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Cu planul

semestrial

îndeplinit

Șantierul Rovinari
Colectivul șantierului Rovi

nari al Trustului de construcții 
Si montaje miniere București 
și-a îndeplinit sarcinile de plan 
pe primul semestru al anului. 
Autoare a principalelor lucrări 
de deschidere a carierelor de 
lignit de pe cursul mijlociu al 
Jiului, aceasta este prima între
prindere din județul Gorj care 
realizează înainte de termen 
prevederile de plan pe șase 
luni. Extinderea la peste trei 
cincimi din volumul total de 
lucrări a sistemului de muncă 
cu plata în acord global, orga
nizarea rațională a producției, 
creșterea gradului de mecani
zare șl mai buna folosire a tim
pului efectiv de lucru sînt doar 
cîțiva din principalii factori 
care explică succesul obținut

Calculele preliminare arată 
că demarajul bun luat în mun
că. avansurile cîștigate și ho- 
tărîrea de a îndeplini integral 
sarcinile vor permite construc
torilor șantierului să înscrie în 
bilanțul primului semestru o 
producție suni imentară evaluată 
la 7 000 000 lei.

întreprinderea 
de industrializare 

a peștelui din Tulcea 

întreprinderea de Industriali
zare a peștelui din Tulcea a în
deplinit Înainte de termen pre
vederile planului de producție 
pe primul semestru al anului 
în curs, livrînd de la începutul 
anului pe piața Internă si la 
export mal mult de 4 700 tone 
conserve de peste. Succese deo
sebite au obținut și unitățile 
piscicole din Tulcea. Sulina și 
Jurilovca, ele depășindu-și pînă 
acum planul semestrial cu mai 
mult de 1300 tone de pește.

întreprinderea de pre
fabricate din beton de 

la Bîrcea
întreprinderea de prefabricate 

din beton de la Biroea este pri
ma unitate industrială din jude
țul Hunedoara care a anunțat 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului semestrial de pro
ducție la toți indicatorii. De la 
începutul anului și pînă acum 
colectivul întreprinderii a livrat 
peste prevederi șantierelor de 
construcții din țară mai mult 
de 3 000 mc prefabricate, într-o 
gamă variată de sortimente. 
Concomitent cu creșterea pro
ducției, a sporit și eficiența eco
nomică, materializată în realiza
rea a peste 2 000 000 lei beneficii 
suplimentare. Calculele prelimi
nare arată că pînă la finele se
mestrului se va obține în plus o 
producție globală de peste 
8 000 000 lei.

(Agerpres)

Un imperativ al realizării planului de investiții: 

FLUXUL CONTINUU 
AL APROVIZIONĂRII 
șantierelor cu materiale de construcții

• Documentații întîrziate și comenzi tardive • Doua reglementări 
ce se cer corelate.» de un an și jumătate • Contracte ferme la 

încheiere și incertitudini la livrare

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 

conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

in R.D. Vietnam
OASPEȚI Al ORAȘULUI HAIFONG
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Nu peste mult timp urmează să 
înceapă construcția Combinatului 
de îngrășăminte azotoa.se din A- 
rad. Dar ca să poată fixa 
primul țăruș pe terenul viitorului o- 
biectiv, constructorul trebuie să gă
sească in prealabil un răspuns prac
tic întrebării : cu ce va lucra ? La a- 
ceastă oră. cînd lucrările de execu
ție ar trebui să demareze cu rapi
ditate, el nu a eon tractat încă ni
mic din cantitatea de materiale de 
construcții cerute de executarea lu
crărilor din acest an — înisumînd 
citeva zeci de milioane lei. Fără în
doială, întreprinderea de construc- 
tii-montaj din Cluj, căci despre ea 
este vorba, se află în fata unei pro
bleme complicate și, mai ales, cu un 
epilog incert, deoarece furnizorii de 
materiale și-au acoperit, pe baza 
contractelor încheiate cu luni în 
urmă, capacitățile de producție de 
care dispun pe anul în curs.

Departe de a constitui o excepție 
printre șantierele Ministerului Con
strucțiilor Industriale, nesiguranța 
sub semnul căreia debutează activi
tatea de pe șantierul arădean în
deamnă pe oricine să 6e întrebe ce 
pirghii n-au funcționat în mecanis
mul aprovizionării tehnico-mate- 
riale a unităților de construcții res
pective, punindu-le în situația ca a- 
cum, la jumătatea anului, să se gă
sească oarecum în punctul „zero* al 
pregătirilor 7

Obstacolul cel mai dificil ridicat 
în calea unei aprovizionări comple
te, făcută in termen, cu toate sorti
mentele și cantitățile de materiale 
necesare. îl constituie o defi
ciență cronică : predarea cu întîr- 
ziere de către beneficiarii de inves
tiții a proiectelor de execuție. Este 
știut că proiectele sînt elemente in
dispensabile extragerii unor date 
certe, pe baza cărora să se poată 
stabili un plan just de aprovizionare 
fundamentat cu corectitudine de con
structor. Dacă însemnătatea acestei 
cerințe este bine cunoscută, rărnîne 
fără explicație de ce continuă să fie 
minimalizată. Evident, sintem în fața 
unei grave abateri de la Legea pri
vind organizarea, planificarea și 
executarea investițiilor/, a unei lipse 
de interes a beneficiarilor — care, 
spre deosebire de constructor, nu sînt 
cointeresați direct în rezolvarea tu
turor problemelor ce le revin în sar
cină pe timpul desfășurării lucrărilor 
de investiții.

Trebuie insă spus că .prezența unor 
situații de. acest gen este favorizată 
și de neclarifiicările existente în re
glementările în vigoare, privind ca
pitolul aprovizionării tebnico-mate- 
riale a lucrărilor de investiții. în

timp ce Legea contractelor economice 
impune organizațiilor de construcții 
să încheie cu furnizorii de materiale 
contracte pentru toată cantitatea de 
materiale necesare unui nou an de 
plan cu minimum 6 luni înainte, o altă 
reglementare, H.C.M. 900/1970, preci
zează că titularii de investiții și be
neficiarii lucrărilor vor asigura pro
iectele de execuție numai cu 3 luni 
înainte de începerea anului de plan. 
Datorită acestei necorelări, la data 
de 1 iulie 1970 — ziua în care ar fi 
trebuit să înainteze furnizorilor săi 
toate comenzile pentru materialele 
necesare în acest an — Ministerul 
Construcțiilor Industriale dispunea 
doar de 10 la sută din documentația 
aferentă lucrărilor ce se execută în 
acest an. Un amănunt semnificativ : 
la acea dată întreprinderea de con- 
strucții-montaj Cluj — menționată 
în exemplul de mai sus — nu cu
noștea cu precizie nici cel puțin 
toate lucrările pe care le va avea 
de executat in 1971. /

Aflate între „ciocan și nicovală", 
unitățile de construcții, direcția ge
nerală de aprovizionare tehnico- 
materială din minister și-au con
ceput planul de aprovizionare pe 
baza unor prognoze sau a unor in
dici orientativi — determinați pe 
baza consumurilor de materiale în

registrate în ultimii 2—3 ani de ac
tivitate. Dar construcțiile nu sînt 
produse de serie, dimpotrivă, foar
te multe sînt lucrări noi, unele chiar 
unicate ; e evident deci că această 
metodă a adus prin imprecizia sa 
numeroase erori la stabilirea sorti
mentelor și necesarului de materiale 
ce se consumă în cursul acestui an. 
Să apelăm la un exemplu conclu
dent in acest sens ; grupul de șan
tiere care construiește o serie de 
obiective industriale în raza orașului 
Tîrgoviște — intrat cu puțin timp în 
urmă în posesia proiectelor la exe
cuție — a revenit de curind cu ce
reri pentru suplimentare apreciabilă 
a cantităților contractate anterior la 
unele materiale și pentru renunțarea 
la altele. O nouă rundă de tratative 
a fost începută cu producătorii de 
materiale. Avînd dreptul firesc — 
conferit prin Legea contractelor eco
nomice — să accepte sau să refuze 
cererile făcute cu atita întîrziere, 
furnizorii au procedat în mod dife
rențiat. în funcție de interesele lor. 
Astfel că grupul de șantiere amintit 
a rămas pe de o parte cu stocuri 
supranormative la unele materiale,

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare fn pag. a IlI-a)
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La șosirea In orașul Haifong

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, so
ția sa, Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, George 
Macovescu, precum și Constantin 
Băbeanu, ambasadorul României la 
Hanoi, membri ai delegației de 
partid și guvernamentale române, 
au fost oaspeții Haifongului, al 
doilea oraș, ca importanță, al re
publicii și cel mai mare port din 
Peninsula Indochinei.

De la Hanoi și pînă la Haifong, 
de-a lungul șoselei naționale nr. 
5, coloana oficială străbate regiu
nea Deltei Fluviului Roșu, unul din 
ținuturile cele mai fertile ale țării. 
De o parte și de alta a drumului, 
cîmpurile de orez, tăiate în forme 
geometrice regulate de armăturile 
digurilor și ale canalelor de irigație, 
oferă imaginea unei activități in
tense. Este vremea primei din cele

două recolte ce se obțin în fiecare 
an ; roadele se anunță bogate. Pe 
întinderile perfect orizontale ale 
orezăriilor, țăranii cooperatori se
ceră sub soarele dogoritor lanurile 
în pîrg. Se remarcă foarte multe 
femei și fete. In acești ani, cînd 
toți fiii și frații lor își îndeplinesc 
cu eroism datoria de apărători ai 
patriei, ele vădesc o abnegație și 
putere de sacrificiu cu nimic mai 
prejos decît a bărbaților.

în dominanta de un verde intens 
al peisajului, roșul noilor construc
ții dă în chip convingător măsura 
eforturilor susținute pentru înlătu
rarea marilor pagube pricinuite de 
bombardamentele americane, pen
tru refacerea și dezvoltarea conti
nuă a așezărilor țării.

La intrarea în Haifong, oaspeții 
români sînt întîmpinați de tovară
șul Tran Kiem, membru al C.C. al

Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-secretar al Comite
tului de Partid Haifong, și Le 
Duc Thinh, președintele Comitetu
lui administrativ al orașului. Par- 
curgînd străzile orașului, coloana 
de mașini se oprește pe podul Ha 
Ly. De la înălțimea lui, privirile 
îmbrățișează panorama orașului, 
în partea stîngă se înalță construc
țiile Uzinei electrice și Fabricii 
de ciment Gazdele «rată că două 
dintre liniile acesteia din urmă au 
fost furnizate de România. în 
timpul bombardamentelor aviației 
americane, cele două mari unități 
industriale au fost distruse. Astăzi, 
datorită eforturilor eroice ale oa
menilor muncii din Haifong, ele au 
fost repuse în funcțiune. în dreap
ta, un conglomerat de case M

(Continuare în pag. a III-a)

Ml se întîmplă uneori să 
•ud cîte un tlnăr lamen- 
tindu-se că trebuie să stea 
aplecat asupra cărților, in 
timp ce afară vremea în
sorită 11 cheamă la plim
bare, că trebuie să fie pre
zent la programul de ser
viciu în loc să se distreze 
după pofta inimii, ascultînd 
muzică sau dansind. „Nu 
cumva viața e așezată 
strîmb și a repartizat ani
lor tineri munca și celor 
virstnici odihna 7 Nu cum
va ar fi mai bine să fie 
Invers, să muncim la bătrî- 
nețe, cînd ne-am săturat de 
distracții 7“ Nu tinere — 
m-am străduit să-i explic 
interlocutorului meu — 
viața este foarte bine 
orînduită și nu, așa. la în- 
tîmplare, ci cu o chibzuin
ță și o logică formate în 
mii de ani de practică so
cială. Tinereții îi sînt spe
cifice anumite atribute e- 
sențiale care o fac prin ex
celență o vîrstă a muncii, a 
efortului de formare spirit 
tuală și profesională, de 
conturare a personalității 
individuale. Le-aș numi mai 
întîi pe cele de ordin bio
logic : puterea fizică de 
muncă, receptivitatea inte
lectuală maximă, capacita
tea deplină de acumulare 
a noi cunoștințe, posibilita
tea de memorare etc. Nu 
sînt deloc de neglijat nici 
atributele psihicului : inte
resul pentru nou, curiozita
tea științifică, elanul spre 
fapte mari, dorința poziti
vă de afirmare, ambiția de 
perfecționare spirituală. 
Toate acestea fac din vîrs- 
ta tînără momentul cel mai 
prielnic pentru muncă și 
formare spirituală din în
treaga noastră existență 
umană. N-aș vrea să se în
țeleagă din cele afirmate 
pînă aici că la maturitate, 
ia o vîrstă trecută de pri

ma tinerețe omul pierde a- 
ceste însușiri. Departe de 
mine o asemenea idee. Dar 
nu poți ajunge cu bine, cu 
folos la vîrstă matură a 
plenitudinii personalității 
fără o intensă acumulare, 
fără o drămuire riguroasă, 
chiar cu zgîrcenie aș zice, 
a timpului prielnic de stu
diu și efort din anii de ti
nerețe.

Și cum anii de tinerețe 
sint cei petrecuți, de re-

apol tineri care mărturi
sesc deschis dorința de a 
deveni oameni de voință șl 
cer sfaturi în această di
recție ; la rindul său, școala 
este preocupată — pentru a 
îndeplini o înaltă sarcină 
dată de partid și de stat — 
să dea țării un tineret a că
rui caracteristică definito
rie să fie voința de a 
munci, de a fi de folos pa
triei socialiste. Luind în 
considerare toate acestea,

omul cu voință productivă 
ar putea lucra și într-un 
spirit egoist, individualist, 
pentru satisfacerea intere
selor exclusiv personale, 
fapt care ar dăuna societă
ții. De unde concluzia : să 
formăm oameni cu voința 
de a munci, dar înzestrați 
cu dispoziția de a-și pune 
voința lor în serviciul so
cietății, dovedind astfel o 
voință de a munci în spi
rit socialist.

SETEA DE MUNCA
Șl EDUCAȚIA VOINȚEI

gulă, pe băncile școlii, ale 
facultății, mi s-ar părea 
absolut necesar ca Institu
ția școlară să facă mai mult 
pentru a explica tinere
tului aceste principii eti
ce, de comportare socia
lă. In ce ne privește, socie
tatea noastră socialistă ne 
oferă nouă, profesorilor, 
pedagogilor, părinților, con
diții deosebit de prielnice 
pentru a-i educa pe copii și 
tineri în spiritul dragostei 
de muncă, pentru a-i for
ma ca oameni de voință, de 
acțiune. Dar cum să folo
sim aceste condiții 7 Cu
nosc numeroase cazuri de 
părinți care consultă peda
gogi și psihologi în pro
blema formării fiilor lor ca 
oameni da voință ; sint

să încercăm un răspuns la 
problema pusă. Deci cum 
se poate forma „voința de 
a munci" 7

De fapt, prin voință se 
Înțelege capacitatea omului 
de a executa actele rațiu
nii ; a vrea însemnează, 
cred eu, a lucra. A avea 
voință înseamnă a avea un 
plan de muncă, un plan de 
viață, un scop, un ideal de 
viață. Voința de a munci 
este însă ceva mai mult ; 
dacă munca este sinonimă 
cu activitatea de a produce 
bunuri materiale și cultu
rale, atunci voința de a 
munci reprezintă capacita
tea de a acționa pentru a 
produce aceste bunuri. Prin 
aceasta, voința devine o 
voință productivă. Dar

Voinței îl stau în față 
două însemnate cîmpuri de 
muncă : acel al muncii teo
retice și acel al muncii 
practice, care sînt deopo
trivă necesare societății, 
reprezentînd valori egale. 
In legătură cu acest aspect 
ne lovim însă, în viața de 
toate zilele, de o flagrantă 
neînțelegere a lucrurilor, 
atîț de către unii tineri, cît 
și de către unii adulți, pă
rinții lor. Auzi părinți care 
recomandă copiilor lor să 
învețe, pentru că dacă nu... 
îi vor „da la meserie, la 
muncă" ; întîlnești tineri 
cu citeva clase de liceu 
care consideră că s-ar în
josi dacă ar practica o me
serie productivă In indus
trie sau agricultură ; auzi

de bacalaureați care taie 
frunză la clini fiindcă n-au 
reușit la facultate și con
sideră diploma lor incom
patibilă cu o muncă cin
stită în vreo întreprindere. 
De unde vin asemenea 
„neînțelegeri" 7 De la 
faptul că mult timp mun
ca fizică a reprezentat 
o activitate grea cu bra
țele, o muncă brută, că 
reprezentanții ei erau so
cotiți la coada societății de 
către exploatatorii lor. Azi 
însă, în urma dezvoltării 
tehnicii, ea a devenit o 
muncă în care forța fizică e 
mult mai puțin solicitată 
pentru ca să facă loc „for
ței" intelectuale ; azi ma
șinile, automatele execută 
munca grea, în timp ce 
omul este tehnicianul, 
maistrul, mecanicul sau in
ginerul care dirijează acti
vitatea de producție, soli- 
citîndu-i-se intelectul, a- 
tenția, voința și simțul de 
responsabilitate. Și, desigur, 
la noi, mai presus de orice, 
munca a devenit astăzi 
o chestiune de onoare, 
oamenii sint stăpînii mij
loacelor de producție și 
principalii beneficiari ai 
muncii lor. De aici con
cluzia : să explicăm mai 
elocvent tineretului, prin 
cele mai variate modalități, 
necesitatea și frumusețea 
actuală a muncii, care asi
gură progresul și civilizația 
societății, ale umanității, 
spre a-i convinge de rapor
tul de egalitate dintre mun
ca intelectuală și cea fizică 
și totodată de datoria lor

Prof. univ.
Ștefan BARSANESCU 
membru corespondent 
al Academiei

(Continuare în pag. a VII-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, șeful delegației partidului comunist și a gu
vernului Republicii Socialiste România, care face o 
vizită de prietenie in Republica Democrată Vietnam.

Știrea că o delegație a Partidului Comunist și a gu
vernului Republicii Socialiste România, condusă de 
Excelența Voastră, se află în vizită de prietenie în 
Republica Democrată Vietnam ne bucură foarte mult, 
în numele populației, al Frontului Național de Elibe
rare și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud adresăm Excelenței 
Voastre, membrilor delegației cele mai călduroase 
salutări.

în momentul în care imperialiștii americani, cu toate 
înfrîngerile grele, continuă cu încăpățînare să prelun
gească și să intensifice extinderea războiului de agre
siune în țările din Indochina, vizita delegației de 
partid și guvernamentale române în Nordul iubit al 
patriei noastre este o manifestare strălucitoare a prie
teniei și solidarității de luptă dintre poporul român și. 
poporul vietnamez, stimulent puternic pentru armata 
și populația sud-vietnameză, însuflețite de hotă- 
rîrea de a-i învinge definitiv pe imperialiștii ameri
cani agresori.

în lupta dreaptă împotriva imperialismului ameri
can, pentru salvarea țării sale, populația noastră sud- 
vietnameză s-a bucurat întotdeauna de sprijinul căl
duros și ajutorul prețios acordate de partidul comu
nist, guvernul și poporul frate român. Cu acest prilej, 
vă rugăm, domnule președinte, să transmiteți parti
dului comunist, guvernului și poporului frate român 
recunoștința sinceră a populației, a Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Populația noastră sud-vietnameză, care se îndreaptă 
spre victorie, cu hotărârea sa de fier, mobilizată și sti
mulată deosebit de puternic, bucurîndu-se de sprijinul 
și ajutorul prețios al poporului român, al popoarelor 
progresiste din întreaga lume, este hotărîtă ca, îm
preună cu confrații săi din Nord, umăr la umăr cu po
poarele frățești din Cambodgia și Laos, să-i nimicească 
pe agresorii americani și să ducă lupta împotriva im
perialismului american, pentru salvarea națională din 
fiecare țară din Indochina, pînă la victoria totală.

Vă adresăm sincere urări de sănătate dumneavoastră 
și membrilor delegației.

Fie ca vizita de prietenie a delegației de partid și 
guvernamentale române să obțină rezultate frumoase !

Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre po
porul vietnamez și poporul român să se întărească 
în veci !

NGUYEN HUU THO
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Vietnamul de sud, 16 luni» 1971

Domnului NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

Domnului HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Doresc să vă exprim vil mulțumiri pentru mesajul 
de prietenie și bunele urări pe care ni le-ați adresat 
în numele populației, al Frontului Național de Eli
berare și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud cu ocazia vizitei dele
gației de partid și guvernamentale a Republicii So
cialiste România în Republica Democrată Vietnam.

Poporul român urmărește cu deosebită simpatie 
lupta populației și a Frontuluj Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, ca și a popoarelor cambodgian 
și laoțian, împotriva intervenției imperialismului a- 
merican, se bucură din inimă de fiecare succes pe 
care îl obțin în lupta pentru salvarea națională, pen
tru libertate și independența patriei.

Poporul nostru, care a avut multe de suferit în tre
cut de pe urma dominației și asupririi străine, înțelege 
și susține activ lupta voastră dreaptă, acordă poporu
lui vietnamez întregul său ajutor material și moral.

România susține în mod ferm propunerile în zece 
puncte ale Frontului Național de Eliberare și Inițiativa 
în opt puncte a Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, apreciind că ele 
constituie o bază realistă pentru soluționarea politică 
a conflictului din această zonă cu respectarea dreptu
rilor legitime ale poporului vietnamez, a intereselor 
păcii și securității în Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Știm că în lupta sa poporul vietnamez are de în
fruntat mari greutăți, un adversar înzestrat cu o pu
ternică tehnică militară. Avem însă deplina convingere 
că, luptînd cu hotărîre, poporul vietnamez va obține 
victoria și își va putea organiza viața potrivit voinței 
și aspirațiilor sale naționale, fără nici un amestec din 
afară. România sprijină neabătut lupta voastră dreap
tă, se pronunță cu hotărîre pentru încetarea războiului 
și retragerea totală și necondiționată a trupelor ame
ricane din Vietnam și din întreaga Indochină, astfel ca 
popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să fie lă
sate să-și rezolve singure problemele, fără nici un a- 
mestec din afară. Vă asigurăm că în lupta dumnea
voastră împotriva imperialismului american, pentru 
apărarea independenței și libertății patriei, veți avea 
întotdeauna în poporul român un aliat și un prieten 
de nădejde.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

azotoa.se
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„Decanul" 
tractoriștilor

9

Andrei Varga din Beltiug 
(Satu-Mare) deține — se pare — 
toate prerogativele pentru a fi 
investit cu titlul de „decan" al 
tractoriștilor din țară. La cei a- 
proape 69 de ani ai săi, Varga 
baci, cum îi spun consăte
nii, conduce voinicește tractorul 
la arat, discuit sau semănat, mai 
abitir decît mulți tineri din bri
gadă. întrebîndu-1 care este se
cretul recordului său, el răspun
de cu convingere : „In 69 de ani 
de viață, n-am avut de-a face 
cu medicii decît... odată, la re
crutarea în armată. Și acum, ca 
întotdeauna, continui să-mi men
țin sănătatea muncind. Acesta 
este combustibilul «motorului» 
meu". De pe dealurile și cîm- 
piile unde își mină neobosit caii 
putere ai Universalului, faima 
hărniciei veteranului s-a conver
tit în forță de exemplu personal 
pentru mecanizatorii din multe 
sate din jur. Cit despre tinerii 
mecanizatori din Beltiug, ei au 
privilegiul că se pot „bate" pen- 

detru un Ioc de lucru alături 
Varga baci.

Neglijența 
se plătește
Gestionar la magazinul l.A.S. 

din Baia Sprie, Sabin Avram iji 
transformase unitatea intr-un a- 
devărat depozit de produse de
preciate. In plus, numai prin 
neținerea evidențelor in mod co
rect, el a adus întreprinderii un 
prejudiciu in valoare de peste 
19 000 lei. Una peste alta, toate 
aceste neglijențe în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu au alcă
tuit un voluminos dosar penal 
care a ajuns pe rolul judecăto
riei din Baia Mare. Procesul a 
fost judecat la sediul I.A.S. Ma
ramureș, în fața a circa 60 de 
gestionari, vînzători și alți an
gajați ai sectorului de magazi
ne. Prin hotărirea dată, ~_ 
Avram a fost condamnat la 
luni închisoare și obligat la 
cuperarea prejudiciului adus 
treprinderii.

Sabin
S 

re- 
în-

Cu „buzu
narele“ pline

De curînd. Grădina zoologică 
din Capitală a primit oaspeți 
noi. în cadrul schimburilor cu 
alte instituții similare, din O- 
landa au sosit două perechi de 
canguri Bennet (specie mai mică 
decît cangurul îndeobște cunos
cut, exemplarele nedepășind 
înălțimea de un metru). Satis
facția achiziției unor animale do
rite de multe parcuri zoologice 
avea să sporească în zilele ur
mătoare, cînd s-a constatat că 
ambele femele au în buzunar cîte 
un pui. Astfel că, în loc de patru 
exemplare, Grădina zoologică 
dispune de șase canguri. Un 
„salt", într-adevăr, neașteptat. 
Aflați deocamdată într-o perioa
dă de carantină (impusă de ne
cesitatea acomodării la noile con
diții de viață), toți cei șase can
guri vor lua. peste cîteva săptă- 
mîni, contactul cu vizitatorii.

„Medica
mentul"
fatal

Cu un an și ceva tn urmă, mă 
aflam' în biroul unui activist 
sindical, care abia se întorsese de 
pe teren, dintr-o unitate, unde stă
tuse doar cîteva zile. Era vădit îngri
jorat de faptul că, în lipsa lui, la 
birou — pe care-1 părăsea extrem 
de rar — se strînsese, după propria-i 
expresie, „un maldăr de probleme". 
„Problemele" erau, de fapt, dosarele 
nerezolvate, ședințele planificate, 
dar aminate etc. Era sincer alar
mat, convins că absența sa din bi
rou afectase serios activitatea sin
dicală din sectorul respectiv. Toată 
această îngrijorare își avea izvorul 
în concepția potrivit căreia toate 
problemele muncii sindicale se re
zolvă în ședințe 
cit mai multe, u- 
neori intermina
bile.

Mi-am amintit 
acest fapt discu- 
tind, zilele tre
cute. cu membri 
ai comitetului sin
dicatului fabricii 
de sticlărie „Vi- 
trometan" din Me
diaș, cu președin
tele acestuia, cu 
muncitori din în- 
întreprindere. Din 
discuțiile purtate, 
din faptele de 
viață constatate 
la fața locului, 
din programul de 
lucru al comite
tului, apare în 
mod pregnant e- 
fortul acestuia 
pentru cunoaște
rea realității de Ia 
fiecare loc de 
muncă, pentru 
realizarea unui 
contact permanent 
și nemijlocit cu 
oamenii, pentru 
atragerea lor la 
dezbaterea și re
zolvarea tuturor 
problemelor eco
nomice și sociale 
ale colectivului.

Organizația sindicală a întreprin
derii, are astăzi, posibilități multiple, 
largi, de a acționa, atit în domeniul 
economic, cit și în cel social. Evident, 
dreptul de a decide, obligația de a lua 
măsurile cele mai-adecvate pentru îm
bunătățirea producției, sub toate as
pectele, revin conducerii întreprinde
rii și a combinatului de sticlărie. Co
mitetul sindicatului a depus eforturi 
pentru a-și contura cu claritate locul, 
ca și modalitățile specifice de a par
ticipa la actul de elaborare a deciziei, 
de conducere a unității. Am fost, pe 
parcursul a citorva zile, alături de 
președintele comitetului sindicatu
lui, Alexandru Pepelea, și de alți 
membri ai acestuia in activitatea 
lor cotidiană și am avut prile
jul să ne convingem de impor
tanța practică deosebită pe care o 
reprezintă contactul nemijlocit al 
membrilor comitetului sindical cu 
muncitorii, cu toți salariații. Discu
țiile purtate cu aceștia la locul de 
muncă dau prilejul depistării și înre
gistrării unor idei valoroase — obser
vații, propuneri, sugestii referitoare la 
cele mai diverse probleme ale vieții 
economice și sociale a întreprinderii. 
Două cifre sînt edificatoare în acest 
sens : dintre cele 108 propuneri cu 
caracter economic și social, făcute în 
cadrul dezbaterilor pe grupe sindicale 
cu salariații. care au avut loc în ul
timul timp, 70 de propuneri au și 
prins viață, restul fiind în curs de în
făptuire.

Pe rit de simplu, pe atît de efici
ent e modul de lucru ale comitetului 
sindicatului ; astăzi, ponderea activi
tății comitetului nu o mai dețin șe
dințele, ca în trecut, ci contactul ne
mijlocit cu realitatea din halele de 
producție. Acest contact este înlesnit, 
pe de o parte, de faptul că membrii 
comitetului sint oameni angajați 
direct în producție, repartizați în 
toate sectoarele și schimburile — 
ceea ce le permite să cunoască ne
mijlocit lucrurile, preocupările sala- 
riaților — iar, pe de altă parte, de 
faptul că președintele comitetului 
sindical, singurul scos din producție, 
nu-și desfășoară munca la sediu 
decît cel mult o oră, două, diminea
ța, restul timpului petrecîndu-și-1 
prin secții, printre muncitori.

Sarcina principală care a stat și stă 
în fața colectivului întreprinderii este 
aceea a reducerii pierderilor tehnolo
gice, a ridicării calității producției în 
toate compartimentele fabricii. „La 
unii muncitori din sectoarele-cheie

ale fabricii — ne explică Ion Crișan. 
secretarul comitetului de partid — 
exista obiceiul ca. pentru ă obține 
zilnic cantitatea necesară de produ
se corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ, să lucreze, in ace
eași unitate de timp, un număr mai 
mare de obiecte, față de normă, în 
așa fel incit să aibă siguranța că, 
după sortare, vor ieși cu norma în
deplinită, chiar dacă vor da și un 
anumit număr de produse mai slabe. 
Tocmai împotriva acestei optici, 
și-a îndreptat cu deosebire atenția 
comitetul sindicatului".

Cum a acționat, practic 7 Pe lîngă 
discuțiile purtate zi de zi cu muncito
rii, la locul de producție, a organi

REDESCOPERIREA 
IZVOARELOR 

DE PROSPEȚIME 
ale activității sindicale

Însemnări din activitatea sindicatului
DE LA FABRICA „VITROMETAN"-MEDIAȘ

diu normal de lucru în toate secțiile 
și, mai cu seamă, a eliminării noxelor 
sînt nelimitate. In baza planului de 
activitate întocmit de către comisia 
sindicală de asigurări sociale și pro
tecția muncii am efectuat o seamă 
de cercetări și am propus măsuri 
corespunzătoare pentru apărarea 
sănătății omului".

Intr-adevăr, chiar și un singur 
exemplu deși în aparență mărunt, 
este semnificativ în această privință. 
Amenajarea — în secția de pictură— 
a unei încăperi dotate cu spălătoare, 
săpun, prosoape, pastă de dinți — 
unde muncitorii să poată servi masa 
în cele mai bune condiții de igie
nă, a înlăturat în bună măsură peri

colul pătrunderii 
in organism a 
plumbului. Prin
tre acțiunile pro
filactice inițiate 
în ultimul timp 
de către sindica
tul întreprinderii 
se înscrie, de a- 
semenea. și efec
tuarea — în uni
tățile sanitare ale 
municipiului si 
la clinica de boli 
profesionale din 
Cluj — a unui 
control medical 
minuțios al mun
citorilor care lu
crează în mediu 
silicogen, control 
care s-a soldat 
cu rezultate îm
bucurătoare fată 
de trecut

Evident, nu ®e 
poate afirma că 
s-a făcut absolut 
totul pentru a se 
asigura munci
torilor condi ții
de lucru cu toiul 
ireproșabile. Mai 

, sint încă sec
toare. cum ar fi 
cel al cuptoare
lor de topit stic
lă, unde există 
suficient loc pen
tru mai bine. Tre

buie remarcate însă grija perma
nentă a comitetului sindicatului, 
preocuparea sa stăruitoare în această 
privință, care se manifestă uneori 
pină în cele mai aparent neînsem
nate lucruri Este cunoscut, de e- 
xemplu, că, prin însuși specificul ei, 
munca sticlarilor suflători la țeavă 
e deosebit de anevoioasă. Studlln- 
du-se posibilitățile de reducere a 
efortului fizic al acestora, s-au găsit 
unele soluții apreciabile, cum ar fi 
crearea unor dispozitive menite să 
elimine numărul mare de deplasări, 
de la un loc la altul, al sticlarilor, 
în timpul producțiet. La asemenea 
măsuri se mai adaugă cele legate de 
îmbunătățirea condițiilor de viată 
ale salariaților, concretizate tn dife
ritele înlesniri acordate acestora 
prin dezvoltarea si îmbunătățirea 
activității grădiniței de copii, a creșei, 
a cantinei fabricii. în asigurarea 
unei asistențe medicale corespunză
toare ș.a.m.d.

Toate aceste acțiuni dovedesc că 
spiritul nou. preconizat de partid în 
activitatea sindicatelor, a început să 
se facă simțit și în această între
prindere. în activitatea comitetului 
ei sindical. Un început de bun au
gur, pe care-1 dorim cu toții pre
zent în munca fiecărei organizații 
sindicale în parte.

Alexandru STROE

„Proiectul de lege privind 
ORGANIZAREA Șl FUNCTIONAREA 

CONTROLULUI OBȘTESC"
In cadrul formelor instituționaliza- 

te, controlul obștesc va deveni un 
important factor de educație civică 
ce va contribui la formarea unei a- 
titudini înaintate a lucrătorilor din u- 
nitățile de deservire publică, la răs- 
pîndirea experienței bune, la com
baterea manifestărilor de neglijentă, 
la apărarea avutului obștesc,

în acest context propun ca printre 
unitățile în care se exercită contro
lul să fie incluse și depozitele de 
desfacere a combustibililor solizi, sta
țiile de desfacere a produselor pe
troliere, depozitele de materiale de 
construcții și produse chimice, uni
tăți care vin într-un permanent con
tact cu cetățenii și unde este nece
sar a se influența șl pe această cale 
ridicarea nivelului de deservire.

