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ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C. C. AL P. C. R.
In ziua de 14 septembrie 1971 a avut 

loc ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat miniștri, șefi de secții la 
C.C. al P.C.R., conducători ai unor insti
tuții centrale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dezbătut și aprobat: proiectul legii cu 

privire la organizarea și conducerea uni
tăților socialiste de stat — îmbunătățit în 

urma dezbaterii publice; proiectul legii cu 
privire la gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovizionarea 
tehnico-materială ; proiectul decretului 
privind siguranța în funcționare a mași
nilor, utilajelor, instalațiilor, aparaturii de 
măsură, control și automatizare din uni
tățile socialiste de stat; proiectul decre
tului privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Ministerului Aprovizionării
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul francez 

Emile Guikovaty

LA ÎNCEPUT DE NOU AN ȘCOLAR

Tehnico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe ; proiectul decre
tului privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
hotărît ca proiectele de legi să fie supuse 

spre dezbatere și adoptare Marii Adunări 
Naționale, iar proiectele de decret să fie 
înaintate spre adoptare Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

In continuare au fost adoptate măsuri 
privind perfecționarea învățămîntului de 
cultură generală, precum și îmbunătățirea 
structurii și conținutului învățămîntului 
superior.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
mai adoptat hotărîri cu privire la princi
palii indicatori tehnico-economici ai unor 
lucrări de investiții prevăzute în planul 
cincinal și a soluționat alte probleme ale 
activității curente.

Ieri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe ziaristul Emile Guiko
vaty, responsabilul sectorului Țări 
socialiste al revistei franceze „l'Ex- 
press“, căruia i-a acordat un in
terviu.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
a participat tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului Central al partidu
lui. A fost, de asemenea, de față 
Constantin Mitea, consilier la C.C. 
al P.C.R.

„Vom desfășura o intensă muncă 

politico - ideologică și cultural - educativă 

in spiritul combativității revoluționare, 

partinice"

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(IN PAG. A II-A)
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O acțiune de larg interes științific, 

economic și obștesc: PROTECȚIA APELOR

Legendele—
și replica prezentului
Evenimentele de fie

care zi ale vieții noas
tre constructive ne pun 
adesea in împrejura
rea de a confrunta 
faptul real, concret, de 
apariție cotidiană, cu 
realități spirituale iz- 
uorind din tradiții stră
vechi, din bătrine le
gende, din eposul bala- 
uelor care evocă in- 
timplări de excepție 
săvirșite in negura 
veacurilor. Alăturarea 
se face spontan, nejor- 
tuit, și, fapt semnifica
tiv, ea nu constituie un 
apanaj doar al poeți
lor de profesie. E al 
fiecărui ins care vine 
in contact cu realită
țile respective —, și, 
mai cu seamă, al fie
cărui ins care făurește 
aceste realități, care, 
deci, le trăiește, imbo- 
gățindu-și necontenit 
gindurile, conștiința.

...Pe Argeș, de pildă, 
un tinar f ierar ucionist 
mi-a vorbit o seară 
întreagă patetic despre 
marea construcție e- 
nergetică la care par
ticipa, ca despre o 
gigantică „minăstire" 
a timpului modem, so
cialist, lucrată de „mii 
și mii de meșteri Ma- 
nole", care, spre deose
bire de meșterul din 
baladă, nu cunosc nici 
spaima prăbușirii de 
peste noapte, nici du
rerea iubirii sacrifi
cate, nici zborul tra
gic al aripilor zdrobite. 
„Și noi lăsăm aici o 
fintină, spunea frumos 
tinărul constructor, o 
fintină de lumină, dar 
nimeni n-o să se g in
dented la vieți jerijile 
cină o să „bea- din ea, 
ci, dimpotrivă, la vieți 
împlinite, biruitoare, 
chiar dacă nu ne este 
ușor muncind aici".

...Cind s-a construit 
cetatea de ciment a 
Birseștilor gorjeni am 
cunoscut pe acel șan

tier o brigadă de su
dori destoinici, acrobați 
năzdrăvani ai traver
selor metalice de la 
mari înălțimi, cărora 
toată lumea le spunea: 
„Ai lui Zbancă". Cum. 
pe șeful brigăzii nu-l 
chema așa, am căutat 
să aflu izvorul acestei 
porecle. Mi s-a răs
puns : „Zbancă e nu
mele unui vestit haiduc 
al locurilor, ale cărui 
fapte vitejești, specta
culoase sini evocate in 
mai toate cintecele bă- 
trinești, de la Arcani, 
Hobița și Tismana. Nu 
se știe cine le-a spus 
sudorilor noștri pentru 
prima oară așa, dar 
porecla a prins — pen
tru că li se potrivește".

Și exemplele ar pu
tea continua, la dimen
siunea întregii țări, su- 
gerind imaginea unei 
hărți a legendelor noi, 
suprapusă identic, ca 
o replică a prezentului 
socialist, aceleia a le
gendelor din veac : 
Tirgoviștea redevine 
„cetate de scaun" — 
dar a oțelului ; firul 
de aur al legendelor 
moldave se toarce in 
contemporaneitate, in 
întreprinderile chimi
ce de pe platforma 
lașului ; lupta cu ba
laurul apei, amintind 
de Iovan Iorgovan, vi
teazul din Mehedinți, 
se desfășoară, birui
toare, la Porțile de 
Fier și așa mai de
parte...

Recent, am primit o 
veste relativ obișnuita: 
in complexul urbanis
tic Craiovița, din Bă
nia Craiovei, au fo. t 
date in folosință pri
mele apartamente. 
Craiovița ! Nimic deo
sebit in raport cu di
namica realităților 
noastre : asemenea ati- 
tor altor așezări. Cra
iova, oraș ridicat la 
demnitatea marii in

dustrii, își lărgește pe
rimetrul civic cu citeva 
mii de apartamente, cu 
magazine și școli, cu 
policlinici și lăcașuri 
de cultură, cu baze 
sportive destinate 
citorva zeci de mii de 
oameni ai muncii... 
Dar, Craiovița numește 
și o legendă bătrînă, 
citată și de Nicolae 
Iorga, o legendă ale 
cărei semnificații se 
ivesc in lumina reali
tăților de azi. Aici, 
spune naratorul popu
lar, in aceste locuri 
mustind de apă, a fost 
cindva, in răsvremuri, 
o mindră cetate... Care, 
in miezul unei nopți 
de primăvară, s-a scu
fundat sub valuri... 
Care, de milenii și 
veacuri, an de an, iși 
face auzite, in nopțile 
de primăvară, clopote
le din adincuri... Ca un 
bocet și, de asemenea 
— incheie optimist po
vestitorul popular — 
ca o nădejde că odată 
și-odată cetatea se va 
ivi iarăși la suprafa
ță, mai mindră ca ori- 
cind...

...Ceea ce, la modul 
cel mai concret, chiar 
se și intimplă — in a- 
ceste zile și in acești 
ani — ca rod al politi
cii partidului comu
niștilor, al planurilor 
de înflorire a țării, al 
hărniciei arhitecților 
și zidarilor, construc
tori ai socialismului, 
pe plaiuri unde legen
da străveche se intil- 
nește zilnic cu replica 
prezentului.

Altfel, nu este vorba 
decit de o simplă „știre 
de producție", cum a- 
par zilnic, cu sutele in 
presa noastră : „In vii
torul complex urbanis
tic Craiovița s-au dat 
în folosință primele a- 
partamente...".

Petre DRAGU

Excelenței Sale
Domnului JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Republicii Costa Rica
SAN JOSE

Cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a zilei naționale a Republicii 
Costa Rica, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale impreună cu 
cele mai bune urări de progres poporului costarican.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

îndeplinirea integrală a planului
de investiții impune:

Concentrarea tuturor forțelor 
pentru accelerarea ritmului 

de lucru pe șantiere
După cum se știe, in actualul cin

cinal s-a prevăzut să se realizeze din 
fondurile centralizate ale statului un 
volum de investiții in valoare de 
470 miliarde lei — nivel fără pre
cedent în istoria construcției socia
liste din România. Importanța co- 
virșitoare ce o implică acest vast 
program de investiții pentru asigu
rarea dinamismului și echilibrului 
economiei, a unei structuri moderne 
și eficiente a producției materiale, 
impune necesitatea urmăririi îndea
proape a modului in care se înfăp
tuiesc prevederile lui. Cu atit mai 
mult este necesar să se țină sub 
atentă observație evoluția planului 
de investiții in anii de început ai 
cincinalului, perioadă in care se în
registrează mari creșteri ale volu
melor de investiții. In acest an, bu
năoară, ' nivelul investițiilor a sporit 
față de anul precedent cu circa 8

miliarde lei ; comparativ cu anul 
1971, in anul viitor volumul investi
țiilor va fi majorat cu alte 12 mi
liarde lei. înfăptuirea planurilor de 
investiții stabilite pentru primii doi 
ani ai cincinalului este hotăritoare in 
ce privește realizarea ritmurilor de 
creștere ce ni le-am propus in di
verse domenii. Tocmai aceste core
lații de esență fac obligatorie ana
liza atentă a tuturor problemelor ce 
le ridică îndeplinirea planului de 
investiții, pentru a se putea lua mă
suri urgente de soluționare a unor 
eventuale neajunsuri.

Abordat la un nivel superior încă 
din primul an al cincinalului, avem 
satisfacția să constatăm că progra
mul de investiții stabilit pentru acest 
an se înfăptuiește cu deplin succes. 
La sfirșitul lunii august se realiza
se 60.4 la sută din planul anual de 
investiții și 62,3 la sută la con-

strucții-montaj. Mai reține aten
ția faptul că in cele opt luni care 
au trecut au fost date in exploatare 
aproape 180 de capacități industriale 
și obiective agrozootehnice, irigații 
și îndiguiri, din care 41 cu mult in 
avans față de termenele planificate. 
Intre acestea se numără trei hidro- 
agregate de 175 MW fiecare la cen
trala hidroelectrică de la Porțile de 
Fier, Fabrica de piese de schimb 
și utilaje pentru industria lemnu
lui din Filiași, instalația de sinteze 
organice și condiționare la Uzinele 
de medicamente București, instala
ția pentru carton ondulat de la Fa
brica de hîrtie și celuloză din Ghim- 
bav, importante capacități de pro
ducție la Fabrica de tricotaje din Su
ceava, la uzina „Neptun” din Cîm- 
pina.

