MULTE OCOLIȘURI
desfăcute cu 8 000 tone mai 
multe legume decît în pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Cu toate aces
tea, în aprovizionarea cu 
legume apar goluri. De ce 
sint ele determinate 7

Lăsînd la o parte cauzele 
obiective — pe ploaie, de 
exemplu, se intră greu în 
grădini, la recoltat — ne
ajunsurile în aprovizionare 
se datoresc menținerii unor 
deficiențe mai vechi în va
lorificarea legumelor. Lipsa 
de ritmicitate in aprovizio
narea piețelor este o me
teahnă a comerțului cu le
gume care nu a fost lichi
dată în întregime nici în 
noua formă de organizare, 
deși acum legumele sint di
rijate de același organism 
care răspunde și de produ
cerea lor. în multe unități se 
constată că nu sînt respec
tate graficele de livrare. Ce 
cuprind aceste grafice 7 
Cantitățile pe care unită
țile agricole consideră că 
le pot livra pe o perioadă 
de cîteva zile. Prin urmare, 
marfa există și nu se mer
ge pe „a vinde pielea ursu
lui din pădure". Și totuși, 
în multe cazuri, graficele 
nu se respectă. Să exempli
ficăm. Pînă la 27 mai coo
perativa agricolă din Bîrza, 
județul Dolj, a livrat cen
trului de legume și fructe 
numai 11 tone de varză, din 
cele 22 de tone prevăzute 
în grafic. N-a format var
za căpățîni ? Nici vorbă. 
Dar cooperativa agricolă în 
loc să livreze centrului de 
legume și fructe producția 
obținută și pe care o avea 
contractată, a vîndut-o pe 
piață. Cantitățile de varză 
vîndute pe piață depășesc 
restanțele pe care coopera
tiva le avea la data respec
tivă. Vina pentru încălca
rea prevederilor din con
tract revine, în primul rînd, 
celor din cooperativă, dar. 
în același timp, dovedește și 
o slăbiciune în controlul e- 
fectuat de întreprinderea 
pentru producerea și valori
ficarea legumelor. Din mo
ment ce există uri organism

accelera starea de vegetație 
a plantelor, în plus, la în
tocmirea lor nu participă, 
întotdeauna, șefii de fermă 
sau brigadierii, ci „dele
gații" acestora. Interlocuto
rul nostru propune ca e- 
valuarea stării de vegetație 
a culturilor și întocmirea 
graficelor de recoltare să 
se facă pentru perioade mai 
scurte deoarece altfel ope
rațiunea capătă un caracter 
formal.

Unde duce această situa
ție 7 Iată ce arată graficul 
de livrare de la centrul te
ritorial Lovrin — unitate 
cu cea mai mare pondere, 
în activitatea întreprinderii 
județene pentru producerea, 
valorificarea și industriali
zarea legumelor și fructe
lor Timiș. La 24 mai, cen
trul respectiv n-a livrat pe 
piața orașului Timișoara 
nici măcar un kilogram de 
mazăre verde și varză din 
cele 0,7 și, respectiv, 2 tone 
prevăzute în grafic. Situația 
s-a repetat, la alte produ
se, și în ziUa de 25 mai. în 
aceeași zi, livrările ' către 
piață de la alte cîteva prin
cipale centre din județ e- 
rau nesatisfăcătoare. La 
Cărpiniș — dintr-un total 
de 22 tone legume s-au li
vrat doar 14,7 tone ; la Ti
mișoara — din 35,4 tone, 
doar 27,6 tone ; la Variaș — 
din 17,8 tone, doar 14.2 tone, 
întocmirea unor grafice fic
tive, care nu pot fi înde
plinite, provoacă neajunsuri 
în aprovizionare, deoarece 
unitățile de desfacere își fac 
anumite calcule privind 
gospodărirea fondului de 
marfă. Cu prilejul raidului- 
anchetă a reieșit că neajun
surile în ce privește prelua
rea legumelor, mult critica
te în ceilalți ani. se perpe
tuează. Un caz dintre multe 
altele. Cooperativa agricolă 
din Adunații Copăceni. ju
dețul Ilfov, a valorificat nu
mai 8.5 tone de spanac din 
cele 14 tone contractate, iar 
circa 6 tone s-au depre
ciat deoarece centrul de 
legume și fructe Vidra nu 
s-a prezentat pentru a le

cum s-a văzut și din cele 
cîteva exemple de mai sus 
— sînt zile în care lipsesc 
unele sortimente de legu
me. Explicația constă în a- 
ceea că nu se procedează 
cu operativitate la prelua
rea mărfii și desfacerea ei 
la piață. Cu toate că noul 
sistem de organizare per
mite evitarea anomaliilor 
de acest fel, drumul legu
melor este încă întorto
cheat, de la producător la 
consumator se fac multe 
ocoluri, ceea ce contribuie 
la deprecierea produselor. în 
județul Timiș, deși nu 
sintem în virf de produc
ție la castraveți și roșii, în 
multe cazuri aceste produ
se ajung în piețe și maga
zine depreciate calitativ. 
După cum ne declara tov. 
Constantin Mladin, respon
sabilul magazinului nr. 23 
din Timișoara, varza pri
mită, deși socotită de cali

tatea I, fusese recoltată 
cu cel puțin 3 zile în 
urmă. La magazinul nr. 26. 
roșiile puse in vînzare, tot 
de calitatea I, intraseră 
în putrefacție. Sînt, desi
gur, cazuri izolate, dai 
existența lor arată că efor
turile pentru dirijarea O- 
perativă, direct către pia
ță, a produselor sînt insu
ficiente. între producător și 
cumpărător se interpune, 
deseori, depozitul. „Toate 
mărfurile primite în ziua 
de 26 mai, ne spunea 
Gheorghe Barbu, responsa
bilul magazinului din piața 
Badea Cîrțan din Con
stanța, au sosit din de
pozit. Staționările, dese
le manipulări depreciază 
marfa, oricît ar fi ea de 
proaspătă și frumoasă". La 
întreprinderea județeană 
pentru producerea și valo
rificarea legumelor ni s-au 
prezentat măsuri pentru a- 
sigurarea unei legături di
recte între producători și 
magazinele de desfacere. 
Dar din sondajul făcut re
zultă că nici un responsa
bil de magazin nu știe care 
cooperativă agricolă sau 
punct de preluare a legu
melor va aproviziona uni
tatea.

Una din problemele de 
mare importanță pentru 
aprovizionarea ritmică, în 
toate perioadele anului, 
cu un sortiment cit mai bo
gat de legume îl constituie 
eșalonarea producției, care 
să elimine „exploziile" și 
„golurile" în aprovizionare. 
Deși întreprinderile dispun 
de toate pîrghiile necesare 
pentru conlucrarea în cele 
mai bune condiții cu fer
mele legumicole, nu s-a ur
mărit în unități felul cum 
s-a realizat eșalonarea pro
ducției. Pentru îmbunătăți
rea aprovizionării populației 
cu legume se impune lua
rea unor măsuri concrete 
care să permită eșalonarea 
producției pe un timp mai 
îndelungat. însămînțarea 
sau plantarea la aceeași 
dată a unei specii va duce 
la obținerea unui vîrf de 
producție care, cu toate 
străduințele, nu va putea 
fi preluat și valorificat. S-au 
făcut pași evidenți pe linia 
îmbunătățirii aprovizionă
rii populației cu legume ; 
multe din rezultatele obți
nute sînt meritorii. Acest 
mecanism trebuie perfec
ționat astfel ca întreprin
derile nou înființate să re
zolve operativ problemele 
legate de producerea, pre
luarea și livrarea legume
lor.

Sint asigurate toate con
dițiile ca din experien
ța acestei primăveri să 
se tragă toate învățămin
tele necesare pentru îmbu
nătățirea activității viitoare.

FI. CEAUȘESCU, 
N. TUICU, 
C. IOANA.
R. APOSTOL
I. TEODOR

Un amplu program 
al sindicatelor 
de construcții 

social-culturale
• PESTE 400 MILIOANE LEI PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE • 4 000 DE LOCURI ÎN COMPLEXE SANATO
RIALE, AFLATE ÎN CONSTRUCȚIE • 49 DE CREȘE CU 
16 000 DE LOCURI, ÎN PRINCIPALELE CENTRE MUNCITO
REȘTI • NOI CASE DE CULTURĂ, CLUBURI, SĂLI DE 

SPECTACOLE

în cadrul vastului program de con
strucții social-culturale desfășurat în 
țara noastră, o pondere însemnată 
au investițiile pe care le realizează 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România. Numai în cursul acestui 
cincinal vor fi cheltuite peste 400 
milioane lei pentru realizarea unui 
important număr de obiective social- 
culturale — complexe sanatoriale în 
centre balneo-climatice importante, 
creșe, tabere de vară pentru școlari, 
case de odihnă, case de cultură, clu
buri ș.a. Multe obiective, începute 
în cincinalul trecut, au fost sau ur
mează să fie date în exploatare în 
cursul acestui an și al anului viitor ; 
în paralel, vor fi deschise șantiere 
noi.

La stațiunea balneară Felix, renu
mită prin apele sale termale, se fac 
pregătirile pentru intrarea în func
țiune a noului complex sanatorial de 
1 000 de locuri. Construit după o con
cepție modernă, amplasat în mijlo
cul unei păduri seculare de stejar, 
complexul sanatorial — alcătuit din 
camere de cîte două locuri — este 
legat funcțional de grupul de trata
ment și blocul alimentar. Aceasta va 
permite asigurarea de condiții opti
me pentru tratament, în orice ano
timp. Spațiile destinate petrecerii 
timpului liber — vizionării progra
melor de televiziune, lecturii, distrac
țiilor, micul bufet-bar, deschis în 
permanență — vor contribui și la 
crearea unei ambianțe plăcute pentru 
cei veniți Ia cură.

Un complex sanatorial cu 1 042 de 
locuri, de o concepție asemănătoare, 
este în curs de construcție la A- 
mara. Aici, pentru tratamente se 
vor folosi, în principal, apa sărată 
a lacului și nămolul sapropelic. Da
rea în folosință a acestui obiectiv 
este prevăzută pentru finele acestui 
an sau începutul anului viitor. Alte 
patru complexe mari sînt în con
strucție la : Slănic-Moldova (500 
locuri), Căciulata (500 locuri), Sîn-

LA SEMNALELE ZIARULUI Succese ale

După faptă RĂSPUNS PROMPT, DAR INCOMPLET

Acum citeva zile, in comuna 
Păstrăveni (Neamț) a avut loc 
un proces public la care au a- 
sistat peste 1 000 de localnici. In 
fața instanței de judecată a com
părut Dumitru Abiculesei, sala
riat al spitalului din localitate, 
învinuit de faptul că, in urmă 
cu citva timp, l-a ucis pe me
dicul Marcu Nadler, in virstă de 
72 de ani. Constatînd vinovăția 
sa, Tribunalul județean Neamț 
l-a condamnat la 20 de ani 
închisoare.

de

Dobînda
dobînzilor

de 
iți

Aurică Buș din Roșiorii 
Vede (str. Agriculturii nr. 1) 
găsise o ocupație bănoasă : îm
prumuta... bani. Bineînțeles, nu 
din altruism. Avid de cîștig, el 
pretindea celor care-i solicitau 
ajutorul o dobîndă mai mult de- 
cît cămătărească. Nu demult, 
l-a împrumutat pe Constantin 
Călineață cu suma de 1 000 lei. 
Dobînda pretinsă pentru un in
terval de cinci luni — 700 de 
lei. Lui Constantin Săli i-a pre
tins 1 000 de lei pentru un îm
prumut de 2 000 de Iei I După 
cum se vede, banii lui Aurică 
Buș aveau un preț forte. Acum 
i se pregătește și lui — în ace
eași monedă — dobînda... legală !

într-o notă publicată în ziarul nostru din 27 
aprilie a.c., intitulată „Oftalmologii au cuvîn- 
tul“, se critica lipsa de preocupare a specialiști
lor din mai multe întreprinderi din orașul Buzău 
pentru îmbunătățirea calității produselor lor. 
Iată ce ne-a răspuns conducerea uneia din a- 
ceste unități economice — e vorba de „Meta
lurgica" : „Colectivul întreprinderii noastre a 
reproiectat vermorelul — unul din principalele 
produse ce le fabricăm — ținînd seama de soli
citările beneficiarilor noștri privind lărgirea ga
mei de utilizare a produsului și îmbunătățirea 
parametrilor funcționali, Ținem totodată să pre
cizăm că nu sintem de acord cu afirmația po
trivit căreia produse în valoare de un milion lei 
fabricate de întreprinderea noastră sînt nevan
dabile sau de proastă calitate".

Apreciem promptitudinea cu care a răspuns 
ziarului întreprinderea „Metalurgica" din Buzău. 
Mai este nevoie însă de o precizare : în nota 
publicată în ziarul nostru era vorba de produse, 
deci, de întreaga sortimentație aflată în fabri
cație și nu numai de vermorel — oricît de bine 
primit ar fi acest produs de către cei ce-1 uti
lizează.

în concluzie, așteptăm de la „Metalurgica" un 
răspuns complet, privind calitatea produselor ce 
le realizează. Cum, de asemenea, dorim să pri
mim răspunsurile cuvenite și de la celelalte u- 
nități economice criticate în nota amintită — 
Uzina de sîrmă și Uzina de mase plastice, am
bele din Buzău. Factorii de răspundere din a- 
ceste întreprinderi ar trebui să-și amintească 
că tăcerea nu e întotdeauna de aur.

SE AȘTEAPTĂ 
ÎNCĂ 0 ÎNCURCĂTURĂ ?

îndrumat cele 16,5 tone de piese de automobil 
spre furnal Și astfel, aproape 375 000 lei au 
dispărut în fonta topită.

Aceasta era, pe scurt, problema care a fost 
adusă în discuție în nota intitulată „Fierul, 
fonta și oțelul" publicată în „Scînteia" din ziua 
de 11 martie 1971. în răspunsul primit de cu
rînd la redacție, sub semnătura directorului Di
recției de Îndrumare și urmărirea producției din 
Ministerul Industriei Metalurgice, sintem infor
mați că „...s-a dispus analizarea aspectelor pu
blicate, la secția I.C.M. Brașov și la C.S. Hune
doara. In urma acestei analize s-a ajuns la 
concluzia că toate faptele descrise în articol co
respund întrutotul realității, cu singura deose
bire că tovarășii de la Hunedoara nu au avut 
de unde să știe că piesele forjate erau bune, 
deoarece pe durata transportului în vagonul 
descoperit ele au ruginit, au fost considerate ca 
piese rebutate în timpul prelucrării la forjă. (Se 
menționează că, în mod curent, uzinele prelu
crătoare depozitează separat piesele rebutate, 
pînă la constituirea unor cantități vagonabile, 
după care le încarcă în vederea expedierii la 
oțelării). La Hunedoara, se consumă zilnic circa 
4 500 tone fier vechi, ceea ce reprezintă 300 
vagoane convenționale zilnic, sau 12—13 vagoane 
pe Oră ; aceasta face practic imposibilă o re
cepție amănunțită, piesă cu piesă, a încărcă
turii cuptoarelor. Din acest motiv, legislația în 
vigoare prevede ca recepția să se facă 
nizor".

Orientîndu-ne după acest răspuns, se 
cei de la Hunedoara nu au nici o vină ... 
pirea" celor 375 000 lei. Capătul firului ar trebui 
deci căutat la uzina „Rulmentul" din Brașov. 
Dar de la această întreprindere nu am primit 
nici un răspuns. S-au luat măsuri pentru sanc
ționarea celor vinovați, nu s-au luat — nu știm 
nimic. Oare la uzina brașoveană se așteaptă... 
încă o abatere 7 Se consideră că pagube nu sînt 
decît cele de peste un milion lei 7

la fur-

pare că 
în „to-

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Nu de mult, de la uzina „Rulmentul" 
Brașov au plecat două vagoane : unul era în
cărcat cu șpan și trebuia să ajungă la Combi
natul siderurgie din Hunedoara, iar în celă
lalt — 16,5 tone piese noi-nouțe erau transpor
tate la Uzina de autoturisme din Pitești. Din 
cauza neglijenței a doi salariați de la uzina 
brașoveană. destinațiile celor două vagoane au 
tost inversate. Urmarea : la Hunedoara, sosind 
transportul destinat piteștenilor, „ghiftarii" au

din
CENUȘILE DE PIRITA — OBIECT

DE STUDIU
După publicarea Ia rubrica „Contraste" a no

tei intitulată „O mină de fier îngropată sub 
cenușă", la redacție a roșit o scrisoare de răs
puns semnată de tov. Bujor Almășan, ministrul

minelor, petrolului și geologiei. După ce se 
arată că problema valorificării complexe a ce
nușilor de pirită face obiectul unor îndelungi 
analize întreprinse, in strînsă colaborare cu spe
cialiștii Ministerului Industriei Chimiei, în scri
soare este prezentat detaliat stadiul rezolvării 
problemei. Astfel, sintem informați că, într-o 
primă etapă, s-au contractat și executat încer
cări cu cenuși de pirită românești la diverse 
firme din străinătate care au preocupări In acest 
domeniu. „în baza rezultatelor obținute — se 
arată mai departe în scrisoare — s-au prezen
tat oferte angajante pentru livrare de tehnolo
gie, documentație și utilaje, care au fost defi
nitivate din punct de vedere tehnic, analizate în 
cadrul unui studiu comparativ, urmînd a se 
trece la tratative comerciale. De asemenea, s-au 
continuat cercetările din țara noastră ce au fost 
concretizate prin calcule economice, stabilin- 
du-se că în etapa actuală, rezultatele obținute 
nu pot sta la baza proiectării unei instalații in
dustriale, răminînd ca problema să fie rezolvată 
prin cooperare cu O firmă din străinătate.
. Ca urmare a acțiunilor întreprinse, s-au creat 
condițiile înscrierii în lista de titluri de inves
tiții pe anii 1971—1975 a obiectivului industrial 
„Uzina de valorificare complexă a cenușilor de 
pirită", cu termen de punere în funcțiune în 
trimestrul III al anului 1974. în vederea asigu
rării îndeplinirii prevederilor de plan, în tri
mestrul IV 1970 s-a elaborat studiul tehnico- 
economic de fundamentare a investițiilor pen
tru obiectivul industrial, ce a fost avizat favo
rabil în cursul lunii februarie a.c. în consiliul 
tehnico-științific al ministerului. în prezent, do
cumentația este în curs de avizare și aprobare 
la organele in drept.

Conform planului stabilit, lucrările de con
strucții a Uzinei de valorificare complexă . a 
cenușilor de pirită vor începe în trimestrul III 
1971, iar punerea în funcțiune a primei etape 
va avea loc în trimestrul III 1974.

Așa cum se constată din cele de mai sus — 
se conchide în finalul scrisorii — sînt asigurate 
condițiile pentru trecerea la valorificarea com
plexă a cenușilor de pirită, rezolvarea proble
mei aflîndu-se într-un stadiu foarte avansat".

georz-Băi (600 locuri) și Băile Her- 
culane (360 locuri). în actualul cin
cinal mai este planificată construirea 
de complexe sanatoriale la Covasna, 
Tușnad, Geoagiu și Oglinzi.

în cadrul investițiilor social-cultu
rale finanțate de sindicate, un loc 
important ocupă creșele : pentru pe
rioada 1971—1975 s-a programat rea
lizarea a 49 de creșe-grădinițe, to- 
talizînd peste 16 600 de locuri, în 
principalele centre industriale, cu un 
mare număr de femei salariate. Ast
fel, în afară de Capitală, se vor mal 
construi creșe-grădinițe la Arad, Ba
cău, Brăila, Brașov, Craiova, Hune
doara, Cluj, Constanța, Iași, Galați, 
Oradea, Pitești ș.a. Se preconizează 
ca, încă în acest an, să înceapă con
struirea primelor creșe finanțate de 
sindicate la Hunedoara, Rîmnieu-Vîl- 
cea și Petroșani. Tot pentru copii 
(mai mari, însă, de la 7 la 16 ani), 
s-a construit o tabără de vară la Nă
vodari, pe litoralul Mării Negre. Pro
iectată inițial pentru 6 000 de locuri, 
ea a fost dată în folosință parțial, 
cu prima mie de locuri, în 1969. în 
vara aceasta, capacitatea de cazare 
va fi de 3 600 de elevi, de fiecare 
serie. în continuare, în cursul cinci
nalului, este prevăzută și construirea 
altor tabere.

Cele mai reprezentative dintre edi
ficiile a căror realizare se află in 
grija sindicatelor sînt, fără îndoială, 
casele de cultură. Din rîndul aces
tora, au fost date recent în folosință 
cele din Pitești și Baia Mare, iar în 
curînd vor fi gata și altele, la Vaslui, 
Roman, Buzău. în anii imediat urmă
tori, li se vor adăuga cele din Ale
xandria, Zalău, Slatina, Tg. Jiu, Slo
bozia, Tîrgoviște, Rîmnicu-Vîlcea. Cu- 
prinzînd, fiecare, o sală de specta
cole (cu 600—800 locuri, cu scenă și 
instalațiile mecanice aferente), sală 
de conferințe, săli de expoziții, de 
repetiții pentru dansuri, de antrena
ment pentru unele sporturi de sală 
(lupte, box), bibliotecă, sală de lec
tură, încăperi pentru activitatea unor 
cercuri (artă plastică, foto, cineclub), 
casele de cultură sint menite — in 
special in noile orașe, intrate recent 
pe orbita industrializării și a dezvol
tării lor accelerate— să joace rolul 
de nuclee popularizatoare pentru în
treaga activitate culturală din locali
tățile respective. Alături de acestea, 
programul de investiții al U.G.S.R. 
include și edificarea cîtorva cluburi : 
cel de la Bîrlad și-a început activi
tatea chiar în primăvara aceasta ; 
cel din Cîmpulung-Muscel se află în 
curs de recepție ; alte cluburi, — la 
Motru (Gorj), Uzinele „Electroputere" 
(Craiova), Gheorghieni (Harghita), 
Cîmpulung-Moldovenesc — precum și 
un număr de săli de cultură, pe lingă 
cîteva întreprinderi mari, sînt în plin 
șantier.

Din vastul program de construcții 
social-culturale ale acestui cincinal 
am enumerat principalele construcții 
care vor îmbogăți baza materială 
pentru activitățile social-culturale 
desfășurate de sindicate. Prin reali
zarea acestor obiective se oferă, în 
plus, pentru mii și mii de oameni 
ai muncii, ca și pentru membrii lor 
de familie, posibilitatea de a benefi
cia de condiții optime de tratament 
și odihnă, de a participa la activități 
și manifestări de interes major ale 
vieții culturale.

Al. PLAIEȘU

forestierilor
argeșeni

După cum se vede și din foto
grafie, C.E.I.L. Pitești este o 
unitate de exploatare și indus
trializare a aurului verde, do
tată cu utilaje de mare randa
ment, fapt ce permite muncito
rilor de aici să crească indicele 
de utilizare a masei lemnoase, 
să realizeze o gamă largă de 
produse de calitate superioară. 
Hărnicia și priceperea colective
lor de muncă din unitățile 
combinatului piteștean au făcut 
ca atît anul trecut, cît și în pe

rioada scursă din acest an, să 
se situeze în permanență in 
rîndul întreprinderilor fruntașe 
din județul Argeș. în luna mai, 
planul la producția marfă și 
globală a fost îndeplinit încă din 
ziua de 22. Pînă acum au fost 
realizați peste plan 22 000 metri 
cubi bușteni pentru industriali
zare, 5 000 metri cubi cherestea, 
2 000 metri pătrați parchete, mo
bilă in valoare de 1,5 milioane 
lei.

„LITORAL** - 
gazeta vacanțelor 

la mare
CONSTANȚA (coresponden

tul „Scînteii", R. Apostol) — 
Ieri după-amiază la Constanța 
și în toate stațiunile balneocli
materice de pe litoral, care 
găzduiesc acum aproape 40 000 
turiști, a fost difuzat primul 
număr al gazetei vacanțelor 
„Litoral". Cotidian de seară, 
aflat la cea de-a doua ediție „Li
toral" apare sub îngrijirea zia
rului județean „Dobrogea nouă". 
Publicația își propune să fie 
un autentic ghid pentru cele 
două milioane de turiști care 
își vor petrece anul acesta 
vacanța pe litoralul românesc.

Tragerea la sorți 
a cîștigătorilor 

concursului revistei 
„MAGAZIN ISTORIC • 

în sala de conferințe a Mu
zeului de istorie a Partidului 
Comunist Român și a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România (intrarea prin Bu
levardul „1 Mai") va avea loc 
duminică, 6 iunie, orele 11 a.m., 
tragerea la sorți a cîștigătorilor 
primului concurs cu premii or
ganizat de către redacția re
vistei „MAGAZIN ISTORIC". 
Revista invită pe concurenții 
din Capitală să ia parte la tra
gerea la sorți anunțată.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA IN R. P. CHINEZĂ

Toastul tovarășului
Nicolae Ceuușescu

Toastul tovarășului
Ciu En-lui

(Urmare din pag. I)

Sîntem bucuroși să constatăm 
că, în condițiile victoriei revoluției 
socialiste în cele două țări, ale 
construirii noii orînduiri, aceste 
relații cunosc o evoluție pozitivă 
pe toate planurile — politic, eco
nomic, tehnico-științific.