De asemenea, propun ca inspectorii 
obștești cu protecția muncii din gru
pele sindicale să fie învestiți cu drep
tul ca, în funcție de anumite si
tuații create, să poată să ceară con
ducătorilor proceselor de producție, 
să ia măsurile care se impun pentru 
protejarea muncii și vieții salariați
lor.

Carol BORA
de la Controlul financiar intern 
al Consiliului popular 
al județului Dolj

In art. 17 din proiectul de lege pri
vind organizarea și funcționarea con
trolului obștesc se prevede că, atunci 
cînd echipele de control obștesc a- 
preciază că faptele constatate consti
tuie contravenții sau infracțiuni, vor 
sesiza, după caz, organele competente 
să aplice sancțiuni contravenționale 
sau organele de urmărire penală. 
Insă, pentru a se aplica sancțiuni con
travenționale trebuie să se Încheie 
un proces verbal de către organele 
competente sesizate, prin care să se 
constate faptul săvîrșit. Se poate în- 
tîmpla ca organul competent, în mo
mentul cînd se deplasează la fața lo
cului, să nu mai poată constata în 
mod nemijlocit faptul ilicit, deoarece 
el s-a săvîrșit în momentul sosirii 
echipei de control obștesc, dar apoi 
nu a mai conținuat. Care vor fi po
sibilitățile organului competent să 
mai constate faptul ilicit și să aplice 
sancțiuni 7

Proiectul de lege, neprevăzind ca 
cele constatate în fapt de echipele de 
control fac dovada pină la proba con
trară. nu se va putea referi la aces

te constatări ca la o probă legală. Va 
fi pus în situația să asculte pe mem
brii echipei de control obștesc ca mar
tori, ceea ce ar îngreuna procedura 
de constatare a faptelor ilicite.

De aceea, propun ca art. 17 din 
proiect să fie completat în felul ur
mător :

„Constatările de fapt ale echipe
lor de control obștesc, consemnate în 
registrul unic de control, fac dovada 
pînă la proba contrară".

Anton DOBRESCU
judecător pensionar, Brașov

In art. 2 al proiectului de lege su
pus dezbaterii se arată modul de 
organizare a activității controlului 
obștesc, activitate condusă de Frontul 
Unității Socialiste, cu sprijinul ne
mijlocit al organizațiilor sale com
ponente și ajutată de organele tu
telare care au în subordinea lor 
unităti supuse controlului In alte 
articole se indică modul de organi
zare și funcționare a echipelor de 
control obștesc. Socot insă că legea 
ar trebui să precizeze citeva lu
cruri mai în amănunt : dacă dintr-o 
echipă de control obștesc fac parte 
membrii aleși de la aceeași între
prindere sau instituție sau de la 
mal multe unități socialiste ? In ce 
constă sprijinul organizațiilor obș
tești din întreprinderile respective 7

La art. 15 se arată modul de con
semnare a constatărilor făcute de 
echipele de control obștesc, preci- 
zîndu-se că ele se semnează atit de 
membrii echipei de control obștesc, 
cit și de conducătorul unității con
trolate (sau locțiitorul său). Ar fi 
cazul să se precizeze însă cum se 
procedează : a) cind lipsește atit 
conducătorul unității, cit și locțiito
rul lui ; b) cînd locul unde se desfă
șoară activitatea de control obștesc 
nu coincide cu locul unde își des
fășoară activitatea conducătorul uni
tății controlate (uneori fiind la mari 
distante) ; c) cînd conducătorul sau 
locțiitorul său refuză să semneze 
alături de membrii echipei de con
trol obștesc, solidarizîndu-se cu cei 
verificați în privința aprecierii de
ficiențelor semnalate.

Trandafir ION
București

...să se prevadă posibilități pentru 
viitoarele echipe de control obștesc

de a asigura sancționarea pe loc a 
unor abateri contravenționale, iar tn 
cazul constatării unor infracțiuni, 
obligația controlului de a sesiza în 
termen de 24 de ore organele de 
cercetare penală.

Ioan DRĂGUȚ
Craiova

...să fie prevăzută ca o atribuție a 
controlului obștesc și verificarea mo
dului cum sînt respectate regulile 
cu privire la respectarea liniștei, in 
special în orele destinate odihnei.

Rodica POPIUC 
București

...să se precizeze prin lege modul 
In care vor fi desemnați și aleși 
membrii echipelor de control obș
tesc pentru ca într-adevăr cei mal 
buni, oei mai activi muncitori, inte
lectuali, pensionari, gospodine să facă 
parte din aceste echipe.

Cecillu MACOVEI
Focșani

...deoarece controlul obștesc nu 
poate fi în permanență în toate uni
tățile de deservire, se impune ca le
gea să prevadă modul în care co
laborează echipele de control obș
tesc cu forurile tutelare ale unități
lor controlate și cu inspecțiile de 
stat de specialitate, atît pentru 
sancționarea, prevenirea și elimina
rea abaterilor, cit și pentru valorifi
carea tuturor sugestiilor de natură 
să îmbunătățească deservirea.

Octavian MATRAN
Ministerul Muncii, București

...la art. 6 din proiectul supus dez
baterii, propun să se introducă punc
tul „r“, unde să se prevadă cazurile 
în care să se facă și controlul asu
pra modului de respectare a norme
lor și principiilor de selecționare și 
angajare a personalului din între
prinderile și unitățile de stat și 
cooperatiste în care se efectuează 
controlul obștesc.

Traian CIUPUREANU
Constanța

zat o seamă de dezbateri largi (în 
sectoarele : sticlari suflători Ia țeava, 
șlefui torie, pictură în sticlă etc), în 
cadrul cărora a fost pusă in discu
ție problema calității produselor. Cu 
acest prilej, au fost formulate nu
meroase propuneri, printre care or
ganizarea unor cursuri de ridicare a 
calificării profesionale în sectoarele 
respective, a unor schimburi de ex
periență cu alte fabrici din țară etc. 
— propuneri ce au fost Însușite și 
aplicate de către conducerea unității. 
Problema ridicării calității produse
lor a constituit, in același timp, 
obiectul central al discuțiilor purta
te in adunările generale lunare ale 
grupelor sindicale din sectoare. Re
zultatul acestei preocupări stărui
toare n-a întîrziat să se arate : 
coeficientul de rebuturi a scăzut. în 
ultimul timp, cu 2 pînă la 4 la sută, 
față de cel admis, ceea ce a permis 
să fie îndeplinite la timp și in bune 
condiții de calitate obligațiile pen
tru export.

Problemele sociale, preocuparea 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
salariaților constituie un domeniu 
specific al activității sindicale. Sti
clăria de menaj este un sector în 
care munca omului — incepînd eu 
modelarea, prin suflare în țeavă, a 
pastei de sticlă și terminind cu de
corarea obiectelor prin pictură și 
sculptură — nu poate ti suplinită 
decît în parte de către mașini. In 
același timp, in majoritatea sectoa
relor fabricii există pericolul îmbol
năvirilor profesionale, dacă nu se 
iau măsurile profilactice necesare. 
De aceea, atenția comitetului a fost 
îndreptată cu precădere în direcția 
ușurării pe cit posibil a efortului fi
zic în producție, prin mecanizarea u- 
nor operațiuni, precum și a reducerii 
la minimum a efectului noxelor. Co
misia sindicală de asigurări sociale și 
protecția muncii și-a înscris in ulti
mul timp in planul de activitate o 
seamă de acțiuni în aceste direcții, 
acțiuni care, cu sprijinul conducerii 
fabricii și al combinatului, au fost 
duse la îndeplinire în mod riguros. 
„Deși au fost asigurate, în toate sec
toarele, condiții de lucru corespun
zătoare, instalații de ventilație, de 
absorbție a gazelor toxice — ne spu
ne dr. Vasile Moldovan, medic spe
cialist în medicina muncii, de la 
dispensarul fabricii — practic posibi
litățile de acționare în vederea redu
cerii efortului fizic, a creării unui me

Noi produse la uzina 

„Electrometal“- 

Timisoara
Creată cu 10 ani în urmă, între

prinderea de industrie locală „Elec- 
trometal" din Timișoara a cunos
cut an de an o puternică dezvol
tare, situindu-se azi în rîndul prin
cipalelor unități economice ale ju
dețului Timiș. Volumul producției 
ce urmează să fie realizat în acest 
an, bunăoară, se ridică la 200 mi
lioane lei. Producția a fost structu
rată. cu timpul, pe două mari gru
pe de sortimente : unele metalice 
și electrice de larg consum și al
tele — utilaje industriale. Astfel, 
între utilajele destinate echipării 
proceselor tehnologice din între
prinderile industriale republicane 
sau locale notăm instalația de vop
sire — tip conveier, macaralele por
tante. foarfecile ghilotină, instala
țiile de degresare și altele, aprecia
te și solicitate de numeroși bene
ficiari interni și externi. Acestor* 
li se vor adăuga. în curînd. noi pro
duse aflate în prezent în fază de 
proiectare sau de experimentare, ca, 
de pildă, benzile transportoare, me
sele automate, instalațiile de debi
tat și prelucrat metale.

Aceeași preocupare pentru diver
sificarea producției există și în sec
torul bunurilor de larg consum. In
ginerul Ion Stăvaru, constructorul 
șef al unității, ținea să ne asigure 
că la faima unor produse purtînd 
marca „ELTIM". ca radiatorul e- 
lectric cu ulei, autosifoanele. boile
rele electrice, de 5 și 80 de litri, și 
robotul de bucătărie se va adăuga, 
în curînd, încălzitorul electric de 
apă de 85 litri, sub presiune, care, 
spre deosebire de variantele actuale, 
va putea fi utilizat pentru aducerea 
apei calde concomitent la bucătă
rie. baie sau spălătorie. întreprinde
rea a asimilat, de asemenea. în fa
bricația de serie, utilaje pentru spă
lătorii și curățătorii chimice procu
rate pînă acum din import. E vor
ba de mașinile „Lyr" 1, 2 și 3 pen
tru călcat pantaloni și balonzaide. 
A fost pusă la punct și tehnologia 
de fabricație a oalei electrice pen
tru preparat sucul din fructe prin 
aburire.

De cîtva timp. întreprinderea șt-a 
extins raza de activitate, depășind 
limitele orașului Timișoara. La Sîn- 
nicolaul Mare a început să producă 
o secție de construcții metalice, iar 
în luna aceasta va intra în funcțiu
ne noua secție de corpuri de ilu
minat de la Ceacova. „Electrome- 
talul" participă din ce în ce mai 
substanțial la schimbul internațio
nal de valori materiale, tn prezent, 
mai mult de o pătrime din pro
ducția întreprinderii este exportată 
în Anglia. R.F. a Germaniei, R.S. 
Cehoslovacă. Algeria, Maroc, Cipru 
etc. Este și acest fapt o recunoaș
tere. o atestare a capacității crea
toare și a puterii de muncă a aces
tui harnic colectiv.

Cezar IOANA 
corespondentul „Sctnteii*
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iă seama I 
săvîrșite, I 
continua |
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Iile Chlra din Cîmpîa Turzîl, 
strada Barăcii nr. 903, era bol
nav de gripă. După ce s-a dus 
la medic, a cumpărat de la far
macie un expectorant. Ajuns a- 
casă, a așezat sticla, respectivă 
pe un dulap, unde se mai afla 
încă una asemănătoare, plină cu 
o soluție toxică extrem de pu
ternică ! Din neatenție, a luat 
tocmai sticla plină Cu substanța 
dăunătoare, a înghițit din ea și 
s-a intoxicat. Confuzia a fost fa
tală. încă un caz care arată că 
medicamentele nu fac casă bună 
cu otrava. Cine încearcă să le 
Împace păstrfndu-Ie la un loc Iși 
riscă propria viață !

Părinți ?
dinProfesorii de la Liceul 

Titu (Dîmbovița) au observat că 
elevul Stănilă Petre din clasa 
a Vl-a venea tn repetate rin- 
duri la școală bătut crincen de 
către tatăl său, Ion Stănilă, șo
fer la Autobaza T.A. Găești. și 
de către concubina acestuia. Ma
rina Ștefănescu, salariată la po
liclinica din Titu. Adesea, aceas
ta ti lega pentru a-l tortura, 
îl flămînzea, încuindu-i mtnca- 
rea cite 2—3 zile, „il pedepsea", 
țfnindu-l închis intr-o magazie. 
Nu de mult, date fiind nume
roasele echimoze și vinătăi pe 
care le prezenta copilul, direcția 
școlii a sesizat cazul organelor de 
urmărire penali. întrebată de 
medicul legist dacă-și dă seama 
de monstruozitățile i " 
M.S. a răspuns că va 
să-l trateze astfel, chiar dacă va 
face pușcărie (! ?). în această 
situație, s-a hotărit internarea 
copilului la un cămin Snerăm 
insă că lucrurile nu se vor opri 
aici. Pentru că maltratarea de 
minori se pedepsește ca atare !

Rubricd redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 

ev sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Am avut următoarea 
discuție cu unul din autorii 
unei inovații — o instala
ție foarte necesară uzinei 
mecanice de material ru
lant „Grivița Roșie" din 
București :

— La ce v-ați gîndit cînd 
ați depus, numai pe nu
mele dumneavoastră, dosa
rul acestei inovații la care, 
practic, au contribuit mai 
mulți 7

— Păi la ce să mă gîn- 
desc 7 Dacă eu am depus 
dosarul înseamnă că eu 
sînt autorul... (7 ! 7)

— Ați primit întreaga 
remunerație pentru res
pectiva inovație 7

— Nu, tocmai pentru 
asta mă zbat acum — 
spune el ambalindu-se. 
N-am să las lucrurile așa...

— N-ar trebui, în primul 
rînd. să lăsați în părăsire 
instalația...

— Da, așa e. — sare el 
grăbit — nici n-am lă
sat-o. am depus dosarul ca 
să fie declarată invenție... 
Oficiul de stat pentru in
venții și mărci mi-a res
pins dosarul, dar nu mă 
las, mă judec nu ei...

— Mă refeream la insta
lația ca atare, la faptul că 
nu poate fi folosită 
cauza imperfecțiunilor 
concepție...

— Asta nu mă mai 
veste. Eu am dat un 
iect...

— Dar e prost !
— Cine spune asta 7
— Faptul că instalația 

realizată după acest pro
iect nu e bună de nimic...

— Da, dar ideea... ideea 
e teribilă...

Lăsind la o parte faptul 
că „ideea teribilă" nu-i
aparține în întregime și că, 
în fapt, se referă la o in
stalație de dusuri nu cu 
mult mai complicată decît 
cea de la baia comunală, 
să rămînem in domeniul 
aspectelor morale. înainte 
de toate. însă, este necesar 
să înfățișăm aici istoria 
așa-zisei inovații.

Procesul de producție la 
reparația vagoanelor de 
cale ferată pentru călători 
era serios strangulat de 
faptul că decaparea (cură
țirea vopselei vechi) m

din 
de 

pri- 
pro-

făcea cu mijloace rudimen
tare. Conducerea uzinei a 
încredințat atunci ingine
rului chimist Octavian
Pintea și inginerului teh
nolog Jules Manolescu 
sarcina de a căuta o re
zolvare a problemei. Tre
buia găsit un decapant 
lichid cu acțiune rapidă și 
un mijloc mecanic care să 
difuzeze acest lichid pe su
prafața vagoanelor. De alt
minteri. o problemă sim
plă,- la îndemîna specialiș
tilor în materie.

Numai că, în timp ce pe 
cei mai multi dintre spe
cialiștii uzinei îi preocupă 
efectiv noul în tehnică, ac-

Cînd
A

in
celerarea ritmului de in
troducere a procedeelor și 
mijloacelor moderne, ingi
nerul Jules Manolescu e
urmărit de altă ..obsesie" : 
cum să stoarcă din efortul 
lui — minim ! — cit mai 
multi bani 1 înainte de a 
fi cristalizată o soluție de
finitivă. verificată în prac
tică, s-a și grăbit să înre
gistreze „inovația" — și ex
clusiv pe numele lui 1 — 
la cabinetul tehnic. Atît de 
mult I-a preocupat acest 
aspect „administrativ" al 
problemei, incit. în marea 
lui grabă, a încropit „pe
nerăsuflate" un proiect ce
suferă vădit de consecin
țele improvizației. Instala
ția realizată după acest
proiect a fost departe de 
a satisface interesele pro
ducției, mai mult chiar, •

refuzat să fu
era și firesi 
să fie pusă 
autorii nu i
energie, mei 
tru așa cev; 
luptă surdă 
nitatea idee
și, îndeosebi 
turile" băn 
pretindeau i 
Manolescu ■
automat din 
nitate. ce e 
tregă.

în tfmp ce 
și acum, du 
folosită, în i 
torii din set 
se căznesc i

rețe vopseai
goane cu pe 
duc mai der
„principii" i 
urma să rez
rul este nu 
altul dintre 
sint amîndo
caz. ce pro<
rea remunei 
fiecăruia. C;
putea ingădt 
și 5 bani re:
tru o instalai

incționeze. Cum 
:. ar fi trebuit 
la punct. Dar 

nai aveau nici 
l interes pen- 
a. începuse o 

pentru pater- 
i. a „inovației" 
, pentru drep- 
ești care — 
ei, mai ales 
— ar decurge 
această pater- 
drept. cam vi-
instalația zace 
ă doi ani, ne- 
mp ce munci
ta respectivă 

acum să cu-

progresul societății noastre 
socialiste, o fac din impul
sul generos al pasiunii au
tentice pentru munca lor. 
Actul inovației, al creației 
tehnice este înțeles, în 
primul rînd. ca un răspuns 
individual la interesele 
majore ale colectivității 
socialiste. Nu este și ca
zul „inovației" despre care 
am vorbit. Aș alătura, pen
tru contrast, exemplul unui 
inovator autentic, întîlnit 
de reporter, cîteva zile mai 
înainte, la uzina „Timpuri 
Noi".

— Vi-1 recomand — mi-a 
■pus despre el Inginerul 
Constantin Staneiu, șeful

tut vorbi de alții si alții 
care-i seamănă și care 
consideră că e firesc, că 
intră în obligațiile lor dc 
cetățeni ai societății so
cialiste să ofere colectivi
tății întreaga lor capaci
tate de creație.

Cît de departe de condi
ția morală a adevăratului 
inovator se situează cei a- 
trași exclusiv de recom
pensă 1

Ce se întîmplă încă cu 
unii dintre cei care for
țează ușile acestui templu 
al creației tehnice, ridi- 
cind argintii pe soclul u- 
unor idoli atotputernici 7 
Același inginer Constantin

devin idoli
creației tehnice

de pe va- 
i, „inovatorii" 

o luptă de 
care 

dacă . 
unul 
sau

reflecții. Me: 
dim. astfel, 
mii și la mi'
meni ai mu
vestesc in n
duri inepuiz 
dire, inventi 
te creatoare, 
demnul unui
timent al di

ar 
auto- 

sau 
dacă 
acest 

valoa- 
cuvine 

. și cum s-ar 
i cuiva si dea 
nuncratie pen- 
le-rebut !
i îndeamnă la 
•ită să ne gin- 
la sutele de 
ioanele de oa- 
ncii care in- 
îunca lor fon- 
ibile de gîn- 
ritate. neliniș
ti fac din în- 
puternic sen- 

itoriei față da

ei
și. în 

snt din 
itiei se

cabinetului tehnic — este 
dintre cei despre care se 
spune, pe drept cuvînt, că 
de cîte ori ne trec pragul, 
știm că s-a mai născut o 
idee, că s-a găsit o solu
ție sau o formulă mai bună 
pentru cine știe care teh
nologie sau pentru cine știe 
care produs al uzinei. 
Constantin Cucu apare fi
nind sub braț un sul cu 
schițe și planșe, spune cî
teva cuvinte in genul : „Am 
schițat ceva, vedeți, merită 
atenție" ? și pleacă. Găsim 
în schițele Iul noi rezolvări 
pentru reperele mai difici
le ale motoarelor pe care 
le fabricăm ; uneori — lu
cruri pentru care mulți 
și-au bătut capul.

Șșful cabinetului tehnic 
ar fi putut continua des
crierea calităților acestui 
om, tot așa cum ar fi pu-

Stanciu îmi povestea ur
mătoarele :

— îmi amintesc de doi 
colegi de pe vremea cînd 
abia venisem în această 
uzină. Eram cu toții sta
giari. Ei procedau in felul 
următor : își spuneau : — 
Hal să facem o inovație ! 
— De cit să fie? — Păi, așa, 
de vreo 800... — Bine, hai 
să căutăm ! Și începeau să 
caute prin uzină o idee... 
Se agățau de orice. Modifi
cau un șurub, un reper, un 
dispozitiv, o sculă, atenți 
tot timpul să se încadreze 
în onorariul pe care și l-au 
propus. Asta mi s-a părui 
cel mai imoral. Mi s-a părut 
Imoral pentru că, deși ca
pabili — de multe ori din 
industria lor de „inovații" 
mai țîșnea și cîte o idee 
bună — tratau activita
te* de perfecționare *

tehnicii ca pe o afacere 
unde poți vinde naivilor 
orice marfă, însă neapărat 
bine poleită. Se putea spu
ne și despre ei că aveau o 
activitate febrilă de inova
tori. Dar cu ce foloase 
reale pentru colectiv 7 O 
dată am asistat la o dis
cuție între ei. Unul găsise 
o idee și. i-o explica celui
lalt care, la un moment dat. 
a decis : — Nu e bună ! — 
De ce 7 a întrebat primul. 
Celălalt a răspuns senin, 
cu un argument, după el, 
categoric : — Pentru că in
tră la raționalizări și nu se 
plătește decît cu 450 ! 
Las-o pe-asta că pierdem 
timpul pe „daiboj" ! Ii stă- 
pînea, în fond, doar pofta 
de cîștig...

Nu de puține ori se în- 
tlmplă ca idei inițial va
loroase să ajungă Ia finali
zări jalnice ori să se iro
sească din pricina faptului 
că, pe drumul realizării lor, 
se interpune, alterînd to
tul. spiritul mercantil.

— Pornise bine — spu
nea despre „inovația" in
ginerilor Manolescu și 
Pîntea șeful serviciului de 
producție de la uzinele 
„Grivița Roșie", Constan
tin Dogaru — dar totul s-a 
împotmolit în clipa în care 
Manolescu a început goana 
lui pentru a trage cît mai 
mari foloase de pe urma 
respectivei inovații. El și-a 
blocat în felul acesta pro
pria-i capacitate de con
cepție și a scos din ring 
și pe alții care ar fi putut 
să contribuie la reușita in
stalației. Totul s-a termi
nat cu eforturi măcinate 
în gol.

A inova, a concepe, a 
Investiga pentru a atinge 
trepte tot mai înalte ale 
gindirii și înfăptuirii sînt 
verbe pe care le conjugă, 
prin fapta lor cotidiană, 
milioane de constructori ai 
socialismului. Ele imnli<ă 
un profund act de dăruire 
săvîreit la scara unei în
tregi societăți. Cu atit mai 
anacronică apare mentali
tatea celor care aduc mor
bul mercantilismului ne te
renul de mare altitudine 
etică al creației.

Mlhal CARANfIL
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAECEAUȘESCU ÎN R.D. VIETNAM
(Urmare din pag. I)

înalță pe locul vechilor construcții 
căzute și ele pradă atacurilor ae
riene. Undeva, în depărtare, un loc 
viran — „Acolo a fost piața primă
verii". Craterele provocate de 
bombele cu explozie întîrziată mai 
sînt vizibile și azi.

Riposta hotărîtă a apărătorilor 
Haifongului a provocat pierderi 
grele inamicului. Aici au fost 
doborîte 236 de avioane ale agre
sorilor. Eroismul acelor zile fier
binți este astăzi continuat în mun
ca tenace, dirză pentru reconstruc
ția și construcția orașului.

Haifongul, a cărui populație a- 
junge la aproape un milion de oa
meni, este un oraș cu vechi tra
diții revoluționare și un centru e- 
conomic de prima mărime, una din 
mîndriile sale fiind instalațiile por
tuare cu marele șantier naval.

Angajate într-o vie mișcare de 
emulație socialistă în muncă, co
lectivele de aici au îndeplinit pla
nul pe primul semestru al anului 
încă din luna mai.

Orașul s-a pregătit să primească 
oaspeți dragi. De-a lungul bule
vardelor Dien Bien Fu și Tran 
Pho, precum și pe alte artere ale 
orașului-port, împodobit sărbăto
rește cu lozinci în limbile româ
nă și vietnameză, s-au adunat din 
primele ore ale dimineții mari 
mulțimi de oameni, pentru a sa
luta pe reprezentanții României 
prietene. Aici, la mii și mii de ki
lometri de patrie, se aud acorduri
le, atît de familiare nouă, ale unor 
melodii populare românești trans
mise la difuzoare.

Intrarea în port este dominată 
de o mare pancartă pe care este 
scris : „Trăiască prietenia și soli
daritatea de luptă dintre poporul 
vietnamez șl poporul român", în
cadrată de drapelele de stat ale 
României șl Republicii Democrate 
Vietnam. De-a lungul cheiurilor 
așteaptă sosirea solilor din Româ
nia muncitori portuari, docheri, 
fete îmbrăcate în tradiționalele 
rochii lungi, militari ai armatei 
populare și membri ai formațiuni
lor patriotice de autoapărare.

în întîmpinarea tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, a celorlalți 
membri al delegației române, a ve
nit tovarășul Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al

în timpul croazierei din golfer! Ha Long

Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al Repu
blicii Democrate Vietnam.

Apariția oaspeților români — care 
sînt însoțiți de tovarășii Nguyen 
Duy Trinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, viceprim- 
ministru și ministru al afacerilor 
externe, cu soția sa, Pham Thi 
Xuan Tu, Nguyen Dang Hanh, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și de alte persoane oficiale — 
este salutată cu urale și ovații. Ră
sună prelung sirenele., vapoarelor 
din port.

La debarcader se află ancorată 
nava Bach Dang, care a arborat 
marele pavoaz : pe cele mai înalte 
catarge flutură în bătaia brizei 
tricolorul românesc și drapelul 
vietnamez. Comandantul navei 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți rapor
tul, invitîndu-i apoi să urce la bord

pentru o croazieră în apele Golfu
lui Ha Long, una din cele mai în- 
cîntătoare regiuni ale Vietnamu
lui. Minute în șir se scandează 
Vietnam—Rumâni muon nam (tră
iască prietenia româno-vietname- 
ză !). De pe puntea superioară, con
ducătorul delegației române și ce
lelalte personalități române și viet
nameze răspund aclamațiilor mulți
mii, fac semne prietenești.

Nava oficială, escortată de vase 
ale flotei maritime militare a 
R. D. Vietnam, părăsește Haifon- 
gul. .îndteeptîndu-se în largul gol
fului. Pe o întindere de apă de 
2 000 km pătrați sînt presărate 
cîteva mii de insule de cele mai 
diverse și bizare forme, pe care 
imaginația populară le-a asemuit cu 
elefanți și dragoni, pînze de coră
bii și pagode. Spectacol natural de 
o neasemuită frumusețe și gran
doare, Ha Longul, pămînt viet
namez, se relevă, totodată, ca o

expresie strălucită a luptei mile
nare a oamenilor acestor locuri 
pentru o viață liberă și indepen
dentă. Apele și stîncile Ha Long- 
ului au fost martore ale unor vic
torii răsunătoare repurtate în bă
tăliile duse împotriva invadatori
lor străini de-a lungul secolelor.

Din largul golfului se zăresc în 
depărtare contururile localității 
Hongai, unul din principalele cen
tre miniere ale țării. Fîșia de 
coastă care trasează golful, încă
tușează filoane groase de zăcămin
te de huilă și antracit. Omul a ți
nut să dea aici o replică demnă 
minunii Ha Longului, imaginînd o 
arhitectură pe măsura peisajului 
natural.

în cursul croazierei, nava ofi
cială a întîlnit în apele golfului 
numeroase jonci pescărești care 
au salutat prin înclinarea pînzelor 
persoanele oficiale române și viet
nameze.

Dineu în cinstea delegației romane

La Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a pune pretutindeni oa
meni capabili să îndeplinească ou răspundere sarcinile ce le revin 
și de a se lua neintirziat măsuri pentru pregătirea și perfecționarea 
calificării lor. La plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1971, secretarul 
general al partidului nostru a relevat din nou, in mod amplu, funda
mentat, necesitatea majoră pe care o impune dezvoltarea construcției 
socialiste de a se asigura în toate sectoarele cadre cu o înaltă pregătire, 

cuceririle științei moderne, capabili să

Seara, la Haifong, Comitetul 
orășenesc de partid și Consiliul 
administrativ al orașului au ofe
rit un dineu în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au luat parte primul 
ministru, Fam Van Dong, și alte 
oficialități vietnameze.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, au rostit toasturi tovarășii 
Tran Kiem și Nicolae Ceaușescu.

în toastul său, tovarășul TRAN 
KIEM a spus :

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși din 
de partid și 
română,

Stimate tovarășe prim-ministru 
Fam Van Dong,

Dragi tovarăși șl prieteni,
Sîntem deosebit de bucuroși șl 

este pentru noi o mare cinste de 
a primi astăzi delegația de partid 
și guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care vizi
tează portul Haifong. Pentru orașul 
nostru, acest eveniment constituie o 
Încurajare și o amintire de neșters.

Folosim această ocazie pentru a 
vă adresa, In numele Comitetului 
orășenesc de partid și al Consi
liului popular administrativ oră-

președinte

Elena

delegația 
guvernamentală

șenesc Haifong, un salut căl
duros, dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, și tovarășă 
Elena Ceaușescu, tuturor tovară
șilor din delegația română, și vă 
rog să transmiteți poporului 
român, populației din municipiul 
Constanța salutul cel mai călduros 
din partea populației orașului nos
tru.

Propun tovarășilor șl prieteni
lor noștri să toastăm pentru ca 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, să 
obțină succese și mai mari în con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, în 
hotărîrilor celui de-al 
greș al Partidului 
Român 1

Pentru solidaritatea 
dintre poporul român 
vietnamez ; în sănătatea tovarășu
lui președinte Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu ; în 
sănătatea tovarășilor din delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România ; în să
nătatea tovarășului prim-ministru 
Fam Van Dong și a tuturor tova
rășilor și prietenilor prezenți aici !

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a *pus

Stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Stimate tovarășe Tran Kiem, 
Dragi tovarăși și prieteni.
Este pentru noi o deosebită plă

cere că, vizitînd Republica Demo
crată Vietnam, am avut posibilita
tea să vizităm și Haifongul, să

înfăptuirea 
X-lea Con- 

Comunist

șl prietenia 
și poporul

cunoaștem atît munca locuitorilor 
acestui pert, cît și frumusețile de 
pe aceste meleaguri.

Aș dori să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor ora
șului Haifong, care a avut mult 
de suferit de pe urma războiului, 
un salut călduros din partea mea. 
a tovarășei mele, a delegației noas
tre, din partea locuitorilor Con
stanței și întregului nostru popor.

Am văzut că aviația americană a 
bombardat și a produs multe stri
căciuni întreprinderilor, clădirilor 
de locuit, a adus multe suferințe 
populației din Haifong ; dar, în 
ciuda acestora, Haifongul — ca 
întregul popor vietnamez — a ți
nut sus steagul luptei, și acum 
muncește cu succes pentru a re
face tot ceea ce a fost distrus de 
agresori prin politica lor dusă în 
Indochina. Noi vă felicităm din 
toată inima pentru lupta dumnea
voastră, pentru activitatea pe care 
o depuneți acum pentru refacerea 
cît mai grabnică a întregii activi
tăți din oraș. Exprimăm deplina 
solidaritate a poporului nostru cu | 
lupta dumneavoastră, a poporului 
vietnamez — și sîntem siguri că 
veți învinge pentru că lupta dum
neavoastră este o luptă dreaptă.

Puteți fi siguri, dragi tovarăși, 
că, la fel ca și pînă acum, poporul 
român va dezvolta solidaritatea sa 
cu poporul vietnamez, îi va acorda 
întregul său sprijin în lupta pen
tru obținerea victoriei, pentru asi
gurarea dezvoltării independente a 
patriei sale.

Am saluta 
de relații de 
tul românesc 
Haifong ; în 
o delegație din orașul dumneavoas
tră, în frunte cu primul secretar, 
să viziteze România și, deci, și por
tul Constanța pentru a stabili ase
menea relații.

Propun un toast în sănătatea 
primului ministru al R.D. Vietnam, 
tovarășul Fam Van Dong, în 
sănătatea primului secretar al mu
nicipiului Haifong, tovarășul 
Tran Kiem, pentru dezvoltarea co
laborării intre România și Repu
blica Democrată Vietnam, pentru 
victoria poporului vietnamez și a 
tuturor popoarelor din Indochina !

Toasturile au fost subliniate cu 
vii și puternice aplauze.

în cursul serii, delegația de par
tid și guvernamentală română s-a 
înapoiat la Hanoi.

cu căldură stabilirea 
colaborare între por- 
Constanța și portul 
acest sens, aș invita

(Urmare din pag. I)

„Salutăm călduros delegația română!
Toate ziarele centrale vietnameze 

consacră în continuare spații am
ple reflectării vizitei delega
ției române. Cotidianul „Nhan 
Dan", organ al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, publică 
reportajul Zilei a doua a vi
zitei sub o manșetă în limbile 
vietnameză și română : „Salutăm 
călduros delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
se află în vizită în Vietnam !“. 
Sînt ilustrate pe larg aspecte ale 
primirii călduroase pe care popu
lația vietnameză o face oaspeților 
români pretutindeni, în capitală și 
tn țară.

Ziarul „Quan Doi Nhan Dan”, 
organ al Armatei Populare a Re
publicii Democrate Vietnam, scrie 
tn comentariul referitor la vizită :

Poporul nostru se bucură de sue
de poporul 

partidului 
victorii în

cesele mari obținute 
român sub conducerea 
său comunist. Marile 
opera de construire a socialismu
lui, în dezvoltarea industriei, în 
cooperativizarea agriculturii, în 
ridicarea nivelului de trai al 
populației sînt o expresie strălu
cită a muncii harnice și creatoare 
a clasei muncitoare și poporului 
român.