în această lună, ca și în luna oc
tombrie urmează să fie date in func
țiune, de asemenea, înainte de ter
men, o serie de capacități de pro
ducție — circa 30 — aparținind unor 
unități din subordinea Ministerului 
Industriei Materialelor de Construc- 
ții, Ministerului Industriei Ușoare, 
Ministerului Industriei Chimice, Mi
nisterului Industriei Metalurgice. Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Industriei Lem
nului. Intrarea in funcțiune înainte de 
termenele planificate a acestor capa
cități, chiar și numai parțial, așa cum 
este situația unora dintre ele, asigură, 
indiscutabil, suplimentarea potențialu
lui productiv al țării, fapt ce nu poa
te fi apreciat decit pozitiv. „Ne bucu
ră, fără îndoială, faptul că am în
ceput „cu dreptul'* — cum se spune 
la noi — noul plan cincinal, 
sublinia recent tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Realizările din primele 
8 luni demonstrează atit realismul 
prevederilor Congresului al X-lea al 
partidului, cit și capacitatea creatoa
re a clasei muncitoare, a poporului 
nostru, care, stăpin pe destinele sale, 
iși făurește viitorul așa cum il do- 
rește“.

Relevind succesele, in diverse oca
zii, secretarul general al partidului a 
arătat că avem incă multe de făcut, 
că trebuie să muncim pentru ca o- 
biectivele pe care ni le-am propus 
să fie exemplar înfăptuite. Intr-ade
văr, faptele dovedesc că principalii

Dr. Mihail DIAMANDOPOL 
președintele Băncii de Investirii

(Continuare în pag. a IlI-a)

înalta răspundere 

pentru educarea 
comunistă a celei 

mai tinere generații!
începe un nou an școlar. Pe întreg 

cuprinsul patriei, patru milioane și 
jumătate de elevi, înconjurați de 
dragostea și grija întregii noastre so
cietăți, își ocupă locurile in bănci, 
începe un nou ciclu de muncă 
pentru aproape un sfert din popu
lația țării; școlarii „virstnici** întind 
o mină prietenească celor care as
tăzi privesc emoționați abecedarul.

începe un nou an școlar. El debu
tează in condiții deosebite, intr-o 
atmosferă solemnă și însuflețitoare, 
sub auspiciile înaltelor cerințe pe 
care partidul nostru le pune in fața 
școlii. întregul nostru popor, angajat 
in marea bătălie pentru perfecțio
narea activității politico-ideologice și 
cultural-educative, pentru formarea 
și întărirea conștiinței socialiste, 
acordă o înaltă prețuire școlii și 
slujitorilor ei și le atribuie un rol 
hotăritor în misiunea istorică de 
plămădire a omului nou, a cetățea
nului României comuniste de miine.

„Dorim ca tineretul, copiii noștri 
să crească în spirit comunist — 
spunea recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să devină revoluționari, 
luptători devotați pentru socialism, 
apărători de nădejde ai cuceririlor 
socialiste și comuniste, ai patriei so
cialiste". Realizarea acestei năzuințe 
a întregului popor, a acestei cerințe 
imperioase a mersului înainte al so
cietății noastre, constituie acum esen
țialul in munca educativă. Partidul, 
poporul cer școlii să fie la înălțimea 
misiunii sale istorice, să realizeze, 
încă din anul de invlițămînt care 
începe astăzi, o cotitură adincă spre 
îndeplinirea integrală a menirii sale 
sociale fundamentale : formarea tine
rilor ca viitori cetățeni destoinici, 
devotați fierbinte patriei socialiste, 
clasei muncitoare și partidului ei, în
zestrați cu temeinice cunoștințe și 
hotăriți să contribuie din toate pu
terile lor, cu toată priceperea lor la 
înflorirea țării, la ridicarea ei pe 
culmile civilizației socialiste. Nici
odată nu a avut școala, formulate 
cu o asemenea limpezime, îndatoriri 
de o astfel de înălțime morală, sar
cini atit de generoase și de com
plexe. îndeplinirea lor va aureola in 
și mai mare măsură fruntea școlii, ca 
principal factor de cultură al întregu
lui popor.

Celor peste două sute de mii de în
vățători și profesori, poporul nostru 
le încredințează cea mai scumpă avu
ție : pe copiii săi, mintea și su
fletul acestora, cu convingerea că 
ei, ca adevărați dascăli, semănă
tori de cunoștințe și totodată fău
rari de conștiințe, le vor asigura 
o temeinică pregătire pentru muncă 
și viață, pentru o muncă demnă, 
pentru o viață socialistă. Acesta con
feră cadrelor didactice o inaltă răs
pundere politică, cetățenească, un 
cimp vast de afirmare a spiritului 
lor partinic, a competenței și talen
tului lor pedagogic. în numele acestei 
răspunderi, învățătorii și profesorii, 
membrii corpului didactic sint che
mați să depună eforturi stăruitoare 
pentru a sădi și amplifica în ființa 
celor mai tineri cetățeni marile noas
tre idealuri, concepția despre lume 
și societate a clasei muncitoare, să 
le dezvolte dragostea și respectul 
față de muncă, setea de învăță
tură, aspirația de a-și fructifica 
talentele in marea operă de pro
pășire a țării. Sînt sarcini care cer

o luptă hotărită împotriva oricărei 
manifestări a rutinei didactice, a ori
căror tendințe de a se disocia pro
cesul de transmitere a cunoștințelor 
de munca educativă, împotriva opiniei 
eronate că in munca educativă rebu
turile ar fi inerente. Ei sint chemați 
să vegheze cu grijă, in școală și in 
afara ei, la formarea profilului mo
ral al elevilor, la educarea lor in 
spiritul înțelegerii îndatoririlor so
ciale, al normelor etice proprii socie
tății noastre socialiste.

In complexul proces de formare 
pentru viață a tineretului, ca o parte 
integrantă a misiunii școlii, un rol 
însemnat revine dezvoltării deprin
derilor practice ale elevilor, orien
tării interesului lor spre producție, fa
miliarizării lor cu o muncă utilă so
cietății. Sute de ateliere-școală vor fi, 
incă din acest an, un prețios instru
ment in procesul educativ, o nouă și 
puternică verigă in legătura dintre 
școală și producție. Lărgirea rețelei 
liceelor de specialitate — care, pe 
lingă cunoștințele ce permit conti
nuarea studiilor in cadrul invățămin- 
tului superior, oferă absolvenților și 
o calificare imediată — ca și ampli
ficarea activităților practice ale șco
lilor profesionale răspund aceluiași 
deziderat major.

Ca o expresie fidelă a politicii par
tidului și statului de egalitate in 
drepturi a tuturor celor ce muncesc, 
a solicitudinii față de viața spirituală 
a naționalităților conlocuitoare, ală
turi de cele existente s-au creat noi 
licee in limba maghiară și in limba 
germană, înființîndu-se totodată și in 
unele școli profesionale și tehnice 
învățămîntul în limbile naționalități
lor conlocuitoare.

Pentru deplina reușită a procesu
lui educativ este necesară întărirea 
legăturilor dintre școală și familie, 
cultivarea constantă a unui climat in 
care profesorii și părinții să acțio
neze unitar, să-și unească eforturile 
și exigențele. Ajutmd activ școala, 
părinții iși vor vedea împlinită nă
zuința firească de a se bucura de fii 
vrednici, luminați, care se formează 
ca oameni adevărați. Familia și 
școala sint și trebuie să fie un me
diu educativ omogen, in care se cul
tivă aceleași valori civice și morale.

începerea noului an de învățămint 
pune organele județene și orășenești 
de partid, organizațiile de partid din 
școli, organizațiile Uniunii Tineretu
lui Comunist, organizațiile de pio
nieri in fața unor îndatoriri calitativ 
mai înalte și de o mare răspundere, 
izvorite din grandiosul program de e- 
ducație comunistă elaborat de partid. 
Concluziile și măsurile practice, 
cristalizate în amplele dezbateri refe
ritoare la acest program, la rolul 
școlii, la sarcinile educării tineretului 
— trebuie neintîrziat traduse în viață. 
Din prima zi, un suflu nou trebuie 
să se facă simțit în școală.

...Pentru patru milioane și jumă
tate de elevi, pentru educatorii și 
părinții lor, inaugurarea noului an 
școlar e un moment de sărbătoare. 
Le urăm succes, încredințați că toți 
copiii noștri, profesorii lor vor răs
punde, prin strădania de zi cu zi, 
marii griji pe care partidul clasei 
muncitoare, întregul popor le-o acor
dă, că iși vor îndeplini cu cinste în
datoririle față de societate, față de 
prezentul și viitorul României so
cialiste.
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

• Terenul cel mai rodnic al cooperativelor agricole: 

conștiința • Veniturile ilicite pe masa de disecție

• Poșta paginii

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Stimate tovarășe Jivkov,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
vă adresez dumneavoastră, Partidului Comunist și întregului popor bul
gar calde felicitări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamă
rii Republicii Populare Bulgaria.

Dorind poporului frate bulgar noi succese în opera de edificare a 
societății socialiste dezvoltate, ne exprimăm convingerea că relațiile de 
prietenie tradițională și colaborare multilaterală dintre partidele și 
țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul popoare
lor român și bulgar, al cauzei socialismului și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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„Vom desfășura o intensă muncă
77 f

politico-ideologică și cultural-educativă in 
spiritul combativității revoluționare, partinice"

Contlnufi »i se desfășoare In întroa- 
S* țar* plenare ale comitetelor mu
nicipale și orășenești de partid, in 
care rint dezbătute problemele ac
tivității politico-ideologice de edu
care marxist-leninislă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii. In lumina programului adoptat 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., pe bata propunerilor prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. Cu a- 
cest prilej, participanții adresează 
telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin care 
Iși exprimă Întreaga lor adeziune la 
aceste măsuri, hotărirea nestrămu
tată de a îmbunătăți, in continuare, 
munca politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă, in spiritul combativi
tății revoluționare militante, partini
ce, al principiilor marxist-leniniste.