Forța și trăinicia relațiilor noas
tre izvorăsc din faptul că ele sînt 
așezate în mod ferm pe temelia de 
neclintit a principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui socialist, a respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și întrajuto
rării tovărășești.

Avem convingerea că vizita de
legației române în Republica 
Populară Chineză, convorbirile pe 
care le vom purta cu conducătorii 
de partid și de stat ai Chinei popu
lare se vor înscrie ca o dată im
portantă în cronica relațiilor ro- 
mâno-chineze, ca o contribuție de 
prim ordin la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea prieteniei și 
colaborării frățești dintre partidele, 
guvernele și popoarele noastre, în 
folosul ambelor țări, al luptei anti- 
imperialiste, al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

Stimați tovarăși,

Poporul român urmărește cu 
deosebit interes ampla activitate 
a poporului chinez pentru edifica
rea noii societăți, succesele pe care 
oamenii muncii din China popu
lară le obțin în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, în întărirea 
și înflorirea multilaterală a patriei 
lor socialiste. Ne bucurăm în mod 
sincer de marile transformări în
noitoare în urma cărora China a 
devenit un stat socialist puternic, 
cu o economie în plin avînt, cu un 
însemnat potențial tehnic și știin
țific.

Toate aceste succese sînt rodul 
muncii fără preget a harnicului și 
talentatului popor chinez, sub con
ducerea Partidului Comunist Chi
nez, în frunte cu tovarășul Mao 
Tzedun, partid cu o bogată expe
riență revoluționară, călit în focul 
îndelungatelor bătălii pentru eli
berarea națională și socială, pen
tru triumful revoluției antiimpe- 
rialiste, pentru făurirea noii orîn
duiri sociale.

Partidul Comunist Român, între
gul nostru popor apreciază în mod 
deosebit rolul Republicii Populare 
Chineze în lupta împotriva im
perialismului, pentru eliberarea 
socială și națională a popoarelor, 
pentru pace și securitate în lume. 
Desfășurarea evenimentelor arată 
că fără participarea Republicii 
Populare Chineze nu pot fi rezol
vate cu succes importantele pro
bleme ale vieții internaționale 
contemporane.

Stimați tovarăși,

Luna trecută, partidul nostru a 
sărbătorit împlinirea a 50 de ani 
de la crearea sa. Cu această oca
zie, poporul român a făcut un bo
gat bilanț al realizărilor obținute 
de-a lungul anilor, sub conduce
rea partidului, în lupta pentru eli
berarea de exploatare și asuprire, 
pentru construirea noii orînduiri.

în prezent, întregul nostru popor 
acționează cu fermitate pentru a 
asigura transpunerea cu succes în 
viață a programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
care va marca un pas hotărîtor pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Partidul și guvernul nostru a- 
cordă o atenție primordială dez
voltării prieteniei, alianței și cola
borării cu toate țările socialiste, 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești.

Considerînd că în condițiile de 
astăzi unitatea țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale constituie un 
factor esențial al întăririi frontu
lui antiimperialist, a forțelor re
voluționare și progresiste de pretu
tindeni, partidul și statul nostru 
depun toate eforturile pentru a se 
depăși dificultățile existente astăzi 
In relațiile dintre țările socialiste 
și dintre partidele comuniste, mi
litează activ pentru întărirea coezi
unii lor în lupta împotriva impe
rialismului și reacțiunii, pentru so
cialism și pace în lume.

Un rol important în lupta anti- 
lmperialistă îl au noile state na
ționale, formate pe ruinele fostelor 
imperii coloniale, și care militează 
pentru dezvoltare de sine stătă
toare, împotriva oricăror forme de 
asuprire și dominație străină, de 
neocolonialism.

Este caracteristic epocii noastre 
avîntul puternic pe care îl cunoaște 
procesul revoluționar, faptul că tot 
mai largi forțe sociale se ridică la 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru eliberarea socială și inde

pendență națională, pentru pace și 
colaborare între popoare. Desigur, 
nu putem uita că cercurile impe
rialiste încearcă continuu să aten
teze la independența și suverani
tatea popoarelor, duc o politică de 
presiune, de amestec și dictat, spri
jină prin forța armelor regimurt 
reacționare în diverse țări, creea
ză și întrețin în diferite zone ale 
globului focare de încordare și con
flict, că atîta vreme cît se mențin 
imperialismul. și politica sa agre
sivă continuă să persiste și perico
lul unui nou război mondial. Dar 
o analiză obiectivă a raportului 
real de forțe pe plan mondial de
monstrează că superioritatea se 
află de partea forțelor progresului 
și păcii, că imperialismul nu-și mai 
poate impune, după plac, politica 
sa. Așa cum aprecia și tovarășul 
Mao Tzedun, „Primejdia unui nou 
război mondial există încă, și po
poarele tuturor țărilor trebuie să 
fie pregătite. Dar revoluția este 
principala tendință a lumii de as
tăzi". Acționînd unite, popoarele 
lumii pot asigura dezvoltarea pro
gresistă a societății, pot salvgarda 
pacea și securitatea lumii.

Partidul, guvernul și poporul ro
mân acordă întregul lor sprijin 
luptei juste a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare din Indochina, 
împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani, pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, pentru retra
gerea totală a trupelor Statelor U- 
nite ale Americii din această zonă, 
pentru respectarea dreptului po
poarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian de a-și hotărî singure des
tinele.

Ca țară europeană, România ac
ționează în mod ferm pentru in
staurarea unui climat de securitate 
și pace pe continentul nostru, pen
tru realizarea unei conferințe ge- 
neral-europene, cu convingerea că 
fiecare pas înainte în îmbunătățirea 
situației în Europa — de unde au 
izbucnit în trecut două războaie 
mondiale — se va răsfrînge pozitiv 
asupra întregii atmosfere interna
ționale.

Pornind de la realitatea că în 
lume există state cu orînduiri soci
ale diferite, țara noastră militează 
activ pentru înfăptuirea coexisten
ței pașnice, pentru dezvoltarea co
laborării între state pe baza prin
cipiilor independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne și egalității în drepturi. In
staurarea deplină a acestor prin
cipii în relațiile dintre țări și po
poare va constitui o puternică lo
vitură împotriva politicii imperia
liste de dominație și amestec, de 
înveninare și încordare a raportu
rilor internaționale; ea ar constitui, 
în același timp, o garanție a dez
voltării libere și nestingherite a po
poarelor, a colaborării lor rodnice, 
în condiții de pace și securitate.

România consideră drept o înal
tă îndatorire a sa de a milita, îm
preună cu toate forțele iubitoare 
de pace, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, și, în pri
mul rînd, a celei nucleare,.pentru 
lichidarea blocurilor militare și a 
bazelor militare de pe teritoriile 
altor state, retragerea trupelor în 
cadrul granițelor naționale, redu
cerea bugetelor militare și alte ase
menea acțiuni menite să diminue
ze pericolul de război.

Stimați tovarăși,

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea că vizita 
pe care o facem în țara dumnea
voastră va duce la dezvoltarea ra
porturilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate frățească dintre 
partidele, țările și popoarele celor 
două țări, că Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză se vor sprijini și vor ac
ționa și în viitor împreună în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
triumful cauzei păcii și socialismu
lui în lume.

Dînd glas acestei convingeri, 
permiteți-mi să toastez :

în sănătatea președintelui Mao 
Tzedun și a soției sale !

în sănătatea tovarășului vicepre
ședinte Lin Biao și a soției sale !

în sănătatea tovarășului vicepre
ședinte Dun Bi-u !

în sănătatea premierului Ciu En- 
lai !

în sănătatea șefului statului 
Cambodgian, prințul Norodom Sia- 
nuk, și a soției sale !

în sănătatea distinșilor reprezen
tanți diplomatici prezenți aici și a 
soțiilor lor !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor celor de față !

Pentru înflorirea Republicii 
Populare Chineze, pentru prosperi
tatea marelui popor chinez !

Pentru prietenia trainică dintre 
partidele și țările noastre, dintre 
popoarele român și chinez !

Pentru victoria socialismului și 
păcii în lume 1 I
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nai antiamerican cunoaște o dez
voltare foarte mare. Lupta revolu
ționară a popoarelor lumii se des
fășoară coordonat cu lupta și re
zistența unită a țărilor mici și 
mijlocii împotriva politicii de 
forță a superputerilorț, luptă și re
zistență care se sprijină reciproc 
și se adună într-un puternic to
rent revoluționar, asaltînd în mod 
năvalnic dominația reacționară a 
imperialismului. Imperialismul a- 
merican și lacheii săi se află într-o 
situație tot mai grea. Cu toate- a- 
cestea, neîmpăcîndu-se cu eșecu
rile suferite, ei se vor mai zbate 
în mod disperat, luptele revoluțio
nare duse de popoarele din dife
rite țări vor mai cunoaște zigza
guri și reveniri. De aceea, popoa
rele din toate țările trebuie să-și 
ascută vigilența, să-și întărească 
unitatea și să persiste în luptă, și 
numai astfel vor putea păși mereu 
înainte în mod victorios.

Constatăm cu bucurie că po
porul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a obținut victorii în
semnate atît în lupta împotriva 
șovinismului de mare putere, cît 
și în lupta pentru construirea so
cialismului. Dv. ați ținut piept pre
siunilor exercitate din afară, ați 
zădărnicit controlul, intervenția și 
amenințările de agresiune din par
tea imperialismului, apărînd cu vi
tejie independența națională și su
veranitatea țării. Bizuindu-vă pe 
forțele proprii, înlăturînd una după 
alta numeroase greutăți, ați dez
voltat în mod rapid economia na
țională, făcînd ca întreaga țară să 
se afle în plin proces de înflorire. 
Poporul român este un. popor dîrz, 
care, călindu-se în luptă, a deve
nit și mai ferm și mai puternic. 
In prezent, poporul frate român, 
strîns unit în jurul Partidului Co
munist Român, înaintează cu pași 
mari pe calea independenței și 
dezvoltării de sine stătătoare. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „atunci cînd un popor 
este hotărît să-și apere indepen
dența și libertatea nu există forțe 
în lume în stare să-1 îngenunche
ze, să-l supună". Aceasta exprimă 
voința fermă și încrederea în vic
torie a poporului român în lupta 
sa unită. Poporul chinez nutrește o 
mare admirație față de spiritul re
voluționar al poporului român, ca
racterizat prin sfidarea forței bru
tale, față de îndrăzneala în lupta 
și eforturile susținute pentru dez
voltarea patriei ; el se bucură din 
toată inima de faptul că Republi
ca Socialistă România prosperă și 
înflorește tot mai mult.

Partidul, guvernul și poporul ro
mân sprijină în mod consecvent 
războiul de rezistență al popoare
lor celor trei țări din Indochina 
împotriva agresiunii americane și 
pentru salvarea națională. Româ
nia se numără printre primele țări 
care au recunoscut guvernul regal 
de uniune națională al Cambod- 
giei. Poporul român sprijină lup
tele revoluționare ale popoarelor 
din diferite țări, aducîndu-și ast
fel contribuția la cauza revoluți
onară a popoarelor din întreaga 
lume. Poporul chinez dă o înaltă 
apreciere acestei poziții juste a 
României.

Dragi tovarăși români,
în ultimii ani, relațiile dintre 

partidele, țările și popoarele Chi
nei și României au cunoscut o mare 
dezvoltare. PrieLenia și unitatea 
noastră se întăresc necontenit, re
lațiile de colaborare și întrajuto
rare în diferite domenii se lărgesc 
pe zi ce trece. Tovarășul Mao Tze
dun spune că -„Luptele drepte ale 1 

Două imagini din numeroasele momente ale primei zile a vizitei, desfășurată sub semnul prieteniei și prețuirii reciproc»

popoarelor din întreaga lume se 
sprijină reciproc". Atît în lupta pe 
plan internațional cît și în activi
tatea de construcție a țării noastre, 
tovarășii români ne-au acordat un 
sprijin și un ajutor activ. Dele
gația de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care face în prezent o 
vizită în țara noastră, ne-a adus 
sentimentele de profundă prietenie 
ale poporului român, și acest lucru 
constituie un sprijin și un imbold 
pentru poporul chinez. Pentru a- 
ceasta, vă mulțumim din inimă.

Relațiile de prietenie dintre par
tidele, țările și popoarele noastre 
se bazează pe învățătura marxist- 
leninistă și pe internaționalismul 
proletar, se călăuzesc cu strictețe 
după principiile respectării reci
proce a suveranității și integrității 
teritoriale, neagresiunii reciproce, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc. 
Ele pot face deci față oricăror în
cercări. Vă rugăm, tovarăși ro
mâni, să fiți încredințați că, în lupta 
dv. de apărare și de construcție a 
patriei, poporul chinez, călit prin 
marea revoluție culturală prole
tară, va fi întotdeauna alături de 
dv. și vă va sprijini cu hotărîre. 
Sîntem convinși că vizita de prie
tenie a delegației de partid și gu
vernamentale române va aduce, în 
mod sigur, o contribuție prețioasă 
Ia întărirea continuă a prieteniei 
de luptă și a unității revoluționare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Ne exprimăm dorința ca 
vizita dumneavoastră să se desfă
șoare cu succes.

Propun un toast :
Pentru prietenia și unitatea fră

țească dintre partidele, țările și po
poarele Chinei și României !

Pentru înflorirea și prosperita
tea Republicii Socialiste România !

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale !

în sănătatea prințului Norodom 
Sianuk și a soției sale !

în sănătatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer !

în sănătatea tuturor tovarășilor 
din delegația de partid și guver
namentală română !

în sănătatea șefilor misiunilor 
diplomatice și a soțiilor lor !

In sănătatea tovarășilor și prie
tenilor prezenți !

Recepție oferită de Comitetul Central 

al Partidului Comunist Chinez și Consiliul 

de Stat al Republicii Populare Chineze
(Urmare din pag. I)

Chinez, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Cian Ciun-ciao, membru 
al Biroului Politic, președintele Co
mitetului de partid al orașului Șan
hai, Iao Ven-iuan, membru al Bi
roului Politic, Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic, vicepremier 
al Consiliului de Stat, Ie Cien-in, 
membru al Biroului Politic, vice
președinte al Comisiei militare din 
cadrul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, Ie Ciun, 
membru al Biroului Politic, U Fa- 
sien, membru al Biroului Politic, 
adjunct al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Li Tso-pen, membru

Pe străzile capitalei R. P. Chineze, tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde urărilor de bun venit

Președintele

Nicolae Ceausescu a primit 

pe Samdech Norodom Sianuk
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, au primit în cursul 
zilei de marți, la reședința oficială, 
pe Samdech Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, președin
tele Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, și soția sa, Monique 
Sianuk, împreună cu Penn Nou th, 
premierul guvernului regal de 
uniune națională al Cambodgiei, 

al Biroului Politic, adjunct al șefu
lui Marelui Stat Major, Ciu Ui-tzo, 
membru al Biroului Politic, ad
junct al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei populare chineze de 
eliberare, Ci’. Den-kuei, membru 
supleant al Biroului Politic, Li Te- 
sîn, membru supleant al Biroului 
Politic, Go Mo-jo, membru al C.C., 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării reprezentanți
lor populari pe întreaga Chină, Ken 
Biao, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, șeful secției pentru relații ex
terne din cadrul Comitetului Cen
tral, U De, membru al C.C., al doi
lea secretar al Comitetului munici
pal de partid Pekin, Lim Cia-mei, 
soția vicepremierului Li Sien-nien, 
și alte persoane oficiale chineze. 

președintele Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.K., și soția sa. Au 
fost prezenți, de asemenea, Ker 
Meas, ambasadorul Cambodgiei în 
R. P. Chineză, și Sisowath Methavi, 
director de Cabinet și șeful Casei 
militare a șefului statului Cam
bodgia.

A fost de față Aurel Duma, am
basadorul României la Pekin, îm
preună cu soția.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, precum 
și membrii delegației române, sînt 
salutați, de asemenea, de șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Pekin.

La masa de onoare, alături de 
conducătorii de partid și de stat ro
mâni și chinezi iau loc prințul No
rodom Sianuk, șeful statului Cam
bodgia, președintele F.U.N.K., și 
soția sa, Monique Sianuk.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o ambianță de caldă 
prietenie și cordialitate, au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Tovarășii Ciu En-lai și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi, subliniate în repetate rînduri 
cu vii aplauze.

Intîlnire 
protocolară 

între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul
Ciu Eu lai

(Urmare din pag. I) 

tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Aurel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Pekin.

Din partea chineză au fost de 
față tovarășii Huan Iun-șen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei populare chi
neze de eliberare, tovarășa Cian 
Cin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, soția președin
telui Mao Tzedun, tovarășa Ie 
Ciun, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, soția vice
președintelui Lin Biao, Cian Ciun- 
ciao, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar 
al Comitetului de partid al orașului 
Șanhai, Iao Ven-iuan, membru al 
Biroului Politic al C.C. af P.C. 
Chinez, Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Ciu Ui-tzo, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al șefului Marelui 
Stat Major, Ken Biao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful secției 
pentru relații externe a C.C. al 
P.C.C., Ci Pîn-fei, ministru ad-in- 
terim al afacerilor externe. A asis
tat, de asemenea, Cian Hai-fun, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă deosebit de cordială.
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adjunct al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei populare chineze 
de eliberare, Li Tso-pen, mem
bru al Biroului Politic, adjunct 
al șefului Marelui Stat Major, Ciu 
Ui-tso, membru al Biroului Po
litic, adjunct al șefului Marelui 
Stat Major, Cir Den-kuei, membru 
supleant al Biroului Politic, Li Te- 
sîn, membru supleant al Biroului 
Politic, Go Mo-jo, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari pe în
treaga Chină, U De, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, al doilea secre
tar al Comitetului municipal de 
partid Pekin, Ken Biao, mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, 
șeful secției relații externe din 
cadrul C.C. al P.C. Chinez, Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim al a- 
facerilor externe, Lin Cia-mei, soția 
vicepremierului Li Sien-nien, și 
alte persoane oficiale.

Conducătorii de partid și de stat 
chinezi adresează, în numele pre
ședintelui Mao Tzedun și al vice
președintelui Lin Biao, al partidu
lui, guvernului, al marelui popor 
chinez, calde urări de bun venit to
varășului Nicolae Ceaușescu și so
ției sale, Elena Ceaușescu, precum 
și membrilor delegației române : 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
București, primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministru
lui de externe.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer se îmbrăți
șează cu premierul Ciu En-lai.

Pe aeroport sînt prezenți Aurel 
Duma, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pekin, mem
bru al delegației române, precum 
și numeroși specialiști români 
aflați în China. Sînt de față, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Republica 
Populară Chineză. Este prezent 
Cian Hai-fun, ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la Bucu
rești, care a sosit la Pekin cu avio
nul prezidențial.

Pe aeroport se afla aliniată o 
gardă de onoare formată din mili
tari ai forțelor armate chineze.
' Răsună solemn acordurile imnu
rilor de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Ciu En-lai 
trec în revistă garda de onoare, 
precum și detașamente ale mili
ției populare și gărzilor roșii.

Aclamațiile mulțimii răsună ne
contenit.

Răspunzînd ovațiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă 
spre grupurile compacte ale celor 
aflați pe aeroport, se oprește, strîn- 
ge mîinile multora din cetățeni, 
care-și exprimă entuziast Senti
mentele de prețuire și stimă față 
de conducătorii partidului și sta
tului nostru, față de poporul ro
mân. Din mulțime se desprinde 
Ceo Jui-tsin, președinta comunei 
populare „Prietenia chino-română", 
care transmite oaspeților urările 
de bun venit ale tuturor membri
lor comunei.

Platoul aeroportului devine o 
Imensă scenă în aer liber, pe care 
se desfășoară într-o înlănțuire de 
ritmuri și culori un spectacol fol
cloric plin de pitoresc.

De la aeroport, coloana de ma
șini escortată de motocicliști, stră
bate regiunea de centură a ma
relui oraș. Pe ambele părți ale 
șoselei se derulează într-o infinită 
varietate, secvențele unui peisaj 
bogat, variat, modelat de mîna 
omului stăpîn pe propria soar
tă. Livezi de pomi fructiferi, alter
nează cu lanuri de grîu, cu plan
tații de vii, cu grădini.

Prezența coșurilor de fabrică a- 
nunță apropierea de orașul pro- 
priu-zis, devenit în anii puterii 
populare al doilea centru indus
trial al Chinei.

Lîngă una din străvechile porți 
ale milenarului Pekin, unde pre
zentul socialist se face simțit prin 
peisajul oferit de halele uriașe și 
de turnurile uneia din noile ter

mocentrale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Ciu En-lai iau loc în
tr-o mașină deschisă. într-o altă 
mașină deschisă iau loc tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Huan Iun- 
șen și Cian Ciun-ciao.

Se intră în oraș pe bulevardul 
principal dominat de clădiri noi. 
Pe întreaga sa lungime de 12 km 
bulevardul este împodobit cu 
steagurile celor două țări. Imen
se lozinci' cu inscripții în lim
bile română și chineză : „Un căl
duros bun-venit înalților oaspeți 
români !“, „Un salut călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască unitatea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, bazată pe marxism
leninism și internaționalism prole
tar !“, sînt arborate de ambele 
laturi ale marii artere.

O veritabilă tălăzuire omenească, 
așa cum cunoaște Pekinul numai 
cu prilejul unor evenimente de cea 
mai mare importanță, se înfățișea
ză privirilor. Parcă toți oamenii 
capitalei și-au dat întîlnire pe 
acest adevărat traseu al prieteniei 
chino-române. Totul este dominat 
de uralele și aclamațiile nesfîrșite 
ale mulțimii.

Conducătorii de partid și de stat 
români și chinezi răspund ova
țiilor și impresionantelor mani
festări spontane.

Dimensiunile magistralei se am
plifică, devenind parcă nemărgini
te atunci cînd coloana oficială 
pătrunde în istorica piață Tien 
An-mîn. Aici, de la uriașa tribună 
construită în stilul clasic chinez, a 
fost proclamată în octombrie 1949 
Republica Populară Chineză, act 
care a reprezentat o cotitură radi
cală în destinele poporului chinez 
și s-a înscris, totodată, ca un fac
tor de mare însemnătate în schim
barea raportului de forțe pe plan 
mondial.

De atunci, numele pieței Tien 
An-mîn a rămas legat de toate 
evenimentele de seamă ale Chinei 
populare. Piața este flancată de 
impunătoarele clădiri moderne ale 
Adunării reprezentanților populari 
și Palatul muzeelor.

în momentul cînd coloana ofi
cială pătrunde în piață, mii de ba
loane se înalță spre albastra cu
polă a acestei frumoase zile de 
vară. Tribunele laterale, populate 
de numeroși tineri, își schimbă

I
înfățișarea: din imense buchete 
de flori apar scrise în limbile 
română și chineză cu litere gal
bene pe fond roșu cuvintele 
„Bine ați venit!“. Un alt moment 
semnificativ : din difuzoare se re
varsă acordurile atît de cunoscute 
nouă, românilor, ale marșului bri
găzilor de muncă ale tineretului.

Coloana se apropie, după două 
ore de la sosire, de reședința rezer
vată oaspeților români, Tuai Yui- 
tai. Un imens portret al tovarășului 
Ceaușescu domină întretăierea a 
două bulevarde.

Entuziasta primire pe care Pe
kinul a făcut-o tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și 
celorlalți soli ai poporului român 
a constituit o puternică demonstra
ție a prieteniei dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, priete
nie statornică, bazată pe stimă și 
prețuire reciprocă, pe principiile 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist.

Este ceea ce subliniază, în această 
zi, toate ziarele și comentariile ra
diofonice din capitala chineză. în 
editorialul în care salută sosirea 
pe pămîntul Chinei a delegației de 
partid și guvernamentale române, 
ziarul „Jenminjibao" arată : „A- 
ceastă vizită reprezintă up mare 
eveniment în istoria relațiilor 
prietenești dintre cele două 
partide și popoare din cele două 
țări ale noastre. Cu profunde 
sentimente frățești, cele 700 mi
lioane de chinezi adresează un 
călduros bun-venit solilor po
porului român prieten". Relevînd 
că, în ultimii ani, colaborarea mul
tilaterală dintre cele două țări s-a 
dezvoltat în mare măsură, ziarul 
subliniază : „Credem cu tărie că 
vizita delegației române va aduce 
cu siguranță o contribuție nouă la 
întărirea și dezvoltarea prieteniei 
dintre Partidul Comunist Chinez șl 
Partidul Comunist Român, dintre 
popoarele chinez și român".

Acestea sînt auspiciile sub care 
s-a desfășurat prima zi a vizitei 
delegației de partid și guvernamen
tale române în China prietenă.

Reportajul vizitei a fost realizat de :
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Eugen PREDA
Ion GALAȚEANU

Foto : ANGHEL PASAT
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C.E.I.L. SEBEȘ LA UN DECENIU
DE RODNICĂ ACTIVITATE

Exploatarea și prelucrarea 
lemnului are vechi tradiții în 
ținuturile Albei. Preluind aceas
tă tradiție, la scara marii indus
trii, unitățile de exploatare și 
de prelucrare a lemnului din 
cadrul C.E.I.L. Sebeș valorifică 
— la un inalt grad de tehnicita
te — aurul 
rieșului și 
plinit zece 
a fost pus 
dern complex de prelucrare a 
lemnului, unitate cunoscută azi 
în țară și peste hotare pentru 
diversitatea sortimentelor de 
mobilă fabricate aici.

