
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8839 j Miercuri 7 Iulie 1971 8 PAGINI - 40 BANI
li

IN ZIARUL DE AZI:

• însemnări de la 
PLENARA COMITETULUI 

DE PARTID AL SECTO

RULUI III DIN CAPITALA

• OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ 

CU EL ÎNSUȘI... • PA

GINA DE ȘTIINȚĂ •

NOTE DE LECTURA

PROPUNERILE DE MASURI 
PREZENTATE DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R., pentru îmbunătățirea 
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ȘEDINȚA 
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EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 6 iulie 1971 a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 

Român.
Au participat miniștri șl șefi ai unor organizații și 

instituții centrale.
Comitetul Executiv a examinat și aprobat princi

palii indicatori tehnlco-economicl ai unor lucrări de in
vestiții prevăzute în planul cincinal. De asemenea, au 
fost adoptate hotărîri cu privire la dezvoltarea și buna 
organizare a producției de produse balastiere, la opti
mizarea transportului acestor produse, precum și în alte 

probleme ale activității curente.
Comitetul Executiv a luat în discuție propunerile 

prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
unele măsuri pentru îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii. Comitetul Executiv a 
adoptat în unanimitate propunerile respective și a ho
tărît să fie publicate în presă.

Ca rezultat al profundelor transformări petrecute în anii 
de după eliberare, al victoriei orinduirii socialiste, al uriașei 
activități politico-educative desfășurate de partid, în țara 
noastră s-au obținut rezultate deosebit de importante în 
lărgirea orizontului cultural, în ridicarea nivelului politic și 
ideologic, în formarea conștiinței socialiste a celor ce mun
cesc. Aceasta se exprimă în faptul că întregul nostru popor, 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăp
tuiesc neabătut politica internă și externă a partidului, pe 
care o consideră drept propria lor politică, văzînd în ea ga
ranția bunăstării și fericirii lor. Țelul suprem al politicii 
partidului nostru a fost și este creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a maselor, asigurarea condițiilor pentru 
afirmarea plenară a personalității, făurirea omului nou, 
profund devotat, socialismului și comunismului. Activitatea 
politico-educativă constituie o parte componentă insepara
bilă a operei de edificare a noii orinduiri sociale, o preocu
pare de seamă a partidului și statului nostru.

Cu toate succesele mari obținute pînă în prezent, în munca 
politico-ideologică și cultural-educativă continuă încă să 
persiste o serie de lipsuri, deficiențe și neajunsuri, a căror în
lăturare constituie o necesitate imperioasă a mersului îna
inte al societății noastre.

Ținînd seama de cerințele etapei actuale a construcției 
socialiste, de marile obiective care stau in fața partidului și 
poporului în făurirea societății socialiste multilateral dez
minte, este necesar să se ia măsuri pentru ridicarea nive
lului combativității revoluționare și a spiritului militant, 
partinic al întregii activități politice, ideologice și de educa
ție comunistă a maselor desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, de or
ganismele de stat, de instituțiile de propagandă, ideologice 
și cultural-artistice.

1. — Hotărîtor în înfăptuirea acestor obiective este ri
dicarea continuă a rolului conducător al partidului în 
toate domeniile activității politico-educative, creșterea răs
punderii și exigenței organelor și organizațiilor de partid 
în îndrumarea întregii munci de educare a maselor, des
fășurată prin intermediul tuturor mijloacelor de influen
țare politică și al factorilor de culturalizare de care dis
pune societatea noastră.

în acest scop se vor întări conducerea și controlul de 
partid în orientarea activității politico-educative spre pro
movarea largă în mase a ideologiei partidului nostru, a 
politicii sale marxist-leniniste, spre creșterea combativi
tății împotriva influențelor ideologiei burgheze, a menta
lităților retrograde, străine principiilor eticii comuniste și 
spiritului de partid. Un accent deosebit se va pune pe 
prezentarea marilor cuceriri obținute de poporul român — 
constructor al socialismului, pe sublinierea rolului con
ducător al clasei muncitoare, care-și îndeplinește cu cin
ste misiunea istorică în edificarea socialismului, pe cul
tivarea respectului față de muncă, față de producătorii 
bunurilor materiale din societatea noastră.

O sarcină esențială a muncii politico-educative desfă
șurate de partidul nostru este educarea tuturor celor ce 
muncesc in spiritul patriotismului socialist, al dragostei 
și devotamentului nețărmurit față de patrie, al hotărîrii 
de a nu precupeți nimic pentru apărarea cuceririlor noas
tre revoluționare, a independenței și suveranității țării, 
pentru întărirea și înflorirea continuă a României socia
liste. în procesul construirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate este necesar să se acționeze în continuare 
pentru cimentarea și mai puternică a unității și frăției 
dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi 
si de alte naționalități, care, animați de aceleași interese și 
aspirații, realizează laolaltă toate valorile materiale și spi
rituale ale țârii, participă cu însuflețire la lupta pentru 
propășirea patriei comune — Republica Socialistă Româ
nia. Este datoria organizațiilor de partid să combată cu 
fermitate orice tendință și formă de exprimare a națio
nalismului.

Munca politică trebuie să acționeze hotărît împotriva 
oricăror manifestări de indisciplină, de încălcare a nor
melor de conviețuire socială, in direcția dezvoltării res
pectului față de avutul obștesc, față de legile țării, pen
tru întărirea legalității socialiste și a ordinii publice.

Conducerea și organizarea întregii activități politico- 
educative cad nemijlocit în sarcina birourilor și comitete
lor județene de partid, a organelor de partid de la toate 
nivelurile, a activiștilor care lucrează în domeniul pro
pagandei. a tuturor comuniștilor.

în realizarea tuturor acestor sarcini, un rol important 
trebuie să-1 îndeplinească — sub conducerea partidului — 
sindicatele, organizațiile de tineret și femei, toate organiza
țiile de masă și obștești din patria noastră.

2. — Secția de Propagandă a Comitetului Central va 
prezenta propuneri de îmbunătățire a organizării învăță- 
mîntului de partid, a formelor de pregătire politică și 
ideologică a cadrelor și a membrilor de partid, a maselor 
largi de oameni ai muncii, în vederea dezvoltării spiritului 
partinic, revoluționar, a ridicării nivelului muncii de partid. 
Se vor lua măsuri de îmbunătățire a planurilor și progra
melor de învățămînt la Academia de partid „Ștefan Gheor
ghiu" și la școlile interjudețene de partid. în vederea asi
gurării pregătirii cadrelor cu problemele fundamentale ale 
muncii de partid, ale științei conducerii politice. Se va asi
gura cuprinderea in cursuri de perfecționare a unui număr 
mai mare de activiști din diferite domenii de activitate. 
Recrutarea elevilor și studenților pentru școlile de partid se 
va face din rîndul activiștilor de partid, de stat și ai orga
nizațiilor de masă, în special al acelora care provin din rîn
dul clasei muncitoare și care au o practică îndelungată in 
producție.

3. — Vor fi extinse și activizate formele muncii poli
tice de masă : activitatea a&itatorilor, a gazetelor satirice, 
a brigăzilor artistice de agitație, a diferitelor forme de agi
tație vizuală la locurile de muncă, atit in vederea popu
larizării și generalizării experienței pozitive, a realizărilor 
și atitudinilor înaintate, cit și pentru combaterea activă a 
stărilor de lucruri negative. Vor fi orientate organizațiile de 
partid să întărească munca politico-educativă nemijlocită, 
de la om la om, cu fiecare membru de partid, cu fiecare 
cetățean.

O deosebită atenție trebuie să acorde organele de partid 
educării activului de partid și de stat în spiritul politicii 
profund umaniste a partidului nostru, politică pătrunsă de 
grija față de om, în spiritul slujirii cu abnegație a intere
selor generale ale societății, ale poporului — îndatorire fun
damentală și criteriu principal de apreciere a cadrelor, a 
fiecărui comunist.

Organele de partid trebuie să dezvolte la cadrele noastre 
preocuparea pentru asigurarea condițiilor în vederea parti
cipării tot mai largi a maselor la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului, la întreaga viață economică, 
socială, ideologică și culturala — expresie elocventă a 
profundului democratism al orînduirii noastre socialiste.

4. — Va . trebui să crească rolul adunărilor de partid 
în dezbaterea principalelor probleme ale vieții colectivelor 
de muncă, în sporirea combativității și vigilenței politice 
a membrilor de partid, în ridicarea spiritului critic și auto
critic, în promovarea poziției ferme împotriva fenomenelor 
negative, a atitudinilor necorespunzătoare față de muncă 
și avutul obștesc, de dezinteres față de cerințele oamenilor 
muncii, a manifestărilor de indolență și superficialitate. 
Este datoria organizațiilor de partid de a forma opinia de 
masă în lupta împotriva abuzurilor și necinstei, a delapi
dărilor, a tuturor manifestărilor antisociale.

Unul din obiectivele principale ale muncii politice, în
deosebi în rîndurile tineretului, este combaterea fermă a * 
tendințelor de parazitism, de viață ușoară, fără muncă, 
cultivarea răspunderii și a datoriei de a munci în slujba 
patriei, a poporului, a societății socialiste. îndeplinirea unei 
munci utile societății este o onoare și o obligație pentru 
toti cetățenii.

5. — Este necesară crearea unui larg curent de masă 
pentru participarea tuturor cetățenilor și in special a ti
neretului la acțiuni de muncă patriotică — pe șantiere, 
în industrie. în agricultură, în gospodărirea localităților. 
Organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă 
șj obștești, organele locale ale puterii de stat răspund di
rect de organizarea acestor acțiuni.

6. — Va trebui intensificată activitatea educativă și de 
pregătire politică în școli și facultăți. în acest scop, Minis
terul învățămîntului va lua măsuri de îmbunătățire a pla
nurilor si programelor de învățămînt, acordînd atenție 
deosebită îmbunătățirii predării științelor sociale. Va tre
bui ridicat spiritul de răspundere și rolul cadrelor didac
tice în formarea politico-ideologică a elevilor și studenților. 
Se vor lua măsuri pentru întărirea direcțiilor educative din 
Ministerul învățămîntului, asigurîndu-se încadrarea aces
tora cu activiști de partid, îndrumarea lor nemijlocită din 
partea Secției de Propagandă a C.C. al P.C.R. Secretariatul 
C.C. al P.C.R., birourile comitetelor județene și orășenești 
de partid răspund de îndrumarea întregii activități poli
tice din școli și facultăți, de conținutul predării științelor 
sociale. Planurile de învățămînt și programele științelor 
sociale vor fi aprobate de Secretariatul C.C. al P.C.R. O 
treime din programele cursurilor de vară de pregătire a 
cadrelor didactice va fi dedicată informării politice și dez
baterilor pe probleme ideologice și educative.

7. — Se vor lua măsuri pentru intensificarea activității 
de educație politică desfășurată de organizațiile U.T.C. și 
asociațiile studențești. Rolul principal în întreaga activi
tate a U.T.C. trebuie să-1 aibă tineretul muncitoresc. Tre
buie acționat pentru promovarea în rîndurile întregului 
tineret a concepției despre lume și viață a clasei munci
toare, pentru cultivarea tradițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare și ale partidului comunist, pentru educarea 
socialistă, patriotică, prin muncă a tinerei generații. Cen
trul de cercetări pentru problemele tineretului să-și orien
teze activitatea spre aceste cerințe ale educației tinere
tului.

O atenție deosebită va trebui acordată activităților cul
tural-educative și distractive în rîndurile tineretului și în 
special ale elevilor și studenților, combătînd manifestările 
de cosmopolitism, diferitele mode artistice împrumutate 
din lumea capitalistă. Se va interzice servirea băuturilor 
alcoolice în toate localurile distractive pentru tineret.

Va fi lărgită și intensificată propaganda ateistă, organi
zarea acțiunilor de masă pentru combaterea misticismului, 
a concepțiilor retrograde, pentru educarea întregului ti
neret în spiritul filozofiei noastre materialist-dialectice.

8. — Va crește rolul Academiei de științe sociale și po
litice, în dezbaterea problemelor ideologice actuale ale 
vieții noastre social-politice, ale activității culturale și 
creației artistice, în ridicarea combativității ideologice față 
de influențele străine, în afirmarea puternică a filozofiei 
materialist-dialectice și a politicii partidului nostru.

9. — Se impune să crească rolul presei în propagarea 
largă a pozițiilor ideologice ale partidului nostru, a prin
cipiilor noastre etice de conviețuire socială, în combaterea 
fermă a influențelor ideologiei burgheze, și a mentalită
ților retrograde de orice fel. Presa va trebui să cultive 
mai mult figura înaintată a muncitorului, a producătoru
lui de bunuri materiale devotat trup și suflet cauzei so
cialismului, propășirii patriei. Se va asigura orientarea po
litică fermă, în special a publicațiilor cultural-artistice, în 
direcția promovării artei și literaturii socialiste militante 
și combaterii tendințelor de rupere a creației de realitățile 
noastre sociale, de publicul larg al oamenilor muncii. Prin 
forme și stiluri variate de expresie, arta trebuie să ser
vească poporul, patria, societatea socialistă.

10. — Va trebui să sporească rolul educativ al tuturor 
emisiunilor de radio și televiziune. Emisiunile se vor adresa 
în mai mare măsură maselor largi ale publicului specta
tor, în special muncitorilor și țăranilor, asigurîndu-se tot
odată prezența mai frecventă a acestora în emisiuni. Se 
va face o mai riguroasă selecție a producțiilor artistice di
fuzate de radioteleviziune, promovîndu-se cu precădere 
filme, piese de teatru, spectacole muzicale din repertoriul 
național și îndeosebi din repertoriul nou, socialist. Se va 
asigura un echilibru rațional în politica de repertoriu, ast
fel încît să fie judicios reprezentate opere valoroase din 
țările socialiste precum și lucrări reprezentative din patri
moniul culturii universale care au un profund caracter so
cial și o poziție filozofică progresistă, înaintată. Se vor

elimina din emisiuni producțiile care cultivă idei și prin
cipii străine filozofiei și moralei noastre, spiritul de vio
lență, modul de viață burghez, mentalități nocive pentru 
educația tineretului. Emisiunile de satiră și umor vor tre
bui să fie îndreptate împotriva fenomenelor negative din 
societate, de pe pozițiile politicii partidului nostru, înlătu- 
rîndu-se producțiile de prost gust și dăunătoare sau con
fuze din punct de vedere ideologic.

Radioul și televiziunea vor stimula creația de cîntece 
revoluționare, patriotice, muncitorești, precum și difu
zarea lor în mase, organizînd în acest sens concursuri de 
creație și interpretare, spectacole speciale etc.

11. — Se vor lua măsuri pentru o mai bună orientare a 
activității editoriale, pentru ca producția de carte să răs
pundă în mai mare măsură cerințelor educației comuniste. 
Se va exercita un control mai riguros, pentru evitarea pu
blicării unor lucrări literare care nu răspund cerințelor 
activității politico-educative a partidului nostru, a cărților 
care promovează idei și concepții dăunătoare intereselor 
construcției socialiste.

12. — în orientarea repertoriilor instituțiilor de specta
cole, teatru, operă, balet, estradă, se va pune accent pe pro
movarea creației originale cu caracter militant, revoluțio
nar. Se va da, de asemenea, extensiune lucrărilor valoroase 
dirț creșția artistică actuală a țărilor socialiste : se va asi
gura o selecție mai riguroasă a lucrărilor din repertoriul 
clasic și contemporan internațional. Se va acționa mai per
severent pentru dezvoltarea creației românești de operă, 
operetă și balet cu teme izvorîte din lupta poporului nos
tru pentru socialism. Comitetele județene și municipale 
de partid răspund de orientarea justă a repertoriilor insti
tuțiilor artistice profesioniste de spectacole, precum și ale 
caselor de cultură și căminelor culturale.

13. — Se vor lua măsuri pentru mai buna echilibrare a 
filmelor programate în cinematografele noastre, limitîn- 
du-se difuzarea filmelor polițiste, de aventuri, interzicîn- 
du-se filmele care cultivă violența si vulgaritatea, care 
propagă modul de viață burghez.

14. — Un rol deosebit de important în orientarea poli
tico-ideologică a activității cultural-educative, în asigu
rarea unui conținut pătruns de spiritul politicii partidului 
nostru al întregii creații literar-artistice revine organiza
țiilor de partid, tuturor comuniștilor care își desfășoară 
activitatea în acest domeniu. Membrii de partid care fac 
parte din organe de conducere de partid și de stat, precum 
și toți cei ce activează în instituțiile ideologice, de educa
ție politică, de învățămînt, cultură și artă, în întreaga sferă 
a vieții noastre culturale, trebuie să manifeste un înalt 
spirit de exigență partinică, de combativitate și principiali
tate marxist-leninistă. Ei trebuie să fie un exemplu în 
acest sens, atît prin activitatea lor de flecare zi, cît și prin 
propriile lor creații literar-artistice.

15. — Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turis
mului, precum și organele de partid și de stat locale vor 
veghea ca în localurile de alimentație publică să se difu
zeze în special creația muzicală din țara noastră, făcîn- 
du-se totodată o selecție atentă a repertoriului străin, în 
vederea înlăturării muzicii care exprimă curente decadente.

16. — Este necesar să fie luate măsuri pentru îmbună
tățirea activității Secției de Propagandă a Comitetului Cen
tral al P.C.R., în vederea realizării ferme, la un nivel mai 
ridicat, a îndatoririlor ce îi revin. Comisia ideologică și 
Comisia de cultură și presă ale Comitetului Central vor 
trebui să desfășoare o activitate mai intensă, să dezbată în 
mod exigent problemele activității ideologice, politice și 
culturale, în vederea justei orientări a întregii activități 
desfășurate în domeniile respective.

17. — Pentru dezbaterea problemelor muncii politico- 
educative va fi convocată la Comitetul Central al partidu
lui o consfătuire cu secretarii comitetelor județene de 
partid care răspund de problemele de propagandă, cu 
cadre cu munci de răspundere din domeniul activității 
ideologice, cu conducători ai uniunilor de creație și ai unor 
instituții culturale.

în toamna acestui an, o plenară a C.C. al P.C.R. va ana
liza problemele privind activitatea ideologică, politico-edu
cativă și cultural-artistică. în vederea pregătirii plenarei, 
se vor organiza dezbateri în organele și organizațiile de 
partid, în instituțiile și organizațiile cu caracter educativ, 
precum și în presă.

★
Acționînd în direcția măsurilor propuse, este necesar ca 

organele și organizațiile de partid să asigure orientarea în
tregii activități politico-ideologice și cultural-educative în 
spiritul tradițiilor revoluționare ale partidului nostru, al 
principiilor marxist-leniniste. al internaționalismului prole
tar, al solidarității oamenilor muncii din țara noastră cu 
toate popoarele care făuresc noua orînduire socialistă, cu 
mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu clasa 
muncitoare, cu popoarele care luptă pentru eliberarea na
țională, pentru apărarea independenței și suveranității lor 
naționale, cu toate forțele contemporane care se ridică îm
potriva imperialismului, pentru progres social și pace.

Partidul nostru consideră că îndeplinirea sarcinilor națio
nale, cît și a celor internaționale, constituie o unitate dia
lectică inseparabilă, îmbinarea lor armonioasă fiind o înda
torire fundamentală a fiecărui comunist.

întreaga activitate ideologică, politico-educativă, cultural- 
artistică ce se desfășoară în țara noastră trebuie să aibă 
drept bază linia generală marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român, programul elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului, să asigure însușirea și traducerea în viață a 
acestora de către întregul nostru popor. îmbunătățirea acti
vității politico-educative trebuie să ducă la intensificarea 
participării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a în
tregului partid și popor la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, operă care presupune atît ridicarea gra
dului de civilizație materială a României, cît și formarea 
unui om nou, cu înaltă conștiință socialistă.

Supun spre aprobare Comitetului Executiv aceste propu
neri de măsuri, în vederea publicării și organizării traduce
rii lor în viață.

Realizări de prestigiu 
in întreprinderile industriei chimice

Primul semestru al noului 
cincinal a fost încheiat de chi- 
miști cu o depășire de 2 la sută 
a prevederilor producției marfă. 
Valoarea producției globale rea
lizată peste prevederi, de între
prinderile aparținînd Ministeru
lui Industriei Chimice, depă
șește suma de 350 milioane lei. 
Este de subliniat faptul că, în 
primele șase luni ale anului, 
chimiștii au furnizat o produc
ție cu 2,4 miliarde lei mai mare 
față de cea obținută în perioada 
corespunzătoare a anului trecut,

fapt ce confirmă ritmul conti
nuu ascendent de dezvoltare a 
acestei ramuri care joacă un rol 
tot mai activ în introducerea 
și generalizarea progresului teh
nic in economie.

în cadrul programului de In
vestiții, prevăzut pentru primul 
semestru al anului, unitățile 
chimice de la Borzești, Năvo
dari, Valea Călugărească. Rîșnov 
și din alte zone ale țării, au 
fost dotate cu noi instalații, 
sporindu-și substanțial capacită
țile de producție.

Subteranii I
de la Borșa 

este la înălțime
Sîntem la Exploatarea 

minieră Baia Borsa. 
(Jrcăm spre mina Gura 
Băii, cea mai nouă uni
tate din bazinul mara
mureșean. Punerea ei in 
producție — la început 
cu zece abataje — a 
avut loc în toamna a- 
nului trecut, cu două 
luni mai devreme fată 
de data prevăzută prin 
planul de stat. însem
natele rezerve de care 
dispune, ca de altmin
teri și rezultatele obți
nute pină in prezent de 
harnicii mineri, o si
tuează printre cele mai 
importante unități pro
ducătoare de minereuri 
complexe neferoase. în
deosebi cuprifere, din 
județ. Iar faptul că se 
află la peste 1 400 m 
înălțime, in Masivul 
Toroioaga, ii conferă a- 
tributul cu aparențe pa
radoxale de a fi, pe te
ritoriul țării noastre, 
mina situată la cea mai 
mare înălțime.

Dar, cum observa in
ginerul Aurel Pantea, 
activist al comitetului 
județean de partid, re
cordul atins cu acest 
„subteran de altitudi
ne" nu-i un punct ter
minus pentru geologi. 
Remarca își are temeiul 
ei exact : echipa de cer
cetători care !i pus în 
valoare zăcămintul de 
aci n-a părăsit zona in
vestigată. S-a mutat 
doar mai sus, chiar pe 
creasta masivului, unde 
își continuă cercetările.

Noi rămînem insă la 
proaspăta unitate mi
nieră ce și-a făcut de
butul anul trecut. în 
următorii trei ani. mina 
Gura Băii își va dubla 
capacitatea de produc
ție. Pînă atunci va fi 
dată în exploatare și 
mina Novăț-Noviciori, 
în curs de deschidere 
pe cunoscuta și pito
reasca vale a Vaseru- 
lui. La sfîrșitul actua
lului cincinal, minerii 
din această parte a ță
rii vor aduce la supra
față, pentru nevoile e- 
conomiei naționale, o 
cantitate apreciabilă de 
minereuri complexe ne
feroase. Este de re
marcat că sporul impor
tant de producție ce se 
va înregistra va avea la 
bază, în primul rind, 
creșterea productivității 
muncii, ridicarea gra
dului de mecanizare a

lucrărilor din subteran 
și extinderea, încă din 
acest an, a unor meto
de de muncă de mare 
randament : exploatarea 
cu pușcare in subetaje, 
cu banc subminat, cu 
abataj frontal.

Am1 cunoscut pe aces
te meleaguri oameni 
pentru care mina nu re
prezintă un loc oareca
re de muncă — e drept, 
mai greu și mai com
plex decît altele — ci 
un capitol, nu o dată 
substanțial, din propria 
lor biografie. Șeful ex
ploatării miniere Baia 
Borșa, Nicolae Urdar, 
inginer de zece ani. ne 
spunea :

— Chiar azi a Ieșit la 
pensie, de data asta 
definitiv, subinginerul 
Aurel Pașcui, șeful mi
nei Gura Băii. Omul 
are aproape patru de
cenii de minerit. în 
urmă cu citva timp, deși 
la pensie, cind a auzit 
că intră in producție 
noua mină, s-a oferit 
să -ne ajute cu expe
riența lui bogată pînă 
cind mina va atinge pa
rametrii proiectați. Bun 
specialist ! Sute de mi
neri s-au format în ju
rul lui. Mina a atins 
„linia de plutire" și Au
rel Pașcui și-a luat din 
nou rămas bun de 
la noi.

— Cine i-a luat locul?
— Un om la fel de 

inimos, crescut la școa
la mineritului, ingine
rul Alexandru Găvruș.

Uzina de preparație 
din Borșa funcționează 
zi și noapte cu patru 
linii tehnologice, iar 
„hrana" ei este cărată 
aci de peste o sută de 
autovehicule. La Gura 
Băii se aplică noul 
regim de muncă cu 
schimburi de 6 ore. 
Cind am fost acolo, co
lectivul tocmai înregis
trase un succes deose
bit : cea mai înaltă pro
ductivitate a muncii pe 
post, la gura minei, din 
bazinul maramureșean. 
Cu un efectiv de 210 
oameni in subteran se 
realizase în 24 de ore 
o producție care, la 
mina Burloaia, deschisă 
în 1956, a putut fi a- 
tinsă abia după cinci 
ani. Cineva, comentind 
acest succes, sugera că 
Ion Cicioc, Paul Ștefă- 
nescu. Cotoz Gotlib, 
Gheorghe Fovaș. Ion 
Pușcatu, Ion Bărbuță și

ceilalți mineri de la 
Gura Băii au înțeles să 
se despartă în acest 
mod original — semn 
de caldă prețuire — de 
fostul lor șef de mină 
care, din ziua aceea, își 
reîncepea viața de pen
sionar.

...Se aude zgomotul 
sacadat al roților de 
fier. Din galeria prin
cipală, lungă de peste 
doi kilometri, străbă- 
tînd Masivul Toroioaga 
pină dincolo, în valea 
Vaserului, apare gar
nitura de vagoneți cu 
minereu. Mecanicul de 
pe locomotivă e un tî- 
năr vesel. Cineva ex
clamă :

— Vine mărfarul de 
Toroioaga.

„Mărfarul" aduce la 
lumină, prin efortul a- 
cestor oameni vrednici 
și îndrăzneți, tone de 
minereu. Locomotiva 
pitică, dar puternică, 
este fabricată la uzi
nele „Unio" din Satu- 
Mare. într-un singur 
transport trage după ea. 
din subteran la „zi", 
pină la 15 vagoneți 
plini. Mecanicul Gavri- 
lă Danciu lucrează in 
schimb cu Traian Lăpu- 
șan, un alt tînăr venit 
aici de prin părțile nă- 
săudene. în fiecare 
schimb ei fac cu „măr
farul" lor cite nouă și 
zece curse pînă in ini
ma muntelui.

...Asistăm la ceremo
nialul intrării în șut a 
schimbului II. Fiecare 
își cunoaște îndatoririle, 
fiecare se prezintă la 
abatajul lui cu firescul 
plin de cotidiană noble
țe al preluării unei șta
fete de onoare. Privesc 
la șuvoiul de mineri ce 
sînt mereu urcați spre 
suprafață. în vreme ce 
acolo. în adînc, ortacii 
le-au și luat locul. Mă 
gindesc : oare pe unde 
se află în această clipă 
unul din oamenii care 
a pus mult suflet la va
lorificarea zăcămintulul 
din această mină, ingi
nerul geolog Teodor 
Popescu ? în perioada 
lucrărilor pregătitoare 
in vederea deschiderii 
minei am străbătut îm
preună. pentru prima 
dată, galeriile de aici.

Sever UT AN

(Continuare 
in pag. all-a)
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FAPTUL!
DIVERS

MUNCA POLITICĂ SĂ ACȚIONEZE 

CU TOA TĂ FORȚA PENTRU RIDICAREA

Noroc
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE!

• RECLAMAȚII 

« SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

de pionier
Nu de mull, elevul Sabău loan 

de la școala generală „Simlon 
Barnuțiu** din Zalău (Sălaj) a 
găsit o importantă sumă dc bani 
pierduți de un necunoscut l-a 
numărat și... s-a Îndreptat cu ei 
spre miliție in vederea căutării 
păgubașului. La scurt timp după 
aceasta, fapta sa era adusă la cu
noștința conducerii școlii și a 
colegilor lui. „Norocul** care i-a 
ieșit in cale și care vorbește în
deajuns despre cinstea sa, i-a a- 
dus titlul de pionier, acordat in 
mod excepțional.

Soluție

Jntrvcit asfaltul de pe trotua
rele străzii Grădina Bordei din 
Capitală se deteriorase, între
prinderea de resort a purces la 
repararea lui. Constatind însă că 
deteriorarea asfaltului s-a pro
dus ca urmare a tendințelor plo
pilor de pe această stradă de 
a-și ..ridica" rădăcinile la supra
față. lucrătorii s-au hotăriț să 
curme răul de la... rădăcină. In 
consecință, înainte de a turna 
stratul de asfalt, au tăiat toate 
rădăcinile copacilor. Urmarea ? 
Lipsiți de „suportul" care ii ținea 
drepți ca... plopii, arborii au în
ceput si se prăbușească. Este ca
zul a doi dintre ev. dar, după 
cum se prezintă lucrurile, nici pe 
ceilalți nu-i așteaptă o soartă 
mai bună. Nu știm cine anume a 
venit cu această nefericită idee, 
dar știm că el trebuie să-și pri
mească ..răsplata". $i nu „cind 
o face plopul mere" 1

Iarăși
viteza!

S-a Întâmplat pe șoseaua ce 
trece prin comuna Coroeni (Ma
ramureș). Autocamionul nr. 21 — 
M'.l — 417 condus de șoferul 
•Joan Dunca de la U-.M.T.F. Baia 
Mare, sectorul Tg. Lâpuș, co
bora o pantă, care, la început, 
nu părea deloc periculoasă. O 
dată angajat pe ea, autocamionul 
a început să ia o viteză din ce 
în ce mai mare și. nemairâspun- 
zind nici unei comenzi de redre
sare, s-a răsturnat pe marginea 
drumului. în clipa următoare, 
rezervorul de benzină a făcut ex
plozie și s-a declanșat un incen
diu. Accidentul a avut urmări 
tragice : Reghina Dan, mama șo
ferului. și-a pierdut viața, iar 
Ana Dunca, soția acestuia, a su
ferit arsuri grave.

încheierea
conturilor

Plictisindu-se, probabil, să a- 
chiziționeze legume și fructe, Ni
col a e Gheorghiță și Nicolae Da
vid, achizitori-recepționeri la 
Centrul de legume și fructe din 
comuna Vidra (Ilfov), s-au hotă- 
rit să se reprofileze pe... scripte, 
întocmeau împreună adeverințe 
de primire și borderouri de plată 
fictive, reușind să încaseze pe ele 
(grație neglijentei unor salariați 
de la agenția C.E.C. din Copă- 
ceni) importante sume de bani. 
Bineînțeles, în contul unor pro
ducători inexistenți și pentru 
produse de-a dreptul imaginare. 
Intrate „pe recepție*1, organele de 
control au stabilit că cei doi re- 
cepționeri-achizitori produsese
ră, in felul acesta, un prejudi
ciu de peste 120 000 lei. Asa stind 
lucrurile, acum urmează încheie
rea definitivă a conturilor. în cu
rl nd, amindoi vor compare in 
fața instanței de judecată.

De curind. Comitetul de partid al 
sectorului III din Capitală a analizat, 
intr-o plenară lărgită cu activul, 
munca politico-educativă desfășurată 
de organele $1 organizațiile dc partid 
din sector in vederea realizării sar
cinilor dc producție. O temă de mare 
importanță, răspunzind unei preocu
pări majore a partidului, care consti
tuie, in același timp, și o necesitate 
legică a progresului societății noastre: 
formarea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință, călăuzit de principii
le eticii socialiste. Dezbaterea s-a 
impus insă atenției nu numai 
prin actualitatea temei, ci mai ales 
prin valoarea analizei, finalizată in 
măsuri concrete pentru activitatea 
viitoare.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secrctar al Comitetului 
municipal de partid București, și Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Demn de a fi subliniat ni s-a pă
rut. ;n primul rînd. efortul de a scoa
te la iveală experiența valoroasă a- 
cumuiaiă dc unele organizații de 
partid in domeniul muncii politico- 
educative. cu scopul dc a o trans
forma intr-un bun comun, a asigura 
extinderea, preluarea ei și de către 
alte organizații de partid.

Un element al acestei experiențe, 
asupra căruia au stăruit, atit refera
tul prezentat de primul secretar al 
comitetului de sector, tov. Gh. Du
mitru, cit și mai mulți participanti. îl 
reprezintă conectarea muncii politico- 
educative Ia obiectivele majore, cali
tative, de eficiență ale planului, la 
necesitățile vitale ale producției. 
De pildă, economisirea de materii 
prime și materiale, îndeosebi de me
tal, a inspirat numerosse acțiuni, 
ca cea desfășurată la uzinele 
..23 August" sub lozinca „Nici un gram 
de metal in plus, nici un gram pier
dut". sau la uzina de țevi „Repu
blica", sub lozinca „Să dăm din ace
eași cantitate de oțel mai multă 
țeava de calitate superioară", sau la 
F.R.B. sub lozinca „Nici un fir de 
bumbac risipit" — acțiuni care, am
plu susținute, prin toate formele și 
mijloacele muncii politice de masă,
— convorbiri, gazetele de uzină, gra
fice sugestive consemnind rezultatele 
obținute pe ateliere, secții etc. — au 
captat interesul masei largi a mun
citorilor. tehnicienilor, inginerilor și 
s-au soldat cu realizarea unor în
semnate economii de materii prime 
și materiale.