★
în numele comuniștilor, al tuturor 

oamenilor muncii — români, maghiari 
și germani — participanții la plenara 
Comitetului municipal de partid 
Brașov asigură conducerea de partid, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
în telegrama trimisă de ei — de a- 
tașamentul lor fierbinte față de po
litica partidului, profund devotată 
intereselor majore ale poporului, 
progresului și prosperității patriei 
noastre socialiste.

Dezbaterile plenarei au prilejuit o 
temeinică analiză critică a muncii po- 
litico-ideologice și cultural-educative 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, relevarea rezultate
lor valoroase și a experienței înain
tate, precum șl stabilirea unui pro
gram concret de acțiune care, înde
plinit întocmai, va asigura ridicarea 
nivelului de conștiința a oamenilor 
muncii, mărirea contribuției lor la 
măreața operă de edificare multila
terală a societății socialiste in pa
tria noastră.

Ne angajăm In fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră stimate 
tovarășe secretar general, să concre
tizăm eforturile noastre in realiza
rea suplimentară a unei producții- 
marfă de 370 milioane lei. să pro
ducem prin acțiunea de autoutilare, 
mașini, utilaje și instalații in valoa
re de 130 milioane lei și să facem 
noi eforturi pentru a spori produc
tivitatea muncii.

însuflețiți de remarcabilul exem
plu pe care ni-1 dați zilnic, de acti
vitatea neobosită, de clarviziunea și 
fermitatea revoluționară pusă in 
slujba cauzei socialismului, a înflo
ririi națiunii noastre socialiste, asi
gurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că puterni
cul detașament al comuniștilor din 

V ____

Fiecare comunist-un militant activ pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor

Există aici, într-o încăpere din Fa
brica de țigarete București, o suges
tivă și emoționantă expoziție. Foto
copii ale unor documente ale vremii, 
tăieturi de ziare, alte și alte piese 
migălos selectate amintesc vizitato
rului crimpeie din tradițiile eroice ale 
muncitorilor fostei „Regii", detașa
ment al clasei noastre muncit Tiare 
care, în anii grei ai ilegalității s-a 
aflat, nu o dată, pe baricadele luptei 
revoluționare. De aceea, acum, cind 
plenara comitetului de partid a pro
cedat la o reliefare a sarcinilor de 
mare răspundere ce revin comuniș
tilor de aici, in lumina programului 
de educație comunistă adoptat de 
conducerea partidului, dezbaterea, 
străbătută de înaltă responsabilitate, 
combativă, exigentă, a reflectat con
vingător strădaniile organizației de 
partid de a cinsti trecutul eroic prin 
faptele unui prezent bogat in reali
zări. Acest spirit revoluționar, a- 
ceastă conștiință a datoriei au stră
bătut ca un fir roșu lucrările plena
rei, Ia care a luat parte tovarășul Ion 
Vințe, vechi militant al mișcării mun
citorești

Informarea prezentată de tovarășa 
Maria Pop, secretarul comitetului de 
partid, bogată in conținut, remarca
bilă prin caracterul ei analitic și ati
tudinea critică față de neajunsuri, a 
fost urmată de exigente dezbateri, 
care E-au concentrat îndeosebi către 
depistarea căilor și metodelor desti
nate a spori eficiența muncii poli- 
tico-ideologice.

— Programul elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. spunea in plenară 
tov. Constantin Paraschiva, se adre
sează direct fiecărui comunist, fie
cărui om al muncii. în acest program 
noi vedem cu claritate trăsăturile 
noastre de miine, chipul de om îna
intat, constructor al celei mai avan
sate societăți omenești. Spiritul mă
surilor adoptate de partid este 
profund revoluționar, de luptă, de ac
țiune și. de aceea, făurirea omului 
nou trebuie să se bazeze pe contri
buția fiecăruia dintre noi. Cu deose
bită vigoare rezultă din documentele 
de partid puse in dezbatere ideea că 
perfecționarea muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative presupune 
o puternică activizare politică a tu
turor comuniștilor, sporirea aportu
lui fiecăruia la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor.

— Partidul ne-a pus In față un 
program pe cit de bogat pe atit de 
concret, arăta, in continuarea lucră
rilor plenarei, tov. Constantin Repe
de, in care sint fixate atit țelurile, 
cit și modalitățile de a le atinge. Din 
aceste deosebit de importante docu
mente se desprinde cu claritate că 
problemele dezvoltării conștiinței nu 
trebuie tratate in mod abstract sau lă
sate să se rezolve de la sine. Condu
cerea partidului ne arată că, noi, co
muniștii. trebuie să acționăm precis, 
să punem, cum s-ar zice, degetul pe

\ —----------------  

Brașov, toți oamenii muncii vor în
făptui neabătut politica marxist-Ie- 
ninistă a partidului nostru,

în telegrama adresată de plenara 
Comitetului municipal de partid Te
cuci se arată : Comuniștii, oamenii 
muncii din municipiul nostru ișl ma
nifestă și cu acest prilej recunoș
tința față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe secretar general. Ne 
angajăm să milităm cu perseverență 
ca indicațiile și măsurile stabilite să 
fie traduse in mod exemplar in viață.

Urmind pilduitoarea activitate a 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

conducerii de partid, a dumneavoa
stră, organizația municipală, toți oa
menii muncii din municipiul Tecuci 
se angajează să militeze neabătut 
pentru asigurarea creșterii continue 
a rolului conducător al partidului in 
toate domeniile, pentru mobilizarea 
tuturor organizațiilor de partid la 
o susținută muncă de educare a ma
selor, pentru folosirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor de influențare 
politică.

Dezbaterile care au avut loc in or
ganizațiile noastre de partid — se 
arată in telegrama adresată de par
ticipanții la plenara lărgită a Comi
tetului municipal de partid Craiova 
— au oglindit hotărirea comuniști
lor de a-și spori eforturile pentru ca 
întreaga activitate politico-educativă 
ce o vor desfășura să contribuie in 
mai mare măsură la întărirea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid, la creșterea spiritului comba
tiv. revoluționar, al membrilor de 
partid, pentru ridicarea continuă a 
conștiinței socialiste a tuturor oame
nilor muncii, educarea lor în spiri
tul dragostei și devotamentului față 
de partid și patria socialistă, al dă
ruirii in muncă și apărării cuceri
rilor revoluționare.

Avînd ca îndreptar propunerile și 
măsurile adoptate de conducerea 
partidului nostru, aprecierile și re
comandările expuse cu deosebită cla
ritate și spirit partinic, revoluționar, 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, ne angajăm in nu
mele celor aproape 26 000 de comu
niști, al tuturor oamenilor muncii 
din Craiova, că vom milita neobo- 

rană, să știm ce să perfecționăm și 
ce să combatem. Așa sintem datori să 
procedăm și in munca de partid din 
fabrică. Să formăm omul nou. dez- 
voltind cinstea, hărnicia, dragostea de 
muncă și de fabrica noastră, spiritul 
tovărășesc.

Care sint direcțiile de perfecționa
re a profilului etic ? Ce implicații 
specifice au in această fabrică, la 
fiecare loc de muncă ? Iată întrebări 
ale căror răspunsuri plenara le-a 
cumpănit cu maturitate.

— Discutind despre om, In lumina 
spiritului revoluționar al documente
lor de partid, spunea tov. Petre 
Craus, cred că trebuie să avem în 
vedere, înainte de toate, necesitatea 
combaterii pasivității. Această trăsă
tură negativă poate influența defavo

rabil întreaga activitate a unui om. 
Aici, in fabrică, noi ne confruntăm, 
deseori, atit in producție, cit și în 
viața de partid, cu asemenea mani
festări de indiferență, de dezinteres 
sau de interes ingust, cind marile 
probleme ale colectivului sint trecu
te cu vederea. Am criticat nu o dată 
— după cum s-a spus și în informa
rea prezentată aici — pasivitatea 
unor comuniști față de felul cum își 
fac datoria tovarășii lor de muncă, 
sau privind pregătirea politică și 
ideologică a acestora. A combătut, 
însă, cu perseverenta necesară, mun
ca politică și ideologică din fabrică 
acest spirit sălciu, care acționează ca 
o frină in calea progresului ? După 
opinia mea, foarte puțin. De aceea, 
cred că, in primul rind, va trebui să 
acționăm in direcția stimulării sen
timentului de răspundere comunistă 
atit față de munca lui, cit și a celor 
din jur, sarcină care nu poate fi rea
lizată decit printr-o intensă activitate 
politică de la om la om.