Poporul și forțele armate popu
lare vietnameze mulțumesc sincer 
poporului frate român pentru spri
jinul și ajutorul prețios acordate. 
Sîntem încredințați că vizita de 
prietenie în țara noastră a dele
gației de partid și guvernamentale 
române va consolida și dezvolta și 
mai mult solidaritatea și priete
nia statornicite de multă vreme

între popoarele celor două țări — 
Vietnam și România".

Sub titlul
României frățești", ziarul
Moi", organ al Comitetului de 
partid Hanoi și al Consiliului ad
ministrativ al capitalei, publică, la 
rîndul său, un editorial în care se 
arată : „în numele poporului din 
întreaga țară, populația Hanoiului 
este deosebit de bucuroasă să-i 
întîmpine pe scumpii noștri oaspeți 
care au adus 
populației capitalei, 
de solidaritate prietenească 
sprijin călduros ale 
de frați români".

Reportaj 
realizate
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPI.ESCU 
Comeliu VLAD

„Salutăm pe solii
„Hanoi

poporului nostru, 
sentimentele 

si 
celor 20 000 000

și revista presei
de :

pe de altă parte își vede neacoperite 
necesitățile la altele. Chiar și în ca
zul bunăvoinței manifestate de o se
rie de furnizori nu s-a putut evita 
necorelarea între livrarea prefabri
catelor din beton armat și construc
țiilor metalice cu termenele de exe
cuție .înscrise în graficele de lucrări, 
din cauza ciclului lung de fabricație 
a acestor elemente introduse în pro
ducție în ultimul moment. Caz frec
vent și pe alte șantiere. nefunda- 
mentarea la timp, din motivele ară
tate. a necesarului de materiale, 
face ca pe ansamblul ministerului 
să fie resimțită la ora actuală lipsa 
unei cantități de 33 000 tone de oțel 
beton și de peste 62 000 tone de ci
ment — dacă ne referim numai la 
două din materialele de construcții 
absolut necesare pe orice șantier.

Dacă avem în vedere că pe fon
dul acestei lipse consistente de ma
teriale, termenele de dare în exploa
tare a unor obiective sint periclitate, 
se desprinde limpede necesitatea 
punerii neîntîrziate in acord a celor 
două reglementări. De altfel, artico
lul 33 din Legea privind organizarea, 
planificarea și executarea investiții
lor prevede că în termen de 3 luni 
de la aprobarea ei (30 decembrie 
1969 — n. n.) toate actele normative 
în vigoare din domeniul investițiilor 
să fie puse în concordanță cu aceas
tă lege, adică pînă la data de 31 mar
tie 1970. Iată că după mai bine de 
un an se constată că această core
lare a actelor normative impuisă de 
legea investițiilor nu a fost încă o- 
perată. Efectuarea acestei corelări 
constituie o necesitate absolut ime
diată 1

oameni pricepuți, stăpini pe 
minuiască tehnica avansată.

Și nu întîmplător au fost făcute 
atît de insistent aceste recomandări. 
Mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție, preluarea de că
tre mașini a operațiunilor mecanice 
pun pe primul plan pregătirea te
meinică a omului in producție, pen
tru a-1 face apt să programele cu 
precizie comanda și să oontroleze 
funcționarea utilajelor și instalații
lor din dotare. Dezvoltării rapide a 
progresului tehnic nu i se mai poate 
face față doar cu cunoștințele obți
nute în perioada de școlarizare. A- 
sistăm totodată la un proces con
tinuu de transformare a meseriilor, 
fapt ce-i obligă pe oameni să-și în
sușească noi meserii, să le adapteze 
pe cele prezente. Sint profesii care 
implică răspunderi deosebite, unde 
incompetența poate duce la pierderi 
importante de valori materiale. De 
aceea, este normal 
ca aceste răspun
deri să fie încre
dințate oamenilor 
celor mai capa
bili. în acest scop, 
un rol de bază 
este chemat să 
joace selecție pro
fesională. Nu se 
poate spune că 
pînă acum nu s-a 
folosit o selecție 
profesională. Dar 
metodele de se
lecție folosite, ca 
proba profesiona
lă, angajarea de 
probă, analiza re
ferințelor etc., nu 
asigură în toate 
cazurile aplicarea 
în practică a 
principiului : „o- 
mul potrivit la 
locul potrivit".

într-un astfel 
de context teore
tic, dorim noi să aplicăm în practică 
principiul atestării pe post a oame
nilor din industrie și alte locuri do 
muncă. Un accent deosebit. în selec
ționarea cadrelor se pune pe exami
narea psihotehnică, pe bază de teste, 
care permit stabilirea mai obiectivă 
a aptitudinilor unei persoane în 
funcție de care poate fi atestat pe 
post. Testarea urmărește de fapt cu
noașterea aptitudinilor și capacități
lor psihice și fizice ale oamenilor 
prin metode științifice și ea capătă 
un caracter tot mai permanent, de
oarece se face începînd cu angaja
rea și apoi ulterior, prin verificarea 
periodică a nivelului teoretic și 
practic atins, ca și la promovarea 
într-o categorie superioară, în func
ție de rezultatele obținute în pro
ducție de fiecare salariat.

Pentru realizarea acestui dezide
rat, Comitetul județean de partid 
Argeș a indicat organizațiilor de 
partid să ia din timp măsuri pentru 
ca fiecare întreprindere și unitate 
economică să determine cît mai 
bine necesitățile actuale și de pers
pectivă ale forței de muncă, să ac
ționeze concret pentru recrutarea, 
calificarea și selecționarea oameni
lor, pentru continua ridicare a cali
ficării lor, pentru sudarea colective
lor nou create. Este și normal, de
oarece nu e vorba de grupe restrân
se de oameni, ci de 30 mii noi pos
turi create în cincinalul trecut în ju
dețul Argeș. Majoritatea colective
lor de muncă au o medie de vînstă 
de pînă Ia 25 ani. fapt ce a impus ca 
un număr important de cadre să 
fie calificate la locul de muncă, de 
unde se vede că testarea în vede
rea atestării pe post capătă o im
portanță tot mai mare. Pentru a- 
ceasta s-au luaț măsuri pentru sta
bilirea judicioasă a sarcinilor pentru 
fiecare post în parte, în funcție de 
care trebuie pregătite și atestate ca
drele respective. Acțiunea de care 
vorbim a fost în toate cazurile pre
cedată de cursuri profesionale, de 
instruire teoretică și practică, astfel 
ca cei confirmați pe posturi să dea 
rezultate tot mai bune în producție. 
De asemenea, în multe întreprinderi 
din județ s-au organizat cursuri de 
policalificare cu scopul însușirii mai 
multor meserii apropiate, eliminării 
unor meserii auxiliare care în unele 
cazuri nu pot fi folosite în totali
tate.

O altă măsură cu efect pozitiv în 
pregătirea si specializarea cadrelor 
este introducerea fișei de caracteri
zare profesională anuală, in care 
șefii secțiilor sau compartimentelor 
evidențiază părțile pozitive și cele 
negative ale salariaților. Cunoaște
rea aceasta are dublu scop : de a ști 
în permanență pe ce oameni te ba
zezi și de a-i determina pe aceștia 
să fie mal exigenți cu ei înșiși.

Să exemplificăm. Știut fiind că 
atît Combinatul petrochimic, cît și 
Rafinăria din Pitești au profil tehnic 
unic în țară, recrutarea cadrelor, 
care să urmărească montajul și ro
dajul utilajelor, a fost făcută pe cît 
posibil pe bază de selecție. Apoi, 
înainte de intrarea instalațiilor în 
probe tehnologice, personalul a fost 
din nou riguros examinat și atestat

pe posturile pentru care au fost 
specializați în țară sau străinătate. 
In continuare, conducerea unităților 
și a secțiilor urmărește atent evolu
ția fiecărui muncitor, maistru, teh
nician și inginer, iar cei ce se dis
ting sînt promovați pe posturi ime
diat superioare.

Aspecte notabile în privința selec
ției rețin atenția și la Uzina de auto
turisme Pitești și Uzina mecanică 
din Cîmpulung Muscel, unități do
tate cu utilaje și instalații moderne 
cu comenzi selective. De unde ș!. 
necesitatea stringentă ca cei care le 
conduc să dispună de o pregătire 
corespunzătoare. Și trebuie spus că 
utilajele de bază au fost date în pri
mire unor muncitori bine pregătiți, 
pentru unele din instalații candidind 
2 și chiar 3 muncitori. Și încadrarea 
pe posturi a maiștrilor, desenatori

0 experiență valoroasă în întreprinderile argeșene 

pentru selecția și specializarea în producție

ATESTAREA
PE POST

lor tehnici și proiectanților se face 
numai pe bază de examen psihoteh- 
nic cu ajutorul tastelor, cu care pri
lej se verifică pregătirea teoretică 
și practică, competența, viteza de 
lucru și îndemînarea. La strungari, 
frezori, montori sînt verificate, 
bunăoară, aptitudinile de viteză și 
precizie, iar puterea de concentrare 
a atenției la rectificatori, găuritori, 
frezori pe mașini in coordonate ; 
atenție distributivă li se cere mun
citorilor care lucrează la mașinile cu 
mai multe comenzi sau la panourile 
de comandă. Tot pe bază de teste 
specifice sînt alese și cadrele care 
lucrează la posturile instalațiilor de 
tratament, aparatura de control au
tomată.

La fel, Fabrica de motoare elec
trice Pitești a acumulat o anume 
experiență pe linia testării și ates
tării pe posturi a salariaților. Aceas
tă acțiune a început aici anul trecut, 
cind fabrica întîmpina unele greu
tăți în realizarea sarcinilor de plan, 
îndeosebi la secția bobinaj motoare 
asincrone. Fiecare muncitor, a fost 
trecut prin atelierul-școală unde, 
după o temeinică pregătire pe banda 
de lucru, a fost pus la probe directe 
sub supravegherea unui colectiv de 
maiștri, tehnicieni și ingineri, care 
au intervenit operativ și eficient în 
eliminarea unor timpi morți și miș
cări de prisos, In asigurarea calității 
cerute de documentație. Această ac
țiune de pregătire și examinare exi
gentă a fiecărui lucrător a demon
strat că marea majoritate a celor 
care, pe banda de lucru, nu realizau 
normele, pot 6ă le îndeplinească și 
depășească substanțial. Atestarea la 
fabrica de motoare electrice s-a 
materializat și în îmbunătățirea nor
melor. Astfel, la operația introdus 
bobine, timpul de execuție s-a redus 
cu 11,5 la sută, la operațiile cone
xiuni și sudare — cu 13,3 la sută șl 
la bandajare cu 35 la sută. Acțiu
nea de atestare pornită în fabrică în
1970 a cuprins pînă in prezent circa

Dar chestiunea lipsei materialelor 
de construcții nu se limitează nu
mai la cadrul metodologic inadecvat 
în care se desfășoară aproviziona
rea. De multe ori, chiar în cazul 
unor contracte încheiate la vreme, 
eonținînd clauze ferme între con
structori și furnizori, pe șantiere nu 
există certitudinea că vor fi primite

45 la sută din salariațl și ea se va 
încheia în curînd. Muncitorilor care 
au întrunit punctajul necesar 11 
s-au inminat certificate de atestare. 
Programul de reciclare care se des
fășoară în prezent, cît și studiul in
dividual practicat de tot mai multi 
salariați vor permite ca la reexa
minarea semestrială pe bază de teste 
să se poată înregistra rezultate »i 
mai bune atât pe linia ridicării cali
ficării, cit și in producție.

Pentru a lichida defecțiunile tn 
alimentarea cu energie electrică a 
unităților industriale, defecțiuni ce 
provin din vina personalului de la 
stațiile de transformare, conducerea 
întreprinderii de rețele electrice 
Pitești a trecut la o selecție rigu
roasă ș» a muncitorilor din stațiile 
de exploatare, a maiștrilor, tehnicie
nilor și inginerilor. Acțiunea prevede 
pregătirea sub forma învățămîntu- 
lui programat pe timp de o săptă- 
mină, după care -se trece la atestarea 
pe posturi a electricienilor ; cei care 
nu întrunesc punctajul necesar sînt 
Îndrumați spre munci corespunză
toare pregătirii și aptitudinilor lof. 
Evidențiem și faptul că în cadrul 
întreprinderii au absolvit cursurile 
de policalificare un număr însemnat 

de electricieni 
care au dobîndit 
noi meserij.

întrucît în ac
tualul cincinal în 
județul Argeș Va 
avea loc o creș
tere însemnată a 
numărului de sa
lariați, cu circa 
26 000, biroul ju
dețean de par
tid a cerut or
ganizațiilor de 
partid și conduce
rilor de unități de 
la fiecare loc de 
muncă să deter
mine de pe acum 
necesarul de ca
dre, ținîndu-se 
cont de virstă, 
sex, meserie, con
diții geografice, 
dar mai ales de 
gradul tot mai 
înalt al echipa
mentului tehnic 

cu care vor fi dotate noile între
prinderi.

Dat fiind importanța orientării șl 
selecției profesionale ca proces con
tinuu. ce începe încă din școală, se 
impune ca forurile centrale de resort 
să urgenteze elaborarea de programe 
comune de lucru, în care să se sta
bilească sarcini pentru toate minis
terele interesate și unitățile lor din 
subordine, astfel ca încă din acest 
an să se treacă la Înfăptuirea acțiu
nii de pregătire. De mare importantă 
este înființarea unor laboratoare de 
orientare și selecție profesională în 
fiecare județ și în cadrul centralelor 
industriale care să facă determinări 
pentru mai buna utilizare a forței 
de muncă.

Apare și necesitatea elaborării pe 
plan central a unor teste psihoteh- 
nice adaptate pe ramuri și meserii 
specifice, astfel incit să se asigure 
un caracter științific, unitar și orga
nizat acestei acțiuni deosebit de im
portante. In același timp, se impun 
măsuri mai energice pentru ca poli
calificarea să se realizeze încă din ca
drul școlii profesionale și liceelor 
industriale.

Desigur, ar fi meritat poate să fie 
înfățișate și alte aspecte ale proble
mei în discuție. Rezumîndu-mă la 
cele, dș #ț$,„ socotesc că ele se în
scriu în prevederile proiectului Legii 
referitoare la încadrarea și promo
varea personalului in unitățile socia
liste de stat, că au suficientă forță 
să demonstreze că soluționarea co
respunzătoare a problemelor tot mal 
complexe pe care le ridică dezvolta
rea economiei noastre în etapa ac
tuală impune ca o condiție primor
dială ridicarea nivelului de compe
tență a cadrelor, îmbunătățirea pre
gătirii profesionale a tuturor oame
nilor muncii.

Ing. Cornel PINZARU
secretar al Comitetului județean 
de partid Argeș

Avansează pregătirile 
pentru recoltare

In județele Olt, Dolj, 
Ialomița, Mehedinți, 
Teleorman, Constanța 
și Timiș, unde timpul 
călduros din ultimele 
zile a grăbit coacerea 
lanurilor de orz din 
soiurile timpurii, a în
ceput recoltarea. Cul
turile de cereale s-au 
dezvoltat normal și se 
întrevede o recoltă 
bună. Lucrătorii de pe 
ogoare urmează să 
strîngă cerealele păioa- 
se de pe aproape 3 mi
lioane hectare și să 
baloteze paie de pe

mai mult de 1 900 000 
hectare. Concomitent, 
trebuie să execute ară
turi pe 1 825 000 hec
tare, să lnsămînțeze 
culturi duble pe o su
prafață de peste 1 mi
lion hectare și să con
tinue lucrările de în
treținere a culturilor 
prășitoare. La efectua
rea acestui mare volum 
de lucrări, unitățile a- 
gricole de stat șl coo
peratiste folosesc un 
număr sporit de com
bine și alte mașini a- 
gricole. In acest an sta

țiunile pentru mecani
zarea agriculturii șl În
treprinderile agricole 
de stat au mai fost do
tate cu 7 200 tractoare 
de diferite tipuri, 600 
combine C-12, peste 
800 prese de balotat 
paie, 2 100 remorci bas
culante etc.

Pentru strîngerea re
coltei în 10—12 zile 
au fost făcute din vre
me pregătiri, cea mai 
mare parte din parcul 
de mașini fiind de pe 
acum pus în stare de 
funcționare.

adevărat munte de ciment. Este vor
ba de o încălcare flagrantă a obli
gațiilor contractuale ce le avea fur
nizorul cimentului.

Alteori, chiar și cele mai bune in
tenții ale furnizorilor de a livra în
treaga cantitate de materiale solici
tată sint zădărnicite de deficiențele 
ce se mențin în procesul de fabrica-

FLUXUL APROVIZIONĂRII
integral cantitățile de materiale co
mandate. Un exemplu : pentru șan
tierele Fabricii de produse cărbu- 
noase și al Uzinei de prelucrare a 
aluminiului — ambele din Slatina — 
Combinatul de materiale de con
strucții de la Tg. Jiu a livrat cu 265 
tone mai puțin ciment decit își asu
mase obligația prin contract. Ce e 
mai grav, cantitatea notată de fur
nizor în actele de expediție și, bine
înțeles, plătită de constructor era 
cea contractată și nu cea reală, afla
tă în vagoane. De ce 1 Răspunsul, 
care a constituit o vreme un 
adevărat mister, este simplu : lu
crătorii combinatului, de regulă, 
nu curățau vagoanele cu care se 
efectua transportul cimentului și din 
această cauză, cu timpul, pe fundul 
acestora s-a format o crustă de ci
ment nefolosibil. în greutate apre
ciabilă. „Plimbată" de pe'te 250 de 
ori de la combinat la Slatina, crusta 
a diminuat de fiecare dată greutatea 
transportului sosit cu o cantitate re
prezentând, după cum se vede, un

tie a acestora. Abaterile flagrante de 
la prescripțiile de calitate a unor 
materiale fac imposibilă folosirea 
lor de către constructor și, deși fur
nizorul și-a onorat în mod formal 
contractul, pe șantier activitatea 
stagnează. In trimestrul I a. c„ în
treprinderea șantiere construcții- 
montaj Brăila a primit întreaga can
titate de cărămizi comandată: 350 000 
bucăți. Aoest fapt n-a avut însă nici 
o însemnătate, căci peste 90 la sută 
din această cantitate s-a dovedit, to
tal necorespunzătoare și, ca atare, a 
fost returnată furnizorului — între
prinderea de produse ceramice din 
Sătuc — Buzău.

Lipsurile cantitative și deficiențele 
calitative la care ne-am referit pun 
în evidență concepția unor furnizori, 
potrivit căreia la recepția materiale
lor pe șantiere pot fi admise orice 
„rabaturi" de la prevederile contrac
telor încheiate, căci pînă la urmă ma
terialele tot sînt recepționate de către 
constructori, care nu au de unde lua 
altele în schimb.

— Faptul că de cele mai multe ori 
aceste neajunsuri sînt soluționate, 
nu constituie un motiv de satisfacție 
pentru noi — precizează ing. Ste- 
rian Cazacu, director general adjunct 
în Ministerul Construcțiilor Indus
triale. Nu e greu de văzut că rit
mul de lucru pe șantiere este frînait 
pînă la primirea unui nou lot de 
materiale, în timp ce cadrele tehnica 
se angrenează vrînd-nevrînd în discu
ții îndelungate . cu furnizorii, amî- 
nînd rezolvarea unor probleme mult 
mai importante din activitatea lor 
directă.

Deși insuficienta asigurare cu ma
teriale nu oonstituie ' o noutate, iar 
cauzele care o favorizează sânt cu
noscute, reglementarea riguroasă a 
mecanismului aprovizionării teh- 
nico-materiale a șantierelor da 
construcții se Iasă încă aștepta
tă. Consecințele serioase care se 
răsfrîng însă din această lacună 
asupra ritmului de execuție a lucră
rilor reclamă revitaiizarea tuturor 
pîrghiilor ce acționează în acest do
meniu : corelarea reglementărilor 
în vigoare și. în egală măsură, ini
țiative ■ energice din partea forului 
coordonator al producătorilor de ma
teriale, în speță Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții, pentru 
sporirea exigențelor în fiecare uni
tate. Un cuvint cu greutate au de 
spus și specialiștii din Inspectoratul 
de stat pentru controlul calității pro
duselor. care cunosc această situație 
nesatisfăcâtoare, dar intervin prea 
puțin pentru curmarea ei. Nu tre
buie uitat că îndeplinirea exemplară 
a planului de investiții este condițio
nată în bună mă.sură de aprovizio
narea ritmică cu materialele de con
strucții necesare.
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1
înființarea unor noi licee, secții si clase

9 9 9 9

cu predare^ în limba maghiară sau germană
în cadrul acțiunii de perfecționare 

■ învățămîntului de toate gradele, în 
conformitate cu hotărîrlle de partid. 
Ministerul Invățămintului împreună 
cu celelalte organe centrale care au 
In subordine școli, la propunerea or
ganelor județene de partid și de stat, 
au stabilit măsuri de completare cu 
noi unități a rețelei existente de școli, 
secții ți clase în care predarea se face 
într-una din limbile naționalităților 
conlocuitoare.

I. Începînd cu anul școlar 1971/1972 
«e vor Înființa, pe lingă unitățile șco
lare și secțiile care funcționează in 
prezent, următoarele noi licee de cul
tură generală, în care predarea se 
va face intr-o singură limbă — ma
ghiara sau germana :
A. — LICEE CU PREDARE ÎN

LIMBA MAGHIARA
1. Liceul ,.Alexandru Moghioroș" 

— Oradea, județul Bihor.
2. Liceul nr. 1 — Sf. Gheorghe, ju

dețul Covasna.
3. Liceul nr. 1 — Miercurea Ciuc, 

județul Harghita.
4. Liceul „Bolyai Farkas — Tg. 

Mureș, județul Mureș.
5. Liceul nr. 5 — Satu-Mare. jude

țul Satu-Mare.
6. Liceul cu limba de predare ma

ghiară — Timișoara, județul Timiș 
(prin transformarea în liceu a Școlii 
generale nr. 12).
B. — LICEE CU PREDARE ÎN

IAMB A GERMANA
1. Liceul „Johannes Honterus" — 

Brașov, județul Brașov.
2. Liceul nr. 2 — Sibiu, județul 

Sibiu.
3. Liceul „Nikolaus Lenau“ — Ti- 

.mișoara, județul Timiș.
II. Pentru anul școlar 1971/1972 se 

vor organiza secții sau clase cu pre
darea in limbile maghiară și germa
nă în cadrul următoarelor școli pro
fesionale și licee de specialitate :

A. Secții cu predarea in limba 
maghiară

L Școala profesională de construc
ts* — St- Gheorghe. din subordinea 
Consiliului popular al județului Co
vasna.

2. Școala profesională de construc
ții — Gheorghieni, din subordinea 
Consiliului popular al județului Har
ghita.

3. Școala profesională — Odorheiul 
Secuiesc, din subordinea Consiliului 
popular al județului Harghita.

B. Clase cu predarea in limba 
maghiară

1. Școala profesională — Arad, din 
subordinea Consiliului popular al ju
dețului Arad.

2. Școala profesională — Oradea, 
din subordinea Consiliului popular al 
județului Bihor.

3. Școala profesională de mecanici 
agricoli — Cadea Săcueni, județul 
Bihor, din subordinea Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

4. Școala profesională de mecanici 
agricoli — Valea lui Mihai, județul 
Bihor, din subordinea Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

5. Școala profesională „Steagul 
Roșu" — Brașov, județul Brașov, din 
subordinea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

6. Școala profesională — Săcele, 
Județul Brașov, din subordinea Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

7. Școala profesională de construc
ții — Cluj, din subordinea Consiliu
lui popular al județului Cluj.

8. Liceul agricol — Tg. Secuiesc, 
județul Covasna, din subordinea Mi
nisterului Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor.

9. Școala profesională de mecanici 
agricoli — Sf. Gheorghe, județul Co
vasna, din subordinea Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

10. Școala profesională de coope
rație — Sf. Gheorghe, județul Co
vasna, din subordinea Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum.

11. Școala profesională de industrie 
ușoară — Sf. Gheorghe, județul Co
vasna, din subordinea Ministerului 
Industriei Ușoare.

12. Liceul industrial de construc
ții — Sf. Gheorghe, din subordinea 
Consiliului popular al județului Co
vasna.

13. Liceul industrial pentru indus
tria lemnului — Miercurea Ciuc, ju
dețul Harghita, din subordinea Mi
nisterului Industriei Lemnului.

14. Școala profesională de mecanici 
agricoli — Odorheiul Secuiesc, jude
țul Harghita, din subordinea Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor.

15. Ucenicie la locul de muncă — 
Uzina „Vlahița", județul Harghita, 
din subordinea Ministerului Industriei 
Metalurgice.

16. Școala profesională de mecanici 
agricoli — Dumbrăvioara, județul 
Mureș, din subordinea Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

1.7. Școala profesională de indus
trializarea lemnului — Tg. Mureș, 
județul Mureș, din subordinea Minis
terului Industriei Lemnului.

18. Școala profesională „Metaloteh- 
nica“ — Tg. Mureș, județul Mureș, 
din subordinea Ministerului Industriei 
Ușoare.

19. Șcbala profesională — Tg. Mu
reș, din subordinea Consiliului popu
lar al județului Mureș.

20. Școala profesională de con
strucții — Tg. Mureș, din subordinea 
Consiliului popular al județului Mu
reș.

21. Școala profesională de construc
ții de mașini — Satu-Mare, din sub
ordinea Consiliului popular al jude
țului 'Satu-Mare.

Școala profesională de construcții— 
Satu-Mare, din subordinea Consiliu
lui popular al județului Satu-Mare.

C. — Clase cu predarea în limba 
germană

L Școala profesională — Arad, din 
subordinea Consiliului popular al 
județului Arad.

D. — Se vor preda în limba ma
ghiară obiectele de cultură generala 
la următoarele unități școlare ;

1. Liceul economic — Sf Gheor
ghe, din subordinea Consiliului 
popular al județului Covasna.

2. Liceul agricol cu proiil de con
tabilitate și merceologie agricolă — 
Odorheiul Secuiesc, juâciul ,Har-.. 
gnită, din subordinda Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

3. Școala de specializare postli- 
ceală sanitară — Odorheiul Secuiesc, 
din subordinea Consiliului popular al 
județului Harghita.

Candidații care se vor înscrie pen
tru concursul de admitere la unitățile 
școlare unde funcționează secții sau 
clase in limba de predare a națio
nalităților conlocuitoare, vor men
ționa în cererea de inscriere secția 
sau clasa pentru care optează.

Înscrierile pentru concursul de ad
mitere se fac pină in ziua de 24 
iunie a.c. inclusiv.

în funcție de rezultatul concursu
lui de admitere, de posibilitățile e- 
xistente, de dorințele elevilor și 
părinților se vor putea constitui clase 
cu limha de predare a naționalități
lor conlocuitoare și la alte unități 
școlare.

La concursul de admitere. în toate 
școlile profesionale și liceele de 
specialitate, candidații aparținînd na
ționalităților conlocuitoare pot sus
ține probele scrise, orale și practice 
in limba maternă la obiectele pe 
care je-au studiat în această limbă, 
asigurindu-se în acest scop în com
ponența comisiilor de concurs, cadre 
didactice de specialitate care cunosc 
limba maternă a candidaților.

In cererile de inscriere, acești can
didați vor menționa limba în care 
doresc să susțină probele de concurs.

LICEE CU PREDAREA 
PARȚIALĂ ÎN LIMBI 

STRĂINE
în lumina hotăririloc partidului cu 

privire la necesitatea ca școala să 
răspundă cit mai bine cerințelor unei 
formări culturale complete și exer
citării unei profesiuni iti condițiile 
societății moderne, s-a stabilit ca în
cepînd cu anul școlar 1971/1972 să 
funcționeze următoarele licee în care 
o parte din obiecte vor fi predate în 
limbi străine :

a. în limba engleză : Liceul „C. A. 
Rosetti“ din București și Liceul 
„Ady-Șincai“, cu Jimba de predare 
română și maghiară, din Cluj.

b. în limba franceză : Liceul rur. 36 
din București și Liceul nr. 3 din 
Craiova.

c. în limba germană : Liceul nr. 6 
din Iași și Liceul nr. 4 din Pitești, 
în afara liceelor cu predare in limba 
germană existente .sau a căror în
ființare a fost prevăzută mai sus.

d. în limha italiană : Liceul nr. 39 
din București.

e. în limba rusă : Liceul „Zoia 
Kosmodemianskaia" din București 
și Liceul nr. 10, eu limba de predare 
română și maghiară, din Cluj.

f. în limba spaniolă : Liceul nr. 15 
din București.

Concursul de admitere în aceste 
licee se desfășoară în două etape :

a. — Prima etapă are loc în perioa
da 20—23 iunie a.c. și constă într-o 
probă de selecție, eliminatorie. A- 
ceastă probă se desfășoară pe baza 
unui test de aptitudini lingvistice.

Pentru liceele în limba engleză, 
rusă și franceză, elevii care n-au 
studiat, în clasele V-VIIT limba 
străină pentru care este profilat li
ceul. dar care au învățat individual 
această limbă și au fost declarați 
admiși la testul de aptitudini lingvis
tice susțin și o probă orala de veri
ficare a cunoștințelor la nivelul pro
gramelor școlii generale. Pentru li
ceele în limba germană,,.,italiană. și 
spaniolă, candidații susțin numai 
testul de aptitudini lingvistice.

Candidații declarați admiși la pri
ma etapă se pot prezenta, în conti
nuare, la concursul de admitere în 
liceul respectiv. Candidații declarați 
respinși se pot înscrie la concursul 
de admitere la alte licee. •

b. — A doua etapă a concursului 
are loc în perioada 26 iunie — 3 iu
lie a. c. și constă din aceleași probe 
ca la celelalte licee de cultură ge
nerală.

La concursul de admitere se pot 
înscrie candidați din orice localitate.

Înființarea unor noi licee de specialitate

Mișcarea revoluționară desfășurată 
in 1821 în Țara Românească a avut o 
puternică influență in toate provin
ciile românești, răminind înscrisă în 
istorie ca un eveniment de excepțio
nală însemnătate pentru dezvoltarea 
poporului român în întregul său. Fe
nomenul se explică prin legăturile 
strinse dintre aceste provincii, legă
turi întemeiate pe conștiința tot mai 
inaltă a unității naționale, avînd ca 
nesecat izvor comunitatea de neam, 
limbă și similitudinea condițiilor de 
ordin social-economic, politic și cul
tural.

Istoriografia veche nu a dispus de 
suficiente documente pentru a evi
denția conexiunea mișcării revoluțio
nare din 1821 cu frămîntările sociale 
din celelalte provincii române. în lu
mina unor documente recent desco
perite, această conexiune apare în în
treaga ei întindere, exprimînd nu in
fluențe de suprafață, ci intercondițio- 
narea acțiunii forțelor sociale. Iar a- 
ceastă intercon- 
diționare sublini
ază procesul dez
voltării conver
gente a celor trei 
provincii — Țara 
Românească, Mol
dova și Transil
vania — în direc
ția constituirii 
națiunii române, 
a făuririi unei 
structuri statale 
unitare — proces 
considerabil ac
celerat, la înce
putul secolului al 
XlX-lea, sub im
pulsul extinderii 
relațiilor capita
liste. Prin întrea
ga ei desfășurare, 
prin ecoul puter
nic și acțiunile 
de solidaritate că
rora le-a dat naș
tere în Moldova, 
ca și în Transil
vania, mișcarea 
condusă de Tudor 
Vladimlrescu a 
constituit o ma
nifestare semnifi
cativă a conștiin
ței naționale a 
întregului popor 
român, iar însăși 
mișcarea în ansamblul ei a contribuit 
la dezvoltarea aceste conștiințe, la 
transformarea ei în acea puternică 
forță spirituală ce vrea să inspire 
marile mișcări de eliberare socială și 
națională din deceniile următoare.

Date binecunoscute atestă legătu
rile mișcării conduse de Tudor Vla- 
dimirescu cu mișcările sociale și po
litice din Moldova. Momentele prin
cipale ale acțiunii lui Tudor — în
cepînd cu izbucnirea in leagănul ol
tenesc și pînă la extinderea de-a 
lungul întregii Țări Românești, ocu
parea Capitalei, deținerea puterii și 
apoi tragica înfringere — se împle
tesc strins cu evenimente semnifica
tive care au avut loc în Moldova — 
trecerea oastei lui Ipsilanti, răscoale 
locale, frămîntări politice, lupte cu 
tur -ii etc. Legăturile dintre mișcările 
revoluționare din cele două princi
pate și-au găsit o elocventă expresie 
în cunoscutul demers al lui Tudor 
către divanul Moldovei spre a stabili 
o acțiune comună, ineît, ca „unii ce 
sîntem de un neam, de o lege și supt 
aeeeași stăpinire", „să putem cîștiga 
deopotrivă dreptățile acestor prinți- 
paturi, ajutorindu-ne unii pe alții".

în cuprinsul acestui articol vom 
stărui mai mult asupra răsune
tului mișcării în Transilvania. Pro
pagarea undelor seismului social din 
Țara Românească a întîlhit aici un’ 
mediu de rezonanță deosebit de recep
tiv, pentru că, pe lingă faptul că între 
provinciile românești existau strînse 
legături, pe fondul cărora se dezvol
tă conștiința interdependenței și a 
comunității de soartă, în Transilvania 
existau adînci contradicții sociale și 
naționale — contradicții care încă 
la finele secolului al XVIII-lea ge
neraseră răscoala condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan (1784—1785), apoi 
faimosul „Supp'ex libellus Valacho- 
rum“ (1791), curentul înnoitor de idei 
promovat de Școala Ardeleană.