Merită evidențiată activitatea po
litică a unor organizații de partid 
pentru întărirea disciplinei in pro
ducție. Ceea ce a conferit o deose
bită eficiență acestei activități a fost 
ma; ales apelul la formele obștești 
de influențare a oamenilor, la forța 
educativă a colectivelor de muncă. 
La uzinele „23 August", de pildă, din 
inițiativa organizației de partid și 
a sindicatului au luat ființă în secții, 
ateliere, comisii de disciplină, formate 
din reprezentanți ai conducerii ad
ministrative. sindicatului, organizației 
de tineret, care intervin operativ in 
cazul oricăror abateri de la disci
plina în producție, organizează dis
cutarea lor cu masa muncitorilor. 
Activitatea acestor comisii a făcut ca 
numărul absențelor și al învoirilor 
să se reducă în scurt timp la mai 
mult de jumătate. Datorită bunelor 
ei rezultate, metoda a fost preluată 
in alte 15 întreprinderi din sector, 
intre care Fabrica de mașini-unelte 
și agregate București, „Electroapara- 
taj‘‘, „Republica", „Metaloglobus", „A- 
cumulatorul" etc.

Am putea aminti încă multe alte 
inițiative și metode ale muncii poli
tice folosite cu succes de organizați
ile de partid din sectorul III. despre 
care s-a vorbit pe larg în plenară. 
Mai important ni se pare insă să stă
ruim asupra altor aspecte către care 
s-a concentrat atenția participanților
— și anume dezvăluirea unor minu
suri ale muncii politico-educative, 
pentru a contura remediile, moda
litățile prin care să se asigure inten
sificarea și sporirea eficienței acestei 
munci la nivelul fiecărui organ și 
organizații de partid.

Plenara a pornit in această pri
vință de la faptul că in întreprinde
rile din cadrul sectorului, fondul de 
timp in primele cinci luni ale anu- 
luj a fost utilizat in proporție d< 
numai 94 la sută, cea mai mare parte

a pierderilor fiind cauzată de absen
țele nemotivate, care reprezintă 58 000 
om-ore. Rebuturile însumează o va
loare ridicată — peste 20 milioane 
lei. la fel refuzurile pentru produse 
necorespunzătoare calitativ. Apar, in 
cadrul diferitelor colective, nu puține 
cazuri de neglijență in muncă și sus
trageri din avutul obștesc, tendințe 
de parazitism și căpătuială, manifes
tări de indolență. încălcări ale nor
melor socialiste do conduită. Ce de
notă toate aceste fenomene negative 
dacă nu rămineri in urmă pe planul 
conștiinței, persistența unor mentali
tăți înapoiate și, implicit, serioase de
ficiențe in munca politico-educativă 
a organizațiilor de partid ?

După cum s-a arătat în plenară, 
sînt organizații de partid care des
fășoară o slabă activitate politică, 
nu-i antrenează in această activitate 
pe toți comuniștii. în întreprinderi 
ca ..Mătasea Populară", „Progresul". 
I.C.M.A., munca politică s-a limitat.

către unii salariați a obligațiilor pro
fesionale n-a dat de gindit organi
zațiilor de partid, nu le-a determi
nat să pună asemenea cazuri in dez
baterea colectivului. Iată și un alt 
fapt care a fost amintit in aceeași or
dine de idei : La întreprinde
rea de încălțăminte „Progresul", 
repetate neglijenlo. lipsa de răs
pundere a unor salariați in îndepli
nirea obligațiilor lor profesionale au 
atras după sine reclamații și refu
zuri din partea beneficiarilor ; totuși 
in gazeta de perete a Întreprinderii 
n-a apărut nici un articol care să-i 
critice nominal pe cei vinovați. Im
perturbabil. gazeta a continuat să 
publice articole pline de generalități.

Este bine știut că schimbările in 
conștiință au loc mai lent decit cele 
din viața materială a societății. For
marea conștiinței socialiste presupune 
de aceea o muncă educativă susți
nută. o luptă perseverentă împotriva 
ideilor și atitudinilor înapoiate, re-

ÎNSEMNĂRI de la plenara
COMITETULUI DE PARTID

AL SECTORULUI III DIN CAPITALĂ

perioade îndelungate, aproape in ex
clusivitate la organizarea unor ședințe 
de partid sau sindicale.

Se observă o anumită tendință dc 
tehnocratizare a muncii de partid. 
Este vorba, in fapt, de o concentrare 
a atenției exclusiv spre latura tehnică 
a activității de producție, spre măsu
rile de ordin administrativ. De
sigur că problemele producției, 
modul cum se realizează indi
catorii de plan trebuie să se ai’le 
pe primul plan al preocupărilor or
ganelor de partid. Dar munca de par
tid nu înseamnă numai atât. Specific 
acesteia este faptul că ea urmărește 
realizarea obiectivelor economice 
prin metode politice, prin educarea 
celor chemați să le dea viață. Și este 
verificat că măsurile administrative 
dau bune rezultate numai atunci cind 
sint însoțite de o muncă politică de 
convingere și clarificare a oamenilor.

O serioasă carență in activitatea 
politică — s-a apreciat in plenară — 
este slaba combativitate față de ne
ajunsurile în producție, față de ma
nifestările negative in comportarea 
unor oameni. Apreciere întemeiată 
pe o seamă de situații, cum sînt 
cele de la „Mătasea Populară", „Postă- 
văria română", „Metaloglobus" și alte 
întreprinderi, unde faptul că se a- 
plică numeroase amenzi, penalizări, 
imputații pentru neindeplinirea de

trograde, a tuturor deprinderilor care 
reprezintă rămășițe ale unor menta
lități din trecut, influențe ale ideolo
giei și moralei burgheze. Este evi
dent că pasivitatea, spiritul de îngă
duință al unor organizații de partid 
față de asemenea manifestări nu fac, 
în ultimă instanță, decit să favorizeze 
persistența lor. Iată de ce plenara a 
cerut organizațiilor de partid să ma
nifeste o înaltă combativitate împo
triva comportărilor care contravin 
normelor moralei socialiste, să o- 
rienteze în acest sens opinia publică. 
Ea a indicat ca problemele legate de 
disciplina in muncă, atitudinea față 
de bunul obștesc, respectarea nor
melor de conviețuire socială să facă 
obiectul unor dezbateri in organiza
țiile de partid, sindicale, de U.T.C., 
al unor articole și note cu caracter 
concret, publicate sistematic in ga
zetele de uzină, satirice etc.

Ca un leit-motiv a revenit în lu
crările plenarei ideea apropierii 
muncii politice de oameni, de viața 
și preocupările lor. Nu putem decit 
să subscriem intru totul la aprecie
rea care s-a făcut că eficiența mun
cii politice, ecoul ei in conștiința oa
menilor pot fi asigurate numai dacă 
organizațiile de partid, agitatorii dez
voltă strinse legături cu cei ce mun
cesc, cunosc ceea ce ii preocupă sau 
frămîntă ; in asemenea condiții.

munca politică poate căpăta chiar o 
anumită coloratură afectivă, carc-i 
sporește puterea de convingere. Și 
desigur că oamenii se simt indemnați 
să se adreseze cu încredere organiza
țiilor de partid, agitatorilor, cind știu 
că pot găsi aci înțelegere, un sfat, util 
sau sprijin.

Cu deplin temei s-a insistat în ple
nară asupra faptului că liotăritor 
pentru puterea de influențare a mun
cii politice este exemplul personal, 
măsura in care fiecare membru de 
partid, fiecare agitator se afirmă el 
însuși ca o pildă de devotament si 
conștiinciozitate in muncă, de disci
plină față de sarcinile dc partid, față 
de îndatoririle profesionale, față de 
normele și legile vieții sociale. O 
vorbitoare, tov. Elena Lascu. munci
toare la uzinele „Electroaparataj" — 
cita in această ordine dc idei 
din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi 
semicentenarului partidului : „Parti
dul sinteni noi, membrii săi, repre
zentanții poporului. El nu este nici 
mai bun, nici mai rău decit sinteni 
noi"... Rezultă de aci — arăta ea — 
imensa răspundere care revine fie
cărui membru de partid pentru ca 
partidul in ansamblul său și fiecare 
dintre organizațiile sale să fie la 
înălțimea sarcinilor ce-i revin, să-și 
poată îndeplini cu succes rolul con
ducător in opera de făurire a socie
tății socialiste.

în sfirșit, o altă idee asupra căreia 
s-a insistat în plenară a fost aceea 
a utilizării mai intense in munca 
politică a întregului arsenal de mij
loace existente — de la cele „tradi
ționale" care departe de a se fi pe
rimat. își păstrează pe-de-a-ntregul 
importanta — cum ar fi munca de 
la om la om a agitatorilor — și pînă 
la mijloacele noi, moderne, in care-și 
găsesc o tot mai largă aplicare mag
netofonul, aparatul de filmat, diafil- 
mele, televiziunea industrială etc.

Unii vorbitori au relevat necesita
tea unui sprijin mai eficient în activi
tatea politico-educativă a organi
zațiilor de partid din partea emisiuni^ 
lor televiziunii, radioului, cinemato
grafiei, a producțiilor literar-artistice, 
dezvoltarea conștiinței socialiste fiind 
un proces complex, la care sint che
mați să concure toți factorii educa
tivi de care dispune societatea noas
tră. Subliniind această idee, tov. Ma
rian Avram, muncitor la uzinele „23 
August", remarca lipsa spiritului mi
litant al multor creații literar-artis- 
tice, influențele, care ajung citeodată 
dăunătoare, ale unor programe de 
televiziune, filme sau spectacole.

Concluziile ședinței, materializate 
în hotăririle adoptate, reprezintă un 
întreg program de activitate pentru 
organizațiile de. partid din sectorul 
III al Capitalei Credem însă că în- 
trucit ele vizează stări de fapt cu o 
mai largă răspindire, pot fj deopo
trivă de utile și altor organe și or
ganizații de partid.

Ada GREGORIAN

iN LOC DE PINION...
0 ROATĂ !

Pentru că nu Rusesc două-tr‘i 
piese de schimb, tocmai acum, in 
plină vară, nu mă pot folosi de mo
toreta mea „Carpați". La magazinul 
de specialitate dm Rm. Vilcea, după 
ce vînzătorul a răscolit zadarnic 
toate rafturile unității, ba chiar și 
pe cele din depozit, mi-a oferit in 
loc de un pinion de lanț, tot butu
cul roții I Iar pentru un jigler de 
cîțiva lei am fost îndemnat să cum
păr carburatorul intreg. care costă 
130 lei ! M-am deplasat și la Sibiu, 
apoi la Pitești, după aceste piese 
de schimb mânuite și parcă-i un 
făcut : peste tot, ceri un pinion și 
ti se dă o roată !

Florea VÎLCU
comuna Sălâtrucel, județul Vilcea

LIPSĂ DE OMENIE

In ziua de 20 mai a.c. am fost 
internat în stare gravă la spitalul 
unificat din Bacău, secția pediatrie. 
Fiind suferind de apendicită cro
nică, medicii m-au operat imediat. 
In continuare m-am bucurat de o 
îngrijire deosebită din partea per
sonalului sanitar, motiv pentru care 
starea sănătății mele s-a îmbunătă
țit simțitor. După a 7-a zi de spi
talizare am cerut să plec pentru 
a-mi putea susține tezele împreună 
cu colegii mei. Medicii și-au dat 
avizul, atrăgîndu-mi atenția să mă 
feresc de orice efort fizic. Pină a- 
casă, cale de 50 de kilometri, a fost 
delegat să mă transporte șoferul 
salvării 31—Bc—2074. Dar la kilo
metrul 43. in fața unui restaurant, 
acesta, fără nici o explicație, după 
ce m-a pus să-i semnez intr-o 
foaie, m-a poftit jos. Degeaba 
i-am explicat că abia am fost operat, 
că-mi va fi aproape imposibil să 
parcurg pe propriile-mi picioare o 
distanță de 7 km, pentru că omul 
de la volan, încâlcind indicațiile și 
obligațiile pe care le avea, a ră
mas neînduplecat. Numai eu știu 
cum m-am tîrît pe drum, timp de 
4 ore, pină ce am ajuns acasă. Fi
rește, am căzut apoi la pat. După 
mai multe zile de grea suferință 
mi-am revenit, Dar lipsa de ome
nie- de care a dat dovadă șoferul 
salvării 31-Bc-2074 n-o voi uita ni
ciodată.

Gheorghe TANASE 
elev, clasa a Vll-a C 
școala de 10 ani din Sascut 
județul Bacău

UN RECORDMAN 

AL RĂBDĂRII

Ceea ce ne relatează Ion Pleșcan 
(din Rm. Vilcea. Bloc dr. Filipin. 
apart. 15) pare de necrezut : „La 
20 decembrie 1968 am dat la repa
rat, cooperativei „Progresul" din 
Rm. Vilcea, un televizor marca E 43 
(cu dovada de primire nr. 469), cu 
termen de ridicare 21 decembrie 
1968. De la acea dată pină in pre
zent am fost de sute de ori să văd 
dacă e gata și tot de atâtea ori 
mi s-a spus că nu au piese de 
schimb (televizorul avea arsă o 
bobină). „Ultima dată am fost la 
atelier pe data de 27.V.1971 și tele
vizorul nu era gata. Mai mult, tot 
ceea ce a fost bun in el a fost 
luat și folosit la alte aparate. Aju- 
lați-mă ca măcar revelionul 1972 
să-l văd la televizorul meu". După 
cum 6e vede, aici e vorba de o 
dublă performanță : Ion Pleșcan a 
bătut recordul in materie de răb

Y

O plimbare
scumpă

SUBTERANUL 
DE LA BORȘA

In zece ani — 
peste 17 milioane 

aragazuri
într-una d?n nopțile trecute, o- 

fițerul de serviciu de la uzina 
„Tractorul" din Brasov a consta
tat că un tractor „Universal 650“ 
a distrus toate graficele, foto
montajele și panourile situate pe 
una din aleile uzinei. Tractorul, 
găsit abandonat, avea, de ase
menea, serioase stricăciuni : ra
diatorul ți farurile sparte, genți 
strimbe. semnalizatoare defecte. 
Continued cercetările, organele 
de resort au constatat că cel ce 
se „plimbase" cu tractorul nu era 
altul decit Gheorghe Prodan — 
montor la secția montaj a uzinei, 
domiciliat în strada Linei nr, 10. 
Acum, după ce se vor evalua pa
gubele, G.P. va trebui să par
curgă calea... inversă. Incepind 
eu plata daunelor. Pentru a se 
convinge că, deși scurtă, plimba
rea respectivă a fost, intr-ade
văr, scumpă.

Rubricd redoctotâ de s
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
jScînteii"

(Urmare din pag. I)

Din locul unde mă 
aflu zăresc profilin- 
du-se, în direcția sud- 
vest, Munții Țible- 
șului și masivele Pie
trosul și Puzdrele. Mai 
sus de Gura Băii, in 
împărăția jnepenilor de 
pe creasta golașă (din
colo de 1600 metri alti
tudine), geologii de la 
întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări 
geologice Maramureș 
și-au montat instalații
le de foraj. Cu ajutorul 
lor scormonesc adincu- 
rile acestor munți, cău
tând mereu alte și alte 
resurse minerale.

Intre timp, „mărfarul 
de Toroioaga", condus 
de astă dată de Traian 
Lăpușan, a ieșit iar la 
„zi", cu Încărcătura lui 
prețioasă. In toate aba
tajele minei munca se 
desfășoară cu intensita
te. De altfel. In acest 
chip se lucrează In în
tregul sector minier din 
Maramureș. Ne spunea

tovarășul Aurel Pan- 
tea :

— Unitățile miniere 
din județ, pe lingă fap
tul că au sarcini de 
plan simțitor sporite 
față de ceilalți ani, și-au 
prevăzut să extragă in 
actualul cincinal, in 
plus, o cantitate de mi
nereu echivalind cu 
producția pe un an și 
jumătate a Exploatării 
miniere Baia Borșa. A- 
vem convingerea că, 
potrivit tradiției, cuvin- 
tul de miner va fi res
pectat. De altfel, dema
rajul luat încă din pri
mele luni ale noului 
cincinal îndreptățește 
această convingere. în 
primele rinduri se află, 
ca întotdeauna comu
niștii, exemplul lor în
suflețește și îndeamnă 
la noi impliniri pe toți 
cei din subteran.

De pe înălțimile stin- 
coase mi-am azvirlit 
privirea spre Borșa. A- 
șezarea e de o tinerețe 
frapantă și optimistă. 
Feste o mie de aparta

mente s-au construit 
aici numai in anii din 
urmă. Acestora li se a- 
daugă patru cămine 
pentru necăsătoriți (fie
care avind cite 300 de 
locuri), două grupuri 
sociale, un impunător 
club cu o sală de spec
tacole pentru 600 de 
persoane, moderne com
plexe comerciale și de 
deservire. Construcții
lor amintite li se vor 
alătura pină in 1975 alte 
sute de apartamente, 
noi cămine. Urmează să 
se deschidă șantiere 
pentru obiective de in
teres social șl cultural, 
printre care șl o școală 
nouă. Propășirea Borșei 
in anii socialismului 
conferă acestei străvechi 
localități maramureșene 
trăsăturile specifice u- 
nui oraș in plin avlnt, 
in care cei care desci
frează tainele adîncu- 
rilor și cei ce aduc la 
lumină avuții utile În
tregii țări se bucură din 
plin de binefacerile 
unui trai civilizat.

Multiplicată la ordinul milioa
nelor. emblema fabricii de ma
șini casnice emailate „23 Au
gust'* (fost „l Septembrie") din 
Satu Mare constituie de mai 
mulți ani o prezență de presti
giu în numeroase locuințe dc 
pe cuprinsul țării, o garanție a 
calității pentru firmele din stră
inătate, care achiziționează ma
șini de uz gospodăresc, fabricate 
in această întreprindere.

In gama diversă de mașini 
casnice, care se execută într un 
flux tehnologic modern in în
tregime automatizat și mecani
zat (mașini de gătit. reșouri, 
sobe dc încălzit, încălzitoare de 
apă etc.) ponderea cea mai în
semnată o dețin, fără îndoială, 
mașinile de gătit cu gaze sau, 
cum mai sint cunoscute, cu o 
expresie mal scurtă, aragazu
rile Inginerul șef al fabricii. 
Tiberiu Boitor, ne-a relevat o 
cifră semnificativă : in 10 ani 
de zile, au ieșit de pe banda de 
montai peste 17 milioane de 
mașini de gătit cu gaze, pe
rioadă In care experiența teh
nologică și constructivă a co
lectivului a crescut considerabil, 
produsele de înalt nivel calita
tiv realizate aici fiind competi
tive cu cele similare din străină
tate. Ultimele tipuri aflate în 
fabricație, din așa-numita fa

milie „G“. cu cifrele distinctive 
322. 422 și 421 — sint mașinile 
de gătit cu gaze cu 3 sau 4 
ochiuri și cuptor, echipate cu 
tavă de friptură, tavă de copt, 
grătar pentru susținerea tăvii, 
iar unele variante și cu arzător 
pentru grătar Cu linia lor ele
gantă, cu albul strălucitor, igie
nic și reconfortant al emailu
lui, realizat tot in această fa
brică, mașinile de gătit cu gaze 
de la fabrica „23 August" — 
Satu Mare și-au ciștigat și vir
tuți estetice, integrindu-se fe
ricit în ansamblul mobilierului 
modern de bucătărie. Nu mai 
puțin renumite și solicitate de 
gospodine sint și reșourile de 
gătit cu gaze cu 3 ochiuri (in 
prezent în fabricație modelele 
303 >.i 3C1).

Pe drumul ascendent al di
versificării ș; modernizării pro
duselor — preocupare constantă 
și rodnică a proiectanților, a 
întregului colectiv al fabricii 
„23 August" — Satu Mare — se 
vn înscrie lansarea în fabrica
ție in acest an a primului tip 
din familia mașinilor de gătit 
electrice — cu 3 ochiuri, plită 
și doi radianți (pentru cuptor și 
erătar) și a altor tiDuri din ca
tegoria mașinilor de încălzit.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteiî'
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dare. iar responsabilul cooperativei 
a bătut și el un record, reușind 
să-1 poarte cu vorba pe client, doi 
ani și jumătate. Am dori să aflăm 
cum l-au răsplătit mai marii lui 
de la cooperația meșteșugărească.

DIN POIANA „DOUĂ VEVE

RIȚE" FUG PÎNĂ ȘI- 

VEVERIȚELE

Vizitarea pădurii Lâpușelului con
stituie de fapt excursia preferată 
de duminică a celor mai mulți lo
cuitori ai orașului Baia-Mare. Aici, 
in mijlocul naturii, respirînd aerul 
ozonat, admirind căprioarele care 
se plimbă în voie și crescătoria de 
fazani, excursioniștii petrec clipe 
dintre cele mai reconfortante. Din 
păcate, de la o vreme, punctul de 
atracție al pădurii, poiana „La două 
veverițe", a început să fie ocolita 
pină și de... veverițe. Motivul : din 
cauza neglijenței personalului de 
la bufet, ea a fost transformată pe 
o suprafață întinsă intr-un depozit 
de gunoi. Hirtiile, lăzile goale, cu
tiile de conserve, capacele sticle
lor de bere, paharele din plastic 
etc., aruncate la întâmplare, au de
venit tot atâtea obstacole in calea 
vizitatorilor. Pădurea și-a pierdut 
din farmec chiar acum, la începu
tul sezonului estival.. Pentru ca să 
nu-și piardă și vizitatorii, ar fi de 
dorit ca organele locale să stimu
leze ■ pe cit posibil spiritul gospo
dăresc al organizațiilor comerciale 
respective și al gospodarilor care 
răspund de curățenia Lâpușelului.

AI. SĂLAJEAN
str. Rozelor 37 — Baia Mare

SCURT DAR...
NECUPRINZĂTOR

Cu cîtva timp în urmă, mai mulți 
cetățeni au semnalat redacției că 
fostul primar al comunei Ardud. 
județul Satu-Mare — Iosif Cucuiat 
— abuzînd de calitatea pe care o 
avea, a folosit fără nici un drept, 
in scopuri personale, suprafețe 
mari de teren de pe raza comunei ; 
a vîndut ciment cu suprapreț și 
și-a însușit banii încasați din va
lorificarea materialelor rezultate 
din demolarea unor clădiri etc. 
Avînd în vedere ilegalitățile săvir- 
șite cje respectivul primar, semna
tarii scrisorii apreciau că simpla 
măsură de înlocuire a lui din func
ție este prea blinda.

De la Comitetul executiv al Con
siliului popular al județului Satu- 
Mare, căruia redacția i-a trimis 
scrisoarea in cauză, am primit un 
răspuns pe care-1 redăm în între
gime : „Cele sesizate in scrisoare, 
in majoritatea lor corespund reali
tății, numitul Iosif Cucuiat fiind 
sancționat pe linie de partid și 
destituit din funcție". Asta se știa. 
Cetățenii apreciau că măsura este 
blinda. Au sau nu au dreptate ? 
De ce este ocolit răspunsul ?

„SECETA" CONTINUĂ...

In blocurile cartierului Ploiești- 
Vest apa nu urcă pe conducte de
cit pină la etajul 6. Locatarii de la 
etajele 7, 8, 9 și 10 nu beneficiază 
nici de apă caldă, nici de apă rece. 
Reclamațiile noastre au rămas fără 
nici un rezultat. Ni s-au invocat 
tot felul de motive, ni s-au făcut și 
promisiuni, dar......seceta" continuă.
Și să stai fără apă pe caniculă e 
din cale afară de neplăcut. Iar ta
xele le plătim integral. De s-ar ex
tinde „seceta" și in apartamentele 
celor răspunzători... — ne scriu un 
grup de locatari din blocurile cu 
pricina.

PE „ȘANTIERUL" DE MOBILIER 
PENTRU NAVE

Din curiozitate numai, știți 
unde se fabrică elegantul mo
bilier care apoi se montează pe 
navele maritime construite la 
Șantierul naval de la Galati ? 
Realizarea acestui mobilier are 
loc la întreprinderea județeană 
de industrie locală „Mobila" din 
Galați, in secțiile căreia, in pre
zent, sint in lucru toate ele
mentele de mobilier pentru 
încă două cargouri, in curs de 
construcție la Șantierul naval 
din Constanța. Se poate spune 
că, realmente, amintita unita
te de industrie locală iși ex
tinde viguros zona de deservire 
cu mobilier pentru nave. Avînd 
in vedere că. in actualul cinci
nal, acest sector important — 
construcția de nave — va cu
noaște la noi o amploare • fără 
precedent, în cadrul întreprin
derii județene de industrie lo
cală „Mobila" din Galați se 
desfășoară lucrări de investiții 
de peste 21,5 milioane lei, con
stând intr-o fabrică modernă, 
cu o producție anuală de mobi
lier pentru nave, in valoare de 
peste 35 milioane lei. Noua fabri
că va fi gata și va produce din 
anul 1973, in obligația ei revenind 
atunci realizarea unui bogat și 
cit mai estetic sortiment de mo
bilier pentru nevoile tuturor șan
tierelor constructoare de nave din 
țară. Și, pe bună dreptate, «e 
poate aprecia că nu numai pen
tru nevoile interne, deoarece 
încă de pe acum o serie de ar
matori străini și-au exprimat

dorința de a cumpăra mobilier... 
de la Galați, pentru navele lor.

L-am solicitat pe ing. Ion 
Grosu, directorul întreprinde
rii județene de industrie locală 
.,M)bila“-Galați, să ne explice 
care au fost și. evident, care 
sint elementele definitorii, mai 
deosebite și care determină in
teresul nu numai al specialiști
lor din țară, dar și al unor fir
me străine, față de mobilierul 
de nave fabricat aici ?

— Dotarea cu mobilier a unui 
vas trebuie să țină seama în 
principal de spațiile strict di
mensionate, ce se cer cit mai 
eficient și estetic înzestrate, a,- 
ranjate. Pe suprafețe și in in
terioare (cabine, saloane) rela
tiv restrinse, in funcție de spe
cificul respectivei nave, e nece
sar ca echipajului de pe bord 
să | se asigure un contort 
maxim, cum s-ar zice ca să dis
pună pe navă, in lungile călă
torii, de toate utilitățile pentru 
muncă și odihnă. Prin urmare, 
mobilierul fabricat pentru nave 
trebuie să îmbine și să' expri
me ingenios confortul cu linia 
modernă și cu gabaritele re
duse ale cabinelor.

In cursul acestui an. între
prinderea județeană de indus
trie locală „Mobila“-Galați va 
ma| realiza, pentru șantierul 
naval din oraș, încă 9 seturi de 
mobilier, adică dotările com
plete — din acest punct de ve
dere — pentru 9 cargouri.

I 
I
I
1
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1



SC'lNTEIA — miercuri 7 iulie 1971 PAGINA 3

ALBA IULIA

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

De la un an la altul

CREȘTE CANTITATEA
vz

ALOCATE AGRICULTURII
Crește și eficiența utilizării lor?

O NOUA
ca-n filme

J 
in

tr-o 
ție".

Ton HERTEG 
Aurel PAPADIUC

se va da pleca- 
din Roșiori, Vi
sau Alexandria ?

dăm un exemplu, cu 
in agricultură, este 

de laboratorul dc agro- 
București. Așa se face că,

Porumbul fârâ buruieni se dezvolta frumos. La C.A.P. „Dezrobirea" din Purani, județul Te
leorman, se executâ a treia prașilâ mecanicâ Foto : M. Cioc

UZINĂ

cartări agrochimice 
de cooperative. Din- 
care conduc Ia aceas- 

reținem in primul rind

Un referat...
în decurs de peste zece

au fost cartate numai 895 000 
dintr-o suprafață arabilă 
' “................ — de

cu anul a- 
de agrochimie 
să întocmească

DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

în procesul de intensificare și mo
dernizare a agriculturii, alături de ex
tinderea mecanizării și irigațiilor, un 
loc important il ocupă chimizarea. 
Cind spunem chimizare avem in ve
dere folosirea pe scara largă a îngră
șămintelor. crbiddelor, a substanțelor 
fitofarmaceutice utilizate la combate
rea bolilor și dăunătorilor la plantele 
cultivate. Datorită dezvoltării rapide 
a industriei chimice producția acestui 
sector destinată agriculturii cunoaște 
creșteri importante. în 1970. de exem
plu. au fost livrate agriculturii 700 000 
tone îngrășăminte chimice in substan
ță activă, față de 303 000 tone in 1965, 
iar cantitatea de pesticide a crescut in 
decurs de 10 ani de la 9 704 tone la 
23 850 tone. în acest cincinal, cantită
țile de produse chimice destinate a- 
griculturii vor crește foarte mult. 
In 1975 agricultura va primi 
peste două milioane tone de îngrășă
minte chimice, revenind cite 200 kg 
la hectar, ceea ce va situa țara noas
tră la nivelul țârilor avansate din 
acest punct de vedere. De asemenea, 
vor fi livrate cantități însemnate de 
erbicide. insectofungicide, biostimula- 
tori etc. Se pune întrebarea : sint pre
gătiți specialiștii din agricultură să 
stăpineascâ bine chimizarea și, pe 
această bază, să se obțină o eficiență 
economică ridicată ?

în general aplicarea îngrășăminte
lor chimice se face tot mai mult pe 
baza datelor furnizate de laboratoa
rele agrochimice. a concluziilor re
ieșite din activitatea de cercetare, 
iar substanțele fitofarmaceutice sint 
folosite pe baza prognozei privind 
apariția bolilor și dăunătorilor. în 
.-acest fel, efectul economic al chimi- 
jzârii este din ce in ce mai mare. Cu 
toate acestea, în domeniul chimiză
rii există numeroase carențe care pro
voacă sau pot provoca daune serioa
se culturilor, economiei unităților a- 
gricole.

în primăvară, specialiștii din Minis
terul Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor au 
survolat cu elicopterul suprafețe în
tinse din cirnpia de sud a țării pentru 
a vedea cum se prezintă semănătu
rile de toamnă. Pe tarlalele cu griu 
se puteau distinge fișii de culoare 
verde care alternau cu altele galbene, 
indiciu clar al distribuirii neunifor
me a îngrășămintelor chimice. Evi
dent, această neuniformitate se dato- 
rește unor cauze mecanice, care pot 
fi înlăturate mai ușor. Cele mai 
multe neajunsuri sint cauzate insă de 
aplicarea substanțelor chimice fără a 
se ține seama de cerințele biologice 
ale plantelor. în unele cooperative a- 
gricole din județul Olt. de exemplu, 
inginerii agronomi au încorporat la 
griu cantități mari de îngrășăminte 
chimice fără să aibă in vedere ra
portul intre azot și fosfor, fertilitatea 
solului și alte elemente. Ca urmare, 
plantele au crescut puternic, au căzut, 
au suferit tocmai in perioada umple
rii bobului, diminuindu-se producția. 
Un alt exemplu. Tot in primăvara a- 
cestui an. in întreprinderile agricole 
de stat din județul Ialomița au fost 
erbicidate. intre alte culturi, supra
fețe însemnate cu floarea-soarelui. 
Dar erbicidele au distrus, pe mari 
suprafețe, nu numai buruienile, ci și 
plantele de floarea-soarelui.

Din ce cauză in multe unități agri
cole nu sint in mod rațional folosite 
produsele chimice ? Am reținut păre
rea tov. Ion Stanciu. inginer șef al 
cooperativei agricole „Aurora" din 
Amara, județul Ialomița. „Modul cum 
sintem sprijiniți in aplicarea corectă 
a îngrășămintelor de către laborator 
este total necorespunzător. Pot a- 
firma fără exagerare că in multe ca
zuri folosim chimicalele la nimerea
lă, fără luarea in considerare a cri
teriilor științifice și economice. 
Dacă se cheltuiește un leu cu 
ingrășămintele chimice trebuie să 
scoatem un spor nu de un leu. ci de 
mai mulți". Tov. ing. Constantin Dicu, 
director tehnic al I.A.S. Slobozia, ju
dețul Ialomița, ne spune că „intîm- 
plarea" cu erbicidele, care a dus la 
distrugerea florii-soarelui pe 570 ha. 
se datorește faptului că indicațiile pe 
care le dau cercetătorii din institute
le agricole privind dozele care «ă se 
folosească sint cuprinse în limite 
foarte largi. ..în asemenea condiții, 
riscul de a greși este foarte mare. 
Asa s-au si petrecut lucrurile in a- 
t castă primăvară, in județul nostru. 
Consider că in stațiunile experimen
tale ar trebui să se facă cele mai va
riate experiențe, iar indicațiile ce se 
dau să fie foarte riguroase pentru a 
preveni utilizarea erbicidelor în ne- 
cunoștință de cauză pe mii de hec
tare".