— Cred că va trebui să ne îngri
jim mai mult de creșterea forței de 
educare comunistă a tuturor mijloa
celor muncii de partid, a spus tov. 
Cristina Călinescu. Mă gindesc, între 
altele, la îmbunătățirea calitativă a a- 
dunărilor generale de partid, la creș
terea rolului lor de școală a educației 
comuniste, la înlăturarea tendințelor 
de tehnicizare și profesionalism în
gust, prezente in multe dezbateri și 
care fac ca oamenii să nu discearnă 
îndatoririle lor politice, sarcinile de 
partid intr-o împrejurare sau alta. 
Evident, la perfecționarea climatului 
spiritual putem fi ajutați mult mai 
mult de anumite instituții și orga
nisme centrale, cu atribuții in d>- 
meniul propagandei și culturii. Sint, 
după părerea mea. neîndestulătoare 
tirajele unor lucrări politico-ideologi- 
ce de mare importanță, ceea ce face 

slțl pentru aplicarea^n viață a aces
tui program, pentru educarea tuturor 
categoriilor de oameni al muncii și 
îndeosebi a tineretului. In spiritul 
ideologiei noastre, al combativității 
revoluționare. militante, partinice, 
pentru triumful principiilor eticii 
noastre comuniste, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

Participanții la plenara Comitetului 
municipal de partid Tulcea, in nu
mele comuniștilor și al celorlalți oa
meni ai muncii, subliniază printre 
altele in telegrama lor : Programul 

de măsuri propus partidului de către 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, precum și pre
țioasele indicații pe care le-ați dat 
la Consfătuirea de lucru cu activul 
de partid din domeniul ideologiei 
constituie Încă o dovadă a grijii ce o 
purtați destinelor poporului, națiu
nii noastre socialiste. întreaga noa
stră activitate de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste a oame
nilor muncii va avea la bază pre
țioasele idei cuprinse In propunerile 
și expunerea făcută de dumneavoa
stră la intilnirea cu activul de par
tid din domeniul ideologic.

într-o altă telegramă, adresată de 
participanții la plenara Comitetului 
municipal Roman al P.C.R., se arată: 
în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din municipiul 
Roman, ne angajăm in fața condu
cerii superioare de partid și de stat, 
a dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Ceaușescu, să facem totul 
pentru ca exemplul insuflețitor pe 
care ni-1 dați prin munca dumnea
voastră neobosită, multilaterală, pli
nă de roade, pentru națiunea noastră, 
pentru socialism, să cuprindă ființa 
tuturor laminoriștilor, constructorilor 
de mașini, a celor ce lucrează in in
dustria materialelor de construcție, 
industria alimentară, pe șantierele 
de construcție și transporturi, școli, 
unități sanitare, unități din agricul
tură și alte sectoare — participant! 
entuziaști la transpunerea în fapte 
a politicii partidului.

în lumina programului adoptat de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R 
și a expunerii prezentate de dum

dificilă procurarea lor ; dezbateri cu 
caracter teoretic, pe teme ale ideo
logiei marxist-leniniste, au loc arare
ori. iar cele organizate de televiziune 
mai poartă pecetea generalităților.

Adresă clară, precisă, a sarcini
lor muncii de partid din fabrică 
pentru dezvoltarea trăsăturilor omu
lui nou, cu o conștiință înaintată, au 
avut mai toate luările de cuvint din 
plenara comitetului de partid. Cu 
deosebire au fost dezbătute obiecti
vele privind educarea comunistă a 
tinerilor muncitori, combaterea para
zitismului, a tendințelor retrograde 
privind atitudinea față de muncă și 
obligațiile sociale. în acest sens, tov. 
Ioana Frățlloiu, Popa Constantin, Va
lentin Nistor, Dumitru Dumitrescu, 
Tudor Vlădescu, Constantin Teodoru 

au relevat îndatoririle ce revin co
muniștilor din fabrică în domeniul 
muncii de educare comunistă a ti
neretului.

Luind cuvintul în încheierea lucră
rilor plenarei, tovarășul ION VIN
ȚE a arătat că întregul partid, în
tregul popor dau o înaltă apreciere 
programului de îmbunătățire a acti
vității politico-ideologice și cultural- 
educative cuprins in măsurile iniția
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
aprobate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. Documentele pe care 
le dezbatem au o excepțională va
loare teoretică și practică, ele consti
tuie un puternic instrument de per
fecționare a vieții noastre sociale. 
Prin ele, secretarul general al parti
dului a demonstrat încă o dată inal- 
tele sale calități de remarcabil con
ducător comunist, spiritul de respon
sabilitate de care este animat pentru 
mersul înainte al construcției socia
liste, marea sa capacitate de a se
siza din timp și a găsi soluții pen
tru problemele de care depinde mer
sul inainte al societății noastre.

Țelul suprem al politicii partidu
lui nostru este creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a maselor, dez
voltarea plenară a personalității, 
făurirea omului nou, profund devo
tat socialismului și comunismului. 
Identificarea cu țelurile și idealurile 
de libertate, de dreptate și echitate 
socială ale partidului dau un înalt 
conținut conștiinței și vieții noastre. 
Mulți tovarăși s-au referit aici la 
trecut, la tradițiile revoluționare ale 
„Regiei", așa cum ii spuneam pe 
vremuri fabricii dumneavoastră, la 
obligația de a continua și ridica pe 
un plan superior aceste tradiții. 
Asta mă face să-mi amintesc că, in 
urmă cu peste 40 de ani, cind am 
intrat in mișcarea revoluționară, ge
nerația noastră de revoluționari co

neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — relatează în 
telegrama lor participanții la plena
ra Comitetului municipal Piatra 
Neamț al P.C.R. — ne-am propus 
să orientăm întreaga noastră acti
vitate educativă in direcția întăririi 
permanente a rolului conducător al 
organizațiilor de partid, creșterii 
combativității revoluționare a tutu
ror comuniștilor, să nu precupețim 
eforturile noastre pentru educarea 
tuturor oamenilor muncii în spiritul 
dragostei și devotamentului față de 
partid, de patria socialistă, pentru 
înfăptuirea neabătută a programului 
partidului, a politicii sale înțelepte 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din orașul Copșa Mică — se arată 
in telegrama trimisă de plenara lăr
gită a comitetului orășenesc — ro
mâni, maghiari, germani — își expri
mă hotărirea fermă de a traduce în 
viață magistralul program de for
mare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste fiind pe deplin convinși că 
pe măsură ce nivelul de conștiință 
va fi mai ridicat, cu atit mai bune 
vor fi rezultatele in producție, con
tribuția la realizarea și depășirea sar
cinilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului.

Telegrame au mai fost adresate de 
plenarele lărgite ale Comitetelor oră
șenești de partid Slobozia, Vișeu, Pin- 
cota.

Noi, comuniștii din organizația de 
bază a Institutului de studii istorice 
și social-politice, ceilalți lucrători 
ai institutului — se arată in telegra
ma trimisă — sîntem hotăriți să ne 
punem întreaga capacitate de mun
că in slujba îndeplinirii sarcinii de 
a face să răzbată in lucrările și pu
blicațiile noastre acel spirit mili
tant combativ, revoluționar, pe care 
l-a avut și îl are lupta poporului în 
frunte cu comuniștii.

In telegrama trimisă de partici
panții la plenara comitetului de 
partid de la Studioul cinematografic 
„Alexandru Sabia" se subliniază 
printre altele : Mărturisindu-vă ma
rea noastră admirație pentru neo
bosita dumneavoastră activitate, pă
trunsă de grija permanentă pentru 
destinele patriei socialiste și feri
cirea tuturor oamenilor muncii, ne 
angajăm să îmbunătățim substan
țial munca politico-educativă, să fa
cem din ea instrumentul care să de
termine ca filmele realizate de noi 
să contribuie cit mai eficient la ri
dicarea conștiinței socialiste a mase
lor. să adune pentru posteritate ima
ginile cele mai caracteristice pențrp 
efortul eroic al întregului popor, con
dus de partid.

(Agerpres)

y

de industrializare a 
laptelui și într-o zi 
m-a chemat la telefon 
tovarășul vicepreșe
dinte.

— Și ce-ți zise ?
— Să mă duc pină la 

dinsul, la birou. La 
mine insă era in in
specție un tovarăș di
rector general din mi
nister. I-am spus to
varășului vicepreședin
te și d-sa mi-a spus 
să mă duc și cu direc
torul general. Tovară
șul director general 
insă n-a vrut să vină 
pentru că era grăbit.

muniști avea un unic țel : să lupte, 
cu orice sacrificiu, pentru a răsturna 
regimul burghezo-moșieresc. Știam că 
va trebui să înfruntăm închisorile, 
schingiuirile și, poate, să pășim, cu 
fruntea sus, in fața plutoanelor de 
execuție. Oare ce ne-a dat putere 
pentru toate acestea ? Idealurile mă
rețe ale comunismului ! Conținutul 
lor profund uman a înflăcărat con
științele noastre, simțul datoriei față 
de clasa muncitoare, față de popor.

Desigur, lupta se duce astăzi în 
condiții fundamentale schimbate, 
clasa muncitoare, sub conducerea 
partidului, a devenit o clasă de pro
ducători și proprietari ai mijloacelor 
de producție, clasa conducătoare a 
societății. Răspunderile majore ale 
membrilor partidului izvorăsc însă și 
azi din aceleași trăsături caracteristi
ce ale comunistului : el trebuie să fie 
un luptător de avangardă pentru tri
umful noului, împotriva ideologiei și 
mentalităților burgheze, a tot ceea ce 
este vechi șl retrograd. Tocmai în 
condițiile creșterii in complexitate a 
sarcinilor construirii noii orinduiri, 
partidul nostru consideră ca o nece
sitate obiectivă dezvoltarea conștiin
ței socialiste, iar realizarea acestui 
obiectiv trebuie să concentreze efor
turile fiecărui comunist.

După ce s-a referit pe larg la 
transformările revoluționare petre
cute in țara noastră in anii puterii 
populare, la faptul că succesele do- 
bîndite sînt opera comună a oame
nilor muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, care, 
sub conducerea partidului, au desfă
șurat o muncă eroică pentru edifica
rea orinduirii socialiste, tovarășul Ion 
Vințe a subliniat caracteristicile eta
pei pe care o străbate țara noastră, 
faptul că dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție se îmbină cu 
perfecționarea relațiilor dintre mem
brii societății, lărgirea și adincirea 
democrației socialiste, participarea 
tot mai activă a întregului popor la 
conducerea societății — ceea ce re
clamă, în mod obiectiv, dezvoltarea 
conștiinței socialiste.