Eforturile de supraviețuire ale orin- 
duirii feudale. în condițiile dezvoltă
rii capitalismului, politica de înăs
prire a asupririi naționale promovată 
de aristocrația maghiară cu aoordul 
cercurilor conducătoare habsburgice, 
au agravat considerabil aceste con
tradicții- în ceea re privește țărăni

mea iobagă care forma majoritatea 
populației românești din Transilva
nia. situația ei a evoluat în direcția 
accentuării dependenței de feudali, a 
îngrădirii liberei strămutări, a spori
rii obligațiilor, îndeosebi a celor în 
muncă. La începutul secolului al 
XlX-lea, procesul deposedării țără
nimii de păminturi a luat proporții 
ample, provocînd tulburări și 
chiar răscoale locaie in Alba de Jos, 
la Dej, Huedin, în Banat ș.a. Ta
bloul cutremurător al vieții iobagu
lui român transilvănean, înfățișat de 
Simion Bărnuțiu în discursul său de 
pe Cîmpia Libertății de la Blaj 
(14 mai 1848), este cel puțin tot atit 
de adevărat și pentru perioada din 
preajma anului 1821. „Poporul, pe 
care nu-I apără nici o lege, e scos 
la sapă, la seceră sau la alte lucruri. 
Pe iobagi ii inșiruiesc ișpanii și ju- 
deții domnești, ii mină apoi ca pe 
vite cu bățul de alun, de se inalță un 
nor de praf în urma lor ca în urma

festarea sentimentelor de devotament 
față de tot ceea ce simboliza Tudor a 
luat forme impresionante care amin
tesc de fapte similare din preajma 
răscoalei lui Ho.ea ; astfel, erau 
frecvente cazurile cind în grupuri de 
țărani, se simula „citirea" unei ..pro
clamații" — care era în realitate un 
fel de mesaj oral anonim, cel care îl 
răspindea fiind de fapt neștiutor de 
carte : „Se face înștiințare că de că
tre răsărit s-a ridicat un crăiuț, ce-i 
e numele Todoraș... o da și intr-acoa- 
ce ca să facă și aicea dreptate".

Extraordinara receptivitate a tutu
ror mediilor sociale față de știrile 
amintite, descifrarea semnificațiilor 
lor profunde în funcție de pozițiile 
și interesele lor specifice a produs 
o vie frămintare generală. întocmai 
ca și mișcarea revoluționară a lui 
Tudor Vladimirescu, mișcările țără
nimii transilvănene erau îndreptate 
împotriva nobilimii ca clasă : „Un 
grup de oameni strinși in fata casei
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Ministerul învățămîntului aduce la 
cunoștință că, în afara liceelor de 
«pecialitate existente, cuprinse in 
îndrumătorul privind admiterea în 
aceste licee pentru anul școlar 1971— 
1972, se mai înființează următoarele 
unități de invățămint :

Liceul economic — Alba Iulla, cu 
«pecialitatea : evidență economică — 
merceologie ;

Liceul industrial de construcții — 
Arad, cu specialitățile : construcții 
civile și industriale ; instalații pentru 
construcții ;

Liceul industrial de petrol — Pi
tești, cu specialitățile : electromeca- 
nică-foraj extracție ; forajul sonde
lor și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze ;

Liceul industrial — Pitești, cu spe
cialitățile : construcții civile și in
dustriale ; instalații pentru con
strucții ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini — CÎmpulung Muscel, cu 
specialitățile : prelucrări prin aș- 
chiere ; automobile și tractoare ;

Liceul industrial pentru industria 
lemnului — Bacău, cu specialitatea : 
tehnologia celulozei, hîrtiei și fibrelor 
artificiale ;

Liceul industrial de petrol — Moî- 
nețti, cu specialitățile : forajul son
delor și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze ; electromecanică-foraj 
extracție ;

Liceul industrial de poștă și tele
comunicații — Bacău, cu specialită
țile : exploatarea rețelei poștale și 
de telecomunicații ; electromecanică 
— telecomunicații P.T.T.R. ;

Liceul industrial de chimie — Ora
șul Victoria, cu specialitățile : apa
rate de măsură și automatizări în 
industria chimică ; tehnica analizelor 
fizico-chimice ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini „Steagul Roșu" — Brașov, 
cu specialitățile : prelucrări prin 
așchiere ; prelucrări la cald ; auto
mobile și tractoare ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini — Zărneșii, cu specialită
țile : prelucrări prin așchiere ; ma
șini și utilaje ;

Liceul industrial — Brăila. cu 
specialitatea : depanarea aparatelor 
de radio și televiziune ;

Liceul industrial pentrn Industria 
lemnului — Caransebeș, cu speciali
tățile : exploatări. construcții și 
transporturi forestiere ; industriali
zarea lemnului ;

I.iceul economic — Reșița, cu spe
cialitățile : evidență economică-pla- 
nificare ; comerț-merceologie ; eco
nomia turismului ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini — Clu.i, cu specialitățile : 
prelucrări prin așchiere ; mașini și 
utilaje ;

Liceul industrial pentru industria 
alimentară — Cluj", cu specialitățile : 
chimia produselor alimentare ; elec
tromecanică — industria alimentară:

Liceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții — Turda,

cu specialitatea : materiale de con
strucții ;

Liceul pentru prelucrarea automată 
a datelor — Cluj, cu specialitatea : 
prelucrarea automată a datelor ;

Liceul industrial — Constanța, cu 
specialitatea : depanarea aparatelor 
de radio și televiziune ;

Liceul economic — Sf. Gheorghe. 
cu specialitatea : evidență economi- 
că-merceologie :

Liceul industrial de petrol — Tir- 
goviște. cu specialitățile : forajul 
sondelor și exploatarea zăcămintelor 
da petrol și gaze ; topografie ;

Liceul industrial de transporturi — 
Galați, cu specialitatea : electrome
canică — nave și instalații portuare;

Liceul industrial minier — Motru, 
cu specialitățile : electromecanică mi
nieră ; exploatări" miniere ;

Liceul .industrial pentru industria 
lemnului — Tg. Jiu, cu specialită
țile : exploatări, construcții și trans
porturi forestiere ; industrializarea 
lemnului ;

Liceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții — Tg. Jiu. 
cu specialitatea : electromecanică — 
industria materialelor de cohstrucții ;

Liceul industrial pentru industria 
lemnului — Miercurea Ciuc, cu spe
cialitățile : exploatări, construcții și 
transporturi forestiere ; industrializa
rea lemnului ;

Liceul pentru prelucrarea automa
tă a datelor — Iași, cu specialita
tea : prelucrarea automată a date
lor ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini — Tr. Severin, cu specia
litățile : prelucrări prin așchiere ; e- 
lectromecanică — nave și instalații 
portuare ;

Liceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții — Roman, 
cu specialitatea : electromecanică-in- 
dustria materialelor de construcții ;

Liceul industrial de metalurgie — 
Slatina, cu specialitățile : extracția 
metalelor neferoase ; prelucrarea me
talelor neferoase ; electromecanică — 
metalurgie neferoasă ;

Liceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții — Scăeni, 
cu specialitatea : electromecanică-in- 
dustria materialelor de construcții ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini — Sibiu, cu specialitățile ; 
prelucrări prin așchiere ; mașini și 
utilaje ; automobile și tractoare ;

Liceul industrial de petrol — Me
diaș. cu specialitățile : forajul son
delor și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze ; electromecanică — 
foraj-extracție ;

Liceul pentru prelucrarea automa
tă a datelor — Timișoara, cu spe
cialitatea : prelucrarea automată a 
datelor ;

Liceul industrial — Vaslui, cu spe
cialitățile : construcții civile și in
dustriale ; Instalații pentru con
strucții ;

Liceul industrial pentru construcții 
de mașini — Bîrlad, cu specialita
tea : prelucrări prin așchiere ;

Liceul industrial de chimie — Rm.-

Vilcca, cu specialitățile : tehnologia 
chimică organică ; tehnologia chimi
că anorganică ; utilaje în industria 
chimică ;

Liceul industrial de arhitectură- 
București, cu specialitatea : arhitec
tură și sistematizare ;

Liceul industrial pentru industria 
materialelor de construcții-București, 
cu specialitățile : materiale de con
strucții ; electromecanică — industria 
maierialelor.de construcții ;

Liceul industrial — București, cu 
specialitățile : prelucrări la cald ; 
exploatare, întreținere și reparații 
auto ; eletromecanlcă-utilaje de con
strucții ; electromecanică-mijloace de 
transport urban ;

Liceul industrial de alimentație pu- 
blică-București, cu specialitatea : a- 
limentație publică ;

Liceul economic-București, cu spe
cialitatea : economia turismului ;

Liceul agricol-București, cu specia
litatea : apicultura.

Concursul de admitere constă din :
a) O probă scrisă și orală la mate

matică, o probă scrisă și orală la a- 
legere între limba și literatura ro
mână sau fizică, pentru specialitățile: 
mecanică fină și optică ; electronică 
industrială ; depanarea aparatelor de 
radio și televiziune; electromecanică; 
prelucrarea metalelor neferoase ; ar
hitectură și sistematizare ; tehnica a- 
nalizelor fizico-chimice ; topografie ; 
prelucrarea automată a datelor.

b) O probă scrisă și orală la mate
matică, o probă scrisă și orală la ale
gere între limba, și literatura română 
sau chimie la specialitățile ; tehnolo
gia condiționării și livrării produse
lor petrochimice ; extracția metale
lor neferoase ; alimentație publică ; 
evidență economică-merceologie.

c) O probă scrisă și orală la mate
matică, o probă scrisă și orală la ale
gere intre limba și literatura română 
sau științe biologice la specialitatea : 
apicultură.

d) O probă scrisă și orală la ma
tematică, o probă scrisă și orală la 
alegere intre limba și literatura ro
mână sau geografia României la spe
cialitatea : economia turismului.

e) O probă de aptitudini muzicale 
eliminatorie, probe scrise și orale la 
limba română și matematică, o pro
bă orală la istoria României, la spe
cialitatea ; învățătoare-maistră.

Programele pentru concursul de ad
mitere au fost publicate în Gazeta în- 
vățămintului din lunile ianuarie și 
martie a.c. înscrierile pentru concurs 
se fac pînă in ziua de 24 iunie a.c.

Informații suplimentare se pot ob
ține la liceele de specialitate.

Candidații aparținînd naționalități
lor conlocuitoare pot susține probele 
scrise și orale în limba maternă la 
obiectele pe care le-au studiat în a- 
ceastă limbă. specificînd aceasta 
în cererile de înscriere și asi
gurindu-se, in acest scop, în 
componența comisiilor de concurs 
cadre didactice de specialitate care 
cunosc limba maternă a candidaților.

carelor ce merg pe drumul țării. 
Cind bărbatul e la cărat de griu, de 
fin, de vin domnesc sau la arat in 
alodiul domnesc, atunci femeia mun
cește in curtea domnească, la cernut, 
la dires (diretecat), la scos de cînepâ, 
la tors ; casa iobagului e rămasă nu
mai in grija pruncului din leagăn... 
Cind vine acasă de la domni, atunci 
il mină la drum, și la comitat și la 
poștării". ...Domnii „nu se mai mul
țumesc cu ziua de lucru, ci pretind 
lucrul cu ruptul la clăile de fin, in
cit iobagul trebuie să facă ziua din 
noapte și a munci cu toată casa sa, 
ca să poată împlini ceea ce îi im
pune domnul peste măsură".

Este de remarcat, ca o altă trăsă
tură distinctivă a dezvoltării Tran
silvaniei în această perioadă, inten
sificarea legăturilor cu Țara Româ
nească și Moldova — economiile ce
lor trei țări române fiind tot 
mai accentuat complementare. Co
merțul sporește considerabil, con
tribuind la dezvoltarea capitalis
mului. Este cunoscut faptul că însuși 
Tudor Vladimirescu avea legături 
personale mai vechi cu elemente ale 
burgheziei comerciale din Transilva
nia și Austria. Este epoca în care 
de-a lungul regiunii subcarpatice, 
din Bucovina și pină în Oltenia, se 
întemeiază numeroase sate de țărani 
transilvăneni trecuțl peste munți.

In aceste condiții, este pe deplin 
de înțeles faptul că știrile despre iz
bucnirea răscoalei din 1821 in Țara 
Românească s-au răspîndit în Tran
silvania cu Iuțeala fulgerului. Nume
le Vladimirescului era pe buzele tu
turor, forma sa diminutivală (Todo- 
raș, Todoruț) indicînd nu numai o 
afecțiune deosebită pentru persona
litatea acestuia, ci și aderența la cau
za revoluției. De fapt, mișcarea din 
1821 din Țara Românească a constituit 
nu atit cauza, cit prilejul pentru iz
bucnirea fățișă a conflictelor sociale 
și naționale din Transilvania. Țărăni
mea transilvăneană era convinsă că 
imediat după atingerea obiectivelor- 
revoluției din Țara Românească, Tu
dor Vladimirescu va trece munții spre 
a face și aici dreptate, stabilind chiar 
și data acestui eveniment atît de dorit 
— ziua onomastică a lui Tudor. Mani

judelui (la Rapolt — n.n.) — se men
ționează intr-un document al vremii 
— spuneau că în surind se va pro
duce mare răfuială intre poporul ro
mân șl proprietari, iar proprietarii se 
tem deja de aceasta". Nesupunerile 
la lucru și la îndeplinirea celorlalte 
obligații ale țăranilor față de nobili 
devin tot mai frecvente în Transil
vania. luînd proporții amenințătoare, 
în unele comune din Alba s-au tras 
clopotele ca pe timp de răscoală, 
pregătindu-se judecarea nobililor, în
tocmai cum se petreceau lucrurile 
în Țara Românească și cum se petre
cuseră în timpul lui Horea.

Solidaritatea țărănimii române cu 
mișcarea Iui Tudor, intensitatea fră- 
mintărilor sociale au consternat Și 
inspăimintat clasele stăpinitoare. 
Imediat după izbucnirea mișcării lui 
Tudor Vladimirescu, Ministerul de 
Externe de la Viena, adresindu-se 
cancelariei aulice transilvane, expri
ma clar această îngrijorare. „în orice 
altă parte a Imperiului s-ar fi pro
dus mișcarea, am fi privit cu liniște 
desfășurarea evenimentelor, simple 
măsuri de prevedere ar fi ajuns. Dar 
în Transilvania, unde o mare parte 
a locuitorilor sc compune din oameni 
care prin origine, nume, datini și 
limbă sini așa de strins înrudiți cu 
locuitorii Țării Românești, unde deci 
concursul unor împrejurări și relații 
poate atribui exemplului rău șl ten
tațiilor vecinilor o eficacitate directă 
și puternică" — se opina în acest 
document — sărut necesare măsuri 
mai severe. îngrijorarea era . moti
vată deci, atit din considerente de or
din social — de puternicele frămîn
tări interne ale țărănimii — cit șt de 
ordin național ; ele se împleteau 
strins și reînviau pericolul real al 
unei noi „horiade", adevărat coș
mar al claselor dominante.

Cornițele de Hunedoara sublinia 
intr-un raport : „Toate împrejurările 
arată că țărănimea română de aici 
privește cu simpatie evenimentele 
din Țara Românească și, in caz că 
s-ar produce o incursiune din partea 
aceea, s-ar arăta desigur dispusă să 
i se alăture". Iar intr-un memoriu al 
nobilimii din Hunedoara se aprecia : 
„Știrile care în fiecare zi vin tot mai

numeroase din toate părțile comita
tului ne incredinfcază in mod neîn
doielnic că poporul e pregătit de * 
răscoală generală, îndreptată împo
triva nobilimii și amenințind deopo
trivă și monarhia". Cercetările cela 
mai noi (datorate prof, emerit Dan 
Popescu-Lugoj) au scos la Iveală 
aspecte deosebit de interesante refe
ritoare la ecoul aceleiași mișcări in 
Banat.

In fața situației ce s-a creat, pri
mele măsuri ale autorităților au fost 
intensificarea pazei și a controlului 
la granița cu Țara Românească, 
pentru a se preîntimpina infiltrarea 
elementelor „primejdioase". Întărirea 
militară a ținuturilor mai amenință
toare, indeosebi a celor de unde por
nise răscoala Iui Horea. Erau supra- 
vegheați în mod deosebit oierii arde
leni. care, datorită trecerii lor per
manentă de pe o parte pe alta a Car- 
paților, erau considerați ca purtători 
virtuali ai unor idei ale revoluției ; 

de asemenea, că
lugării, suspectați 
că ar colporta in
formații și „idei 
periculoase". Mă
suri de suprave
ghere specială au 
fost luate și în 
privința regimen
telor românești 
de grăniceri, în
deosebi a celui 
năsăudean.

Ridicarea ar
melor de la toți 
cei care le pose
dau a fost un alt 
indiciu al pani- 
cei ce a cuprins 
stăpinirea. Dar 
„chiar dacă vor 
lua armele, to
poarele tot nu le 
pot lua... să ne 
rămină măcar u- 
nul, și cu acela 
vor ști să-și facă 
(cite) o măciucă 
mare. Să dea dum
nezeu numai nn 
timp din acela !“ 
— asemenea gin- 
duri și intenții 
ne transmit do
cumente ale vre
mii.

Autoritățile au 
recurs și la intense acțiuni de pro
pagandă contrarevoluționară, la pre
zentarea falsă a evenimentelor și 
utilizarea bisericii pentru „liniștirea" 
spiritelor. In tot cursul acestor atît 
de agitate evenimente, organele re
presive au operat numeroase ares
tări, urmate de procese și cercetări 
minuțioase, avind ca scop descope
rirea ramificațiilor fiecărui zvon — 
înfricoșător pentru stăpini și dătător 
de speranțe pentru cei multi — in- 
năbușirea vreunor societăți conspira
tive, secrete.

Măsurile preventive ale autorități
lor, deosebit de vigilente, explică, în 
parte, faptul că tensiunea crescindă. 
socială și politică, din Transilvania 
anului 1821, nu a depășit totuși punc
tul critic. Dar hotărâtor a fost sfirși- 
tul tragic al lui Tudor, faptul că e- 
roica sa mișcare revoluționară a fost 
înfrântă. Condițiile specifice, de or
din social-economic și politic, din 
Transilvania deceniilor ce au urmat, 
criza vechii orânduiri au făcut ca ac
țiunile de luptă ale maselor popu
lare pentru eliberare socială și a- 
firmare națională să continue cu o 
intensitate sporită.

Prin remarcabilul ei răsunet, ca și 
prin urmările sale, mișcarea revolu
ționară din 1821 ne apare astfel nu 
ca o mișcare limitată la Oltenia, sau 
■la Țara Românească, ci ca una ex- 
priniind aspirațiile întregului popor 
de libertate, independență națională, 
dreptate socială. Aceste năzuințe, co- 
respunzînd legilor progresului isto
ric vor dobîndi o expresie superi
oară în apriga Încleștare a revolu
ției de la 1848—1849, precum și în 
întreaga perioadă pină la Unirea din 
1918.

Deplina eliberare națională și so
cială avea să devină realitate în anii 
socialismului, cind prin lupta sa re
voluționară, sub conducerea comuniș
tilor, poporul român și-a cucerit cu 
adevărat libertatea, a devenit stăpîn 
al soartei sale, făurindu-și o viață 
nouă.

Alexandru PORȚEANU 
cercetător principal 
la Institutul de istorie
„N. larga"

După cum s-a anunțat, în cursul 
lunii trecute s-a deschis cea de-a 
Vl-a bienală a artiștilor plastici a- 
matori. Actuala ediție a bienalei 
artiștilor amatori — închinată aniver
sării Partidului Comunist Român — 
a înmănuncheat peste 400 de lucrări, 
abordind o tematică de o mare bo
găție și varietate : de la scene inspi
rate din trecutul istoric al poporului 
român, din lupta sa pentru dreptate 
și libertate socială și națională, la 
scene relevînd marile realizări ale 
noii noastre orinduiri și peisajul pa
trie; socialiste.

In conformitate cu aprecierile ju
riului expoziției, cele mai i-eușite 
lucrări prezentate au fost premiate, 
după cum urmează :

PICTURĂ

Premiul I: A?tlleanu Mihai 
(tipograf, 1. P. Cluj) pentru lucră
rile „Doftana 1“ și „Doftana 11“ : 
Gheorghe Sturza (pensionar, Boto
șani) pentru lucrările „Grivița 1933" 
și „Parcul Eminescu" ; Mărie Ion 
(muncitor, C.E.I.L.-Bacău) pentru 
ciclul de lucrări „Obiceiuri".

Premiul II I Mu&ur Constantin 
(pantofar, Timișoara) pentru lu
crarea „Porumbei" ; Ocoș Elisaveta 
(com. Săvirșin, jud. Arad) pentru 
lucrarea „Vin dubașii" ; Acuidîs 
Gheorghios (pontator, depozitul de 
mobilă-Oradea) pentru lucrările „Bă- 
trîna" și „Despărțirea" ; Gheorghe 
Mitrăchiță (cooperator, com. Bîrca, 
jud. Dolj) pentru lucrările inspirate 
din viața satului de ieri și de azi ; 
Bird Pavel (pensionar, Arad) pentru 
ciclul de lucrări inspirate din natura 
țării noastre.

Premiul III: ZuIian 10sif 
(muncitor, întreprinderea minieră 
Baia Sprie) pentru lucrarea „Joc" ; 
Vasile Filip, (mecanic, întreprinde
rea minieră Baia Sprie) pentru lu
crarea „Portret" ; Nicolae Valeria 
(casnică, Ploiești) pentru lucrarea 
„Lupta cu natura" ; Robert Scrip- 
caru (pensionar, București) pentru 
lucrarea „Cartier nou" ; Constantin 
Stănică (muncitor, uzina „Autobu
zul" București) pentru lucrarea „Par
cul Libertății" ; Marin Văduva (pen
sionar, București) pentru lucrarea 
„Luptele de la Băneasa" ; Dumitrescu 
Gheorghe (pensionar, Titu, jud. Dîm
bovița) pentru lucrarea „Odihnă" ; 
Metaxa Grigore (inginer. Stațiunea 
de cercetări viticole Blaj) pentru lu
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crarea „Peisaj" ; Meitoiu Elena (cas
nică, București) pentru lucrarea 
„Peisaj nordic" ; Maria Constan
tin (casnică, Craiova) pentru lu
crarea „Eoierii se predau lui Tudor 
Vladimirescu" : Ștefan Debrețeni 
(pensionar. Pitești) pentru lucrarea 
„Inundație" ; Sava Corneliu (actor, 
Teatrul de Stat din Galați) pentru 
lucrarea „Nunta" ; Protopopescu 
Cleopatra (pensionară, Cluj) pentru 
lucrarea „Nuntă in Oaș" ; Vasile Vî- 
col (muncitor. Vaslui) pentrii lucra
rea „După meci".

DESEN Șl GRAVURĂ — 
DESEN COLORAT

PrCmîUl I ‘ Vasi,e I°n’ci (mun
citor, Satu-Mare) pentru lucrările 
„Ciclu sătesc" ; Ion Stan-Pătraș

Premiul II: Scurtu Petre <pen- 
sionar M.F.A., comuna Roșu, jud. Il
fov) pentru lucrarea „Fiara, anima
lele și victima" ; Gavriș Petru (elev, 
Oradea) pentru lucrarea „Balada".

Premiul III:Sefer Petru (elev- 
Deva) pentru lucrarea „Vasile 
Roaită" ; Teică Aristide (actor, 
Ploiești) pentru lucrarea „îngemă
nare" ; Tomozei Maria (medic. Poli
clinica ,,Batiștei“-București) pentru 
lucrarea „Maternitate" ; Constantin 
A. Zorlescu (inginer. Rm. Vilcea) 
pentru lucrarea „Aripa verticalei".

METAIOPLASTIE, 
INTARSIE, RELIEF

Premiul I : Mlhut Gheorghe

Premiile bienalei 
artiștilor amatori

(cooperator, comuna Săpînța. jud. 
Maramureș) pentru lucrarea „Pe
rina" ; Durugy Paul (cofetar, Tirnă- 
veni, jud. Mureș) pentru lucrarea 
„Strada".

Premiul II: Vonica Dumitru 
(medic, Cluj) pentru lucrarea „Com
poziții" ; Cosefciuc Florența (cas
nică. Bacău) pentru ciclul de desene 
„Nunta" ; „La drum".

Premiul III: Tite Annta (coo_ 
peratoare (comuna Săpînța, jud. Ma
ramureș) pentru lucrarea „Intre două 
fete" ; Seieșan Ferdinand (elev. 
Școala populară de artă din Tg. Mu
reș) pentru lucrarea „Cadențe" I și 
„Cadențe" II.

SCULPTURĂ

i iemiul I ’ Constantin Vasi- 
lescu (pensionar, Clubul uzinelor 
„1 Mai" Ploiești) pentru ciclu! de 
lucrări „Bucureștii de odinioară".

(pensionar, Turnu Severin) pentru 
ciclul „Scene istorice".

Premiul II :Tama? Pa>l (insta
lator de apă, Tg. Mureș) pentru lu
crarea „Vinător de șerpi" ; Cofofan 
Vasile (medic, Iași) pentru lucrarea 
„Voievod"

Premiul III: Ghcor«hiu M|ha* 
(lăcătuș, Brăila) pentru lucrarea 
„Curtea de Argeș".

ARTA DECORATIVA

Premiul II •
(proiectantă, Brasov) pentru lucra
rea „Carpetă decorativă" ; Paraschi- 
vescu Onorina (pensionară, Bucu
rești) pentru lucrarea „Marea" ; 
Matei Paul (electromecanic, Bucu
rești) pentru lucrarea „Basmul bă
trânului zid" ; Păunescu Antoaneia 
(bibliotecară. București) pentru lu
crarea „Tapiserie" ; Cornelia Mă-
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nescu (profesoară. București) pentru 
lucrarea „Cergă".

Premiul III: E1,sabet* ș*ef&- 
nîfă (casnică, Cimpulung-Muscel, 
jud. Argeș) pentru lucrarea „Ba
ladă populară" ; Cocoș Alexandrina 
(casnică, București) pentru lucrarea 
„Tavă decorativă" ; Eliza Oprișescn 
(casnică, București) pentru lucrarea 
„Colier" ; Teodorcscu Mihaela (cas
nică, București) pentru ciclul „Mio
rița".

PREMIILE SPECIALE 
ALE UNIUNII ARTIȘTILOR 

PLASTICI
Ion Ntță-Nicodin (pensionar, com. 

Brusturi, jud. Arad) pentru lucrările 
de pictură expuse ; Koncz loan (coo
perator, corn. Chendu. jud. Mureș) 
pentru lucrările de sculptură expuse.

PREMIUL REVISTEI 
„CLUBUL"

Grigorescu loan (medic. Spitalul 
din Cîmpulung Muscel, jud. Argeș) 
pentru lucrările de pictură expuse.

PREMIUL SPECIAL 
AL ZIARULUI „MUNCA"

Negru Gheorghe (muncitor fores
tier, com. Lerești, jud. Argeș) pen
tru lucrarea „Peisaj forestier".

Au mai fost acordate premii spe
ciale următoarelor cercuri de artă 
plastică, cele mai bine reprezentate 
in expoziție : Cercul de artă plasti
că de la Clubul minier Baia Sprie ; 
cercul de artă plastică al Căminului 
cultural Cîmpenița. jud. Mureș : 
cercul de artă plastică al Casei de 
cultură a Sectorului 5 — București ; 
oercul de artă plastică al Clubului 
uzinelor „1 Mai" — Ploiești ; clasa 
de artă plastică de la Școala popu
lară de artă Bacău.

De asemenea, a fost acordat un 
număr însemnat de mențiuni expo
zanților din rindul artiștilor amatori.

Expoziția republicană a artiștilor 
amatori de la orașe și sate rămîne 
deschisă, în sălile de expoziții ale 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din București, pînă la sflrșl- 
tul lunii iunie.

(Agerpres)

maierialelor.de
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Mulți am fost și vom 
fi mereu tentați să 
descriem Lotrul, să-1 
cuprindem in cuvinte. 
Dar Lotrul este greu 
de descris, greu de 
cuprins. Am să las 
doar gîndul să plu
tească pe deasupra 
lui ; acolo, la Rudă- 
reasa-Mănăileasa ; a- 
colo la Haneș, pe dea
supra stațiunii turisti
ce și pe deasupra ate
lierelor centrale de la 
Voineasa ; am să zbor 
puțin pe la cataractele 
Lotrului, pe deasupra 
barajului de la Vidra, 
pe deasupra lacului de 
acumulare de la Vidra 
și pe deasupra altei 
splendide stațiuni tu
ristice care se ridică pe 
platourile înalte de la 
Puru. deasupra mare
lui lac de acumulare. 
Am să las gîndul să 
plutească pe deasupra 
munților, pe deasupra 
marilor obiective ale 
vastului sistem hidro
energetic ; la. Rudă- 
reasa, la Mănăileasa, 
la Malaia, la centrala 
subterană de la Ciun
get.

Marele șantier al 
sistemului hidroener
getic de pe Lotru se 
întinde pe aproxima
tiv zece mii de kilo
metri pătrați de munți 
și văi, platouri, păduri, 
rîuri, prăpăstii, to- 
renți ; un imens labi
rint verde, răsunînd 
de căderi de ape. 
Munți și văi și pră
păstii și păduri alcă
tuiesc o adevărată uzi
nă a naturii, frămîn- 
tînd în adîncurile ei 
fulgerele cerului, ploi
le, zăpezile, izvoare, 
torenți, rîuri, cascade. 

Lotrul este împăratul 
acestor ținuturi fan
tastice : străbate locuri 
uriașe, frumuseți u- 
riașe, pentru care ori
cine dintre noi și-ar 
dori să fie Lotru ca să 
le poată străbate, să le 
poată avea. Lotrul este 
un uriaș arbore încăr
cat cu fulgere.

Dar Lotrul ne mai 
amintește ceva : isto
ria pe care o trăim, 
istoria pe care o fău
rim. Dacă natura a 
creat aici o capodope
ră a ei, constructorii 
socialismului creează 
la rindul lor o mare 
și ingenioasă capodo
peră : sistemul hidro
energetic de pe Lotru. 
Marile vocații natura
le, incandescentele pa
siuni ale Lotrului au 
fost preluate acum de 
constructori și puse 
sub semnul rațiunii, cl 
tehnicii moderne și al 
puterii construcției so
cialiste. Sub semnul 
marilor vocații ale oa
menilor cu care sea
mănă. Acest Lotru — 
viteaz împărat al mun
ților — este acum 
prins în uriașul năvod 
de beton și oțel, de 
tuneluri, baraje, stații 
de pompare, lacuri de 
acumulare, aducțiuni 
subterane întinse asu
pra lui din toate păr
țile, pînă cînd va fi 
adunat în marele lac 
de acumulare de la 
Vidra, înconjurat de 
crestele munților, la 
înălțimea de 1 300 m. 
De acolo, prin tunel 
— aducțiunea princi
pală de 14 km — apoi 
prin galeria forțată, va 
ajunge cu o cădere de 
812 metri în centrala 

subterană de la Ciun- 
get și se va transforma 
in energie electrică.

întregul sistem al 
Lotrului este străbătut 
de o rețea de galerii, 
tuneluri, puțuri, tota- 
lizind aproximativ 150 
km și care intercep
tează pe sub roca 
munților fiecare rîu și 
le conduce pe toate în 
marele lac Vidra.

După ce va fi adunat 
— rîu cu rîu — de pe 
aproape zece mii de 
kilometri pătrați ; du
pă ce fiecare afluent 
al Lotrului va cobori 
în puțuri adinei și 
va călători prin lungi 
tunele de aducțiu- 
ne și prin lacuri de 
acumulare secundare ; 
după ce, prin stații u- 
riașe de pompare, a- 
pele tuturor acestor 
rîuri vor fi ridicate 
100—200 m și împinse 
din nou prin lungi tu
neluri în marele lac 
de la Vidra — iar de 
acolo, prin tunelul de 
aducțiune, prin con
ducta forțată și prin 
acea cascadă de 812 
metri, în turbinele 
centralei subterane, la 
Ciunget — vestitul, 
fermecătorul, irezisti
bilul Lotru va deveni 
inaltă tensiune.

Va fi păcat că acea 
cascadă, creată Lotru
lui de către oameni, 
cu o înălțime de 812 m, 
la centrala subterană 
Ciunget, nu va putea 
fi privită sub cerul li
ber, pe fundalul mun
ților, și va trebui nu
mai să ne-o imaginăm 
ca pe un fulger înalt 
închis într-un splendid 
blindaj de oțel, în u- 
riașa carcasă de beton 

armat din adîncul 
muntelui.

Aceasta va fi cea 
mai mare, cea mai im
presionantă și cea mai 
secretă ipostază a Lo
trului. Nimeni nu-1 va 
vedea însă în această 
ipostază : noi vom ve
dea NUMAI LUMINA 
LUI.

împărăție a fulgere
lor i-a fost drag să 
fie : într-un uriaș ful
ger neîntrerupt se va 

Operațiunea „răpirea 
energiei" continuă...

preface. Astfel — cu
prins intr-o uriașă 
construcție — Lotrul 
va deveni centrală de 
vîrf, centrală de in
tervenții, arbitru în 
sistemul energetic na
țional, forță de echi
libru.

în această zonă a- 
proape inaccesibilă și 
in care nu se des
curcau decît Lotrul cu 
uriașa lui familie de 
rîuri și haiduci care au 
lăsat locurilor numele 
lor ca niște cînteee 
(Voineasa, Mânăileasa, 
Nopteasa, Mălsia, ,Ti- 
dosia, Petrimanu, La

tov ița, Gosta, Steaja. 
Voineșița) au apărut 
in primăvara anului 
1966 constructorii de 
hidrocentrale. Ei ve
neau de departe, dru
mul lor era lung prin 
țară și prin epocă și 
veneau cu o bogată, 
strălucită experiență. 
Veneau de la Bicaz, de 
la cascada de pe Bis
trița, de pe Argeș, de 
la Porțile de Fier. Ei 
veneau în vagoane pe 

roți — în rulote trase 
de tractoare, răzbătînd 
cu greu pe potecile în
guste, pe albiile rîu- 
rilor, defrișînd pădu
rea, croindu-și drum 
prin stîncă ; au trebuit 
să defrișeze, să spar
gă stînca, să lărgeas
că poteci, pe marginile 
prăpastiilor, să-și cu
cerească mici lumini
șuri pe care să-și con
struiască barăcile. Ca 
șă construiască această 
ingenioasă, splendidă 
cetate energetică a Lo
trului, oamenii au ur
cat trăgînd după ei 
drumuri, șosele, linii 

de înaltă tensiune : au 
adus cu ei uriașe, in
genioase mașini, utila
je, au construit colonii 
de blocuri pentru lo
cuințe, școli elementa
re, școli profesionale, 
licee, apă curentă in 
blocuri. încălzire cern- 
trală, cu un cuvînt au 
adus cu ei civilizația. 
La multe dintre aceste 
lucrări peste păduri și 
munți, în locuri inac
cesibile, au ajutat eli

coptere și oameni de
prinși cu locurile inac
cesibile.