Pentru folosirea rațională și fără 
nici un fel de risc a produselor chi
mice, care se introduc in număr tot 
mai sporit, cercetarea științifică are 
o mare răspundere. Omologarea aces
tor substanțe, pentru a fi folosite in 
agricultură, prescrierea dozelor sau 
a3concentrațiilor de folosire, trebuie 
să se facă pe baza rezultatelor des
prinse dintr-un număr sporit de ex
periențe. in multiple variante, care 
?â cuprindă toți factorii care pot a- 
părea la un moment dat in anumite 
condiții de producție. Desigur, ex
periențe se fac. Dar că nu sint prinși 
toți factorii de producție o dove
dește răspunsul dat Departamentului 
I.A.S. de către Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea in legătură cu cauzele dis
trugerii florii-soarelui. ca urmare a 
erbicidării. Aici se arată că efectul 
fitotoxic a fost cauzat de precipita
țiile abundente căzute în perioada

3—6 mai, care au levigat rapid sub
stanța toxică și au dus-o in adin- 
cime, la nivelul sistemului radicular 
al plantelor de floarea-soarelui. De
sigur, aceasta este cauza distrugerii 
plantelor. Dar cercetarea a avut in 
vedere și posibilitatea unui exces de 
umiditate ? N-a avut. După cum ne 
declara tov. dr. N. Șarpe, de la Insti
tutul de la Fundulea, n-au fost făcute 
experiențe in condiții de umiditate 
atit de mare. Dar in natură se in- 
timplă fenomene imprevizibile — do
vadă ploile mari din această primă
vară. Or, cercetarea trebuie să facă 
experiențe in cele mai diferite con
diții chiar dacă ele nu se întilnesc 
decil rareori in practică.

Cercetarea a rămas datoare și in 
ce privește rezolvarea unor probleme 
privind folosirea îngrășămintelor chi
mice. Se știe, culturile agricole pe 
lingă elementele de bază, azot, fosfor 
și potasiu, au nevoie și de o serie de 
microelemente, ca fier, zinc și altele. 
Lipsa lor din sol produce carențe 
păgubitoare in dezvoltarea culturilor. 
Folosirea îngrășămintelor cu micro
elemente este un capitol nou în agri
cultura noastră. Pentru a se cunoaște 
modul de utilizare a acestora, me
todele cele mai eficiente de folosire, 
ministerul a solicitat Academiei de 
științe agricole și silvice un studiu 
care, pe baza experiențelor din sta
țiunile experimentale, să lămurească 
aceste probleme. Numai că — așa 
cum se afirmă la minister — stu
diul prezentat de Academie ocolește 
tocmai problemele cerute de produc
ție, doze și concentrații, utilizarea 
microelementelor in funcție de dife
ri ții factori biotici și abiotici, in care 
se dezvoltă culturile. . motiv pentru 
care s-a cerut refacerea studiului.

După cum arătam la începutul ma
terialului, unii specialiști din pro
ducție au subliniat modul total neco- 
respunzător in care sint sprijiniți 
pentru aplicarea corectă a îngrășă
mintelor chimice. Ce trebuie să 
se cunoască pentru utilizarea rațio
nală și cu maximum de eficiență a 
îngrășămintelor chimice ? în princi
pal este vorba de a ști cu precizie 
tipul de sol, conținutul acestuia in 
elemente de nutriție, raportul dintre 
aceste elemente, gradul de aciditate 
și nivelul pinzei freatice. La un ioc, 
aceste elemente formează cartarea 
agrochimică pentru un anumit peri
metru. Necesitatea stabilirii cu pre
cizie a acestor elemente a condus la 
înființarea laboratoarelor de agro
chimie. Aceste laboratoare au sar
cina ca pe baza analizelor amintite 
să întocmească cartarea agrochimică 
pentru fiecare unitate in parte și 
obligativitatea să stabilească planuri 
de fertilizare, cu doze optime, pen
tru fiecare cultură diferențiate de la 
o parcelă la alta. Numai in felul a- 
cesta se poate realiza o utilizare ra
țională și eficientă a îngrășăminte
lor chimice in funcție de fer
tilitatea naturală a fiecărei parcele 
și de cerințele reale ale plantelor, e- 
vitindu-se aplicarea, păgubitoare și 
intr-un caz și in altul,’ a unor canti
tăți mai mari sau mai mici decît 
este necesar. După cum ne arăta 
tov. ing. Gh. Tănase, șeful serviciului 
chimizare din minister, lucrările de 
cartare se fac intr-un ritm prea 
încet. Mai grav este faptul că in ma
joritatea cooperativelor, deși s-au 
făcut lucrări de cartare, nu au fost 
întocmite nici pină acum planuri de 
fertilizare, administrarea îngrășămin
telor făcîndu-se tot la intimplare. 
Fără a fi interpretate științific, fără 
a trage concluzii practice pentru 
producție, concretizate prin planurile 
de fertilizare, cartările agrochimice 
nu au nici o valoare. Iată, de exem
plu. cum lucrează laboratorul de a- 
grochimie București, considerat cel 
mai bun din țară și care deservește 
județele Ilfov, Teleorman, Ialomița și 
Prahova, 
ani 
hectare, _____ —
totală de 1 731 400 hectare. 200 
cooperative din aceste județe n-au 
făcut nici o cartare. Tov. ing. Ionica 
Mititelu. șefa laboratorului, explică 
această situație pe de o oarte prin 
insuficiența personalului, raportat la 
numărul mar<? de nrobe ce trebuie 
recoltate, și. pe de alta, prin neînțe
legerea de către multe cooperative 
a importaniei acestor lucrări. Sint 
destule unităfi care deși cheltuiesc 
300—400 lei la hectar și mai mult 
chiar cu ingrășămintele chimice, se 
zgircesc pentru 1—2 lei la hectar, 
pe care ar trebui să-i plătească pe 
o perioadă de patru ani. pentru a sti 
cum să folosească ingrășămintele. 
„Economia" in acest caz e depășită 
cu mult de pierderile de recoltă dato
rate folosirii neraționale a îngrășă
mintelor. începi nd
cesta laboratoarele 
au obligativitatea
planuri de fertilizare complete pen
tru toate unitățile. Cu toată obliga
tivitatea. laboratorul București are 
planificat să facă asemenea planu
ri de fertilizări numai pentru 77 de 
cooperative din toate cele patru ju
dețe, deși de " . ■ ■
dispun 440 
tre cauzele 
tă situație, . _ _ _
numărul insuficient al laboratoarelor 
de agrochimie. Cele 18 laboratoare 
existente, repartizate la 39 de județe, 
nu pot face față decît in mică mă
sură volumului mare de lucrări ne
cesitat de cartările agrochimice și 
interpretarea lor pentru producție. 
Din acest punct de vedere s-a ajuns 
chiar la situații inadmisibile. Județul
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hală de fabrica-La Combinatul de 
celuloză șl hirtie din 
Călărași, ne scrie co
respondentul nostru 
Lucian Ciubotaru, exis
tă o mașină de condi
ționat hirtie. cu o ca
pacitate de 10 000 tone 
anual. Condiționează 
— dar cu o condiție : 
să lucreze. Or. ea nu 
funcționează de mai 
multă vreme. E drept, 
specialiștii combinatu
lui au făcut tot ce le-a 
stat in putință s-o de
termine să misie din 
angrenaje, dar n-a fost 
chip. Pac-pac și gata, 
s-a oprit ! încercări 
zadarnice. De unde o fi 
apărut, să le mănince 
zilele ? Și costă numai 
un milion lei valută *

„A fost adusă 
1965, o dată cu între
gul utilaj — afirmă ing. 
Ion Manole, director 
general al combinatu
lui. Și de 6 ani, după 
mai multe încercări 
nereușite de punere in 
funcțiune (hirtia nu a 
rezistat in timpul pro
belor) se odihnește in

Mașina a fost 
pentru finisareadusă r------

hirtiei destinate tipă
ririi la ofset — ne spu
ne ing. Nicolae Moca- 
nu. Dar achizitorii au 
scăpat din vedere un 
„amănunt" esențial, 
constatat de noi in tim
pul probelor: din celu
loza produsă aici nu se 
poate obține hirtie 
pentru ofset.

Cu alte cuvinte, ma
șina nu este utilizabilă. 
Totuși, optimist, direc
torul general ne infor
mează că va urma in 
curind o nouă încerca
re de punere în func
țiune. Iar de nu, fie 
ce-o fi, ori o dă dispo
nibilă, ori o casează. 
Oricum, un sfirșit de
loc glorios. Oare cei 
care au achiziționat-o, 
pe bani grei, n-au cu
noscut condiția condi
ționării hirtiei ? Poate 
află acum, dacă nu 
mecanismul mașinii, 
măcar mecanismul răs
punderii materiale. Dar 
aceasta, fără condiție !

„Industria sîrmei". în aceste condiții avem 
nevoie de un compartiment separat de pro
iectare și execuție. Conducerea Centralei 
țevi și trefilate ar trebui să fie mai recep
tivă și, mai ales, mai operativă la solici
tările noastre privind mai buna organizare 
a acțiunii de autoutilare.

O părere asemănătoare are și ing. Silviu 
Cosmin. șeful serviciului mecaao-energc- 
tlc de la uzina „Unirea" din Cluj : „Este 
toarte bine că avem un program precis de 
înzestrare tehnică și modernizare prin forțe 
proprii. Ar fi cu lotul nerațional să conti
nuăm să mai apelăm la efortul valutar al 
statului pentru procurarea din străinătate 
a unor mașini și utilaje pe care^ ni le pu
tem face singuri. Aceasta impune însă și 
respect fată dc o asemenea activitate crea
toare. La noi, sarcina autoutilării revine 
serviciului pe care-1 conduc. Nu-i nimic rău 
in aceasta, insă programul se realizează cu 
forțe de muncă care

Numeroase întreprinderi din județul Cluj 
au ciștigat o bună experiență in domeniul 
autoulilarii, completindu-și prin forțe pro
prii zestrea tehnică cu mașini și utilaje la 
nivelul tehnicii actuale. O activitate pozitivă 
se desfășoară in acest sens, bunăoară, la 
uzina ..Industria si.'mei" din Cirnpia Turzii. 
Trâgătoria de oțel moale a fost dotată cu 
mașini de trefilat gravitaționale, iar la lami
norul nr. 3 s-a realizat un transportor dc co
laci ; de asemenea, instalațiile de zincare 
electrolitică in flux continuu, ca și alte uti
laje au fost realizate in uzină cu posibilități 
proprii, iar in unele cazuri, in colaborare cu 
întreprinderi din țară.

în lumina indicațiilor conducerii partidu
lui. in majoritatea întreprinderilor s-au în
tocmit programe de autoutilare, incompara
bil mai bogate ca in anii precedenți — de
falcate pe trimestre și luni, incit se poate 
afirma că, in prezent, există o acțiune de 
masă in acest domeniu. Care este stadiul 
înfăptuirii programe
lor de autoutilare, 
întocmite la înce
putul anului ? In
vestigațiile între
prinse in cinci u- 
nități industriale din 
județul Cluj au rele
vat interesul conduce
rilor și al organiza
țiilor de partid pentru 
realizarea in termen a 
obiectivelor propuse; 
in unele cazuri, aces
te termene au fost 
devansate. La întreprinderea ..Triumf*, bu
năoară. urmează să intre in funcțiune la 
sfirșitul anului o secție pentru fabricarea 
izolatorilor ceramici necesari bujiilor auto. 
Inițial, întregul volum de utilaje se solici
tase din import Studiindu-se posibilitățile 
interne s-a ajuns la concluzia că circa 25 
la sută din acestea pot fi realizate in în
treprindere. Și, intr-adevăr, în prezent, ju
mătate din aceste utilaje sint terminate, 
iar restul se află în curs de realizare.

— Dacă utilajele, a căror sarcină de re
alizare ne-am asumat-o, nu vor fi gata in 
termen, nu vom avea nici o scuză pentru 
neintrarea în funcțiune la data stabilită a 
secției ceramice — ne spune ing. Simion 
Fărcaș, directorul întreprinderii. De aceea 
am format o grupă specială de proiectare 
și o echipă de lucrători dintre cei mai des
toinici. a căror activitate este îndeaproape 
urmărită de către inginerul șef. de mine 
personal.

La Combinatul de piele și încălțăminte 
„Clujeana", programul de autoutilare — in 
valoare de peste 5 milioane lei — are în 
vedere realizarea, printre altele, a unei in
stalații complexe pentru valorificarea de
șeurilor din tăbăcării. în momentul de față, 
instalația este aproape terminată, la realiza
rea ei participind și uzina „Tehnofrig" din 
localitate. în execuție avansată se află și 
mașinile de scămosat, instalația specială de 
spălat și uscat și altele. O bună parte din 
programul de autoutilare este rezervat fa
bricației pieselor de schimb ; in anii pre
cedent. circa 40 la sută din acestea erau 
importate. Pentru realizarea unui aseme
nea volum de autoutilări, aici a fost cre
ată o grupă de proiectare, iar cele două 
ateliere mecanice de întreținere și utilaje 
au fost unificate in vederea folosirii mai 
judicioase a forței de muncă și a capacită
ților de producție. Printre altele a fost in
trodus schimbul trei la masinile-unelte. 
Rezultate fructuoase in domeniul autouti- 
lării a obținut și colectivul de la întreprin
derea de industrie locală Cluj ; intr-un 
timp record, de numai circa trei luni de 
zile, au fost realizate trei linii tehnologice 
pentru împletitul sîrmei hexagonale, eco- 
nomisindu-se astfel aproximativ 800 000 lei 
valută. La aceste linii tehnologice se va 
realiza încă în acest an o producție de peste 
600 tone sîrmă împletită, amortizarea chel
tuielilor fiind apreciată la un an și ju
mătate.

Adeseori însă in calea bunelor inten
ții se ridică anumite impedimente. U- 
nele dintre el vizează lipsa anumitor com
partimente de concepție și formații de lu
cru a căror principală preocupare este să fie 
realizarea prevederilor înscrise în progra
mele de autoutilare. „în uzina noastră, au- 
toutilarea capătă proporții din ce in ce 
mai mari — ne spunea inginerul-șef meca- 
nic-energetic Vasile Lupea. de la uzina

întreprinderilor
din județul Cluj

Din experiența

Ialomița, ca să 
pondere mare 
deservit 
chimie 
deși aici sint cele mai mari sisteme 
de irigații din țară, unde fertili
zarea joacă un rol esențial pen
tru a obține producții mari, primul 
ciclu de cartare agrochimică e««e 
prevăzut să se termine abia în 1975. 
Situația este similară in toate jude
țele care nu au laboratoare proprii. 
De aci și necesitatea ca ministerul, 
paralel cu măsurile care vizează îm
bunătățirea activității laboratoarelor 
de agrochimie, să studieze posibilita
tea înființării unora noi. cel puțin in 
județele cu pondere mare in agricul
tură.

R'cpmandări’e făcute do stațiuni si 
detaliate prin lucrările întreprinse de 
laboratoarele agrochimice trebuie a- 
plicate de către specialiștii din fie
care unitate agricolă. Inginerul agro
nom este acela care, pe baza cunoaș
terii terenului, a plantelor care s-au 
cultivat și a modului cum s-a făcut 
fertilizarea să decidă ce doze de în
grășăminte să dea. ranortul dintre 
elementele fertilizante. Pentru aceas
ta. el trebuie să aibă cunoștințele ne
cesare pentru a stăpîni chimicalele, 
fie că-i vorba de îngrășăminte, erbi- 
cide sau substanțe fitosanitare. Dar 
este el sprijinit să stăoînească aceas
tă ..explozie" în ce privește creșterea 
volumului și complexității utilizării 
chimicalelor ?

Anual se fac instructaje cu per
sonalul ingineresc, tehnicienii și 
laboranții centrelor de protecția 
plantelor sau ai laboratoarelor de 
agrochimie. De asemenea, se orga
nizează dezbateri cu privire la teh
nologiile diferitelor plante de cultură 
sau simpozioane pe problemele chi
mizării. la care se invită si Tin nu
măr restrîns de specialiști din pro
ducție. Multe din aceste modalități 
de informare au un caracter formal, 
mult nrea vag. general. Adesea sint 
văduviți de cunoașterea aprofun
dată a tuturor aspectelor legate de 
buna utilizare a îngrășămintelor si 
pesticidelor tocmai specialiștii clin 
producție. Chiar dacă ce s-a între
prins pină acum în această direcție 
s-ar fi făcut bine, trebuie ținut 
seama în continuare că. in condi
țiile aplicării tot mai largi a sub
stanțelor chimice în agricultură, este 
imperios necesar ca toți cei care 
le mînuiesc — inginerii, brigadierii, 
șefii de echipă și chiar simplii coo
peratori — să fie cit mai bine pre
gătiți pentru a le utiliza rational.

Evoluția rapidă a cunoștințelor In 
ac^st domeniu impune organizarea u- 
nei susținute activități de reciclare a 
cadrelor din agricultură. Trebuie 
să existe un program special de in
struire a inginerilor agronomi, briga
dierilor. care să cuprindă teme bine 
conturate. Aceste reciclări ale spe
cialiștilor din agricultură ar putea a- 
vea loc la casele agronomului — in- 
sHtutii insuficient folosite pină acum. 
Un asemenea program este indispen
sabil pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale a cadrelor din agricultură 
pentru a le ajuta să folosească cit 
mai eficient, cantitățile tot mai mari 
de îngrășăminte chimice și pesticide 
pe care le au la îndemînă.

trebuie să execute re
parațiile mijlocii și 
capitale, deci în de
trimentul acestora. 
Numărul infim de 
ore acordate autouti- 
lărilor nu satisface 
nici pe departe ne
voile. Nu spun asta 
cu intenția de a ab
solvi serviciul nostru 
de sarcinile din do
meniul autoutilării, 
dar părerea mea 
este că această trea
bă ar trebui încre- 

» prototipuri, in cadruldințată atelierului de , 
căruia să activeze o grupă specială.

Peste tot ni s-a relatat că nu este rezol
vată clar nici problema finanțării progra
melor de autoutilări. Interlocutorii au pro
pus crearea de fonduri speciale pentru au
toutilări, care să poată fi obținute cu for
me simple și operativ. „Sint numeroase ca
zuri cind lucrările nu se încadrează nici la 
investiții, dar nici nu pot fi suportate din 
cheltuielile de producție. Atunci sintem 
nevoiți să recurgem la fel de fel de sub
terfugii pentru a obține fondurile de la 
„mici mecanizări". cu toate că nu poate fi 
determinată precis eficiența economică. A- 
poi. întocmirea unui dosar pentru obținerea 
creditului cere o formularistică complicată, 
pe care se aștern cel puțin 20 de semnă
turi. Plimbările de la un serviciu sau com
partiment la altul, stagiul de bancă etc. du
rează cu lunile. în timp ce lucrarea nu poa
te fi începută. Credem că această formula
ristică trebuie să fie mai simplă, să înles
nească obținerea operativă a creditelor'* — 
este de părere ing. Liviu Mureșan, șeful 
serviciului întreținere de la fabrica de 
piele și încălțăminte ..Clujeana".

Unanimă a fost părerea celor cu care 
am discutat că a devenit oportună regle
mentarea aprovizionării cu materiale și 
scule necesare realizării programului de 
autoutilări. în prezent, obținerea unor ma
teriale necesită alergătură inutilă, depla
sări costisitoare, risipă de timp. De ase
menea, o serie de elemente frecvent utili
zate in construcția de mașini ar trebui puse 
la dispoziția întreprinderilor prin depozite 
centralizate. Nu mai puțin importante sint 
informarea, schimburile de prospecte și do
cumentații tehnice asupra utilajelor ce se 
produc prin autoutilare în întreaga țară, 
pentru a se evita irosirea de muncă de 
concepție cu proiectarea a ceea ce s-a rea
lizat în diferite întreprinderi. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini a editai 
in urmă cu doi an: ..Nomenclatorul utila
jelor unicate necesare obiectivelor de in
vestiții in industria constructoare de ma
șini'. La uzina ..Unirea" s-au si realizat 
cîteva utilaje folosindu-se documentația 
indicată în acest nomenclator. în alte ra
muri n i există însă un asemenea sistem 
informativ. foarte util acțiunii de auto- 
ut ilare.

Devenită o necesitate majoră de ordin e- 
conomic. autoutilarca tinde să devină în în
treprinderile din judelui Clui o acțiune 
generală, de largă cuprindere. Există o se
rie de probleme de a căror soluționare o- 
perativă. fie de către întreprinderi, fie cu 
sprijinul forurilor lor de resort, depinde 
ca această acțiune să se intensifice, să evo
lueze corespunzător programelor stabilite 
si posibilităților existente în fiecare unitate 
industrială.

(coresponden
tul „Scînteii", Ștefan Dinică). 
în partea de nord a municipiu
lui Alba Iulia, în vecinătatea fa
bricii de produse refractare, 
unitate care a intrat în funcți
une in cincinalul trecut, se află 
în construcție un important o- 
biectiv industrial : uzina 
utilaje pentru industria 
terialelor de construcții, 
cîteva săptămîni, pe șantier 
și-au făcut apariția montorii. în 
prezent, în hala principală de 
producție se lucrează din plin 
la montarea utilajelor. Lucră
rile de montaj se desfășoară în- 
tr-un ritm alert, mai ales că 
această hală este prevăzută să 
intre în producție la sfirșitul 
trimestrului III a.c. Celelalte 
secții vor intra în funcțiune în 
mod eșalonat.

Orice învăț 
are și dezvăț

Aflăm de la prima
rul comunei Viișoara 
din județul Cluj — ne 
scrie corespondentul 
nostru Al. iyiureșan — 
că pentru completarea 
spațiului de școlariza
re la școala din comu
nă sint necesare încă 
două săli de clasă. Ce
tățenii comunei au vo
tat. in adunarea gene
rală, o contribuție vo
luntară de 125 000 lei 
pentru construcția a- 
cestor săli, necesare la 
toamnă. Cu mai bine 
de un an în urmă, do
sarul a fost depus la 
I.L.L. Turdg, pentru 
întocmirea documenta
ției. După ce și-a făcut 
„stagiatura" peste răb
dări. în februarie anul 
acesta dosarul c depus 
la serviciul de investi
ții de la consiliul popu
lar județean. Pentru a- 
probare. Apoi a fost 
înapoiat — nu avea 
toate semnăturile ! 
După ce-i îndeplinită

și această dorință, do
sarul este înaintat din 
nou serviciului de in
vestiții, care a deplasat 
o echipă de specialiști 
la fața locului pentru 
studii geo. Și ce se con
stată ? Se constată că 
amplasarea celor două 
săli pe locul indicat nu 
corespunde. Ciudată 
constatare, dacă ne 
gindim că școala ge
nerală, la care se ata
șează sălile respective, 
a fost construită doar 
cu cițiva ani în urmă! 
Atunci nu s-au făcut 
studii ?”

Nebănuind vreo greu
tate, cetățenii au adus 
balast, au început să
păturile la fundații. Se 
vede însă treaba că 
birocrația și rutina cin- 
tăresc mai greu decît 
balastbl adus de cetă
țeni. Concluzia ? Copiii 
să învețe, iar vîrstnicii 
(in cauză) să se dez- 
vețe... Știu ei de ce !

Raliul Monte Carlo 
începe din

Nu de mult, fosta 
bază de aprovizionare 
cu piese de schimb și 
materiale pentru agri
cultură din județul Te
leorman și-a schimbat 
firma. Se numește „în
treprinderea de aprovi
zionare tehnico-mate- 
rială nr. 34". Ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, 
este cu totul altceva ! 
Dar schimbarea firmei 
n-a afectat cu nimic, in 
bine, modul defectuos 
in care s-a făcut apro
vizionarea unităților a- 
griccle. ci, dimpotri
vă. Acum — ne sesi
zează mai mulți preșe
dinți de cooperative a- 
gricole, directori de 
S.M.A. și I.A.S. — în
treprinderea are trei 
depozite profilate : la 
Roșiori se găsesc piese 
de schimb pentru trac
toare și mașini agrico
le, la Alexandria — ma
teriale de prelucrat, la 
Videle — cauciucuri și 
piese auto. La ce duce 
această „reorganiza-

Cea de-a șaptea artă, 
cinematograful, le-a 
tăcut-o! Ș-l. de ce n-am 
spune-o, le-a făcut-o 
bine. Iată istorioara, 
într-o consfătuire or
ganizată recent de că
tre Comitetul munici
pal de partid Ploiești 
s-a analizat stadiul lu
crărilor pe șantierele 
industriale. Și poate că 
toate ar fi fost ca al
tădată, adică scuzabile, 
dacă s-ar fi folosit tot 
clasicul referat, nu pe
licula cinematografică. 
Așa se face — ne scrie 
corespondentul nostru 
Constantin Căpraru — 
că celor de față li s-a 
prezentat, timp de o 
jumătate de oră, un 
film documentar cu as
pecte inedite prinse de 
aparatul de filmat, pe 
șantierele în discuție. 
Cei din sală s-au po
menit astfel față-n 
față cu faptele lor: ca
zuri de indisciplină, do
vezi certe de risipă de 
materiale, de lipsă d$ 
organizare etc. Ba pe 
ecran au apărut și con
ducătorii unor unități.

Roșiori ?
re“ ? Vrea cineva 
cauciuc, lansează 
mandă pentru depozi
tul din Videle și trimi
te mașina acolo. Dacă 
vrea și sîrmă sau car
bid, mai lansează o co
mandă și pentru depo
zitul din Alexandria și 
trimite și acolo o ma
șină. Pentru depozitul 
din Roșiori, altă co
mandă, altă mașină. 
Sau, in cel mai fericit 
caz, pentru toate trei 
depozitele, trei comenzi 
și o mașină pornită in
tr-un adevărat raliu în 
circuit. Nu de puține 
ori, însă, cele trei dru
muri sint bătute degea
ba. Degeaba, vorba 
vine : pentru că, deși 
consumă timp, bani și 
benzină, șoferii ciștigă 
experiență : încă puțin 
și întreprinderea va 
participa la raliul au
tomobilistic Monte Car
lo. întrebarea e — de 
unde 
rea : 
dele

ing. Ton Iorga, de la 
T.C.M. Prahova, ing. 
Gheorghe Pascu. de la 
I.S.C.M. Brazi și alte 
cadre cu munci de răs
pundere, care in dife
rite ședințe promiteau, 
dar uitau de cum co
borau treptele sălii de 
dezbatere.

...Filmul s-a termi
nat și „eroii" din sală 
s-au privit cu jenă. 
Aveau și pentru ce ! 
Apoi au început discu
țiile. Aprige, concrete, 
fără echivoc. Era și de 
așteptat: nimeni nu 
mai putea tăgădui a- 
nomaliile înfățișate pe 
ecran. Și măsurile au 
curs una după alta.

După filmul „Te văd. 
te văd", cu aspecte cri
tice din comerț, acesta 
este al doilea film reu
șit pe care îl realizea
ză un grup de oameni 
inimoși de la cineclu- 
bul ..IG Februarie" al 
consiliului județean al 
sindicatelor. Pe cînd al 
treilea ? Și cine vor fi 
eroii ?

Aveți puțintică răb
dare !...
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Nu exagerăm cu nimic dacă afir
măm că nu există zi in care să nu 
!»v desfășoare la așc-zâmintele cultu
rale din țară manifestări ce impli
că in esență — indiferent cum s-ar 
întitula — prezența unui conferențiar 
st a unui auditoriu. Toate acestea — 
de la comentarea diferitelor eveni
mente politice, la explicare* unor 
fenomene ale naturii, de la pre
zentare* unor legi juridice, la dis
cutarea unor realități concrete din 
localitatea respectivă — constituie ro
dul eforturilor comisiilor pentru di
fuzarea culturii «I silinței. Mulțumi
tă lor. cunoștințele cele mai diverse 
ajung in cclr mai Îndepărtate locali
tăți din țară.

Dar rolul comisiilor pentru difuza
rea culturii și ștEnței este infinit 
mai important. După cum «nune* 
pn’vf. Lazlr Pan
te», președintele 
comisiei județe
ne Bihor, in tot 
ce se face pe li
nia difuzării cu
noștințelor tre
buie avuții perma
nent în vedere o 
înaltă Îndatorire ; 
inFlucnțarea con
științei publicu
lui prin acțiunile 
întreprinse, con
tribuția acestor 
manifestări la for
marea personali
tății complexe a 
omului nou. îna
intat. al societă
ții socialiste. Mă
sura in care se 
poate răspunde a- 
firmativ acestor 
imperative con
stituie și mă pura 
aprecierii activi
tății comisiilor de 
care ne ocupăm.

După opinia 
noastră, problema 
optimizării funcționării lor depinde in 
primul rind de felul In care pasionalii 
activiști obștești, oameni de cele mai 
diferite profesii, care In timpul lor 
liber se dedică cu trup și suflet a- 
cestei generoase misiuni sociale, sint 
antrenați și îndrumați să-și dăruiască 
cit mai eficace cunoștințele. între a 
răspunde pur si simplu solicitării de 
a fi prezent într-o anumită zi in sala 
de conferințe și a participa nemij
locit la afirmarea unei politici cul
turale în domencul propriu de spe
cialitate este o diferență de concep
ție pe care actualele comisii nu o 
pot eluda.

Acțiune aproape în totalitate ob
ștească, ea pretinde o bună organi
zare a cadrului funcțional pentru a 
determina rezultate scontate. Iată 
de ce in investigația noastră ne-am 
preocupat in primul rind de felul 
cîjm acționează biroul comisiei pen
tru difuzarea cunoștințelor (organism 
colectiv, cu caracter consultativ, reu
nind intelectuali de prestigiu pe plan 
local care și-au dat adeziunea la o 
-.-’menea activitate) și secțiile știin
țifice pe specialități (forme de an
trenare a tuturor intelectualilor din
tr-un anumit domeniu, in jurul co
misiei județene).

La Oradea, biroul comisiei se în
tâlnește o dată pe lună și discută 
întreaga desfășurare a activității din 
perioada anterioară, precum și pro
gramul lunii următoare. Așadar, 
aici, cei care hotărăsc — în ultimă 
instanță — asupra politicii culturale 
din acest sector sint înșiși activiștii 
obștești, cei mai cunoscuți intelec
tuali localnicL Soluția oferă avan- 
t îjfe multiple : de la competența 
punctelor de vedere exprimate, la 
soluționarea democratică, colectivă, 
a celor mai complexe sarcini.

Ce se întimolâ insă în alte părți ? 
La Zalău (județul Sălaj) de la 1 
ianuarie și oină la 1 iulie a.c. mem
brii biroului s-au întrunit de două 
ori. In rest, după cum se exprima 
Eugen Bulugea. secretarul comisiei 
pentru difuzarea cunoștințelor, ei 
..se informează reciproc, ori de cite 
ori au ocazia". în aceste condiții, 
planul de muncă lunar, planul care 
are importanta misiune de a stabili 
:.n amănunt, in funcție de necesită
țile reale ale fiecărei comune. ce 
anume teme sint mai indicate pen
tru un sat sau altul, care sint oa
menii cei mai competenți a le sus
ține. care sint problemele ce au 
prioritate într-o anumită perioadă, 
pe scurt, planul de muncă ce are 
datoria să stabilească direcțiile unei 
acțiuni convergente și eficace de e-

ducație comunistă, este Încropit de 
un smgur om : inspectorul salariat 
de la comitet.

Și la Suceava faptele șiret, in bună 
măsură, identice. Aici, la comitetul 
județean pentru cultură si artă ni 
s-a spus răspicat că. de fapt, comi
sia pentru difuzare* cunoștințelor 
există doar... pe hirtie. Iar faptele 
confirmă : in această comisie ..fan
tomă'*. membrii nu au reușit nici sâ 
se cunoască bine Intre ei, de vreme 

ile nu s-au ținut pe- 
de lucru, nu s-a 
fel de plan de 
Zalău, această sar- 
numai în 
resort

ce de luni de 
riodicele ședințe 
elaborat nici un 
muncă. Ca si la 
cină este lăsată 
inspectorului de 
tetul județean pentru _____
artă. Unor ademenea sarcini com
plexe evident că un singur om nu le

seama 
din pomi

cultură si

riu. ne relata Sandu Constantin, se
cretar al Comitetului comunnl de 
partid Dumbrăveni-Suceava. De ase
menea, uneori se exagerează in teo
retizarea temei respective, proble
mele practico rfimlnind in suspensie.

Discuțiile purtate și în alto loca
lități din județul Suceava (Vicovul 
de Jos. Adine* ta, VcrcștI, Moara 
etc.) au evidențiat faptul că nici 
pentru perioada ce urmează nu 
există garanția unei activizări a 
comisiei pentru difuzarea cunoștin
țelor cultural-științiflce. Deși 
aflăm la începutul trimestrului 
al anului, aici nu sc știa încă ___
va elabora conferințele și unde vor 
fi ele ținute.