— înfăptuirea obiectivelor mărețe 
ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltat© nu poate fi 
asigurată decit prin activitatea con
știentă, pasionată, a comuniștilor, a 
întregului popor, prin eforturi in
tense, dăruire și spirit revoluționar. 
Să ridicăm la un nivel superior în
treaga muncă de partid, care să com
bată rămășițele vechiului în conștiin
ța oamenilor. O atenție deosebită să 
acordăm educării tineretului, sarcină 
de prim ordin a fiecărui comunist, să 
cultivăm in rîndurile tinerelor gene
rații sentimentul mindriel de a face 
parte dintr-un popor harnic, care șl-a 
luat soarta in propriile 6ale mîini și, 
prin munca sa eroică, condus de 
partid, Iși făurește un viitor minunat

Platon PARDAU

J

nu a primit nici un 
răspuns.

— Ce nedreptate vi 
t-a făcut ?

— In ziua de 16 mai 
a c. m-am dus la stația 
de alimentare de la 
ieșirea din Brașov, pe 
șoseaua Hărmanului și 
l-am rugat pe distri
buitor să mă servească 
cu 20 litri de benzină. 
Am plătit, am salutat 
și la cîteva sute de 
metri de stație s-a 
oprit motorul. M-am 
invirtit in jurul mași
nii. s-a invirtit și un 
șofer mai profesionist 
decit mine și mi-a ris 
in nas : „Păi cu apă 
vrei dumneata să-ți 
meargă motorul ?"

Plătesc benzină și 
distribuitorul îmi pune 
apă î în situația mea 
au mai fost și alții. 
Am făcut reclamația 
pomenită mai sus, am 
cerut să fie sancționat 
distribuitorul și să mi 
se restituie banii plă
tiți pe... apă. Pină 
acum nimic. Dumnea
lor nu au obligația să 
răspundă scrisorilor 
oamenilor muncii ?

— Ba da !
— Atunci ? De ce nu 

răspund ?
Să-mi dea librarul 

apă in loc de cerneală 
„Student" dacă știu.

ALO !... ALO !...
ALOOOO !

Abonații telefonici 
din Băile Herculane 
mă intreabă dacă-mi 
aduc aminte de recla
mația pe care ml-au 
trimis-o acum doi ani.

— Cum să nu ? Cum 
să nu-mi aduc amin
te ? Era vorba de niște 
cabluri care trebuiau 
schimbate. Ba mi-aduc 
aminte că am și dat 
curs reclamației dv...

— Vă mulțumim ’ 
Știm că ați dat curs. 
Că după cite va zile a 
venit un „stol" de spe
cialiști, au făcut niște 
proiecte de schimbare a 
cablurilor, au stat de 
vorbă și cu unii abo
nați, am fost rugați 
să nu ne codim și să 
spunem cu curaj toate 
neajunsurile...

— Mă rog, și ?
— Plătim abonament, 

dar tot noi vorbim, și 
tot noi ne auzim... Ca
blurile n-au fost 
schimbate.

Dragi abonați, noi o 
să mai atragem atenția 
P.T.T.R., dar numai cu 
condiția să nu reveniți 
iarăși cu aceeași pro
blemă peste doi ani. 
Acceptați ?

DE CE DEDESI, 
NENE?

Ion lovu, cu toate ca 
stă pe strada Victoriei 
187, din Băilești. a 
fost molestat cu cițiva 
pumni, dacă nu și mai 
rău de către vicepre
ședintele Consiliului 
popular al orașului 
Băilești, Oprea Ghen- 
ciu.

— $i de ce dete, to
varășe lovu ?

— Sint șeful unei 
baze la întreprinderea

— Și te duseși singur 
și nu-ți făcuși nici asi
gurare la ADAS ?

— Cum m-a văzut, 
cum m-a luat in primi
re. Că de ce nu l-am 
dus pe directorul ge
neral in dinți la dum
nealui.

— De ce nu-i spuseși 
că ai dantura în re
parație ?

— N-am mai apucat 
pentru că a și început 
să-mi tragă.

Tovarășe lovu, vor
birăm cu Consiliul 
popular județean Dolj 
și tovarășul prim-vice- 
președinte ne zise că 
făcură cercetări, că ai 
dreptate și că acest caz 
se va discuta și se vor 
lua măsuri la prima 
plenară a biroului con
siliului orășenesc.

Altceva ce mai e pe 
la Băilești ? Vă plăcu 
monologul lui Amza 
Pelea de săptămina 
trecută ?

TOTAL LEI 3 308, 
PLUS UN SĂPUN 
DE TOALETĂ ROZ

Atit a costat-o pe 
Amăriuței Milița-Lu- 
cica din Focșani un 
act de bunăvoință. Dar 
iată despre ce este 
vorba. Cică mai acum 
cîteva zile i-a bătut la 
ușă o domnișoară de 
vreo 25 de ani, dar cu 
rochie scurtă și-a in- 
trebat-o dacă nu are 
cumva nevoie de fată 
la copil. N-avea ne
voie. Dar i-a spus că 
știe pe cineva care aș
teaptă o „ocazie" ca 
asta. A invitat-o in 
casă și intr-o pauză de 
atenție a gazdei, dom
nișoara cu rochie 
scurtă a îndesat, intr-o 
sacoșă lungă, lucruri in 
valoare de 3 308 lei, 
plus un săpun de toa
letă roz.

Ne facem datoria să 
atragem atenția celor 
care au nevoie de fată 
la copil și au pauză in 
atenție că pe domni
șoara cu rochie scurtă 
o cheamă Florica Po- 
povici, este din Do- 
rohoi, s-a născut la 15 
martie 1944 și credem 
că este capabilă să dis
pară și cu lucruri de 
valoare mai mare.

Florico, tovarășa A- 
măriuței te roagă să-i 
trimiți lucrurile înapoi, 
pină nu te reclamă la 
miliție.

Săpunul păstrează-l 
dacă e roz !

Nlcuță TANASE

Noul hotel „Vulturul' din stațiunea Venus-Mangalia
Foto : S. Cristian

TOVARĂȘE PRI
MAR AL SECTO

RULUI 7...

...sintem foarte insis
tent rugați de circa trei 
mii și ceva de cititori 
să atragem atenția edi
lilor din sectorul dv. că 
din cauza dumnealor...

— I.T.B. își distruge 
parcul de autobuze de 
pe liniile 73, 105, 118...

— Proprietarii de 
automobile, care locu
iesc in microraionul 7, 
la fel...

— După fiecare ploa
ie răcesc și se îmbol
năvesc zeci de pietoni...

Să vă explic : pe 
strada Alex. Moghio- 
roș, intre stațiile Dru
mul Taberei și Compo
zitorilor. au apărut 
niște hîrtoape, ori mai 
pe radical spus niște 
denivelări de-ți strică 
jiu numai autovehicu
lul. dar și pofta de 
mincare, și... Și ceea ce 
este și mai vesel este 
faptul că după fiecare 
ploaie se formează aici 
un fel de lac He
răstrău. dar fără bărci 
de traversare. Așa că, 
pietonii mai grăbiți, ca 
să ajungă in partea 
cealaltă, se desculță și 
gata... Fac farmaciilor 
planul la Diana și an
tinevralgice.

P.S. Locuitorii mi- 
croraionului 7, in spe
cial locuitorii blocu
rilor de pe strada Va
lea lui Mihai, îmi a- 
trag atenția că intre 
blocuri nu există cale 
de acces. Pentru a 
ajunge acasă fără ciz
me de pescuit trebuie 
să sară din cărămidă 
in cărămidă, iar pe 
întuneric din baltă in 
baltă, pentru că lip
sește cu desăvirșire 
iluminatul exterior...

Vă mulțumim pentru 
atenția cu care ne-ați 
urmărit.

[faptul
DIVERS

I Paznici 
și „paznici**

Traian Purcel, din satul Mu- 
1 răni (Timiș) s-a apucat să-și 

repare casa. Intrlnd in tratative 
cu vecinul său, Roman Ion Fu- 
lișan, paznic la șantierul bara
jului din Muranl al T.C.I.F. Ti
mișoara. acesta s-a oferit să-i 
„procure" materiale de con
strucție. De la șantierul „păzit" 
de el. Intr-o noapte insă, cind, 
cu concursul tractoristului Va- 
sile Moț, transporta niște saci 

Icu ciment In ograda lui Purcel, 
a fost surprins in flagrant de 
către paznicul comunei Teodor 

IGligor. care l-a demascat ime
diat. Astfel, paznicul necinstit 
urmează să suporte rigorile legii. 
Lui T.G., in schimb, care a do- 

Ivedit cu adevărat vigilență de 
paznic — felicitări.

| Nici în 
I căruță, nici 

în teleguță
De aproape două luni de zile, 

pe linia ferată de pe ruta Ba
cău—P. Neamț se execută unele 
lucrări de reparații. Pentru a 
ușura lucrările, au fost sus
pendate două trenuri de per
soane (nr. 5 081 și 5 076). Și lu
crările intr-adevăr s-au ușurat, 
în schimb, călătoria pe acest 
traseu s-a îngreunat nespus. Gă
rile stau tixite de călători, de 
dimineață pină la amiază, cind 
trece acceleratul și aceasta deoa
rece singurul autobuz existent 
circulă exact la ora cind plea
că și trenul, mergind aproape 
gol. Desigur, lucrurile s-ar fi 
simplificat dacă întreprinderea 
de transporturi (care, de altfel, 
aparține aceluiași minister) ar 
mai fi programat cîteva auto
buze care să suplinească trenu
rile anulate. Dat fiind că lucră- 

Irile vor fi isprăvite abia in luna 
noiembrie, vor găsi oare forurile 
de resort modalitatea de a scoate 

Idin... pană circulația dintre Ba
cău și Piatra Neamț 7

Comuna 
florilor

Sătenii comunei Ghindari, din 
județul Mureș, vădesc un mare 
interes pentru înfrumusețarea 
localității lor, modernizarea re
țelei edificiilor publice, drumu
rilor și a altor obiective de inte
res obștesc. Prin ample acțiuni 
de muncă patriotică, cu spriji
nul edililor comunei — prima
rul Kalman Imre este nu nu
mai un priceput gospodar, ci și 
un Îndrăgostit al florilor — să
tenii au construit, in acest an, 
două cămine culturale, 14 po
duri, 5 000 mp trotuoare, 5 km 

. drumuri și multe alte obiective 
I in valoare totală de aproape 2 I milioane de lei. Dar realizarea 
1 cu care sătenii se mindresc cel 

mai mult este înfrumusețarea 
centrului comunei și a satelor 
aparținătoare prin sădirea a pes
te 10 000 de trandafiri din cele 
mai diverse soiuri. O realizare 
pentru care comuna Ghindari 
ar putea căpăta, și pe bună 
dreptate, numele de „comună a 
florilor".