Sesiunea de comunicări și re
ferate care a avut loc cu prile
jul acestei aniversări a eviden
țiat drumul ascendent parcurs 
de C.P.L.-Blaj, de către toate 
unitățile care aparțin de C.E.I.L. 
Sebeș. Cele 4 fabrici — de mo
bilă, binale, placaj și p.f.l. — 
din cadrul unității de la Blaj, 
au asigurat un prestigiu solid 
produselor pe care le realizează ; 
p.f.l.-ul produs Ia Blaj este a- 
preciat ca fiind de bună caii-

verde de pe văile A- 
Sebeșului. S-au im
ani de cînd la Blaj 
in funcțiune un mo-

De la Liceul industrial
de cai ferate

în perioada 1—19 iunie a.c., 
inclusiv, se primesc înscrieri 
pentru admiterea in anul I al 
anului școlar 1971/1972, în Liceul 
industrial de căi ferate Bucu
rești, în specialitățile : instala
ții de semnalizare, centralizare, 
bloc de linie și telecomandă ; e- 
lectromecanică — telecomunica
ții feroviare ; electromecanică 
— exploatare, întreținere și re
pararea locomotivelor ; electro
mecanică — exploatare, întreți
nere și repararea vagoanelor.

Liceul pregătește cadre tehni
ce de nivel mediu, necesare ex
ploatării căilor ferate. Absol
venții liceului iși pot continua 
studiile în învățămintul superi
or sau sint repartizați în pro
ducție, in locuri de muncă pen
tru care se cer studii medii 
tehnice. De asemenea, pot fi 
repartizați ca muncitori ca
lificați în meseriile pentru 
care se cer cunoștințe teh
nice de nivel mediu. Se pri
mesc absolvenți ai clasei a 
VIII-a a școlii generale de 10 
ani, dacă nu au depășit vîrsta 
de 17 ani. în cursul acestui an, 
indiferent de localitatea în cate 
își au domiciliul. Concursul de 
admitere, precedat de exami
narea medicală eliminatorie a 
candidaților. care se face pe 
măsura înscrierii, de către Po
liclinica C.F.R., se va desfășura 
între 22 iunie—3 iulie a.c., pen
tru toate locurile planificate, la 
sediul liceului și va consta din 
probe scrise și orale la mate
matică și limba română sau fi
zică, la alegerea candidatului, 
din materia claselor V—VIII ale 
școlii generale. Informații su
plimentare se pot obține zilnic 
la secretariatul liceului (Calea 
Giulești, nr. 10. sector 8).

cinema

detate, iar fabrica de placaj 
aici este cea mai mare din țară. 
Prestigiul dobîndit este în con
tinuare consolidat prin fabrica
rea unor noi sortimente de mo
bilă, mai mult de jumătate din 
garniturile realizate exportîndu- 
se in diferite țări.

— Dintre noutățile în pro
ducția de mobilă aș aminti ti
purile moderne de comode, pen
tru export, elegantul dormitor 
„Timiș”, precum și garnitura 
pentru tineret — ne spune in
ginerul Alexandru Ciuruș, direc
tor la C.P.L. Blaj. Este intere
sant de menționat faptul că, în 
curînd, cunoscuta garnitură 
„Solea” va cunoaște un proces 
de modernizare și înfrumuse
țare. în acest scop, serviciul teh
nologic al unității întocmește 
proiectele respective. Se va obți
ne, în urma acestui proces, o 
economie anuală de masă lem
noasă de aproape un milion lei.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii

vremea

ÎN DRUM SPRE PEKIN

Delegația de partid și guvernamentală■*
s a oprit la Irkutsk

în drum spre Pekin, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, s-a oprit la > 
Irkutsk.

La aeroport, delegația română a 
fost întîmpinată de Nikolai Ban
nikov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Comite
tului regional de partid ' din 
Irkutsk, Iuri Kravcenko, deputat 
în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.,

președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului regional, și alte per
soane oficiale.

Comitetul regional al P.C.U.S. 
din Irkutsk și Comitetul Executiv 
al Sovietului regional Irkutsk au 
oferit un dejun în cinstea delega
ției.

După un scurt popas, oaspeții 
români au plecat spre Pekin.

Delegația a fost condusă pînă la 
Irkutsk de Teodor Marinescu, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JUMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Mongole, vă 
adresăm dumneavoastră, Partidului Popular Revoluționar Mongol, Ma
relui Hural Popular al Republicii Populare Mongole și întregului popor
mongol un cordial salut tovărășesc 
socialismului și înflorirea patriei.

și urări de noi succese în construcția

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

De la bordul avionului.
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Timpul probabil pentru zilele de 
3, 4 și 5 iunie a.c. in țară : Vre
mea va continua să se amelioreze 
ușor șl treptat. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi sub formă 
de averse, mai ales în cursul 
după-amiezelor. Vîntul va pre
zenta Intensificări trecătoare la 
începutul Intervalului, din secto
rul estic. Temperaturile minime 
vor oscila între 6—15 grade, iar 
maximele între 16—26 de grade, 
in București : Vremea va conti
nua să se amelioreze treptat. Cerul 
va fl variabil. Averse de ploaie în 
cursul după-amiezelor, la începu
tul Intervalului. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

PICTORUL
IPOLIT STRÎMBULESCU
100 de ani de la naștere

Ipolit Strîmbulescu, sau Strîmbu, 
cum își iscălea tablourile, pictor și 
profesor, animat de sincerul dezide
rat de a fi un susținător înfocat al 
dezvoltării și răspîndirii artei plas
tice românești, a fost, în primul sfert 
ai veacului nostru, unul dintre cei 
mai apreciați și mai solicitați artiști.

Născut dintr-o familie de mocani 
săraci, la 18 mai 1871 în comuna 
Mărășești, din Oltenia, Strîmbulescu 
reușește, cu sprijinul unui revizor 
școlar, să urmeze gimnaziul real din 
Turnu-Severin, iar după aceea, cu a- 
ju torul altui binevoitor, să urmeze 
pictura la Școala de belle-arte din 
București. La absolvire, clasificîn- 
du-se primul la „marele premiu de 
străinătate", obține o bursă de spe
cializare la Miinchen (1896—1900) 
unde, după chiar mărturia artistu
lui, se va afla sub influența lui 
Ribera.

După venirea în țară, ocupînd prin 
concurs în 1901 postul de profesor de 
pictură la Școala de belle-arte din 
București, se impune ca un bun pe
dagog și desfășoară neobosit o bo
gată activitate pentru promovarea 
impresionismului în pictura româ
nească în cadrul societății „Tinerimea 
artistică" al cărei fondator este. Tot- 

- odată, în decurs de cîțiva ani, de sub 
penelul său ies cîteva sute de ta
blouri, cu subiecte din viața țărani- 
lor, din care putem cita : Femei la 
sapă, La fîntînă, începînd un izvod. 
Flori între flori. Ciobănașii sprijiniți 
grațios intr-un ciomag sau cîntînd 
din fluier sînt redați într-un peisaj 
panoramic, cu un colorit estompat și 
inconsistent, ce creează un cadru 
feeric (Cioban cu oile — 1905, Por
tret de cioban, de la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România).

Anul 1907 a fost un moment de răs- 
pîntie pentru Ipolit Strîmbulescu. 
Criticile care au fost aduse laturii 
idilice a operei sale, dar mai ales 
propriul său sentiment față de re
primarea răscoalei și masacrarea ce
lor 11 000 de țărani, îl determină să 
transpună mai fidel realitatea clasei 
oprimate. Tablourile „Sfioasa", „în 
așteptare", „Țăran cu jalbă" de la 
Expoziția oficială din 1909 arată noua

sa orientare. Artistul reușise să de
pășească limitele semănătoriste, ex- 
primînd atitudinea protestatară a ță
ranului. Dar un asemenea subiect nu 
va mai constitui o preferință a ama
torilor avuți și Strîmbulescu se vede 
nevoit să dea în continuare atenție 
temelor pe care, într-o măsură mai 
mică, le abordase și pînă atunci : 
scene intimiste din viața citadină, în 
care transpunea la noi ceea ce îl a- 
trăsese dintre exemplele picturii 
sentimentale de gen de la Miinchen. 
Printre aceste tablouri se remarcă 
Femei cosind (1911), Profil — efect 
de lampă (1912), Efect de lampă (1913), 
La ceai (1914), La curățat caise 
(1915), La lucru în grădină (1914), La 
lumina lămpii (1915) — ultimele 3 
aflate în Muzeul de artă al republi
cii. în toate aceste lucrări, pictorul 
a căutat să prezinte din punctul de 
vedere al subiectului, oarecare diver
sitate de atitudini, oarecare origi
nalitate a pozei, menită să dea va
riație momentului surprins, în care 
staticul obișnuit al portretului capătă, 
integrat în scena de gen, mai multă 
mobilitate, mai multă viață.

Dobrogea îl captivează. Așezările 
de pe litoral, ca și marea de altfel, 
sînt prezentate, după 1913, sub toate 
aspectele și în toate momentele zilei. 
După primul război mondial, arta sa 
este din ce în ce mai puțin apreciată 
și solicitată de amatorii și colecțio
narii rafinați, ale căror gusturi ș.e în
dreaptă exclusiv către Pallady, Pe- 
trașcu, Tonitza, Șirato etc. La această 
situație nu puțin a contribuit boala 
care-1 supără de prin 1923, și-1 
face să picteze tot mai rar, preocu
parea lui de căpetenie fiind de acum 
încolo grija pentru îndrumarea tine
relor cadre. Dă la iveală „Manualul 
de desen și pictură după natură". 
Moare la 31 octombrie 1934.

Ipolit Strîmbulescu lasă amintirea 
unui profesor de mare probitate pro
fesională și a unui pictor care, în 
primele două decenii ale secolului 
nostru, a dominat și s-a bucurat de 
o popularitate deosebită.

Petre OPREA

TALENT Șl MEȘTEȘUG
IN ARTA LITERARĂ

Tn procesul de creație a operei li
terare lucrează doi factori esențiali : 
talentul, care este dat, și meșteșu
gul, care se învață. Proporția în 
care intră acești doi factori variază 
de la individ la individ ; existența 
lor împreună este necesară în toate 
cazurile. Lipsa unuia dintre ei, sau 
chiar numai participarea prea mică a 
unuia dintre ei dăunează creației, o 
face să fie șovăitoare. Cînd acest 
echilibru dintre talent și meșteșug 
nu se produce, scriitorul e dezorien
tat și ca s-o scoată la capăt recurge 
la împrumuturi și la imitații, ceea 
ce, bineînțeles, nu poate să ducă la 
un rezultat bun.

Nu poate însă un talent fără meș
teșug să creeze opere viabile ? 
Toată lumea cred că este de acord 
să admită că talentul este o aptitu
dine naturală. Goethe, în niște ver
suri celebre, a enunțat natura ta
lentului tocmai prin această compa
rație : „Cint așa cum cîntă pasărea", 
spune harfistul din Wilhelm Mei
ster. Dar chiar personajul lui Goethe 
care spune acestea este foarte de
parte de a cinta ca pasărea. Pasărea 
cîntă in chip instinctual. Talentul, 
aptitudine naturală, dacă ar fi la 
fel cu pornirea care face pe pa
săre să cînte, mai exact, dacă ar 
rămîne numai aici, n-ar scoate decît 
sunete inarticulate intr-un ritm oa
recare, dar care în ce privește înțe
lesul n-ar trece mai departe de 
chiot. Chiotul, oricît ar fi de expre
siv, nu-i destul ca să producă poe
zie. Aptitudinea naturală, cînd e 
vorba de literatură, dacă nu e dez
voltată prin exercițiu, studiu și 
cultură, rămîne în stare brută. Deci 
fără un rezultat bun. Se va spune 
poate : dar poetul popular ? Cred că 
teoria după care poezia populară 
este un produs spontan, răsărit gata 
format, cu frunze, flori și fructe, 
fără o perioadă prealabilă de germi
nație, de creștere și de coacere — 
această teorie este astăzi părăsită. 
Cînd e vorba de basm, de exemplu, 
darul povestirii este desigur o apti
tudine naturală, dar el se șlefuiește 
și se perfecționează prin exercițiu. 
Acest exercițiu, această dobîndire în
ceată și migăloasă a meșteșugului, a 
artei se face și în literatura orală, 
nu numai în literatura scrisă. Un 
povestitor debutant învață ascultînd 
pe un povestitor format, cu expe
riență și cu practică. In concluzie, 
talentul fără meșteșug căpătat prin 
exercițiu nu poate crea valori lite
rare durabile.

Aceste vechi adevăruri, exprimate 
cindva lapidar de Horațiu în ARTA 
POETICA, e bine să fie amintite ori 
de cite ori se vorbește despre ex
presia literară. Am spus că talentul 
este dat și că meșteșugul se Învață.

Expresia literară (fie că e vorba de 
versuri, fie că e vorba de proză) nu 
este o însușire a temei tratate, ci a 
scriitorului care tratează tema. O 
temă, oricît ar fi ea de fecundă, de 
strălucită, de bogată, nu se înfăți
șează scriitorului (și artistului în 
genere) cu expresia ei adecvată. 
Expresia trebuie s-o găsească scrii
torul. în artă, nimic nu este oferit 
de-a gata, totul trebuie, de fiecare 
dată, lucrat de Ia început, de la pri
ma piatră de temelie pină la sta
tuia din vîrful monumentului. Viața 
înfățișează scriitorului nenumărate 
posibilități. Dezvoltarea acestora 
cade exclusiv în sarcina lui. Fie că 
e vorba de o furtună în munți, fie 
că e vorba de construirea unei hi
drocentrale, fie că e vorba de arun-

ții tehnice poate să fie un reportaj 
(ratat și acesta pentru că nu a fost 
conceput ca reportaj), sau mai bine- 
zis e ceva care nu-i nici cu totul 
reportaj, nici cu totul poezie și 
in orice caz nu mulțumește pe 
tor.

Sau iată pe un romancier 
luîndu-și tema din viața unei mari 
uzine se apucă să facă, în repetate 
rînduri pe zeci de pagini, descrierea 
amănunțită a operațiilor tehnice. 
Romanul devine astfel o lucrare teh
nică. Nu acesta este scopul lui. Cine 
vrea să se inițieze în metalurgie se 
duce la lucrări de specialitate. Desi
gur că e nevoie ca într-un roman din 
viața uzinei să se reflecte 
de producție al uzinei, dar 
face alegînd cîteva operații 
sive, care impresionează și 
nează pe cititor, care, cu alte cu
vinte, comunică cititorului tocmai 
acea bucurie a muncii înnoitoare, a 
muncii consacrate realizării unor țe
luri grandioase.

Această facultate de a alege, a- 
ceastă putere de a deosebi ce este 
esențial și ce nu este, ce este nece
sar pentru obținerea efectului artis
tic și ce este de prisos aparține ta
lentului, sau meșteșugului ? E ceva 
daț de natură, sau e ceva care se 
dobîndește prin studiu și prin exer
cițiu ? Talentul, la început, cînd nu 
e încă cultivat și exercitat, este de 
obicei prolix și, de teamă să nu 
scape ce-i important, se grăbește să 
exprime cit mai mult, chiar tot dacă 
se poate. Concizia și puterea de a 
alege ce este absolut necesar sînt 
calități care se dobîndesc prin exer
cițiu, prin lectură sistematică, prin 
studiul scriitorilor de valoare, prin 
compararea operelor literare. Asta 
face parte din învățătura absolut 
necesară oricărui scriitor, oricît ar fi 
el de talentat. Dacă nu-și dobîndește 
această învățătură, talentul rămîne 
tulbure (chiar dacă e viguros), neor
ganizat, confuz. E drept desigur că 
sînt talente în care imboldul către 
organizare, către concizie, către ale
gerea de care am vorbit e mai mare 
și sînt altele la care acest imbold 
este mai mic. Superioritatea este 
însă hotărît de partea celor dinții.

Această putere de a alege tocmai 
ceea ce trebuie (care putere și ea 
se dezvoltă, se perfecționează, se 
rafinează prin exercițiu, studiu, lec
tură și, în aceeași măsură, prin cu
noașterea vieții, fără de care orice 
talent e bicisnic și orice meșteșug e 
o moară care macină vînt) — a- 
ceastă însușire de a alege ar putea 
să fie prezentată drept un princi
piu de artă literară, un principiu de 
bază, care nu poate lipsi.
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• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Și caii se Împușcă, nu-i așa 7 : 
CAPITOL — a, 30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Facerea lumii : CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45, la 
grădină — 20,15, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15, la grădină — 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20.
• Dă-i Înainte cowboy : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21.
• Elefantul Slowly : FESTIVAL
— 8.30; 11; 13,36; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20.
• Desene animate : DOINA — 10.
• Vulpile și șoriceii : DOINA — 
11,30; 13,45, 16; 18,15; 20,30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16;
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16;
FLAMURA — 9; 12,30; 16;
MODERN — 9; 12,30; 16;
STADIONUL DINAMO — 20.
• Bătălia de pe Neretva : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19.30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, GRADINA 
MODERN — 20,15.
• Cazul C.L. : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventurile lui Tom Sawler; 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15; 
12.30; 15,45, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,45 în con
tinuare : TIMPURI NOI.
• Femela enigmatică — 9. Hara-
klri — 10,30; 12,30; 14,30, In plin 
soare — 16,30; 18,45, Blow-up —
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Prețul puterii : LUMINA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• In arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
• Secretul din Santa Vittoria : 
BUZEȘTI — 14,30; 17,15, la grădină
— 20,30.
• Eu, Francisc Skorina : DACIA
— 8,45—20 în continuare.
• Sunetul muzicii : BUCEGI —
10; 16,30; 20, la grădină — 20,
ARTA — 16, la grădină — 20.
• Mlhal Viteazul : UNIREA — 
16,30; 20,15, la grădină — 20,15.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30, GRĂDINA VITAN
— 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19,15, FERENTARI — 15;
19, MOȘILOR — 15,30; 19.
• Serata : VOLGA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Printre colinele verzi : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Pan Wolodyjowskl : 
GREȘUL — 15,30; 19.
• Doar un telefon : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
• Domiciliul conjugal : VIITO- l
RUL — 16; 18; 20.- ’
• Cronometrai : POPULAR — \
15,30. ț
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18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 
Terra ’71 — emlslune-concurs 
de construcții tehnice pentru 
pionieri și școlari.

18,25 Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Sta ti.

18,40 Confruntări. Eficiența unei 
dezbateri. Factori de răspun
dere din organele economice 
de sinteză despre aplicarea 
propunerilor privind îmbu
nătățirea activității de valo
rificare a rezultatelor cerce
tării științifice.

19,10 Tragerea Pronbexpres.
19,20 1001 de seri.

puncte de vedere

carea unei rachete în Cosmos sau 
numai de plimbarea a doi îndrăgos
tiți printr-un parc, tema este la fel 
de dificilă, dacă nu cumva poate e 
cu atît mai dificilă cu cit e mai 
simplă în aparență. Un poet se duce 
la locul unde se construiește hidro
centrala, stă cîtva timp printre cei 
care o construiesc, învață un număr 
oarecare de termeni tehnici, asistă la 
un episod al construcției de la în
ceput pînă la sfîrșit, și după aceea, 
folosind termenii tehnici, pe care 
are grijă să-i pună și în rimă, des
crie ceea ce a văzut, intrînd în 
detalii și caută să spună absolut tot 
ce a învățat ca să pară cit mai do
cumentat, nelăsînd să-i scape nimic. 
Rezultatul este un poem de cîteva 
sute de versuri care nu dă cititoru
lui nici ideea care stă la temelia 
construcției și care este transforma
rea socialistă a țării, nici entuzias
mul pe care această idee îl stîrnește 
în sufletele noastre, și nu dă nici 
semnificația profundă și care trece 
dincolo de prezent a stăpînirii și a 
transformării naturii de către omul 
nou. Unde e sentimentul de bucurie 
al înnoirii creatoare, sentimentul de 
mulțumire pe care îl dă munca în 
slujba unor țeluri sublime, mîndria 
de a înălța construcții care ajung 
și chiar întrec isprăvile Titanilor 1 
(Isprăvile acestoră, cînd au așezat 
munte peste munte ca să se ridice 
pînă la cer, rămîn în urmă față de 
racheta care a poposit în Lună și față 
de trenurile cosmice de mîine). Ceea 
ce poetul mi-a dat in sutele lui de 
versuri încărcate cu precise descrip-

19.30 Telejurnalul de seară • 
Sport.

20,10 Reflector.
20.30 Fotbal : Finala ,,Cupei cam

pionilor europeni" : Ajax 
Amsterdam — Panathinaikos 
Atena. Transmisiune directă 
de la stadionul Wembley din 
Londra.

22,15 Aventuri în epoca de piatră 
— Film de desen animat.

22,40 Secvențe italiene.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Ateneul Român) : 
Concert de Sonate. Interpretează

Al. PHILIPPIDE

Silvia Marcovici — vioară șl Flo
rina Cozlghlan — plan — 20.
• Teatrul liric Constanța (în sala 
Teatrului de operetă) ; ~ 
tn Veneția — 16,30; 20.
• Teatrul Național „I. 
glale” (sala Comedia) : 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(la Sala Palatului) : Acești nebuni 
fățarnici — 19,30.
• Teatrul Giulești : Geamandura 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Pi
nocchio — 16.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
Nocturn III — 21,30; (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mingea 7 — 15; 17.
• Teatrul „Al. Davila” din Pitești 
(în sala Teatrului Mic) : Secret de 
familie — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Spargerea la 
miezul nopții — 19.30.

O noapte

L. Cara- 
Fanny —

*
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
— Nu ți se pare că faci o 

imixtiune ? — mă întrebă 
interlocutorul meu.

— Poate că da, poate că 
nu. Dar sini hotărît să a- 
jung la sursele unei anume 
mentalități păgubitoare.

Și am început investiga
țiile. Pe măsură ce pătrun
deam în intimitatea fapte
lor — fapte aparent inofen
sive, elemente de biografii 
personale, dependente de 
posibilitatea liberei opțiuni 
a individului — simțeam 
tot mai mult cum mi se a- 
lătură aliați nevăzuți și to
tuși prezenți, din ce în ce 
mai mulți și, pînă la urmă, 
o entitate nouă, criteriile 
și judecățile lor ; într-un 
cuvînt, opinia publică. Ast
fel am dobîndit încrederea 
că investighez în numele ei, 
că „imixtiunea" e de fapt 
examenul necesar al unor 
conștiințe, iar elementele 
biografice ale celor ches
tionați nu sînt chiar atît de 
individuale, ci aparțin unor 
„conturi" deschise. Un ca1- 
cul simplu : pe cel care 
cere, pretinde nu e oare 
normal să-l întrebi și ce și 
cit dă societății ?

Șirul acestor întrebări am 
început a-1 depăna oarecum 
accidental, într-o unitate 
reprezentativă a alimenta
ției publice. O braserie din 
centrul Capitalei. Prezența 
subsemnatului — ocaziona
lă. Urmăream perindarea 
printre mese a personalului 
de servire, observînd înde- 
mînarea unuia sau stîngă- 
ciile altuia. E o profesie, 
îmi spuneam, care cere de
sigur anumite deprinderi, 
formate prin calificare si 
practică, dar bazate și pe 
anumite înclinații indivi
duale. De ce s-o fi mișcînd 
băiatul acela atît de greoi ? 
E probabil proaspăt ieșit 
din școala profesională...

— Teoria ca teoria, dar 
practica te omoară !...

— Poftiți ?
— Vorbeam de scoală. Aî 

terminat-o de curînd ?
Nu mi-a răspuns. S-a în

tors și a plecat, căutîndu-sl 
de treabă. Dar nici eu nu 
m-am lăsat. La al treilea 
crîmpei de discuție reușesc 
să-i cîștig încrederea.

— Dumneavoastră credeți 
că la bază eu sînt ospătar ?

— Dar ce ești dumneata 
„5 a bază" ?

— Frezor. 
— Poftim ?!
— Meseriaș calificat. fr«- 

zor. Cu sooală profesională. 
Am patru ani la Uzina de 
pomne-Bucuresti.

— Dar... cum ai ajuns 
aici ?

— De bună voie și nesilit 
de nimeni.

— De ce ?
— Să cîștig și eu un ban 

în plus.
în plus față de cine ? 

C.B., frezorul, care servește 
fripturi cu gamitură-car- 
tofi pai, nu mi-a mai dat 
răspunsul, dealtfel ușor de 
intuit : față de ceilalți, față 
de colegii de școală profe
sională care și-au respectat 
contractul și au rămas în 
uzină. Dar nu putea cîștiga 
un ban în plus muncind 
mal mult și mal bine în 
meseria lui ?

C.B. nu e singurul dezer
tor de la uzina de pompe, 
în aceeași braserie lucrea
ză și fostul lui coleg de 
uzină — lăcătușul mecanic 
I. C. Un altul, N.M., turnă
tor, s-a „transferat" la un 
local din Balta Albă, iar 
frezorul C.S. servește bere 
rece pe malul lacului Tei.