Cea de-a doua explicație a forma
lismului care tinde să înăbușe ge
neroasa contribuție obștească a unor

ne 
III 

cine

FORMALISMUL

poate face față. Iată de ce, în locul unei 
veritabile activități pe linia difu
zării științei și culturii prin inter
mediul conferințelor, simpozioanelor, 
al brigăzilor științifice se desfășoară 
mai mult o muncă de ,.impresariat*', 
constind in principal in repartizarea 
automată a lectorilor (din județ sau 
veniți din alte centre) pentru 
mile localități, date si ore.

Consecința acestei optici se 
în conținutul muncii depuse, 
de pildă, situația de la Zalău, 
pentru rezolvarea sarcinii de 
zare a cunoștințelor la sate, 
înființat 54 de brigăzi științifice co
munale, comisia județeană mul- 
țumindu-se doar a ține o strictă 
evidență... contabilă a datelor și sa
telor vizitate.

— Cum ați întocmit, in acest caz, 
planul concret al lunii iunie ? — 
l-am întrebat pe inspectorul de re
sort den comitet.

— Planul l-am făcut, ca de obicei, 
cu 3—1 zile înaintea începutului de 
lună. Văd ce intelectuali disponibili 
am. deci îmi dau seama ce teme pot 
trimite. Apoi consult graficele ante
rioare : a mai fost în comuna X ? 
Nu-i nimic. îl trimit in alta.

Si iată, lucrat astfel, cum a ieșit 
planul lunar discutat : o întilnire cu 
actori de film bucureșteni, un sim
pozion despre „Securitatea europea
nă" și... o listă de date în care bri
găzile științifice comunale aveau 
obligația să pornească la drum (ce 
teme abordează, ce aspecte au pri
oritate — iată aspecte asupra că
rora nimeni nu a putut să ne lă
murească).

— în condițiile |n care de com
plexa activitate de difuzare a cu
noștințelor se ocupă un singur func
ționar, nu trebuie să ne mai mire 
faptul că se face o consultare su
perficială a factorilor răspunzători 
din comune asupra tematicilor ce 
urmează a fi abordate in conferințe 
— ne spunea tovarășul Constantin 
C'irdei, director al căminului cultu
ral din comuna Bilca-Suceava. Din 
această cauză, primim expuneri care 
nu corespund cerințelor și preocu
părilor noastre. Nu de mult, de pildă, 
ne-au fost trimise conferințe despre 
cultura viței de vie și a florii-soare- 
lui, deși se știe că de cind există co
muna Bilca aici nu s-a cultivat așa 
ceva.

— Alteori, conferințele sint prea 
academice, depășind nivelul de în
țelegere al oamenilor, iar unii lec
tori s-au transformat în simpli ci
titori ai textului, neputind să răs
pundă întrebărilor puse de audito-

anu-
vede 
Iată, 
Aici, 
difu- 
s-au

intelectuali în munca de difuzare a 
cunoștințelor este slaba antrenare a 
majorității specialiștilor dintr-un 
județ în veritabile „nuclee ale inte
ligentei". care, printr-o viată pro
prie bogată, să poată impulsiona 
functionarea comisiei, transformind-o 
intr-un organism activ, viabil. Aceste 
nuclee ar putea fi, in actuala struc
tură organizatorică, secțiile științi
fice pe specialități.

— Intr-un oraș există sute de me
dici. de juriști, de profesori de is
torie etc — spunea doctorul Octa
vian Martin, unul dintre entuziaștii 
propagatori ai culturii și științei din 
Oradea. Dacă fiecare din aceste ca
tegorii — în urma consultărilor tu
turor celor de aceeași specialitate — 
ar veni cu propuneri concrete de 
teme si manifestări, de modalități si 
materiale ajutătoare în ședințele co
misiei pentru difuzarea cunoștințe
lor. am asista la o veritabilă desfă-

«urare de forte, concentrică. com
petentă fi eficace. Aceasta presupune 
antrenare* masivă a majorității in
telectualilor localnici in planul 
muncit obștești, lucru care ntci aici 
la noi, la Oradea, nu s-a realizat 
așa cum il dorim. De pildă, secția 
medicală a comisiei județene pen- 
tru difuzarea cunoștințelor e repre
zentată. cel mai adesea, printr-un 
singur om. Este evident că intr-o ase
menea situație numeroase aspecte 
ale educației sanitare a maselor con
tinuă să fie neacoperite, insuficient 
explicate. Afirmația este valabilă și 
pentru alte sectoare...

Constatarea interlocutorului nos
tru este definitorie și pentru alte ju
dețe. Ui Suceava nici măcar nu au 
fost constituite secțiile pe speciali
tăți ale comisiei. La Zalău există trei 

secții care insă nu 
au o viață proprie, 
nu se Întrunesc 
periodic, din ac
țiunile lor lipsind 
discuțiile de lu
cru, luările de 
poziție ferme in 
domeniul propriu 
de specialitate.

Concluzia in
vestigației noas
tre este una sin
gură : actualele 
comisii pentru 
difuzarea culturii 
și științei pendu
lează încă neho- 
tărite intre antre
narea obștească a 
celor mai de pre
stigiu cadre di
dactice, 
juriști, 
etc. din județ și 
rezolvarea func
ționărească a obli
gațiilor de această 
natură. Dat fiind 
faptul că am a- 
bordat un sector 
ce funcționează 

In bună măsură prin contribuția ob
ștească, precizăm că răspunderile 
neimplinirilor revin în exclusivita
te organelor locale care nu valori
fică disponibilitățile spirituale, do
rința intelectualilor de a veni in 
rîndul maselor și a stabili un dia
log direct cu acestea. Este cu atît 
mai necesar ca in fiecare județ co
mitetele de partid să se preocupe 
cu atenție de modul cum se desfă
șoară activitatea comisiilor pentru 
difuzarea culturii și științei, activitate 
de o importanță educativă covîrșitoa- 
re. Ele trebuie să fie nu „agenții 
de impresariat" a lectorilor, ci orga
nisme active de lucru, de concepție, 
capabile să contribuie la efortul co
tidian de informare și educație co
munistă, științifică a maselor.

medici, 
ingineri

Radu CONSTANTINESCU 
Ion MANEA

cinema
• Din nou despre dragoste : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 1G; 19,30,
LIRA — 15,30; 19, la grădină — 
20,15, VICTORIA — 9; 12,30; 16;

• Turnul de aramă : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Intîlnlre cu o necunoscută : 
SCALA — 9,30; 12; 15 
STADIONUL DINAMO
• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• Serata : VIITORUL — 16; 18; 20.
• Cortul roșu : SALA PALATU
LUI — 19 (seria de bilete — 3717), 
FAVORIT — 9,30; 12,30; 16; 19,30, 
CAPITOL — 9,30; 12,30; 16,45; 20, 
la grădină — 20,30, MELODIA — 
8,30; 12,15; 16; 19,45.
• Și caii se împușcă, nu-1 așa ? : 
ARTA — 15,15; 18; 20,30, la gră
dină — 20,30.
• Regele Lear : RAHOVA — 15,30; 
19.
• Romeo și Julieta : CENTRAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Darclâe : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Ultima vacanță : (CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16; 18,30; 20,30.

19,30.
• Pe cometă : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : FESTIVAL —
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20,15, FEROVIAR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, LUCEA
FĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, GRADINA DOINA — 
20,15.
• Pan Wolodyjowski : FLACARA
— 15,30; 19.
9 Cazul C.L. : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20. 
A Esop : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
o 100 de dolari pentru șerif : GRT- 
VIȚA — 9; 12: 14,45; 17,30; 20, AU
RORA — 9; 12; 15; 18. la grădină
— 20,30, VOLGA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20,15.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
16,30; 20,30, la grădină — 20,15.
• La revedere, prietene : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, MODERN — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, la grădină — 
20,15.
o De-aș fi... Harap Alb : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
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i 
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t
18,00 Deschiderea emisiunii. Uni- > 

versal-șotron — enciclopedic ț 
pentru copil. i

18,25 Mult c dulce șt frumoasă... 
emisiune de prof. dr. Sorin l 
Statl • Limba română la 
radio șl televiziune. Comcn- ț 
tariu pe baza unor sesizări i primite de la telespectatn«-| ț 
• Tableta critică de Valentin i 
Silvestru. )
Confruntări. Directorul Își l 
„descoperă" colaboratorii. < 
Anchetă privind aplicarea sls- ) 
ternului de consultare șl de i 
delegare a atribuțiilor In co- " 
lectlvul de conducere la | 
Uzina mecanică de material i 
rulant „Grivlța Roșie". )

19,10 Tragerea Pronoexpres;

18,40

nu vei iiitu. ■
1 19,30 Telejurnalul de seară • Sport. '
ț 20,00 Reflector. ț

20,15 Tele-clnemateca : „Fără le- | 
șire" cu Sidney Poitier, i 
Richard Wldmark, Linda ) 
Darnell, Stephan McNally. ( 
Regia : Joseph Mankiewlcz. ’ 
Premieră pe țară.

I
ț
I 22,05 Teleglob — Afganistan. Film | 
i documentar. Comentariul : •
' Nicolae N. Lupu.
| 22,25 Ancheta TV. La încheierea | 

stagiunii muzicale.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

1
I
I
j

; teatre
I ------
J • Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
) dra" (la Teatrul de vară „Herăs- 

trău") : Puricele în ureche — 2

I
*

I 
1 
I l 
i 
1 
I 
1 

-i
20. ț 

l • Teatrul Mic (la Arenele Roma-
ne) . Zadarnice jocuri de iubire [ 

1 “ 20. >
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- » 

‘ nașe" (sala Savoy) : Se caută o l 
vedetă — 19,30.*

■ • Ansamblul artistic „Rapsodia i 
) Română" : La Izvoare de frumu- I 
i sețe — 18,30. |

' ___ ___ I

• Eu, Francisc Skorlna : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• In arșița nopții : GRADINA 
VITAN — 20,15.
• Sprljinlți-l pe șerif : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20,30, FLAMURA — 9; 
11,45; 14.30; 17,15; 19,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Departe de lumea dezlănțuită : 
PACEA — 16; 19,15.
• Angelica și sultanul : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Hlbernatus : MOȘILOR — 16; 
13; 20,15.
• Clanul sicilienilor : BUZEȘTI — 
15,30: 18; 20,30, la grădină — 20,30.
• Domiciliul conjugal : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
• De șapte ori șapte : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Elefantul Slowly : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Los Tarantos : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Dă-i înainte, cowboy : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Prințul negru : DACIA — 8,30— 
20,15 în continuare.
• Cronometrul : GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• Facerea lumii : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"

SPECIFICUL LOCAL 
AL MAGAZINELOR 
DE ARTIZANAT

In „Scintcia" nr. 8786 din 15 mai a.c. a fost publicată ancheta „Su
venir din Humutești, fabricat in București" in care, in urma unor inves
tigații in județele Neamț și Satu-Mare, se sesi-za faptul că magazinele 
de artizanat dm zone cu o mare bogăție folclorică se prezintă in fața 
cumpărătorilor cu rafturile pline de obiecte străine de autenticul mește
șug popular. Se nota astfel țap tul că in mai toate județele țării s-a 
ajuns la o uniformizare a profilului acestor unități. In urma publicării 

materialului, am primit la redacție scrisori vizind o serie de aspecte 
complementare ale cazurilor puse in discuție. Le publicăm, in speranța 
că reglementările necesare nu vor intirzia.
— Desigur, magazi

nele de artizanal nu 
reflectă pe deplin bo
găția artei populare 
din diferite zone ale 
țârii. Din ce cau
ză ? O primă catego
rie a impedimentelor 
o constituie slaba ce
rere a comerțului. Ast
fel, la recentele con
tractări, produsele pre
zentate de noi, apre
ciate de specialiști, nu 
au întrunit sufragiile 
...merceologilor. Sem
nalez și o lipsă de 
sprijin în procurarea 
unor materii prime. 
Am sesizat de nenumă
rate ori conducerea 
UCECOM dar nu am 
primit nici o înles
nire care să ne per
mită să facem față ac
tualelor solicitări.

Alte dificultăți ne 
sint create de înșiși 
unii artizani. Multe din 
împletitoarele de co
șuri de la Căpleni, soli
citate să-și însușească 
o tehnică mai preten
țioasă de împletit cu 
acul, conform unor 
justificate cerințe ale 
pieței, preferă să pă
răsească îndeletnicirea 
decît să-și ridice cali
ficarea. La secția de 
ceramică din Vama, 
nu reușim să creăm 
cadre tinere de cera- 
miști din cauza dezin
teresului și piedicilor 
puse de șeful secției". 
(In treacăt fie spus, nu 
este oare de compe
tența conducerii coo
perativei remedierea, 
unor asemenea stări 
de lucruri ? — n.red.). 
(LUCIAN LUȚAȘ, pre
ședintele cooperativei 
„Arta populară" din 
Satu-Mare).

— Bundițele de 
Neamț sint extrem de 
apreciate și de solici
tate. Și totuși, produc
ția noastră este cu 
mult sub posibilitățile 
de desfacere. Iar ex
plicația este una sin
gură : lipsa pieilor de 
cîrlan sau de miel fără 
de care nu se poate 
concepe realizarea unor 
autentice modele. în 
comerț există sufi
ciente piei, dar noi nu 
putem să le achizițio
năm de pe piață. Pe de 
altă parte, nu primim 
nici repartiție de la 
D.C.A. Instituția amin
tită valorifică pieile 
conform unui plan 
propriu de venituri.. 
Dar această valorifica
re este puțin eficientă, 
deoarece prețul ce se 
obține pe o piele brută 
— atit pe piața inter

nă, cit șl la export — 
este mult mai mic de- 
cit cel oferit unei piei 
prelucrate, sub formă 
de bundiță, cojocel 
etc. Totuși nu se face 
nimic. Iată motivul 
pentru care nu se exe
cută acele mărfuri 
mult solicitate în ma
gazine. (VICTOR VĂ
DUVĂ, președintele 
cooperativei „Arta de
corativă** din Tg. 
Neamț).

— Sub aspectul valo
rificării etnografice, 
zona Oașului este ex
trem de slab reprezen
tată in municipiul 
Satu-Mare. De ce. bu
năoară, în zona noas
tră, localuri de ali
mentație publică nu 
sint decorate cu moti
ve și imagini oșenești? 
Ne punem totodată în
trebarea : de ce fabri
ca de confecții „Mon
diala" nu asimilează in 
modelele pe care le 
lansează motivele cu
săturilor oșenești, care 
au o mare trecere prin
tre turiștii și cliențil 
din străinătate ? (AU
REL CORDEA, artist 
plastic).

Spicuim în conti
nuare din răspunsul 
Direcției centrale de 
artă populară și meș
teșuguri artistice din 
UCECOM :

„Atragerea meșteri
lor populari in produc
ția de artă popu
lară este o sarcină 
permanentă a lucrăto
rilor din cadrul coope
rației meșteșugărești. 
Cu ocazia concursuri
lor ce se organizează 
pe plan județeau sau 
republican, aceștia sint 
solicitați să participe 
cu produse și creații 
proprii, care (dacă sint 
contractate de rețeaua 
comercială) sint intro
duse in producția de 
serie. Pe linie de în
drumare și dezvoltare 
a producției de artă 
populară și meșteșu
guri artistice se depun 
eforturi in vederea 
îmbunătățirii continue 
și a diversificării ac
centuate a produselor.

Dar, aceste produse 
oferite rețelei comer
ciale (care hotărăște in 
ultimă instanță ce se 
va vinde in magazinele 
de artizanat) sint se
lecționate și comanda
te de merceologi, de 
reprezentanți ai rețe
lei comerciale de des
facere, care nu întot
deauna cunosc speci

ficul și valoarea aces
tor produse.

De asemenea, există 
și cazuri în care ma
gazinele și rețelele de 
desfacere comandă 
produse respinse de 
comisiile artistice de 
avizare (aplicele de 
lemn pictate și lăcuite 
sau animalele-semna- 
late în ancheta „Scin- 
teii") sub pretextul câ 
acestea se vind.

Anul acesta se va 
deschide in București 
un magazin al UCE
COM, deziderat de 
mult așteptat, in care 
se vor vinde numai 
produsele avizate de 
comisia artistică și ca
re sperăm câ va con
stitui un etalon in des
facerea produselor de 
artă populară și arti
zanat. (OLGA HOR- 
ȘIA, director al direc
ției de artă populară 
și meșteșuguri artis
tice).

N.R. Subscriem punc
telor de vedere expri
mate. în plus, subli
niem faptul câ, în ulti
mul timp, rețeaua pro
ducătorilor de artizanat 
și artă populară s-a lăr
git considerabil, inclu- 
zind CENTROCOOP-ul, 
industria locală, 
UNCAP-ul, producăto
rii particulari etc. A- 
ceștia insă nu-și orien
tează activitatea după 
aceleași criterii ca și 
cooperația meșteșugă
rească, producind o- 
biecte ce denaturează 
arta populară.

Pentru soluționarea 
acestor neajunsuri con
siderăm necesar : e- 
xistența unui organ 
unic de îndrumare și 
avizare pentru toți 
producătorii de artiza
nat, care să asigure 
producției de artizanat 
o orientare după prin
cipii unitare ; rețeaua 
de desfacere de arti
zanat să fie suprave
gheată de cadre de 
specialitate ; producă
torilor particulari să li 
se elibereze autoriza
țiile de desfacere nu
mai pe baza produse
lor avizate.

Problema conținutu
lui și nivelului produ
selor de artă popu
lară și artizanat ce se 
oferă spre vinzare pe 
piețele internă și exter
nă are o importantă 
deosebită, atit sub as
pect economic cit și 
cultural - propagandis
tic, și considerăm că 
efortul depus pină in 
prezent trebuie conti
nuat. 11 așteptăm.
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ION BRAD: P
------------------------------- //“ O E M E" ĂL. SIMION:

Ion Brad face par- 
'<• dintre poeții care 
ie la primele volume 
>i-a aflat substanța 
x>eticâ intr-un anu- 
ne perimetru ideatic 
ri sentimental căruia 
-a rămas fidel, în timp, 
n ciuda efortului ne
contenit — poate toc- 
nai de aceea releva
ții — de a-și depăși 
•rizontul, pentru a 
eschide ferestre pro
mițătoare de noi roa- 
e. Ion Brad este 
oetul unei lumi și al 
nui peisaj ; satul ar- 
elean. Ceea ce se rc- 
arsă dincolo de a- 
eastâ matcă funda
mental formativă, e- 
?nțială si perenă in 
reația poetului re- 
reantă explorările 
irturărești ale omu- 
ii de cultură sensi- 
il la noutățile unor 
vilizații diverse pe 
ire le-a cunoscut 
rin călătorii sau lec- 
iri adinei. Remarca- 
iă, pe măsură ce ne 
depărtăm de în- 
■puturile poetice, 
•in puterea de su- 
sstie a notației, poe- 
a faptului de cultură 
te un ținut liric 
mplementar explo- 
t de cele mai multe 
i ocazional, insă nu 
itinomic, care dez- 
luie prezența unui 
ooes lăuntric de con- 
ntrare lirică a ba
iului de impresii și 
nzații decantate ce- 
bral de un intelec- 
aJ sensibilizat de 
imusețile create de 
lenire. Ion Brad, fără 
cultiva, cum am vă- 
t. numai poezia sa- 
lui. aparUn* acelei

familii de spirite a- 
dinc implantată in 
peisajul ținutului na
tal. adevăratul spațiu 
al existenței, și de 
multe ori 'inicul de
pozitar al memoriei a- 
fective. cu rădăcini
le temeinic durate 
in virstele copilăriei. 
Versurile ne trimit 
necontenit spre o ex
periență istorică secu
lară a satului ; de aici 
și registrul liric al ex
presiei variază de la 
notația realistă, seacă 
a detaliilor, la cea 
plastică plină de căl
dura podgoriilor inun
date de soare, de la 
rememorarea nostal
gică a copilăriei ori a 
elegiacului cintec năs
cut din experiențe a- 
mare, pină la evoca
rea epopeică a desti
nelor poporului nos
tru. Există in univer
sul poeziei o comu
niune organică a o- 
mului cu natura, 
filiație baladescă a a- 
partenenței la un a- 
numit peisaj : „Si
iarăși satul / Mă stri
gă : Ion ’ / Stau în
doit : e el ori nu e 
el ? / După glas e om, 
/ După deschiderea 
brajelor — pom. il O- 
mule — pomule, vo
cea ta nu mă minte, / 
Crește in mine, n-apu
ne. / Trimite-ti păsă
rile din cuvinte. / Să 
mă poarte cu ele prin 
lume, / Păsările vră
jite altădată de somn, 
/ Dintre care doar 
una ! Mă cheamă prin 
grădină : Ion I / Cer- 
cînd să se facă ase
menea mie, om, (RĂ

DĂCINILE). Simbol 
și metaforă, omul- 
pom raportează ne
contenit experiența 
personală Ia cea de 
proveniență folclori
că și istorică. A- 
ceastă viziune cu
mulativă, implicată 
actului poetic, șe do
vedește a avea rezul
tate rodnice in crea
ție, cristalizînd poezia 
in jurul unui mare 
motiv liric cu dimen
siuni istorice și cos
mice.

Satul este transfi
gurat liric din pers
pective multiple, a- 
desea cu detalii so
ciale și etnografice 
pregnant subliniate, 
dar cel mai fidel poe
ziei și cel mai auten
tic poetic se luminea
ză imaginea primor
dială de tărim origi
nar al vieții, ținutul 
rodirii și devenirii 
continue Chipul ma
mei apare ca un arhe
tip ck- cuorindere uni
versală la numeroși 
poeți ardeleni. S-ar 
putea urmări in poe
zia lui Ion Brad evo
luția acestui motiv de 
la expresia elegiacă a 
cintecului prilejuit de 
experiențe amare la 
convertirea lui în sim
bol al țării, vatra per
manentei dăinuiri a 
vieții, civilizației și 
spiritului unei colecti
vități. pină la mitul 
profund generator de 
speranțe al veșnicei 
rodiri.

Pornind tocmai de la 
acuitatea sentimente
lor, un exceptional salt

în organic și uman 
transformă noțiunea 
abstractă de pămint 
într-un „tărim al lu
minilor pure, mireasă 
cu pletele verzi, de 
pădure", devine „țară" 
„mumă**, „lumină" in 
fata cărora „munții 
sufletului" se închină.

Experiența indivi
duală a creatorului se 
asociază unei conștiin
țe istorice, ceea ce face 
din simbolul mamei, 
simțit ca o înmănun- 
chere perenă a stabili
tății și continuității, un 
gest cu sensuri univer
sale în care timpul 
este un prezent etern, 
unde se nasc și vie
țuiesc idealurile cele 
mai frumoase. „Mumă 
de piatra, / Cintec de 
piatră, / Noi iti dăm 
răsuflarea / Desfereca
tă / Din mun(i. din 
marea Neliniștită / 
Ca o iubită /, ...Mumă 
tară, / Cintec, tăcere. / 
Inimile noastre ca ste
lele / La înviere / Te 
înconjoară". (TERRA 
MATER). Versurile a- 
cestei poezii dar si al
tele (din ..TARA", 
CINTECELE BORNE
LOR) in care imagi
nea plastică a fiecărei 
secvențe nu este alt
ceva decît ecoul liric 
al sentimentului, sem
nifică prezenta unui 
manifest patriotic și 
civic ca o constantă 
profund regeneratoa
re a lirismului. în
străinarea de obirșii 
poartă blestemul ne
real izării și iiieiril : 
„Fără tine, pămintul 
meu, / Primul meu 
leagăn — veghe toridă

— / Lucrurile nu mai 
au dimensiuni și cu
lori, / ...Fără cerul 
fluid al apelor tale/ 
Tăriile toate-ar ră- 
mine / Departe, prea 
sus, / Spirala cărări
lor n-ar crește-n spa
ții / Alte spirale, / Iar 
soarele, ca Ion decapi
tatul, / Perpetuu ar 
sîngera în apus". (PRI
MUL LEAGAN).

Dimensiunea ontolo
gică a poeziei lui Ion 
Brad se împlinește a- 
proape de unul din 
cole mai productive 
filoane ale poeziei: mi
tul. Din aceeași pers
pectivă si cu același 
material își modelează 
formele poezia cele
brării strămoșilor, u- 
nul din motivele cele 
mai durabile si perso
nale ale liricii iui Ion 
Brad. Cultul strămoși
lor. vechea și atit de 
productiva temă ro
mantică. nu tinde spre 
o reconstituire epică 
istorizantă a unor mo
mente trecute, ci spre 
sublinierea poetică a 
unor permanențe ale 
gîndirii și simțirii ro
mânești O întreagă 
istorie se revelează li
ric Drin evocarea 
legendarului zimbru 
purtător de stemă:..în 
tara de sus / Cu zim
brul m-am dus. I Pe 
greabănul lui / Pe 
munte mă sui, / Lu
narele coarne / Vechi 
crug să răstoarne / Cu 
stele Irîodave / Pe ce
ruri epave < Cu stele 
subțiri / Lipsite de 
miri, / Nelogoditele 1 
Nici cu ispitele, / Ne
lăudatele / Nici cu pă
catele, / Stele de toam

nă cu ceață / Ce tre
mură și îngheață / De 
teamă să nu Ic mai 
cheme / Măria-sa zim
brul in steme / Lingă 
ochii lui teferi / Ce 
scapără noaptea luce
feri". (ZIMBRUL).

Profunda interiori
zare a faptului de via
tă conferă poeziei ți
nuta sobră, de o so
lemnitate calmă, a me
ditației responsabile in 
fata destinului uman 
confruntat cu istoria 
și eternitatea. Discre
ția mesajului uman și 
patriotic, inseparabile 
in economia poeziei 
iui Ion Brad, accen
tuează și mai mult 
prezența unui lirism 
cald ce se comuni
că cu dărnicie cititoru
lui, deprins să sesizeze 
dincolo de calmul gin- 
dirii existența unei 
conștiințe aplecate 
„peste întrebările lu
mii".

Refractară idilismu
lui facil, străină de 
exaltarea grandiloc
ventă a gînduluii. poe
zia lui Ion Brad — așa 
cum o exorimă fericit 
și volumul „Poeme", a- 
părut in colecția „Cele 
mai frumoase poezii", 
volum alcătuit cu mult 
discernămint în selec
ție, este o mărtu
rie remarcabilă a sim
țirii poetului contem
poran conștient de 
chemarea sa înaltă, de 
rapsod al permanente
lor umane, al aspira
ției spre frumos, no
blețe spirituală și a- 
devăr.

Emil VASILESCU

„Anotimpul posibiT'
Cartea lui Al. Simion reia

— in perimetrul problema
tic marcat de „Intrusul" lui 
Marin Preda — examenul 
de conștiință al unei gene
rații. Examen sever, în 
cumpăna căruia raportul 
dintre voință și destin, din
tre individ și istorie refu
ză soluțiile sentimentalis
mului dizolvant și rigidită
țile excesive. Izvorind din 
zăcămintele evenimentului 
politic — tratat indirect, 
prin rememorare — nara
țiunea se subsumează unei 
dezbateri morale.

Ajuns funcționar într-o 
instituție, Emil primește o 
scrisoare prin care i se a- 
nunță moartea unui prie
ten : Neag. Povara tre
buie împărtășită. Emil o 
transmite lui Neli. fosta 
soție a lui Neag. Frustrați
— prin acest dureros acci
dent — de o prezență care 
le aparținuse, în grade di
ferite, cindva, Emil și Neli 
vor căuta să o recupereze 
prin amintire. De aici, de
sele incursiuni în trecut, in 
anii grei ai luptei în con
dițiile ilegalității, cind per
sonajele mature de azi se 
regăsesc la vîrsta adoles
cenței.

întoarcerea în timp nu 
este gratuită. Ea constituie 
o dramatică tentativă de 
tălmăcire interioară și, tot
odată, de tălmăcire a epo
cii. Căci „anotimpul posi
bil" al lui Al. Simion pare 
să fie cel al posibilei elu
cidări, al justificării pe 
care și-o datorează omul

din perspectiva istoriei. Is
torie ce nu are, intotdeau- 
na, răgaz pentru disecții 
psihologice la nivelul fiecă
ruia. In clipele eroice și 
dure ale conspirativității un 
tovarăș „cade" in miinile 
Siguranței. Simplu accident 
sau trădare ? Răspunsul va 
fi formulat mai tirziu. Pî- 
nă la dovedirea nevinovă
ției, suspecții vor fi neu
tralizați. Neîncredere, sus
piciune, izolare — iată tot 
atitea șocuri resimțite du
reros de cel care trăiește 
pentru ca traiectoria exis
tenței sale să rămină cu
rată, dar care nu are timp 
să se disculpe, iar ceilalți 
nu au încă timp să-i pre
tindă și să-i asculte justi
ficările. în secundele de 
extremă tensiune, orice în- 
tirziere sau lipsă de pre
cauție are urmări incalcu
labile. Or, se știe, istoria 
nu se face prin dezvinovă
țiri și lamentații, ci prin 
asumarea — in acțiune — 
a unor grave responsabili
tăți. Responsabilitate față 
de sine, față de ceilalți. 
Neli nu este vinovată ele 
„căderea" lui Miroiu, dar 
bănuielile in jurul ei se 
vor polariza. Neag ii înțe
lege drama și și-o însușeș
te. Prea rigid, însă, cu sine 
și cu ceilalți, el se va în
singura. treptat, preluîn- 
du-și astfel, și propria dra
mă. Prizonier al exaltărilor 
adolescentine, de a căror 
inconsistență se convinge, 
dar de care nu se delimi
tează, totuși, sau nu se

poate delimita, Neag va e- 
zita continuu intre iluzie și 
realitate. In acest fel, va 
pierde ritmul vremii, se va 
„învechi" cu fiecare eveni
ment pe care pulsul frene
tic al vieții noi îl va fur
niza. Fixația intr-un mo
ment romantic — situat in 
urmă — și miopia fată de 
concretul existenței, față 
de necontenitul inedit al 
acesteia, in fond, față de 
dialectica istoriei, sint cele 
două mari erori pe care 
le săvîrșește personajul. O 
mască imobilă, statică, pla
sată într-un mediu dina
mic eșuează, inevitabil, în
tr-o obsesie sterilă. Sanc
țiunea timpului, deși dras
tică, este perfect motivată. 
Neag va muri definitiv 
în această obsesie. Dar, 
în fapt, existența lui 
se perimase mai de mult: 
odată cu cramponarea sa 
într-un tipar deja perimat.

Meritul incontestabil al 
autorului este acela de a nu 
fi schematizat realitatea, de 
a nu o fi constrins să cores
pundă unor șabloane artis
tice preexistente în fante
zia sa. în romanul lui Al. 
Simion, evenimentele nu au 
o semnificație dinainte 
știută. De multe ori, chiar, 
ele nu au numai o semni
ficație. După discuția cu 
Neag, Emil reconstituia 
„scenă după scenă și căuta 
în zadar cheia unică spr» 
sensul fiecăreia".

Prozator modern. Al. Si
mion nu-și asumă regiza
rea, ci trăirea unor intim-

plări și destine prin fie
care personaj. De altfel, 
personajele sale își reven
dică o anume autonomie 
fată de intriga cărții și, cite 
odată, o obțin. Același epi
sod — „căderea" lui Mi
roiu în miinile Siguranței— 
va provoca reacții diferite 
Ia Neli, Emil, Neag sau Ni
colae ; le va condiționa sau 
nu evoluția ulterioară. Cel 
mai lezat va fi Neag, un 
Gelu Ruscanu halucinat de 
reperele rigide ale unui ab
solut static, ireal. In ansam
blu. însă, eroii „Anotimpu
lui posibil" par mai degrabă 
„voci" ale conștiinței, decît 
oameni concreti. Portretul 
lor fizic e sumar, nesigur ; 
cel moral — complex, deloc 
imuabil. Doar „vocea" lui 
Neag tinde către o mai pro
nunțată fixație. Să nu uităm, 
însă: chipul său se impri
mă în mod divers, pe diver
se retine. Care dintre aceste 
imagini rămîne cea „ade
vărată" ? întrebare fără so
luție unică. în acest univers 
fluid. în care existența are 
nenumărate unghiuri tai
nice.

De altfel, prozatorul Al. 
Simion propune în cadrul 
universului investigat o re
flectare asupra citorva pro
bleme grave, fără a indica, 
în mod ostentativ, soluții 
singulare sau rigide. Optică 
artistică modernă, implica
tă cu mult tact într-o carte 
izbutită, ce emană un pro
fund mesaj umanist.

Nicolae BALTAG
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Cel mai nobil sentiment:

DRAGOSTEA FIERBINTE 
PENTRU PATRIA SOCIALISTĂ

Maistrul Munteanu este un om trecut de cincizeci de 
ani. Cu o zi înainte, cineva mi-1 recomandase drept „un 
adevărat depozit dc idei despre viața cea de toate zi
lele, despre întimpîările vieții''. Așa este. Am discutat 
mult cu maistrul Munteanu despre... dragoste. La un mo
ment dat mi-a spus : ,,Dar dintre toate, dragostea cea 
mare și veșnică este... știți care 7 Sigur că știți, fiind- 
că-i cea mai adincă, mai largă, mai trainică. Vorbesc 
despre dragostea de patrie”.