Oameni 
la datorie

Era spre sfirșitul zilei de 
muncă cind la instalația de 
monomer a uzinei chimice din 
Borzești s-a ivit o defecțiune la 
compresorul de pe linia de com
primare a acetilenei. Pentru re
medierea avariei erau necesa
re, după toate calculele, cel pu
țin două zile bune de muncă. 
Or, aceasta ar fi însemnat pier
deri considerabile de producție. 
In această situație, maistrul 
Vasile Sava, împreună cu alțl 
cițiva muncitori — Ion David, 
Toader Raiciov, Nicolae Preda, 
Ion Haican și Dumitru Țoța — 
au hotărit să rămină peste pro
gramul lor de lucru pentru în
lăturarea defecțiunii. Treaba nu 
a fost deloc ușoară, dar ei au 
reușit să remedieze defecțiunea 
intr-un timp record de două 
ore. Astfel a fost salvată o pro
ducție în valoare de peste 
100 000 lei.

N-AȚI PIERDUT 
DOI CAI MARO?

Pe cuvint că nu 
glumim. In cadrul pă
șunii alpine din mun
tele Crăciunel s-au 
găsit, in ziua de 29 mai 
1971, doi cai. Cu toate 
investigațiile făcute de 
Consiliul popular al 
comunei Rodna, jude
țul Bistrița-Năsăud, nu 
s-a putut găsi proprie
tarul.

Dacă Intimplător in- 
tilnlți doi călăreți fără 
cai, și mai ales cap, vă 
rugăm să-i îndrumați 
spre comuna Rodna.

Mulțumesc !

APA NU ESTE 
BUNĂ NICI 

ÎN BOCANCI 
DARMITE-N 

MOTOR

Inginerul Ioan Tri- 
fan din Brașov ne face 
cunoscut că de peste 
patru luni a făcut o 
reclamație la baza de 
desfacere a produselor 
petroliere din același 
oraș și că pină acum

Cursa 
ciubucarului

Făcind cursa din Satu-Mare 
spre Iojib, șoferul Bbkeny Ca
rol de pe autobuzul 31-SM-294, 
l-a primit in mașină și pe șofe- 

Irul Vida Barna Ion, de la a- 
ceeași autobază care dorea, chi
purile, să meargă acasă, la Iojib. 

I Ajuns insă in localitatea de do
miciliu, acesta din urmă a prins 
un moment cind șoferul titular 
a coborit de la volan și urcin- 

Idu-se in locul lui a pornit cu 
toată viteza spre autogara 
Satu-Mare. Aici, a Încărcat au- 

Itobuzul cu călători de la care 
a Încasat bani, fără a da bilete, 
și a pornit in cursă cu destinația 
Ghirișa. Oprit cu greu pe tra- 

Iseu de organele de miliție, șo
ferul ciubucar a mărturisit că 
voia să-și „completeze" o lipsă 
de peste 2 000 lei din gestiunea 
biletelor de pe autobuzul pe care 
era șofer. Șoferul în cauză ur
mează să-și primească pedeapsa. 
Cum vor explica insă cei din 
conducerea autogării faptul că 
atita timp nu au controlat de
contul biletelor pe care șoferul 
le „gestiona" ?

Rubricd redactata de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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ÎNSILOZAREA FURAJELOR
nu se desfășoară pretutindeni

Tn multe unități agricole și la di
recțiile generale agricole județene, 
specialiștii se preocupă de creșterea 
ponderii furajelor de volum in hrana 
animalelor, de înlăturarea risipei și 
a exagerărilor în ceea ce privește 
consumul de concentrate. Principalul 
este să se asigure substanțele nu
tritive necesare la nivelul poten
țialului productiv al animalelor, să se 
realizeze ritmic producția de lapte 
Și carne prevăzută. Or. aceste ce
rințe economice de cea mai mare 
însemnătate pentru rentabilizarea 
zootehniei nu se pot rezolva decit pe 
baza concentrării eforturilor pentru 
recoltarea, transportul și conserva
rea fără pierderi a întregii cantități 
de furaje existente, a tuturor res
turilor vegetale. Pentru a avea fu
raje de volum de calitate cit mai 
bună, cu un conținut nutritiv apro
piat de valoarea celor existente pe 
cimp. este nevoie ca recoltarea " 
Îndeosebi însilozarea acestora, 
constituie o preocupare de prim or
din a organelor și organizațiilor de 
partid de la sate, a organelor agri
cole, conducerilor unităților agricole 
de stat și cooperatiste.

în foarte multe ferme, tn aceste 
rile se lucrează intens pentru strin
gerea furajelor și in mod deosebit 
pentru realizarea și depășirea pla
nului de insilozare. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Apelor rezultă că pînă in ziua de 
10 septembrie a.c. planul de insilozare 
a fost realizat in proporție de 59 Ia 
sută în întreprinderile agricole de 
stat și 21 la sută in cooperativele a- 
gricoie. In întreprinderile agricole 
de stat din județele Dolj și Brăila 
s-au Insilozat 99 la sută din cantită
țile de furaje planificate, această 
acțiune continuind pentru valorifica
rea tuturor resurselor de masă 
verde. Și in alte județe se lucrează 
intens la insilozare. această lucrare 
fiind executată în proporție de 84 Ia

în mod corespunzător
sută din plan în I.A.S. din județul 
Iași. 78 la sută in cele din județul 
Mehedinți, 77 la sută in Mureș, 74 la 
sută in Buzău și Botoșani.

Stadiul lucrării și existența unor 
mari resurse de masă verde și nu
trețuri suculente creează premise

greu de transportat la distanțe mari. 
La o analiză atentă a rezultatelor de 
pină acum se constată că intre uni
tăți și județe există mari diferențe. 
In I.A.S. din județul Suceava s-au 
insilozat numai 19 la sută din can
titățile de furaje planificate, în Vilcca

LA 10 SEPTEMBRIE

® 59 la sută în I. A. S.
și 
să

• 21
Cifre care ‘îndeamnă la mai multă

responsabilitate în realizarea acestei 

acțiuni hotăritoare pentru dezvoltarea 

zootehniei

pentru realizarea și depășirea pla
nului de insilozare pe 
întreprinderilor agricole __ ___
Ceea ce vrem să subliniem este ne
cesitatea de a realiza și depăși pre
vederile nu numai pe ansamblu, ci 
și in fiecare I.A.S. și fermă zooteh- 
nică.^entru că nimeni nu poate aș
tepta ca deficitul de substanțe nutri
tive să fie acoperit cu siloz produs în 
altă parte, deoarece acest nutreț este

ansamblul 
de stat.

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Investigați cu atenție 
sacul cu rezerve

e mult mai adine!
O sarcină de maxi

mă importanță econo
mică pusă de condu
cerea partidului in fața 
tuturor colectivelor de 
întreprinderi vizează 
generalizarea schimbu
lui II și extinderea 
susținută a schimbului 
III. In cele mai multe 
întreprinderi s-a tre
cut neintirziat la fina
lizarea ei. Soluțiile ? 
O diversitate 1 Efecte
le ? Indică aceeași di
recție — sporirea efi
cienței economice : 
mașinile și utilajele au 
fost folosite mai rațio
nal, a crescut produc
ția, a fost distribuită 
mai judicios forța de 
muncă.

S-au Încercat și so
luții ieșite din comun, 
„originale". Așa, de 
pildă, la întreprinde
rea de piese radio și 
semiconductoare Bă- 
neasa, specialiștii au 
calculat că pină în 
1975, coeficientul de 
schimburi poate fi ma
jorat cu circa 0,30. 
Dacă este mare sau 
mică această creștere, 
deocamdată interesea
ză mai puțin. Nu insă 
și efectele scontate, 
pur și simplu, nu ne 
vine să credem ochi
lor : in timp ce pentru 
atingerea coeficientu
lui de schimburi con
ducerea întreprinderii 
a lucrat cu mină lar
gă. prevăzind sporirea 
numărului de muncitori 
cu 17 la sută, la sta-

bilirea volumului pro
ducției realizate supli
mentar pe această cale 
s-a arătat a fi deosebit 
de zgircită, aceasta 
crescind cu numai 2,8 
la sută.

Și mai „originală" 
s-a dovedit a fi solu
ția adoptată la Fabri
ca de elemente pentru 
automatizări din Ca
pitală, care ridică co
eficientul de schimburi 
prin mărirea efectivu
lui de muncitori — cu 
circa 300 in următorii 
ani — dar nu preconi
zează nici o creștere 
a producției pe seama 
îmbunătățirii încărcă
rii schimburilor !

Acestea sint faptele. 
Surprinzător este că a- 
tunci cind s-au criti
cat aspru asemenea 
tendințe de aliniere la 
minimul efort — ten
dințe vizibile și în alte 
întreprinderi — unii 
directori s-au arătat a 
fi total nedumeriți, so
cotind — și chiar adu- 
cind pseudo-argumen- 
te — că este „firesc" 
să se înregistreze rit
muri lente de sporire 
a producției (compara
tiv cu cele ale creșterii 
numărului de munci
tori), că este „nor
mal1' ca productivita
tea muncii să scadă a- 
tunci cind crește coefi
cientul de schimburi. 
Ciudată optică !