La prima vedere, ciudata

lor opțiune nu ar părea atît 
de scandaloasă încit să me
rite verdictul criticii. Omul 
e liber să muncească unde 
dorește. Supusă oprobriului 
e tagma bișnițarilor, para- 
ziților de diferite soiuri, a 
indivizilor care trăiesc „din 
aer“... Dar cum se explică, 
ne întrebăm în replică la 
această judecată plină de 
îngăduință (și, fie-mi iertat, 
de iresponsabilitate socia
lă), motivarea că e părăsită 
o meserie în care se câștigă 
bine pentru o alta în care 
veniturile legale (adică cele 
care apar pe statul de pla
tă) nu sînt în nici un caz

de a face să crească, pe o 
bază materială trainică, ni
velul de trai al membrilor 
societății, al tuturor, nu 
este nici ușor, nici de 
scurtă durată. Presupune 
strădanii pe măsura rezul
tatelor către care tindem 
cu rapiditate. Un efort con
tinuu și al tuturor. însăși 
viața e din ce în ce mai 
complexă, rezolvarea pro
blemelor ei depinde din ce 
în ce mai mult de partici
parea tuturor, proces care, 
pentru buna Iui așezare, 
presupune o anumită stabi
litate, efect al seriozității și 
răspunderii cu care toți

„Lucrau" prin notație. Unul 
vindea apă îndulcită și în
ghețată, celălalt se deco
necta în voiajuri peste ho
tare. S-au înșelat reoiproc. 
După cîteva luni — deficit 
de 140 000 de lei. Ceartă, 
datorii, faliment financiar 
și moral. Se vede că cel 
care vrea să tragă pe sfoa
ră nu iartă pe nimeni, dar 
pînă la urmă ața îl trage și 
pe el. Reimpăcați după un 
timp, cei doi s-au întors la 
masele plastice Dar nu la 
uzină. Cu niscaiva piese si 
utilaje rudimentare, 
crează „acasă".

Vizitam atelierul împro-

— Ehe, tovarășe dragă... 
Cum să fi plecat dacă pe 
mine mă leagă tot ce s-a 
făcut în uzina asta ? înce
putul... Cînd nu cunoșteam 
rețetele, nu cunoșteam 
temperaturile optime, cînd 

și 
în 
an 
ca 
de

s

lu-

PREȚUL „BANULUI
PLUS

Poveste adevărată despre
un frezor și niște cartofi prăjiți

Dacă Întreprinderea se 
mîndrește cu incontestabile 
realizări, este fruntașă, mai 
poate fi privită ca o trage
die nedreptatea făcută, o 
singură dată, unuia din 
miile ei de salariați ? Unui 
singur om, nici cel mai im
portant, dar nici cel mai 
neînsemnat dintre cei care 
asigură îndeplinirea boga
tului plan ?

Dar să pornim pe firul 
unui caz în multe privințe 
revelator. O întreprin
dere este reorganizată ca să 
funcționeze mai bine, se 
face o selecție a cadrelor, 
dar cel mai competent sa
lariat dintr-un anumit re
sort este concediat. Re
pudiatul își caută dreptatea, 
o găsește la împărțitoril ei, 
dar colectivul de conducere, 
chemat a o stabili, perse
verează în șicane procesua
le și în hărțuieli de execu
tare.

A cui este vina ?
„Vina" ar fi, pasămite, a 

salariatului. El a „îndrăz
nit" să aibă o opinie pro
prie, expusă prompt și 
răspicat...

într-o bună zi, organele 
de control financiar au des
coperit o înșelăciune crasă 
comisă de unul dintre in
ginerii întreprinderii de con- 
strucții-montaj nr. 9 din 
Cluj, Gheorghe Crăclunea- 
nu. Faptele erau fără echi
voc : omul Încasase drep
turi bănești pentru prezența 
simultană. In aceleași zile, 
In aceleași ore de muncă, 
pe trei șantiere diferite, si
tuate la mare distanță : 
Turda, Cluj și... Pitești. 
Performanța nu se datora 
darului ubicuității, ci unor 
manopere foarte banale : 
pontajele fictive.

Jurisconsultul, Horațiu 
Bitea, a făcut exact ceea 
ce prevede legea : un re
ferat cu argumente limpezi 
și concluzie firească : „în 
temeiul sarcinilor de ser
viciu ce-mi sînt încredin
țate, mă simt obligat ca, a- 
vizînd procesul verbal, să 
propun conducerii aproba-

e 
de 
in 
se

mai mari ? Răspunsul 
simplu și știm cu toți 
unde apare „banul 
plus". Mai știm că vina 
împarte și că meteahna
„bacșișului" e în egală mă
sură imputabilă celui care 
îl primește, dar și celui 
care îl oferă, din snobism, 
din slăbiciune sau din dife
rite alte motive.

Revelatoriu pentru „ra
diografia" noastră devine 
însă altceva. Din moment 
ce acei, cîțiva, au abando
nat o calificare obținută în 
trei ani de școală, au re
nunțat la un venit superior 
și sigur, au părăsit meserii 
„de bază", au acceptat să 
plătească despăgubiri pen
tru cheltuielile de școlari
zare neamortizate prin pro
ducție, înseamnă că ei au 
plecat deciși să obțină, cu 
orice chip, acel ban în plus. 
Să-1 stoarcă. Să-1 smulgă. 
Pentru ei, pentru mentali
tatea lor fixată pe satisfa
cerea interesului personal, 
nu mai poate prezenta im
portanță dacă „fac față" 
exigențelor noii 
dacă merită banul pe 
cîștigă și, cu atît mai 
banul „în plus". Dacă 
neata, consumator, il 
vezi de bacșiș, i se 
că-1 lovești în ceea 
„sacrificat" el. Dar el 
cut „sacrificii" nu ca 
jungă să te servească 
nivel civilizat, ci ca să cîs- 
tige acel ban mai ușor. 
Munca prestată rămîne pe 
ultimul plan, așa cum au 
fost lăsate meseria „de ba
ză". îndatoririle față 
școală si de uzină.

Ce este, la urma urmei, 
acest miraj al banului ușor 
obținut ? 
decît ______
oameni care ar dori să pri
mească de la societate cît 
mai mult, dar să dea so
cietății cît mai puțin. Sau 
nimic.

Opera de edificare în 
care ne-am angajat, efortul

față' 
meserii, 

care-1 
mult, 
dum- 

pri- 
pare 
ce a 
a fă- 
să a- 
la un

de

Nimic altceva 
mentalitatea unor

membrii societății își pri
vesc îndatoririle.

Nimeni nu pledează pen
tru o fixitate imuabilă a 
activității oamenilor. Ci
neva își poate descoperi 
mai tîrziu adevărata voca
ție. altcineva devine con
știent că nu dă randamen
tul maxim acolo unde se 
află. Mai mult. Amploarea 
progresului economic re
clamă ea însăși mutații în 
structura populației, spe
cializări și recalificări. 
Schimbările, căutările, nu 
au nimic rușinos în ele, cu 
condiția să fie cenzurate 
de spiritul datoriei față de 
societate, de dorința omu
lui de a contribui plenar 
la evoluția generală. Aceste 
frămîntări pot constitui 
chiar rezerve pentru doza 
de efort suplimentar care 
grăbește progresul.

Altfel, dacă opțiunile in
dividuale rămîn ca motiva
ție strict individualiste, 
conturile omului cu se
menii lui, de care i se 
leagă viata și viitorul ră
mîn deschise. Ce ne-am 
face dacă fiecare ar vîna 
acel cîștig maxim cu efort 
minim ? Unde am ajunge ? 
Evident la scuzarea mij
loacelor antisociale și imo
rale în numele interesului 
ind'vidual.

Care sînt calculele 
plan social ale celor 
categoria prospectată 
teptînd „un ban in 
ei solicită un efort 
mentar a! celorlalți, 
care compensează lipsa lor 
de efort.

Anii trecuți, A. N., con
trolor tehnic de calitate, si 
cuscrul lui. Al. M., opera
tor, au părăsit Uzina de 
prelucrare a maselor plas
tice — București și au luat 
în antrepriză o... cofetărie. 
Nu dorința de a surprinde 
plăcut gustul consumatori
lor cu minuni din ciocola
tă și zahăr, ci pofta de via
tă comodă

derea sesizării organelor 
urmărire penală".

Dar conducerea, în per
soana directorului general 
Petre Pirvulescu, s-a ară
tat foarte grijulie față de 
respectarea legalității, în- 
tr-un anumit sens, cam 
unilateral : „întregul dosar 
este neclar ! Nu se trimit 
oamenii în judecată chiar 
așa !! Să se analizeze mai 
atent și să fie chemat in
ginerul Crăciuneanu să dea 
toate justificările pe care 
le are ! Apoi la mine".

POȘTA PAGINII
Soluții pentru

„escapadele

pe 
din 

? As- 
plus", 
sunli- 
efort

i-a îndemnat.

vizat în care Al. M. se 
pregătea să fabrice tălpi 
pentru sandale de plajă. 
Undeva, pe lingă Foișorul 
de foc. Ascultam sporovă
ială lui și a fratelui său 
G.M., un fel de „jurist" al 
echipei. Elogiau calitățile 
profesionale, nu în cofetă
rie, ci în mase plastice, ale 
lui Al. M. :

— Printre cei mai mari 
specialiști din țară. Uitați : 
carnetul de calificare nu
mărul 12. Al doisprezecelea 
specialist din țară ! Cînd 
lucra în uzină era șeful 
experimentărilor. Nimic nu 
mișca acolo fără el.

Dacă așa ar fi să fie, 
dacă nimic nu mișca fără 
el. cu ce inimă a dezertat 
Al. M. lăsînd întreprinde
rea în „nemișcare" ? Ade
vărul despre capacitatea 
profesională a celor doi 
absenteiști, Al. M. și A. N„ 
l-am aflat de la foștii lor 
tovarăși de muncă. O ca
racterizare scurtă, dar plină 
de bun simț muncitoresc si 
concludentă : „Ce fel de 
specialiști erau ei ? Neîn- 
trecuți... în vorbă !“. Nu 
ne surprinde. Prin natura 
lor. plimbăreții nu pot de
veni nici buni specialiști.

— De cine pleacă mereu 
dintr-un loc în altul nu se 
prinde nimic.

Ne-a spus-o Irofei Cio
banu, în ziua în care dum
nealui începea „numără
toarea inversă". Șef al 
unei echipe de control teh
nic de calitate, I. Ciobanu 
a lucrat în uzina de mase 
plastice de la înființarea 
acesteia. Cînd am discutat, 
tocmai socoteam împreună 
zilele care i-au mai rămas 
pînă la pensie. Mai avea... 
zece.

L-am provocat :
— Sînt cîțiva, de aceeași 

meserie, care caută aiurea 
un ban mai ușor. Dumnea- ■ 

de ce nu i-ai urmat ?

aveam utilaje vechi 
mergeam pe bîjbîite. 
prima jumătate de 
ne-am canonit sase luni 
să scoatem... șase metri
țeavă. Dar nu țeavă care 
să fie folosită, să reziste, 
ci un tub amărît care se
măna, cît de cît și pentru 
prima dată, cu ceva.

într-adevăr, cum să fi 
plecat bătrînul Ciobanu, 
cînd acum uzina dă anual 

: 20 000 tone de produse fi- 
. nite în 700—800 de sortimen- 
i te ? El știe că progresul în

treprinderii a depins de 
’ efortul întregului colectiv, 

în care s-a însumat, loial 
și echitabil, propriul său 
efort. Asta îl leagă. Și en
tuziasmul.

Pentru că efortul presu
pune nu numai interes, ci 
și traducerea pe planul 
sentimentelor a convingerii 
utilității și importanței 
proiectelor la care participi, 
numită entuziasm 
El 
mentul muncii 
a tuturor. Vocabularul 
lui este vocabularul e- 
pocii. Prin acest lim
baj ne înțelegem unii 
cu alții. Cei care nu-1 cu
nosc sau îl uită vorbesc o 
„altă limbă", străină nouă. 
De aceea ne și par străini, 
fiind, de fapt, străini de ceea 
ce ne animă. Dar nu re- 

că 
Pentru că

l

creator, 
caracterizează devota- 

noastre,

nunțăm la ei. Pentru 
ne slnt datori.
fiecare trebuie să vadă nu 
numai interesele înguste, 
personale, ci să aibă per
manent în vedere interese
le generale ale societății 
căreia este necesar să-i 
consacre energia și forța 
creatoare. ,

ta

plătit 
prima . . 
permis „unității" să-și re
tragă acțiunea fără nici o 
judecată.

Dacă plăpumioara — ca
zul a fost semnalat redac
ției printr-o scrisoare pe 
marginea articolului „Fa
bricanții de «plăpumioare»" 
publicat în „Scînteia" nr. 
8744 din 2 aprilie 1971 — 
deci, dacă „plăpumioara" 
străvezie a tertipurilor fals- 
procedurale a fost întinsă 
peste cazul Crăciuneanu.

paguba înainte 
înfățișare, ceea

de 
ce a

cu final dramatic"
încălcarea unor legi și regulamen

te precise, nesocotirea eticii omului 
de la volan au condus la săvîrșirea 
faptelor investigate în cadrul anche
tei „Escapade cu final dramatic" (nr. 
8 762). Aspectele puse în discuție, în
soțite de măsurile corespunzătoare, 
constituie subiectul cîtorva scrisori 
sosite, zilele trecute, la redacție. Spi
cuim :

Centrala de transporturi auto (di
rector general, ing. V. Mateevici) :

„în scopul creării unei opinii de 
masă împotriva șoferilor care 
respectă dispozițiile în vigoare
dispus ca articolul să fie prelucrat 
în toate unitățile noastre, cu întreg 
personalul. în legătură cu cazurile e- 
xemplificate In articol vă comuni
căm că abaterile, 
grave arătate, au
timpul respectiv, luindu-se măsuri 
disciplinare și organizatorice cores
punzătoare. Considerăm că articolul 
publicat constituie, de asemenea, un 
avertisment serios".

întreprinderea de transporturi auto 
Deva (director Iosif Bulea, inspec
tor șef — ing. Romulus Munteanu) :

„Conducătorului auto Nicolae Cîm- 
peanu 
muncă 
stanță 
lă. Au
tisment următorii : șeful adjunct de 
autobază Lazăr Magda, care a vizat 
graficele controalelor de noapte și 
nu a dispus cu această ocazie re
medierea deficiențelor ; responsabilul 
cu siguranța circulației, Szente Io
sif, care nu a prevăzut în graficele 
de control și controlul capetelor de 
linii ; șeful de coloană Alexandru

*

nu 
am

cu consecințele 
fost tratate la

1 s-a desfăcut contractul de 
și a fost condamnat de in

ia 8 ani închisoare corecționa- 
mai fost sancționați cu aver-

Tudor PETRE

redusejurisconsult au fost 
la 4, iar Bitea... a fost pus 
pe liber.

Este adevărat că, în ase
menea împrejurări, condu
cerea unității și ministerul 
tutelar au dreptul să pre
fere pe un salariat sau al
tul. Dar abandonarea juris
consultului principial era a- 
tît de evident o răfuială, 
îneît părerea unanimă a in
stanțelor judecătorești la 
toate nivelurile, inclusiv 
Tribunalul Suprem, sesizate 
de această flagrantă ne-

și resentimentele nu au 
alcătuit zarul cu care con
ducerea întreprinderii a ju
cat sorții unuia sau altuia 
dintre cei opt candidați 
pentru patru posturi. La ce 
om a renunțat întreprinde
rea în cazul lui Horațiu 
Bitea ? Am discutat cu ne
numărate persoane care 
l-au cunoscut în îndelunga- 
ta-i activitate de judecător 
și jurisconsult. Calificati
vul profesional și etic a- 
cordat în unanimitate de 
interlocutorii noștri, ei în-

V

JURISCONSULTUL APĂRĂ LEGEA.
CINE-L APĂRĂ PE JURISCONSULT?
Inginerul Crăciuneanu a 

fost chemat, dar nu avea 
ce justificări să mai dea, 
cit timp progresele biolo
giei și ale medicinii nu fac 
posibilă încă împărțirea în 
spațiu a unui trup ome
nesc, la distanțe de sute de 
kilometri. Jurisconsultul a 
repetat punctul lui de ve
dere scris, după care dosa
rul a rămas în grija „con
ducerii".

A trecut o vreme și, în 
timpul unei verificări 
fond a stării legalității 
întreprindere, actele au 
apărut sub forma unei 
țiuni civile, la judecătorie, 
folosindu-se — dar nu pen
tru tragerea la răspundere 
penală, cum era firesc, ci 
doar pentru recuperarea 
prejudiciului — argumen
tele jurisconsultului Bitea. 
Infractorul, bina sfătuit, a

de 
din 
re- 
ac-

ascuțișul rezoluției directo
rului general a rămas în
dreptat, ascuns printre 
cîlți, împotriva jurisconsul
tului. Dovedindu-se că „în
tregul dosar" nu era deloc 
„neclar", e lesne de obser
vat caracterul insidios al 
acelei rezoluții preocupate 
de protejarea „nevinovați- 
lor" descoperiți de organele 
financiare. Iar abundența 
semnelor de exclamare pre
vestea tot atîtea cuie 
care salariatul cu 
corectă, dar diferită 
a directorului, și le 
în talpă.

Avea să le simtă 
ma ocazie. Prima ocazie s-a 
ivit chiar peste cîteva luni, 
cind I.C.M, 9 a fost unifi
cată cu întreprinderea de 
construcții-montaje Cluj, 
formîndu-se o singură uni
tate, Cele 8 posturi de

pe 
opinie 
de cea 
bătuse

la pri-

dreptate, a fost următoa
rea : „Adevărata cauză a 
desfacerii contractului de 
muncă o constituie neînțe
legerea ivită între condu
cerea unității și angajatul 
Bitea Horațiu care. în exer
citarea atribuțiunilor de ser
viciu..., a avut o atitudine 
mai perseverentă în preve
nirea pagubelor și în apă
rarea avutului obștesc". 
Mai rar se întîlnesc în ho- 
tărîrile judecătorești, a că
ror redactare respectă un 
anumit ton rezervat, păreri 
ca acea referitoare la sub
stratul real al atitudinii 
conducerii întreprinderii de 
construcții-montaje Cluj 
față de Horațiu Bitea : 
„sentimente contrare și 
străine disciplinei și mora
lei socialiste".

Dar să admitem, pentru 
moment, că sentimentele

șiși magistrați șl juriști 
competenți, a fost acela de 
„EXCEPȚIONAL". Nici 
persoanele situate de „cea
laltă parte a baricadei", re
gizorii litigiului de muncă 
nu i-au putut aduce nici 
cel mai mic reproș. Pur și 
simplu, nu

De ce ? 
necă de pe 
faptelor și 
cis conturate pe cel ai a- 
proximațiilor labile și ten
dențioase. In fapt, nu 1 se 
putea ierta că a fost ferm, 
că a avut curajul să con
trazică. Antipatia împo
triva iul Bitea nu a făcut 
parte din categoria porniri
lor bine definite, era surdă, 
mocnită, un rizom adine 
ascuns în straturi sufletești 
mai aparte, mai rar cerce
tate. Nu am găsit dovezi 
că inginerul Crăciuneanu,

l-au preferat.
Răspunsul alu- 
terenul ferm al 
părerilor pre-

infractorul protejat, era în 
mod deosebit, premeditat, 
acoperit cu favoare. Atunci?

Filonul conflictului se re
zumă la mentalitatea îna
poiată a foștilor superiori 
ierarhici ai lui Horațiu Bi
tea despre disciplina sala- 
riaților. Disciplină pe care 
ei au confundat-o cu doci
litatea.

Insistăm asupra acestei 
laturi a cazului, deoarece ea 
ridică problema unei calități 
esențiale pentru conducăto
rul de întreprindere, și nu 
numai de întreprindere : ne
cesitatea de a asculta opinii 
contrare. Curajul de a ad
mite o altă opinie.

Cazul investigat nu e ca
zul nemulțumirii lui H. B. 
Este expresia uimirii noas
tre că persoane cu ridicată 
competentă și discernă mint 
s-au debarasat cu premedi
tare de un ajutor care le 
era prețios, printre altele 
și prin aceea că își afirma 
șl susținea cu hotărîre prin
cipială opinia Întemeiată pe 
lege. Intr-o altă societate 

'un Bitea ar fi devenit un 
învins. Meritul societății 
noastre constă tocmai în 
faptul că, recunoscindu-1 lui 
Bitea dreptatea, nu trece 
cu vederea nici vina celor 
care l-au determinat să a- 
jungă reclamant 
justiției.

în definitiv, 
este unul singur, 
continuă, ritmică 
cabilă precum timpul. Drep
tatea e și ea un cristal 
imens și pur, arhitectură 
exactă, nu mozaic din zece 
mii de plăcuțe divers colo
rate din care poți înlocui 
una fără să se observe ; cu 
oricîte decizii corecte ai 
succeda o hotărîre strîmbă, 
pătimașă, după o astfel de 
hotărîre nu te mai poți con
sidera un om drept. Cît pri
vește recunoașterea greșe
lii, ca datorie morală și so
cială, ea este imprescriptibi
lă ; în aceasta constă fru
musețea și tăria a ceea ce 
numim echitate.

la porțile
adevărul 

o măsură 
și impla-

Sergiu ANDON

șoferi 
la si-

Găeștl

Iordănescu, pentru că nu a urmă
rit ca șoferul să participe la școala 
personalului și la instruirea supli
mentară.

De asemenea, articolul „Escapade 
cu final dramatic" a fost prelucrat 
în toate unitățile noastre, avînd un 
efect pozitiv asupra celorlalți 
și a personalului ce concură 
guranța circulației".

I.T.A. Ploiești — Autobaza 
(șeful unității, Șt. Dobrică) :

„Imediat cum s-a produs acciden
tul (de care se - face vinovat șoferul 
Victor Stancu) am luat măsura pre
lucrării cazului cu toți șoferii din 
autobază, am întărit controlul de 
noapte, iar rezultatele au fost evi
dente. Totodată, am solicitat Jude
cătoriei Titu ca acest caz să fie ju
decat în cadrul coloanei la care s-a 
produs accidentul pentru a servi 
drept exemplu celor ce nu respectă 
dispozițiile legale".

O nouă piesă la

„dosarul" toleranței
„Autoportretul înșelător al unui om 

de «mină forte»" (pagina „Omul..." 
din nr. 8756) — anchetă în care erau 
criticate subiectivismul și toleranța ce 
au favorizat abuzurile comise de Ște
fan Tudori, fostul șef al Autobazei 
Tecuci — a făcut obiectul analizei or
ganelor și instituțiilor direct răspun
zătoare. întrucît o serie de explicații 
și concluzii oferite în scrisorile de 
răspuns sînt comune, publicăm răs
punsul Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Te
cuci, semnat de președinte — Gheor
ghe Moca și secretar — Aurel Ciuntu:

„Este adevărat că măsurile ce s-au 
luat în legătură cu abaterile săvîrșite 
de fostul șef al Autobazei I.T.A. Te
cuci puteau să fie luate cu mult mai 
devreme. întirzierea s-a datorat unei 
insuficiente informări a comitetului 
executiv al consiliului popular mu
nicipal asupra comportării lui Ștefan 
Tudori.

Vă informăm că am stabilit o co
laborare continuă cu I.T.A. 
de care depinde Autobaza 
fapt ce a permis luarea unor 
în continuare, în afara celor 
destituirea lui Ștefan Tudori. 
comitetul executiv a dispus, împreu
nă cu I.T.A., scoaterea din funcția de 
dispecer a lui Diaconiță Ghiță, de 
care s-a slujit Șt. Tudori in scopu
rile-! necinstite. De asemenea, an
cheta continuă pentru a face lumină 
în toate cazurile semnalate.

Pentru viitor s-au stabilit măsuri 
care să asigure o informare completă 
a comitetului executiv al consiliului 
popular municipal asupra activității 
autobazei și a cadrelor din conduce
rea acesteia, astfel încit să se pre
vină la timp apariția unor situații de 
natura celor analizate.

Apreciem contribuția materialului

Galați, 
Tecuci, 
măsuri 
privind
Astfel,

publicat în ziarul „Scîntela" la for
marea unor atitudini responsabile și 
exigente față de cei ce tolerează ori 
întîrzie să ia măsuri împotriva unor 
cadre care săvirșesc 
bateri grave" (s.n.).

in munca lora-

Esențial esfe.
din nr. 8 763 aîn „Poșta paginii' 

fost publicată o scrisoare a citito
rului Ion T. Ionescu din București, 
pe marginea faptelor relatate în an
cheta „Două milioane în contul unei 
fantome" (nr. 8 749). Rîndurile co
respondentului nostru — care conți
neau o serie de sugestii privind buna 
funcționare a controlului financiar, 
ca o condiție a prevenirii prejudicii
lor — au găsit cuvenitul ecou la fo
rurile de resort. Iată răspunsul, so
sit la redacție, din partea Direcției 
metodologiei și îndrumării contabile 
(director, Decebal Urdea) din cadrul 
Ministerului Finanțelor :

„Considerăm că, într-adevăr, orga
nizarea evidenței contribuie la apă
rarea avutului obștesc, că prevenirea 
pagubelor este esențială. Așa cum ara
tă practica, modul de organizare a e- 
vidențel în țara noastră ajută în mod 
eficient la reflectarea corectă a pa
trimoniului, a mișcărilor intervenite 
în structura valorilor materiale și bă
nești. Acestui scop îl servesc, de alt
fel, ultimele măsuri luate în dome
niul controlului și evidenței care sea- 
piică succesiv începînd cu anul 1969, 
1970 și 1 ianuarie 1971. Faptul că mal 
există încă fraude se datorează in 
primul rînd nerespectării dispoziții
lor legale, ceea ce necesită Intensi
ficarea controlului, mai cu seamă 
din parțea organelor de control fi
nanciar intern.