Așa a început discuția noastră pe care o reproduc 
mai jos.

— Sin te ți tin om cu peste două 
decenii de muncă pe șantiere. Pe 
lingă dv. cresc necontenit noi eșa
loane de constructori. Cum le i-n- 
suflați acestora mindria patriotică, 
dragostea pentru țara în care tră
iesc și muncesc ?

— Tovarășe Munteanu. ce înțe
legeți dv. prin a fi patriot ?

— înaintea tuturor lucrurilor eu a- 
șez dragostea de patrie, de acest pâ- 
rnint în care ne-am născut. După pă
rerea mea, cu cît acest sentiment este 
mai statornic, cu atît fiecare se sim
te mai puternic. Azi. cind cel care 
muncește este stăpin în țara Iui, le
găturile cu locul in care trăiește și 
muncește sînt tot mai trainice, dau 
un sens mai înalt întregii existențe.

acestui ideal. Mulți dintre cei care 
alcătuiesc uriașa armată a construc
torilor noii Românii s-au identificat 
deplin cu idealul de progres al țării, 
au mers acolo unde a fost nevoie de 
ei. nu s-au lăsat ingenuncheați. au a- 
vut bucuria învingerii greutăților și 
a împlinirii pînâ la capăt a dato
riei.

— Ce anume credeți câ generea
ză acest sentiment ?

— Patria o iubești mai mult atunci 
cind o cunoști mai bine. Eu. de loc, 
sini din județul Olt Am plecat în 
țară, să construiesc, de mai bine de 
douăzeci de ani. Ca să zic așa, nu 
mai am pe nimeni apropiat in așe
zarea in care m-am născut Totuși, 
scriu mereu pe la cite un cunoscut, 
întreb de un lucru, de altul, păstrez 
legătura cu satul meu. Așa cum scriu 
prietenilor din locurile prin care am 
construit M-ați întrebat ce anume ge
nerează dragostea de țară. Eu cred că 
patriotismul înseamnă putința de a 
lucra pentru binele țării, satisfacția 
ce a o sluji cu devotament In felul 
acesta ne-am legat de pâmîntul ei — 
soorindu-i avuția, adăugind la zestrea 
de frumuseți alte frumuseți. Se in- 
timplâ nu o dată să trec pe lingă con
strucțiile pe care le-am înălțat în cele 
peste două decenii de muncă. Mă cu
prinde. în aceste clipe de confruntare 
cu ceea ce au durat și mîinile mc-le. 
un răscolitor sentiment de mindrie și 
poate sâ vă, pară lipsit de modestie 
ce am să vă spun, dar mă bucur din 
inimă și-mi zic: «Muntene. nu ți-ai 
cheltuit, nu ți-ai risipit viața în za
dar. Ai făcut și tu ceva pentru țara 
taî.

Ku. nu-i nici o urmă de infatuare 
în exprimarea sinceră a acestei bu
curii. Interlocutorul nostru, maistrul 
Ion Munteanu, are de ce să fie min- 
dru. Viața lui de pină acum, aseme
nea milioanelor de vieți de pe pă- 
mintul României socialiste, a slujit 
cu vibrantă dăruire tara, marile im
perative ale epocii istorice pe care o 
edificăm sub conducerea partidului. O 
scurtă retrospectivă biografică a a- 
cestui om care, așa cum remarca, se 
confundă cu emoționanta, eroica și 
ampla biografie a milioanelor de con
structori. Cincisprezece ani au fost 
dâruiți Hunedoarei. In cincisprezece 
ani — unsprezece furnale construite si 
reparate aici. Cel de 450 metri cubi, 
apoi de 700. după care furnalul de 
1000. cu hale de turnare, cu schio... 
Se părea că un om, care și-a închi
nat o bună parte a vieții nașterii ce
lei de-a doua cetăți de foc a țării, va 
rămine aici, lingă lucrul trainic durat 
și cu mina lui. Aici, unde a trăit 
bucurii și eșecuri, unde puterea unită 
a omului s-a afirmat din plin. L-a 
chemat însă Galațiul. împreună cu 
mulți tovarăși de satisfacții comune. 
Ion Munteanu. a venit și a muncit 
la ridicarea furnalului nr. 1 de 1700 
metri cubi. a lucrat și la al doilea, 
iar acum îl urcă, pe muchea de deal 
ce și-a căpătat renumele de „platoul 
titanilor", pe al treilea.

Așadar, cunoașterea de patrie Ion 
Munteanu a realizat-o pe această 
cale — muncind cu pasiune pentru 
avîntul siderurgiei românești, consa- 
crindu-și întreaga energie creatoare

— Cunoașteți „secretul" acestei 
consecvențe ?

— Dragostea de țară înseamnă între 
altele și capacitatea de a te dărui 
pină la sacrificiu. Și această trăsă
tură este proprie imensei majorități a 
oamenilor pe care i-am cunoscut, cu 
care am muncit. începutul — atit la 
Hunedoara cît și aici, la Galați — a 
fost greu. Constructorii însă se pot 
mindri cu faptul că s-au dovedit mai 
puternici. Au fost numeroase momen
te cînd și-au dezvăluit spiritul lor 
de sacrificiu, dăruirea pentru desă- 
virșirea operei in care s-au angajat, 
operă care să sporească avuția 
prestigiul țării.

— înfăfișați-ne un asemenea 
pisod, vă rog I

— Reparam furnalul numărul 4.

și

e-

O 
defecțiune intervenită pe neașteptate 
punea în pericol lucrarea, vieți ome
nești. Ca în atîtea rînduri. muncitorii 
cu care lucram s-au dovedit la înăl
țimea morală cerută de împrejurare. 
Cu spirit de jertfă, au acționat cu în
drăzneală timp de două zile neîntre
rupt, victoria fiind de partea lor. Ase
menea episoade, care intră în anoni
matul muncii noastre de zi cu zi, 
cred că dau relief puternic virtuților 
morale ale oamenilor. Subliniază pu
terea lor de dăruire unei cauze care 
servește patria, acționează ca un sti
mul pentru a o sluji in continuare, cu 
același devotament nemărginit.

— In întreprinderi, pe șantiere, la 
fiecare loc de muncă ne străduim să 
creștem nu numai buni meseriași, dar 
și cetățeni demni ai României socia
liste. buni patrioți. Această educație 
se face, firesc, in procesul muncii, 
unde omul — mai tinăr sau mai în 
vîrstă — se leagă de ceea ce face, cu
noaște mindria propriei lui opere de 
creație in folosul și pentru binele ță
rii. Dragostea de patrie și dragostea 
de muncă merg mină în mină — iată 
adevărul simplu și fundamental 
care noi ne străduim să-1 sădim cu 
răbdare și consecvență la cei mai ti
neri. Tot ce au lăsat înaintașii, tot ce 
lăsăm noi urmașilor s-a alcătuit și 
se alcătuiește în actul sublim al 
muncii. Cu cit aportul fiecăruia va fi 
mai mare, cu atit chipul țării va de
veni mai frumos, cu atît mai mult 
vom dovedi că sintem fii demni ai 
patriei. Poporul nostru, liber și stă
pin pe soarta sa, avînd la cirmă par
tidul comunist, a dat si dă necontenit 
înalte pilde de patriotism.

pe

— „Podoaba cea mai aleasă și 
mai mindră între podoabele tării 
este poporul românesc.— spune 
Vlahuță în «România pitorească".

— Cuvinte înțelepte, atît de actuale 
și astăzi. Și mai adevărate astăzi. 
Sentimentul de mindrie patriotică este 
generat de conștiința că ne dărui m 
forțele înfloririi multilaterale a pa
triei socialiste. Că ne îndeplinim cu 
cinste și pasiune îndatoririle cetățe
nești. Că nu ne cruțăm nimic atunci 
cind este vorba de apărarea, de pres
tigiul, de propășirea României socia
liste și ridicarea ei în rîndul națiuni
lor înaintate ale lumii. Acestea sînt, 
pe scurt, pildele pe care le oferim ce
lor mai tineri cetățeni ai patriei care, 
muncind cu abnegație, cot la cot cu 
generația mai în vîrstă, pentru pro
gresul României, își afirmă din plin 
patriotismul lor fierbinte.

Iile TANASACHE

Prin Intermediul mijloa
celor dc informare de 
masă luăm uneori cunoștin
ță de actele inumane, 
de-a dreptul revoltătoare, 
ale unor conducători auto 
care fug de la locul acci
dentului. părăslndu-și in 
drum victimele, adesea a- 
flate in stare gravă si ne- 
ccsitind îngrijiri urgente. 
In evidențele miliției se 
înscriu astfel accidente de 
circulație cu ..autori nc- 
identificați", pentru urmă
rirea și prinderea cărora 
se depun eforturi conside
rabile. Orice conducător 
auto știe că părăsirea lo
cului accidentului este, 
prin ea însăși, o infrac
țiune (adeseori cu conse
cințe penale mai grave de
ci t accidentul propriu-zis !), 
dar. cu toate acestea, unii 
șoferi aleg această cale (le
gală, considcrind-o (deșartă 
iluzie !) unica șansă de 
scăpare, întotdeauna Infir
mată de realități, care de
monstrează că nimeni nu 
poate să escamoteze răs
punderea pentru încălcarea 
legii.

Cum se explică asemenea 
atitudini ?

La prima vedere s-ar pă
rea că avem de-a face cu 
niște acte inconștiente, 
spontane, necugetate, de 
moment, ale unor oa
meni. in fond cumsecade, 
cu o conduită fără reproș 
în viata de toate zilele. în
seamnă oare că asemenea 
indivizi se transformă din 
clipa cînd urcă la vola
nul automobilului ? ! Eroa
re. O atare metamorfoză 
nu este și nici nu poate fi 
posibilă. In realitate, con
ducerea automobilului dic
tează ia om un com
portament impus de ace
leași imperative ca și cele
lalte acțiuni ale sale. Au
tomobilistul se comportă 
și pe șosele tot așa cum 
se comporta în viată, cu 
deosebirea poate că aici, a- 
flîndu-sc investit cu o 
forță materială dlntr-o 
dată mult disproporționată 
fată de posibilitățile lui 
naturale, tinde să-și dez
văluie anumite laturi ale 
individualității, așa cum 
sînt ele in fond — toate 
actele sale fiind, de data 
aceasta, multiplicate în e- 
fectele lor.

...E seară. Pe o stradă 
mai puțin circulată a Clu
jului, o autospecială (31— 
CJ.—2063) gonește cu vi
teză nepermisă. Brusc, 
strada face o cotitură și 
intră pe un pod. Șoferul 
încearcă 6ă înscrie mașina 
in curbă, dar inerția o 
trage spr.e parapeții din 
beton ai podului. Speriat 
de accidentul ce apare a- 
cum iminent, unul dintre 
pasageri încearcă să se 
salveze (în afară de șofer, 
în mașină se mai aflau 
două persoane). El des
chide portiera și sare, dar 
cade sub roți și sucombă 
pe loc. In secundele urmă
toare mașina e proiectată 
de zid și ia foc. După efor
turi disperate, șoferul. Mi
hai Mathe, și celălalt pa
sager, Ștefan Beizat. ambii 
de la întreprinderea de e- 
lectricitate Cluj, reușesc 
să iasă din flăcări. Șoferul 
are arsuri ușoare. Celă
lalt însă e rănit grav, in
cit abia se mai poate de
plasa. întrucit locul era 
mai izolat și prin apro
piere. la acea oră, nu s-a 
aflat nimeni care să le 
sară imediat în ajutor, cei 
doi pornesc singuri către 
spital.

Merg astfel — Beizat 
sprijinindu-se de Mathe — 
circa 400 de metri de la 
locul accidentului. pină 
într-o stradă dosnică unde 
se produce un lucru de 
necrezut : șoferul își a- 
bandonează victima, coleg 
de muncă, și fuge. Zadar
nic rănitul îl strigă și-l im
ploră să nu fie lăsat sin

gur în starea în care se 
află. Mnthe dispare. A- 
tunci Beizat Încearcă să se 
deplaseze singur și. după 
circa trei oro dc chinuri, 
cu ajutorul, in sfîrșit, și al 
unor trecători, care il des
coperă in stradă sleit de 
puteri, ajunge la spital. 
Prea tirziu insă. Momen
tul primului ajutor fusese 
depășit. Beizat nu mai 
poate fi salvat șl dece
dează.

Sesizate între timp de 
accident, drganele de mi
liție pornesc pe urmele șo
ferului care este descope
rit, puțin timp după mie
zul nopții, ascuns în lo
cuința unui prieten al său. 
La recoltarea probelor bio
logice s-a constatat că 
Mathe avea în singe îm- 
bibație alcoolică. El a fast 
trimis in justiție sub în
vinuirea de dublu omor 
din culpă, conducerea au
tovehiculului sub influen

sit conducted sub influența 
alcoolului. I s-a eliberat în 
schimb o dovadă pe care 
s-o folosească a doua zi 
pentru a duce autocamionul 
la întreprindere. Tn ziua 
următoare. lucrătorii de 
miliție de la I.M.J. Neamț 
ii opresc și dovada elibe
rată la Bacău, deoarece îl 
găsesc cu mașina in satul 
Bozieni-Neamț. in afara ru
tei obligatorii către auto
bază. Era de presupus că 
în urma sancțiunii primi
te (suspendarea permisului, 
plus plata unor amenzi) 
Gosav va trage cuvenitele 
învățăminte, va preda ma
șina la garai si va aștepta 
liniștit trecerea perioadei 
legale de suspendare a e- 
xercitării profesiei.

Dar n-a fost. așa.
Tn loc să predea mașina, 

el a continuat să circule 
cu ea. făcînd curse clandes
tine în interes personal. în 
duminica următoare, el a

Cînd lașitatea 
ajunge la 

lipsa de omenie
anchetă socială

ța alcoolului și fugă de la 
locul accidentului și a fast 
judecat in fața tuturor sa
lariat ilor de la întreprin
derea de electricitate Cluj.

Procesul lui Mathe a fost, 
înainte de toate, un pro
ces intentat lipsei de o-
menie. El a încercat să
fugă de răspundere și ca
să se acopere pe sine n-a
ezitat să-și sacrifice co
legul aflat în clipe de grea 
cumpănă. condamnindu-1, 
de fapt, la moarte. El a 
abdicat astfel in chip josnic 
de la o elementară înda
torire la care era obligat 
de două ori — întii ca om, 
apoi ca autor al acciden
tului. Gestul lui de lași
tate, caro a stîrnit minie 
și amărăciune în sufletele 
colegilor de muncă partici
pant! Ia proces, contrastea
ză puternic cu acele, atit 
de frecvente în zilele noas
tre, demonstrații sponta
ne de generozitate umană, 
ridicate la scara unor în
tregi colectivități. cînd 
pentru salvarea cite unui 
om aflat în primejdie sar 
zeci de oameni, oferind vo
luntar singe și tot ceea ce 
omenește este posibil.

Nu rareori cercetările e- 
fectuate în cazurile celor 
ce părăsesc locul acciden
tului scot la iveală un sir 
de infracțiuni anterioare, 
premergătoare deznodămîn- 
tului tragic, care denotă- 
premeditare si o flagrantă 
nesocotire a legii.

Fostului șofer al între
prinderii 1 construcții-mon- 
taje din Piatra Neamț loan 
Gosav i-a fost suspendat 
de către lucrătorii miliției 
Bacău carnetul de condu
cere auto pe timp de o 
lună, pentru că a fost gă

plecat cu niște rude (cu 
același autocamion) la o 
nuntă în comuna Dulcești- 
Neamț, după ce în preala
bil a consumat iarăși alcool. 
La Dulcești a făcut o serie 
de vizite, unde de fiecare 
dată este ,.cinstit" cu bău
tură. după care continuă să 
facă curse cu autocamionul, 
în care transportă persoa
ne. Intr-o asemenea îm
prejurare. el il accidentea
ză grav pe cumnatul său. 
Constantin Gh., pe care îl 
lovește cu bara din față a 
autocamionului în vreme ce 
acesta din urmă se deplasa 
împreună cu soția d° mar
ginea drumului. Victima a 
fost urcată în același auto
camion și transportată în 
stare de inconștientă la spi
talul dte comună. Aici, 
Gosav i-a ascuns medicu
lui de gardă adevărul, de- 
clarîndu-i doar că respecti
vul se află într-o „stare 
gravă de ebrietate".

Apoi, temîndu-se de con
secințe. pe care se oare că 
acum începuse, în sfîrșit, să 
le întrevadă și el. loan 
Gosav abandonează mașina 
și dispare. Tntre timp, la 
spitalul comunal victima 
accidentului decedează, iar 
expertiza medico-legală sta
bilește că moartea a fost 
provocată nu de alcool, ci 
de o hemoragie internă, 
produsă în urma unui 
accident de circulație (lo
vire provocată de un vehi
cul în mișcare). în ziua ur
mătoare. Gosav a fost re
ținut de organele miliției. 
In anchetă, el a încercat la 
început să nege (singurul 
lucru pe care îl mai putea 
nega !) că ar fi fost sub 
influenta alcoolului la vo
lan, contînd pe inexistența

unor probe biologice. Dar 
el a pierdut din vedei e 
existența martorilor, care 
erau destul de numeroși și 
ale căror mărturii au 
constituit tot atîtea probe 
ale vinovăției. Gosav a 
fost, se înțelege, trimis în 
justiție și condamnat, pen
tru șirul dc infracțiuni pe 
care le săvirșise, la o pe
deapsă severă, pe măsura 
gravității faptelor sale.

în cazul acesta no rețin 
atenția două mentalități 
deosebite, dar care conduc, 
convergent, spre aceeași în
călcare a legii. Este vorba 
mai intîi de mentalitatea 
acestei categorii de infrac
tori. care manifestă dispreț 
față de legi și față dc nor
mele cele mai generale de 
conviețuire socială. Sint cei 
care nu sînt în stare să în
țeleagă că. de fapt, legea 
are menirea să-i apere în 
egală măsură și pe ei, ne- 
permițîndu-le să săvîrșeas- 
că fapte cu consecințe ire
parabile. Tn concepția a- 
cestor indivizi, din rîndul 
cărora fac parte un număr 
de conducători auto. ..legea 
e făcută ca să fie călca
tă" — cum ne-a spus cu 
cinism unul dintre ei. Dacă 
consecințele nefaste ale 
unei asemenea mentalități 
ar fi suuortate numai de cel 
care le-a provocat, încă 
n-ar fi puțin (in definitiv, 
nimeni n-a dorit ca un 
bărbat tînăr ca Gosav. in 
plinătatea puterilor, să a- 
jungă să-și petreacă un 
număr însemnat de ani in
tr-un penitenciar). Dar. din 
nefericire, prin inconștiența 
lor, acești indivizi provoacă 
pagube materiale însemnate 
si aruncă vălul negru peste 
lumina multor cămine. (In 
familia victimei lui Gosav 
au rămas o văduvă și doi 
copii orfani), tributul plătit 
de societate fiind de multe 
ori Incalculabil.

Este vorba apoi de o altă 
mentalitate — a celor care 
..fac jocul" infractorului. 
Este în afară de orice dis
cuție că toți cei care s-au 
aflat în jurul lui Gosav și 
au beneficiat de „serviciile" 
lui se știau părtași la fap
tele lui ilicite. Nu trebuie 
să fie cineva neapărat ju
rist ca sâ înțeleagă că un 
autovehicul al statului nu 
poate fi utilizat de cel care 
îl are în primire de parcă 
ar fi proprietatea lui per
sonală. sau că conducerea 
autovehiculului sub in
fluența băuturilor alcoolice 
reprezintă un pericol pu
blic și e aspru pedepsită de 
lege. De ce atunci. în ast
fel de cazuri (pentru că 
exemplul prezentat nu este 
nici pe departe singular, el 
fiind tipic pentru o anumi
tă categorie de- contrave- 
nienți la legea circula
ției !) nu se găsește nimeni 
care să intervină cu hotări- 
re. care să oprească ajun
gerea la deznodămîntul fa
tal ?! De ce nu li se spu
ne : „Ești beat, dă-te jos 
de la volan !“ ?

...Trăsătură de caracter 
bine definită, omenia de
termină fiecare act din con
duita noastră în acord cu 
normele scrise și nescrise 
de conviețuire socială, tre
zește in noi compasiunea 
pentru durerile și frămîn- 
tările celuilalt, ne orientea
ză eforturile de a trăi 
demn, în spiritul respectu
lui față de om. de colecti
vitate. Opusului acestui no
bil sentiment, lipsei de o- 
menie. indiferent că se 
manifestă la volan sau in 
altă ipostază, trebuie să i 
se răspundă prin oprobriul 
public. Demascarea lipsei 
de omenie urcată la volan, 
și mai ales preintîmpina- 
rea efectelor ei distructive, 
este de aceea o îndatorire 
cetățenească — un act pro
fund omenesc.

Ion VLAICU
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La pagina 593 din volu
mul al treilea al ..Dicționa
rului limbii române litera
re contemporane" se dă 
explicația cuvintelor ..pro
fit-, , a profita" și ..profi
tor". Termenii, avi nd, dinco
lo de semnificația lor in
trinsecă, și un sens peio
rativ — m-am oprit tocmai 
asupra acestui aspect care 
mă interesa pentru notații
le de mai jos. „Profit «■ 
ceea ce reprezintă folos, 
câștig, beneficiu". Spre ilus
trare, vorba Conului Leo
nida : „Ba nu zi asta ; pu
teai trage un ce profit !“ 
„A profita = a trage un 
profit, a avea un folos 
din.... a se alege cu... A ur
mări un folos in orice îm
prejurare. a căuta un ciș- 
tig personal fără a ține sea
ma de interesele altora". 
„Profitor, profitoare = care 
caută să scoată un folos din 
orice împrejurare (neținind 
seama de interesele altora); 
care urmărește un folos din 
munca (sau in dauna) alto
ra ; afacerist, speculant". 
Exemplificarea literară ofe
ră două citate : primul din 
opera lui Camil Petrescu, al 
doilea din cea a lui Sado- 
veanu : „Știe că nu plătește 
el pentru că n-are bani și 
situația asta de parazit pro
fitor il înnebunește...". „Să 
nu se întrebe acești ultimi 
profitori ce răscumpărare se 
poate da poporului... pen
tru osinda in pușcăria se
culară a ignoranței". Atit.

Mi se pare câ astăzi ex
plicațiile se cer a fi încă 
dezvoltate. Necesitatea mi-a 
sugerat-o descoperirea unui 
alt tip de profitor, care nu 
este nici afacerist, nici spe
culant nici exploatator.

„Eroul" meu fictiv, dar 
nu cu totul și cu totul fic

tiv. n-a dus-o prost nici
odată. Și nu este vina lui. 
Abil, descurcăreț, suficient 
de agitat pentru a părea e- 
nergic, și-a însușit la per
fecțiune o artă : aceea de a 
profita de toate, dar abso
lut de toate avantajele so
cietății socialiste. Nu prin 
combinații oneroase. Nu din 
delapidări. Nici din cine 
știe ce tertipuri pe care le
gea le-ar condamna. I se 
poate oare face o vină din 
faptul că a dus-o bine d>n- 
totdeauna ? Nicidecum. De 
aceea, nici n-are mustrări 
de conștiință. A „sesizat" la 
moment șansele oferite si, 
cu o meticulozitate de ex
celent combinator, a știut 
să și le atragă de partea 
Iui. Nici asta insă nu poate 
constitui vreun act de acu
zare. Șansele erau legale și 
oferite oricui. Cu o singură 
condiție : nu numai de a 
lua, de a profita de ele, dar 
și de a da, de a restitui prin 
contribuția sa personală la 
evoluția societății, prin 
participarea sa activă, rea
lă. după puterile și capa
citatea sa. Și nimic altceva 
decit conștiința nu-i putea 
cere s-o facă exact pe mă
sura profitului de care se 
bucura.

Tinăr, sau incâ tinăr, me
reu „in formare", mereu in 
evoluție, mereu in ciștig. a 
promis întotdeauna, dar n-a 
apucat să se țină de cu- 
vint. Trebuia, mai întii, să 
prindă cheag. $i iată-1, in 
sfîrșit, căpătuit. Ajuns. 
Grav. Cu de toate. Cindva 
avea o aparență de modes
tie, un aer de franchețe, o 
știință de a se entuziasma, 
de a se iți in față ori de 
cite ori entuziasmul „se plă
tea" și devenea rentabil, o- 
ferindu-i o nouă șansă de

a profita. Avea candori și 
mima o nețărmurită încre
dere. Aplauda cu frenezie 
orice nouă posibilitate de 
a-și însuși ceva, nu pe sea
ma cuiva personal, nu in 
dauna cuiva anume, ci a 
tuturor, căci el n-a furat 
niciodată nimic, n-a dela
pidat, n-a pus la cale cine 
știe ce fărădelegi, ci doar a 
intuit posibilitatea de a 
primi, legal, orice i se ofe-

de la sine — a încropit nn 
simulacru de „specializare", 
dar cind era să și-o de
monstreze s-a oferit prile
jul altei școliri și n-a lăsat 
să-i scape „ocazia". Nici
odată n-a ținut să fie pre
miant, dar nici repetent, ci 
doar corigent cu circumstan
țe atenuante, în așa fel incit 
perioadele de beneficiu să 
fie cit mai îndelungate spre 
a putea fi schimbate la

muncă. Și trăia o mare di
lemă : de cinci ani locuia 
gratis, minca gratis, învăța 
fără taxe, avea la dispozi
ție tot ce ii trebuia pentru 
o existență onorabilă, cu 
perspective dintre cele mai 
promițătoare. Dar tocmai 
perspectivele acestea ii dă
deau chinuri. Se apropia 
ceasul restituirii, al asumă
rii unor responsabilități, al 
muncii de elaborare activă

de a lua de-o sută și de a 
da, în schimb, numai de 
șase. L-am intîlnit, vara 
trecută, sub chipul mai pu
țin fictiv al unui vilegia
turist, într-o stațiune de o- 
dihnă din munții Moldovei. 
Crăpa de sănătate, dar își 
făcuse rost de o adeverin
ță care îi dădea dreptul sâ 
ia masa cu diabeticii. Și 
înfuleca vîrtos, cu conștiin
ța liniștită, convins că ră-

Un „insecticid forte" pentru

PARAZITUL SOCIAL!
rea, fără a da nimic în 
schimb, sau aproape nimic. 
N-a aspirat niciodată la 
posturi înalte. Nu erau pe 
măsura lui, nici in confor
mitate cu nemărturisita lui 
deviză : „la plăcinte îna
inte..." și nici cu realele lui 
ambiții. Căci el, pasămite, 
se mulțumea cu „puțin". 
Doar să sugă atît cit se pu
tea suge legal, doar să pri
mească, atit cit i se oferea, 
fără ca el să dea mai m"lt 
decit promisiuni și entu
ziasm fără acoperire.

Tiriș-grăpiș a trecut prin 
școliri — căci erau gratis, 
cu leafa bașca și cu toate 
„drepturile" care curgeau

timp cu altele și mai ade
menitoare. Concedii de stu
dii, examene nesusținule 
din „cauză de boală", alte 
concedii, stațiuni de odih
nă, cabinete medicale si 
laboratoare gratis, „trai, 
neneacă, pe banii babacu
lui", numai că „babacul" 
era societatea întreagă, ge
nerozitatea, omenia ei, pe 
care doar „proștii" nu știau 
6-o stoarcă.

L-am întilnit anul trecut 
sub înfățișarea unui stu
dent care nu era nici „coa
da", dar nici fruntea anului 
său. Se apropia de încheie
rea studiilor, de examenul 
final, de repartizarea in

și nu de asimilare pasivă. 
Asta putea fi in cine știe 
ce colț de țară, fără splen
dorile Capitalei, fără bule
varde. fără atiția amici in 
mijlocul cărora iși trăise ti
nerețea de aur. Și și-a fă
cut rost la repezeală de un 
doctorat cu bursă. Mi se 
părea un caz unic, izolat și 
tocmai de aceea mi-arn 
propus să-1 păstrez anonim, 
dar cu totul și cu totul a- 
nonim. Era un profitor.

Blestemînd ticăloșia, Ar- 
ghezi ii dorea ticălosului 
„să vrea pină la mie, să 
poată pină la șase". Arta 
eroului meu fictiv, dar cu 
totul și cu totul fictiv, este

pune cu două linguri boala 
care nici măcar nu-i dădu
se tîrcoale. Era insă doar 
un profitor de „ocazie", căci 
nu se bucura de un regim 
preferențial decit o lună pe 
an. 11 scotea insă de la 
masă cu coatele, pe cel mai 
slab ca el, cu adevărat bol
nav, atestind prin dovezi 
indiscutabile că lui I se cu
venea bucata cea mal bună. 
Și profita.

într-o altă Ipostază l-am 
găsit specializat in tehnica 
chiulului de la muncă spre 
binele prestigiului artistic 
sau sportiv al întreprinde
rii sale Cind cu voce de 
aur in rîndul doi la cor,

cind cu picioare de aur pe 
gazonul terenului de sport, 
el era întotdeauna mare a- 
nimator al tuturor activită
ților extraproductive. neîn
trecut organizator de ex
cursii și agaue tovărășești, 
mereu cu tabelul partici- 
panților cu care trebuia să 
ducă muncă de lămurire și 
de convingere, el era întot
deauna viguros apărător al 
odihnei active, dar unica 
osteneală pe care și-o dă
dea personal era oboseala 
de a da din gură. Și o fă
cea cu sîrg și aplomb, avînd 
întotdeauna grijă să vor
bească el despre alții, mai 
înainte ca ceilalți să apuce 
a spune ceva despre mun
ca lui.

Cel mai adesea, eroul meu 
fictiv, dar nu cu totul și cu 
totul fictiv, poate fi întîlmt 
in sălile de așteptare ale 
cabinetelor medicale. Are 
mereu o boală, are me
reu nevoie de o scutire me
dicală, de un concediu de 
sănătate, de o motivare cu 
justificări indiscutabile. A- 
cesta este profitorul blajin, 
care nu reclamă decit com
pătimire. el știe câ legea 
este de partea lui și decla
ră sus și tare că n-ar vrea 
decit să fie sănătos, mereu 
in puteri, dar niciodată nu 
este mai nenorocit decit 
atunci cînd arată bine, cind 
e rumen in obraji și prea 
vinjos pentru chiuleală. Dar 
și la asta are o replică : 
„Ehe ! Arăt așa pe deasu
pra. dar ce-am eu pe di
năuntru 1“ Și este gata să 
scoată un teanc de patala
male și rețete, buletine ca
tastrofale de analiză, cutiu
țe cu hapuri și pilule, pe 
care le înghite scuturîn- 
du-se de amărăciune, pen
tru ca Imediat să i se facă

rău și să stirnească măcar 
un dram de compasiune.

Am simplifica lucrurile 
dacă l-am numi un banal 
parazit, deși, in fond, asta 
e. Un parazit „activ", apă
rător ardent al tuturor a- 
vantajelor cucerite de alții, 
adică de toți „ceilalți", dar 
de care el învăța perfect 
să profite. S-a oferit o nouă 
ocazie ? El se insinuează 
primul : cu modestie stu
diată, cu justificări legale, 
cu demonstrații că toate i 
se cuvin de drept și că so
cietatea ar păcătui împotri
va ei însăși dacă nu i le-ar 
acorda lui în primul rînd. 
Ciudat este că societatea îl 
tolerează... cit timp nu-1 
observă, cît timp cei din 
jur nu-1 văd sau nu vor 
6ă se sinchisească de el, 
nedindu-și seama că și ei 
sint printre cei păgubiți. 
Că joacă și ei rolul „ba
bacului". Pe urmă îl iau 
de guler — destul de des. 
din păcate nu totdeauna.