Aproape nimic din 
ceea ce este grandios 
pe acest șantier teme
rar nu se arată ușor 
privirilor. Sistemul e- 
nergetic de pe Lotru 
este una dintre cele 
mai discrete opere ale 
construcției socialiste. 
Pot fi văzute, la Voi
neasa, atelierele cen
trale ale întregului 
șantier ; forul tehnic 
sau, mai bine zis, „cre
ierul tehnic" al gigan
ticei lucrări. Poate fi 
văzut barajul de la 

Vidra și muntele de 
anrocament din care 
se construiește acest 
baraj, unic pină acum, 
în țara noastră. Prive
liștea frecventă pentru 
călător, în orice direc
ție a șantierului ar 
merge, este o splendi
dă zonă turistică în 
plină desfășurare a 
construcțiilor de blo
curi, vile, magazine și 
de care beneficiază in 
prezent lumea de 

constructori și fami
liile lor.

Omul este însă în 
mijlocul acestui im
presionant peisaj om
niprezent. Pe drumu
rile grele ale munților 
și în tuneluri, la ba
raj, în centrala subte
rană, intîlnim pe ma
șinile lor uriașe ad
mirabili șoferi. Ajunge 
să ne gindim numai la 
colosul de piatră scos 
din tuneluri și din 
centrala subterană, la 
muntele de anroca
ment care va fi trans
portat la barajul Vi
dra, pentru a ne face 

o imagine de efortul 
sutelor de șoferi pe 
mașinile grele ale a- 
cestui șantier.

Sub bolțile uriașe 
ale centralei subterane 
am avut norocul să-i 
cunosc pe faimoșii mi
neri Pavel Oțet, Cojan, 
Sava, Codreanu, Ku- 
cinski, Mazilu. Aldea, 
cițiva doar dintre oa
menii excepționali ca
re construiesc acei 150 
km tuneluri ; sau sfre
delesc muntele din 
care se toarnă barajul; 
sau au construit cen
trala subterană...

Toți acești construc
tori cu o înaltă și 
foarte multilaterală 
calificare — „univer
sală" cum spun ei — 
mi-au ajutat să-mi iac 
o imagine despre for
ța industrială și, mai 
ales, despre tehnica 
modernă adusă aici, 
despre diversitatea de 
mașini și utilaje din
tre cele mai noi pe 
care muncitorii reu
șesc repede să le cu
noască și să le con
ducă.

La Ciunget-uzină. 
printr-un tunel lung 
de 1,5 km, se poate in
tra și cu Un tren acce
lerat pînă la Centrala 
subterană. Aici, în 
Centrala subterană — 
poate cea mai monu
mentală construcție 
din tot sistemul Lotru
— s-ar putea înălța un 
bloc cu 20 etaje, ase
mănător hotelului In
tercontinental Bucu
rești. Dar acest uriaș 
templu închinat lui 
Prometeu prin truda 
atitor Prometei ai a- 
dîncurilor — minerii
— nu se vede ; mun- 

tele se înalță opt sute 
de metri deasupra lui, 
ocrotindu-1 in adîncul 
lui ; deasupra strălu
cesc brazii, iarba, con
strucțiile de locuit.

Cele mai multe lu
crări sînt în subteran ; 
cele mai mari bătălii 
se dau în adîncul 
munților. Din loc in 
loc se văd în coasta 
munților uriașe mu
șuroaie, gura unui tu
nel, gura unei galerii, 
ca un ochi deschis. .Și 
numai după aceste 
guri de tuneluri, după 
acești ochi deschiși în 
piatra muntelui, îți 
dai seama că in adînc 
o lume subterană, cu 
mașinile ei ingenioase, 
trudește. Jumătate din 
muncitorii întregului 
complex de șantiere 
lucrează în subteran — 
hidrocentrala Lotru 
insemnind, în prirpul 
tind, construcții subte
rane.

Nu a stat nimeni 
pînă acum să calculeze 
totalul volumului de 
rocă excavată din a- 
dîncul munților pentru 
a lăsa acolo forma u- 
riașă, complicată — 
construcția întregului 
sistem energetic de pe 
Lotru. Am aflat că în
tregul șantier consu
mă aproximativ cinci 
mii de burghie pe lu
nă ; chiar și numai din 
acest număr de 5 000 
de burghie consumate 
în fiecare lună, ca niș
te simple creioane, ne 
putem face o idee de 
lupta cu muntele, de 
înverșunata, eroica e- 
popee a oamenilor 
care înfăptuiesc siste
mul energetic al Lo
trului.

Fiecare dintre marile 
opere ale construcției 
socialiste în țara noas
tră poartă în ea un 
înalt mesaj de noble
țe, de aspirații și for
țe umane eliberate. In 
cazul ingeniosului sis
tem hidroenergetic de 
pe Lotru, acest mesaj 
uman ni se arată mai 
bogat, mai profund, 
mai luminos. Lotrul ni 
se arată ca o splendi
dă înlănțuire de mari 
ințelesuri de idei să
pate în adîncul mun
ților și turnate în be
ton armat, in oțel și 
cuprinzînd în ele sen
suri dintre cele mai 
profunde ale istoriei 
poporului nostru si 
ale politicii parti
dului coțnunist. Adu
narea tuturor apelor 
într-o singură matcă 
simbolizează adunarea 
tuturor energiilor cre
atoare ale poporului 
într-o singură matcă 
pentru realizarea unui 
înalt potențial uman, 
creator.

Situat aproape de 
inima țării, Lotrul 
poartă în el o seînteie 
din istoria, din viața, 
din destinul țării în
tregi. Țara întreagă, 
cu milenara ei istorie, 
cu eroica istorie a 
partidului comunist, se 
poate regăsi și recu
noaște cu mîndrie și 
dragoste în istoria și îh 
destinul acestui Lotru 
superb și în istoria 
oamenilor care îl 
creează a doua oară, 
pe o altă treaptă a 
existenței și a puterii 
sale demiurgice.

Traian COȘOVEI

Trei reportaje despre

DĂRUIRE
SI

PASIUNE
COMUNISTĂ

Am scris despre Fa
brica de motoare elec
trice Pitești cînd a de
marat prima Linie. Pri
veam atunci cu mult 
interes felul in care se 
nășteau primele mi
niaturi tehnice pe ma
lurile Argeșului și ale 
Riului Doamnei. Păs
tram încă în minte i- 
maginea tulburătoare a 
turbinelor din crește
tul munților și, bine
înțeles, mi se părea că 
aici am pătruns în ha
lele unei fabrici de ju
cării. Vestea că fa
brica piteșteană a rea
lizat în răstimp peste 
un milion de motoa
re electrice, a căror 
putere depășește cu 
mult puterea instalată 
a turbinelor de pe Va
lea Argeșului sau de 

■ pe Valea Bistriței, a 
restabilit pentru mine 
însemnătatea acestei 
unități. Cu un nou 
sentiment am revenit 
să văd oamenii și 
locurile acestea.

Cunoșteam dificul
tățile învinse. Știam 
că asupra fabricii au 
planat o vreme um
brele grijilor și că cei 
aproape două mii de 
oameni, marea majori
tate tineri, fac eforturi 
spre a-și însuși teh
nologia sutimilor de 
milimetru și a micro
nilor. La turnătorie, 
fluctuația cadrelor era 
intr-un timp de sută 
la sută. Cam toți cei 
ce intrau în această 
secție se grăbeau a- 
poi să dispară, să ple
ce în alte unități. E- 
rau tineri care nu se 
puteau adapta moder
nelor mașini și proce
se, iar specialiștii „îm
prumutați" de la alte 
fabrici similare plecau 
și ei după o anume 
perioadă.

Explicațiile nume
roase care se dau în 
asemenea împrejurări 
sună mai curînd ca o

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dezvinovățire : pentru 
prima oară se con
struia la Pitești un 
motor electric, orașul 
patriarhal nu auzise 
vreodată despre mese
riile de bobinator, 
montator de mașini e- 
lectrice, . ingineri e- 
lectrotehnici, impreg- 
natori, reglori de a- 
gregate complexe, ma- 
șiniști la așchierl spe
ciale, laboranți pen
tru încercări de mo
toare etc. Acum, din 
prima clipă, intrind în 
hala motoarelor asin- 

Să crezi in tine, 
in conștiința răspunderii

crone am remarcat 
faptul că, alături de 
marca agregatelor, e- 
xista cartea de vizită 
a muncitorului care le 
stăpînea. I-am privit 
pe acești oameni : nici 
o crispare, chipurile 
lor erau calme, gestu
rile sigure și ușoare.

Trecerea de la sta
diul de provizorat la 
etapa de maturizare se 
produsese în mai puțin 
de patru ani. Inginerul 
șef adjunct Mihai 
Zissu, șeful biroului de 
proiectări Florea Al
dea, secretarul comi
tetului de partid An
drei Oprea ml-au vor
bit despre evoluția fa
bricii. Am înțeles că 

lucrul cel mai impor
tant nu era cunoaște
rea mașinilor, cl cu
noașterea oamenilor.

— După ce i-am ca
lificat, i-am distribuit 
la diferite agregate și 
mașini. Noi nu putem 
să cunoaștem de la 
început și nici oame
nii singuri nu-și pot 
da seama de talentul și 
aptitudinile pe cave le 
au. îi vezi pe unii ale- 
gîndu-și o . meserie. 
Sînt mai buni pentru 
alta. Se disting la un 

loc de muncă, dar ade
văratele lor posibilități 
se relevă într-un alt 
sector...

Spre a cunoaște apti
tudinile fiecărui om 
s-a organizat în fabri
că un atelier-școală, 
un atelier de testare, 
un micro-atelier pe 
unde a tcecut treptat 
aproape întregul colec
tiv al fabricii, ca pe o 
pistă de încercări, spre 
a-și verifica stilul de 
muncă și gradul de 
pregătire. în acest la
borator psihotehnic 
normatorul și tehnolo
gul urmăresc pregăti
rea și activitatea fie
cărui om în parte pe 
durata mai multor zile. 

Dintr-o dată au ieșit 
la iveală lucruri pe 
care cu greu le-ai fi 
observat în hala de 
producție. Aici puteau 
fi remarcate defectele 
de gindire, obișnuințe
le nepotrivite, capaci
tatea sau lipsa de ca
pacitate în organizarea 
mișcărilor etc. S-a 
văzut astfel că unele 
linii erau prost apro
vizionate și de aceea 
muncitori cu reale în
sușiri nu-și dădeau 
măsura priceperii și 
puterii lor de muncă.

Unii făceau greșeli 
mărunte în procesul 
de montaj și dădeau 
rebuturi. Un mare in
teres. s-a stirnit pen
tru testare și întregul 
personal al fabricii a 
ținut să treacă prin 
acest stagiu de veri
ficare.

— Un motor electric 
— ne spune Simlon 
Brătescu, directorul fa
bricii — însumează 
multă gindire tehnică. 
După patru ani de 
zile, peste un milion 
trei sute cinci zeci de 
mii de motoare elec
trice produse la noi 
echipează ventilatoa
re, pompe, mașini- 
unelte, calculatoare. 

aspiratoare etc. Aproa
pe jumătate din pro
ducția fabricii este 
destinată exportului. 
Cînd ne-am propus să 
atingem cifra de 20 000 
de motoare asincrone 
în luna martie știam 
că a sosit momentul 
să depășim un prag 
psihologic. Ne-am spus 
atunci : mai întîi tre
buie să crezi în tine. 
Restul este mai sim
plu. întregul colectiv a 
căpătat siguranța de 
sine, omogenitatea și 
specializarea necesară.

Fabrica ce tnoepuse 
să funcționeze cu ca
dre de împrumut are 
azi un corp de specia
liști cu care se poate 
mîndri și care va aju
ta la punerea în func
țiune a întreprinderii 
similare de la Curtea 
de Argeș. Nicolae Mi- 
trea, inginer la servi
ciul laboratoare, spe
cialist în încercările 
motoarelor cu puteri 
fracționare ; Constan
tin Șandru, tehnolog 
de valoare ; Gheorghe 
Gîrjoabă, inginer ino
vator care a modificat 
mașina automată de 
bobinat rotori și care 
semnează o inovație 
menită să ducă la o 

mare creștere a pro
ductivității la bobina- 
rea statorului destinat 
mașinii electromeca
nice de calcul ; tinerii 
Gheorghe Bănică, șef 
de secție la motoare 
asincrone, Nicolae 
Ogradă, strungar ce 
deservește un agregat 
de mare complexitate, 
Vasile Bădiță, bobina
tor, șef de echipă la 
motoare asincrone, și 
alții ni se impun ca 
specialiști de înaltă 
clasă, ca oameni de 
bază ai întreprinderii.

...M-am oprit în fața 
agregatului de prelu
crat carcase, cu șase 
posturi : strunjire, fre- 
zare, broșare, periere. 
Carcasa de aluminiu 
era prinsă în gheare 
de oțel, deplasată, ră
sucită, purtată prin 
dreptul dispozitivelor 
de lucru care întin
deau brațe mecanice, 
roteau discuri, execu
tau operații de finisare 
de mare precizie. Am 
urmărit apoi mașina- 
agregat de prelucrat 
scuturi. în linie, mași
nile de confecționat 
bobine se roteau ca 
virtelnițele. Hala mo
toarelor asincrone por
nise cu trei ani în 

urmă cu 1610 bucăți 
spre a ajunge să pro
ducă în primul an al 
cincinalului actual nu 
mai puțin de 200 000 
de bucăți, depășind cu 
26 la sută producția 
anuliii trecut. Prin spe
cializarea cadrelor, 
timpul de proiectare și 
de execuție a sculelor 
de mare diversitate s-a 
scurtat. în ateliere s-au 
putut proiecta și reali
za piese-unicat pentru 
mașini-unelte. S-au 
realizat noi scheme de 
automatizare. O modi
ficare esențială la plat
forma electronică a fost 
găsită bună de între
prinderea furnizoare, 
care și-a însuși t-o. Ma
șini de sudat teci, pro
curate din import cu 
peste un milion lei va
lută, au ajuns să fie 
realizate în fabrică nu
mai cu 840 mii de lei. 
Impunindu-se prin ca
litatea produselor și 
prin volumul produc
ției între unitățile din 
ramură. Fabrica de 
motoare electrice Pi
tești s-a aliniat cu 
cinste in marea fami
lie a uzinelor moder
ne, care alcătuiesc li
nia de înaintare a eco
nomiei naționale.

S-a spus despre Pi
tești că este un oraș 
care își caută profilul 
și personalitatea. în 
momentul de față, gra
ție oamenilor săi, pu
tem afirma că acest 
profil este distinct și 
că Piteștii fac o figură 
cu totul aparte între 
orașele țării. EJ se 
poate mîndri de pe 
acum nu numai cu 
uzine de mare origi
nalitate, ci mai ales cu 
acei oameni care cresc 
intr-un climat de în
credere și elevație spi
rituală.

Traian FILIP

/--------------------
„De-a ce" se joacă 

•cești oameni mari, 
unii dintre ei încărun
țiți și care, cu o maxi
mă concentrare, ur
măresc și înregis
trează, la o mache
tă specială, curgerea 
unui fluviu miniatu
ral și funcționarea, 
neverosimil de exac
tă, a unei turbine — 
să-i zicem — de bu
zunar ? „Gulliver“-ii 
cu pricina sînt ingi
neri și cercetători cu 
numeroase titluri uni
versitare și științifice, 
Iar universul liliputan, 
asupra căruia se a- 
pleacă minuțios re
produce, la scara mii- 
milor de milimetru, 
parametrii uriași ai 
unei porțiuni din 
traiectul dunărean. A- 
nume aceea unde ac
țiunea omului silește 
bătrinul și gloriosul 
Cuviu al Europei să 
producă energie pen
tru om : Porțile de 
Fier. Scena schițată 
mai sus nu ar fi. așa
dar, decît cea mai ex
terioară descriere po
sibilă a unui episod 
de studiu, csonstînd 
din măsurători pe mo
dele. Decorul : un la
borator. Protagoniștii : 
cadrele Centrului de 
cercetări pentru ma
șini hidraulice, umăr 
la umăr cu cadrele 
catedrei de aceeași 
specialitate din Insti
tutul politehnic-Timi- 
șoara. Beneficiarul ; 
economia națională.

Ctnd vorbim despre 
necesitatea ca munca 
de cercetare să fie 
ștrîns împletită cu ne
voile vieții, intuim că

\____________

enunțăm un adevăr 
axiomatic impus de în
săși istoria civilizației. 
Dar numai socialis
mul a știut să dea 
principiului un sens 
etic profund, pe mă
sura obiectivului său 
social de mare pers
pectivă. Numai parti
dul comuniștilor a fost 
în măsură să racordeze 
și să contopească în 
persoana cercetătoru
lui pe savant și pe 
militant, avind drept 
rezultat plasarea omu
lui de știință în pri
mele rînduri ale vieții 
sociale

Ce ne spune, în a- 
ceastă lumină, exem
plul cadrelor de cer
cetători timișoreni ? A 
trecut ceva mai mult 
de un an de cînd Cen
trul pentru mașini hi
draulice, ca atîtea alte 
centre de cercetări 
supuse reorganizării, a 
început să lucreze în 
regim de autofinan
țare, pe baza comen
zilor venite din pro
ducție. Ceea ce la pri
ma vedere apare nu
mai ca o măsură de 
ordin administrativ, a 
fost în realitate un 
prim, dar excepțional 
impuls, dat atît gîndi- 
rii creatoare, cit și 
eficienței muncii cer
cetătorului. Dacă unii 
cercetători, la început, 
se neliniștiseră (nu 
cumva, lipsiți de „scu
tul" bugetului de stat, 
vor fi siliți să accepte 
„mărunțișuri", „expe
diente" plafonatoare, 
fără orizont, frizînd 
descalificarea științi
fică ?), s-a văzut re
pede că, dimpotri

vă, masivele solicitări 
din partea producției 
permit centrului să 
selecteze ofertele, să 
ierarhizeze contractele 
în funcție de impor
tanța reală a aplica
țiilor rezultate din te
mele de • cercetare. 
Principiu conform cri
teriilor dezvoltării eco
nomiei naționale în 
ansamblul ei, dar și 
dorinței intime și le
gitime a fiecăruia : 
a-și da măsura capa
cității./

— Nu este vorba să 
ne cramponăm de o 
poziție comodă, spune 
în acest sens tovară
șul conferențiar Iosif 
Preda, unul dintre ca
drele care, deși cu 
normă de lucru la in
stitutul politehnic, con
tinuă să se socoteas
că membru în familia 
cercetătorilor din cen
trul amintit. Căci nici 
nu este o poziție co
modă. Poziția cerce
tării este aceea a vir- 
fului de lance, punctul 
cel mai depărtat de 
mina care aruncă arma 
spre țintă, lancea în
treagă fiind succesiu
nea — și unitatea — 
dintre întreprindere, 
cercetare...

Imaginea, de arse
nal uman primitiv, ne 
surprinde prin simpli
tate. Ea se suprapune, 
totuși, celor nouă con
tracte din 1970, toate 
predate la termen, si 
ai căror beneficiari au 
fost, printre alții, mi
nisterele Construcții
lor de Mașini, Ener
giei Electrice, Indus
triei Chimice. Mine
lor, ba chiar și Comi

tetul de stat pentru 
energia nucleară, in
teresat in anumite 
probleme specifice de 
hidrodinamică.

Din colaborarea cer
cetătorilor timișoreni 
cu IPROCHIM-ul (be
neficiar direct UPRUC- 
Făgăraș, uzină de pro
totipuri și utilaj chi
mic) se desprinde 
pregnant rolul gîndi- 
rii tehnico-științifice 
originale in contextul 

„Virful de lance"
industrializării inten
se a României. Cum 
se știe, industria chi
mică ridică pretenții 
mari în fața furnizo
rilor de utilaj. Aici .se 
folosesc lichide agre
sive cu grad înalt 
de corosivitate. ce- 
rînd o etanșeitate 
perfectă. Actualmente 
în lucru, secția de 
pompe a UPRUC- 
ului urmează să pro
ducă începînd din 
1972. Dar pînă atunci, 
cadrele de cercetători 
ale institutului poli
tehnic timișorean — 
în baza unui plan co
mun cu IPROCHIMși 
UPRUC. pian pre
cis defalcat pe toate 
fazele de cercetare, 
proiectare, uzinare- 

omologare — au e- 
laborat cu succes stu
diile pentru 6 tipuri 
de pompe centrifuge, 
cu funcționabilitate in 
toate cazurile cu me
dii agresive. La alte 
9 tipuri se vor în
cheia experimentele 
în proba de anduran- 
ță pină la sfîrșitul a- 
nului curent. Proce
sul, în curs de desfă
șurare. va trece in 
faza următoare prin

tr-un program de di
versificare a sorti
mentelor necesare în
tregii industrii chi
mice. Or. un singur 
complex petrochinvc 
ca Brazi are mii de 
pompe în funcțiune, 
îmbunătățirea randa
mentului lor chiar cu 
1 la sută va crea 
disponibilități consi
derabile. Sute de mi
lioane lei valută vor 
putea fi economisite 
și, nu mult mai tîr- 
ziu, se preconizează 
ca performanțele noi
lor pompe românești 
să le deschidă por
țile pentru o prezen
tă competitivă pe 
piața mondială.

Pentru un specialist 
ca Francisc Gyulai. 

secretar al comitetu
lui de partid pe fa
cultatea de mecanică, 
această 'intenție de
clarată este sarcină 
de partid. Aceea care 
sintetizează inextri
cabil și planul profe
sional și ambiția, pa
siunea omenească. A- 
semenea sinteze, ca
racteristice orizontului 
larg al comunistului, 
revin, cu diversitatea 
de rigoare. mereu.

Bucuria cu care Iosif 
Preda vorbește des
pre noile laboratoare, 
de la Reșița și Făgă
raș, acum încă de
pendente de Timișoa
ra, dar mîine egalele 
ei. Interesul cu care 
Valentin Medeleanu, 
chimist, secretarul de 
partid al centrului, 
prezintă o formă spe
cifică de ridicare a 
calificării profesionale 
a cercetătorilor : co
locviile interne. or
ganizate pe trei gra
de. Modestia cu care 
Octavian Popa, tînăr 
conferențiar, specia
list în mecanica flui
delor. amintește de 
succesul contribuției 
sale la lucrarea, pre
zentată împreună cu 

prof. I. Anton și re
ținută, împreună cu 
alte 4 din 300 lucrări 
prezentate la „12-th 
International Congress 
of Applied Mechanics 
(I.U.T.A.M.) Stanford. 
California".

...Ascultîndu-i pe 
oamenii științei și 
tehnicii din institutul 
politehnic și din Cen
trul de cercetări pen
tru mașini hidraulice 
din Timișoara, cum 

vorbesc îndelung și 
aprins despre feno
mene precum cavita- 
;ia și corosivitatea. ai 
crede că supremul lor 
adversar este bula de 
aer din fluide și a- 
gentul chimic care a- 
gresează metalul. în 
realitate însă ei nu 
apără metalul, ci pe 
om, cu nevoile lui de 
viață mai bună, în 
realitate, inamicii lor 
principali se numesc 
inerția, resemnarea, 
birocrația, fuga de 
răspundere. împotri
va acestora se ridică 
forța organizată a co
muniștilor cercetători. 
O bună parte dintre 
aceste cadre au venit 
direct din unitățile 
productive — și dru

mul spre halele de 
foc ale Reșiței sau 
chiar spre modeste 
întreprinderi comu
nale le-a rămas fa
milial. O bună parte 
au copilărit în sate 
cu țarina crăpată de 
sete, chinuită de vi
tregiile naturii — și 
amintirea nu se șter
ge din mintea lor a- 
cum, cînd studiază 
optimizarea unor so
luții pentru comple
xul de la Mostiștea, 
sau, în sectorul chi
mie, a unor procedee 
noi de fabricare a in
secticidelor, ierbicide- 
lor, fungicidelor.

Tocmai această le
gătură organică, de 
nedesfăcut, cu pro
ducția materială și 
nevoile ei, cere „vîr- 
fului de lance" al 
cercetării un ascuțiș, 
o eficiență sporită. 
Sfînta nemulțumire 
față de propriile rea
lizări raportate la ce
rințe, dar — ca să 
fim drepți — și la 
capacitățile de crea
ție ale cercetătorilor, 
formează adesea con
ținutul dezbaterilor 
din organizațiile de 
partid ale acestora. 
Am reținut, în acest 
sens, un punct de ve
dere reprezentativ 
pentru această viziu
ne critică și autocri
tică, exprimat cu 
pasiune de inginerul 
Valentin Dobîndă, 
specialist în transmi
siile hidraulice, vechi 
lucrător al centrului 
timișorean.

— Se pare că lase
rul a fost unica des
coperire aplicată chiar 
în anul ivirii ei. Res
tul au avut nevoie

de un răgaz socotit 
între 10 și 300 de ani! 
Dar noi trăim în epo
ca laserului și avem 
nevoie de „ritmurile 
lui", nu de celelalte. 
De ce să aștepte o 
centrală, o întreprin
dere, timp de 3—4 ani 
aplicarea unei soluții 
novatoare, atunci
cînd știe prea bine 
ce are de făcut și în
cotro se îndreaptă 1 
De ce nu se lărgește 
în toate cazurile zona 
de investigație la do
meniile productive 
direct interesate ? Ia
tă, „Hidromecanica"- 
Brașov face studii 
pentru utilaj petro
lier, nu și pentru co
municații ; dar loco
motiva Diesel hidrau
lică poate fi benefi
ciara acelorași studii, 
pentru că domeniile 
sint înrudite. De ce 
să importăm o licen
ță cînd capacitatea 
creatoare națională nu 
și-a epuizat nici pe 
departe propriile-i re
surse ? De ce să nu 
introducem sistemul 
negației și pentru li
cențe ? Normal ar fi 
ca institutul de cer
cetare de profil, a-
vizat în prealabil cu 
privire la sugestia 
cumpărării unei li
cențe străine, să fie
obligat să declare 
„așa ceva noi nu pu
tem face" mai înain
tea cumpărării licen
ței. Cine s-ar opune 
unei asemenea re
glementări ? Proiec- 
tanții ? Oamenii care 
vor într-adevăr să 
dăruiască inteligen
ță, spirit creator, e

nergie — și au într-a
devăr ce dărui ? în 
nici un caz.

Cercetătorii timișo
reni sînt prea mîndri 
de solicitările adresa
te lor de sute și sute 
de întreprinderi, șan
tiere, schele petro
liere și exploatări mi
niere, prea conștienți 
de necesitatea spo
ririi aportului propriu 
pentru a se culca pe 
niște lauri, oricît de 
meritați. Vom include 
cu toții munca lor în 
beneficiile curente ale 
vieții noastre., ori de 
cîte ori vom folosi e- 
nergia produsă la 
Porțile de Fier, ori de 
cîte ori vom trece 
fără grijă peste ta- 
blierul podului dintre 
Giurgeni și Vadul 
Oii, ori de cite ori 
vom admira culorile 
cu nuanțe ieșite din 
comun ale porțelanu
rilor fabricate la 
„Iris" din Cluj ai că
ror pigmenți rezistă 
la temperaturi de 
1250 de grade. Vom 
include acea muncă 
în mii și mii de o- 
cazii.

E marea satisfacție 
a cercetătorului pe 
care i-o oferă contri
buția sa la rezolvarea 
unor importante soli
citări ale economiei 
noastre. „Vîrful de 
lance" nu înțelege să 
se rupă nici o clipă 
de lance. Vrea să se 
împlînte în viitor, 
vrea să fie partea re
dutabilă dintr-o armă 
pusă de partidul co
munist în slujba pro
gresului și prosperi
tății patriei.

Ștefan IUREȘ
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PRIN TAIMIR r

țara zăpezilor
Taimir, cea mai septen

trională peninsulă a ex
tremului nord sovietic, se 
află dincolo de paralela 78, 
încadrată de mările 
Karskoe și Laptev și de 
fluviile Ienisei și Hatan- 
ga. Un teritoriu imens, a- 
coperit zece luni pe an de 
zăpezi, măturat de violen
te furtuni și uragane, în
cremenit de geruri care 
fac adeseori ca mercurul 
termometrelor să coboare 
la minus 60 de grade. Pri
măvara vine aici impe
tuoasă, la sfîrșitul lui mai, 
transformînd vaste supra
fețe în mlaștini de nepă
truns, un adevărat rai 
pentru numeroase specii 
de păsări care vin aici 
să-și depună ouăle și să-și 
crească puii netulburate. 
In timpul verii polare (lu
nile iulie-august), tundre 
se acoperă de flori în cu
lori vii de o frumusețe 
rară. Dar această vrajă a 
naturii durează puțin. încă 
la sfîrșitul lui august iși 
fac apariția primii fulgi, 
apoi totul se acoperă de 
lințoliul alb al nesfîrșitei 
ierni polare, făcînd ca pe
ninsula să-și merite pe 
deplin numele de „țară a 
zăpezilor".

Veacuri la rînd aceste 
locuri au rămas sălbatice, 
cu o populație rară de 
băștinași nomazi, crescă
tori de reni și vinători de 
animale cu blană scumpă. 
Acum, peninsula se pri
vește în fiecare primăvară 
în oglinzile miilor sale de 
lacuri și nu se mai recu
noaște. Transformări pro
funde au intervenit aici, 
ca și în toate celelalte col
țuri ale Uniunii Sovietice, 
în anii construcției socia
lismului și comunismului.

Cei dinții pași pe calea 
acestor prefaceri au 
tăcuți in primii ani 
după Revoluția din 
tombrie de către un grup 
de geologi conduși de tină- 
rul savant Nikolai Urvan- 
țev, ale căror corturi s-au 
ivit in tundra Norilsk-ului 
prin 1919. Doi ani mai tir- 
ziu, pe vatra actualului o- 
raș Norilsk a fost înălța
tă... o casă de lemn. Ur- 
vanțev și tovarășii săi 
descoperiseră aici boga
te zăcăminte de mi
nereuri neferoase con- 
ținînd nichel, cupru, co
balt, platină, titan, sele
niu, iridiu precum și un 
zăcămînt de huilă. Prima 
casă înnegrită de fum și 
de vreme există și astăzi 
și poartă numele pionie
rului de atunci. In jurul ei 
se înalță însă un oraș mo
dern cu o populație de 
peste 150 000 de locuitori, 
cu bulevarde largi, cu 
blocuri masive de locuințe 
cu mai multe etaje, cu 
magazine, școli, cinemato
grafe, bazine de inot a- 
coperite, cu un palat al 
culturii, un teatru, un cen
tru propriu de televiziune 
o sală de concerte, un in
stitut de cercetări indus
triale și o bibliotecă teh
nică cu peste o jumătate 
de milion de volume.

Potrivit planului gene
ral de dezvoltare, orașul 
își va dubla fondul de lo
cuințe în viitorii 15 ani. 
încă în următorii trei-pa- 
tru ani, pe străzile Nansen 
și Beghicev se vor ivi 
blocuri cu cîte 9 etaje, iar 
pe terenul dintre strada 
Komsomolskaia și strada 
„A 50-a aniversare a lui 
Octombrie" se vor înălța 
blocuri cu 9—12 etaje. E- 
dificiul administrativ de 
pe magistrala „Lenin" și 
hotelul de la intersecția 
străzilor Krasnoiarsk și 
Ordjonikidze vor avea cite 
16 etaje. Nimic neobișnuit 
ar putea spune unii citi
tori, uitînd pe moment că 
Norilskul se află dincolo 
de cercul polar. Dar pen
tru cei ce-1 construiesc, 
totul este neobișnuit, în
cepînd chiar cu fundațiile 
clădirilor. Aici pămîntul 
este înghețat pînă Ia mari 
adincimi. Ce e drept, vara 
stratul de la suprafață se 
dezgheață pînă la doi-trei 
metri adincime, făcînd 
însă inaplicabile metodele 
tradiționale de construcție. 
Atît halele Combinatului 
metalurgic local, cit și toa
te casele și edificiile pu
blice au fost înălțate pe 
piloni de beton armat în- 
fipți în solul veșnic înghe
țat. Metoda, ingenioasă, a 
transformat gerul dintr-un 
dușman într-un aliat al 
constructorilor. După ce 
groapa pentru pilon a fost 
săpată pînă la 6—10 metri 
adincime, ea este umplută 
pe a treia parte cu un 
mortar preparat din nisip 
și var. Se introduce apoi 
in groapă pilonul. Atingînd 
fundul gropii, acesta face 
ca mortarul să urce pînă 
la gura gropii, unde în
gheață rapid, îmbrățișînd 
pentru totdeauna pilonul. 
Astfel fixați, pilonii con
stituie o fundație de nă
dejde. Ei se ridică deasu
pra solului la circa doi me
tri, așa încît între planșeul 
parterului și sol să rămî
nă un spațiu liber care să 
împiedice pătrunderea în 
pămîntul înghețat a căldu
rii din construcțiile res
pective și deci dezgheța
rea solului. împotriva vîn- 
turilor care ating uneori 
astfel de viteze încît fac 
Imposibil mersul pe jos, 
constructorii luptă ampla- 
«înd blocurile astfel încît 
să fie lipite unul de altul 
în incinte închise din toa
te părțile. Vîntul nu poate 
pătrunde astfel in curțile

Interioare. împotriva tro- 
ienelor de zăpadă au fost 
instalate în jurul orașului 
sisteme de parazăpezi cu 
unghiuri riguros calculate. 
Chiar și transportul plinii 
sau altor alimente de la 
brutării la unitățile de des
facere a constituit o pro
blemă, necesitînd găsirea 
unor soluții care să îm
piedice înghețarea lor pe 
drum.