în ce privește aplicarea metodelor 
arătate de semnatarul scrisorii (Stan
dard cost, T.H.M., Direct-costing, 
care se aplică într-o serie de țări), 
precizăm că acest lucru constituie o 
preocupare de mai mult timp pen
tru organele de specialitate ale Mi
nisterului Finanțelor și ale celorlal
te organe centrale interesate. S-au și 
făcut experimentări in acest sens în 
unele întreprinderi, iar concluziile 
sînt analizate In contextul general al 
măsurilor privind perfecționarea pla
nificării, întrucît, după cum este cu
noscut, evidența trebuie să reflecte 
în permanență modul de îndeplinire 
a planului.

Lucrările privind modificarea ac
tualelor «Reguli de bază privind pla
nificarea, evidența și calcularea pre
țului de cost», în care sînt Incluse șl 
metodele amintite, se găsesc într-un 
stadiu avansat. în ce privește însă 
evitarea fraudelor, a prejudiciilor a- 
duse avutului obștesc, esențial este 
nu modificarea acestor «reguli de 
bază», ci, așa cum s-a mai arătat, 
urmărirea respectării riguroase a dis
pozițiilor legale" (s.n.).
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Nomenclator
sui

La întrebarea î „Cine 
| apare primul, postul 

sau solicitantul ?“ ori- 
I cine ar răspunde fără 
I șovăire, potrivit unei 

logici elementare : „in- 
I tîi postul și pe urmă..." 

Ba, unora, însăși în
trebarea le-ar părea 
de domeniul absurdu
lui : „Cum să apară 
postul pe urmă ?“

Iată însă un caz în 
care pînă și regulile e- 
lementare ale logicii 
clasice sînt înlocuite cu 
o logică sui-generis ce 
tine seama de cu to
tul alte norme și cri
terii decît cele una
nim acceptate.

— Aș vrea să mă 
angajez la dv. ca in
spector la personal-în- 
vățămînt...

— N-avem un 
menea post liber, 
schemă există 
singur și acela e 
pat...

Dialogul acesta < 
vut loc, cu cîtva _ „ 
în urmă, în biroul con
ducătorului unei 
cooperatiste din 
șoara. Vasăzică, 
de funcțiuni la 
nal-învățămînt 
complet și firesc ar fi 
fost ca lucrurile să se 
oprească aici. Atunci? 
S-a mai întîmplat ceva?

Da. Să pornim pe fi
rul faptelor. Către sfîr- 
șitul lunii decembrie 
1970, conducerea coope
rativei meșteșugărești 
„Avîntul" din Timișoara 
(căci despre aoeastă uni
tate este vorba) solicita 
forului tutelar. Uniunea 
județeană a cooperati
velor meșteșugărești- 
Timiș, suplimentarea 
statului său de funcți
uni cu un post de teh
nician CTC. Cerere în
dreptățită, ținînd seama 
de faptul că respectiva 
cooperativă avea în de
pozit produse de zeci 
de mii de lei refuzate 
de beneficiari din pri
cina calității necores-

ase-
In 

unul 
ocu

a a-
timp

unitățl 
Timi- 
statul 

perso- 
era

generis
punzătoare. în schimb, 
nimeni nu ridicase vreo 
obiecție în legătură cu 
funcționarea resortului 
de personal și învăță- 
mînt și, cu atît mai 
mult, nimeni nu ce
ruse vreodată supli
mentarea posturilor la 
acest resort.

Iată însă că la u- 
niunea județeană lucru
rile au căpătat o tur
nură dintre cele mai 
neașteptate : la puțin 
timp după ce a avut loc 
dialogul amintit mai 
sus cooperativa „Avîn- 
tul" primește o adresă 
prin care este încunoș- 
tințată că i s-a 
plimentat statul 
funcțiuni cu un 
de... inspector personal- 
învățămînt. Miraculoasă 
coincidență : tocmai ce
ea ce ceruse cu insis
tență solicitanta Maria 
Grui. Și mai miracu
loasă coincidență : soli
citanta nu era altcineva 
decît soția inginerului 
Liviu Grui, șeful servi
ciului tehnic din cadrul 
Uniunii județene a co
operativelor meșteșu- 
gărești-Timiș, forul tu
telar al cooperativei 
„Avîntul".

Și iată că, în aseme
nea condiții „speciale", 
la „Avîntul" timișorean 
a apărut intii omul și 
pe urmă postul. Totul a 
fost o chestiune de me
canism : interacțiunea 
unor resorturi și angre- 

. nevăzute. Un 
acoperit la 
cu o carcasă 
strălucitoare : 

suplimentat 
Ia „Avîntul"

su- 
de 

post

naje... 
mecanism 
suprafață 
netedă și

— Am 
posturile 
cu un inspector de per- 
sonal-învățămînt fiind
că, potrivit nomencla
torului elaborat de 
UCECOM, există o ase
menea posibilitate — 
susține azi V. Milosav, 
șeful serviciului orga
nizare și normarea 
muncii din cadrul 
UJCM-Timiș.

între-Ne punem ___
barea dacă aplicarea a- 
cestui nomenclator tre
buia făcută cu rigidi
tate, automat și peste 
capul conducerii unită
ții. Unde stă scris că 
— ai, n-ai 
trebuie să 
părat niște 
mai pentru
văzute intr-un act cu 
caracter general 7 No
menclatorul prevede un 
număr maxim de pos
turi pe care unitatea 
respectivă n-are 
să-1 depășească, 
nu interzice în nici un 
caz ca, atunci cînd nu 
se ivește o necesitate 
stringentă, să se re
nunțe la unul sau altul 
dintre ele. Cine cunoș
tea mai bine necesități
le, unitatea productivă 
sau forul tutelar ? 
altminteri, așa cum 
reieșit din discuția 
V. Milosav, în alte 
căzii s-a abandonat 
destulă ușurință 
carea _ ______
de funcțiuni. Și apoi, de 
ce tovarășii de la 
UJCM-Timiș și-au a- 
mintit de el tocmai 
cînd soția șefului servi
ciului tehnic solicita 
postul ? De ce nu și-au 
amintit, să zicem, cu trei 
luni înainte ?

Aranjamentele de cu
lise — cu care spiri
tul de echitate propriu 
orinduirii noastre se a- 
flă intr-o contradicție 
de neîmpăcat — s-au 
substituit atît criteriilor 
legale de ocupare a 
posturilor, cît și 
reselor legitime 
cooperativei.

Abaterile de la 
mele legale se 
preintimpinate și. elimi
nate cu toată fermitatea 
ca niște corpuri străine 
organismului nostru so
cial.

nevoie — 
creezi nea- 
posturi, nu
că sînt pre-

voie 
dar

De 
a 

cu 
o- 
cu 

apli- 
nomencla torului

lnte- 
ale

nor- 
cuvin
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Bioxidul de sulf rezultat din procesul de producție, care altfel ar polua 
atmosfera, este captat și transformat în acid sulfuric (la 5 000 tone bioxid 
de sulf se obțin 10 000 tone acid sulfuric anual) cu ajutorul acestei insta
lații realizate în țară de către specialiști de la I.P.R.A.N. și ICECHIM

TRIPLA CERINȚĂ

In combaterea poluării
Pentru stabilirea unor măsuri 

concrete în vederea eliminării im
purităților din atmosferă este ne
cesară, în primul rînd, o bună do
cumentare a specialiștilor, cărora 
le revine sarcina de a stabili, în 
mod științific, ce anume este ne
cesar să epurăm, cit trebuie epu
rat (respectiv gradul de epurare 
al izvorului poluant) și, în sfîrșit, 
cum anume epurăm (prin ce mij
loace). Găsirea celor mai adecvate 
soluții constituie un proces în care 
cercetarea și proiectarea se întrepă
trund continuu, pină în faza fi
nală.

Ce anume epurăm ?
Medicina și biologia ne furni

zează date în legătură cu influența 
nocivă a diferitelor substanțe asu
pra organismelor vegetale, animale, 
umane. Institutul nostru a folosit 
studiile elaborate în acest sens de 
institutele de igienă din țară. Tre
buie să arătăm însă că uneori li
mitele de nocivitate nu sint rigu
ros fundamentate, bazate pe date 
statistice suficiente. Se mai proce
dează la adoptarea unor date din 
normele sau din literatura străină 
de specialitate, fără un studiu al 
condițiilor noastre concrete.

Un alt element esențial îl con
stituie cunoașterea izvorului nociv, 
în funcție de care se stabilesc sis
temele de epurare sau combatere 
și, deci, fondurile de investiții des
tinate întreținerii sau exploatării 
lor. Pentru realizarea măsurilor de 
combatere a poluării de către ga
zele industriale este necesară (la un 
metru cub de aer debit pe oră) 
o investiție specifică de 3 pînă la 
120 lei. Iată de ce trebuie să știm 
ce și cit epurăm, ca soluția dată să 
fie optimă din punct de vedere e- 
conomic.

Pentru studierea noxelor spe
cifice sectorului nostru, în institut 
a fost organizat un laborator de 
măsurători și cercetări privind sur
sele de poluare și mijloacele de 
combatere a lor. Posibilitățile lui 
materiale și umane nu sînt însă 
suficiente pentru rezolvarea tuturor 
problemelor ridicate de programul 
investițiilor din sector. Ar fi nece
sară, deci, colaborarea unităților de 
cercetare cu profil asemănător din 
toată țara, iar pentru stabilirea unui 
limbai comun al acestor unități ar 
trebui, de asemenea, unificate și 
sistematizate metodele și aparatura 
de investigație.

Cît trebuie epurat ?
Și aici trebuie să pornim de Ia 

necesitatea ca medicina și biologia 
să stabilească limitele admisibile 
pentru organismele vii. Mă voi re
feri la un singur exemplu, pentru 
a arăta ce importanță are indicarea 
exactă a unor asemenea date. în- 
tr-o instrucțiune către inspectora
tele sanitare, Ministerul Sănătății 
precizează ca limită o concentrație 
de 0,0001 mg/plumb și compușii săi 
la metru cub de aer. Dar această

valoare nu poate fi realizată — cel 
puțin în prezent — prin nici un 
mijloc tehnic, la nivel mondial !

A doua categorie de informații 
privește fondul de noxe din zona în 
care urmează să se evacueze noi 
substanțe toxice (gaze industriale 
reziduale), rezultate din procesele 
tehnologice. Meteorologia ne furni
zează anumite date despre compo
ziția și circulația aerului în dife
rite zone geografice, dar ele ne 
parvin după cîțiva ani, rămînînd 
astfel cu mult în urma ritmului de 
realizare a investițiilor noastre. O 
soluție ar exista și în această si
tuație. Dat fiind că industrializarea 
diferitelor zone geografice se efec
tuează în mod planificat, apreciez 
ca posibilă și o planificare a stu
diilor privind datele climatice și 
nivelurile de poluare existente, ’n 
acest fel, la stabilirea amplasării 
de noi unități industriale se Vor 
putea cunoaște și aspectele diverse 
ale gradului de poluare și procesu
lui de epurare intr-un timp util 
pentru desfășurarea proceselor de 
proiectare și execuție ale obiecti
velor industriale.

Cum epurăm ?
Stabilirea procedeului și a utila

jului, alegerea variantei optime sînt 
extrem de importante pentru reali
zarea unor concentrații tolerabile. 
Preocupați de a realiza cu investiții 
minime un efect maxim, specia
liștii din institutul nostru au re
alizat un laborator mobil pentru 
măsurarea gradului de poluare a 
acrului în uzine. De asemenea, rea
lizăm instalații pilot fixe pentru 
stabilirea procedeelor optime de e- 
purare. Pe baza unor astfel de 
cercetări s-au făcut investiții pe 
platforma industrială de la UMM 
— Copșa Mică, Uzina de alumi
niu Slatina etc. La Slatina, de 
pildă, în fiecare etapă de dezvol
tare sînt prevăzute instalații de e- 
purare cu eficiență sporită. In a- 
celași timp se iau măsuri pentru a- 
ducerea instalațiilor mai vechi la 
nivelul celor actuale. Așa de pildă, 
dacă la început au fost folosite 
instalații cu un grad de epurare 
ce nu depășea 70 la sută, astăzi 
realizăm tehnologii de epurare cu 
o eficiență de 90—95 la sută.

Alegerea tehnologiilor, concepția 
utilajelor, dezvoltarea cercetării 
fundamentale și aplicative în do
meniul combaterii poluării atmos
ferei sînt acțiuni ce se cer con
tinuate printr-o activitate de pro
iectare menită să găsească soluții 
optime. Fără îndoială, extrem de 
importantă este și întreținerea și 
supravegherea instalațiilor de com
batere, activitate care valorifică 
munca atîtor colective de cercetă
tori și proiectanți.

Ing. Florian ȘTEFANESCU
Institutul de proiectări și cercetări 
pentru industria metalelor 
neferoase și rare

SPRE „ZONAREA" BAZINULUI
AERIAN

Una din problemele de mare ac
tualitate, în domeniul medicine! 
preventive, este legată de relația 
ecologică a colectivităților umane 
cu mediul comunal și urban. Inte
resul instituțiilor medicale și sani
tare pentru acest domeniu este 
justificat prin ,.avalanșa" noilor 
factori de mediu, rezultați din in
tensul proces de industrializare și 
urbanizare. In complicata structură 
și mult diversificata funcție a ora
șului modern, se constituie condiții 
noi, cu un indiscutabil rol pozitiv 
în sanogeneză. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că, in dinamica nemai- 
intilnită a acestui proces de con
strucție, apar condițiile generării 
de factori și agenți nocivi, cu im
plicații medico-biologice și de să
nătate publică.

La noi astfel de cercetări se fao 
in mai multe institute de speciali
tate.

Pornind de la aceste considera
ții, un colectiv de specialiști de la 
Institutul de igienă și sănătate pu
blică și de la catedra de igienă co
munală a I.M.F. din București a 
efectuat cercetări clinico-epidemio-

logice și experimentale de laborator, 
referitoare la substanțele impurifi- 
catoare ale bazinului aerian, sub
stanțe ce conțin produși reziduali 
din industria metalelor neferoase, 
industria chimică, siderurgică, a 
materialelor de construcție etc. Stu
diile de toxicologie și fiziopatologia 
(efectuate pe bioxid de siliciu, căr
bune, carbonat de calciu, clor, bio
xid de sulf, plumb, mangan etc.) 
au permis o testare a acțiunii unui 
șir de substanțe asupra funcției he- 
mato-formatoare, consumului de o- 
xigen, enzimelor, activității nervoa
se, capacității de rezistență a orga
nismului la infecții 
virotice, capacității 
etc.

Pentru stabilirea 
luanților atmosferici 
lației au fost efectuate și o serie 
de experiențe în condiții de la
borator. Metoda de cercetare a 
constat în expunerea diferitelor 
specii de animale de laborator la 
substanțe chimice în camera de in
toxicare cu regim de prăfuire și 
gazare controlat în flux continuu. 
Cercetările noastre s-au referit în

bacteriene și 
imunobiologice
efectului po- 
asupra popu-

PROTECȚIA
SI ASANAREA
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ATMOSFEREI
In întreaga lume se desfășoară cercetări susținute pentru stabilirea 

factorilor răspunzători de poluarea apei, aerului, solului și pentru în
lăturarea efectelor lor nocive. în țara noastră s-au pus bazele unui 
program prioritar de cercetare vizind combaterea poluării sub multiplele 
laturi și consecințe ale acestui fenomen nedorit. Ne vom opri astăzi 
asupra unui singur aspect, protecția atmosferei, care impune anumite 
măsuri, concomitente cu dezvoltarea ramurilor industriale. în ultimele 
luni, Comisia pentru combaterea poluării atmosferei a Academiei Re
publicii Socialiste România a organizat două simpozioane, consacrate 
acestei probleme. Pagina de față înmănunchează citeva opinii ale spe
cialiștilor participant la aceste două manifestări științifice de strin
gentă actualitate.

mod deosebit la studiul acțiunii 
pulberilor de bioxid de siliciu, căr
bune, carbonat de calciu, bioxid de 
mangan, clorului, bioxidului de sulf, 
plumbului, acțiunea izolată a a- 
cestor substanțe sau în diferite 
combinații complexe etc. Tot pe 
model experimental de laborator cu 
ajutorul unui aparat realizat de noi 
am cercetat acțiunea substanțelor 
impurificatoare din aer asupra ca
pacității de fagocitoză â leucocite- 
lor, deci capacitatea de apărare a 
organismului. Din analiza indicilor 
de morbiditate, obținuți în cercetă
rile de teren, și a rezultatelor expe
rimentale s-a putut evalua poten
țialul nociv al diferiților factori din 
mediu după natura lor chimică, con- 
tribuindu-se astfel la stabilirea pra
gurilor substanțelor toxice, a con
centrațiilor maxime admise^ norme 
absolut necesare activităților de a- 
sanare, de combatere și prevenire a 
impurificării aerului.

In problema studiului impurifi
cării spațiului aerian orășenesc, 
pentru a se stabili eventuale core
lații între diferitele grade de noci
vitate și sensibilitatea față de anu
mite boli, cercetătorii din unele

centre, ca, de pildă, Cluj și Timi
șoara, au studiat impurificarea at
mosferei din mai multe localități, 
căutînd să o coreleze cu starea de 
sănătate a populației. Ei au stabilit 
chiar o zonare a bazinului aerian 
al centrelor populate, în funcție de 
natura poluanților și structura mor
bidității.

Pornind de la studiul influenței 
bioxidului de sulf, negrului de fum 
și pulberii de ciment asupra vege
tației din cinci orașe industriale, 
arhitecta Cornelia Berindan, de la 
Institutul de sănătate publică și 
cercetări medicale din Cluj, semna
lează importanța indicatorului fito- 
toxicologic în practica sistematiză
rii centrelor populate.

Fără îndoială, am putea continua 
lista preocupărilor fructuoase ale 
specialiștilor din domenii atît de 
diferite, care concură însă la atin
gerea aceluiași țel : apărarea sănă
tății omului și folosirea mai adec
vată a noilor factori de mediu.

Proi. dr. doc. 
Ilie ARDELEAN
Institutul de medicină 

și farmacie București

UN FRONT LARG DE ACȚIUNE
AL MIJLOACELOR CHIMICE

In țara noastră au fost între
prinse, în ultimele două cincinale, 
o serie de măsuri care au avut ca 
scop primordial diminuarea gra
dului general de poluare a unor 
zone determinate. Astfel, s-au alo
cat Uzinei de aluminiu Slatina, în 
prima etapă de investiții, circa 120 
milioane lei numai pentru dimi
nuarea poluării cu acid fluorhi- 
dric (rezultat în procesul de pro
ducție). Printr-un sistem de spălare 
umedă a gazelor degajate din cu- 
vele de electroliză, se reduce eva
cuarea curentă în atmosferă a aci
dului fluorhidric de la 9 kg/tona 
de aluminiu, la 1,78 kg/t. La aceeași 
uzină se prevede ca, în 1975, o dată 
cu extinderea capacității de pro
ducție, măsurile de combatere a po
luării să se realizeze pe o scară 
considerabil mai amplă și mai efi
cientă.

Un alt exemplu, la fel de edi
ficator. Cu toate că platforma in
dustrială Copșa Mică ar fi justifi
cat, prin amplasamentul său topo- 
geografic, o poluare atmosferică ac
centuată, importantele investiții fă
cute în această direcție în ultimul 
cincinal au modificat simțitor in
tensitatea gradului de poluare. 
Astfel, deși capacitățile de pro
ducție raportate la metale pure 
și compuși ai acestora au crescut 
substanțial, deși au fost preluate in 
fabricație cantități suplimentare de 
materii prime, totuși aplicarea unor 
tehnologii avansate cu reziduuri 
gazoase reduse, cu automatizare 
bine concepută, cu realizări moder
ne în proiectare, dar mai ales în 
exploatarea electrofiltrelor, au reu
șit să determine o marcantă redu
cere a nocivităților atît în ceea ce 
privește concentrațiile de plumb și 
zinc, cît și cele de bioxid de sulf.

Pentru prevenirea și combaterea 
poluării, Ministerul Industriei Chi
mice a organizat, de cîțiva ani, o 
unitate centrală cu profil tehnic, 
precum și circa 50 de laboratoare 
uzinale specializate în această pro
blemă. Rolul acestora este extrem 
de important dacă reținem că pro
blema poluării mediului industrial 
(aer + apă) așa cum este abordată 
astăzi în toată lumea reclamă, pe 
lîngă rezolvarea problemelor de 
cercetare și proiectare a echipa
mentelor de protecție, creșterea res
ponsabilității tehnologilor din uzi
ne, care exploatează utilajele direct 
productive sau care le întrețin și 
repară pe cele de purificare.

Se înțelege că nu poți pro
iecta și dimensiona un utilaj pen
tru menținerea purității aerului 
dacă nu cunoști, cu precizie științi
fică, ceea ce ai de epurat. Iată de 
ce, înaintea aplicării unor măsuri 
organizatorice, s-au efectuat studii 
asupra gradului de poluare a bazi
nului industrial Baia Mare și Copșa 
Mică, a platformei Combinatului de 
îngrășăminte complexe de la Turnu- 
Măgurele, a platformei Combinatu
lui chimic Craiova, C.F.A. Brăila, 
„Neferal" București etc. Astfel, stu- 
diindu-se condițiile tehnico-econo- 
mice și topografice existente la 
complexul industrial Baia Mare,, 
s-au adoptat modificări de plan care 
au descongestionat instalațiile, a- 
ducîndu-le cît mai aproape de pa
rametrii normali de exploatare, prin 
transferul de producție către uzinele

nou înființate, ale căror capacități și 
randamente îmbunătățite asigurau 
evacuări mult mai reduse de gaze 
reziduale.

Descongestionarea zonei Baia 
Mare n-a întîrziat să se reflecte în 
diminuarea depunerilor de pulberi 
cu plumb și scăderea bioxidului de 
sulf. Se pune problema reducerii în 
continuare a poluării cu bioxid de 
sulf, prin valorificarea gazelor rezi
duale, cu o amortizare a investițiilor 
în numai 4 ani. O primă încercare a 
și fost făcută de către un colectiv 
de proiectare din I.P.R.A.N., prin 
montarea la o linie de acid sulfuric 
de la C.I.C. Turnu-Măgurele a unei 
instalații de diminuare a degajărilor 
de bioxid de sulf, care funcționează 
după o concepție și tehnologie ro
mânească. S-au făcut de asemenea 
studii asupra gradului de poluare, 
în vederea amplasării noilor capaci
tăți de producție pe care le reclamă 
perspectivele de dezvoltare ale in
dustriei metalurgiei neferoase în vii
toarele planuri cincinale. Să nu ui
tăm că pentru diversificarea pro
ducției și valorificarea metalelor 
rare vor fi necesare tehnologii noi, 
care vor amplifica volumul total al 
deșeurilor industriale.

Față de aceste sarcini importante, 
considerăm că cercetarea de specia
litate nu șl-a găsit în toate cazurile 
finalizarea optimă, o serie de rezul-

>•>

$

<

..

.. {

« i: :

•<

£

■

$•

■V ■

iF

■&'

Element desprăfuitor de mare efi
ciență realizat în cadrul laborato
rului de ventilație industrială al 

I.C.S.P.M.

tate valoroase nefiind transpuse în 
viață. Pe de altă parte, multe din 
măsurile luate, neavînd la bază o 
fundamentare științifică, s-au dove
dit ineficiente, cu tot efortul de con
cepție și investiții făcut. In unele 
situații s-au adoptat tehnologii de 
recuperare sau neutralizare a gaze
lor reziduale, fără a se ține seama 
de realități. Aceste deficiențe pu
teau fi diminuate sau înlăturata 
dacă activitatea unității de specia
litate a Ministerului Industriei Chi
mice ar fi fost bine îndrumată și ar 
fi existat o colaborare susținută cu 
unitățile de cercetare și proiectare 
similare. In același scop se impune 
standardizarea metodologiilor de 
lucru, precum și a metodelor de a- 
naliză aplicabile in cercetarea po
luării mediului, așa cum este ea 
realizată în alte țări.

Dr. chimist Gheorghe TOBA
Comisia pentru combaterea 
poluării mediului

CICLOANELE - UTILAJE
PERFECȚIONATE

PENTRU PROTECȚIA LOCURILOR
DE MUNCĂ

Răspunzînd Ia solicitările între
prinderilor din diferite sectoare 
(metalurgie, chimie, industria con
structoare de mașini, industria lem
nului etc.), laboratorul de ventilație 
industrială din cadrul institutului 
nostru se preocupă de găsirea unor 
soluții pentru combaterea nocivită
ților dispersate în spațiul halelor 
industriale. Activitatea noastră este 
legată, deci, de îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă prin 
mijloacele tehnicii ventilației și 
condiționării aerului.