Acum studiază. Nici el nu 
știe bine ce anume. Apoi, 
din pricina efortului, va 
face o mică astenie și va 
primi un cît mai lung con
cediu de boală. A venit 
vara, și abia în mijlocul ei 
— căci i se cuvine — Iși 
va lua concediul de odihnă. 
La toamnă va găsi el ceva. 
Căci „ocaziile", slavă dom
nului. onoare muncii, curg. 
Totul este să știi să Ie sesi
zezi și să te înfrupți din 
ele pe săturatclea. îna
inte ca aceia care te țin din 
sudoarea lor să te dibuias- 
că și să-ți pună diagnosti
cul implacabil : un profitor. 
Și dacă s-ar opri la diag
nostic...

loan GRIGORESCU

OBLIGAȚII

Tn pagina „Omul față în față 
cu el însuși..." din 2 Iunie a apă
rut articolul „Prețul banului în 
plus", care critica mentalitatea 
celor ce, in goană după bacșișuri 
șl alte Venituri mal mult sau mal 
puțin dubioase, își părăsesc pro
fesia pentru care s-au pregătit șl 
adoptă dezonoranta profesie „a 
munci cît mai puțin și a primi 
cit mal mult". Pe marginea aces
tui articol, am primit o scrisoare 
din partea cititorului nostru Nl- 
colae Costache, de la uzinele 
„Republica" din Capitală, scrisoa
re din care publicăm cîteva ex
trase :„Am citit cu deosebit Intere» 
articolul. Am întilnit și eu oa
meni cu meserii bune, într-o 
cu totul aită postură decît aceea 
pe care le-o indica propria lor 
calificare : un strungar deve
nise măcelar șl un mecanic, 
ospătar. In dorința lor de a obți
ne de la societate cît mai mult 
dar de a da cît mal puțin, unii 
își abandonează profesia căutînd 
un loc unde — cred ei — 
acest lucru ar fi posibil în con
diții „onorabile". Cind i-am vor
bit unuia de obligațiile ce le are 
față de școală, de întreprindere, 
de profesori și de maiștri, de co
legii de muncă — de toți cel care 
s-au străduit să-1 înzestreze ci» 
„brățara de aur" pe care a arun
cat-o mal înainte chiar de a o 
simți bine — mi-a răspuns : „Știi 
ce, am restituit școlarizarea pînfi 
la ultimul ban !•* Nu pricepuse o 
iotă despre ce obligații era vor
ba. Cu glndul la bani, vedea nu
mai obligațiile materiale. Or, pe 
noi, profesorii șl maiștrii, colecii 
de muncă, atunci cînd pleacă un 
om ne doare altceva : faptul că 
ne-a fost înșelată încrederea. 
Pentru că așa cum o meserie nu 
se poate învăța fără pasiune și 
dăruire, ea nici nu se poate pre
da fără pasiune șl dăruire. Noi 
am investit suflet, am investit 
încredere în acești oameni. De 
aceea cred că despre toate aces
tea ar trebui să se vorbească mal 
mult în familie, la școală, în or
ganizația de tineret, la locul de 
muncă.

Propun ca acest articol, artico
lele asemănătoare care apar să 
fie prelucrate în orele de dlri- 
genție ale școlilor profesionale, în 
adunările U.T.C. Ar fi o acțiune 
educativă care — cred eu — nu 
ar întîrzia să-și arate roadele.

Și poate că ar trebui reexami
nat, din acest punct de vedere, 
și felul cum se fac, de către uni
tățile din comerț, aceste anga
jări. Nu cred să existe vreo lege 
care să recomande frezorii pentru 
comercializarea . .cartofilor pră
jiți".

RĂSPUNS UNUI... 
RĂSPUNS

Tn numărul din 22 aprilie a.c., 
ziarul nostru a publicat articolul 
„Risipitorii care... adună", in 
care se arată că întreprinderea 
pentru colectarea metalelor 
București a achiziționat, peste 
nevoile curente și încâlcind le
gile și instrucțiunile în vigoare, 
un număr de 2 915 pensule și 
bidinele — adică o cantitate ca
pabilă să satisfacă necesarul de 
asemenea obiecte pe o perioadă 
de aproximativ 25 de ani ! Pa
guba adusă avutului obștesc — 
121 677 lei.

In urma publicării acestui ar
ticol, la redacție a sosit un răs
puns — nu din partea forului 
tutelar, cum ar fi fost normal, 
ci din partea... șefului secției 
I.C.M. București, Petre Făiniș 
— criticat în articol ! — și a to
varășului Viorcl Veștemeanu, 
secretarul comitetului de partid 
din unitate. După ce afirmă că 
„articolul conține unele învăță
minte pentru cititor, dar mai ales 
pentru cei în cauză", pe par
cursul a trei pagini autorii 
caută să ne demonstreze că sin
gurul răspunzător ar fi. de fapt, 
achizitorul Alexandru Dumi
trescu. Mal mult, se afirmă c& 
Petre Făiniș ar avea chiar une- 
1<* merite in depistarea infrac
țiunii. Din dosarul de anchetă 
penală aflăm :

1) Faptele relatate în articol 
corespund întru totul reali
tății ; I.C.M. București a achizi
ționat ilegal, peste nevoile cu
rente. un număr de 2 915 pensu
le și bidinele.

2) Pentru această ilegalitate 
sint răspunzători toți cei men
ționați în articol, după cum ur
mează :

— Alexandru Dumitrescu, 
pentru achiziționarea fără drept 
a produselor de proastă calitate, 
semnarea în fals a ordinului de 
deplasare și altele ;

— Dragomir Sîrbu, pentru că 
a certificat legalitatea unora din 
achiziții, a semnat un ordin de 
deplasare pentru achiziționarea 
de pensule și bidinele în valoa
re de 54 392 lei, l-a folosit pe 
Al. D.. angajat împotriva pre
vederilor legii. întrucit are an
tecedente penale ;

— Ion Dascălu, pentru că nu 
a recepționat pensulele și bidi
nelele, pentru că nu a raportat 
la timp conducătorului unității :

— Ion Drăgănescu, pentru câ 
a acceptat plata achizițiilor, fără 
ca la baza acestora să existe 
contracte, pentru că a admis 
ilegal înregistrările contabile, 
pentru că a dat ilegal viza de 
control preventiv ;

— Petre Făiniș, pentru că, în 
calitate do conducător al unită
ții. nu a indicat în scris limi
tele minime și maxime de stoc, 
încâlcind astfel dispozițiile le
gale. pentru că nu a înaintat 
organelor de anchetă penală ac
tele de constatare a infracțiu
nii (constatarea a fost făcută la 
23 octombrie 1970 — la cererea 
organelor de miliție ! ; dosa
rul a fost înaintat organelor de 
urmărire penală — la cererea 
acestora ! — numai la 23 de
cembrie 1970. Deci nici verifi
carea și nici Înaintarea dosaru
lui către organele de procura
tură nu sint meritele Iui P.F., 
cum fals se afirmă in răspun
sul primit !).
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presupune acțiuni
convergente
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Dintre studiile și cerce
tările efectuate în cadrul 
I.C.S.P.M. pentru reduce
rea nivelului zgomotului șl

continuarea acestei

vire : circa 60 decibeli

sint necesare 
post-iunivcrsitare, 
domeniile cele

legilor
a proceselor 

baza unor 
mare

_ . ___ ______ in
cazul motoarelor de avion 
și 30 decibeli in cazul mo
toarelor de tractor. Aș

Ce rost m ii 
de

Creșterea nivelului fenomenelor 
de zgomot șl vibrații este atît de în
grijorătoare, pe plan mondial, îneît 
a dus la apariția unei noțiuni noi, 
doar aparent metaforice : poluare 
sonoră. Din punct de vedere știin
țific, avem de-a face cu ceea ce 
specialiștii numesc o suprapunere 
de sunete : surselor de zgomot și 
vibrații naturale (fenomene seismi
ce, perturbați! atmosferice etc.) li se 
adaugă izvoare sonore noi, artifi
ciale, generate de anumite caracte
ristici ale civilizației moderne.

Chiar dacă la noi n-au căpătat o 
acuitate deosebită, asemenea feno
mene trebuie avute în vedere pen
tru a preveni din timp urmările lor. 
lată de ce avalanșei crescînde a 
decibelilor se prevede să i se opu
nă o acțiune sistematică de contra
carare, desfășurată în cadrul unui 
program prioritar intitulat tocmai 
„Prevenirea și combaterea zgomo
tului și vibrațiilor”.

asemenea

Ne-am adresat, mai întâi, 
Ing. Matei Nicolau, expert 
Ia Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie :

— Ce direcții mai im
portante de investigație cu
prinde acest program ?

— In primul riad, studie
rea acelor aspecte care — 
după cum s-a dovedit pe 
pian national și mondial — 
asigură, din punct de ve
dere teoretic, o bază efi
cientă pentru cunoașterea 
și înțelegerea fenomenelor 
de zgomot și vibrații, con
tribuind astfel la stabilirea 
legilor in conformitate cu 
care acestea se produc și 
se propagă. O a doua di
recție privește conturarea 
și punerea la punct a unor 
procedee și sisteme de pre
venire și combatere a zgo
motelor din mediul indus
trial și urban, ținind 
seama, evident, de con
dițiile specifice țării noas
tre, in actuala etapă și 
in viitor. Un 
program prioritar complex 
presupune, prin caracterul 
său particular, aportul unui 
șir întreg de discipline și 
sectoare economice, pri
vind sursele de zgomot și 
pe cei care suportă conse
cințele.

— Studiile și cercetările 
efectuate in străinătate și 
la noi demonstrează, se 
pare, că, sub acțiunea unor 
zgomote și vibrații de in
tensități ridicate, producti
vitatea muncii scade cu 
circa 30 la sută ; deci, că, 
prin reducerea simțitoare 
a nivelului de zgomot, ar 
rezulta o creștere a pro
ductivității cu aproape a- 
celași procent...

— Intr-adevăr, prin re
ducerea nivel’al ui zgomo
tului și vibrațiilor sub anu
mite limite, la locurile de 
muncă afectate de aceste 
„noxe", se poate obține 
prelungirea duratei capaci
tății normale de muncă fi
zică și intelectuală, pre
lungirea duratei de func
ționare a mașinilor, a- 
gregatelor și instalațiilor, 
creșterea calității produse
lor etc. De altfel, noi am 
pornit 13 elaborarea aces
tui program de cercetare 
de la rezultatele teoretice 
și practice obținute pină 
in prezent La Institutul 
de cercetări științifice 
pentru protecția muncii 
(I.C.S.P.M.), de pildă, se 
efectuează, de mai mulți 
ani, o gamă largă de stu
dii și cercetări privind re
ducerea nivelului zgomotu
lui in industrie. Unele 
dintre acestea s-au și fina
lizat in proiecte tehnice sau 
prototipuri semiindustriale : 
carcase și ecrane fonoizo- 
lante și fonoabsorbante, a- 
tenuatoare de zgomot, re
zonatoare, amortizoare de 
vibrații, noi tipuri de uti
laje silențioase, precum 
și tratamente fonoizolante 
și fonoabsorbante ale ha
lelor industriale.

Dorind să aflăm cum a 
demarat realizarea acestui 
program prioritar, ne-am • 
deplasat la citeva dintre u- 
nitățile de cercetare, de 
proiectare și de producție 
interesate in realizarea 
lui.

„Prin acțiuni corelate — 
la locul de muncă, acasă, 
pe stradă — se poate a- 
junge la reducerea nivelu
lui zgomotului pină la li
mite suportabile, ne-a de-

® Zgomotul se percepe în clipa cînd o undă 
acustică lovește timpanul.

• Măsurarea se realizează prin compararea puterii 
acustice a zgomotului cu un prag de referință, adică cu 
cel mai slab sunet ce poate fi perceput de urechea 
omului. Este vorba, deci, de un raport care indică inten
sitatea zgomotului. Acest raport se exprimă în unități 
de măsură numite decibeli.

© Nivelul cîtorva zgomote cotidiene : răsuflarea 
unui om - 10 dB, foșnetul frunzelor - 20 dB, traficul me
diu pe o stradă -70 dB.

• Un sunet devine dureros, insuportabil, dacă 
ajunge la nivelul de 120-140 dB.

pe

clarat prof. dr. Gheorghe 
Câdariu, de la Institutul do 
igienă. Iată de ce, acum 
cind nocivitatea zgomotului 
constituie un fapt demon
strat teoretic și practic, 
igieniștii trebuie să se con
centreze asupra studierii 
efectelor lui extrem de 
variate. De exemplu, acțiu
nea zgomotului asupra sis
temului nervos central se 
traduce prin modificări pa
tologice in fibrele și celu
lele nervoase, avind ca 
efect anumite fenomene cli
nice (depresiuni nervoase, 
tulburări ale activității in
telectuale etc). Se provoacă 
o încetinire a reacțiilor psi
hice și o scădere a atenției, 
implicit o reducere a capa
cității de muncă".

La Institutul de cercetări 
pentru protecția muncii 
(I.C.S.P.M.) am stat de 
vorbă cu ing. Paul leodo- 
rescu, șeful Laboratorului 
pentru combaterea zgomo
tului și vibrațiilor in indus
trie. Am aflat că se între
prind cercetări privind ur
mătoarele categorii de mă
suri : reducerea nivelului 
zgomotului și vibrațiilor la 
sursa, izolarea sursei de 
locul de muncă, aplicarea 
unor tratamente fonoizola- 
toare și fonoabsorbante sau 
vibroizolatoare și antivi- 
bratile, elaborarea unor 
mijloace individuale de pro
tecție contra zgomotului sau 
antivibratile. S-a urmărit 
găsirea celor mai eficiente 
și ieftine soluții, in multe 
cazuri recurgindu-se la 
îmbinarea unor măsuri din- 
tr-o categorie cu cele din 
altă categorie, sau la utili
zarea diferențiată a unor 
soluții combinate.

— Am obținut d-e 
acum unele rezultate caro 
asigură ridicarea nivelului 
preocupărilor înscrise in 
programul prioritar de 
profil, ne-a informat Ing. 
Teodorescu. Dintre cele 
practice aș aminti cercetă
rile efectuate pentru redu
cerea nivelului de zgomot la 
cincisprezece dintre cele 
mai importante centrale ter- 
mo și hidroelectrice, la 
combinatele siderurgice 
(Galați, Hunedoara, Reșița), 
uzine constructoare de ma
șini (bancuri de încercat și 
rodat motoare — uzina 
,.Tractorul“-Brașov, stații 
de pompare și compresoare 
— Uzina de construcții do 
mașini Reșița, combinate 
chimice (Făgăraș, Tr. Mă
gurele), rafinării (electro 
și turbo-suflante și instala
ții termice la Brazi și Te- 
leajen-Ploiești). După pă
rerea mea, realizările ar fi 
fost mai substanțiale dacă 
r.-ar fi existat . 
nefavorabilă : 
științifică din 
prevenirii și 
zgomotului se 
incă dispersat, 
existe delimitări tematico 
precise intre diversele uni
tăți de cercetare.

— De obicei, o astfel de 
situație duce la paralelis
me nedorite...

— ...care nu lipsesc in 
cazul nostru. Un exemplu 
concret : realizarea unor 
ciocane perforatoare cu ni
vel redus de zgomot și de 
vibrații, mașini-unelte cu 
foarte largi utilizări în in
dustria minieră. Intre 
I.C.S.P.M. și uzina „Inde- 
pendența"-Sibiu a fost in- 

o situație 
cercetarea 
domeniul 

combaterii 
efectuează 

lărâ să

Cînd materialele
fonoabsorbante
sînt ignorate

inter-

Ing. Ion LAZĂR

și vi- 
fiziolo- 

elec- 
stimu-

prea 
esen-

nu

cheiat un contract de cer
cetare pentru 1970—1971 și 
lucrările sint destul de a- 
vansate : proiectul tehnic e 
gata, Iar prototipurile in
dustriale vor fi executate 
in trimestrul trei al aces
tui an. O tematică iden
tica figurează și in planul

Q

In laboratorul pentru combatereo îw , . _____ ________ ______ _
protecția muncii, se determină coeficientul de absorbție acustică

SONORA
noxă a civilizației

zgomotului și vibrațiilor în industrie al Institutului de cercetări pentru
-------------- —-------- —-..^j Foto: M. Cioe

vibrațiilor ne-au reținut a- 
tenția șl cele privind pro
iectarea noilor obiective 
industriale. Ing. Alexandru 
Darabont, cercetător prin
cipal la I.C.S.P.M., ne-a 
vorbit despre rezultatele 
cercetării avind drept scop 
insonorizarea halei bancu
rilor de încercare și rodaj a 
motoarelor de avion (cla
sice și cu reacție) și a mo
toarelor de tractor :

„Am izbutit să realizăm o 
reducere simțitoare a zgo
motului la nivelul auditiv 
al personalului de deser-

de cercetare pe 1971 al In
stitutului do cercetări pen
tru construcții și economia 
construcțiilor (ÎNCERC), 
unde abia s-a programat 
întocmirea studiului tehni- 
co-economlc. .
are atunci cheltuirea 
timp, eforturi și bani ?

menționa și originalitatea 
unora dintre soluțiile adop
tate : atenuatoare de zgo
mot, bazate pe «efectul 
Coandă:>, rezonatoare din 
beton inglobate in zidărie, 
pereți fonoabsorbanți in 
formă de «dinți de fierăs
trău» etc.

Există insă și unele acti
vități industriale in cadrul 
cărora, cu toate măsurile 
luate, personalul respectiv 
este incă supus, ocazional 
sau continuu, zgomotelor 
care pot genera leziuni 
auditive șl chiar tulburări 
generale. In acest caz, e 
necesar să se prevadă dis
pozitive individuale de pro
tecție. Astfel, s-a elaborat 
un prototip de antifon ex
terior, cu o greutate de 
circa 290 g. Produs de coo
perativa „Electrometalica“- 
Ploiești, din păcate nu în
totdeauna la nivelul calita
tiv corespunzător, el reali
zează o atenuare a zgomo
tului cu 20—36 de decibeli. 
De asemenea, s-au elaborat 
prototipuri pentru incălță- 
minte și perne toracice, cu 
un inalt grad de amortizare 
a vibrațiilor".

Vibrațiile pot da naștere 
unor efecte fizice și fizio
logice, cele mai frecvente 
fiind efectele mecanice (de
plasări relative ale diver
selor organe, ruperea sau 
deplasarea unor ligamente 
sau țesuturi mai slabe, he-

moragil pulmonare etc.). 
Acțiunea lor îndelungată 
poate duce la boala vibra
țiilor. care e«tc. de fapt, o 
îmbolnăvire generală a or
ganismului. Iată de ce 
combaterea vibrațiilor con
stituie O preocupare a mai 
mullor unități științifice, 
un loc importam revenind 
Centrului de mecanica so
lidelor (C.M.S.). Cercetă
rile de profil desfășurate 
aici vizează atit rezistenta 
si mărirea duratei de ex
ploatare a construcțiilor, 
mașinilor și agregatelor, in 
d( plină siguranță, cit si
protejarea omului și a
mediului ambiant împotri
va efectelor nocive alo vi
brațiilor. Dr. Florca 
că. șeful sectorului 
brațil al C.M.S., ne-a 
clarat :

„Efectuăm studii in 
pul stabilirii 
desfășurare 
oscilante, pe 
modele moderne de 

eficiență pentru aproxima
rea realității (modele ne
liniare și aleatorii). In a- 
celași timp, am inițiat cer
cetări aplicative pentru 
combaterea vibrațiilor ge
nerate de una dintre cele 
mai răspindite surse, care 
afectează o mare parte a 
populației și vizează o im
portantă dotare tehnică : 
transportul rutier. Am ob
ținut rezultate încuraja
toare în optimizarea sus
pensiilor de autovehicule, 
domeniu favorizat de exis
tența unor contracte cu în
treprinderile interesate. Din

Tn acțiunea de combatere 
a zgomotului este angrena
tă, in formele ei specifice, 
și Comisia de acustică a 
Academiei Republicii So
cialiste România, înființată 
acum aproape 15 ani. 
„Spectrul activității noas
tre — ne-a spus conf. dr. 
Ing. Aurelian Sțan, secre- 

păcate, asistăm 
fenomen rare ne îngrijo
rează : tendința beneficia
rilor de a ocoli, in relațiile 
contractuale, problemele de 
bază, fără a tine seama că 
doar prin elucidarea aces
tora pot f| obținute rezul
tatele aplicative pe care le 
dorim cu toții. Această op
tică este dăunătoare șl. 
dacă nu se va schimba, pu
tem ajunge in foarte scurt 
timp la o situație in caro 
eficacitatea economică n 
cercetării va fi doar apa
rentă. Iată de ce trebuie 
sublimată ideea că eficien
ța cercetării rezultă cu a- 
dovărat din studiul unor 
aspecte fundamentale, apli
ca* diferențiat la specificul 
unor necesități tehnice".

In
idei, ing. Paul Tcodorescu 
arăta că. pe măsură ce in
stitutele de cercetări și pro
iectări departamentale vor 
prelua sarcinile care le re
vin in domeniul combaterii 

zgomotului și vibrațiilor la 
mașinile, agregatele și in
stalațiile din sectorul res
pectiv, institutele speciali
zate se vor putea concen
tra numai asupra acelor 
probleme cu un grad mare 
de generalizare care pri
vesc activitatea mai mul
tor ramuri din economia 
națională. Este un lucru 
necesar cu atit mai mult 
cu cit numărul specialiști
lor din acest domeniu este 
foarte mic, ceea ce face ca 
numeroase cereri din par
tea beneficiarilor să 
poată fi onorate.

tar științific al comisiei — 
este larg. Urmărim cu pre
cădere orientarea unităților 
care lucrează in diferite 
domenii ale acusticii (com
baterea zgomotelor 
brațiilor. acustica 
gică, ultraacustica, 
troacustica etc.), 
lindu-le activitatea 

Htlnd pentru Introducerea 
mai consecventă in practi
că a metodelor acustice de 
măsură și control. Ne 
preocupă desigur șl schim
bul de idei și informații in 
acest domeniu, după cum 
stau mărturie sesiunile de 
comunicări. participările 
la congrese internaționale 
etc. Aportul cercetării ar 
putea fi insă mal substan
țial, dacă am dispune de 
un număr mai mare de 
specialiști formați. De 
coca, cred cft este necesar 
ca in cadrul institutelor 
tehnice să se înființeze u- 
ncle secții de specializare. 
Totodată, 
cursuri 
axate pe 
mal importante : combate
rea zgomotului și vibra
țiilor in industrie, In me
diul urban și transporturi, 
in ultraacustica aplicată".

Necesitatea abordării mal 
hotărite a cercetărilor din 
acest sector a fost susținută 

și de alți specialiști, cu o 
gamă destul de variată de 
argumente — majoritatea 
ținind mai ales de optică, 
de concepție și mai puțin 
de mijloacele de realizare. 
A fost invocată, printre al
tele. o lipsă de interes, ge
nerată /uneori de necunoaș
terea 1 posibilităților largi 
de acțiune existente încă 
de pe acum. Nu-i mai pu
țin adevărat că se resimte 
și o carență a cercetării : 
insuficienta ei forță de 
convingere, datorată, poa
te, și faptului că cercetă
rile se consideră încheiate 
nu după aplicarea lor in 
producție, ci mult mai de
vreme, cînd ies din labo
rator.

Pe de altă parte, o se
rie de institute ignorează, 
pur și simplu, criteriul lup
tei împotriva zgomotului in 
proiectarea diferitelor uti
laje și instalații. Or. un 
produs este apreciat astăzi 
și prin prisma silențiozi- 
tății sale, ca element prin
cipal al stabilirii nivelului 
de calitate, al sporirii com
petitivității pe piața 
națională.

„Dacă îna-inte nu 
existau elementele 
țiale necesare combaterii 
zgomotului — arăta ing. 
Lazăr Zaharia, director al 
întreprinderii de materialo 
izolatoare Berceni — Plo
iești — astăzi producem o 
gamă variată de produse 

subproduse destinate

izolațiel fonice : pislă
tip P 27. P 40. P 60. P 90 ; 
material pentru izolare ge
nerală G 80, G 100 ; ma
terial fonolzolant F I 80, F I 
100. fonoabsorbante 
autoportafite etc. In 
zent, colaborăm cu

F A ; 
pre- 

___  _________   Insti
tutul politehnic din Iași 
pentru efectuarea de de
terminări ale gradului de 
absorbție a diferitelor ma
teriale produse de noi. în 
acest scop, am realizat o 
cameră specială izolată cu 
produse din producția în
treprinderii noastre. Dar, 
deși se recunoaște că pro
tejarea clădirilor și sub a- 
ce’st aspect este indispen
sabilă azi, utilizarea mate
rialelor fonoabsorbante a 
fost și este incă timidă. E- 
fectele ? Pereții, tavanele 
și ferestrele unora dintre 
apartamente vibrează ca 
niște membrane la acțiunea 
undelor sonore provenite 
din interiorul sau exterio
rul clădirii..."

Dorind să aflăm punctul 
de vedere al proiectantllor 
de construcții, am avut o 
scurtă intrevedere cu arh. 
Mircea Dima, director teh
nic la Institutul „PRO- 
IECT"-București, care ne-a

După cum s-a mai arătat 
In ancheta noastră, traficul 
rutier in permanentă creș
tere constituie una dintre 
sursele cele mai importante 
de zgomot și vibrații cita
dine. Sint de vină autotu
rismele modeme, avind mo
toare cu gabarite și capaci
tăți cilindrice reduse, dar 
cu turații si puteri mari, 
autobuzele. troleibuzele, 
tramvaiele... Și tocmai in 
acest domeniu cercetarea se 
desfășoară încă foarte timid. 
Nici perspectivele nu sint 
deocamdată îmbucurătoare, 
devreme ce însuși progra
mul prioritar, a cărui de
numire completă este „Pre
venirea și combaterea zgo
motului și vibrațiilor in Re
publica Socialistă Roma
nia". nu acorda atenția cu
venită acestui aspect. Or. 
nu e deajuns să asigurăm 
condiții favorabile la locul 
de muncă, dacă după ter
minarea programului omul 
este nevoit să suporte o a- 
devărată agresiune sonoră. 
Aflind, de pildă, că tram
vaiele produc, în timpul 
circulației, un zgomot ce a- 
junge uneori pină la 105 de
cibeli, ne-am deplasat la 
întreprinderea de trans
porturi București, pentru a 
cere explicații in legătură 
cu această stare de lucruri.

„Parcul de tramvaie al 
întreprinderii noastre este 
destul de vechi și are un 
grad ridicat de uzură, ne-a 
informat ing. Dan Hangauu, 
șeful atelierului proiectare 
pentru vehicule și utilaje. 
Reparațiile capitale la a- 
ceste mijloace de transport 
au loc o dată la patru ani. 
Pentru seriile foarte vechi, 
măsurile de asigurare a 
mersului silențios ar fi 
neeconomice. Pentru cele
lalte serii, am elaborat di
ferite soluții de insonori- 
zare. Experimental, la u- 
nele vagoane au fost intro
duse roți elastice de rulare 
cu elemente de cauciuc, 
transmisii cu angrenaje si
lențioase, cu dințatură in 
formă de V, frine cu disc, 
iar pe caroserii au fost a- 
plicate straturi fonoabsor
bante din masticuri (com
poziție de bitum, cauciuc, 
azbest). S-a obținut astfel o 
reducere a zgomotelor de 
rulare de două pină la trei 
ori. A fost realizat și pro
totipul vagonului de tram
vai de mare capacitate (25 
m lungime și 300 de pasa
geri). a cărui construcție 
foarte modernă va reduce 
la o valoare minimă inten
sitatea zgomotului, atit in 
exteriorul vagonului, cit și 
in interiorul lui. De pildă, 
zgomotul exterior, la vite
za de 30 km/h, este de 76 
decibeli, iar cel interior de 
71—74 decibeli. In actualul 
cincinal, atelierele între
prinderii noastre vor pro
duce 175 vagoane de acest 
tip. concepute să poată 
funcționa in unități multi
ple, in regim de semime- 
trou".

Evident, toate aceste 
eforturi sint lăudabile și 
vor duce la o ame
liorare sensibilă a situa
ției existente. Credem insă 
că ele trebuiau inițiate cu 
ani in urmă, avind in ve
dere intensitatea și nocivi
tatea poluării sonore dato
rate acestui mijloc de lo
comoție.

Trecînd la autovehicule, 
constatăm că, in afara zgo
motului produs de motoare 
și eșapamente, avem de-a 
face cu plaga sonoră a fcî- 
nelor. In căutarea unei ex
plicații competente, ne-am 
adresat ing. Constantin 
Petrescu, director tehnic al 
I.T.B., care ne-a spus :

„In ceea ce privește zgo
motul frinelor, cauza prin
cipală o constituie lipsa de 
ferodouri (compoziția : ma
terial aglomerat’pe bază de 
cauciuc cu diferite inserții), 
care ne obligă să folosim 
unele cu duritate mare. Am 
întreprins cercetări în ve
derea obținerii unor fero
douri de calitate superioa
ră ; in stația noastră pilot 
s-au făcut încercări de rea
lizare a materialelor nece
sare acestor piese și am 
reușit să elaborăm o rețetă 
destul de corespunzătoare. 
Dar capacitatea stației nu 
poate acoperi necesitățile 
întreprinderii. De altfel, a- 
ceste piese constituie o pp>- 
blemă pentru întreaga eco
nomie. Iată de ce consider 
că studiile întreprinse de 
Institutul de cercetări și 
proiectări pentru autoca
mioane și tractoare ac tre- 

prezentat unele dintre 
preocupările institutului le
gate de prevenirea și com
baterea zgomotelor :

„Proiectele noastre pre
văd ca materialele de 
construcții să aibă și ca
racteristici fono și termo- 
izolante. Astfel, in 
strucția noilor blocuri fo
losim panouri mari din be
ton celular autoclavizat. 
Eliminarea zgomotului de 
impact se realizează prin 
plăci de beton cu o grosime 
adecvată. Materialele fono- 
izolante speciale sînt Încă 
destul de scumpe, ceea ce 
ne determină să prevedem 
in destul de puține cazuri 
utilizarea lor. De altfel, aș 
vrea să precizez că omul 
are capacitatea de a se a- 
dapta, intr-o perioadă J~ 
timp, la un anumit 
de zgomot. Foarte 
tor este zgomotul 
„surpriză", generat, 
dă, de pornirea si 
ascensoarelor, din 
sistemului nu prea silen
țios al contactoarelor și 
motorului. Tocmai de a- 
ceea ne preocupăm actual
mente de o izolare specială 
a camerei motorului".

i de 
nivel 

dăună- 
așa-zis 
de pil- 
oprLrea 
pricina

de

bui Intensificate și materia
lizate in soluții industriale.

O altă sursă de zgomot 
rezidă și în reglajul frine- 
lor, care uneori este defec
tuos. Vom întări deci efor
turile noastre in domeniul 
întreținerii mijloaoelor de 
locomoție. Dar rezolvarea 
problemei va veni atunci 
cind normele tehnice ii vor 
obliga pe constructorii de 
mașini să prevadă șl un 
grad obligatoriu de silențio- 
zitate pentru produsele ce 
le fabrică".

In această ordine de idei, 
poate că n-ar fi Epsit de 
interes și studiul aplicării 
unor surdine (atenuatoare 
de zgomot) pentru autove
hicule. In primul rind, 
trebuie insă întreprinsă 
o acțiune temeinică de 
cunoaștere a totalității sur
selor de zgomot urban. 
Așa cum arăta acad. Eu
gen Bădărău, președintele 
Comisiei de acustică a Aca
demiei, „se impune efectu
area unor măsurători cit 
mai minuțioase, care să 
facă posibilă întocmirea u- 
nei hărți acustice a orașu
lui. Numai in acest fel se 
vă putea realiza o serie de 
măsuri specifice de elimi
nare a concentrațiilor de 
zgomot In același timp, lu- 
crînd cu maximum de exi
gență și de rapiditate, tre
buie să se elaboreze nor
mele pentru zgomotul cita
din. Devenind legi, ele vor 
fi un instrument eficace în 
combaterea elementelor 
producătoare de zgomot".

★
Măsurile pentru comba

terea zgomotului — la lo
cul de muncă, pe stradă, 
în locuințe — cer acțiuni 
complexe, presupunând an
trenarea a numeroase cate
gorii de specialiști. Este 
necesară, totodată, asigura
rea unei baze materiale a- 
decvate, capabilă să înles
nească desfășurarea unor 
cercetări eficiente. Or, diu 
acest punct de vedere, lu
crurile nu se prezintă sa
tisfăcător. Institutele 
profil reclamă unele mij
loace de strictă necesitate. 
Trebuie construite camere 
acustice speciale și stan
duri de încercări de vibrații. 
Se simte nevoia unor apa
rate moderne de analiză a 
zgomotelor și vibrațiilor 
(analizor al distribuției 
statistice, analizor instanta
neu de frecvență etc) și de 
înregistrare a caracteristi
cilor lor. Lipsesc generatoa
rele de semnale și apara
tele de simulat vibrațiile, 
precum și cele de prelu
crat datele experimentale. 
Unitățile de cercetare de
partamentale trebuie dotate 
in special cu aparatură de 
măsură. Trebuie realizat eu 
maximum de urgență acce
sul larg la mijloacele mo
deme de calcul, domeniu in 
care există o gravă rămi- 
nere în urmă.

Ancheta de față a scos in 
evidență și deficiențe care 
se datoresc in special lipsei 
de organizare, necorelăril 
eforturilor, subestimării a- 
cestei acțiuni de către unele 
foruri de avizare și proiec
tare. Iată de ce unii spe
cialiști consideră necesară 
înființarea unui centru spe
cial de cercetări și proiec
tări pentru combaterea zgo
motului și vibrațiilor. Alții 
au opinat că rezolvarea 
problemei nu ar depinde 
neapărat de înființarea u- 
nui centru sau a unei co
misii, ci de o corelare și co
ordonare mai sigure 
eficace a eforturilor 
partea forurilor existente. 
Interlocutorii noștri au fost 
însă unanimi in ceea ce pri
vește necesitatea elaborării 
unor acte normative care 
să prevadă limite admise 
pentru zgomot și vibrații m 
funcție de teritoriu (de lo
cuit. mixt, industrial) și 
timp (zi, noapte), de des
tinația clădirii (clădiri de 
locuit, hoteluri și cămine, 
spitale, sanatorii) precum 
și în funcție de diverși fac
tori de influentă (caracte
rul spectrului de zgomot, 
conținutul vîrfurilor. carac
terul repetării, anotimpul 
etc).