Intr-una din zilele anu
lui 1961, la o distanță de 
numai 25 de km de No
rilsk, un grup de tineri 
geologi examinau cu un 
deosebit interes niște pie
tre grele, cu sclipiri aurii, 
scoase la lumină de sonda 
Ia care lucra maistrul de 
foraj Grigori Limonov. 
Ochii lor de specialiști au 
identificat imediat exis
tența nichelului, cuprului, 
aurului — însumînd un a- 
preciabil zăcămînt poli- 
metalic. Vestea s-a răspîn- 
dit ca fulgerul la Norilsk. 
Conducerea combinatului 
a trimis neîntîrziat oameni 
și instalații de foraj. La 
scurt timp după aceea, 
aprecierea inițială de „fi
lon important" a fost înlo
cuită cu aceea de „filon 
unical" cu o grosime între 
9 și 26 metri, care va asi
gura pentru multe decenii 
cu materie primă nu nu-

nergeticienilor 
„Snejnogorsk", 
șui zăpezilor", 
aici cade cea 
cantitate de nea din în
treg ținutul Krasnoiarsk. 
Transportul 
este asigurat de puter
nice mașini 
cărora nu 
nici un fel de troie
ne, oricît ar fi ele de 
mari. Dacă așa arată Snej- 
nogorskul astăzi, cu totul 
altfel va arăta el mîine. 
Potrivit unui proiect ela
borat de arhitecți, el se va 
înfățișa astfel : două
blocuri lungi, paralele, cu 
cîte 16 etaje, cu balcoane 
mari spre curtea interioa
ră care, la rîndul ei, va fi 
acoperită cu o folie trans
parentă de material plas
tic și încălzită. In această 
curte-seră sau grădină de 
iarnă, cum îi zic localnicii, 
cu climă artificială, cu o 
temperatură permanentă 
de plus 15 grade, vor fi 
plantați arbori și arbuști 
decorativi, iar straturi de 
flori vor bucura ochiul. Tot 
aici se vor afla un bazin 
de înot și terenuri spor
tive. Ghivece de flori și 
plante vor decora și bal
coanele apartamentelor. 
La parterul celor două 
corpuri de clădiri se vor 
găsi magazine, ateliere,

se numește 
adică „ora- 
pentru că 
mai mare

în comun
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ȘELE-SERĂ, O UTOPIE?

mai actualul combinat, ci 
și alte cîteva unități simi
lare care s-ar construi în 
viitor. Curînd după aceea, 
întreaga Uniune Sovietică 
a aflat din ziare despre 
„comoara de la Talnah". 
în limba nganasană, cu- 
vîntul „talnah" înseamnă 
„loc interzis", „loc de pier
zanie". Aceasta, întrucît, 
crescătorii nomazi de reni 
ocoleau cuprinși de o fri
că' atavică această porțiu
ne de tundră ce se întinde 
dincolo de malul drept al 
rîului Norilka și unde cine 
s-ar fi încumetat să se a- 
ventureze iarna risca să 
fie luat pe sus de uragane, 
iar vara — să se afunde 
fără scăpare în mlaștina 
nesfîrșită. Dar amenința
rea cuprinsă în denumirea 
locului nu i-a speriat cî- 
tuși de puțin pe construc
tori. Primele materiale 
au fost aduse aici cu 
avioanele și elicopterele. 
Lucrările 
a primei 
ceput în 
încă înainte de preciza
rea exactă a amplorii 
zăcămintelor. Paralel a 
început construirea unei 
căi ferate, a șoselei și li
niei de înaltă tensiune 
care leagă acum Talnah-ul 
de Norilsk, s-au înălțat 
blocurile primului cvartal 
de locuințe, a fost arcuit 
un pod peste Norilka.

In limba rusă, numele 
acestui rîu are un diminu
tiv ; el poate fi justificat 
numai în comparație cu 
uriașele fluvii siberiene 
pentru că, de fapt, albia 
Norilkăi are și ea o lăți
me de 600 de metri, adin- 
cimea apelor ajungînd pe 
alocuri la 30 de metri. Lu
crările de construcție se 
întrerupeau numai atunci 
cind gerul trecea de 40 de 
grade. Dacă oamenii se 
deprinseseră să reziste la 
un astfel de frig, oțelul nu 
rezista ; la o asemenea 
temperatură el devine 
fragil ca porțelanul. In 
prezent, primei mine — 
„Maiak" — i s-a adăugat o 
a doua — „Komsomol- 
skaia", Iar garniturile cu 
minereu de la Talnah so
sesc fără întrerupere la 
combinatul Norilsk chiar 
și atunci cind viscolul 
mugește ca o turmă de 
tauri dezlănțuiți. Talnahul 
a devenit un orășel sate
lit al Norilskului. Emble
ma lui reprezintă un u- 
riaș care despică cu bra
țele sale vinjoase mun
tele Harailah, dezvăluind o 
comoară ce lucește în a- 
dinc.

Pe rîul Hantaika, aflu- 
ent al Ieniseiului, se con
struiește cea mai nordică 
hidrocentrală din lume. 
Primul desant compus din 
12 oameni a poposit aici, 
la 150 de km de Norilsk, 
în canionul stîncos al rîu
lui, la 17 mai 1963. La 20 
noiembrie anul trecut a 
intrat în funcțiune primul 
agregat. Pînă în 1972 vor 
fi date în exploatare și ce
lelalte șapte, totalizînd o 
putere instalată de 441 000 
kW. Lacul de acumulare 
are o capacitate de 22 mi
liarde metri cubi. Barajul, 
înalt de 65 de metri, a fost 
înălțat din bolovani. Pen
tru a fi ferite de gerurile 
năpraznice, care aici ating 
63 de grade sub zero, sala 
agregatelor, ca și celelalte 
încăperi ale hidrocentralei, 
sînt subterane, săpate în 
stîncă. Energia centralei 
are o deosebită importan
ță pentru combinatul din 
Norilsk, pentru minele 
Talnahului, ca și pentru 
economia peninsulei Tai
mir in genere. Colonia e-

de deschidere 
mine au în- 
aprilie 1962,

școala, grădinița, braseria, 
policlinica etc. De acasă, 
muncitorii se vor duce la 
lucru la centrală și la uni
tățile de producție prin 
galerii acoperite. Deocam
dată, proiectul pare puțin 
utopic ; dar cîte utopii de 
ieri nu sint astăzi fapte 
împlinite? De aceea, nua- 
vem nici un motiv să ne 
îndoim că în anii viitori 

' Snejnogorsk-ul și alte, ora
șe noi din extremul nord 
sovietic vor arăta ca ade
vărate oaze de confort mo
dern în deșertul de gheață.

In 1967 geologii au în
scris pe harta Taimirului 
încă o mare bogăție a sub
solului — gazele naturale. 
La 263 km spre ncd de 
Norilsk a fost descoperit 
un zăcămînt estimat la 
peste 400 de miliarde 
metri cubi. Descoperi
rea era de o însem
nătate excepțională și 
ca atare hotărîrea de a se 
construi conducta Mesoia- 
ha-Norilsk-Talnah — cea 
mai nordică magistrală de 
gaze din lume — a 
luată <’ 
cerea 
dustriei 
răstimp 
într-un 
s-au desfășurat și lucră
rile de instalare a ei, în

fost 
de către condu- 
mlnisterului in- 

i gazelor într-un 
i record ; și tot 

ritm accelerat

ciuda condițiilor 
extrem de grele, 
străbate locuri cu 
șire pustii, trece ..__  __
de cursuri de apă, inclusiv 
peste fluviul Ienisei, peste 
nesfîrșite mlaștini. Aliatul 
cel mai de nădejde al 
constructorilor a fost... ge
rul. Utilajele și țevile au 
fost transportate cu sănii 
trase de tractoare pe „Zim- 
nik“, adică pe drumul con
struit de ger în albia Ie- 
niseiului, prin tundră, 
peste mlaștini. Intrucît de 
la mijlocul lui noiembrie 
și pînă spre sfîrșitul lui 
ianuarie aici stăpînă abso
lută este noaptea polară, 
șantierul a fost luminat cu 
reflectoare puternice. Din 
cauza înghețului veșnic 
nici instalarea conductei 
nu s-a făcut cu metode o- 
bișnuite. Țevile nu pot fi 
îngropate în pămînt întru- 
cit aici deplasările de stra
turi sînt un fenomen obiș- 
nuit. S-a hotărît atunci ca 
ele să fie instalate pe su
porți mobili, realizîndu-se 
astfel o „conductă elasti
că". Țevile sînt dintr-un 
oțel special și acoperite cu 
o substanță anticorozivă. 
încă la sfîrșitul anului 
1969 primul fir al conduc
tei a fost gata instalat.

Prefaceri profunde s-au 
produs și în viața localni
cilor peninsulei. Odinioa
ră nomazi, în veșnică pere
grinare după turmele lor 
de reni, păstorii s-au sta
bilit în cătune, unde 
și-au construit case. In 
colhozul „Pobeda" din ra
ionul Hatangsk, de pildă, 
toate casele sînt electrifi
cate, au apă curentă și 
încălzire centrală cu aburi. 
Aici locuiesc mai ales dol- 
gani, care sînt în număr 
de circa 12 000 ; în afară 
de ei, în Taimir mai tră
iesc cîteva mii de neneți și 
peste o mie de nganasani. 
îmbrăcămintea autohtoni
lor este confecționată din 
blănuri. In ce privește 
principalul animal domes
tic, renul, el este perfect 
adaptat condițiilor aspre 
ale climei polare, își gă
sește singur hrana (mușchi 
și licheni) chiar și sub un 
strat de zăpadă de doi me
tri grosime. Renul dă 
populației băștinașe carne, 
lină, piei, încălțăminte, 
fiind totodată și principa
lul mijloc de transport în 
tundră. Cel măi vestit col
hoz crescător de reni este 
„Zarea Taimira" de pe ma
lul stîng al Ieniseiului. Pă
șunile lui se întind pînă la 
Marea Karskoe. Aici, ca 
și în alte colhozuri din pe
ninsulă renii sînt apărați 
de boli de servicii zoove- 
terinare bine înzestrate, 
iar păstorii aflați în tun
dră, la sute de kilometri 
depărtare, mențin legătura 
cu sediul central al colho
zului cu ajutorul unor sta
ții portative de radio.

Taimirul, țara zăpezilor, 
se trezește din somnul său 
milenar la o viață activă; 
fabuloasele sale bogății 
sînt scoase la lumină, iar 
civilizația își croiește 
drum tot mai hotărit în 
tundra înghețată.

Reporta] de 
Silviu PODINA

naturale
Traseul 

desăvîr- 
peste 85

Lustruită cu deosebită grijă, fața
da portugheză apare 
Parcă ar fi o floare la 
nicii dictaturii. Străzile 
meticulos. Trenurile respectă 
strictețe orarul. în parcuri și scuaruri 
iarba este tunsă cu migală. Cerșetorii 
sint rari și nu întind palma, ci un 
fel de cutii-pușcullțe, confecționate 
după același tipic. în cafenele se a- 
dună dis-de-dimineață o mulțime gă
lăgioasă ce se înghesuie la tejghelele 
unde se vînd lipii cu gem. Pe elegan
ta stradă Lisabona Rossio se practică 
un comerț intens. E adevărat însă că 
vitrinele sînt pline cu mărfuri 
sold" ce zac acolo de 
dovadă a unei cereri 
furi.

Fațada strălu
cește. Dar ea nu 
poate induce în 
eroare nici chiar 
pe turistul neavi
zat. Nu e nevoie 
să mergi în bidon- 
ville-ul Mosquero 
— cartier perife
ric din nord-estul 
Lisabonei, unde 
30 000 de oameni 
se adăpostesc în 
barăci — 
cocioabele 
dei de pe 
sting al

strălucitoare, 
butoniera tu- 
sînt măturate 

cu

„de 
multă vreme — 
scăzute de măr-

colțuri ale Europei. Este ca un fel 
de salt înapoi în timp — tocmai ceea 
ce a intenționat Salazar, care nu a 
permis țării să se alăture revoluției 
industriale, ceea ce a izolat-o de lu
mea contemporană.

în Portugalia s-a Înscăunat siste
mul rigid de conservare a hipertro
fiatelor privilegii ale unul neîngrădit 
feudalism. Există în Portugalia nenu
mărate peisaje cîmpenești. Dar ți-e 
greu să te înduioșezi În fața atmosfe
rei pastorale care a rezistat erei noas
tre industriale, atunci cînd simultan 
descoperi o sărăcie deznădăjduită.

însoțitorul meu în peregrinările

prin regiunile din sudul țării, mem
bru al „Mișcării democratice de opo
ziție", îmi spunea : „Venitul zilnic 
al țăranului nostru nu reprezintă 
nici măcar două treimi din salariul, 
și el mizer, al muncitorului. în Por
tugalia 71,3 la sută din terenurile 
arabile se află în proprietatea 
fundiarilor, care reprezintă un 
cent de 5 la sută din populație, 
tul parcelelor rămase revin
procent de 94,9 la sută din populația 
rurală. în suprapopulata provincie 
Minlo, din nordul țării, peste 20 000 
de agricultori nici nu figurează in 
listele de impozite, atît de nelnsem-
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Rea- 
unul
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ha 
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Tejo, pentru a te
convinge direct 
de bilanțul sum
bru consemnat 
în statistici, al a- 
nilor dictaturii sa- 
lazariste. Pe stră
duțele în pantă, 
ce pornesc din 
port în toate di
recțiile, în piețe
le mici din ime
diata vecinătate 
a străzilor princi
pale am văzut o 
sărăcie neascun- 
6ă, uluitoare. Zo
nele aoestea sînt 
prea mari pentru 
a\ putea fi denumite... ghettourl.

Țara cu cea mai veche dictatură din 
Europa este, in același timp, țara u- 
nor rușinoase recorduri. De pildă, 
venitul pe locuitor este cel mai 
scăzut de pe continentul european. 
Tot aici se înregistrează cel mai ri
dicat procent de analfabetism (38 la 
sută), cea mai mare mortalitate infan
tilă (59,3 la mia de copii născuți, po
trivit datelor din 1967), cel mai mare 
număr de șomeri, procentul cel mat 
înalt de populație lipsită de asistență 
medicală (52 la sută).

Un activist sindical mi-a spus : 
„Venitul pe cap de locuitor poate pă
rea o noțiune abstractă. Mai bine să 
ne referim la exemple concrete. Mun
citorul textilist portughez ciștigă de 4 
ori mai puțin decît colegul său fran
cez. In industria constructoare de ma
șini, contrastul este și mai pregnant: 
la noi salariul muncitorilor în acea
stă ramură este de 5 ori mai scăzut 
decît în Italia..." Iată de ce o parte 
a populației, și încă o parte destul 
de importantă, este semiînfometată. 
Și alături de sărăcia cronică se eta
lează bogăția a treizeci de familii. 
Salazar vorbea de „sărăcia înnăscută" 
a țării. E adevărat că în Portugalia nu 
există nici măcar o ramură industria
lă care să fie la nivelul standardelor 
mondiale. Dar printre deținătorii ce
lor mai mari averi particulare din 
lume se numără și reprezentanți ai 
„dinastiilor" portugheze : bancheri, 
proprietari funciari, industriași, care 
au acumulat averi aici, în patrie, și 
în teritoriile de peste mări — fapt ce 
Ii leagă de două ori de regim.

Cînd turistul părăsește Lisabona și 
apucă pe autostrada ce aleargă peste 
dealurile înverzite, pătrunzind adine 
în regiunile Interioare ale țării, ca
pătă inevitabil sentimentul că a ni
merit într-unul din cele mai arhaice
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Pe o stradâ din Alfama, unul din numeroasele cartiere de mizerie ale 
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nate sînt veniturile lor. Ei trudesa 
pînă la epuizare pe niște petice da 
pămînt mizere, pe care aproape că nu 
au loc să pască o jumătate de du
zină de oi. In sud, cu excepția pro
vinciei Algarvl, „modeștii" bogătași 
au cîte 2 800 șl chiar mai multe hec
tare de pămînt într-un raion, patru 
mari latifundiari, dispun de 95 000 
de hectare de pămînt. Pentru a 
țelege ce Înseamnă 95 000 
amintesc faptul că pe o astfel de 
prafață trăiesc în nordul țării
mai puțin de 50 000 de mici agricul
tori, împreună cu familiile lor".

Portugalia oontinuă cu încăpățâ
nare „misiunea 
civilizatoare" — 
dominația colo
nialistă prin for
ța armată — în 
teritoriile Ango- 
lei, Mozambicu- 
lui și Guineei 
(Bissau), cărei de
pășesc în supra-1 
față de 23 de ori 
teritoriul Portu
galiei colonialiste. 
Care sînt roadele 
acestei „misiuni 
civilizatoare" ? In 
Mozambic există 
un analfabetism 
zguduitor (98 la 
sută din popu
lație). Portugalia 
arendează pentru 
minele din sudul 
Africii 100 000 de 
muncitori negri 
anual, încasînd 
pentru flecare cîte 
200 escudo. în 
Angola, o cruntă 
exploatare, mun
că forțată, o agri
cultură bazată pe 
monocultură — 
iată expresia po
liticii coloniale a 
lui Salazar șl a 
urmașilor 
Portugalia 
sub arme 
de oameni 
fronturi, încercînd 

zadarnic să zdrobească războiul de 
eliberare, națională, dus de partizani, 
începînd din 1961, în Angola și apoi 
și In alte „provincii de peste mări".

Războiul acesta devorează un mi
lion de dolari pe zi.

Povara aceasta este atlt de mare 
încît amenință să dea la fund 
rabla economică" 
tano. Paralel cu 
liarde de escudo 
lonial, economia 
de dragul acestei politici șl o pă
gubitoare suprasolicitare a forțelor 
de producție.

Tineretul este concentrat in armată 
pe termen de 4 ani. Obligativitatea 
serviciului militar se extinde și asu
pra femeilor. Potrivit noului regu
lament, sînt obligați să servească in 
armată chiar și cei care pină acum 
erau scutiți de serviciul militar — 
oameni cu deficiențe de vedere, sur- 
do-muți, arierați mintali. Mișcarea 
de protest ia amploare : în 1967, din 
cei 70 000 de tineri chemați sub arme 
14 000 și-au ars livretele militare.

„Războiul murdar" se duce departe 
de Portugalia. Dar respirația lui se 
simte la Lisabona. Cumpărlnd un 
pachet de țigări, plătești un impo
zit de „subvenționare a politicii regi
mului în posesiunile africane". Pe 
străzi se poate observa imediat că 
lipsesc oamenii unei anumite genera
ții — tineretul. Iar puținii oameni ti
neri pe care ai ocazia să-1 întîlneștl 
poartă uniformă militară.

Au trecut trei ani de cînd Lisa
bona trăiește în 
zariste", dar în 
nu s-a schimbat.

Reportaj de
publicist italian

săi. 
ține 

180 000 
pe trei

„co- 
a premierului Cae- 

pierderea a ml- 
pentru războiul co- 
portugheză suportă

condițiile „postsala- 
acest răstimp nimic

F 

Guido VERGAN.

Pe 
așa 
de 
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Milton Costa. în vîrstă de 18 ani, 
născut în satul Pombal din statul bra
zilian Paraibo, era sclav. El a fost 
vindut la prețul de 90 cruzeiros (22,50 
de dolari).

Născut într-o familie săracă, cu 
mulți copii, Milton trăia în gospodăria 
părinților săi. Chiar atunci cînd ploua 
din belșug, familia nu era în stare 
să-și asigure alimentele necesare. 
Nici suspinele mamei, nici sfaturile 
tatălui său, nu-1 puteau domoli 
Milton. El vroia să plece în sud 
cum fac, an de an. sute și sute 
oameni flămînzi din regiunile 
nord-est ale tării.

Ce este sudul ? Unde se află
Ce oferă el oamenilor veniți din nord- 
est ? Nici unul din cei cu care stătea 
de vorbă nu cunoștea răspunsul la 
aceste întrebări. Ei erau totuși con
vinși că acolo viața trebuie să fie mai 
bună și mai ușoară decît cotidianul 
trist de pe întinderile lipsite de apă 
ale nord-estului brazilian.

Ca toți ceilalți din regiune, care fac 
parte din aceeași categorie socială. 
Milton a început să muncească încă 
de mic copil. Nici odată n-a frecven
tat școala și nici odată nu și-a pără
sit satul natal.

Milton și prietenii săi auzeau cum 
oamenii vorbeau despre alte regiuni 
unde se poate găsi de lucru, unde băr
bați tineri se pot însura și pot avea 
copii fără să se teamă că aceștia vor 
muri de foame. Milton și prietenii săi 
își imaginau că toate acestea le vor 
putea găsi în sud, deși, zi de zi, mulți 
oameni se întorceau de acolo după ce 
au fost înjosiți, exploatați, maltratați 
și în cele din urmă eliminați de so
cietatea care nu admite pe cei slabi.

Sosirea în micul sat a unul camion 
a contribuit la concretizarea planuri
lor lui Milton. Camionul a adus la 
Pombal o încărcătură de orez și se 
întorcea gol. Șoferul era în căutarea 
unei afaceri „bune". O asemenea afa
cere este întotdeauna transportarea 
din nord-est a unor oameni spre ma
rile latifundii din statele vecine, pen
tru a-i vinde acolo ca sclavi.

Șoferul camionului, după ce a cules 
unele informații în sat, a făcut o pro
punere ademenitoare : „transportul 
gratuit spre sud". Deoarece Milton și 
prietenii săi erau nerăbdători să ple
ce, s-au hotărît repede. Ei au luat 
această decizie în pofida insistențe
lor părinților lor de a rămîne acasă 
„în așteptarea unor timpuri 
bune".

Milton Costa și alți 18 tineri 
nord-est, tot atît de săraci și 
școală ca și el, au acceptat propunerea 
șoferului. Camionul a părăsit satul la 
amiaza-mare. Călătoria pînă la țin-

mai
din 

fără

tă — marile latifundii — a durat 
trei zile și trei nopți. In timpul călă
toriei, șoferul a suportat, generos, 
toate cheltuielile. Tinerii nici n-ar fi 
fost în stare să-și cumpere ceva de 
mîncare, pentru că nu aveau nimic 
altceva decît ceea ce purtau pe ei. In 
timpul nopții, se culcau în camion în 
încercarea de a ațipi pentru cîteva 
clipe.

La ora 8 li se acorda o pauză de 30 
de minute pentru fiertura de cafea. 
La ora 12, un nou răgaz de o jumă
tate de oră... pentru prînz. Apoi 
munca continua fără întrerupere 
pînă la ora 17.

„Nu oboseam — povestea Milton. 
încă de acasă eram obișnuit să mun
cesc din greu alături de tatăl meu". 
Dar nu a primit nici un fel de pla-

Îmbunătăți,'

BRAZILIA

VMIRAJUL SUDULUI"
si crunta realitate

a unei sclavii moderne
• INVITAȚIILE UNUI ȘOFER DE 0 GENEROZITATE SUS 

PECTĂ
• „ÎN SFÎRȘIT, UN MOȘIER FOARTE BUN LA INIMĂ"...
• ULTIMA SOLUȚIE — CERȘITUL

In sfîrșit au ajuns la țintă. Cu toții 
așteptau apariția administratorului. 
Tinerii priveau cu uimire, neputînd 
înțelege de ce acesta înmîna șoferului 
mai multe bancnote : 90 de cruzeiros 
noi pentru fiecare dintre ei. Doar șo
ferul spusese că totul este gratuit...

Totuși nu și-au pierdut cumpătul 
Bine dispuși, au ajuns la-o plantație 
mare. Cit puteai cuprinde cu ochii, 
porumbul se legăna în adierea vîn- 
tului. Munca, deși nu era grea, era 
totuși obositoare. Au fost puși să 
muncească la porumb, să desprindă 
știuleții de coceni. Ziua de muncă 
începea la 6 dimineața, inclusiv dumi
nica, și întotdeauna cu stomacul gol.

tă. ..Trei săptămini trebuie muncit 
pentru acoperirea costului transpor
tului" — acesta a fost primul răspuns 
pe care l-a primit din partea admi
nistratorului. Au muncit in conti
nuare, cu speranța că după trei săp
tămini lucrurile se vor schimba în- 
trucîtva. Dar au mai trecut două 
săptămini. Acum dacă puneau între
bări erau insultați, amenințați și 
bătuți. La unii a început să încol
țească gindul evadării.

Intr-o noapte, în pofida amenință
rilor și a perspectivei de a primi un 
glonte în spate, șapte dintre priete
nii lui Milton au fugit. Milton a ră
mas. S-a hotărît să rămînă și să vadă

dacă situația nu se va 
totuși.

Spre mirarea tuturor, 
torul nu a amintit nici 
despre fuga celor șapte, 
s-ar fi întimplat nimic, 
scurgeau fără să 
schimbare.

După cîteva săptămini. Milton 
Costa luă și el hotărîrea. Și-a căutat 
un prieten cu care să fugă. I-au tre
buit trei zile ca să găsească pe ci
neva care să-și asume un asemenea 
risc : o regiune cu totul necunoscută, 
fără un ban în buzunar.

Au pornit la miezul nopții. „Am 
mers trei zile și trei nopți, de-a lun
gul unei autostrăzi, pină cînd am 
ajuns pe latifundia unui om foarte 
bun la inimă" — povestește Milton. 
Acolo au rămas două săptămini. Pen
tru munca prestată au fost retribuiți 
cu cîte 9 cruzeiros (2,25 dolari !). 
Milton s-a îmbolnăvit însă. Puțin 

, i-a păsat moșierului „cel bun". „Am 
apelat la mila multor oameni, am 
cerșit. în cele din urmă, am reușit 
să ajung la Sao Paulo" — a relatat 
Milton unui ziarist.

Este Îndeobște cunoscut că cele în- 
tîmplate cu Milton nu constituie o 
excepție. Povestea lui Milton Costa 
este doar un exemplu din mii și mii 
de cazuri similare care dovedesc că 
în regiuni întinse ale Braziliei mai 
persistă forme de sclavie (in mod 
oficial, în Brazilia sclavia a fost des
ființată prin lege în 1888).

în acest caz, sclavul a fost un în
josit și maltratat din nord-estul țării, 
fugit de secetă, sărăcie și foamea en
demică care domnește in aceste re
giuni lipsite de apă, minat în sud de 
un miraj. Cind credea insă că mira
colul s-a produs, și-a dat seama, in 
primul rind, că a fost vindut, apoi 
că este constrins să lucreze ca un 
animal fără să primească vreo' leț- 
caie drept retribuție. Pentru că era 
tinăr și încă în puteri, pentru că nu 
era împovărat de familie — soție și 
copii — a reușit să fugă. Alții nu 
întrunesc însă aceste condiții. Pe 
proprietarul latifundiei fuga lui il 
lăsa rece. Pentru că, în schimbul unei 
sume infime, el poate exploata, 
timp de citeva săptămini sau citeva 
luni, munca unui țăran fugit din 
nord-est. N-au decît să plătească pe 
un șofer de camion și să dea ceva de 
mincare muncitorului. Cei ce fug 
pot fi ușor înlocuiți prin noi brațe 
de muncă. Camioane cu oameni din 
nord-est 
aproape

administra- 
un cuvint 

de parcă nu 
Și zilele se 

intervină vreo

sosesc pe aceste meleaguri 
în fiecare zi.

Luiz Dos SANTOS
publicist brazilian

Strada muzeu sau arta 
împotriva cancerului

Miercuri seara am 
asistat la un spec
tacol neobișnuit : zeci 
de mașini aglome
rate, blocate de statui 
și sculpturi ridicate 
în mijlocul străzii Fau
bourg Saint-Honore, 
încercau să „scape", a- 
pucînd pe străzi latera
le. începea „noaptea 
muzeului din stradă", 
vastă expoziție cu vîn- 
zare, în beneficiul lup
tei împotriva canceru
lui. Amatorii puteau 
cumpăra, de la tonete- 
le instalate în mijlocul 
străzii, gravuri semna
te de maeștri ai artei 
contemporane. însuși 
Picasso a iscălit peste 
o sută de litografii. 
Fiecărui cumpărător 
1 se oferea și un 
Hamster viu, șoricel 
de laborator — simbol 
al cercetărilor intense 
care’ se fac în Fran
ța, ca și în întreaga 
lume, pentru învinge
rea gravei maladii.

Vizitată de ministrul 
culturii, Jacques Du
hamel, de numeroase 
personalități ale vie
ții artistice pariziene, 
„strada-muzeu" a atras 
in tot cursul nopții 
mii și mii de cetățeni.

„Strada-muzeu" ofe
rea privirilor cîteva 
opere reprezentative 
semnate de Zadkine, 
Okamoto, Schoeffer și 
alții. Punctul forte al 
muzeului nocturn l-a

constituit însă pictura. 
Expuse în saloanele de 
artă, foarte numeroase 
pe strada Faubourg 
Saint-Honoră, sau în 
vitrinele unor faimoa
se case de modă, pîn- 
zele semnate de Bon
nard, Buffet, Dufy, 
Gauguin, Modigliani, 
Monet, Picasso, Van 
Dongen, Vlaminck și 
de alți pictori din școa
la pariziană, au delec
tat mulțimea de vizi
tatori.

...în aceeași 
garda 
care a defilat 
de-a lungul străzii 
fost urmărită de 
virile a sute de 
rioși. In Parisul 
torizat, în care 
mai rămas decît 
de bronz ai monumen
telor, acești cai vii e- 
rau priviți de mulți 
cu curiozitate și nos
talgie, ca un spectacol 
de demult. Unii vizita
tori și-au amintit pro
babil, cu acest prilej, 
că accidentele de auto
mobil ucid în Franța 
aproape tot atîția oa
meni cît cancerul sau 
bolile de inimă. Parisul 
deține supremația : 
15 444 răniți și 582 
morți în 1970. Așadar, 
pe cînd „străzi-muzeu" 
împotriva automobilu
lui ?

Pani
DIACONESCU

Paris

seară, 
republicană, 

călare 
i a 
pri- 
cu- 

mo- 
n-au 
caii
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Plecarea delegației guvernamentale 
cehoslovace conduse de tovarășul 

->

delegației Cronica zilei
A

guvernamentale chineze

Vineri dimineață a părăsit Capitala, 
plecind spre patrie, delegația guver
namentală a R. S. Cehoslovace, con
dusă de Jăn Gregor, vicepreședinte 
al guvernului cehoslovac, care a par
tid,pat la lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Ion Pă-

dețan, vicepreședinte al Consiliului_
Miniștri, de reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și altor organe 
centrale economice, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost, prezență Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Membrii delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Chineze, con
dusă de Li Sui-cin, ministrul indus
triei de mașini nr. 1, însoțiți de Cor
nelia Mihulecea, șeful Departamen
tului industriei hidrotehnice din Mi
nisterul Industriei Constructoare de 
Mașini, au vizitat vineri Fabrica de 
motoare electrice din Pitești. Aici au 
fost intimpinați de Alexandru Po
pescu, prim-secretar al Comitetului 
municipal-Pitești al P.C.R., președin
tele consiliului popular municipal, 
Trecînd prin diferitele secții ale mo
dernei întreprinderi, delegații chi
nezi s-au interesat îndeaproape asu
pra procesului de fabricație, au a- 
preciat nivelul tehnic ridicat al insta
lațiilor și utilajelor, precum și cali
tatea motoarelor electrice, din care 
unele tipuri au devenit cunoscute și 
în R. P. Chineză. Ministrul chinez

a felicitat colectivul fabricii pentru 
succesele dobîndite.

La Uzina petrochimică din cadrul 
Grupului industrial de petrochimie 
Pitești, oaspeții s-au informat asu
pra procesului de prelucrare a ți
țeiului și de obținere a unei game 
variate de produse petrochimice și 
și-au exprimat satisfacția față de 
înaltul grad de automatizare a teh
nologiei. .

Apoi, delegația chineză a făcut o 
scurtă călătorie la Curtea de Argeș, 
unde a vizitat monumente istorice 
reprezentative pentru arta româ
nească medievală, centralele electrice 
Cerbureni și Valea Leșului, precum 
și Hidrocentrala de pe Argeș. Ad- 
mirînd amenajările hidroenergetice, 
oaspeții au făcut aprecieri elogioase 
la adresa constructorilor acestui im
punător obiectiv industrial.

(Agerpres)

La invitația ministrului construc
țiilor industriale din țara noastră, 
Matei Ghigiu, intre 14 și 18 iunie ne-a 
vizitat țara o delegație de specialiști 
cehi în construcții, condusă de Fran
tisek Sramek, ministrul construc
țiilor din Republica Socialistă Cehă. 
Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
discutat unele probleme organizato
rice și tehnice privitoare la dezvol
tarea colaborării în domeniul con
strucțiilor intre ministerele respec
tive.

înnoiri pe pâmintul
Mongoliei populare

CORESPONDENȚA DIN VLAN-BATOR

CLUJ (Corespondentul „Scir.- 
teii". Alexandru Mureșan) :

In sala de concerte a studioului 
de radio Cluj a avut loc vineri 
după-amiază o adunare festivă și o 
serată' de poezie închinată aniver
sării a 25 de am de la apariția 
primului număr al revistei de 
limbă maghiară a Uniunii Scriito
rilor din România, UTUNK. Au 
participat redactorii și colaborato
rii revistei, scriitori, oameni de 
cultură și artă, români și maghiari. 
Adunarea a fost deschisă de scrii
torul Aurel Rău, redactor șef al re
vistei „Steaua". Poetul Letay Lajos, 
redactorul șef al revistei, a vorbit 
despre activitatea desfășurată de 
colectivul redacțional în cei 25 de ani 
de existentă ai revistei, arătînd că 
în această perioadă a publicat circa 
120 000 de pagini de manuscris, 
echivalentul a peste 400 de volume 
de beletristică, poezie, critică lite
rară, 
cută 
este 
s-au _ _ ____
gind-o. Aceasta este o consecință 
a politicii marxist-leniniste a par
tidului nostru care a știut să atragă 
in egală măsură intelectualitatea 
română, ca și pe cea ap.arținind 
naționalității maghiare, la mă
reața operă de edificare a Româ
niei socialiste..