Printre realizările mai recente,se 
numără studiul cicloanelor de mare 
eficiență, realizat lă cererea Mi
nisterului Industriei Lemnului ; se 
preconizează înlocuirea filtrelor cu 
saci prin cicloane cu diametru rela
tiv mic, pentru reținerea prafului 
fin rezultat de la șlefuirea lemnu
lui. Lucrarea este rodul activității 
de cercetare efectuate de laborato
rul nostru, în colaborare cu Insti
tutul de cercetări și proiectări al 
industriei lemnului, în vederea 
determinării principalilor para
metri de exploatare a diferitelor 
tipuri de cicloane (eficacitatea și

pierderea de presiune, în funcție 
de variația mărimii ciclonului, a 
debitelor de aer, a concentrației și 
a naturii prafului). Experimentările 
au arătat că este posibilă și înlo
cuirea actualului model de ciclon 
folosit la colectarea rumegușului 
și a așchiilor de lemn cu un alt tip, 
elaborat în cadrul temei, care pre
zintă avantajul unui debit de circa 
2,5 ori mai mare — la același dia
metru, fără ca eficacitatea să scadă 
și avînd pierderi de presiune mai 
reduse.

O parte dintre modelele de ci
cloane au fost experimentate în 
laborator șî apoi aplicate în pro
ducție, la fabrica de mobilă 
IPROFIL Măgura-Codlei. Eficiența 
cicloanelor în desprăfuirea aerului 
din secțiile de șlefuire a lemnului 
este de circa 97—98 la sută, ceea ce 
a determinat Ministerul Industriei 
Lemnului să ia măsuri de introdu
cere a cicloanelor în toate locurile 
dă muncă similare.

în prezent se studiază construi
rea unor cicloane de mare randa
ment, pentru desprăfuirea aerului 
în turnătoriile de fontă și oțel, care

să fie apoi tipizate, pentru a veni 
in sprijinul proiectării. Este în curs 
experimentarea acestor tipuri de 
cicloane la uzina „Tractorul" din 
Brașov.

• O problemă deosebit de impor
tantă a fost abordată de colectivul 
laboratorului nostru în colaborare 
cu uzina „1 Mai“-Ploiești. E vorba 
de combaterea prafului la opera
țiunile de sablare a pieselor mari. 
In urma studierii atente a proce
sului sablării și a posibilităților de 
ventilare a fost elaborată o metodă 
originală de ventilare a cabinelor 
de sablat prin vehicularea uniformă 
a aerului, care asigură și o bună 
vizibilitate în interiorul cabinei, 
pentru a se putea observa cînd 
piesa e perfect curățată. Epurarea 
aerului de praf se face cu ajutorul 
unei baterii de cicloane, experi
mentate în' I.C.S.P.M. cu bune re
zultate. Pe baza studiului elaborat 
s-a proiectat și executat o cabină 
de sablat cu instalația aferentă de 
ventilare, care a fost omologată și 
funcționează în prezent la turnă
toria de oțel a uzinei „1 Mai“-Plo- 
iești. Metoda este în curs de apli
care și în alte unități de producție.

Intrucît combaterea poluării con
stituie una dintre preocupările a- 
cute ale tuturor țărilor industriale, 
in planul de activitate a laborato
rului a fost inclus un grup de teme 
privind utilajele de 
uscată și umedă a 
zelor evacuate în 
preocupă, de pildă, 
filtrelor cu țesături.
studiem posibilitatea 
distribuire optimă a suprafețelor fil
trante, urmărind compactizarea 
construcției și, în același timp, mă
rirea accesibilității elementelor la 
operațiunile de întreținere și repa
rații.

O altă 'temă abordează problema 
hidrocloanelor, utilaje de despră
fuire pe cale umedă a aerului șl 
ar' " .. ...................

desprăfuire 
aerului și ga- 
atmosferă. Ne 
perfecționarea 
în acest sens, 
de a realiza o

gazelor calde. Principalul teren
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de aplicare a hidrocloanelor îl con
stituie turnătoriile, dar se întrevede 
și perspectiva utilizării lor pentru 
neutralizarea nocivităților gazoase 
pe baza reacțiilor chimice. Pentru 
creșterea eficacității celor exis
tente, se studiază regimurile opti
me ale nivelului de apă în șicane, 
posibilitățile de simplificare a in
stalațiilor și de folosire a lor pe 
timpul iernii, în hale neîncălzite.

Ne preocupă și ameliorarea per
formanțelor gurilor de aspirație 
destinate mașinilor de șlefuit lem
nul, din industria mobilei, unul 
dintre principalele elemente ale in
stalațiilor de ventilație locală fo
losite pentru combaterea prafului 
degajat în timpul prelucrării. De 
felul cum se reușește captarea pra
fului la locul de degajare depinde 
eficiența instalației de ventilație, 
iar captarea depinde, la rîndul său, 
de forma, așezarea și modul de ra
cordare a gurilor, precum șl de 
debitele de aer aspirat.

Planurile de viitor ale laborato
rului de ventilație industrială sînt 
orientate spre rezolvarea unor pro
bleme majore ce depășesc posibili
tățile de rezolvare în cadrul insti
tutelor de cercetări departamentale 
și oferă posibilitatea de a fi gene
ralizate la cît mai multe locuri de 
muncă în industriile metalurgică, 
chimică etc. Ele vizează, între al
tele, combatere? prafului produs la 
curățirea formelor și a pieselor din 
turnătoriile de fontă și de oțel șl la 
diverse utilaje generatoare de praf 
din industria materialelor refracta
re, unde se produc cazurile de sili
coză. Se vor elabora și studii pri
vind reducerea poluării atmosferei, 
precum și realizarea unor instalații 
mobile pentru evacuarea nocivită
ților de Ia locurile de muncă ne
stabile.
Dr. Ing. Victor VOICU
InstitutuT de cercetări științifice 
pentru protecția muncii

GAZELOR DE
EVACUARE ALE MOTOARELOR

CU ARDERE INTERNĂ
în țările cu un parc foarte dez

voltat de autovehicule, poluarea at
mosferei prin compușii nocivi pro
duși de motoarele cu ardere internă 
ia proporții alarmante. Dintre tipu
rile de motoare, cele care funcțio
nează după ciclul Diesel poluează 
în mai mică măsură atmosfera decît 
cele care funcționează după ciclul 
cu aprindere prin scinteie, iar mo
toarele în patru timpi au gaze de 
evacuare mai „curate" decît motoa
rele în doi timpi. Ținînd seama că 
marea majoritate a autoturismelor 
sînt echipate cu motoare cu aprin
dere prin scinteie, în continuare 
ne vom ocupa de combaterea pro
dușilor poluanți care provin de la 
aceste tipuri.

Deși numărul de autovehicule 
este încă relativ redus în țara 
noastră, local — în orașe — apar 
încă de pe acum densități de circu
lație care fac ca atmosfera să fie 
viciată.

Circulația pe șosele, în coloană, 
face ca fiecare pasager să inhaleze 
cantități nepermise de gaze, ceea ce 
poate produce — ca efect imediat — 
stări fiziologice generatoare de ac
cidente.

în sfîrșit, să nu uităm că țara 
noastră fabrică motoare, turisme și 
autocamioane și dorește să le vîndă 
în exterior. Pentru aceasta este 
însă necesar să se țină seama de 
normele internaționale privitoare la 
nivelul emisiilor de poluanți pro
duși de motoarele cu aprindere prin 
scinteie. Industria noastră de mo
toare a preluat și introdus majo
ritatea metodelor 
pentru reducerea 
nepermise de noxe.

Prin arderea unui litru de ben
zină într-un motor cu aprindere 
prin scinteie se obțin următorii 
produși poluanți : oxid de carbon
— 468 gr, hidrocarburi — 23 gr, oxid 
de azot — 15 gr, compuși de plumb
— 1 gr, aldehide — 0,9 gr. După 
cum se vede, doar primii trei se 
află în cantități notabile. Compușii 
de plumb au însă o nocivitate ri
dicată, producînd îmbolnăviri gra
ve. Ei provin din aditivul numit 
tetraetil de plumb, care se introduce 
în benzinele cu cifră octanică mare 
(tip „Premium"), pentru a le ridica 
valoarea ar.tidetonantă. în situația 
(probabilă, în viitor) atingerii u- 
nor concentrații inadmisibile, va 
fi necesar să se folosească benzi
ne neetilate sau aditivate cu alte 
substanțe (în curs de studiere) și 
care nu conțin plumb.

Hidrocarburile provin fie din ga
zele de evacuare, în care apar ca 
produși ai unei arderi incomplete, 
fie din traseul de alimentare cu 
combustibil (în special rezervor și 
carburator), datorită suprafețelor 
mari ale ‘ orificiilor în contact cu at
mosfera, fie din carterul motorului, 
unde ajung din cilindru,- scăpînd pe 
lingă segmenți. Hidrocarburile în 
sine nu sînt nocive, însă, în anumi
te condiții meteorologice (timp us-
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utilizate curent 
concentrațiilor

cat și însorit), în prezența oxizilor 
de azot, reacții fotochimice, gene
rează produși dăunători sănătății, 
denumiți „smog". Pentru reducerea 
emanațiilor de hidrocarburi se iau 
anumite măsuri constructive. Este 
necesar, de asemenea, ca autovehi
culele să nu circule — așa cum mai 
vedem la autocamioane — fără bu- 
șon la rezervor sau cu bușoane im
provizate.

Oxidul de carbon — din gazele de 
evacuare — este un gaz inodor și 
incolor, care poate duce la intoxica
ții grave. Cauza principală a formă
rii cantităților mărite de oxid de car
bon constă in reglarea necorespun
zătoare a carburatorului, care se 
face simțită în special la mer
sul încet în gol (ralenti). Creș
terea nivelului produșilor po
luanți se produce și din cauza um
plerii neuniforme a cilindrilor. Can
titatea de oxid de azot din gazele 
de evacuare, dăunător prin reacțiile 

ia parte, poate 
anumite reglaje

secundare la care 
fi diminuată prin 
ale aprinderii.

Se poate spune 
velul acceptat azi _ ______ ___
produși poluanți, motoarele cu a- 
prindere prin scinteie fabricate In 
țara noastră nu sint generatoare 
de noxe peste limitele admisibile. 
Ca urmare, împiedicarea poluării 
atmosferei de către gazele de eva
cuare este, in primul rînd, o pro
blemă de corectă întreținere teh
nică a motoarelor și, in al doilea 
rînd, o problemă de urbanistică (a- 
sigurarea fluenței circulației, a spa
țiilor de difuzie a noxelor, a spa
țiilor de protecție a locuințelor).

Dar nu putem să nu constatăm că 
intre reglementările privind circu
lația și întreținerea tehnică a auto
vehiculelor nu există pînă în pre
zent la noi normativele necesare im
puse de combaterea poluării. Intr-un 
viitor destul de apropiat va fi ne
cesar ca motorului cu ardere inter
nă să i se aplice reglaje noi, pen
tru a reduce și mai mult cantitatea 
de noxe produsă sau să se folo
sească anumite dispozitive posteri
oare evacuării, care să ardă oxidul 
de carbon prin injecție de aer sau 
procedee catalitice.

Concluzia noastră este că, In pre
zent, pericolul poluării atmosferei 
prin gazele emanate de autovehi
cule poate fi îndepărtat prin măsuri 
tehnice, de bună organizare și sis
tematizare. în perspectivă, trebuie 
prevăzute cercetări care să elabo
reze metode mai eficiente de com
batere a noxelor, prin optimizarea 
parametrilor constructivi și de re
glaj ai motorului cu aprindere prin 
scinteie, cercetări care trebuie în
cepute cît mai grabnic.

că, față de ni- 
al emisiilor de

Proi. dr. ing. Călin
Adrian VASILESCU 
laureat al Premiului de Stat
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Intîlnire între miniștrii

afacerilor externe
ai României și Bulgariei

în zilele 
avea Ioc la 
nire între ministrul 
terne al Republicii Socialiste Româ

de 7 și 8 iunie a.c., va 
Giurgiu și Ruse o întîl- 

afacerilor ex-
nia, Corneliu Mănescu, 
afacerilor externe al 
Populare Bulgaria, Ivan

și ministrul 
Republicii 

Bașev.
(Agerpres)

Plecarea delegației Frontului
Patriei din Republica Populară Bulgaria

Marți a părăsit Capitala delegația 
Frontului Patriei din Republica 
Populară Bulgaria, condusă de Jivko 
Stoianov. membru în Biroul Execu
tiv al Consiliului Național al Frontu
lui Patriei, care a vizitat timp de o 
săptămină țara noastră. Delegația a 
avut întîlniri de lucru la Consiliul

Național al Frontului Unității Socia
liste și la consiliile locale din citeva 
județe. Au fost, de asemenea, vizitate 
importante obiective economice și 
social-culturale din Capitală, precum 
și din județele Brăila, Iași. Bacău. 
Brașov.

(Agerpres)

Acad. Miron Nicolescu, membru de onoare SOSIREA UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI Al P. C. BULGAR

Cronica zilei
La invitația președintelui Comite

tului de stat pentru energie nucleară, 
loan Ursu, marți după-amiază, a so
sit în Capitală dr. Sigvard Eklund, 
directorul general al Agenției inter
naționale pentru energia atomică de 
la Viena, care va face o vizită în 
țara noastră.

★
Ministerului Turis- 
de ministrul Ion 
marți la Belgrad

O delegație a 
mului, condusă 
Cosiha, a plecat 
pentru a participa la prima reuniune 
a Comisiei mixte 
de colaborare în 
mului.

La plecare, 
Nord, a fost 
ambasadorul 
București.

româno-iugoslave 
domeniul turis-

peronul Gării depe
prezent Iso Njegovan, 
R.S.F. Iugoslavia la

viața internațională

25 cfe am
de la proclamarea

Republicii Italia

La ambasada Uniunii Sovietice 
din București a avut loc, marți la 
amiază, festivitatea înmînării Diplo
mei de onoare de membru din străi
nătate al Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice academicianului 
Miron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România.

Au luat parte Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice a Republi
cii Socialiste România, Nicolae Gio- 
san, președintele 
Științe Agricole și 
Moga, președintele 
Științe Medicale, 
oameni de știință.

înmînînd distincția, V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovie-

Academiei de 
Silvice, Aurel 
Academiei de 

academicieni, alți

tice la București, a relevat prodi
gioasa activitate științifică și peda
gogică a acad. Miron Nicolescu, con
tribuția sa la dezvoltarea științelor 
matematice. Alegerea lui ca membru 
al Academiei de Științe a U.R.S.S.. 
a spus vorbitorul, reprezintă, in 
același timp, o expresie a priete
niei și colaborării dintre savanții ce
lor două țări.

în cuvîntul său, acad. Miron Nico
lescu a mulțumit pentru titlul acor
dat, subliniind, totodată, prestigiul 
de care se bucură în țara noastră 
școala sovietică de matematică, bu
nele relații statornicite între mate
maticieni, între oamenii de știință 
din România și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Marți la prînz a sosit în Capitală 
O delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Bulgar, condusă de tova
rășul Iancio Gheorghiev, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P. C. Bulgar, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășul Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R./de activiști de partid.

A fost de față Borislav Konstanti
nov, consilier al ambasadei R. 
Bulgaria la București.

Manifestări cu prilejul
aniversării a 100 de ani

p.

Cu prilejul „Zilei copilului“
c/e la nașterea lui Nicolae Iorga

în cinstea „Zilei internaționale a 
copilului", Palatul pionierilor din 
Capitală a organizat diverse mani
festări culturale și artistice. Tn pre
zent, au loc aici concursuri de con
strucții de aero și racheto-modele, 
programe sportive, spectacole și con
certe. Asemenea acțiuni se desfășoa
ră la casele pionierilor din întreaga 
țară.

Tot sub semnul sărbătorii amin
tite, teatre din București și din alte 
orașe din țară oferă micilor specta
tori. reprezentații speciale, cu piese 
adecvate din repertoriul lor. Nume
roase cinematografe inițiază și ele

pentru copii matinee cu filme artis
tice și documentare, potrivite vîrstei 
și preocupărilor lor. Sînt prevăzute, 
de asemenea, întîlniri ale școlarilor 
cu actori de teatru și film, cu scrii
tori.

La grădinițele de preșcolari și la 
casele copilului au loc, în același 
timp, frumoase serbări, iar la clu
buri, case de cultură ale tineretului, 
cămine culturale și biblioteci — ex
poziții și standuri de carte, recitaluri 
artistice, proiecții de diafilme și dia
pozitive etc.

(Agerpres)

La filiala din Rm. Vilcea a Ar
hivelor statului a fost deschisă marți 
o expoziție comemorativă „Nicolae 
Iorga", organizată cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la nașterea 
savantului român. Cele peste 100 de 
documente, scrisori, fotografii, volu
me și afișe expuse se referă la acti
vitatea marelui istoric, legăturile lui 
cu vîlcenii, cu secția din localitate a 
Ligii culturale pentru unitatea tu
turor românilor. Printre exponate se 
află și o serie de fotografii inedite, 
achiziționate recent de instituția vîl- 
reană, care înfățișează activitatea lui 
Nicolae Iorga la Vălenii de Munte.

★
ROMA 1 (De la corespondentul 

nostru). — Luni după-amiază a avut

în cadrul acestei 
de către Acade- 
științe. litere si 

cu ambasada 
România în Ita- 

introductiv

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

loc la Veneția O adunare festivă con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea marelui istoric și savant ro
mân, Nicolae Iorga. 
adunări, organizată 
mia venețiană de 
arte, in colaborare 
Republicii Socialiste
lia. a rostit un cuvînt 
prof. Diego Valeri, președintele Aca
demiei venețiene, al cărei membru 
a fost și Nicolae Iorga. Tn continuare, 
prof. Carlo Tagliavini, de la Univer
sitatea din Padova, a prezentat un 
document-referat pe tema „Nicolae 
Iorga și cultura italiană".

Prof. Mihai Berza. directorul In
stitutului de studii sud-est europene 
din București, a evocat apoi pe larg 
opera și personalitatea lui Nicolae 

manifestării

CICLISM
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

99CUPA VOINȚA**
un traseu inedit

• 5 etape, cu plecările și 
sosirile la Ciul

mai populare 
internaționale 
în țară — 

— se va des- 
i într-o for-

Una dintre cele i 
întreceri cicliste j 
organizate la noi 
„CUPA VOINȚA" 
fășura anul acesta 
mulă inedită, pe un traseu, în 
„stea", starturile și sosirile ce
lor cinci etape efectuindu-se in 
municipiul Cluj. In afara aler
gătorilor fruntași din țara noas
tră, au fost invitați (și și-au 
confirmat participarea) o serie 
de cicliști de peste hotare : 
din Austria, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria. Iată itinerariul și kilo
metrajul etapelor : 17 iunie :
Cluj-Aiud-Cluj (157 km) ; 18 iu
nie : Cluj-Feleac (contratimp 
individual — 7 km) și Cluj-
Huedin-Cluj (95 km) ; 19 iunie : 
Cluj-Zalău-Cluj (136 km) ; 20
iunie : circuit în centrul Clu
jului (60 km).

„Cupa Voința" este organizată 
de UCECOM, în colaborare cu 
A.S. Loto-Pronosport, cu con
cursul tehnic al Federației 
române de ciclism.

TENIS. — Pe terenurile de la Rol
land Garros din Paris au continuat 
ieri campionatele internaționale de 
tenis ale Franței. în proba de simplu 
bărbați americanul Stan Smith l-a 
învins cu 6—4, 2—6, 8—6, 6—2 pe 
francezul Patrice Dominguez. Astăzi, 
în sferturile de finală. Smith va fi 
adversarul jucătorului nostru Uie 
Năstase. S-a calificat pentru „sfer
turi" și campionul maghiar. Istvan 
Gulyas, care ieri l-a eliminat cu 
6—4, 7—5, 4—6, 6—2 pe Cliff Richey 
(S.U.A.).

In proba de dublu bărbați, cuplul 
Brian Fairlie (Noua Zeelandă), Fred 
Mac Millan (R.S.A.1) a întrecut cu 
6—4, 6—1, 6—4 perechea Lutz 
(S.U.A.). Pasarell (Porto Rico). -

BASCHET. — La Burgas au început 
întrecerile celei de-a 9-a ediții a 
campionatelor europene feroviare de 
baschet masculin. La această com
petiție participă echipe din 13 țări, 
printre care și România. în primul 
meci susținut, formația Rapid Bucu
rești a învins cu scorul de 87—51 
(45—26) echipa feroviarilor din R.F. 
a Germaniei, Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Franța 88—53 ; Cehoslo
vacia — Belgia 69—51 : Bulgaria — 
Elveția 103—22 ; Polonia — Luxem
burg 68—23.

gyel (Ungaria) — ambii cu cîte 9 
puncte etc. în ultimele două runde, 
Victor Ciociltea a remizat cu Forin- 
tos (runda a 14-a) și cu Csom (run
da a 15-a).

• După Tigran Petrosian (U.R.S.S.), 
calificat in meciul cu Robert Hiibner 
(R.F. a Germaniei), se cunosc alți 
doi șahiști care au obținut dreptul 
de a juca în semifinalele turneului 
candidaților Ia titlul mondial Marele 
maestru danez Bent Larsen a cîști
gat cu 5,5—3,5 puncte întîlnirea cu 
Wolfgang Uhlmann (R.D. Germană). 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) a dispus 
cu 5,5—2,5 de Efim Gheller (U.R.S.S.). 
Marele maestru american Bobby 
Fischer, care conduce în meciul de 
la Vancouver cu scorul de 5—0 în 
fața lui Mark Taimanov (U.R.S.S.), 
este practic și el calificat. In semi
finale (4—11 iulie) Fischer îl va în
tâlni pe Larsen. Korcinoi va juca cu 
Petrosian.

Iorga. în încheierea
Traian Moraru. consilier al ambasa
dei române, a relevat cursul pozitiv 
al relațiilor culturale româno-italiene 
și posibilitățile de intensificare a a- 
cestor legături tradiționale.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
marți, la casa de cultură a institu
tului, o seară culturală cu prilejul 
Zilei naționale a Italiei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.

In expunerea prezentată cu această 
ocazie, prof. univ. dr. docent Dan 
Simonescu, de la Universitatea din 
București, a evocat „File din hroni
cul relațiilor culturale italo-române".

Programul serii s-a încheiat cu o 
proiecție de filme, realizate de stu
diourile italiene.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, I.R.R.C.S., oameni de artă și 
cultură, ziariști, un numeros public.

Au fost prezenți Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Marți după-amiază, la Universitatea 

din Timișoara a avut loc conferința 
omagială „Vincențiu Babeș și epoca 
sa“, dedicată împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea acestui cărturar-patriot 
și gînditor progresist român. Despre 
viața și activitatea social-politică a 
Iui Vincențiu Babeș a vorbit istoricul 
bănățean I. D. Suciu, cercetător prin
cipal la Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga" al Academiei Republicii So
cialiste România.

Filiala din Timișoara a Societății 
de științe istorice i-a consacrat ace
leiași aniversări o sesiune jubiliară, 
în cadrul căreia au prezentat comu
nicări oameni de știință, cercetători, 
profesori și cadre didactice de la 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga" 
din București. Universitatea din Ti
mișoara și de la liceul „Vincențiu 
Babeș" din localitate.

★
Luni și marți au avut loc la Ora

dea lucrările consfătuirii pe țară a 
Societății matematice din Republica 
Socialistă România. Consfătuirea a 
reunit profesori de la liceele de cul
tură generală și liceele de speciali
tate din întreaga țară, precum și 
personalități din învățămîntul uni
versitar.

(Agerpres)

editura „CERES

FOTBAL

• Turneul internațional masculin 
de baschet de la Katowice a fost 
cîștigat de formația locală Bailidon, 
care, a terminat competiția neînvinsă, 
totalizînd 6 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele Legia 
Varșovia — 5 puncte, Universitatea 
Timișoara 
(Austria)
în cele trei ,_____  _______

baschetbaliștii timișoreni au obținut 
următoarele rezultate: 85—86 (42—44) 
cu Bailidon : 77—87 (36—48) cu
Legia și 98—71 (42—31) cu E.S.G. Linz.

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs atletic desfășurat la Erfurt, 
(R.D.G.), Renate Stecher a. cîștigat 
cursa de 100 m plat în ll’T/10. timp 
ce egalează cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului, deținută 
de australiana Ralene Boyle. Un re
zultat excelent a obținut și Margit 
Herbst, învingătoare în proba de 
săritură în lungime cu 6,74 m. Mul
tipla campioană Karin Balzer a fost 
cronometrată în cursa de 100 m gar
duri cu 
Schmidt a .trecut 
înălțată Ia 1.83 m.

timpul de 13”, iar Rita 
peste ștacheta

4 puncte și
3 puncte.

I partide
E.S.G. Linz

susținute,

Astăzi, meciurile retur
din sferturile de finală
ale „Cupei României"

La Brăila, Oradea, Timișoara 
și Cluj astăzi vor avea loc 
meciurile retur din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal. Programul 
este următorul : Progresul Brăi- 
la-Dinamo București (în tur 
1—4) ; Crișul Oradea-Steaua 
București (in tur 0—5) ; C.F.R. 
Timișoara-Metalui București (în 
tur 0—4) ; Universitatea Cluj- 
Politelinica Timișoara (în tur 
3-1). • ,După cum ni s-a comunicat 
ieri, radiodifuziunea va trans
mite — pe programul I, în ca
drul emisiunii „Orele serii" — 
știri despre evoluția scorului in 
fiecare din cele patru partide.