Cum era de așteptat, 
acestei miopii econo
mice i s-a aplicat tra-

tamentul corespunză
tor. Socotite superfi
ciale, insuficient fon
date. asemenea calcu
le au fost refuzate, 
autorii lor fiind puși 
să le refacă. Și, poate 
mai convinși asupra 
imperativului eficien
ței, cei in cauză s-au 
întors la întreprinderi
le lor pentru a reacti
va resorturile respon
sabilității. Cert este 
însă un singur lucru : 
in aceste zile, cind ur
mează să se discu
te la Comitetul mu
nicipal București al 
P.C.R. efectele îmbu
nătățirii coeficientului 
de schimburi, trebuie 
să se înțeleagă clar că 
această sarcină, trasa
tă de conducerea parti
dului. nu constituie un 
scop in sine, ci, înainte 
de orice, un important 
mijloc de creștere a 
eficienței economice, 
de valorificare cu ma
ximum de randament 
a tot ceea ce am in
vestit. Practica potri
vit căreia, sub pretex
tul realizării sarcinii 
de îmbunătățire a co
eficientului de schimb, 
se caută să se supli
nească, prin surplusul 
de forță de muncă so
licitat, 
ciențe 
interne 
bătută și înlăturată cu 
desăvirșire.

diferite defi- 
organizatorice 
trebuie com-
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RITMURI ALERTE
LA PORȚILE DE FIER

TR. SEVERIN. — 
(Coresp. „Scinteii", I. 
Anghel). Ieri, 14 sep
tembrie 1971, nivelul 
lacului de acumulare 
de la Porțile de Fier a 
atins cea mai înaltă 
cotă înregistrată pină 
acum : 62.80 metn.

Creșterea treptată a 
debitului Dunării, da
torită ploilor de toam
nă, impune stăpinirea 
cu mijloacele tehnice 
moderne, in mod diri
jat, a uriașei cantități 
de apă care se adună 
in lacul de acumulare. 
In vederea rezolvării 
cu succes a acestei 
probleme, în zona ba
rajului deversor al 
sistemului energetic și 
de navigație de la Por
țile de Fier se lu
crează acum la mon
tarea servomotoare
lor, grupurilor de

pompare și posturilor 
trafo, ansamble de 
instalații complexe 
care au menirea să a- 
sigure acționarea în 
mod automat a celor 
șapte masive stavile 
de oțel, fiecare cintă- 
rind sute de tone. 
Pentru acționarea unei 
singure stavile se 
montează patru servo
motoare, avind o ca
pacitate totală de ridi
care de peste 450 tone.

Prin automatizarea 
funcționării stavilelor, 
lucrare de mare finețe 
tehnică, se deschide, 
in perspectivă apro
piată. posibilitatea 
creșterii treptate, su
pravegheate a lacului 
de acumulare pină la 
68 metri — cota finală 
— ceea ce va crea 
condiții adecvate pen
tru funcționarea la ca

pacitatea proiectată a 
celor șase turbine de 
178 MW. De asemenea, 
se asigură condiții mai 
bune pentru sporirea 
traficului fluvial prin 
sistemul ecluzării na
velor. O a treia dimen
siune a efectelor au
tomatizării stavilelor 
barajului deversor o 
constituie posibilitatea 
deversării dirijate, in 
conformitate cu nece
sitățile, a surplusului 
de apă din lacul de a- 
cumulare, astfel incit 
>ă se asigure in perma
nență protecția con
strucțiilor Sistemului 
hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile 
de Fier, In fața viitu
rilor mari de apă, pre
cum și evitarea even
tualelor inundații In 
aval de baraj.

— 26 la sută, Dîmbovița — 35 la 
sută, Argeș — 33 la sută, Olt — 38 la 
sută. Diferențe mari se înregistrează 
intre numeroase ferme zootehnice cu 
condiții asemănătoare. Iată de ce se 
impune ca in fiecare I.A.S. să fie 
luate de urgență măsuri pentru re
cuperarea intirzierilor și realizarea 
integrală a sarcinilor de insilozare.

Intrucît cea mai mare cantitate 
de furaje trebuie insilozată in coo
perativele agricole, unde și stadiul 
lucrărilor arată o serioasă răminere 
in urmă, este nevoie ca organele lo
cale de partid, de stat și agricole 6ă 
acorde un sprijin eficient acestor u- 
nități pentru utilizarea tuturor for
țelor și mijloacelor de lucru în vede
rea grăbirii ritmului insilozării. Pinâ 
în ziua de 10 septembrie a.c. coopera
tivele agricole au insilozat 1 270 000 
tone de furaje, ceea ce reprezintă 
puțin in comparație cu posibilitățile 
existente și mai ales față de nevoile 
sectorului zootehnic. Cantități mai 
mari de nutrețuri au fost insilozate 
în cooperativele agricole din județele 
Constanța, Brăila, Galați ș.a., dar față 
de tonele necesare realizările sint 
încă mici.

Din discuțiile cu specialiști din 
minister și de la o serie de direcții 
generale agricole județene, rezultă 
că, in aceste zile, cind se recoltează 
porumbul de pe mari suprafețe, tre
buie să se acționeze energic pentru 
însilozarea concomitentă a tulpinilor 
in stare suculentă. Dacă acum se uti
lizează întreaga capacitate de lucru 
a mijloacelor mecanice și de trans
port. dacă se antrenează la muncă 
forțele existente in cooperativele a- 
gricole și in stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii, ar putea fi insilo- 
zatc aproximativ 2 milioane de tone 
numai din tulpinile de porumb în sta
re suculentă. Or, de pe acum se con
stată că in zonele din sudul țării, 
unde s-a trecut mai intens la recol
tarea porumbului pentru boabe, se 
consideră recoltatul încheiat înainte

de stringerea, transportul șl însilo
zarea sau depozitarea cocenilor. Re
coltatul nu se poate considera în
cheiat înainte de eliberarea terenu
lui.

Din analiza datelor centralizate la 
minister rezultă că in multe județe 
nu se respectă graficele de insilozare 
întocmite, nu se iau măsuri pentru 
înlăturarea restanțelor, acestea 
amplifică de la o săptămină la alta. 
Din această cauză, in cooperativele 
agricole din județele Gorj, Vîlcea, 
Dîmbovița, Neamț, Hunedoara, Tul- 
cea, Olt, Timiș ș.a. planurile de insi
lozare s-au realizat in proporție de 
numai 4—14 la sută. Intr-o serie de 
cooperative agricole această lucrare 
se află abia la început, iar în altele 
se resimte insuficiența mijloacelor de 
transport și de tocare a furajelor. In 
județele amintite, unde producția de 
lapte este scăzută, calea de soluțio
nare a acestei probleme o constituie 
măsurile tehnice și organizatorice 
pentru asigurarea furajelor de volum 
in fiecare fermă de vaci.

Echilibrarea balanței furajere, 
asigurarea furajelor de volum in can
tități îndestulătoare, Înlăturarea risi
pei de substanțe nutritive sint cerințe 
esențiale pentru rentabilizarea crește
rii vacilor și oilor. Ceea ce se cere 
acum specialiștilor agricoli, mecani
zatorilor și cooperatorilor este să ma
nifeste spirit de inițiativă și de răs
pundere pentru valorificarea tuturor 
resurselor de nutrețuri : culturi de si
loz și culturi duble, tulpini de porumb 
suculente, frunze și colete de sfeclă, 
ierburi etc., să aplice experiența 
înaintată privind însilozarea, reco
mandările referitoare la adoptarea 
tehnologiilor moderne, cum este, spre 
exemplu, însilozarea la suprafața so
lului. Ministerul, organele agricole 
județene au întocmit planuri de mă
suri, precum și grafice de insilozare. 
Dar, deși ne aflăm în perioada de 
virf cind trebuie adunată cea mai 
mare cantitate de nutrețuri, se re
simte încă lipsa măsurilor practice, a 
controlului exigent asupra îndepli
nirii propriilor măsuri. In fiecare ju
deț au fost trimise numeroase cadre 
pentru a indruma și sprijini unită
țile agricole in desfășurarea campa
niei agricole de toamnă. Desigur, a- 
cesta este un lucru bun, dar cu con
diția să contribuie eficient la rezol
varea problemelor de cea mai mare 
urgență și însemnătate, să orienteze 
eforturile mecanizatorilor și coopera
torilor spre intensificarea lucrărilor 
de sezon care nu suferă nici o ami- 
nare. Mentalitatea unor conduceri de 
unități care consideră că recoltarea 
și conservarea furajelor pot fi ami
nate, este deosebit de păgubitoare 
deoarece este știut că ceea ce nu se 
face la momentul optim duce la pier
deri irecuperabile de substanțe nu
tritive.

Ținind seama de volumul mare de 
lucrări, de cantitatea mare — de a- 
proape 10 milioane de tone — de fu
raje care trebuie insilozate într-un 
timp extrem de scurt, se impune ca 
in fiecare județ și in fiecare unitate 
agricolă să se analizeze stadiul lu
crărilor și mai ales să se ia măsuri 
pentru a grăbi recoltarea, transpor
tul și însilozarea, astfel incit să se 
realizeze și să se depășească planu
rile întocmite, să se creeze rezerve 
cit mai mari de nutrețuri pentru ani
malele din fermele de stat și coopera
tiste și pentru cele aparținind coope
ratorilor.

se
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(Urmare din pag. I)

factori de răspundere ai planului de 
investiții vor trebui să se mobilizeze 
in mai mare măsură, intrucît in 
timpul relativ scurt care a mai ră
mas pină la sfirșitul primului an din 
actualul cincinal urmează să fie rea
lizat un volum apreciabil de investi
ții. Pentru a sublinia ce pondere 
are acest final de an in ba
lanța rezultatelor globale este sufi
cient să arătăm că, in aceste ultime 
3 luni și jumătate ce ne mai stau in 
față, urmează să fie puse în func
țiune 276 de capacități industriale și 
agrozootehnice, volum de ’—" 
reprezintă, indiscutabil, 
deosebit de însemnată.