Felicitind colectivul redacțional 
ji pe colaboratorii revistei, tovară
șul Aurel Duca, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popmar 
județean, a arătat, totodată, că re
vista UTUNK constituie o ilus
trare vie a modului în care inte
lectualitatea maghiară a știut să 
răspundă cu tot talentul și devota
mentul său la realizarea obiective
lor politicii partidului nostru. în
deplinind o misiune specifică, prin 
faptul că revista se adresează în 
primul rind naționalității maghiare 
conlocuitoare — a spus vorbito
rul — revista și-a adus o însemna
tă contribuție la cunoașterea reci
procă a valorilor cultural-artistice 
din țara noastră, la întărirea prie
teniei frățești dintre poporul rd-

publicistică etc. Cea mai plă- 
constatare, arată vorbitorul, 
satisfacția că cititorii revistei 
grupat în jurul ei, înxiră-

mân și naționalitățile conlocuitoa
re. Sintem convinși că redacția re
vistei, valoroșii ei colaboratori, cu 
talentul și dăruirea unanim recu
noscute vor contribui și în viitor 
la realizarea politicii partidului 
nostru, la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

în continuare, academicianul Za
haria Stancu. președintele Uniunii 
Scriitorilor din România, a adus un 
vibrant omagiu al oamenilor de 
cultură din întreaga țară, felicitind 
cu căldură colectivul redacțional și 
pe colaboratori, urîndu-le noi suc
cese pe tărîmul înfloririi culturii, 
artei și literaturii socialiste din 
patria noastră.

Participantii la festivitate au. a- 
probat cu însuflețire textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
cane se spune, printre altele : „Este 
o mîndrie pentru noi să constatăm 
în acest moment aniversar că re
vista „UTUNK", rod al politicii 
naționale consecvent marxist-Ienî- 
niste a partidului nostru, a militat 
în toți cei 25 de ani de existență 
pentru înfăptuirea programului 
Partidului Comunist Român, pen
tru înflorirea culturii socialiste, 
angajîndu-se cu sinceră și totală 
adeziune cauzei unității, frăției 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare. Vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi. scriitorii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
cultivind cu grijă și prețuire tradi
țiile și valorile noastre culturale, 
ne vom aduce și în viitor contri
buția la îmbogățirea și dezvoltarea 
noii culturi socialiste, Ia 
rea unității moral-politiee 
guiui popor, la 
noastre comune, 
listă România".

în încheiere a 
de poezie in cadrul căreia s-au re
citat poezii ale poeților români și 
maghiari. Au citit din versurile 
lor Zaharia Stancu. Horvath Imre, 
Horvath Istvan, Radu Boureanu. 
Kiss Jenei. Aurel Rău. Laszlofi 
Aladar etc. Și-a dat concursul și 
violonistul Ștefan Ruha.

vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit 

ușor instabilă în cea mai mure parte 
a țării. Cerul a fost variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în Banat, munții 
Apuseni, Carpațli Meridionali, Oltenia 
și vestul Munteniei, unde au căzut ploi 
locale, mai ales sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 18 
grade la Pîcllșa, Petroșeni și Mangalia 
și 29 de grade la Bechet. In București : . 
Vremea a fost ușor instabilă, cu cerul 
variabil. A plouat ' ' 
maximă a atins 27

scădere la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
6 și 18 grade, mai coborîte în nordul 
țării șl în depresiuni, iar maximele în
tre 18 și 28 de grade, local mai ridicate 
în sud-est. în București : Vreme ușor 
instabila, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară 
la început apoi în creștere.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 18 iunie 1971
slab. Temperatura 
de grade.

pentru 20. 21 și 22Timpul probabil . __
iunie. In țară : Vreme in general insta
bilă, cu cerul variabil, mal mult noros. 
Vor cădea ploi locale, sub formă 
averse, mal ales în zona de deal și 
munte. Vînt potrivit. Temperatura

FOND GENERAL DE PREMII :
1 125 082 lei, din care 23 507 lei report.

înflorirea 
Republica

intări- 
a între- 

patriei 
Socia-

avut loc o serată

de 
de 
în

Accident de circulație
Ieri, 18 iunie, în jurul orelor 10,10. 

a avut loc un accident de circulație 
in comuna Gura Vitioarei din jude
țul Prahova. Accidentul s-a produs 
între un camion ce transporta lemne 
și un autobuz al întreprinderii oră
șenești Vălenii de Munte — cursă 
locală.

Din primele 
mătoarele :

Camionul a 
zul ce venea 
de pasageri. în urma loviturii, re
zervorul de benzină al camionului a 
provocat un incendiu. Au fost sal
vate 8 persoane și transportate de 
urgență la spital, unde li s-au acor
dat îngrijirile necesare. 31 de persoa
ne, rămase in autobuz, au fost cu
prinse de flăcări și ău decedat prin 
asfixiere și carbonizare.

La fața locului au sosit reprezen
tanți ai autorităților centrale și lo
cale. S-au luat măsuri urgente pen
tru îngrijirea celor răniți și ajutora
rea familiilor celor decedați. Orga
nele de urmărire penală efectuează 
în continuare cercetări.

cercetări, rezultă ur-

izbit puternic autobu-
din sens opus cu 39

SETEA DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

de a nu se orienta in mod unilate
ral spre . profesiunile intelectuale, ci 
și în spre cele practice.

Necesitatea găsirii celor mai adec
vate mijloace de influențare in a- 
ceastă direcție este cu atit mai 
pregnantă în anii școlarității cu cit 
școala — potrivit unor anchete în
treprinse— iși concentrează incă ac
tivitatea în predarea și
•jnoștiințelor și prea puțin 

„urmării voinței școlarilor, 
care se reduce în mod curent 
șurile disciplinare. Opera de 
cație a voinței e de dorit să 
ceapă de timpuriu, cu .educația co
pilului pentru a-și forma priceperi și 
deprinderi de muncă, ca de exem
plu : deprinderea cu frecventa re
gulată la școală, cu respectarea or- 
dinei școlare (intrare la timp în 
clasă, integrare în disciplina clasei), 
activitate conștientă în îndeplinirea 
obligațiilor școlare (scris, citit, de
sen, socotit etc.), formarea bunei 
comportări în relațiile cu profesorii 
și cu colegii etc. Experiența peda
gogică a dovedit valoarea deosebită 
a unei asemenea educații ; astfel de 
deprinderi consolidîndu-se rămîn un 
model de conduită pentru toată 
viața. Totodată, experimentele în
treprinse au arătat că în școala în 
care s-a făcut o conștientizare si 
motivare repetată a acestor măsuri.

asimilarea 
asupra 
proces 
la mă- 

edu- 
în-

deprinderile respective s-au dove
dit mai puternice și mai durabile.

întrucât insă momentul cel mai 
de seamă pentru formarea voinței 
de a munci îl constituie, după pă
rerea mea, perioada tinereții — vira
ta aceea dintre 16—21 ani, cînd cei 
mai multi tiheri se află cuprinși în 
școli și sînt mai receptivi și 
deschiși spre orizonturi mai 
— este de 
cu hotărîre 
conștientă, 
levilor, de 
prinderi și 
diu, de autoperfecționare. Ar trebui 
ca profesorul să înceapă întotdeauna 
prin a demonstra elevilor sau studen
ților săi utilitatea cursului sau , a 
materiei de studiu pe care o predă, 
atit pentru viata și cultura lor per
sonală, cit și pentru profesiunea lor 
viitoare, prin a le dezvolta ipterese 
cognitive și dorința de autoactivita- 
te pentru studierea domeniului res
pectiv și abia apoi să le expună no
țiunile constitutive propriu-zise. în 
lecții și prelegeri expunerea teore
tică să fie raportată la probleme 
practice de -viată pentru a forma ti
nerilor un spirit realist. Acolo unde 
e cazul, să li se dea tinerilor mai 
multe lucrări individuale pentru re
zolvarea de probleme concrete, prac
tice, de viață. în mod analog s-ar 
cuveni procedat cu seminariile ' ■ în 
locul vechilor ședințe de ascultare

mai 
largi 

dorit ca școala să treacă 
la o activitate complexă, 
de educație a voinței e- 
înarmare a lor cu de- 
metode eficiente de stu-

și control sau de lectură de lucrări, 
de referate, rolul seminariilor este 
de a pune probleme legate de prac
tică, de ' 
tinerilor 
zolvarea

Pentru 
să punem un preț deosebit . 
toactivitatea elevilor și studenților și 
pe motivațiumle muncii. Activitatea 
școlară, universitară să fie astfel 
concepută incit în locul elevului și 
studentului orientați in mod teoretic, 
să formeze studentul și elevul orien
tați teoretico-practic și capabili să 
gîndească realist-practic. susținuți 
de voința de a munci. De aici de
curg noi consecințe. Este necesară o 
nouă didactică a învățămintului li
ceal și superior. Apoi profesorii 
sînt datori să înțeleagă că azi școala 
nu maț poate fi numai o școală a 
gindirii și a educației intelectuale, 
că a trecut vremea acelui profesor 
care-și putea permite să spună „eu 
am predat cursul și mi-am făcut da
toria, restul nu mă privește". Pen
tru a se realiza această nouă edu
cație mai trebuie însă ceva : o do
tați? adecvată a școlilor și universi
tăților, care să permită o mai strîn- 
să legare a învățămintului de viață, 
de cerințele sooietății noastre socia
liste, care să creeze un mediu edu
cativ favorabil, capabil să stimuleze 
dorința și voința de a munci a noi
lor generații.

realitate, stimulind 
de a munci singuri 
lor
educația voinței se

voința 
la re-

cuvine 
pe au-

89 48 ÎS
31

557 510 lei, din

EXTRAGEREA I :
10 33 15 64

Fond de premii : 
care 23 507 lei, report categoria I.

S3

EXTRAGEREA A II-a : 72 46 83 
14 39 1 61

Fond de premii : 567 572 lei.
Plata premiilor va începe în Capi

tală de la 26 iunie pină la 2 august ; 
in țară, de la 30 iunie pînă la 2 au
gust 1971, inclusiv.

★
în perioada 14—18 iunie s-au des

fășurat la București lucrările ședin
ței a doua a Grupei de lucru ro- 
mâno-sovietice de colaborare in 
domeniul industriei ușoare. Cu acest 
prilej, au fost examinate rezultatele 
colaborării pe perioada 1970—1971 și 
s-au făcut noi propuneri de colabora
re și cooperare economică și tehni- 
co-științifică între ministerele in
dustriei ușoare din cele două țări 
pentru anii 1971—1972.

Delegația română a fost condusă 
de Sablici Dobromir, adjunct al mi
nistrului industriei ușoare, iar de
legația sovietică de E.V. Kondrat- 
cov, adjunct al ministrului industri
ei ușoare al U.R.S.S.

★
Directorul general adjunct al Pro

gramului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), Paul Marc 
Henry, care a făcut o vizită de lucru 
în țara noastră, în cadrul colaboră
rii României cu acest organism al 
O.N.U., a părăsit vineri dimineața 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fast salutat de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de Informare al 
O.N.U. din București.

★
Acad. prof. Nicolai Bogoliubov, di

rectorul Institutului unificat de cer
cetări nucleare de la Dubna, a sosit 
vinari in Capitală, la invitația pre
ședintelui Comitetului de stat pentru 
energie nucleară, loan Ursu.

♦
La Ministerul Comerțului Exterior 

a avut loc o masă rotundă cu tema 
„Contribuția institutelor de cercetări 
și proiectări la activitatea de comerț 
exterior", care a reunit peste 100 de 
participant!.

In încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvintul tovarășul Cornel Burtică, 
ministrul comerțului, exterior.

(Agerpres)

Solistă :

Soarele

.1.

Sturdza Bu- 
Alex. Sahla):

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Theo
dor Vavayanis (Grecia). ’■'* 
Sofia Cosma.
• Teatrul de operetă : 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național 
giale" (sala Studio) : 
mulul golan — 20,
• Teatrul „Lucia 
tandra" (sala din str. 
Puricei* în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Cînd Luna e albastră 
— 20.

„I. L. Cara- 
Moartea ulti-

Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.
Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți !
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
Teleenciclopedia. în cupi-ins : 
Ramayana : Huascaran (as
censiune pe cel mai înalt 
munte din Peru) ; Lemurieni 
Film serial : „Incoruptibilii". 
Cîntece de altădată. Soliști : 
Constanța Cîmpeanu, Maria 
Pietraru, Elena Munteanu și 
George Hazgan.
Telejurnalul de noapte. 
Finalele campionatelor euro
pene de ■box.'' Transmisiune 
de la Madrid, comentată de 
trimisul nostru Cristian Țo- 
pescu.

ț ț
I

Ulan-Batorul ne întimpină în a- 
ceastă dimineață de iunie cu aerul 
său rarefiat, cu culorile sale strălu
citoare, caracteristice unui oraș de 
munte. într-adevăr, capitala R. P. 
Mongole este așezată chiar la poalele 
unui impozant masiv muntos, fiind 
sub influența climaterică a acestuia, 

în anii puterii populare Ulan-Bator 
s-a transformat intr-un important 
centru urban, cu bulevarde largi, 
mărginite de blocuri moderne, cu in
stituții masive, magazine, numeroase 
școli, o universitate, cartiere indus
triale.

...Nu s-a stins încă atmosfera săr
bătorească prilejuită de marele eve
niment în viața țării, Congresul ai 
XVI-lea al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, care a avut loc re
cent. Amplul bilanț al realizărilor 
efectuat de congres evidențiază că, 
în ultimii cinci ani, R. P. Mongolă 
a marcat un nou pas înainte în mul
tiple domenii. în 1970, producția glo
bală a industriei a crescut, în com
parație cu 1965, cu 1,6 ori. S-a reali
zat un spor considerabil privind pro
ducția principalelor tipuri de mărfuri: 
energie electrică — cu 78 la sută ; ex
tracția de cărbune— cu 77 la sută ; 
producția de carne — cu 56 la sută. 
Astăzi, industriei îi revine 34 la sută 
din produsul social ■ global.

în cincinalul care s-a încheiat s-aii 
întărit considerabil și unitățile agri
cole socialiste. Astăzi in țară există 
272 de uniuni agricole de arați și 32 
gospodării de stat. Fiecărei unități 
agricole de arați îi revin, în medie, 
535 000 hectare pămint și 60 700 ca
pete de vite, iar fiecărei gospodării 
de stat — 360 000 hectare pămint, 
10 000 hectare suprafață cultivabilă și 
30 000 capete de vite, in medie. în 
anii ultimului cincinal au fost con
struite 12 fabrici de nutrețuri combi
nate, un mare număr de adăposturi 
pentru vite, au fost repurtate succe
se de seamă în domeniul mecanizării, 
și electrificării agriculturii. Pe aceas
tă bază a avut loc și o importantă 
creștere a nivelului de trai material 
și cultural al populației. Au fost ma
jorate salariile muncitorilor și func
ționarilor, au crescut pensiile.

Nu de mult a fost deschisă la Ulan- 
Bator o nouă școală tehnico-profesio- 
nală destinată pregătirii cadrelor 
pentru industrie. în general, ca ur
mare a dezvoltării economice — ne-au 
relatat interlocutorii noștri — se pune 
un mare accent pe pregătirea mun
citorilor calificați. în rețeaua de școli 
profesionale existentă sint pregătite 
anual peste zece mii de cadre nece
sare economiei naționale. Luind cu
noștință de dezvoltarea ascendentă pe 
care Mongolia prietenă a cunoscut-o 
în perioada puterii populare, precum 
și de sarcinile mărețe stabilite pen
tru noul plan cincinal — al cincilea 
— este firească atenția deosebită ce 
se acordă pregătirii de cadre califi
cate.

Noul plan de dezvoltare pentru pe
rioada 1971—1975 prevede dezvoltarea 
mai departe a industriei pe seama 
extinderii bazei energetice și de 
combustibil, a folosirii resurselog 
minerale și de materii prime ale 
țării. Se preconizează ca volumul

a

producției industriale să crească cu 
53—56 la sută intr-un ritm mediu 
anual de cel puțin 9 la sută.

Și in agricultură au fost stabilite 
sarcini importante — un spor global 
al producției agricole cu 22—25 la 
sută, pe calea asigurării creșterii 
șeptelului, a sporirii recoltelor, a în
tăririi continue a bazei tehnico- 
înateriale.

Ca o reflectare a preocupării 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol pentru satisfacerea cit mai 
deplină a nevoilor materiale și cul
turale ale poporului, noul plan cinci
nal prevede, intre altele, ca fondul 
general de locuințe să crească cu 
peste 30 la sută.

Poporul mongol a pășit cu însufle
țire la îndeplinirea hotăririlor con
gresului. Entuziasmul în muncă este 
stimulat în aceste zile de apropierea 
unui alt mare eveniment în istoria 
țării — cea de-a 50-a aniversare a 
revoluției populare, care a scos 
Mongolia din întunericul medieval, 
călăuzind-o pe calea construirii unei 
vieți noi, socialiste. Din toate colțu
rile țării au și început să sosească 
știri despre succesele în muncă cu 
care poporul înțelege să intîmpine 
acest glorios eveniment.

Oriunde am fost, tovarășii cu 
care am stat de vorbă mi-au vorbit 
cu deosebită căldură despre apro
piata vizită a delegației de partid și 
guvernamentale române, condusă d» 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Intere 
locutorii au avut cuvinte de prețuire 
pentru succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Ei au arătat că 
populația capitalei se pregătește să 
intîmpine cu multă căldură dele
gația de partid și guvernamentală 
română, să înfățișeze membrilor ei 
succesele repurtate în 
socialistă, cu convingerea că 
va contribui la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre P.P.R.M. și 
P.C.R., dintre Mongolia și România, 
dintre cele două popoare construc
toare ale socialismului.

Intr-o convorbire avută cu tova
rășul B. Lhamsuren, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., acesta mi-a decla
rat : „In acest an, poporul nostru, 
împreună cu prietenii de peste ho
tare, se pregătește să sărbătorească, 
la 11 iulie, cu o deosebită bucurie și 
însuflețire împlinirea a 50 de ani de 
la victoria revoluției populare. Vom 
marca acest jubileu minunat ca pe 
un eveniment de o deosebită impor
tanță în istoria poporului nostru, ca 
o sărbătoare a prietenilor noștri de 
luptă, ca un triumf al idealurilor 
marxist-leniniste pe pămîntul mon
gol". Referindu-se la apropiata vizită 
oficială de prietenie pe care urmează 
s-o facă în Mongolia frățească dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, B. Lhamsuren a subli
niat : „Sintem convinși că această 
vizită va sluji cauzei întăririi legă
turilor de prietenie și colaborare in
tre partidele și popoarele noastre".

construcția
vizita

Gheorqhe CIOBANU
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fotbal: E cursa prea lungă
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cinema

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif :
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15, FAVORIT — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9,15;
12,15; 15,30; 18.30; 21,15, la grădină
— 20,15, MELODIA — 9; 12; 15,15; 
18: 20,45, STADIONUL DINAMO
— 20,30.
• Splendoare în Iarbă : CAPITOL
— 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL — 16,30;
18,45: 21.
• Sprljlniți-1 pe șerif : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 
17: 19,15; 21,15. GRADINA CAPI
TOL — 30,15; 22,15, ARENELE RO
MANE — 20,30.
• O floare și doi 
CEAFARUL — 9; 
BUCEGI — 10; 16;
— 20,15. VOLGA 
19,30, TOMIS — 9;

grădinari : LU- 
12,30; 16; 19.30,

19,30. la grădină 
— 9; 12,30; 16;

______ 12,30; 16, la gră
dină — 20, GRADINA DOINA — 
20, gradina parcul heră
strău — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Mihai Viteazul : DOINA — 11,50; 
15,30; 19,30.
• Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOI — 9—20,15 In conti
nuare.
• Sflntul la pîndă — 9, Iadul 
sfărîmat — 10,30; 12,30; 14,30, Hom
bre — 16,30; 18,45, Cazul Paradine 
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
?Ș1 caii se împușcă, nu-i așa ? :

ENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, GLORIA — 9; 11,45; 14.30;
17,15; 20.
• Bătălia de pe Neretva : CIU
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA 
— 15,30; 19.

al ideilor 
intens la 

Blocului 
Ajutorului 
activitate

• Facerea lumii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45: 20, ARTA — 
15,30; 18. la grădină — 20,30.
a Serata : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, MUN
CA — 16; 18; 20.
• Dă-i înainte, cowboy : FERO
VIAR — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 20,45.
• Elefantul Slowly : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. VICTORIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cinci pentru infern : LUMINA 
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
a Butch Cassidy și Sundance Kid : 
DACIA — 8,45—20 în continuare. 
FERENTARI — 15.30; 17.45: 20.
• Domiciliul conjugal : LIRA — 
15,30; 18. la grădină — 20,30.
c Pe cometă : UNIREA — 16; 18, 
la grădină — 20,15.
• Printre colinele verzi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
S Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 

omnlței Ralu : PACEA —
15,30; 19.
• Clanul sicilienilor : CRINGAȘI 
— 15,30; 18; 20,15, Vitan — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Prețul puterii : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : AURORA — 
9: 12,30; 16,30. la grădină — 20,15. 
• Regele Lear : MIORIȚA — 10,30; 
16; 19,30.
• Los Tarantos : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria: 
COSMOS — 15; 17,45; 20,30.
• Cazul C.L. : RAHOVA — 15,30; 
18: 20,15.
• Omul din Sierra : PROGRESUL 
— 15,30; 18: 20.
• Vagabondul : LAROMET 
15,30; 19.

în ziua de 17 iunie 1971 a încetat 
din viață, după o lungă și grea su
ferință, tovarășul Sandu Lieblich, 
membru al Partidului Comunist Ro
mân din anul 1923.

Născut la Iași, la 20 iunie 1901, 
Sandu Lieblich s-a apropiat incă 
din anii studenției de mișcarea re
voluționară, încadrîndu-se și acti- 
vînd intens în cercurile socialiste. 
Angajat cu toate forțele pentru în
făptuirea aspirațiilor maselor popu
lare. neobosit propagator 
socialiste, el a participat 
acțiunile initiate pe linia 
Muncitoresc-Țărănesc și 
Rosti, a desfășurat o vie 
publicistică în presa socialistă.

în anii de cruntă teroare fascistă 
a luat parte la acțiunile de solidari
tate cu militanții întemnițați, la lup
ta pentru răsturnarea dictaturii an- 
tonesesene.

Pentru activitatea sa revoluționară 
a fost arestat și condamnat în repe
tate rinduri.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
diferite funcții pe linie de stat. Pen
tru activitatea desfășurată a fost 
decorat cu ordine și medalii ale Re
publicii Sooialiste România.

Amintirea sa va rămîne nestearsă 
in memoria tovarășilor săi de muncă 
și de luptă.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

★
Sicriul cu corpul defunctului va fi 

depus simbătă, 19 iunie, orele 11 la 
crematoriul „Cenușa", iar incinerarea 
va avea loc în aceeași zi la orele 13.

Două etape intr-o zi
)

Ieri, în cursa ciclistă internațională 
„Cupa Voința" s-au disputat două 
etape. De dimineață, pe distanța a 
7 km (de la Cluj pînă pe dealul 
Feleacului) concurenții au susținut 
o probă eontracronometru indivi
duală. Timpul cel mai bun l-a reali
zat Cristian Tudoran (Steaua) — 
18’14”. Pe locul secund — Mircea 
Rindașu (Metalul Plopeni), la 7 sec., 
iar pe locul trei — Alexandru So- 
fronie (Steaua), la 19 sec. Acesta 
din urmă a trecut în fruntea clasa
mentului general, fiind urmat la 44 
sec. de Tudoran și la 53 sec. de Rin
dașu.

Etapa 
Huedin1 
șurată 
(ploaie, vînt) 
final francezului 
(A.S.P.T.T. Marsilia), 
în același timp au fost cronometrați 
Constantin Grigore (Dinamo) și po
lonezul Stanislav Gazda (Start Var
șovia). Al. Sofronie iși păstrează 
poziția de lider în clasamentul ge
neral, după 3 etape. ' El este urmat 
acum de C. Grigore (la 46 sec.) și de 
M. Rindașu (la 53 sec.).

Astăzi, etapa a IV-a : Cluj — Za
lău — Cluj (136 km).

de după-amiază (Cluj) — 
-- Cluj, 102 km) — desfă- 
pe un timp nefavorabil 

a revenit la sprintul 
Hervă Passieu 

în 2h 34’30”.

sau puterile sînt prea mici?
înaintînd spre liman, „corabia" 

campionatului diviziei A scîrțîie din 
toate încheieturile. Fiecare zi a 
disputei — prin „surprizele" pe care 
le furnizează — vine să demonstre
ze că, la sfirșitul acestei curse lungi, 
fotbalul nostru este din cale afară de 
obosit. în aceste ultime dispute ale 
fotbaliștilor noștri nu vedem un 
„sprint final", ci mai degrabă un 
efort, uneori disperat, de adunare a 
ultimelor puteri pentru a termina 
cursa pe picioare.

Fără îndoială, dintre toate aceste 
comportări și rezultate contradictorii, 
cele înregistrate de Dinamo și Rapid 
atrag in mod deosebit atenția, pen
tru că în liniile acestor formații sint 
prezente aproape toate numele pe 
care le întilnim și în „unsprezecele" 
reprezentativ al fotbalului nostru : 
Răducanu, Dinu, Lupescu, Dan, Radu 
Nunweiller, Dumitru, Lucescu, Nea- 
gu, Dumitrache etc. Angajate parcă 
intr-o cursă a... pierderii punctelor, 
cele două echipe bucureștene nu reu
șesc de mai multe etape să-și apro
pie o victorie, evoluind în marea 
majoritate a cazurilor sub limita exi
gențelor, fiind învinse fără drept de 
apel de adversari mai slab cotați 
(Dinamo 0—2 la Jiul, 0—1 cu divizio
nara B, Metalul, Rapid 1—3 la C.F.R. 
Cluj).

Așa cum scriam după meciul Di
namo — Universitatea Craiova, pe 
stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, minute în șir am văzut cîțiva 
dintre cei mai buni jucători ai noștri 
— Radu Nunweiller, Dinu sau Du
mitrache — făcînd evidente eforturi

pentru a se dezlipi de gazonul în 
care păreau fixați. „Nu le-am putut 
reproșa jucătorilor mei lipsa de do
rință de victorie — ne spunea an
trenorul Traian Ionescu. Au vrut-o, 
dar n-au avut capacitatea s-o obțină. 
Cei mai buni dintre ei — compo
nent ai lotului reprezentativ — au 
«in picioare» două campionate inter
ne și un turneu final de C.M., jucate 
aproape fără vacanță. La asta ar tre
bui adăugat și turneul din Brazilia. 
Acum a venit ziua „scadenței", oa
menii sînt obosiți și termină greu 
orice partidă, indiferent de adver
sar".

Aceasta este opinia tehnicianului 
dinamovist. în esență, ea coincide eu 
ceea ce am aflat din tabăra giuleș- 
tenilor, de la Otto Zaharia, vicepre
ședinte al clubului. „Testele efectua
te de medicul lotului au indicat un 
ridicat grad de oboseală, acuzată mai 
ales de jucătorii de lot". Explicația ? 
Aceeași pe care a dat-o și antrenorul 
echipei Dinamo : programul compe- 
tițional intern și internațional lung, 
greu, obositor.

în declarațiile mai sus citate este o 
parte de adevăr. Fără îndoială, 
defecțiunile de organizare a ac
tivității competiționale influențează 
în mod negativ condiția fizică a fot
baliștilor. Și poate că nu este de pri
sos să reamintim că, la încheierea se
zonului de toamnă, în presă au apă
rut semnale ce atrăgeau atenția asu
pra lipsurilor din acest domeniu. 
Tardiv, abia acum două-trei săptă- 
mîni, F. R. Fotbal a hotărit un con
cediu minim obligatoriu pentru fotba

PENTRU AMATORII DE PRONOSTICURI SPORTIVE

DI- 
clu- 

de

Amatorilor de pronosticuri tot- 
baiistioe le furnizăm cîteva date de 
ultimă oră comunicate ieri de A.S. 
Loto-Pronosport, in legătură cu con
cursul „Pronosport" de mîine.

I. UNIVERSITATEA CLUJ — 
NAMO BUCUREȘTI. Echipa 
jeană are de susținut un meci
mare importanță pentru „onoarea" sa. 
Antrenorul Șepci a anunțat aceeași 
formație care a jucat miercuri semi
finala de cupă cu Steaua. Poziția 
de lider și marea șansă de a deveni 
campioni sînt tot atîtea stimulente 
morale pentru dinamoviști. In meci 
tur : 1—2. Pronostic : x, 2.

II. PETROLUL — C.F.R. TIMI
ȘOARA. Un meci fără miză. Ploieș- 
tenii au în vedere faptul că acasă, 
in tot acest campionat, n-au pierdut 
nici o partidă. Cum timișorenii — 
cu toate calitățile lor — nu știu să 
joace in deplasare, un singur pro
nostic pentru mîine : 1. chiar dacă 
în meci tur scorul a fost favorabil 
C.F.R.-ului cu 1—0.

III. UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— PROGRESUL. Pentru echipa 
bucureșteană — a declarat antreno-

rul, s-au angajat jucătorii — lupta 
pentru supraviețuire în divizia A nu 
se va încheia decît după ultima e- 
tapă. Craiovenii, jucînd acasă, păs
trează șansele principale. în meci 
tur : 0—1. Pronostic : x. 2.

IV. STEAUA — C.F.R. CLUJ. Cu 
o linie de atac în care vor fi „reu
niți" Pantea, Tătaru, Iordănescu, Du- 
mitriu III, bucureștenii au victoria 
ca și asigurată. Ceferiștii clujeni 
sînt totuși optimiști, chiar și numai 
pentru faptul că in toamnă, pe te
ren propriu, au produs surpriza cam
pionatului : 5—0 cu Steaua. Pronos
tic : 1.

V. JIUL — FARUL. Scutiți de 
orice emoție — așa cel puțin consi
deră antrenorul lor — jucătorii Jiu
lui vor să facă un meci frumos, pen
tru plăcerea publicului. Farul dă ca 
destul de probabilă 
Caraman în centrul 
O victorie acum ar 
prima in deplasare. 
0—1. Pronostic : 1,

VI. U.T.A. — F.C. ARGEȘ, 
danii nu mai au sanse la primul 
loc. Pentru... al treilea, însă, nu-

reintrarea 
liniei de 
fi pentru 
în meci 
2.

lui 
atac. 

Farul 
tur :
Ară-

trese speranțe și au intr-adevăr po
sibilități. în meci 
tic : 1.

VII. STEAGUL 
TEHNICA IAȘI, 
sează in mod special doar pe bra
șoveni, care țintesc la ocuparea lo
cului al treilea. Ieșenii sînt afectați 
de insuccesul de la Eacău și tocmai 
de aceea vor să se „răcorească". în 
meci tur : 1—0. Pronostic : 1.

VIII. POIANA CÎMPINA — ME- 
TROM. Rar un meci cu implicații 
atit de diferite pentru clasament, 
pentru partea lui inferioară. Cele 
două echipe nu pot fi liniștite (și nu 
sînt sigure că rămîn în B) decît ob- 
ținînd victoria. Avântatul terenului 
pare să fie decisiv. Pronostic : 1.

IX. PROGRESUL BRĂILA — PO
LITEHNICA GALAȚI. Pronostic : 
1, 2.

Pentru meciurile X (U.M.T. — O- 
LIMPIA SATU-MARE), XI (C.S.M. 
SIBIU — POLL TIM.), XII (CORVI- 
NUL — C.F.R. ARAD) și XIII (MI
NERUL ANINA — CRIȘUL) — un 
singur pronostic apare posibil: L

tur 1—4. Pronos-

ROȘU — POLI-
Vdctoria îi intere-

liștii fruntași, imediat după termina
rea competițiilor oficiale. Este o mă
sură bună și va trebui acționat ener
gic pentru respectarea ei.

Dar, a explica dificultățile de astăzi 
exclusiv prin asprimea programului 
competiționaj (al unora dintre fotba
liști, pentru că nu toți au avut ace
leași obligații competiționale) ar fl 
inexact. Nu este vorba doar de lungi
mea cursei, ci și de puținătatea pu
terilor fizice, specifice sau generale. 
Situația neobișnuită de acum relevă 
cu o pregnanță aparte una dintre la
cunele de esență ale procesului de 
pregătire a fotbaliștilor noștri: insufi
cienta condiție fizică, redusa capacita
te de rezistență la solicitările impuse 
de un program competițional, în defi
nitiv, cu nimic deosebit de al jucăto
rilor din alte țări. De faipt, cele mai 
multe dintre eșecurile reprezentanți
lor noștri în confruntările interna
ționale au avut drept cauză pri
mă tocmai scăderile 
zic. Ele apar mereu 
indiferent de nivel, 
treapta junioratului 
eu seniorii — arătând 
fapt, în ciuda multelor consfătuiri 
și discuții, latura aceasta a pregătirii 
rămîne încă serios neglijată.

Socotim că lucrurile trebuie luate 
mult mai în serios de către toți fac
torii interesați — federația de spe
cialitate, organismele sale tehnice, 
cluburile și conducerile tehnice ale 
secțiilor. Este necesară revizuirea 
substanțială a Întregului proces de 
pregătire sub acest raport, adoptarea 
unor metode de lucru care să dtică 
intr-adevăr la creșterea posibilități
lor fizice ale jucătorilor fruntași pinii 
la parametrii valabili în fotbalul in
ternațional de astăzi și de mîine. 
Pentru că, așa cum s-a dovedit, pu
terile sînt prea mici, iar, după cum 
se desfășoară lucrurile în fotbalul 
internațional, n-avem nici un motiv 
să credem că, acum sau mai tîrziu, 
cursele se vor scurta. Dimpotrivă.