FOTBAL. — După 27 de etape, în 
campionatul • de fotbal al Turciei 
continuă să conducă Galatasaray cu 
37 de puncte, urmată de Fenerbahce 
— 36 puncte și Goztepe — 33 de 
puncte. Rezultate înregistrate în e- 
tapa a 27-a : Ankaragucu — Galata
saray 1—0 ; Fenerbahce — Eskisehir 
1—1 : Altay — Bolii 5—1 ; Mersin — 
Goztepe 1—0 ; Bursa — Besiktas 
0—0.

ȘAH. — în runda a 2-a a turneu
lui internațional feminin de șah de 
la Budapesta, Porubski (Ungaria) a 
învins-o pe Keller (R.D. Germană), 
iar Hanii (Ungaria) a cîștigat la 
Vokralova (Cehoslovacia). Maestra 
româncă Margareta Perevoznic (cu 
piesele negre) a remizat cu Finta 
(Ungaria). Partida dintre Maria Po- 

. gorevici (România) și
(Olanda) s-a întrerupt. In 
întreruptă 
Pogorevici _ ____  - ____
garia). In clasament conduce 
rubski cu 
revoznic — 1,5 puncte etc.

Heemskerk 
partida 

din prima rundă, Maria 
a învins-o pe Sinka (Un- 

Po- 
Pe-2 puncte, urmată de

masculin 
Astalosz" 

victoria

expediate direct

a-

După cum se știe, editura 
„CERES" (București, bd. Repu
blicii nr. 17, sector 4) publică 
lucrări cu tematică variată, de 
larg interes pentru cititori. în
deosebi pentru lucrătorii și spe
cialiștii din agricultură. Iată cî
teva din domeniile în care a- 
par cărți cu emblema edi
turii „CERES" : economie și or
ganizarea întreprinderilor agri
cole socialiste ; mecanizarea
griculturii ; agronomie ; zooteh
nie și medicină veterinară ; e- 
conomie forestieră ; colecția 
„Caleidoscop" ; cărți pentru co
pii ; lucrări în limbile maghia
ră, germană etc. ; manuale 
pentru învătămîntul agricol teh
nic și profesional.

Cititorii.din mediul urban pot 
face comenzi pentru lucrările a- 
pârute in editura „CERES" la 
orice librărie din orașele în care 
locuiesc sau prin librăriile a- 
parținînd direct de Baza pen

la domiciliu
tru desfacerea cărții : „Cartea 
prin poștă" (București — Calea 
Moșilor nr. 62—68) și „Ramuri" 
(Craiova — str. Popa Șapcă nr. 
1, județul Dolj). Librăria „Ra
muri", care este subordonată di
rect Bazei pentru desfacerea 
cărții, asigură lucrări de specia
litate în domeniul agriculturii și 
silviculturii.

Cărțile comandate se expe
diază la domiciliu, plata efec- 
tuîndu-se prin ramburs. Citito
rii din mediul rural pot face co
menzi la magazinele cooperației 
de consum, care au puncte de 
librărie sau librăriei aparținind 
direct de „Universalcoop". De 
asemenea, se pot adresa la . 
„Cartea prin poștă" (București, 
str. sergent Nuțu Ion, nr. 8—12). 
La rîndul lor, bibliotecile vor a- 
dresa comenzile la filialele O- 
ficiului de aprovizionare și ser
viciu pentru biblioteci.

Se împlinesc astăzi 
25 de ani de la pro
clamarea republicii — 
eveniment remarcabil 
în istoria Italiei, în
cununare a mișcării 
de rezistență antifas
cistă. a luptei mase
lor largi populare 
pentru o dezvoltare 
democratică a țării. In 
răstimp de un sfert 
de veac, Italia a cu
noscut un amplu pro
ces de dezvoltare. 
Prefacerile care au a- 
vut loc au schimbat 
profund imaginea an
tebelică a țării, Re
publica Italia situîn- 
du-se astăzi, prin hăr
nicia și iscusința po
porului său, printre 
statele cu un nivel ri
dicat de dezvoltare in
dustrială. In mod deo
sebit se cuvin a fi 
subliniate succesele 
obținute în astfel de 
ramuri moderne cum 

1 ar fi electronica, in
dustria chimică, nava
lă, industria construc- 

• tiilor de automobile.
Am putut urmări 

„pe viu". în ultimii 
ani. procesul complex 
al dezvoltării Italiei, 
trăsăturile sale defini
torii. Am cunoscut 
nordul dezvoltat al 
tării, cu pilonii săi cei 
mai robuști — Milano, 
Torino, Genova — 
centrul Peninsulei ita
lice. unde Bologna, 
Florența și Roma al
cătuiesc „puntea 
legătură" cu zona 
rașelor Taranto, Bari, 
Brindisi — simbol al 
renașterii sudului tă
rii și în care noile o- 
bîective economice își 
profilează siluetele 
peste livezi de măslini 
și portocali — ca și 
Sicilia și Sardinia, 
unde se lărgește și se 
consolidează breșa 
deschisă de industrie 
în zidul unei econo
mii traditional agri
cole.

Desigur, pe agenda 
priorităților Italiei 
contemporane conti
nuă să rămînă o se
rie de probleme eco
nomice și sociale, 
care preocupă masele 
de oameni ai muncii, 
partide politice și 
cercuri guvernamen
tale. în acest sens, 
forțele democratice i- 
taliene subliniază ne
cesitatea unor refor
me de structură, pe

de 
o-

plan economico-social. 
Aceasta corespunde 
intereselor maselor 
largi ale poporului i- 
talian, ceea ce a și 
determinat adoptarea 
unui ansamblu de 
măsuri de natură să 
impulsioneze dezvol
tarea regiunilor ră
mase în urmă, satis
facerea unor 
cări ale celor 
cesc.

înfăptuirea 
melor economice pre
conizate are loc, după 
cum se știe, în con
dițiile unor înfruntări 
cu forțe ostile, con
servatoare. Evenimen
tele din ultima vreme 
au relevat pregnant 
dorința și voința po
porului italian de a a- 
sigura o dezvoltare 
democratică a țării, 
ca o garanție că nu 
va fi permisă renaște
rea forțelor trecutului.

Sărbătoarea de azi 
este un nou prilej de 
a evoca vechea și tra
diționala prietenie ro- 
mâno-italiană, bazată 
pe comunitatea de o- 
rigină, pe afinitățile 
de limbă, pe legătu
rile seculare dintre 
exponenții forțelor 
înaintate ale celor 
două popoare, în lupta 
pentru realizarea aspi
rațiilor lor de liberta
te și independență, 
pentru formarea sta
telor naționale unita
re. Avind asemenea 
rădăcini adinei în 
trecutul istoric, rapor
turile dintre România 
și Italia au temelii so
lide și ample pers
pective de dezvoltare. 
România, atașată ideii 
de coexistentă pașnică 
— cerință imperioasă 
a vieții internaționale 
contemporane — pro
movează neabătut o 
politică de dezvoltare 
a relațiilor de colabo
rare cu toate statele, 
indiferent de orîn- 
duirea lor social-poli- 
tică, pe baza egalită
ții în drepturi, respec
tului independenței și 
suveranității naționale, 
neamestecului în tre
burile interne, avanta
jului reciproc, 
punzător 
bilaterale, 
securității 
nale. în 
text, ca rezultat al e- 
forturilor depuse, atît 
de România, cit și de

revendi
ce mun-
progra-

cores- 
intereselor 
păcii si 

intemațio- 
acest con-

Italia, îrjtre cele două 
țări s-au dezvoltat re
lații prietenești, pe 
multiple planuri, care 
au cunoscut un curs 
continuu ascendent. 
Momente însemnate în 
această evoluție favo
rabilă a raporturilor 
româno-italiene le-au 
constituit vizita în 
Italia a președintelui 
Consiliului de Mi
niștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, ca 
și vizita în România 
a premierului italian, 
Aldo Moro, care a a- 
vut, cu acest 
convorbiri 
ședințele 
de Stat, 
Ceaușescu, 
conducători 
noastre. Aceste 
tacte au reliefat 
rința celor două părți 
de a intensifica legă
turile economice, po- 
litico-diplomatice, cul
turale dintre cele 
două țări.

Schimburile econo
mice dintre România șl 
Italia înregistrează an 
de an creșteri impor
tante, iar dezvoltarea 
economică a celor 
două țări, potențialul 
lor în continuă crește
re și modernizare, o- 
feră posibilități largi 
pentru extinderea și 
intensificarea unei 
largi cooperări. Acor
dul comercial pe ter
men lung (1970—1974), 
înțelegerile privind 
cooperarea economică, 
industrială și tehnică 
constituie în acest sens 
un cadru propice de 
amplificare și diversi
ficare a cooperării re
ciproc avantajoase. Se 
dezvoltă continuu 
schimburile culturale 
româno-italiene, con
tactele parlamentare, 
între personalități ale 
vieții cultural-științi- 
fice.

Dînd expresie senti
mentelor de prietenie 
și stimă, dorinței de a 
vedea dezvoltîndu-se 
în continuare relațiile 
româno-italiene. po
porul român adresea
ză poporului italian, 
cu prilejul sărbătorii 
de azi, felicitări căl
duroase și cele mal 
bune urări de prospe
ritate, progres și 
pgce.

Roma
N. PUICEA

prilej, 
cu pre- 

Consiliului 
Nicolae 

cu 
ai

al ti 
țării 
con- 
do-

PARTICULARITĂȚI ALE ZBORULUI STAȚIILOR
INTERPLANETARE „MARS-2" Șl „MARS-3U

se

• Turneul internațional 
de șah ..Memorialul Lajos 
s-a încheiat, la Baja, cu 
maestrului maghiar Forintos. învin
gătorul a totalizat 11 puncte din 15 
posibile, fiind urmat în clasament 
de Baghirov (U.R.S.S.) — 9,5 puncte, 
Victor Ciocîltea (România) și Len-

Casa memorială „Dimitrie Anghel"
IAȘI (corespondentul „Scînteii", 

Manele Corcaci) : In satul Cornești, 
din județul Iași, s-a inaugurat recent 
casa memorială „Dimitrie Anghel". 
Sătenii, cu sprijinul comitetului ju
dețean de cultură și artă, au ame
najat casa în care cu aproape 100 de 
ani în urmă s-a născut poetul flo
rilor. Casa a fost amenajată așa cum 
a descris-o poetul în poeziile și a- 
mintirile sale. în mai multe camere 
sînt expuse foto-copii, manuscrise, 
reviste și ediții de epocă cu poezia 
și proza lui Dimitrie Anghel. alte 
mărturii despre activitatea sa literară 
|i publicistică. în una din săli, mai

încăpătoare, activează cenaclul lite
rar „Dimitrie Anghel"

La inaugurarea noului obiectiv mu
zeistic, au fost prezenți reprezen
tanți ăi organelor locale de partid și 
de stat, cadre didactice, activiști cul
turali, scriitori și poeți din Iași pre
cum și -membri ai familiei poetului 
Dimitrie Anghel.

Festivitatea s-a încheiat cu un fru
mos program artistic susținut de for
mațiile artistice ale școlii și cămi
nului cultural din localitate și ale 
casei de cultură municipale Iași 
„Ateneul Tătărași".
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MOBILA ANULUI 1971

MOSCOVA 1 (Agerpres). — In
tr-un comentariu științific consacrat 
zborului stațiilor interplanetare 
„Mars-2“ și „Mars-3“, ziarul sovietic 
„Krasnana Zvezda" relevă importan
ța faptului că lansarea celor două 
nave are loc în anul „marii opoziții" 
dintre Pămînt și Marte. Este vorba 
de faptul că, în luna august a acestui 
an, planeta roșie se va apropia de 
Pămînt la distanța de 55,7 milioane 
km. Asemenea apropieri se petrec la 
intervale de 15—17 ani. în plus, „fe
restrele" care permit lansările spre 
Marte sînt mai rare decît cele spre 
Venus, iar durata zborului mai în
delungată (de 3—7 ori mat mare, în 
funcție de anul lansării). Aceeași gre- 
șealăi comisă în viteza de accelerație

duce la 
mare in 
cel spre 
toate aceste particularități ale zbo
rului spre Marte fac necesară crea
rea unor stații automate cu greutate 
mare și capabile să îndeplinească 
mai multe funcțiuni. Această tendin
ță a fost luată în considerație in con
struirea lui „Mars-2“ și „Mars-3“, 
cîntărind fiecare peste 4,5 tone și fi
ind dotate cu instrumente științifice 
complexe. Stațiile, menționează zia
rul, vor efectua, de asemenea, o se
rie de experimente pe traseul de 
zbor, cu scopul de a studia proprie
tățile spațiului cosmic în afara orbi
tei terestre

o eroare de cîteva ori mai 
zborul spre Marte decît în 
Venus. Ziarul constată că

în ultimii ani, caracteristica 
principală a activității colecti
vului Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui din Suceava a constituit-o a- 
firmarea pe multiple planuri a 
producției de mobilă. Acest sec
tor a cunoscut cea mai dinami
că dezvoltare, în cele trei fa
brici de la Suceava, Rădăuți și 
Cimpulung »- ultima fiind o 
creație a cincinalului trecut.

Utilarea lor cu mașini de înal
tă productivitate și 
continuă a 
gătire a muncitorilor 
cut ca aceste unități să satisfa
că într-o măsură mai mare 
cerințele populației, prin intro
ducerea în fabricație a unor noi 
tipuri de mobilă. Este de reți
nut că s-a creat o tradiție în 
obținerea unor garnituri cores
punzătoare cerințelor în ce pri
vește funcționalitatea, aspectul 
estetic și calitatea, fapt pentru 
care peste 60 la sută din produc
ția de mobilă a combinatului 
este destinată exportului.

Ce noutăți rezervă producția 
de mobilă a combinatului în 
anul 1971 ? în acest sens, am 
solicitat părerea tovarășului ing. 
Nicolae Răducu, director al com
binatului, care he-a declarat :

— Și în actualul plan cincinal, 
producția de mobilă din cadrul 
combinatului nostru va cunoaște 
o dezvoltare continuă. Numai Ia 
nivelul anului 1971, spre exem
plu, va trebui să realizăm o 
producție de mobilă în valoare 
de 313 milioane Iei. Din expe
riența anilor trecuți a reieșit 
necesitatea de a se pregăti mai 
temeinic un număr sporit de 
noi piese de mobilă care să co
respundă atît progreselor înre
gistrate in concepția arhitecto
nică privind interioarele locuin
țelor, cit și mutațiilor calitative 
intervenite in preferințele cum
părătorilor Pregătirea producției 
pentru acest an a început cu 
mult înainte, prin constituirea

ridicarea
gradului de pre- 

■' “ au fă-

în fabricile noastre a unor gru
pe proprii de proiectare și în
ființarea, la nivelul combinatu
lui. a unui consiliu tehnic al 
mobilei.

De la tovarășul director am 
aflat că sarcina principală a a- 
cestor organisme de lucru este 
ca, prin soluții originale. să 
contribuie la înlăturarea mono
toniei, determinată de șabloni- 
zare, în producția de mobilă. 
Astfel, încă din primul trimestru 
au fost omologate cîteva prototi
puri de mobilă, creații proprii 
ale colectivului sucevean, cum 
sînt : dormitorul și camera 
combinată „Armonica", bibliote
ca „Creangă", cuierul de perete 
„Rodica", în două variante, 
măsuța de lucru „Doru", pentru 
școlari, și trei garnituri de mo
bilă de bucătărie în prezent, 
colectivele de specialiști ale 
combinatului lucrează la elabo
rarea proiectelor pentru alte ti
puri de mobilier : biblioteci, 
fotolii-pat, camere de tineret, 
sufragerii și altele, care, în cu- 
rînd, urmează să fie omologate 
și să intre în producția de serie.

— Prin ce caracteristici con
structive, funcționale și estetice 
principale se va remarca mobila 
anului 1971, față de ce s-a rea
lizat pînă în prezent în cadrul 
combinatului ?

— în proiectarea și execuția 
acestor piese mergem pe linia 
reducerii Consumului de materii 
prime, prin utilizarea de pa
nouri subțiri. Acest lucru nu 
dăunează cu nimic asupra cali
tății mobilei, ci, dimpotrivă, duce 
la realizarea unei estetici cores
punzătoare, la obținerea de ca
racteristici funcționale și gaba
rite care se vor încadra cu ușu
rință în arhitectura noilor apar
tamente. Vom utiliza pe o scară 
mai largă soluțiile constructive 
simplificate, care permit obține
rea unei mobile multifuncționale 
și în stare demontabilă. Astfel, se 
va ajunge la o reducere a nu
mărului de piese componente

ale garniturilor, la diminuarea 
structurii elementelor executate 
din lemn masiv, la extinderea 
înlocuitorilor din mase plastice, 
metal sau sticlă și micșorarea 
grosimilor la panouri prin uti
lizarea de plăci aglomerate de 
16 și 12 mm.

Convorbirea avută cu directo
rul combinatului sucevean a 
evidențiat și alte preocupări ale 
colectivului de aici pentru reali
zarea unei mobile multifuncțio
nale, suple și elegante, care să 
răspundă gusturilor tot mai ra
finate ale cumpărătorilor. Am 
reținut, de pildă, că s-a trecut 
la folosirea unor noi tipuri de 
finisaj prin extinderea luciului 
mat cu porii închiși, a semi- 
luciului etc. De asemenea, se 
studiază posibilitatea evitării 
așchierii la tăierea plăcilor a- 
glomerate melaminate și intro
ducerii de noi tipuri de verifi
catoare limitative pentru mobilă. 
De o atenție deosebită se bucu
ră și mobila de bucătărie care, 
începînd cu acest an, va dispu
ne de un număr mai mare de 
corpuri detașabile cu posibilita
tea combinării lor după prefe
rințele și gustul beneficiarilor.

Măsurile luate de către con
ducerea combinatului pentru 
pregătirea în bune condiții a 
producției de mobilă din acest 
an au determinat ca drumul de 
la proiecte la producția de serie 
să fie scurtat în mod apreciabil. 
Astfel, ca urmare a acestor mă
suri. încă din primele zile 
ale anului au început să fie 
livrate noile tipuri de mobilă 
cum sînt dormitorul „Rodica", 
biblioteca „Nordic 1“ și dulapul 
„Parisat", activitatea pe prime
le 5 luni, fiind încheiată cu o 
depășire — la producția de mo
bilă — de circa 5 milioane lei. 
Acest lucru evidențiază și mai 
mult strădaniile colectivului su
cevean de a pune la dispoziția 
cumpărătorilor mobilă de bună 
calitate și cu un înalt grad de 
confort.

*

Intre 10 și 20 iunie 1971 va fi organizată la Moscova

Intre 10 și 20 iunie țara noastră 
va organiza la Moscova cea mai 
mare expoziție de mobilă de peste 
hotare din acest an.

întreprinderile românești de co
merț exterior „Tehnoforestexport", 
„Ilexim" și „ICECOOP" vor expune, 
pe o suprafață de 1 400 mp, garnituri 
de mobilă pentru dormitoare, sufra
gerii, camere de zi, camere pentru 
tineret, holuri, bucătării, precum și 
un mare număr de piese separate : 
biblioteci, birouri, comode, bufete, 
baruri, scaune etc. întreprinderile 
producătoare, printre care cunoscu
tele fabrici de la Arad. Cluj, Tg. 
Mureș, București, Pitești, Rădăuți, 
Focșani, unități ale industriei locale 
și cooperației meșteșugărești pre
zintă, îndeosebi, mobilă modernă, în 
execuția căreia au utilizat pe scară

largă materiale noi, finisaje superi
oare, mobilier ce se caracterizează 
prin funcționalități multiple. Expo
ziția va prezenta, de asemenea, mo
bilă stil, solicitată în ultima vreme 
pe piața Uniunii Sovietice.

Expoziția, a treia de acest gen, 
organizată în Uniunea Sovietică, va 
contribui la o mai bună cunoaștere 
a sortimentului și nivelului calita
tiv al mobilei românești, a potenția
lului industriei de mobilă din țara 
noastră. în același timp, prin parti
ciparea a numeroși specialiști din 
întreprinderile producătoare se va 
realiza și o cunoaștere mai aprofun
dată a cerințelor și preferințelor 
populației din această țară, în ve
derea dezvoltării exportului româ
nesc de mobilă pe piața U.R.S.S.

belgia Aplauze

pentru folclorul românesc
BRUXELLES 1 (Agerpres). —
In orașul belgian Izegem s-a 

deschis cel de-al patrulea Fes
tival folcloric internațional, cu 
participarea a șase țări, intre 
care și România, reprezentată 
de ansamblul folcloric „Bihorul" 
din Oradea. După o pitorească 
paradă prin centrul orașului a 
participanților la festival, a a- 
vut loc spectacolul de gală, la 
care artiștii români au repur- ■ 
tat un strălucit succes, progra
mul lor fiind îndelung aplau
dat.

Această seară — a spus pri
marul orașului Izegem, Staf 
Nyffels, la recepția oferită în 
cinstea participanților — a fost 
o adevărată sărbătoare a folclo
rului Toți artiștii au fost mi
nunați, dar trebuie să spun că 
pentru români găsesc un singur 
cuvint : fantastic ! In aplauzele 
asistenței, primarul Staf Nyffels 
a adresat — in limba română — 
artiștilor din țara noastră cu
vinte de bun venit, urind apoi, 
întregului festival, tot în lim'oa 
română, „Mult succes !“



viața internațională
; , 11 ■■IUIIB 111111 ....... ' 1

Atacuri ale forțelor patriotice Cu prilejul

semicentenarului P. C. R
încheierea „Zilelor păcii VIENA DESCHIDEREA CONFERINȚEI

ÎN CAMBODGIA
PNOM PENH 1 (Agerpres). — Știrile difuzate de agențiile inter

naționale de presă informează că forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au preluat din nou controlul asupra orașului Snoul, după 
lupte violente angajate timp de o săptămînă cu trupele regimului de 
la Pnom Penh și cu unitățile

Gală de filme oferită
în regiunea Balticii 7 EXTRAORDINARE O.N.U.D.I.

militare ale agresorilor saigonezi.

Participanții la lucrările reuniunii internaționale și-au mani- 
testat sprijinul deplin iată de inițiativa convocării unei con

ferințe europene pentru securitate și cooperare

Corespondentul din Pnom Penh al 
agenției Associated Press relevă că 
în cursul luptelor desfășurate pentru 
localitatea Snoul peste 200 de sol
dați saigonezi au fost uciși sau ră
niți. Pe de altă parte, coresponden-

ții occidentali informează din Pnom 
Penh că în cel puțin cinci centre 
populate din Cambodgia au avut loc 
demonstrații ale populației împotri
va regimului Lon Nol-Sirik Matak.

României la Phenian

ÎN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON. — Agenția de presă Eli

berarea informează despre succesele 
obținute în diverse provincii sud-viet- 
nameze de către forțele patriotice în 
acțiunile declanșate împotriva trupe
lor americano-saigoneze. în luna apri
lie, menționează agenția, detașamen
tele patrioților care acționează în pro
vinciile My Tho, Ben Tre, Kien Phong, 
Kien Tuong și An Giang au lansat 
intense atacuri asupra bazelor și 
convoaielor militare inamice, pro- 
vocînd pierderi grele forțelor S.U.A. 
și celor ale regimului saigonez. In 
cursul acestor atacuri au fost scoși 
din luptă aproximativ 1500 de sol
dați și ofițeri americani și saigonezi.

Totodată, patrioții care îșl desfă
șoară activitatea în provinciile res
pective au scufundat 
14 vase de război și 
importantă cantitate 
de la trupele inamice.

în zona Platourilor 
semnalate, de asemenea, puternice 
acțiuni ofensive ale forțelor armate 
populare de eliberare. Numai în pe
rioada 19—26 mai au fost uciși sau 
răniți, in cursul atacurilor declan
șate de patrioți in această regiune, 
630 de soldați și ofițeri inamici și au 
fost distruse iturneroase vehicule 
militare ale forțelor americano-sai
goneze.

sau incendiat 
au capturat o 
de armament
înalte au fost

Vizita la Hanoi a delegației
poporului laoțian

PHENIAN 1 (Agerpres). — Cu 
ocazia semicentenarului Partidului 
Comunist Român, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Phe
nian, Aurel Mălnășan, a oferit o gală 
de filme și un cocteil, transmite 
agenția A.C.T.C. Au participat Kim 
Dong Gyu, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Chong Jun Taek, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii, 
Kim Ryo Jung, președintele Comi
tetului Controlului de Partid de pe 
lingă C.C. al Partidului Muncii, Kim 
Gyong In, directorul Institutului de 
istorie a partidului al C.C. al Parti
dului Muncii, Kim Yong Nam, ad
junct de șef de secție la C.Q. al 
Partidului Muncii, Tong Jae Hyon, 
directorul Editurii Partidului Muncii 
din Coreea, Li Man Sok, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, și alte oficialități. 
Au fost, de asemenea, prezenți mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați la Phenian.

Cu acest prilej, Aurel Mălnășan și 
Kim Dong Gyu au rostit cuvîntări.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

COPENHAGA 1 (Agerpres). - 
La Copenhaga s-au încheiat, cu un 
mare miting, lucrările conferinței in
ternaționale „Zilele păcii în regiunea 
Balticii", la care au participat repre
zentanți din Danemarca, Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Uniunea Sovietică, 
Polonia, R.D.G. și R.F.G.