Nevoia unui regim de li
niște va fi, in viitor, tot a- 
tit de stringentă ca și aceea 
de aer și de hrană. Iată ce 
ce trebuie făcute toate efor
turile pentru ca factorii 
fonoperturbatori 6ă fie a- 
tenuați din timp, cu maximă 
promptitudine.

r
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Convorbiri intre delegația 
Partidului Comunist Român 

si delegația Partidului Comunist francez

Cronica zilei

Delegația Partidului Comunisi 
I rance2. formats din tovarășii Jacques 
Dtidos. membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Francez, con
ducătorul delegației, Jacques Den>s 

Lucien Seve, membri ai Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez, cane se afîft in 
vizită In țara noastră, s-a întllnit Im 
sediul C.C. al P.C.R. cu tovarășii

Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Pt rmanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghcorghe Vastlichi $i Ghizela 
Vass, membri ai C.C, al P.C.R., Du
mitru Ghișc. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Vizita delegației P. C. Francez, 
condusă de tovarășul 

Jacques Duclos, la Ploiești
Marți, membrii delegației Parti

dului Comunist Francez. însoțiți de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil. au 
făcut o călătorie in județul Praho
va. unde au vizitat Grupul indus
trial petrochimic Ploiești, cu cele 
două mari unități ale sale : rafină
ria si uzina petrochimică. Aici oas
peții au fost intimpinati de IIie 
Cișu. prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului popular județean, 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. Par- 
cursr.nd mai multe sectoare de pro
ducție. xnzitind o serie de instalații cF 
bază ale acestei puternice unități 
industriale, oaspeții au fost infor
mați despre procesul tehnologic, pro
dusele ce se realizează, ca și despre 
condițiile de muncă și de viață ale 
muncitorilor.

Membrii delegației Partidului Co
munist Francez s-au întreținut apoi 
cu membrii Consiliului de adminis-

i.atic al Grupului industrial petro
chimic Ploiești.

In continuare au fost vizitate noi 
cartiere de locuințe și obiective so
ciale din Ploiești. In Încheierea vi
zi ici. membrii delegației Partidului 
Comunist Francez au avut o convor
bire. la sediul comitetului județean 
<ie parrid, cu membrii comitetului 
județean si ai comitetului municipal 
de partid.

Pretutindeni, vizita s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească și de 
cordialitate.

în cursul dimineții zilei de luni, 
membrii delegației, însoțiți de tova
rășii Gheorgbe Vasilichj și Ghizela 
Vass. au vizitat Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România. La sosire, oaspeții fran
cezi au fost salutați de tovarășul 
Nicolae Cioroiu, directorul muzeului.

Delegația municipalității orașului 
Roma, condusă de Alberto Di Segni, | 
vîccnrlmar. care nc-n vizitai țara In ; 
invitația Consiliului popular al mu- i 
nicipiului Bucuroșii, a plecat marți 
dimineața spre patrie.

l.i plecare, pe aeroportul Otopeni, 
del''galia a fost condusa d- Dumitru 
Joit.i. prim-viccproședînte. șl de alți 
membri ai comitetului executiv al 
consiliului popular municipal.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, și 
membri ai ambasadei.

In timpul șederii in țara noastră, 
membrii delegației municipalității 
di.i Roma au avut convorbiri la Con
siliul popular al municipiului Bucu
rești cu membri ai comitetului exe
cutiv, in cadrul cărora au fost abor
date probleme de interes reciproc 
pentru cele două capitale. De aseme
nea, membrii delegației au vizitat 
cartiere d° locuințe, obiective edili- 
tar-gospodârești și social-culturale 
din Capitală. Totodată, oaspeții au 
făcut o călătorie prin județele Su
ceava. Brașov și Constanța, unde s-au 
intilnit cu reprezentanți ai organelor 
locale de stat, au vizitat, baze turisti
ce și monumente arhitectonice.

★
La invitația Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
(A D.I.R.I.), ne-a vizitat țara prof. 
Charles Rousseau de la Facultatea de 
drept din Paris, director al Institu
tului de înalte Studii Internaționale 
din capitala Franței.

în timpul șederii in România oas
petele a fost primit la Ministerul 
Afacerilor Externe și a avut între
vederi la A.D.I.R.I., la Facultatea de 
drept din București, la Institutul de 
cercetări juridice ai Academiei de 
științe sociale și politice, precum și 
la Filiala din Cluj a A.D.I.R.I. De a- 
semenea, a conferențiat la București 
despre ..Progresul tehnic și dreptul 
internațional".

(Agerpres)

Vizita delegației Grupului 
interparlamentar al R.D. Germane

Delegația Grupului interparlamen
tar al R. D. Germane, condusă de 
prof. di. Wolfgang Weichelt. preșe
dintele Comisiei constituționale » 
Camerei populare, a făcut, marți la 
amiază, o vizita la Comitetul de 
conducere al Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, unde a 
fost primită de Mihai Levente, pre
ședinte, și dc nlți membri al comi
tetului.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii privind activitatea 
parlamentarilor din cele două țări, a 
fost subliniată necesitatea adtncirii 
cooperării dintre parlamentarii din 
țările europene pentru nsigurarea 
participării tuturor statelor la pro
movarea obiectivelor majore menite 
sâ ducă la înfăptuirea unui climat 
dc securitate, înțelegere și pace în

tre toate popoarele de pe continen
tul nostru.

Tn aceeași zi. oaspeții din R. D. 
Germană. însoțiți de Stanciu Stoian. 
membru al Corni totului de conduce
re al Grupului roman al Uniunii In
terparlamentare. au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democrati
ce din România, cartiete do locuințe. 
Muzeul satului si alte obiective 
social-culturale din Capitală.

★
Seara, președintele Comitetului de 

conducere al Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, Mihai 
Levente, a oferit un dineu in onoa
rea membrilor delegației Grupului 
interparlamentar al R. D. Germane.

(Agerpres)

Delegația Biroului Adunării 
Naționale Franceze in județul Constanța

Concurs de scenarii
cinematografice

Tn condițiile sporirii producției ci
nematografice naționale, pinâ la 25 
de filme anual, incă din anul 1972. 
m in dorința de a promova un număr 
cit mai mare de filme inspirate din 
realitățile de astăzi ale patriei noas
tre, care să evoce in imagini vii. 
emoționante, aspecte ale vieții și 
muncii constructorilor socialismului. 
Studioul cinematografic „București" 
lansează un concurs de scenarii cine
matografice pentru filme de lung 
meteaj.

Competiția este deschisă tuturor 
Subțiorilor Omului românesc; profe- 
.'ioniști și neprofesiohiști. Studioul 
așteaptă scenarii cu un bogat, conți
nut educativ. mobilizator, izvorite 
dmtr-o tematică de mare diversitate : 
noile relații social-politice caracte
ristice societății noastre, procesul de 
formare a conștiinței socialiste, lupta 
împotriva mentalităților retrograde, a 
inerției și a rutinei, afirmarea per
sonalității creatoare a omului, as
pectele variate ale vieții din uzine, 
de pe șantiere, de la sate, din școli 
și facultăți, din familie, problematica 
specifică a tineretului și copiilor. în
treaga activitate de desăvîrșire a con
strucției socialiste, sub îndrumarea 
Partidului Comunist Român, astfel 
incit, in ansamblu, filmele de actua
litate ale Studioului cinematografic

..București" să ofere o imagine grăi
toare a dinamicii societății noastre, 
a spiritului viu, activ care caracteri
zează mersul ei ascendent.

Scenariile vor fi prezentate în 50— 
60 de pagini dactilografiate, care vor 
ti expediate pină la data de 15 sep
ii mbrie 1971, pe adresa : Studioul ci
nematografic ..București", Piața Scin- 
teii nr. 1. sector 1. cu mențiunea 
„Pentru concurs".

Juriul, constituit din specialiști, va 
decerna celor mai valoroase lucrări
prezentate următoarele premii :

lei
premiu I in valoare de 20 000

— 2 premii II în valoare 
lei ;

— ? premii III în valoare 
lei ;

— 6 mențiuni în valoare 
lei ;

De asemenea, Studioul va

de 15 000 

de 10 000

de 5 000 

putea a-
chiziționa — Ia recomandarea juriului 
— și alte scenarii interesante, apte de 
a constitui baza unor proiecte de 
film, chiar dacă ele nu au fost pre
miate.

Manuscrisele vor fi nesemnate și 
însoțite de un motto. Același motto 
va figura pe un plic închis, in inte
riorul căruia vor fi scrise numele și 
adresa autorului. (Agerpres)

A apărut revista 
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Continuindu-și vizita in țara noas
tră. delegația Biroului Adunării Na
ționale Franceze a sosit marți in 
județul Constanța.

La aeroportul „M. Kogălniceanu". 
parlamentarii francezi au fost salu
tați de Petre Nicolae. primarul mu
nicipiului Constanța, deputat in 
M.A.N., de alți membri ai Comitetu
lui executiv al consiliului popular 
municipal. Oaspeții sint însoțiți de 
prof. univ. Tudor Ionescu și prof, 
univ. Ioan Pop D. Popa, deputați in 
M.A.N., precum și de Pierre Pelen.

ambasadorul Franței la București. 
După un popas in stațiunea Mamaia, 
membrii delegației franceze au vizitat 
celelalte stațiuni balneo-climaterice 
de pe litoral. Cu acest prilej, au fost 
informați despre măsurile întreprinse 
pentru asigurarea bazei materiale, 
organizarea și desfășurarea activită
ții turistice in stațiunile noastre ma
ritime. desore preocupările pentru 
valorificarea condițiilor naturale pe 
care le oferă litoralul.

Vizita delegației Biroului Adunării 
Naționale Franceze in județul Con
stanța continuă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 8, 9 și 10 iulie. în țară : Vre
me in general frumoasă. Innorfirl 
ceva mal pronunțate se vor sem
nala în Oltenia, Muntenia, Do- 
brogea șl nordul Moldovei și 
zona muntoasă, unde vor cădea 
ploi cu caracter local. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
10—20 de grade, iar maximele în
tre 20—30 de grade. La București : 
Vreme în general frumoasă, mai 
ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mal accentuate în cursul 
duoă-amiezelor, cînd va ploua 
slab. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

PRONOSPORT
C'ÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

NR. 27 DIN 4 IULIE 1971
GATEGORIA I : (12 rezultate) 1 

variantă 10 la sută a 40 787 lei.
CATEGORIA a Il-a : (11 rezultate) 

20 variante 10 la sută a 2 447 lei.
CATEGORIA a IlI-a : (10 rezultate) 

50.80 variante a 1 445 lei.

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

A început construcția 
sălii sporturilor 

din Bacău
Ieri, în prezența reprezentanților 

organelor locale de partid și de stat, 
la Bacău a început construcția unei 
moderne săli de sport, in centrul 
complexului sportiv „23 August". 
Noua sală este prevăzută cu un te
ren de 44X22 metri, cu o funcționa
litate multiplă și polivalentă : pen
tru jocuri sportive (volei, handbal, 
baschet), cit și pentru spectacole. 
Tribuna, dispusă numai pe una din 
părțile laterale a terenului, va 
avea 2 000 locuri. Proiectul — reali
zat de DSAPC Bacău, sub condu
cerea arh. Gh. Chira — prevede so
luții ingenioase de realizare a con
strucției : prefabricate de înaltă 
tehnicitate (dublu arc parabolic, cu 
o deschidere de 72 metri), scaune 
turnate din masă plastică etc.

ATLETISM

MECIUL EUROPA - 
AMERICA, LA BONN

Un purtător de cuvint al oficialită
ților sportive din R. F. a Germaniei, 
Fntz Bruese. a declarat reprezentan
ților presei internaționale că orașul 
Bonn va găzdui, in zilele de 18 și 19 
august, intilnirca de atletism dinlre 
&elec',ionalele Europei șl Amerlcii. El 
a precizat că in prezent se pun la 
punct ultimele probleme de organi
zare care vor reveni federației d& 
specialitate din R. F. a Germaniei 
Meciul «e va desfășura pe marele 
stadion al orașului, care posedă o 
pistă de tartan. In tribunele aces
tei baze sportive pot lua loc aproxi
mativ 25 000 de spectatori. Organiza- ] 
•orii au decis să suplimentezi mă- J 
rirea capacității cu tribune demonta- I 
bile, care mai pot adăposti 10 000 dt- I 
spectatori. '

Campionatul mondial 
de scrimă

Marți, in sferturile de finală ale 
probei masculine de floretă din ca
drul campionatelor mondiale de scri
mă de la Viena, sportivii români Țiu 
și Haukler nu au obținut calificarea 
pentru semifinalele competiției. Tot 
ieri au început și întrecerile probei 
individuale de sabie. în primele doua

tururi au fost înregistrate citeva re
zultate surpriză, printre eliminați fi- 
gurind Nilcă, Vintilă și Budahazi. dir. 
echipa României.

în primul tur, C. Nicolaie (Româ
nia) a reușit să ciștige una din serii, 
totalizind 3 victorii.

IN CITEVA RINDURI
CURSA INTERNAȚIONALA MO- 

TOCICLISTA de 24 de ore, desfășu
rată in circuit la Barcelona, a fost 
ciștigată de italienii Brettoni și An- 
giolvini, care au concurat pe o mo
tocicletă „Laverda" de 750 cmc. Ei 
au parcurs 2 606,176 km (687 ture) cu 
o medie orară record de 108,590 km

Pe locurile următoare s-au clasat 
Brown-Rollason (Anglia) pe „B.S.A."- 
500 cmc, Cretti (Italia)-Wittich (An
glia) pe „Laverda"-750 cmc și Borel- 
Schreyer (Elveția) pe „Laverda‘‘-750 
cmc.

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA TRAVEMlJNDE 
(R. F. a Cermaniei). Proba de sim
plu bărbați s-a încheiat cu victoria 
jucătorului vest-german Harald Ei- 
schenbroich, învingător în finală cu 
7—9. 3—6. 6—0, 7—5, 6—3 in fața 
compatriotului său Karl Meiler. Par
tida a durat trei ore și jumătate. In 
finala probei de simplu femei, tenis- 
mana vest-germană Helga Masthoff- 
N iessen a dispus cu 6—8, 6—2, 6—2 
de finlandeza Brigitta Lindstroem.

în celelalte finale disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
dublu femei : Lesley Hunt (Austra
lia), Nirupa Mankad (India) — Edith 
Szorenyi. Elisabeth Szell (Ungaria) 
6—4. 7—5 ; dublu bărbați : Plotz,
Pohman (R. F. a Germaniei) — 
Meiler, Elschenbroich (R. F. a Gei- 
maniei) 6—2 2—6 6—3.

ÎN CADRUL LUCRĂRILOR CON
FERINȚEI EUROPENE DE PE LIN
GĂ FEDERAȚIA INTERNAȚIONA
LA DE BASCHET, care au avut loc 
în Finlanda la Rovaniemi, s-a stabi
lit ca în cadrul aniversării a 40 de 
ani de la Înființarea forului Inter
național să se desfășoare anul vii
tor patru întilnirl Intre selecționa
tele masculine ale Europei și S.U.A. 
Aceste intilniri vor avea loc la 18 
iunie la Roma. 21 iunie la Belgrad,

23 iunie la Parts și 25 iunie la Ma
drid.

PESTE 100 000 DE SPECTATORI 
au urmărit la Madrid finala „Cupei 
Spaniei" la fotbal, In care s-au in
tilnit formațiile F. G. Barcelona și 
Valencia. La capătul unui joc echili
brat, fotbaliștii de la F. C. Barcelona 
au obținut victoria cu scorul de 4—3 
(după prelungiri). La pauză. Valen
cia a condus cu 1—0, iar după 90 de 
minute de joc scorul a fost egal : 
2—2. Golurile echipei învingătoare 
au fost marcate de Fuste (min. 56). 
Zabalza (min. 70 și 98) și Alfonseda 
(min. 112). Pentru Valencia au în
scris : Claramunt (min. 22 din lovi
tură de la 11 m), Paquito (min. 43) 
și Valdez (min. 101).

De remarcat că echipa F. C. Bar
celona cucerește pentru a 17-a oară 
trofeuL

LA GSTAAD au început campio
natele Internaționale „open" de tenis 
ale Elveției. In prima zi de între
ceri au fost înregistrate rezultate 
scontate, favorițll obținind victorii 
relativ ușoare. Campionul australian 
Roy Emerson (favoritul nr. 2 al con
cursului) l-a eliminat cu 3—6. 6—4, 
6—1 pe americanul Larry Collins, 
maghiarul Istvan Gulyas l-a invins 
cu 6—1, 6—1 pe sud-africanul Derek 
Schroeder, iar americanul Fran.t 
Sedgman a dispus cu 6—2, 6—4 de 
elvețianul Mathias Werren. Alte 
rezultate : Dibley (Australia) — 
Coebergh (Elveția) 7—5. 6—4 ; Dent 
(Australia) — Yamagi (Japonia) 6—4, 
6—1 : Boroviak (S.U.A.) — Armltraj 
(India) 4—6. 9—7, 7—5 ; Ruffels 
(Australia) — Jauffret (Franța) 6—4 
6—4.

Tn turneul feminin. Fiorella Bonl- 
celli (Peru) a intrecut-o cu 6—2. 
6—1 pe Brenda Kirk (Republica Sud- 
Africanâ), iar Laura Rossouw (Repu
blica Sud-Africană) a invins-o cu 
6—1. 6—1 pe Ingrid Sadlon (Elveția),

Un an de la semnarea noului Tratat de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală

dintre România și U. R. S. S.

Sub semnul prieteniei 
si colaborării româno-sovietice

Deschiderea simpozionului național pe tema ■■

„CERCETAREA VIITORULUI Șl PLANIFICAREA
PE TERMEN LUNG"

Marți s-au deschis la Piatra Neamț 
lucrările Simpozionului național, pe 
tema „Cercetarea viitorului și plani
ficarea pe termen lung". Simpozionul, 
care se desfășoară sub egida Acade
miei de științe sociale și politice și 
Ministerului tnvățămîntului, reunește 
economiști, sociologi, matematicieni, 
cercetători, cadre didactice universi
tare, precum și specialiști din dome
niul cercetării viitorului și planifi
cării pe termen lung din România 
și din alte țări europene.

Reuniunea își propune un larg 
schimb de idei in probleme privind 
prognoza dezvoltării economice și so
ciale, perspectiva dezvoltării societății 
in condițiile revoluției științifice și 
tehnice contemporane.

Participanții la simpozion au fost 
salutați de prof. univ. dr. docent Pa
vel Apostol, din partea Comitetului de 
organizare, Ștefan Boboș, președintele 
Consiliului popular județean Neamț. 
Arne Sorensen, secretar general al 
Comitetului permanent a] Conferin

ței mondiale de cercetare a viito
rului. Au mai rostit cuvinte de sa
lut Bertrand de Jouvenel, președinte 
al Comitetului permanent al Confe
rinței mondiale de cercetare a viito
rului. și alți oaspeți de peste hotare.

Prof. univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, a transmis partici- 
panților un mesaj cordial de salut in 
care se relevă, printre altele, că 
prognoza socială este (posibilă în toa
te țările lumii. însă caracterul aces
tei prognoze depinde de natura sis
temului social.

După ședința plenară, lucrările sim
pozionului au continuat în grupe de 
lucru, precum și in cadrul unei mese 
rotunde.

Seara, președintele Consiliului popu
lar județean Neamț a oferit o recep
ție in cinstea participanț.ilor la simpo
zion.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

PREMIILE FESTIVALULUI REPUBLICAN 
AL UINEClUBURIlOlt PIONIEREȘTI

Marți s-a încheiat la Sibiu cea de-a 
treia ediție a Festivalului republican 
al cinecluburilor pionierești, organi
zat de Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor. Timp de patru zile 
au fost vizionate peste 70 de filme 
realizate de membri ai 37 de cineclu- 
buri din întreaga țară, manifestare 
mareînd, față de edițiile anterioare, 
o evidentă creștere cantitativă și ca
litativă a mișcării de cineamatori în 
rindul purtătorilor cravatelor roșii. 
Juriul, prezidat de regizorul Geo 
Saizescu, președintele Comisiei cinc- 
cluburi din cadrul Asociației cineaș
tilor. a decernat principalele premii 
oferite de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor.

Premiul intii, pentru cel mai bun 
film artistic, a fost acordat peliculei 
„O glumă pe minut", realizat de ci- 
neclubiștii Casei pionierilor din Si
biu, care au obținut cu acest film și 
Diploma pentru popularitate. La ca
tegoria „Filme documentare și repor
taje" premiul I a revenit documen
tarului „13 mai 1970", realizat de ci- 
neclubul Casei pionierilor din Tîrgu 
Mureș. Peliculele „Boul și vițelul"

și „Gelozie", realizate de cineclubul 
Casei pionierilor din Timișoara, au 
primit premiul intii pentru cele mai 
bune filme de animație. Au fost de
cernate, de asemenea, alte 18 premii 
și diplome ale C.N.O.P., precum și 
premiile speciale oferite dc Comite- 
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ministerul Tnvățămîntului, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor, ziarul „Scînteia Tineretului" 
și Asociația cineaștilor.

In afara concursului n participat 
și o delegație din Anglia, căreia i-au 
fost conferite Diploma de participare 
acordată de C.N.O.P. și o cupă ofe
rită de cineclubul Casei pionierilor 
din Cîmpulung Moldovenesc.

In timpul festivalului a avut loc, 
de asemenea, un colocviu in cadrul 
căruia au fost discutate probleme le
gate de îmbunătățirea activității in 
cinccluburile pionierești, specificul a- 
cestel activități, problemele metodice 
deosebite pe care le ridică, dotarea 
tehnică a caselor pionierilor, rolul 
instructorului In realizarea filmelor 
pionierești.

(Agerpres)

Data de 7 iulie 1970 se înscrie ca 
un eveniment major in cronica re
lațiilor romftno-sovietice, ea marcind 
un moment de o deosebită însemnă
tate : semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre statele noastre socia
liste. Dezvoltlnd prevederile esenția
le ale primului tratat încheiat in 
1948. — care a asigurat un amplu 
cadru politico-juridic pentru întă ■ 
rirea colaborării româno-sovietice. 
în interesul ambelor popoare — a- 
cest important document a erect 
noi oremise și a deschis pers - 
pective largi și rodnice pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și a- 
lianței trainice dintre pouoarele 
român și sovietic, pentru intensifi
carea și amplificarea relațiilor de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică reciproc avantajoasă. a 
schimbului de valori materiale și 
spirituale dintre cele două țări.

Așa cum este bine cunoscut, parti
dul și guvernul țării noastre, poporul 
român dau o înaltă prețuire întăririi 
prieteniei frățești și colaborării mul
tilaterale cu popoarele Uniunii So
vietice. Avînd adinei rădăcini in tre
cutul istoric, prietenia dintre po
poarele noastre s-a adincit continuu 
ca urmare a legăturilor de eolidari- 
tate intemaționalistă dintre mișcă
rile muncitorești, dintre partidele 
comuniste din cele două țări, fiind 
pecetluită pentru totdeauna prin sin- 
gele vărsat în comun de ostasii ro
mâni și sovietici in lupta pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
României. în marea bătălie a po
poarelor pentru zdrobirea fascismu
lui.

In anii construcției socialiste, re
lațiile politice, economice, cultural- 
științifice dintre România și U.R.S.S. 
au cunoscut o amplă si multilaterală 
dezvoltare, avînd la temelie comu
nitatea de orinduire. ideologia co
mună marxist-leninistă, aceleași țe
luri — socialismul și comunismul.

O puternică înrîurire asupra dezvol
tării prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre au legă
turile frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Poporul român a urmărit și urmă
rește cy caldă simpatie vasta activi
tate creatoare depusă de popoarele so
vietice, sub conducerea P.C.U.S., se 
bucură din inimă de victoriile lor 
pe calea construirii comunismului. 
Sint cunoscute rezultatele remar
cabile obținute de U.R.S.S., care s-a 
dezvoltat ca o putere economică de 
prim rang și ale cărei înfăptuiri teh- 
nico-științifice reprezintă o contribu
ție de cea mai mare importanță la în
tărirea sistemului socialist, la creșterea 
forțelor socialismului în lume, la întă
rirea forțelor antiimperialiste. Ace
luiași țel îi slujesc și succesele dobîn- 
dite de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în e- 
dificarea unei industrii moderne, in 
dezvoltarea științei, tehnicii și cultu
rii. in toate domeniile de activitate. 
Realizările celor două țări oferă noi și 
noi posibilități pentru extinderea și 
diversificarea colaborării economica 
reciproc avantajoase, pentru adinci- 
rea cooperării in producție, pentru 
diversificarea continuă a acestor re
lații fructuoase. Amplitudinea co
laborării noastre se reflectă preg
nant și în faptul că Uniunea Sovie
tică ocupă în mod constant primul 
loc în comerțul exterior al Româ
niei. Paralel, cunosc o permanentă 
dezvoltare colaborarea tehnico-ști- 
ințifică, legăturile culturale ro
mâno-sovietice, factor important în 
adîncirea cunoașterii reciproce. în 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

Noul tratat româno-sovietic, sem
nat in urmă cu un an, a statornicit 
un cadru propice pentru intensifica
rea tuturor acestor relații, pentru 
amplificarea colaborării româno-so
vietice pe multiple planuri.

Tn spiritul prevederilor tratatului, in 
cursul anului ce a trecut au fost în
cheiate un șir de noi și importante 
acorduri economice, au continuat să 
crească schimburile comerciale, și-au 
găsit concretizarea o serie do acțiuni 
de cooperare in producție, s-au orga
nizat la București și la Moscova ex
poziții reciproce ale realizărilor eco
nomice, au avut loc schimburi de

delegații din diferite domenii de acti
vitate etc. Așa cum sc stipulează in 
tratat, țările noastre vor dezvolta in 
viitor colaborarea pe plan poli
tic, economic, cultural, vor adinei 
cooperarea in producție și tehnico- 
științifică, vor lărgi, in continuare, co
laborarea pe tărimul învățămintului. 
literaturii și artei, ocrotirii sănătății 
și pe alte tărimuri, vor Intensifica 
schimburile de experiență in con
struirea socialismului și comunis
mului.

Exprimînd voința celor două state 
socialiste vecine și prietene de a da 
noi dimensiuni colaborării, noul 
tratat consfințește principiile pe care 
sint clădite relațiile româno-sovic- 
tice. Așa cum se subliniază în pri
mul articol. Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste vor dezvolta cola
borarea între ele „pe baza ajutoru
lui frățesc, avantajului reciproc, res
pectării suveranității si independen
tei naționale, egalității în drepturi șl 
neamestecului reciproc în treburile 
interne" — întreaga experiență a 
vieții confirmînd rodnicia acestor 
principii ale marxism-leninismului și • 
internaționalismului proletar, impor
tanța lor penteu întărirea continuă a 
colaborării rodnice, ca și a sentimen
telor de stimă și prietenie reciprocă, 
de unitate tovărășească.

Consfințind alianța dintre cele două 
țări, tratatul a prevăzut că in cazul 
în care una dintre părți va fi supusă 
unui atac armat din partea unui stat 
sau grup de state, cealaltă țară, exer- 
citindu-și dreptul inalienabil Ia auto
apărare individuală sau colectivă, ii 
va acorda neîntîrziat — în confor
mitate cu principiile Cartei O.N.U. — 
ajutor multilateral prin toate mij
loacele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv militar, pentru respingerea 
atacului armat.

întărirea continuă a legăturilor de 
prietenie dintre România și Uniunea 
Sovietică se încadrează organic in 
uolitica externă a partidului și sta
tului nostru care, așa cum se știe, 
militează hotărît, perseverent, pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
frățești cu toate țările socialiste, îsi 
aduce contribuția la întărirea uni
tății sistemului socialist, a coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
an t i i m peria liste.

Noul tratat româno-sovietic con
semnează angajaniențul celor două, 
țări de a dezvolta și adinei și în vii-5 
tor colaborarea 'eibndniidă în cadrul? 
C.A.E.R.. hotărirea de a dezvolta 
alianța cu celelalte state participan
te la Tratatul de la Varșovia. Tot
odată. tratatul exprimă hotărirea 
țărilor noastre de a acționa pentru 
promovarea unității și coeziunii țări
lor socialiste, factor primordial al 
forței și capacității de înrîurire a 
sistemului mondial socialist, al creș
terii tuturor forțelor progresului și 
păcii.

Prin prevederile sale, noul tratat 
constituie un important aport in 
lupta pentru zădărnicirea politicii 
imperialiste, pentru preir.timpinare i 
unei noi conflagrații mondiale, pentru 
apărarea libertății și independenței 
popoarelor, a dreptului lor impre
scriptibil de a-și decide singure des
tinele. Tratatul afirmă principiile 
coexistenței pașnice, exprimă hotă
rirea celor două țări de a acționa 
pentru extinderea colaborării eu 
statele continentului nostru, cu cele
lalte state, fără deosebire de regim 
social-politic, de a-și aduce contribu
ția la rezolvarea problemelor litigioa
se dintre state prin mijloace pașnice, 
pe calea tratativelor, la consolidarea 
păcii și securității în Europa și pe 
glob, la înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale.

împlinirea unui an de la semna
rea noului ' tratat româno-sovietic 
constituie un prilej pentru poporul 
nostru de a transmite popoarelor so
vietice urări de noi succese în opera 
de construcție a comunismului, pentru 
continua înflorire a patriei lor, d<» 
a-și exprima convingerea că priete
nia româno-sovietică se va dezvol
ta continuu, spre binele și in inte
resul ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcij în lume.

Dumitru ȚINU
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LA BUȘTENI

COMPLEX TURISTIC
PENTRU TINERET

PLOIEȘTI (corespondent ul 
„Scînteii", Constantin Căpraru). 
în frumoasa stațiune Bușteni se 
construiește un complex turistic 
pentru tineret. După cum aflăm 
de la ing. Ion lorga, directorul 
T.C.M Prahova, care a contrac
tat lucrarea, noul obiectiv va 
fi unul dintre cele mai mari d? 
acest gen din țară și va avea 
o arhitectură originală (proiec
tant arh. Mircea Chirițolu, de 
la Institutul de proiectări Plo
iești). care se va încadra ar
monios In peisajul montan în
conjurător. Complexul va cu
prinde două corpuri de clădiri 
cu mal multe nivele, care vor 
urca în trepte pe un pinten de 
deal ; capacitatea de cazare va 
fi de 200 de locuri, in camere 
confortabile cu două paturi, iar

in pavilionul-restaurant (dotat 
cu bucătării moderne, labora
toare. camere frigorifice, de
pozite de alimente etc.) vor pu
tea lua masa 400 de tineri tu
riști. Oaspeții vor mai avea la 
dispoziție săli de recepție, de au
diții muzicale, 
bar cu 100 de 
complexului se 
renuri pentru 
handbal, volei, --------------
zonul alb va funcționa un pa
tinoar amenajat cu instalații 
moderne.

La ridicarea importantului 
obiectiv turistic își aduce con
tribuția voluntară tineretul din 
județul Prahova. Tn 1972 com
plexul își vs putea primi oas
peții El va fi prima bază tu
ristică a tineretului de ne Va
lea Prahovei

de lectură, un 
locuri. în jurul 
vor amenaja te- 
tenis de cîmp. 
baschet ; In se

La București a luat ființă o 
nouă Întreprindere de reclamă 
șl publicitate a cooperației de 
consum — „RECOOP" (cu se
diul in str. Dr. Burghelea nr. 3 
— sector 3). întreprinderea are 
ca obiect de activitate concepe
rea, proiectarea și executarea 
de mijloace de reclamă și pu
blicitare, precum și sprijinirea 
și coordonarea acțiunilor de 
reclamă atit ale întreprinderilor 
și organizațiilor din sistema 
cooperației de consum, cit și a 
altora.

Prin intermediul RECOOP se 
poate asigura o publicitate efi
cientă in toate domeniile de ac
tivitate. Avînd in vedere că 
reclama publicitară constituie 
un mijloc important de infor
mare a populației și de stimu
lare a vinzărilor. a cererilor dc 
prestări-servicii, a achizițiilor 
de produse, RECOOP pune la 
dispoziția întreprinderilor și or
ganizațiilor cooperație] de con
sum o gamă variată de forme 
publicitare : anunțuri în presa 
cotidiană, precum și in publi
cații periodice de orice fel ; pu
blicitate prin radio (anunțuri 
simple, pe fond muzical, dialo
guri, cintece-reclamă) : filme 
publicitare pentru televiziune* 
filme de desene animate etc. ; 
filme de reclamă pentru cine
matografe pe 35 mm sau pe 
16 mm ; diapozitive pentru pro
iecții : tipărituri cu caracter du-

blicitar, de orice gen (broșuri, 
pliante cu texte și ilustrații, a- 
gende de buzunar și calendare 
de birou, semne de carte, flutu
rași. afișe, afișele pentru tram
vai și alte mijloace de tran
sport. imprimate cu antet pu
blicitar pentru corespondență, 
etichete, pungi și hirtie de am
balaj, etichete de prețuri etc.) ; 
panouri stradale, panouri pen
tru litoral și stațiuni balneo
climaterice, pentru stadioane 
etc. ; placate c.u texte de re
clamă pentru interioarele uni
tăților ; publicitate pe cutii de 
chibrituri ; obliterare pe plicuri 
publicitare ; executarea de in
signe. drapele-fanioane. atenții 
publicitare (brelocuri, suporți 
de calendar, presse-papier, 
coupe-papier).

tn afara acestor forme de re
clamă și publicitare, RECOOP 
execută și lucrări de decorațiuni 
pentru vitrine, interioare de 
unități, acordă asistență tehnică 
vitrinlerilor și dacoratorilor, or
ganizează „Parada modei", 
schimburi de experiență pe di
verse teme, concursuri pentru 
stimularea vinzărilor. cocktail- 
uri cu caracter publicitar etc.