Valentin PAUNESCU
P. S. După toate „întîmplările" cu 

arbitri, cu implicațiile și explicațiile 
de la Comisia de competiții și disci
plină, după hotărîrile și contrahotă- 
ririle luate, pentru a nu mai avea 
„discuții", Biroul F.R.F. a anunțat 
presa că nu va mai avea acces nici 
la ședințele comisiei amintite, nici 
la rapoartele observatorilor federali 
sau la foile de arbitraj.

Dar indisciplina, erorile de arbitraj 
și toate celelalte nereguli se petrec 
pe teren, nu în ședințele comisiei 
sau în rapoartele observatorilor fe
derali... Biroul federal se dovedește 
deci, și de această dată, inconsec
vent. De ce nu interzice accesul cro
nicarilor de fotbal și pe... stadioane ? 
Ce bine ar merge atunci toate în fot
bal, nu-i așa? Așteptăm, deci, vii
toarea decizie democratică, în acest 
sens, a biroului federal. Apoi se poa
te interzice și accesul spectatorilor. 
Ș.a.m.d. — tot pe calea perfecționă
rilor 1

de ordin fi- 
și mereu — 
înoepînd cu 

și terminînd 
că. de



viața internațională______
LUCRĂRILE CONGRESULUI
AL VIII-LEA AL P.S.U.G.

BERLIN 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : Vineri, 
au continuat Ia Berlin lucrările Con
gresului al VIII-lea al P.S.U.G.

Delegații au adresat o scrisoare lui 
Walter Ulbricht, urîndu-i însănătoșire 
grabnică, pentru a-și putea relua 
munca în colectivul de conducere a 
partidului și ca președinte al Consi
liului de Stat.

In ședința de dimineață. Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
a prezentat raportul asupra proiectu
lui de directive ale celui de-al VIII- 
lea Congres al P.S.U.G. privind pla
nul cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a R. D. Germane în 
anii 1971—1975. Proiectul de directive 
a constituit, in prealabil, obiectul unor 
largi dezbateri în întreprinderi, co
lective de muncă, în presă. Obiecti
vele fundamentale ale dezvoltării e- 
conomiei naționale pe perioada 1971— 
1975, a arătat raportorul, le consti
tuie creșterea venitului național cu 
26—28 la sută, sporirea producției in
dustriale de mărfuri cu 34—36 la sută 
și ridicarea nivelului productivității 
muncii în industrie cu 35—37 la sută. 
Principala atenție va fi acordată creș
terii în continuare a nivelului de trai 
material și cultural al poporului. 
Practicarea unei agriculturi intensive, 
In special pe calea chimizării, meca
nizării complexe, ameliorărilor fun
ciare constituie un aspect esențial al

„Un impuls in dezvoltarea 
relațiilor iugoslavo-chineze“

ZIARUL „BORBA" DESPRE 
ÎN R. P.

BELGRAD 18 — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : 
într-un comentariu consacrat vizitei 
în R. P. Chineză a secretarului de 
stat pentru afacerile externe al Iu
goslaviei, Mirko Tepavaț, ziarul 
„Borba" subliniază că aceasta a sa
tisfăcut pe deplin așteptările. „Vizita, 
scrie ziarul, va impulsiona, înainte de 
toate, dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre. Prietenia dintre Iu
goslavia și China se clădește pe baza 
extinderii raporturilor de colaborare 
in toate domeniile. In conformitate cu 
aceasta, acordăm o deosebită impor
tanță schimburilor comerciale schim
bului de experiență, precum și con
tactelor frecvente la toate nivelurile. 
Ne bucurăm că guvernul chinez a

„WASHINGTON POST“ FACE NOI DEZVĂLUIRI 
PRIVIND INTERVENȚIA S.U.A.

ÎN INDOCHINA
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Ziarul „WASHINGTON POST" a pu
blicat vineri un articol bazat pe do
cumente secrete privind poziția adop
tată de Statele Unite față de Indo
china In cursul Conferinței de la 
Geneva din 1954 și în lunile prece
dente. Articolul din „Washington 
Post" nu specifică dacă documentele 
citate sînt extrase din același studiu 
al Pentagonului, publicat parțial în 
ziarul „New York Times". Dacă do
cumentele divulgate de „New York 
Times" au pus în cauză politica Ad
ministrației democrate a fostului pre
ședinte Johnson, de această dată ma
terialul din „Washington Post" atacă 
Administrația republicană a președin
telui Eisenhower.

Articolul relevă, printre altele, că 
guvernul Eisenhower a încercat să 
determine Conferința de la Geneva

PENTRU 0 PREGĂTIRE MAI ACTIVĂ
A CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

OPINII ALE PARTICIPANȚILOR LA CEL DE-AL 
lll-LEA COLOCVIU ÎN PROBLEMELE SECURITĂȚII

Șl COOPERĂRII ÎN EUROPA

Capitala țării noastre a găzduit in aceste zile lucrările celui de-al 
Ill-lea Colocviu consacrat problemelor securității europene, desfășurat 
sub auspiciile Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale 
din România și avind ca temă : „Conferința pentru securitatea in Eu
ropa : etape, proceduri, conținut". Participanții la această reuniune au 
răspuns cu amabilitate solicitărilor presei, expunîndu-și. opinii in le
gătură cu problemele dezbătute. Publicăm mai jos declarațiile făcute 
de unii dintre participanți;

LA MASA TRATATIVELOR, 
FĂRĂ CONDIȚIONĂRI 

PREALABILE !

JEAN MEYRIAT, director al 
Centrului de relații internațio
nale al Fundației naționale de 
științe politice din Paris :

„Pe planul larg al relațiilor inter
naționale, problema securității în Eu
ropa ocupă un loc central. Pe calea 
soluționării acestei probleme, o im
portanță deosebită ar avea organiza
rea conferinței general-europene. E- 
vident, nu se poate considera că în
trunirea ei ar rezolva toate proble
mele existente, dar, fără îndoială, ea 
ar favoriza simțitor rezolvarea lor 
progresivă, ajungîndu-se treptat la e- 
dificarea unui sistem european de 
securitate. Tocmai de aceea, consider 
că a sosit momentul să se treacă netn- 
tîrziat la masa tratativelor, fără a se 
condiționa convocarea ei de rezolva
rea în prealabil a unor probleme în 

dezvoltării proporționale planificate 
a economiei naționale a R.D.G.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că una din principalele sarcini o con
stituie creșterea puterii de export a 
R.D.G. Se prevede o lărgire conside
rabilă a schimburilor de mărfuri cu 
țările membre ale C.A.E.R., precum 
și cu alte țări socialiste. în perioada 
1971—1975, R.D.G. își va mări co
merțul cu statele arabe, cu țări din 
Africa. Asia și America Latină De 
asemenea, ea va dezvolta comerțul 
exterior cu statele capitaliste indus
triale, inclusiv cu R.F.G., pe baza 
egalității în drepturi.

Referindu-se la situația din Euro
pa, Willi Stoph a arătat că R.D.G. 
militează consecvent pentru stabili
rea de relații normale pe baza drep
tului international cu țările cu care 
nu are încă asemenea relații. El s-a 
pronunțat pentru ratificarea cît mai 
grabnică a tratatelor încheiate de 
U.R.S.S. și R. P. Polonă cu R. F. a 
Germaniei.

în cadrul discuțiilor pe marginea 
proiectului de directive, delegații s-au 
referit la succesele obținute în di
verse ramuri ale economiei naționale 
a R.D.G. pe plan social și cultural, 
la sarcinile privind traducerea in via
tă a obiectivelor actualului cincinal.

Congresul a fost salutat de șefi ai 
unor delegații străine ale partidelor 
comuniste și muncitorești de peste 
hotare.

Lucrările congresului continuă.

VIZITA LUI MIRKO TEPAVAT 
CHINEZĂ

acceptat invitația ca o delegație gu
vernamentală să viziteze Iugoslavia". 

Comunicatul comun iugoslavo- 
chinez, menționează în continuare 
„Borba", subliniază convingerea celor 
două părți că toate țările trebuie 
să-și întemeieze relațiile pe princi
piile respectului mutual și integrită
ții teritoriale, independenței și nea
mestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc. „Aceasta constituie o platfor
mă largă și actuală, care facilitează 
colaborarea dintre toate statele. A- 
ceastă platformă deschide noi per
spective și viitoarei colaborări dintre 
Iugoslavia și China", conchide ziarul 
„Borba".

din 1954 să nu hotărască organizarea 
de alegeri libere In Vietnam, deoare
ce „se temea de o victorie comunis
tă". Dar, fiind obligată să cedeze în 
acest punct, Administrația a încercat, 
potrivit ziarului, să încurajeze pe 
Ngo Dinh Diem să se opună acestor 
alegeri.

Intenția Administrației Eisenhower 
de a interveni în conflictul de atunci 
din Indochina s-a manifestat chiar 
înaintea Conferinței de la Geneva din 
1954. „De exemplu, în ianuarie 1954, 
scrie „Washington Post", președin
tele Eisenhower a discutat cu princi
palii săi consilieri problema inter
venției", iar subsecretarul de stat, 
Bedell Smith, s-a pronunțat deschis 
în favoarea unei intervenții directe 
a forțelor navale și aeriene ale S.U.A. 
în Indochina.

suspensie. Doar însăși rațiunea unei 
asemenea reuniuni este de a crea 
cadrul și climatul propice depășirii 
dificultăților existente. Firește, exis
tă probleme dificile, controversate ; 
abordarea lor în spirit sincer, deschis, 
pe un plan general și multilateral 
este tocmai rolul unei asemenea con
ferințe. O asemenea abordare realis
tă, pas cu pas, a obstacolelor existen
te ar permite înaintarea pe drumul 
securității europene.

Din acest punct de vedere apre
ciez faptul că există deja un consens 
privitor la înscrierea pe ordinea de 
zi a conferinței a propunerilor pri
vind renunțarea la folosirea forței și 
amenințarea cu forța în relațiile din
tre state, precum și a punctului pri
vind dezvoltarea cooperării econo
mice. tehnico-științifice și culturale. 
Firește, pot fi aduse în discuție și 
alte probleme. Pentru realizarea 
unui larg schimb de păreri cu privi
re la obiectul discuțiilor și la alte 
probleme mi se pare importantă 
ideea, împărtășită de cercuri largi 
din diferite state, a înființării unui 
comitet pregătitor care ar avea res

PREMIERUL CANADEI 
L-A PRIMIT PE MINISTRUL 
DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
OTTAWA 18. — Trimisul special A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Vineri la prinz, primul ministru al 
Canadei, Pierre Eliott Trudeau, l-a 
primit pe ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu. La 
convorbirea care a avut loc. desfă
șurata intr-o atmosferă cordială, a 
luat parte și secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp.

în cadrul întrevederii, primul mi
nistru al Canadei, apreciind activita
tea României pe plan internațional 
și-a exprimat speranța că România și 
Canada pot colabora pentru imbună- 
tățirea climatului politic in lume.

Vineri dimineața s-au încheiat 
convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe al României și secre
tarul de stat pentru afacerile ex
terne al Canadei. Convorbirile au a- 
vut ca principală temă stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării relațiilor 
multilaterale dintre România și Ca
nada. A fost efectuată, de asemenea, 
o trecere în revistă a problemelor in
ternaționale actuale. Ministrul român 
și omologul său canadian au expus 
pozițiile țărilor lor față de aceste 
probleme.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au apreciat pozitiv progresele 
înregistrate pînă in prezent pe calea 
dezvoltării procesului de destindere 
în Europa și au subliniat necesitatea 
adîncirii acestui proces, spre binele 
popoarelor din această zonă, în in

Ministrul de externe C. Almeyda despre:

Extinderea relațiilor dintre 
Republica Chile și țările socialiste

SANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — După întoarcerea în patrie, 
ministrul chilian al afacerilor externe, Clodomiro Almeyda, a ținut o 
conferință de presă in cadrul căreia a evocat unele aspecte ale vizitei 
pe care a intreprîns-o recent în opt țări socialiste, între care și România.

Această călătorie, a spus Almeyda, 
ilustrează politica urmată de guver
nul Unității Populare și demonstrea
ză dorința sa de a Întreține bune re
lații cu țările socialiste, care în tre
cut erau menținute doar in mod for
mal. Convorbirile purtate la un înalt 
nivel s-au soldat cu semnarea unor 
acorduri, ele au evidențiat posibili
tățile pe care le oferă în prezent re
lațiile dintre Chile și aceste țări.

Vizita, a relevat Clodomiro Almey
da, a avut ca scop realizarea unor 
proiecte comune de dezvoltare, a u- 
nor acorduri de cooperare în acest 
domeniu, in mod expres in dome
niul industrial și, totodată, acorda
rea de ajutor științific și tehnologic 
Republicii Chile.

In sprijinul „misiunii jarring"
• JEAN DE LIPKOWSKI DESPRE POZIȚIA FRANȚEI ÎN PRO* 

BLEMELE ORIENTULUI APROPIAT
BEIRUT 18 (Agerpres). — în de

clarația făcută cu prilejul sosirii sale 
la Beirut, Jean de Lipkowski, secre
tar de stat francez pentru afacerile 
externe, a subliniat că sprijinirea mi
siunii Jarring rămine unul dintre 
fundamentele politicii Franței față de 
Orientul Apropiat. „Credem, a spus 
el, că această parte a lumii trebuie 
să-și găsească pacea pe baza rezo
luției din noiembrie 1967 a Consiliu
lui de Securitate, considerind că este 
necesar să se ajungă la o pace globa
lă, care respectă dreptul la existență 
al fiecărui stat, o pace justă și echi
tabilă, compatibilă cu principiile ju
ridice și morale care trebuie să con
ducă , comunitatea internațională". 
Guvernul francez, a relevat Lipkow

ponsabilități limitate, dar care ar 
urma să vină cu inițiative și să dea, 
astfel, impulsul necesar. Aș îndrăzni 
sâ afirm că reuniuni de felul actua
lului colocviu de la București — la 
care nu participă factori politici de 
decizie, ci oameni de știință, specia
liști în materie — pot avea un rol 
important în sensibilizarea guverne
lor și a opiniei publice în direcția 
asimilării unor idei, a unor proiecte 
constructive în domeniul securității 
europene".

SECURITATEA EUROPEANĂ 
RECLAMA MĂSURI 

DE DEZARMARE
Profesor V. M. KULIȘ, șef de 

sector al Institutului de econo
mie mondială și relații interna
ționale din Moscova :

„în prezent pe continentul nostru 
există un larg consens asupra faptu
lui că o năzuință principală a popoa
relor europene și, în același timp, o 
sarcină de prim ordin a politicii 
practice a statelor și guvernelor o 
constituie necesitatea înmulțirii efor
turilor îndreptate spre edificarea 
securității pe continent, spre exclu
derea din viața societății a războiu
lui, despre care Marx spunea că a 
devenit «o Instituție europeană».

Problema securității pe continent 
este, firește, strîns legată de alte 
probleme europene și internaționale, 
dar convocarea conferinței general- 
europene nu poate și nu trebuie să 
fie făcută dependentă de mersul tra
tativelor în alte probleme.

Un pas important pe drumul spre 
crearea securității europene îl repre
zintă luarea unor măsuri urgente, cu 

teresul securității europene și al pă
cii în lume.

Ministrul de externe al României 
și secretarul de stat pentru relațiile 
externe al Canadei și-au reafirmat 
convingerea privind necesitatea u- 
nor măsuri concrete pentru stingerea 
focarelor de război existente în di
verse zone ale globului și soluționa
rea lor in conformitate cu normele 
unanim recunoscute ale dreptului in
ternațional și cu principiile cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

Corneliu Mănescu a avut apoi o în
trevedere cu liderul majorității gu
vernamentale din Senat, Paul Mar
tin.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al României a oferit un de
jun în onoarea secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Canadei. 
Au participat membri ai guvernului, 
senatori, deputați ai Camerei comu
nelor, precum și persoanele care l-au 
însoțit pe ministrul român. Cei doi 
miniștri de externe au rostit toas
turi in care au salutat evoluția po
zitivă a relațiilor româno-canadiene 
și și-au exprimat dorința de a folosi 
posibilitățile existente și a explora 
noi căi pentru lărgirea acestor rela
ții, în folosul celor două țări și po
poare.

în seara aceleiași zile, ministrul de 
externe al României, Corneliu Mănes
cu, a părăsit Ottawa, plecind pe ca
lea aerului spre patrie.

S-a constatat, totodată, o identita
te a punctelor de vedere chiliene în 
sfera politicii externe cu cele ale 
țărilor vizitate, îndeosebi în proble
mele Asiei -de sud-est și ale Orien
tului Apropiat, a spus în continua
re ministrul chilian. Popoarele din 
Indochina și Orientul Apropiat tre
buie lăsate să-și hotărască viitorul 
în raport cu propriile lor interese, 
fără nici un amestec din afară.

Ministrul chilian a relevat că țara 
sa întreține, de asemenea, relații 
strinse cu țările în curs de dezvol
tare și a subliniat importanța con
ferinței de Ia Lima a celor 77 de 
țări și a conferinței U.N.C.T.A.D. 
care urmează să aibă loc la San
tiago de Chile.

ski, apreciază că această rezoluție, 
care prevede o reglementare globală, 
adică pacea, evacuarea forțelor is- 
raeliene de pe teritoriile arabe ocu
pate, dreptul la existență al fiecărui 
stat, trebuie să rămină fundamentul 
eforturilor pe care Jarring continuă 
să le depună și pe care noi înșine 
le facem. >

Referindu-se la întrevederile pe 
care le va avea cu oficialitățile liba
neze, secretarul de stat francez a 
precizat că ele vor fi consacrate, pe 
de o parte, abordării unor probleme 
internaționale, în special examinării 
modalităților de restabilire a păcii in 
Orientul Apropiat, iar pe de alta, 
posibilităților de dezvoltare a rela
țiilor dintre Franța și Liban.

scopul de a se îngrădi influența for
ței armate asupra relațiilor interna
ționale și, concomitent, de a spori 
rolul și influența factorilor politic și 
economic. în realizarea acestui obiec
tiv o însemnătate de prim ordin, 
esențială, o prezintă renunțarea 
statelor de a folosi forța și 
amenințarea cu forța pentru re
zolvarea problemelor divergente, afir
marea acestui imperativ ca lege a vie
ții internaționale.

Un alt moment esențial în crearea 
sistemului de securitate europeană 
l-ar putea constitui, cred, transfor
marea unor regiuni din Europa și, în 
perspectivă, a întregului continent, 
într-o zonă lipsită de arme nucleare. 
Mă gîndesc, mai întîi, la zona unde 
realizarea unor înțelegeri în acest 
sens apare mai lesnicioasă, ca, de 
exemplu, în Balcani și în Nordul 
Europei. Se-nțelege, efecte și urmări 
din cele mai pozitive ar avea asu
pra climatului politic de pe continent 
transformarea Europei centrale într-o 
zonă denuclearizată.

Un aspect dintre cele mai impor
tante ale problemei securității euro
pene il constituie reducerea forțelor 
armate din Europa. Existența pe con
tinent a două categorii de forțe mi
litare — naționale și străine — per
mite, cred, să se rezolve problema re
ducerii forțelor militare pe etape : în
tîi să se reducă forțele militare stră
ine aflate pe teritoriul altor state, în 
special cele americane și sovietice, 
și, după aceea, să se reducă cele na
ționale. Firește, efectul cel mai im
portant l-ar avea reducerea forțelor 
armate în acele zone unde există cea 
mai mare concentrare a acestora, 
cum este, de pildă, Europa centrală.

Țările socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia susțin cu fermi
tate ideea convocării conferinței ge
neral-europene, convinse că în acest 
cadru se vor putea discuta probleme 
politico-militare importante, se vor 
putea face pași efectivi pe calea spre 
rezolvarea acestora".

PREMISE PENTRU 0 
„CARTA A DESTINDERII"

CHRISTOPHER BERTRAM,

Președintele Republicii
Cuba l-a primit 
pe ambasadorul 

României la Havana
HAVANA 18. — Corespondentul

Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : Președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos Torrado, a primit 
joi pe ambasadorul României la Ha
vana, Vasile Mușat, in legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia din 
Cuba. Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

Dezvoltarea 
cooperării economice 

româno-algeriene
ALGER 18. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite : Ștefan 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, care efec
tuează o vizită in Algeria, a fost pri
mit de Belaid Abdessalam, ministrul 
algerian al industriei și energiei, și 
de Layachi Yaker, ministrul comer
țului. La întrevederi a participat Ni- 
colae Sipoș, ambasadorul României 
la Alger.

în cursul convorbirilor, s-a expri
mat satisfacția deplină pentru faptul 
că discuțiile purtate de delegația ro
mână la Societatea națională de 
cercetări și exploatări miniere, „So- 
narem", și la Societatea națională de 
siderurgie, „S.N.S.", au fost fruc
tuoase. Scoțindu-se în evidență fap
tul că există largi posibilități de ex
tindere și diversificare a cooperării 
dintre Algeria și România, s-a subli
niat că. vizita la Alger a adjunctului 
ministrului industriei metalurgice al 
României marchează încă o etapă în 
dezvoltarea relațiilor dintre Algeria 
și Republica Socialistă România.

Cu ocazia vizitei în Algeria a de
legației române, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Alger a 
oferit un cocteil la care au luat parte 
M. Hamedi, director general al So
cietății naționale de cercetări și 
exploatări miniere — „Sonarem" — 
A. Liassine, director general al So
cietății naționale de siderurgie 
— „S.N.S.", funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, minis
terul industriei și energiei, membri ai 
conducerii F.L.N.

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R. 

PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Comi
siei Permanente a C.A.E.R. pentru e- 
nergie electrică. Au luat parte de
legațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, României, 
Ungariei și U.R.S.S. în conformita
te cu acordul dintre C.A.E.R. și gu
vernul Iugoslaviei, la lucrări a parti
cipat o delegație a R.S.F. Iugosla
via.

Au fost examinate raportul comi
siei asupra activității desfășurate și 
raportul privind îndeplinirea planu
lui de coordonare a principalelor lu
crări de cercetări științifice pe anii 
1966—1970. Comisia a audiat un ra
port informativ privind bilanțul ac
tivității de colaborare a sistemelor 
energetice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. în anul 1970 și a examinat 
problema căilor de acoperire pe baza 
colaborării a intervalelor de sarcină 
maximă în sistemele energetice ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe anii 
1975 și 1980.

Lucrările ședinței comisiei s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și deplină înțelegere reciprocă.

director adjunct al Institutului 
de studii strategice din Londra i

„Convocarea conferinței general- 
europene a devenit o necesitate strin
gentă. în condițiile existenței blocuri
lor și alianțelor militare este necesar 
de a crea o instituție comună sui-ge- 
neris, cu participarea tuturor statelor 
interesate, în problema securității, în 
măsură să ofere un cadru larg de înțe
legere, de identificare a mijloacelor și 
metodelor de reglementare a proble
melor. O asemenea conferință ar putea 
elabora o declarație solemnă a state
lor participante privind un sistem de 
securitate care să ofere o garanție 
multilaterală. Consider că în momen
tul actual există suficiente premise 
în vederea elaborării unei adevărate 
«Carte a destinderii în Europa». în 
acest sens, Conferința general-euro- 
peană, la care sînt chemate să-și a- 
ducă contribuția toate țările, mari și 
mici, indiferent de orînduirea lor so- 
cial-politică, oferă prilejul de a se 
schița un asemenea cod al relațiilor 
dintre state, cu totul deosebit de acela 
al relațiilor de la bloc la bloc. De 
altfel. însăși o întrunire generală pe 
plan european ar însemna un pas 
înainte spre depășirea blocurilor. în 
cadrul conferinței, al unei serii de 
conferințe general-europene, concer
tul națiunilor s-ar amplifica, ar crește 
posibilitățile de cooperare între toate 
națiunile europene, posibilitățile fie
căreia de a influența evoluția clima
tului politic pe continent. Acum, cînd 
există un oarecare consens asupra te
melor care ar putea figura pe agenda 
dezbaterilor conferinței, mi se pare 
de bun augur faptul că nu se mani
festă opoziție în ceea ce privește des
chiderea discuțiilor cu abordarea 
chestiunilor abolirii forței în relațiile 
internaționale, extinderii cooperării în 
diverse domenii.

în condițiile create, nu văd nici un 
motiv de a se tergiversa momentul 
convocării unei reuniuni asupra pro
blemelor securității europene".

Declarații consemnate de 
Radu BOGDAN 
$1 Viorel POPESCU

MH IN II. 1.1 GERMANIEI I IUI FCAI Iii 
MARII AOONARI HlIOMll

MUNCHEN 18. — Trimisul special 
Agerpres, I. Badea, transmite : în 
continuarea vizitei oficiale în Repu
blica Federală a Germaniei, delegația 
Marii Adunări Naționale, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., a fost vineri oaspete al ora
șului Miinchen, capitala landului Ba
varia.

Deputății români au făcut o vizită 
președintelui Landtagului Bavariei, 
Herbert Hanauer, cu care s-au între
ținut cordial. Au fost evocate aspecte 
ale relațiilor bilaterale, precum și ac
tivitatea parlamentară din cele două 
țări.

japonia: .Dosarul Okinawei" 
rămîne deschis

CORESPONDENȚA DIN TOKIO

în vreme ce pe toate canalele de 
televiziune se transmitea joi ceremo
nia semnării simultane la Tokio și 
Washington a acordului de retrocedare 
a Okinawei, care stipulează că „S.U.A. 
renunță în favoarea Japoniei la toate 
drepturile și interesele asupra insule
lor Ryukyu și a insulelor Daito", în 
întreg arhipelagul nipon, inclusiv în 
Okinawa, milioane de japonezi se a- 
flau în stradă pentru a demonstra îm
potriva condițiilor in care este con
cepută soluționarea „dosarului Oki
nawa".

Pe platoul Yoyogi, în parcul MeijI, 
în gara Shibuya și în alte puncte im
portante ale capitalei și-au dat întâl
nire zeci de mii de persoane mobili
zate de partidele comunist și socialist, 
de sindicatele SOHYO, și de alte 40 de 
organizații de stingă. în fața universi
tății, studenții au ridicat baricade pen
tru a se apăra de poliție. Mitinguri de 
protest au avut loc în 43 de prefec
turi, fiind arestate în cursul ciocnirilor 
730 de persoane. S-au înregistrat, tot
odată, 200 de răniți.

Una din cele mai puternice manifes
tații a avut loc la Naha, capitala Oki
nawei. în cuvîntările rostite, acordul 
semnat a fost denunțat ca o nouă mă
sură pe linia întăririi alianței militare 
americano-japoneze. „Acordul — a 
subliniat Shinei Kyan, președintele 
Consiliului prefectural pentru alipi
rea Okinawei la Japonia, nu reflectă 
voința locuitorilor insulei". El a cerut 
desființarea tuturor bazelor americane 
de pe pămîntul nipon. Chobyo Yara, 
șeful puterii executive din Okinawa, 
care a refuzat să participe la ceremo
nia de la Tokio, a declarat într-o e- 
misiune televizată, imediat după 
semnare, că acordul se dovedește „de
parte de ceea ce au dorit arzător lo
cuitorii prefecturii noastre" și că el 
nu pot fi satisfăcut!, întrucît prin a-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Președintele Finlandei,
Urho Kekkonen, a primit grupul de 
ziariști români care întreprind o vi
zită în această țară. Cu acest prilej, 
președintele Kekkonen s-a referit la 
relațiile în continuă dezvoltare din
tre Finlanda și România, precum și 
la unele probleme privind situația in
ternațională. în timpul șederii lor în 
Finlanda, ziariștii români au fost pri
miți, de asemenea, de primul minis
tru, Ahti Karjalainen, și de minis
trul de externe, Vaino Leskinen.

Tratatul de prietenie și 
colaborare dintre U.R.S.S.

27 mai a.c.
președintele 
Suprem, și

și R.A.U., semrmat la 
de Nikolai Podgornâi, 
Prezidiului Sovietului
Anwar Sadat, președintele R.A.U. a 
fost aprobat vineri în comisiile pen
tru afacerile externe ale ambelor 
camere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Acestea au recomandat Pre
zidiului Sovietului Suprem să ra
tifice tratatul, relatează agenția 
T.A.S.S.

„ ' .1 teie-
în cadrul lucrări-

La Geneva are loc confe
rința administrativă mon
dială de telecomunicații 
Spațiale. oonferintă este pre
zentă și o delegație a țării noastre, 
condusă de Gheorghe Airinei, șeful 
departamentului _ poștelor și 
comunicațiilor.
lor, delegatul român, Ion Pah, în 
cuvîntul său, a contestat mandatul 
emisarilor ciankaișiști, arătînd că 
reprezentanții legitimi ai Chinei nu 
pot fi decît reprezentanții guvernului 
R. P. Chineze. Delegatul român a 
cerut invalidarea deplinelor puteri 
ale trimișilor de la Saigon, subliniind 
că singurul In drept 
Republica Vietnamului 
Guvernul Revoluționar 
Republicii Vietnamului 
contestat, de asemenea, 
teri ale delegației Coreei de sud,

să reprezinte 
de sud este 
Provizoriu al 
de sud. El a 
deplinele pu-

La Bagdad au început 
convorbirile ,ntre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale Uniu
nii Sovietice și Irakului, în cursul 
cărora urmează să fie examinate 
probleme de interes reciproc — in
formează agenția T.A.S.S.

MOSCOVA 18 (A- 
gerpres). — 182 de ro
tații in jurul Pămin- 
tului cu echipaj la 
bord efectuase stația 
orbitală sovietică „Sa- 
liut“ vineri la o'ra 
13.30, ora Bucureștiu- 
lui.

A inceput experi
mentarea observatoru
lui astrofizic orbital

„Orion" instalat la 
bordul stației, experi
ment care va cuprinde 
„rodarea" întregului 
complex de aparate pe 
care il cuprinde obser
vatorul. Primele expe
rimente, realizate cu 
ajutorul observatorului 
„Orion", confirmă jus
tețea principiilor de 
bază conform cărora a

Președintele Landtagului a oferit 
apoi un dejun în cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale.

După-amiașă, delegația română * 
făcut o vizită la sediul firmei specia
lizate în tehnica frigului „Linde", cu 
care România întreține vechi relații 
de colaborare. Membrii consiliului de 
administrație au dat ample explica
ții parlamentarilor români asupra 
activității firmei.

în continuare, deputății români, 
care sînt însoțiți de ambasadorul 
României în R. F. a Germaniei, Con
stantin Oancea, au vizitat șa ‘ierul 
olimpic din Miinchen.

cord nu se operează schimbări impor
tante în structura bazelor militare a- 
mericane, menținîndu-se pe insule 
controversatele „unități militare ame
ricane speciale" și postul de radio 
Vocea Americii. în același timp nu 
se acordă nici o garanție că Okinawa 
va fi retrocedată fără arme nucleare.

în esență, acordul prevede retroce
darea insulelor într-o manieră confor
mă cu spiritul comunicatului comun 
japono-american din noiembrie 1969, 
care preciza că „retrocedarea Okina
wei va fi realizată fără să se preju
dicieze poziția guvernului american 
față de sistemul consultărilor preala
bile", ceea ce, după cum spun unii 
comentatori, echivalează cu posibili
tatea ca S.U.A. să reintroducă armele 
nucleare în Okinawa „în caz de ur
gență".

Toate partidele de opoziție din Ja
ponia au dat publicității declarații în 
care își exprimă nemulțumirea față 
de prevederile acordului. în declara
țiile date publicității de partidele co
munist, socialist, socialist-democra
tic și Komeito se apreciază că acor
dul semnat joi va orienta politica 
Japoniei pe o cale greșită.

Partidul Comunist din Japonia a 
respins prevederile acordului, consl- 
derinriu-le ca „nesatisfăcătoare pen
tru japonezi" și „destinate să men
țină statu-quo-ul“. în declarația 
Partidului socialist se arată că, chiar 
„dacă drepturile administrative în 
Okinawa sint retrocedate, situația 
bazelor militare americane va ră
mîne, practic, neschimbată. Okinawa 
va fi, în continuare, o bază nucleară, 
iar Statelor Unite li se vor permite 
să folosească bazele militare fără 
restricții". în această situație, parti
dele opoziției au hotărlt să ceară în 
comun revizuirea acordului.

Fl. TUIU

Fam Van Dong, primul ml_ 
nistru al R. D. Vietnam, a primit o 
delegație a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, care s-a aflat 
in vizită la Hanoi.

Delegația irakiană a c'^ 

rut admiterea R. P. Chinese 
și a R. P. D. Coreene în Or
ganizația Internațională a 
Muncii — * declarat la Bagdad 
Mourtada Hadissi, ministrul irakian 
al economiei, la întoarcerea sa de la 
Geneva, unde a participat la lucră
rile sesiunii O.I.M.

Comisiile pentru afaceri
le externe ale Sovietului 
Uniunii și Sovietului Națio
nalităților Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au aprobat propunerea 
privind ratificarea tratatului de In
terzicere a amplasării pe fundul mă
rilor și oceanelor și în subsolul aces
tora a armamentului nuclear și a 
altor arme de exterminare în masă, 
prezentată de Consiliul de Miniștri 
Prezidiului Sovietului Suprem.

In cadrul acordului de 
colaborare în domeniul fo
losirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice,
tul de Stat pentru Energia Nucleară 
din Republica Socialistă România 
(C.S.E.N.) și Comitetul Național pen
tru Energia Nucleară din Italia 
(C.N.E.N.) a fost semnat vineri la 
Roma protocolul pe perioada 1971— 
1972.

Ședința Biroului Comi
tetului sovietic pentru 
securitate europeană, ear* 
a avut loc la Moscova, a exa
minat planul de lucru al comi
tetului pentru viitorul apropiat. Pla
nul prevede o largă propagare în 
rîndul opiniei publice sovietice și de 
peste hotare a scopurilor și sarcini
lor comitetului, acțiuni comune cu 
alte organizații obștești sovietice în 
lupta pentru pace și securitate în 
Europa.

fost prevăzută proiec
tarea observatoarelor 
astrofizice orbitale 
destinate activității in 
condițiile unui mediu 
cosmic deschis și diri
jate de cosmonauți 
aflați in interiorul 
unor stații orbitale.

Cosmonauții Dobro- 
volski, Volkov șt Pa- 
țaev se simt bine.
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