Conferința a adoptat un apel că
tre guvernele și popoarele din re
giunea Mării Baltice, în care le chea
mă să-și aducă contribuția la con
vocarea conferinței general-europene 
asupra securității și să dezvolte activ 
colaborarea în domeniile economic, 
științific, cultural și pe alte planuri. 
„Pacea în regiunea Balticii — se 
spune în apel — este indisolubil le
gată de securitatea Europei. De 
aceea, trebuie sprijinite toate efor
turile care servesc scopului întăririi 
coexistenței pașnice, creării unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa, în cadrul 
tale in urma celui 
mondial".

„Sprijinim pe 
convocării unei conferințe 
pentru securitate și cooperare 
propunerea guvernului finlandez de 
organizare a unei astfel de confe
rințe la Helsinki" — afirmă în apel 
participanții la întîlnirea din capi
tala Danemarcei. „Coexistența paș
nică în Europa — continuă apelul — 
poate fi realizată numai pe baza 
egalității în drepturi a tuturor sta-

telor europene. Interesele păcii și 
securității în Europa cer, de aseme
nea, recunoașterea, conform norme
lor dreptului internațional, a R. D. 
Germane și admiterea R.D.G. 
K.F.G. ca membre ale O.N.U."

Participanții la conferință au spri
jinit, totodată, propunerile Finlandei 
și Poloniei de creare a unor zone 
denuclearizate în nordul și centrul 
Europei.

Ș>

ORIENTUL APROPIAT

Formarea comitetului

întrevedere Ton Duc Thang Sufanuvong

creării 
colectivă 

frontierelor rezul- 
de-al doilea război

deplin Inițiativa 
europene 
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insărcinat cu supravegherea
alegeriloi pentru

Uniunea Socialistă Arabă

VIENA 1 — Corespondentul Ager
pres. P. Stăncescu, transmite : La 
Kongresscentrum din Hofburgul vie- 
nez, devenit un loc tradițional al 
reuniunilor internaționale, s-a des
chis marți conferința extraordinară 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltarea Industrială (ONUDI) 
din care fac parte 137 de țări și te
ritorii. Din România, participă o de
legație condusă de Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

In mesajul adresat reuniunii, se
cretarul general al Națiunilor Unite, 
U Thant, a apreciat pozitiv bilanțul 
activității de pînă acum al ONUDI, 
„Avînd în vedere multitudinea și 
amploarea problemelor ridicate de 
procesul de industrializare în țările

în curs de dezvoltare — se spune 
în mesaj — este necesar să se exa
mineze proporțiile sarcinilor organi
zației spre a pe fixa orientarea ei 
de viitor, pornîndu-se de la realiză
rile de pînă acum și de la necesi
tățile prezente și viitoare ale țări
lor în curs de dezvoltare în acest 
sector deosebit de dinamic".

După citirea mesajului secretarului 
general al O.N.U., participanții au 
fost salutați de președintele Aus
triei, Franz Jonas, care a exprimat 
speranța ca lucrările reuniunii vor 
servi progresului popoarelor și păcii 
mondiale.

Delegații au ales apoi pe Daniel 
Cabou, ministrul dezvoltării indus
triale din Senegal, ca președinte a. 
conferinței extraordinara a ONUDI.

Acord polono-chinez
privind schimbul

HANOI 1‘ (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că Ton Duc Thang, 
președintele Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam, pre
ședintele Republicii Democrate Viet
nam, a avut o convorbire cu prințul 
Sufanuvong, președintele Frontului 
Patriotic din Laos, conducătorul de
legației poporului laoțian, aflat în vi
zită la Hanoi. Au participat, din par
tea vietnameză. Fam Van Dong, pri-

*
Ton Duc Thang, președintele Pre

zidiului Comitetului Central al Fron
tului Patriei din Vietnam, președin
tele Republicii Democrate Vietnam, 
a oferit o masă în cinstea delegației 
poporului laoțian, condusă de prin
țul Sufanuvong, președintele Comi
tetului Central al Frontului Patrio
tic din Laos, aflată în vizită la Hanoi.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, pre
ședintele Ton Duc Thang a relevat 
importanta luptei îndelungate pentru 
independență și libertate a poporului 
laoțian împotriva colonialismului și 
neooolonialismului. 
riile obținute 
vorbitorul a arătat _ ______ __
militantă și prietenia frățească din
tre popoarele vietnamez și laoțian 
constituie un factor deosebit de im
portant în bătălia împotriva agresi
unii americane, pentru salvarea na
țională. „Lupta celor trei țări indo- 
chineze se află în prezent pe un 
drum victorios. Poporul vietnamez 
este hotărît să intensifice, alături dc 
popoarele frățești ale 
Cambodgiei, rezistența

Salutînd victo- 
de patrioții laoțieni, 

că solidaritatea

Laosului 
patriotică Și 

Și

mul ministru, Vo Nguyen Giap 
Nguyen Duy Trinh, vicepremieri, 
alte oficialități, iar din partea laoția- 
nă Khamsouk Keola, președintele 
Comitetului de alianță al forțelor pa
triotice neutraliste din Laos, Faidang 
Lobliayao și Sithon Kommadam, vi
cepreședinți ai C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos, și alți membri, ai de
legației.

★
să izgonească împreună pe agresorii 
americani din Peninsula Indochi- 
neză", a spus președintele Ton Duc 
Thang.

In cuvîntul de răspuns, prințul 
Sufanuvong a subliniat lupta poporu
lui vietnamez împotriva imperialis
mului și succesele deosebite obținute 
de el în ultimele decenii sub condu
cerea președintelui Ho Și Min. în 
procesul construirii socialismului — 
a spus prințul Sufanuvong — R. D. 
Vietnam s-a întărit din ce în ce mai 
mult și și-a îndeplinit obligațiile in
ternaționaliste față de popoarele lao
țian și khmer, aducînd o contribuție 
importantă la lupta de eliberare din 
întreaga lume. Credincios spiritului 
declarației comune a Conferinței po
poarelor indochineze și unindu-și 
eforturile cu cele ale popoarelor viet
namez și khmer, poporul laoțian va 
lupta pentru a transforma Indochina 
într-o regiune cu adevărat indepen
dentă și pașnică, a arătat președin
tele Comitetului Central al Frontu
lui Patriotic din Laos.

In urma recentelor tulburări care au avut loc la Belfast (Irlanda de Nord), 
trupele britanice, staționate în oraș, organizează razii în căutarea celor 
vinovațî. în ultimele zile au fost arestate 30 de persoane. în fotografie: 

percheziție pe o stradă a orașului

MESAJUL LUI NGUYEN HUU THO

Președintele R. S. F. Iu
goslavia, losip Broz Tito, l-a pri
mit marți pe ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda, cu care a avut o convor
bire prietenească, informează agen
ția Taniug. Cu acest prilej. Clodomiro 
Almeyda a înmînat președintelui 
Tito un mesaj personal din partea 
președintelui chilian, Salvador Al
lende. în aceeași zi, președintele Tito 
l-a primit și pe ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Adam Malik, 
aflat într-o vizită oficială în Iugo
slavia.

— Agenția 
președintele 
emis un de- 
fost format 
supraveghe- 

vederea 
vîrf, a

Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Național de 
Eliberare, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, și Huynh Tan Phat, 
președintele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, salută călduros, într-un 
mesaj adresat prințului Sufanuvong, 
vizita delegației poporului laoțian în 
R.D. Vietnam, transmite agenția 
V.N.A. Mesajul exprimă convingerea 
că vizita va întări în continuare prie-

tenia, solidaritatea și cooperarea po
poarelor laoțian și vietnamez în lupta 
lor comună împotriva imperialiștilor 
americani.

Mesajul reafirmă sprijinul deplin 
al poporului sud-vietnamez, al Fron
tului Național de Eliberare și al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud pen
tru soluția politică în cinci puncte a 
Frontului Patriotic din Lacșs și pentru 
noile propuneri ale acestuia din 12 
mai 1971.

Guvematorii a trei mari 
orașe japoneze - T?kio- Kyoto 
și Osaka — au dat publicității o de
clarație în care resping condițiile 
puse de Statele Unite pentru retroce
darea Okinawei. Subliniind necesita
tea respectării dreptului la autode
terminare al populației din arhipelag, 
declarația condamnă poziția S.U.A., 
care condiționează retrocedarea Oki
nawei către Japonia de menținerea 
bazelor militare americane.

CAIRO 1 (Agerpres). 
M.E.N. anunță că 
R.A.U., Anwar Sadat, a 
creț, în baza căruia a 
comitetul însărcinat cu 
rea apropiatelor alegeri în 
reorganizării, de la bază la 
Uniunii Socialiste Arabe.

Comitetul, compus din 
membri, va fi prezidat de 
Yousef. Jumătate din membrii săi 
vor fi aleși din rîndul muncitorilor 
și țăranilor, iar cealaltă jumătate va 
fi formată din cadre didactice și de 
conducere din învățămîntul superior, 
deputați, juriști, conducători ai or
ganizațiilor studențești și ai între
prinderilor industriale. Comitetul, 
precizează decretul, va garanta li
bertatea alegerilor în toate organele 
Uniunii Socialiste Arabe.

și plățile pe 1971 COLONIALISMUIUI
PORTUGHEZ

100 de
Shalady

★
Parlamentul egiptean a aprobat 

legea care modifică condițiile de re
ținere a persoanelor — informează 
agenția M.E.N. Legea prevede că 
pot fi reținuți de către autorități, 
numai în baza unei hotărîri judecă
torești, cetățenii care s-au făcut vl- 
novați de a fi adus prejudicii statu
lui egiptean.

VARȘOVIA 1 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In urma convorbirilor purtate la 
Varșovia a fost semnat un acord pri
vind schimbul de mărfuri și plățile 
pe 1971 între Polonia și Republica 

1 dat 
capitala poloneză pre- 
prevede o creștere în 
schimburilor dintre

De 1971 intre Polonia și Kepi 
Populară Chineză. Comunicatul 
publicității în 
cizează că se 
continuare a 
cele două țări.

Acordul a fost semnat de șefii ce
lor două delegații. M Dmochowski 
și Dzou Hua-jnin, miniștri adjunct! 
ai comerțului exterior.

Șeful delegației chineze a fost pri
mit de către M. Jagielski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și 
de K. Olszewski, ministrul comerțu
lui exterior. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme legate de evolu
ția relațiilor comerciale și a colabo- 

economice dintre cele două 
precum și unele aspecte pri- 
realizarea schimbului de măr- 
polono-chinez în acest an

rării 
țări, 
vind 
furi
perspectivele sale de dezvoltare 
următorii ani.

și 
in

DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). 
— „Comitetul Eliberării" — organism 
al Organizației 'Unității Africane — 
a difuzat o declarație in care denun
ță sprijinul acordat de unele țări, 
membre ale N.A.T.O. guvernului de 
la Lisabona în acțiunile pe care a- 
cesta le desfășoară împotriva Da- 
trioților din Mozambic, Angola, Gui
neea-Bissau. Livrările de armament 
și echipament militar de către unele 
țări membre ale N.A.T.O. — se arată 
în declarație — oferă guvernului de 
la Lisabona „posibilitatea de a des
fășura un război agresiv în Africa, 
înăbușind cu brutalitate aspirațiile 
de libertate și independență ale po
poarelor din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau".

Mișcarea Populară pentru Elibe
rarea Angolei a adresat, la rîndul său, 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, o telegramă în care se arată, 
între altele, că popoarele din Angola, 
Mozambic și Guineea-Bissau califică 
desfășurarea sesiunii N.A.T.O. 
sabona drept o manifestare a 
nulul moral, politic, militar și 
matic acordat Portugaliei de 
țări membre ale acestui pact militar.

la Li- 
spriji- 
diplo- 
unela

agențiile de presă transmit
Delegația Uniunii Tinere

tului Comunist din Ro
mânia, 00IMius^ de tovarășul Dan 
Marțian, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, aflată în capitala finlan
deză la invitația ministrului educa
ției din Finlanda, Meeri Kalavainen, 
a vizitat marți primăria orașului Hel
sinki și parlamentul, unde a fost 
primită de Teuvo Aura, primarul o- 
rașului, și Rafael Paasio, președintele 
parlamentului. Primăria orașului a 
oferit un dejun în cinstea oaspeților 
români. în aceeași zi, ministrul român 
a fost primit în vizită protocolară de 
Vaino Leskinen, ministru de externe 
al Finlandei, și a avut întrevederi 
cu Meeri Kalavainen și Jaakko Italâ, 
miniștrii educației.

sosit la Bonn. Timp de 12 zile, mem
brii delegației vor vizita cele mai 
importante institute vest-germane de 
fizică nucleară și vor definitiva pro
iectul unui plan de cooperare între 
savanții sovietici și savanții vest- 
germani in domeniul fizicii nucleare 
și problemelor legate de fizica plas
mei.

Guvernele R. P. Mongole 
și Republicii Chile au hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadori, informează 
agenția Monțame.

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Iugo
slaviei, Mirk° Tepavaț, l-a pri
mit pe N. N. Rodionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, care se află într-o 
vizită în Iugoslavia. N. N. Rodionov 
a avut, de asemenea, un schimb de 
păreri cu adjunctul secretarului de 
stat pentru afacerile externe, Iakșa 
Petrici, asupra unor probleme inter
naționale actuale și în legătură cu 
colaborarea bilaterală.

Cea mai mare fraudă din 
istoria Republicii Chile, pro
ducând țării pierderi de peste 40 de 
milioane dolari, a fost comisă de 
compania nord-americană „Anacon
da", scrie ziarul „Puro Chile". Com
pania se face vinovată de săvîrșirea 
unor operațiuni frauduloase, prin
tre care scoaterea ilegală din țară 
a unor cantități de metale prețioa
se, evaziune fiscală, utilizarea ili
cită a dreptului de concesiune etc. 
Ziarul relevă, că între 1954 și 1969 
au fost scoase din țară 2 375 kg de 
aur ascuns in bare de cupru.

Un stand al cărții româ
nești s*a <^esc*lis î*1 cadrul tradi
ționalei manifestări culturale „Săp- 
tămîna cărții", la Budapesta. Cu acest 
prilej, în capitala ungară a sosit o 
delegație a Uniunii Scriitorilor din 
România, din care fac 
Sîito Andras, Teodor 
fan Luca.

parte scriitorii 
Mazilu și Ște-

interne ar

Săptămînă trecută, în localitatea 
vest-germană Mittenwald, s-a des
fășurat ședința „grupului de plani
ficare nucleară a N.A.T.O.", din 
care fac parte șapte state membre 
și, ulterior, în capitala Belgiei, s-a 
reunit „comisia de planificare a a- 
părării" t) din cadrul infrastructurii 
militare a aceluiași pact, cu parti
ciparea miniștrilor apărării ai ță
rilor N.A.T.O. (fără Franța).

Rutiniere in practica și mecanis
mul blocului militar N.A.T.O., a- 
ceste reuniuni nord-atlantice au re
ținut totuși atenția observatorilor 
nu atît pentru că ele pregătesc se
siunea consiliului ministerial al a- 
lianței, ce va avea loc între 3 și 4 
iunie la Lisabona, cit mai ales din 
perspectiva problemelor discutate și 
a modalităților de abordare a aces
tora.

în primul rînd trebuie relevată — 
ca un fapt semnificativ pentru ac
tualul climat european, favorabil 
aprofundării eforturilor consacrate 
operei de destindere și colaborare 
internațională — împrejurarea că 
pînă și în organismele N.A.T.O. — 
bloc militar care promovează o po
litică de forță și încordare — nu 
mai pot fi ignorate cerințele elimi
nării factorilor generatori de ten
siune. Astfel, la Mittenwald, ca și 
la Bruxelles, miniștrii apărării, lu
înd în dezbatere unele aspecte ale 
relațiilor Est-Vest, s-au oprit asupra 
problemei reducerii forțelor armate 
din Europa ; și, potrivit surselor de 
presă, chestiunea va fi abordată 
mai amplu în sesiunea ministerială 
de la Lisabona.

Firește, iși spune cuvîntul aci 
curentul de opinie ce se manifestă

i) In comisie sînt reprezentate 
toate statele membre, mai puțin 
Franța, care, din 1967, s-a retras din 
acest organism militar integrat.

tot mai insistent în țările occiden
tale în favoarea destinderii, promo
vării securității europene, înfăptu
irii unor măsuri de dezarmare — 
curent stimulat de propunerile ță
rilor socialiste, între care și cunos
cutele propuneri prezentate de Ro
mânia la Comisia de dezarmare de 
la Geneva. Un larg ecoii a avut re
cent propunerea sovietică privind 
reducerea forțelor armate și a ar
mamentelor în Europa. Față de ră
sunetul unor asemenea propuneri 
în opinia publică, cercurile N.A.T.O, 
nu pot să rămînă pasive. Este 
ceea ce rezultă și dintr-un foarte 
recent interviu al secretarului ge
neral al N.A.T.O., Manlio Brosio, 
care declara : „Există acum o șansă 
ca să începem tratative. Noi nu ar 
trebui să ne» asumăm răspunderea 
de a le compromite".

Din păcate, din aceleași cercuri 
se fac auzite afirmații care vin in 
contradicție flagrantă cu ideea ne
gocierilor în favoarea reducerii 
înarmărilor în Europa. La Mitten-, 
wald, ca și la Bruxelles, șeful Pen
tagonului, Melvin Laird, s-a pro
nunțat pentru „sporirea efortului 
partenerilor vest-europeni la meca
nismul alianței". El a cerut o „par
ticipare financiară generală cres- 
cindă pe termen lung la obligațiile 
militare ale N.A.T.O." și „mai mul
tă înțelegere pentru obiectivul per
fecționării sistemului de baze ae
riene din Europa occidentală", cînd 
este știut că desființarea oricăror 
baze de pe teritoriile altor state 
este una din cerințele cele mai ar
zătoare ale popoarelor. în același 
timp, au fost supuse discuției 
celor două reuniuni și au fost sus
ținute cu insistență de reprezen
tantul american și de cel britanic 
proiecte care urmăresc „o supra
evaluare a înarmărilor nucleare 
față de domeniul convențional" (Siid-

deutsche Zeitung). Aceste proiecte 
s-ar inspira, așa cum scrie presa 
occidentală, dintr-o nouă variantă a 
strategiei N.A.T.O. pe care Laird a 
definit-o la Bruxelles în următorii 
termeni : „coborîrea pragului în 
folosirea armelor nucleare tac
tice". De asemenea, în comu
nicatul comun după întrunirea 
de la Bruxelles a miniștrilor apă
rării se menționează că „este ne
cesară o anumită sporire globală a 
cheltuielilor militare".

Opinia publică este în drept să se 
întrebe : ce au comun toate acestea 
cu efortul pentru crearea unei am
bianțe propice unor discuții con
structive și rodnice în problemele 
reducerii înarmărilor ?

Planurile discutate la Mittenwald 
și Bruxelles nu fac decît să subli
nieze că existența și activitatea 
N.A.T.O. sînt profund contrare 
cursului spre destindere, spre rea
lizarea unor pași concreți în direc
ția dezarmării. Ele vin în contra
dicție cu preocuparea popoarelor eu
ropene pentru instaurarea pe con
tinent a unui climat de încredere 
și colaborare, pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa și în 
lume. Așa se și explică de ce în 
țările lumii 
manifestări 
înarmărilor, 
de protest
N.A.T.O., se fac auzite voci care 
cer lichidarea acestui bloc militar 
agresiv. Firește, de intensificarea 
luptei maselor depind înfăptuirea 
acestor revendicări, realizarea unor 
pași importanți în direcția dezarmă
rii, înaintarea spre obiectivul li
chidării blocurilor militare, spre 
crearea unui sistem trainic de secu
ritate în Europa, spre menținerea 
și întărirea păcii în lume.

occidentale, o dată cu 
în favoarea reducerii 
au loc demonstrații 
împotriva activității

Emil GEORGESCU

partid și 
a R.P.D.

de Pak Sen

Delegația de 
guvernamentală 
Coreene, °°ndusă
Cer, membru al Comitetului Politic 
ai C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, a părăsit 
Irakul, după o vizită de o săptămînă. 
Delegația a avut convorbiri cu 
Saddam Hussein, membru al con
ducerii naționale și secretar adjunct 
al conducerii regionale irakiene a 
Partidului Baas, vicepreședintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Irak. în cursul întrevederii, 
relatează agenția A.C.T.C., Saddam 
Hussein a relevat relațiile de strînsă 
prietenie stabilite între popoarele co
reean și irakian. El a exprimat spri
jinul deplin și solidaritatea fermă a 
țării sale față de lupta justă a po
porului coreean.

După un asediu de 51 de 
Qjg unitățile armatei și poliției din 
Istanbul au pătruns marți în aparta
mentul unde se refugiaseră, de dumi
nică dimineața, doi indivizi bănuiți 
de autorități că au luat parte la ră
pirea și asasinarea consulului general 
al Israelului la Istanbul, Ephraim 
Elrom. După cum a anunțat Coman
damentul stării de urgență din Istan
bul, în cursul luptei, imul dintre te
roriști a fost grav rănit și a încetat 
din viață în drum spre spital, iar al 
doilea a fost arestat.

Comitetul unit pentru mo
bilizarea opiniei publice în 
lupta împotriva aderării Ir
landei la Piața comună 
a luat ființă la Dublin. Din comitet 
fac parte reprezentanți ai P.C. din 
Irlanda, Partidului Socialist, Mișcă
rii de tineret Konnolly, partidului 
Sinn Fein, precum și ai mai multor 
organizații locale ale Partidului labu
rist. Un comitet similar a fost creat 
și în Irlanda de Nord, avînd sediul la 
Belfast.

Ministrul de
gentineon, Artur° Mor w.» 
anunțat hotărîrea guvernului de t» 
permite, începînd de la 1 iulie, re
luarea activității tuturor partidelor 
politice din țară.

Vicepreședintele Partidu
lui Laburist din Marea Bri- 
tanie, Wed8wood Benn, a sosit la 
Belgrad. în cursul vizitei sale, men
ționează agenția Taniug, el se va in
forma despre problemele dezvoltării 
sistemului autooonducerii în Iugo
slavia.

Aproximativ 15 000 de 
otelari britanici au declarat 
grevă, revendicînd majorarea sa
lariilor. Potrivit agențiilor de presă, 
se așteaptă ca greva să afecteze peste 
75 la sută din industria siderurgică 
a Angliei, precum și alte ramuri in
dustriale, printre care construcția de 
automobile.

Alegeri legislative în patru 
circumscripții federale s-au desfășu
rat luni în Canada. Scrutinul s-a sol
dat cu pierderea unui loc în parla
ment de către partidul liberal al pre
mierului Pierre Elliott Trudeau în 
favoarea noului partid democratic, 
de tendință socialistă. Celelalte man
date disputate au revenit partidului 
liberal și celui progresist-conservator.

0 delegație de fizicieni
SOVietici, specialiști în probleme
le nucleare și de^ fizică a plasmei, a

întreprinderea româneas
că de comerț exterior 
„Electronum" a ,1eschis 
în localul Agenției comerciale ro
mâne din Praga, o expoziție de ele
mente de automatizare și aparataj 
de joasă tensiune. Sînt prezentate, 
pentru specialiști și oameni de afa
ceri, o parte din aparatele cele mai 
reprezentative fabricate de centrala 
industrială de automatizări.

Delegația Frontului Na
țional al Germaniei Demo
crate condusă de Werner Kirch
hoff, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului, care se află 
într-o vizită oficială la Damasc, a 
fost primită de președintele Consi
liului Poporului din Siria, Ahmed 
El-Khatib.

„Săptămînă filmului ro
mânesc" a 'uat; sfirȘlt th capital» 
Marocului. într-un comentariu con
sacrat acestei manifestări, cotidianul 
„L’Opinion" evidențiază că „filmele 
românești prezentate la Teatrul 
„Mohamed al V-lea“ au permis cine
fililor din Rabat să descopere opere 
cinematografice de o mare sensibili
tate și de o calitate incontestabilă".

Reprezentanții comunită
ților grecești și turcești dhl 
Cipru, Glafkos Clerides și, respectiv, 
Rauf Denktaș, s-au întîlnit la Nicosia 
pentru o discuție de aproximativ o 
oră, ceea ce a reprezentat reluarea 
convorbirilor intercomunitare din 
insulă. într-o declarație făcută pre
sei, cei doi interlocutori și-au expri
mat satisfacția în legătură cu rapor
tul asupra situației din Cipru, pre
zentat Consiliului de Securitate de 
către U Thant, 
O.N.U.

Crucișătorul 
„Springfield" 
iugoslav Split, într-o vizită de 
tenie de patru zile, informează 
ția Taniug.

american
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Marți, în 
de-a 56-a zi a 
rupției Etnei, 
de lavâ incandes
centă a rămas sta
ționar, ceea ce per
mite să se conside
re că activitatea 
vulcanului se apro
pie de sfîrșit. Cal
culele estimative a- 
rată că, pînă în 
prezent, fluviile de 
magmă au cauzat 
pagube în valoare 
de peste 7 milioane 
de dolari, afectînd 
numeroase livezi 
de pomi fructiferi, 
o serie de șosele și 
căi de comunicație, 
poduri și locuințe 
izolate. In fotogra
fie : satul Fornaz- 
zo, unde mai multe 
case au fost eva
cuate datorită pe
ricolului ce pentru 
moment pare înlă
turat.

Un puternic uragan, 
țit de ploi torențiale, s-a abătut asu
pra regiunilor de nord-vest ale In
diei, provocînd mari inundații. După 
cum relatează agenția Press Trust Of 
India, uraganul a devastat numeroa
se cartiere din orașul Bombay.
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