Pentru a benef'cia de servi
ciile RECOOP. este necesară a- 
nunțarea din timp a solicitărilor 
pe linie de publicitate și comu
nicarea propunerilor dc comenzi 
care vor facilita si garanta 
executarea lor.



viața internațională
Vizita ministrului de externe GENEVA

al României in R. P. Polonă Lucrările
„Săptămina Bucureștiului

CC

Ministru] afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a plecat marți la amiază în 
R. P. Polonă, unde va face o vizită 
oficială de prietenie, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Polo- 
luel. Stefan Jedrychowxki. El este în
soțit de Nicolac Ecobescu, adjunct a.l 
ministrului afacerilor externe.

Pe aeroportul Otopeni din Bucu
rești. ministrul român a fost condus 
de George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, do 
adjuncți ai ministrului și funcționari 
superiori dîn MAE.

Erau prezenți Însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Polone la 
București. Marian Nitecki, și mem
bri ai ambasadei.

In aceeași zi, pe aeroportul Okecie, 
oaspeții români au fost întimpinați de 
Stefan Jedrychowski, St. Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori din

S.U.A. nu vor reuși
să determine

viitorul Indochinei
declara premierul Norvegiei

M.A.E. Au fost prezenti Marin Mi
hai. ambasadorul României la Var
șovia. și membri ai ambasadei. pre
cum și J. Ochcduszko. ambasadorul 
Poloniei la București.

într-o scurtă declarație făcută la 
sosire reprezentanților presei, postu
rilor de radio și televiziune din Polo
nia, tovarășul Corneliu Mănescu a 
exprimat satisfacția in legătură cu 
vizita pe care o face in Polonia, sub
liniind, printre altele, că așteaptă 
convorbiri sincere, fructuoase, cu 
Stefan Jedrychowski și cu alte perso
nalități poloneze. Ministrul de exter
ne român a exprimat convingerea că 
aceste convorbiri vor fi încununate 
de succes, in vederea consolidării și 
dezvoltării relațiilor dintre România 
și Polonia. Tovarășul Corneliu Mă
nescu a arătat că se va proceda și 
la un schimb util de păreri in pro
bleme internaționale. „Un schimb de 
păreri intre țările noastre nu poate 
fi decit deschis, sincer și util, con
stituind astfel o contribuție la întă
rirea relațiilor dintre cele două țări 
și, totodată, o contribuție la întărirea 
unității țărilor socialiste", a spus mi
nistrul român.

în aceeași zi, ministrul român a 
depus o coroană la Mormintul eroului 
necunoscut După-amiază, tovarășul 
Corneliu Mănescu, împreună cu per
soanele ce îl însoțesc și cu ambasa
dorul României la Varșovia, Marin 
Mihai, au făcut, la sediul M.A.E., o 
vizită de curtoazie lui Ștefan Je- 
drychowski.

pentru dezarmare

OSLO 6 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Norvegiei, Trygye Bratteli. 
a declarat, intr-un interviu acordat 
agenției United Press International, 
■ < războiul dus de S.U.A. in Indo
china „este o afacere profund ne
plăcută, căreia trebuie să i se pună 
capăt". Pronunțîndu-se pentru re
tragerea tuturor trupelor americane 
din Indochina, premierul norvegian 
a spus : „Statele Unite nu vor reuși 
sâ determine viitorul Indochinei. 
Acest lucru va fi făcut de forțele 
sociale si politice din regiune". „Na
țiunile trebuie să-și aleagă singure 
propriul lor viitor, a spus el, indi
ferent dacă ele creează guverne ori 
sisteme sociale care nouă ne plac sau 
ne displac'.

Primul ministru Bratteli a spus, 
pe de altă parte, că. în lunile urmă- 
toare. guvernul Norvegiei va anun
ța hotărirea de a stabili relații di
plomatice cu R.D. Vietnam : el și-a 
exprimat, totodată, convingerea că 
această decizie va fi sprijinită de o 
majoritate in parlament.

GENEVA 6 
au continuat 
Comitetului pentru dezarmare. Pre- 
cizind poziția Japoniei față de an
samblul negocierilor, șeful delega
ției nipone, ambasadorul Hiroto 
Tanaka, a declarat că „clementul 
principal al măsurilor tn favoarea 
dezarmării ii constituie dezarmarea 
nucleară". El s-a pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor în direcția 
soluționării problemelor pendinte de 
dezarmarea nucleară și a propus, ca 
o primă măsură, interzicerea ime
diată a experiențelor nucleare sub
terane avînd o putere superioară ni
velului ce poate fi in prezent detec
tat și identificat.

Șeful delegației japoneze s-a re
ferit apoi la rezoluția privind con
secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității in lume, adoptată de A- 
dunarea Generală a O.N.U. la se
siunea a XXV-a. la inițiativa Ro
mâniei.

La rindul său. delegatul S.U.A., 
ambasadorul James F. Leonard, s-a 
referit — într-o scurtă intervenție — 
la problema controlului asupra inter
zicerii armelor chimice.

Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva Iși va continua lucrările 
miercuri, intr-o ședință de infor
mare. consacrată problemei contro
lului armelor chimice.

(Agerpres). — Marți 
la Geneva lucrările

încheierea convorbirilor
dintre delegațiile

P. C. U. S. si P. C. Francez

la Belgrad
• 0 DELEGAȚIE A CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI, CONDUSA DE TOVARĂȘUL DUMITRU POPA, 

IN CAPITALA R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 6 — Corespondentul 

Agerpres, G. Ionescu, transmite : în 
capitala R.S.F. Iugoslavia a fost inau
gurală marți, intr-un cadru festiv, 
„Săptămina Bucureștiulul la Belgrad".

Pentru a participa la această ma
nifestare, la Belgrad a sosit o dele
gație a Consiliului popular al muni
cipiului București, condusă de tova
rășul Dumitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei. In gara Dunav, dele
gația a fost salutată de Branko Pe- 
șici, președintele Skupștinei orașului 
Belgrad, de alte cadre de conducere 
a Skupștinei. A fost prezent ambasa
dorul român în R.S.F.I. Vasile Șan- 
dru.

între delegația Consiliului popular 
al municipiului București, condusă de 
tovarășul Dumitru Popa, și delegația 
Skupștinei orașului Belgrad, condusă 
de tovarășul Branko Pcșici, au avut 
loc apoi convorbiri in cursul cărora 
cele două părți și-au împărtășit preo
cupările privind buna administrare și 
dezvoltarea economico-socială a ora
șelor pe care le gospodăresc și au 
examinat posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării reciproce și a schim
bului de experiență in domeniile e- 
dilitar-urbanistic și social-cultural.

Președintele Skupștinei orașului 
Belgrad, Branko Peșici, a oferit în 
onoarea primarului general al Capi
talei, tovarășul Dumitru Popa, și a 
membrilor delegației, un dejun.

Seara, la centrul de cultură al ora
șului Belgrad a avut loc, în prezența 
cadrelor de 
orășenești.

conducere a Skupștinei 
a altor personalități

proeminente din capitala iugoslavă, 
a șefilor misiunilor diplomatice și a 
altor membri ai Corpului diplomatic 
acreditați la Belgrad, a unei nume
roase asistențe, festivitatea oficială 
de deschidere a „Săptâminii Bucu- 
reștiului la Belgrad" și a expoziției 
„București-'71". în cuvintul rostit cu 
acest prilej, președintele Skupștinei 
orașului Belgrad, Branko Peșici, a 
subliniat că „Săptămina Bucureștiu- 
lui la Belgrad" constituie un eveni
ment aparte ha viața capitalei iugo
slave. „Săptămina" bucurcșteană, a 
spus el. va contribui la adincirea 
prieteniei dintre cele două țări ale 
noastre, țări apropiate nu numai prin 
legăturile de bună vecinătate, ci și 
prin înțelegerea in toate domeniile 
relațiilor reciproce.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Dumitru Popa, care, după ce a arătat 
că Bucureștiul cunoaște ample 
transformări calitative, a spus : 
..Vizita noastră, expoziția pe care o 
inaugurăm, precum și celelalte ma
nifestări organizate sub aceleași 
auspicii constituie încă o contribuție 
la întărirea legăturilor prietenești 
dintre capitalele noastre, dintre cele 
două țări și popoare".

în cursul serii, delegația Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești a luat parte la recepția oferită 
de președintele Skupștinei R. S. Ser
bia. Dragoslav Markovicî, cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a declan
șării insurecției naționale antifascis
te a popoarelor Iugoslaviei.

TIRANA 6 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.T.A., la 
Tirana a fost dat publicității proiec
tul de directive al celui de-al Vl-loa 
Congres al Partidului Muncii din 
Albania, cu privire la cel de-al V-lea 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei și culturii naționale pentru anii 
1971—1975.

Proiectul subliniază că sarcinile 
celui de-al patrulea plan cincinal au 
fost realizate cu succes și că, in nu
meroase ramuri ale economici națio
nale, ele au fost depășite. în 1970. 
produsul industrial brut a fast cu 83 
la sută mai mare decit in 1965, in- 
registrind un ritm mediu anual ie 
creștere de 12.9 la sută. Producția 
agricolă globală a sporit in anul ce 
a trecut cu 33 la sută față de 1965. 
iar venitul 
sută.

Proiectul

național cu circa 55 la

de directive arată, In

continuare, că principalele sarcini 
ale dezvoltării economiei și culturii 
in cel de-al V-lea plan cincinal con
stau in asigurarea dezvoltării gene
rale a economiei naționale pe calea 
edificării integrale a societății socia
liste, ridicind nivelul său de activi
tate și inaintind cu pas ferm pe ca
lea ce duce la transformarea Alba
niei dintr-o țară agrar-industrială 
intr-o țară industrială și agrară. Jn 
1975. In comparație cu anul 1970, 
produsul industrial braț va trebui să 
crească cu 60—65 la sută, producția 
globală agricolă cu 50—55 la sulă, 
iar venitul național cu 55—60 la șută, 
în cursul următorului plan cincinal, 
se arată in proiect, va trebui dezvol
tată industrializarea socialistă a tă
rii, considerind industria ca ramură 
conducătoare a dezvoltării economici 
naționale și acordind prioritate pro
ducției mijloacelor de producție.

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI

Al P. C. R. ÎN R. P. BULGARIA

CHILE

OAMENII MUNCII ISI EXPRIMA SPRIJINUL

WASHINGTON 6. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie. trans- 
mi*e : „Trebuie să fixăm o dată li
mită pentru retragerea totală din 
Vietnam.*', este titlul unui articol 
publicat în ..New York Times" de 
către Charles W. Yost, fost ambasa
dor al Statelor Unite la O.N.U.. ac- 
tualmente profesor la Institutul de 
relații internaționale Columbia.

Fostul diplomat subliniază că per
petuarea actualului regim din Sai
gon constituie una dintre principa
le!» cauze ale impasului in care se 
află tratativele de pace de la Paris. 
..Cea mai bună cale de a depăși 
acest impas este anunțarea de către 
S.U.A. a hotâririi de a retrage toate 
torțele lor militare din Vietnam și 
a pune capăt oricărei forme de par
ticipare la acest război, pină la 31 
decembrie 1971“.

Charles Yost iși exprimă convin- 
gerea ca ..fixarea unei date ferme 
pentru retragerea cit mai grabnică a 
î-upelor americane este cea mai 
bună cale, și .poate singura, de a 
facilita găsirea unei reglementări po
litice a conflictului și, totodată, de
pășirea impasului in tratativele de 
pace de la Paris. In acest fel am 
putea vietnamiza pacea și nu 
războiul*.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agen
ția TASS a transmis comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
convorbirilor purtate la Moscova in
tre delegația P.C.U.S. și delegația 
P. C. Francez.

întilniri le și convorbirile dintre 
oele două delegații, menționează co
municatul. g-au desfășurat in spiri
tul înțelegerii reciproce și al prie
teniei frățești. In timpul convorbiri
lor. delegațiile au efectuat un 
schimb recioroc de informații pri
vind situația din țările lor, activita
tea lor. Delegația P.C.F. și-a expri- 

solidaritatea cu politica orien- 
in direcția întăririi păcii, creș- 
bunăstării poporului și dezvoi- 
democrației socialiste, promo- 
la cel de-al XXIV-lea Congres

terii 
tării 
vată _ _ . _ „
al P.C.U.S. Delegația P.C.U.S. și-a 
exprimat, la rindul ei, solidaritatea 
cu politica alianței forțelor munci
torești și democratice in lupta pentru 
progres social, democrație și socia
lism, formulată la cel de-al XIX-lea 
Congres al P.C.F.

Comunicatul relevă, in continuare, 
că a avut loc, de asemenea, un 
schimb profund și rodnic de păreri 
in principalele probleme internațio
nale actuale și intr-o serie de pro
bleme politice și teoretice. Cele două 
partide au ho țări t să adincească co
laborarea, să extindă consultările 
reciproce, schimbul de delegații, in
formații etc. Cele două partide, se 
arată in comunicat, vor contribui ac
tiv la dezvoltarea relațiilor priete
nești și multilaterale intre Uniunea 
Sovietică și Franța, pentru a realiza 
pe deplin posibilitățile largi de co
laborare dintre cele două țări, în in
teresul reciproc al popoarelor lor. in

interesul securității in Europa și m 
întreaga lume.

în comunicat se relevă, printre al
tele : Experiența inestimabilă acu
mulată de țările socialiste arată in 
mod convingător că, in conformitate 
cu învățătura marxist-leninistă, con
struirea socialismului se bazează pe 
principii generale și că, totodată, ea 
se desfășoară sub diferite forme, in 
conformitate cu particularitățile na
ționale și condițiile istorice din fie
care țară. Fiecare națiune își aduce 
și iși va aduce contribuția pe calea 
spre socialism prin unele particula
rități ale puterii clas®"muncitoare și 
a altor pături ale populației de oa
meni ai muncii, sau altele, prin une
le forme ale democrației sau altele, 
prin unele metode ale transformării 
economice și sociale a societății, sau 
altele.

Succesele și întărirea țărilor socia
lismului joacă un rol hotărîtor in 
evoluția mondială. ceea ce cores
punde intereselor eliberării sociale 
și ale securității tuturor popoarelor. 
Comuniștii sovietici și francezi își 
exprimă solidaritatea profundă cu 
opera de construire a noii societăți 
din țările sistemului socialist, care 
transpun in viață cele mai înalte nă
zuințe ale omenirii, și iși exprimă ho- 
tărirea de a acționa in interesul 
coeziunii tuturor statelor socialiste.

FAȚA DE POLITICA GUVERNULUI ALLENDE

CONVORBIRILE POMPIDOU - BRANDT

lin buchet de trandafiri care nu poate
ascunde spinii disensiunilor"

PRAGA 6 (Agerpres). — Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. l-a primit 
marți pe Mahmud Riad, vicepremier 
și ministru al afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite, aflat intr-o 
vizită oficială la Praga. Cu acest pri
lej, menționează agenția C.T.K., s-a 
făcut un schimb de păreri cu privire 
la situația din Orientul Apropiat și 
alte probleme internaționale ; au fost 
examinate posibilitățile lărgirii și 
întăririi relațiilor dintre R.S. Ceho
slovacă și R.A.U. în aceeași 
Mahmud Riad 
ședințele R.S. 
Svoboda.

__ zi, 
a fost primit de pre- 

Cehoslovace. Ludvik

CHILE 6. — Co-
E. Pop,

SANTIAGO DE 
respondents Agerpres, 
transmite : Consiliul național al eco
nomiei din Chile, întrunit sub pre
ședinția lui Salvador Allende, a 
dezbătut diverse probleme in legătu
ră cu ședința parlamentului din 11 
iulie, convocată pentru a ratifica 
proiectul reformei constituționale 
care consacră naționalizarea marilor 
mine de cupru.

Aspectele politice ale iminentei na
ționalizări a cuprului, efortul nece
sar pentru înlăturarea daunelor pri
cinuite mai ales in agricultură de 
calamitățile naturale, consolidarea 
proprietății sociale din economie și 
impulsionarea producției naționale in 
ansamblul ei reprezintă temele 
principale abordate de președintele 
Allende și de alți membri ai guver
nului Unității Populare in cadrul 
unor întilniri și consfătuiri cu oa
menii muncii, cu reprezentanți ai 
unor organisme economice și sociale.

Cu prilejul unei vizite in orășelul 
muncitoresc Rancagua, președintele 
Allende a vorbit despre măsurile 
necesare pentru redresarea agri
culturii in zonele afectate de inun
dații. cerind oamenilor muncii dis
ciplină și angajare totală in realiza
rea sarcinilor de producție. Refe- 
rindu-se la problemele marilor mine

cuprifere, care vor deveni proprie
tate națională, președintele a spus: 
„Aceasta va fi o zi mare pentru 
Chile — ziua demnității naționale, 
pentru că vom începe că pășim pe 
calea independenței economice defi
nitive a chilienilor".

Un important eveniment politic l-a 
constituit marele miting al oameni
lor muncii din industria textilă. în 
articolul de fond intitulat „Răspunsul 
oamenilor muncii", ziarul „Ultima 
Hora" scrie : „Adunarea muncitori
lor, funcționarilor și tehnicienilor din 
industria textilă a constituit, un răs
puns concludent Ia campania mono
polurilor afectate de măsurile gu
vernului Unității Populare. Există o 
identitate, ca nicicind in trecut, intre 
guvern și oamenii muncii".

GEORGETOWN 6 (Agerpres). — 
Guvernul Guyanei nu va avea răgaz 
atit timp cit nu se va pune capăt 
dominației și exploatării străine și 
cit limp nu vor fi lichidate proprie
tățile deținute de străini, a declarat, 
intr-un discurs radiodifuzat, primul 
ministru Forbes Burnham. Declarația 
a survenit la citeva ore după ce gu
vernul a anunțat preluarea contro
lului asupra societății canadiene de 
bauxită „Damba". Forbes Burnham 
a precizat că naționalizarea acestei 
societăți „reprezintă punerea în a- 
plicare a politicii declarate a guver
nului de a intra in posesia și a con
trola resursele țării".

afacerilor externe, și Saadun Gaidan. 
ministrul afacerilor interne, au în
ceput vizite in R.A.U., Siria, Liban, 
Kuweit, Arabia Saudită, Republica 
Democrată Populară a Yemenului, 
Republica Arabă Yemen, Sudan. Li
bia. Algeria, Maroc și Tunisia. Emi
sarii irakieni sint purtătorii unor 
mesaje adresate de președintele 
Hassan al Bakr șefilor de stat res
pectivi in legătură cu conflictul din 
Orientul Apropiat șl cu problemele 
rezistenței palestinene.

Guvernul peruan a preluat

SOFIA 6 Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : Dele
gația de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Ioachim Moga, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara aL 
P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C 
Bulgar, a făcut o vizită de schimb de 
experiență in R.P. Bulgaria, a fost 
primită marți de tovarășul Peniu Ki- 
rațov, secretar al C.C. al P.C.B.

In timpul șederii in Bulgaria, de
legația a avut întilniri și convorbiri 
la C.C. al P.C.B. cu conducători ai 
secției construcții, transporturi și 
comunicații, la Ministerul Transpor
turilor, Ministerul Construcțiilor și

Arhitecturii și la Comitetul de Stat 
al Planificării ; a vizitat institute de 
cercetări științifice, unități indus
triale și agricole și a avut convorbiri 
cu conducătorii acestora.

♦
Marți Ia prînz, delegația de acti

viști ai P.C.R. s-a înapoiat la Bucu
rești. Pe aeroportul Otopeni, ea a 
fost intimpinată de tovarășul Ion 
Circei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C, al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Plenara C. C
SOFIA 6 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. anunță că la 6 iulie a avut 
loc Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar. Plenara 
a aprobat o serie de propuneri pri
vind candidaturile la posturile de 
președinte și vicepreședinți ai Adu
nării Populare, pentru componența 
Consiliului de Stat, a Consiliului de 
Miniștri, de candidaturi pentru func
țiile de președinte al Tribunalului 
Suprem și procuror general al Bul
gariei, propuneri care urmează să fie

al P. C. Bulgar
supuse aprobării primei sesiuni a ce
lei de-a șasea legislaturi a Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria.

Plenara a aprobat conducerea 
grupului parlamentar al P. C. Bul
gar.

Plenara a eliberat din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.B. pe Stanko 
Todorov, in vederea trecerii sale în- 
tr-o altă muncă. Ca secretar al C.C. 
al P.C.B. a fost ales Gheorghi (Grișa) 
Filipov.

„Relațiile bulgaro-grecești
se dezvoltă cu succes"

DECLARAȚIILE LUI I. BAȘEV

Desfășurată potrivit 
unui calendar presta
bilit. intilnirea de 
două zile dintre pre
ședintele Pompidou și 
cancelarul Brandt poa
te fi încadrată ca. un 
eveniment de rutină 
în evoluția relațiilor 
franco—vest-germane. 

Momentul politic in 
care a avut Ioc acest 
schimb de păreri ii 
conferă insă o semni
ficație deosebită. Ecoul 
recentei răbufniri a 
crizei monetare occi
dentale e departe de a 
te fi stins ; implica
țiile sale nu pot fi 
încă evaluate. In a- 
ceastă atmosferă di
fuză. cînd relațiile fi
nanciare interocciden- 
tale au fost puse la în
cercare. a avut loc, 
după cum se știe, acor
dul de principiu de la 
Luxemburg asupra a- 
derănj Angliei la Pia
ța comună. Cînd, cum, 
in ce condiții va fi ad
misă Londra in comu
nitatea celor șase ? 
Care vor fi șansele in 
viitorul apropiat de 
realizare a Europei 
politice occidentale ? 
Iată tot atitea proble
me care au figurat pe 
agenda convorbirilor 
Pompidou — Brandt.

Intr-un interviu a- 
cordat ziarului ..LE 
MONDE", cancelarul 
Willy Brandt s-a re
ferit la posibilitatea

formării unui ,.guvern 
european", care să 
poată lua hotărîri in 
domeniiei politicii cu
rente și să fie pus sub 
control parlamentar. 
Franța, după cum se 
știe, se opune 
astfel de curs, 
niind caracterul inac
ceptabil al unei ase
menea idei, care ar 
leza suveranitatea na
țională, dreptul de de
cizie in stabilirea pro
priei politici. Din pri
ma zi a convorbirilor 
Brandt — Pompidou se 
pare că tocmai asupra 
acestui 
conturat 
vergențe 
două părți. 
„L’AURO RE" 
in acest sens : Opo
ziția este evidenta in
tre preferința Germa
niei occidentale pen
tru un consiliu fede
ral (guvern) și pozi
ția franceză, care re
fuză să accepte chiar 
și cea mai mică dimi
nuare a puterilor po
litice ce revin fiecărui 
guvern național". La 
rindul său, ziarul
„LE FIGARO" consta
tă că discuțiile au 
relevat un acord asu
pra viitorului Pieței
comune lărgite, dar 
nici o înțelegere asu
pra problemelor mone
tare. Partea franceză 
cere, după cum se 
știe, revenirea mărcii

unui 
subli-

punct s-au 
serioase di- 
intre cele 

Ziarul 
notează

la paritatea fixă. Dis
cuțiile purtate în a- 
ceastă privință in ca
pitala Belgiei intre 
ministrul francez al 
finanțelor, Giscard 
d'Estaing, și omologul 
său vest-german, Karl 
Schiller, au arătat că 
pozițiile sint irecon
ciliabile și că discu
țiile vor trebui reluate 
ulterior, m încercarea 
de a. guși o poziție co- 
nmnă pină la 27 sep
tembrie. cind se va in
tru ni conferința Fon
dului Monetar Inter
național. In legătură 
cu aceasta, cotidianul 
„LA NATION" nota 
cu sarcasm că „toți 
trandafirii pe care can
celarul federal i-ar 
putea oferi interlocu
torului său francez nu 
vor putea ascunde 
spinii pe care Schiller 
și Giscard d’Estaing 
i-au scos la iveală cu 
numai citeva zile îna
inte la Bruxelles". 
Iată de ce ziarul 
„COMBAT" de marți 
consideră că ultima 
parte a convorbirilor 
dintre președintele 
Pompidou și cancela
rul Brandt a fost 
consacrată „dezamor
sării bombei mone
tare".

(Agerpres). — înalte 
printre care

BAGDAD 6 
oficialități irakiene, 
Abdul Karim al Sheikhaly, ministrul

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, și Ci Pin-fei, ministru ad-in- 
terim al afacerilor externe. Pai Sian- 
kuo, ministrul comerțului exterior. 
Cian Si-jo, președintele Institutului 
pentru afaceri externe, au avut o 
întrevedere cu Gough Whitlam, pre
ședintele Partidului laburist din 
Australia, șeful unei delegații a 
P.L.A. care face o vizită în R.P. 
Chineză, anunță agenția China Nouă.

La Helsinki a început 
conferința Academiei inter
naționale pentru pace, 13 
care participă delegați din 33 de țări. 
Conferința, care va dura o lună, va 
studia mijloacele de preintimpinare 
a folosirii forței in relațiile interna
ționale, de rezolvare a diferendelor 
pe cale pașnică și de dezvoltare a 
condițiilor esențiale pentru menține
rea păcii. I

P. DIACONESCU
Paris, 6

0 grevă turnantă, p' re- 
giuni, au declarat peste un milion 
și jumătate de salariați din sectorul 
agricol al Italiei. Pentru primele trei 
zile au încetat lucrul muncitorii a- 
gricoli din Apuglia, Greviștii cer 
înnoirea convenției naționale de lu
cru. garantarea stabilității locului de 
muncă și îmbunătățirea condițiilor 
de trai.

AMMAN.
Iordaniei a avut o 
ministrul marocan 
terne, Youssef Bel 
află intr-o vizită 
zile la Amman.

Regele Hussein al 
întrevedere cu 

al afacerilor ex- 
Abbes, care se 

oficială de trei

LIMA 6 (Agerpres). — Guvernul 
Republicii Peru și-a stabilit controlul 
deplin asupra activității companiei 
britanice „Peruvian Corporation", 
care administra căile ferate din a- 
ceastă țară. Această hotărire a fost 
luată deoarece compania menționată 
nu a mai plătit de multă vreme sala
riile muncitorilor și funcționarilor ei.

Guvernul peruan a înființat o ad
ministrație de stat a căilor ferate.

ATENA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
După încheierea convorbirilor greco- 
bulgare la Sofia, ministrul de exter
ne al Bulgariei, Ivan Bașev, a făcut 
trimisului Agenției ateniene de presă 
o declarație în care se arată : ln 
relațiile ei cu celelalte țări ale Pe
ninsulei Balcanice, inclusiv Grecia, 
R.P. Bulgaria se conduce după con
cepția că, deasupra deosebirilor de re
gim și altor deosebiri ce există intre 
țările balcanice, interesele lor le dic
tează să-și îmbunătățească și să-și 
dezvolte relațiile politice, economice 
și culturale, pe baza egalității, respec
tului reciproc și neamestecului in a- 
facerile interne, a respectului suvera
nității și integrității teritoriale și 
interesului fiecărei țări balcanice. 
Pe această bază, R.P. Bulgaria re
construiește relațiile sale și cu vecina 
ei din sud — Grecia. După părerea 
noastră — a spus ministrul bulgar —

relațiile bulgaro-grecești se dezvoltă 
cu succes. Cu un timp in urmă a 
fost semnat un nou acord comercial 
pe termen lung, schimbul de mărfuri 
crește, s-au incheiat cu succes con
vorbirile asupra soluționării pro
blemei riului Evros, au loc convor
biri pentru conectarea sistemelor e- 
nergetice și pentru exploatarea in 
comun a apelor riurilor Nestot și 
Strimmon, s-a semnat un nou acord 
asupra schimburilor turistice etc.

După părerea noastră, insă, a spus 
ministrul bulgar, există posibilități 
pentru o colaborare și mai largă, in 
special în domeniile economic și al 
comerțului, progresului tehnico-ști- 
ințiflc, turismului și relațiilor cul
turale. Condiții obiective impun să 
fie căutate noi forme de colaborare 
economică, care să corespundă sta
diului actual de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări.

■ ■■■as □ 3 q a a î3 o

agențiile de presă transmit publicii Africa Centrală a bazei mi
litare din localitate, care s-a aflat în 
folosința unor unități franceze pe 
baza unor acorduri bilaterale, din 
anul 1962. în viitor, respectivul obiec
tiv militar se va afla la dispoziția 
forțelor armate naționale.

Aldo Moro la Moscova.
Ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Aldo Moro, care face o vizită 
oficială la Moscova, a fost primit 
marți de Nikolai Podgornii, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., precum și de Ale
xei Kosighin, președintele Consiliului 
de Miniștri — informează agenția 
TASS. în aceeași zi, Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a oferit un prînz în onoarea 
colegului său italian.

Un studiu publicat Ia 
TorOlltO arat& că aproximativ 
4 500 000 de canadieni, dintr-o popu
lație de 25 milioane, trăiesc în sără
cie, dar plătesc o parte mai mare din 
veniturile lor drept impozit decit cei 
care au venituri mari. în studiu — 
elaborat din inițiativa unor membri 
ai Comitetului senatorial federal pen
tru problemele săracilor — se subli
niază că populația canadiană săracă 
plătește 54 la sută din venitul său sub 
formă de impozite directe și indirecte.

Frontului Național Unit al Cambod- 
giei, a primit luni pe Ken Coates și 
Chris Farley, directori ai Fundației 
pentru pace „Bertrand Russell", cu 
care a avut o convorbire prieteneas
că — anunță agenția China Nouă.

0 importantă reorgani
zare a comandamentului 
armatei guineeze 3 ,ost efec- 
tuată de Ahmed Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea — a anunțat 
radio Conakry. Generalul Keita Kou- 
mandian, șeful statului major inter- 
arme și șef al Cabinetului militar 
al președintelui republicii, a fost pus 
in retragere și înlocuit cu generalul 
Namory Keita, fost șef de stat major 
al armatei terestre. Titularii altor 
opt posturi ale înaltului comanda
ment au fost, de asemenea, in- 
locuiți.

In Irlanda de Nord au 
avut loc noi incidente ln 
noaptea de luni spre marți. La Bel
fast, un grup de tineri din cartierul 
locuit de catolici a atacat cu pietre 
două automobile ale poliției, rănind 
pe unul dintre șoferi, iar la London
derry persoane neidentificate au des
chis Tocul asupra unei sentinele bri
tanice. In aceeași noapte, în cartie
rul Falls Road din Belfast au explo
dat două bombe, fără a provoca insă 
victime.

Generalul Tikka Khan, 
guvernator al Pakistanului oriental 
și administrator al legii marțiale, a 
făcut luni o vizită in orașele Chua- 
danga, Natore și Rajshai, din Pa
kistanul de est. El a fost însoțit de 
reprezentanți ai O.N.U., ai Ligii So
cietăților de Cruce Roșie, precum și 
de un comisar al Pakistanului orien
tal, însărcinat cu operațiunile de 
ajutorare a populației afectate de 
incidentele care au avut loc in a- 
ceastă regiune.

Louis Armstrong a încetat 
din viața '""t* la domiciliul său 
din New York. Celebrul trompetist 
american își sărbătorise duminică 71 
ani de viață.
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Norodom Sianuk, ’cful sto
tului cambodgian și președintele

La Bangui 3 3vut loc cere_
monia predării către autoritățile Re-
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0 delegație a Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), condusă de Samora 
Machel, președintele FRELIMO, 
a făcut o vizită la Roma, la invita
ția C.C. al P.C. Italian, unde a avut 
convorbiri cu Giorgio Amendola și 
Giancarlo Pajetta, membri ai Direc
țiunii partidului.

LA VALLETTA 6 (Agerpres). 
— Luni scara au luai sfirșit lu
crările celei de-a doua confe
rințe „Pacem in maribus“, or
ganizată în capitala Maltei, La 
Valletta, și consacrată elaboră
rii unei „carte constituționale'* 
a mărilor și oceanelor, dincolo 
de limita apelor teritoriale.

în cadrul lucrărilor, prezidate 
de H. Shirley Amerasinghe. pre
ședintele Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea pașnică a teri
toriilor submarine, participant!! 
au dezbătut o seric de probleme 
legate de potențialul economie 
al mărilor și oceanelor, polua
rea Mării Medlterane, cercetă
rile științifice oceanografice etc.
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