Este lesne de înțeles 
recuperarea rămînerilor în ___  __
venite pe anumite șantiere și înde
plinirea exemplară a angajamentelor 
luate de titularii de investiții de a 
realiza, pină la sfirșitul acestei luni, 
peste 74 la sută din planul de inves
tiții se impune o concentrare susți
nută a tuturor forțelor și mijloace
lor in vederea acelerării ritmului 
de execuție pe absolut toate șantie
rele țărîi. Eforturi deosebite se im
pun mai ales pe șantierele ministe
relor industriei chimice, ușoare, a 
lemnului, materialelor de construcții 
și pe cele ale Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor.

Efectul măsurilor întreprinse tre
buie să se resimtă pozitiv in primul 
rind pe planul impulsionării ritmu
lui de execuție. Măsurile adoptate 
trebuie să producă o adevărată coti
tură, in special pe acele șantiere care 
înregistrează importante rămineri în 
urmă. Este inadmisibil să mai fie to
lerate situații ca cea în care s-a aflat 
șantierul Fabricii de celuloză, semi- 
celuloză și hirtie de la Combinatul 
din Turnu Severin. Timp îndelungat, 
ritmul de execuție lunară a variat 
intre 2.5 la sută, cit a fost în luna 
ianuarie, șl 8 la sută în luna au
gust ; în primele opt luni din acest 
an a fost realizat numai 45.8 la sută 
din planul anual de investiții. Trus
tul de montat utilaje chimice din 
București care, inexplicabil, a Intîr- 
ziat să ia măsurile organizatorice ne
cesare recuperării rămînerilor in 
urmă, are datoria să treacă neîntir- 
ziat la montarea importantului vo
lum de utilaje și instalații ce se află 
de multă vreme pe acest șantier. De
sigur, responsabilități sporite revin 
constructorilor și montorilor și de pe 
șantierele Fabricii de calculatoare

lucrări ce 
o sarcină
că pentru 
urmă sur-

electronice din București, Uzinei de 
vagoane Turnu Severin, secției de 
plăci din asbociment a Fabricii de 
ciment din Fieni, Filaturii de lină 
pieptănată din Miercurea Ciuc, Fila
turii de bumbac din Cărei și altele. 
In toate aceste cazuri, cu deosebire 
trebuie acționat in direcția mai bu
nei folosiri a utilajelor de construc
ție și a forței de muncă, domenii in 
care există încă mari rezerve. Acum, 
cind fiecare zi de lucru contează 
mult, se impune extinderea pe șan
tierele restante — acolo unde in 
cauză este activitatea constructori
lor — a lucrului în 2 schimburi la ma-

joritatea utilajelor grele, cit și la uti
lajele de construcții al căror număr 
este limitat și care nu pot satisface 
pe deplin intr-un schimb necesitățile 
impuse de ritmul și proporțiile lu
crărilor de pe șantiere.

De maximă urgență se dovedește 
și grăbirea montării utilajelor. Din- 
tr-un sondaj efectuat in cursul lunii 
august a rezultat că pe unele șan
tiere, aparținind principalelor mini
stere economice și consiliilor popu
lare, se afLau utilaje in valoare de 
mai multe sute de milioane de lei, 
la care durata de staționare pe șan
tiere era expirată. Dacă o bună par
te din ele rămăseseră nemontate, în 
special din cauza neasigurării la vre
me a frontului de montaj, sau a unor 
deficiențe proprii montorilor, nu este 
mai puțin adevărat că alte utilaje 
nu au putut fi instalate datorită in
tirzierilor ce persistau in livrarea de 
către uzinele constructoare de ma
șini a unor comenzi ce condiționează 
fluxul de montaj. Este momentul să 
se acționeze mai hotărît pentru li
chidarea restanțelor in livrarea uti
lajelor, cit și pentru devansarea li
vrării la unele utilaje contractate cu 
termene necorespunzătoare. Benefi
ciarii investițiilor au datoria ca îm
preună cu furnizorii de utilaje să 
stabilească grafice de recuperare a 
rămînerilor in urmă In livrarea uti
lajelor ; totodată, împreună cu con
structorii, ei trebuie să intensifice 
ritmul de montaj al utilajelor sosite 
pe șantiere. O atenție deosebită tre-

ELECTROTEHNICA
LA EA

Cînd intri in atelierul de bobinaj 
al secției de transformatoare mari, 
la „Electroputere** Craiova, te fra
pează in primul rind liniștea, nu
mărul redus de muncitori, in com
parație cu celelalte secții din fa
bricile uzinei. Aici se fabrică trans
formatoare de cea mai mare putere 
și înaltă tensiune. Cele 5 puternice 
transformatoare de 190 MVA. care 
sint acum în sarcină la Porțile de 
Fier, și primul transformator de 400 
MVA, care funcționează la Centrala 
termică București-Sud, poartă em
blema întreprinderii craiovene. La 
ora actuală este gata pentru a fi 
expediat la Centrala termică de la 
Rovinarl și primul transformator 
de 250 MVA.

Aspectul exterior al acestor co
loși, ce cîntăresc între 250—400 tone, 
nu spune totuși totul pentru a 
putea fi apreciați la justa lor va
loare. De aceea, numai urmărind 
procesul de producție, modul cum 
se realizează... ceea ce nu se vede 
— privind măestria cu care bobina
tori ca Ion Anghelina, Dinu Ro- 
mică, Sandu Constantin, Dumitru 
Șerbănescu și alții execută înfășu
rările de conductori de cupru și 
aluminiu pentru confecționarea bo
binelor de înaltă tehnicitate și 
complexitate — poți să-ți faci o 
imagine mai clară despre ceea ce 
înseamnă un transformator sau 
autotransformator de mare putere. 
Pentru că in carcasa metalică res
pectivă se află înmagazinată multă 
muncă și, mai ales, inteligență. Și, 
cind adăugăm măestrie artistică, nu 
este vorba doar de o figură de stil. 
„Ceea ce executăm noi. aici — ne-a 
relatat tehnicianul Paul Dinu, șeful 
secției, nu se mai produce Ia nici 
o altă uzină din țară și nici în 
multe locuri din lume. Față de alte 
meserii, bobinajul transformatoare
lor și autotransformatoarelor mari 
impune, pe lingă pricepere, o înaltă 
conștiință, care să ridice calitatea 
produselor ce Ie fabricăm".

Intr-adevăr, cea mai mică negli
jență din partea unui bobinator, la 
înfășurări, sau a unui sudor Ia

buie acordată efectuării probelor me
canice și probelor tehnologice, pre
cum și înlăturării dificultăților ivite 
in cursul desfășurării acestora.

Concomitent cu realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de in
vestiții pe acest an trebuie să se ur
genteze și pregătirea execuției lucră
rilor din planul anului următor. In 
anul 1972 urmează a se realiza din 
fondurile statului un volum de in
vestiții de 87,2 miliarde Iei, cu 15 la 
sută mai mult decit s-a planificat 
pentru anul în curs. Numai lucrările 
de construcții-montaj ce se vor rea
liza in plus în anul 1972, față de

1971, se ridică la peste 2,8 miliarde 
Iei. Sarcini sporite sint prevăzute 
pentru anul următor și in ceea ce 
privește capacitățile și obiectivele de 
pus in funcțiune. Realizarea 
asemenea sarcini suplimentare 
cesită o pregătire temeinică a rea
lizării investițiilor, atît pe linia pro
iectării și execuției lucrărilor de 
construcții, cit și pe linia asigurării 
din timp a utilajelor, instalațiilor și 
aparatajelor tehnologice. De aici re
zultă și responsabilitatea ce revine 
tuturor factorilor care concură la 
realizarea planului de investiții — 
titulari de plan, proiectanți, con
structori, furnizori de utilaje și ma
teriale de construcții.

Pentru anul viitor s-a planificat 
începerea lucrărilor la un număr de 
330 noi obiective importante. La a- 
ceastă dată situația asigurării cu stu
dii tehnico-economice a lucrărilor ce 
urmează să înceapă în anul următor 
se prezintă mult îmbunătățită față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Mai sint insă și In prezent 
lucrări importante pentru care do
cumentația tehnico-economlcă nu este 
incă întocmită. In această situație se 
găsesc unele lucrări ale ministere
lor industriei constructoare de mașini, 
industriei chimice, industriei metalur
gice, agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii șl apelor. întirzierea 
definitivării studiilor tehnico-econo- 
mice împiedică contractarea lucrări
lor de construcții-montaj, a utilaje
lor și instalațiilor tehnologice.

unor 
ne-

ACASA
conexiuni, poate atrage după sine 
defecțiuni care duc la avarii ce ar 
produce — in funcționare — mari 
daune economice.

Pe sudorul Savu D. Goran l-am 
întilnit lucrind la cel de-al treilea 
autotransformator de 400 MVA. 
Executa sudurile la conexiunile bo
binelor. Printre conductorii infășu- 
rați in hîrtie, manevra cu dibăcie 
și răbdare becul aparatului de su
dură autogenă. Interlocutorul nos-

La uzina 
„Electroputere" 

din Craiova

tru, tn afara orelor de lucru, stu
diază, printre altele, matematicile. 
Incepind din toamna acestui an, va 
fi student la Facultatea de mate
matici din Craiova, la cursurile se
rale. Ne-a spus : „Nu aș vrea să 
par lipsit de modestie, dar sudura 
la transformatoare, pe lingă gradul 
inalt de tehnicitate mai impune și 
o acurateță deosebită. Locul sudurii 
nu trebuie să se deosebească de 
restul conductorului laminat. Se 
poate aprecia, deci, că in această 
uzină sint oameni care din meseria 
de bobinator și de sudor la bobinaj 
au făcut o adevărată artă".

Nu e deloc vorba de o exagerare. 
Aparatajul electric, mașinile rota
tive, locomotivele electrice și Diesel 
electrice sint produse care au dus 
faima uzinei nu numai în țară, dar 
și in peste 20 de țări ale lumii, unde 
acestea se exportă. In toate fabri
cile și secțiile de aici, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii depun același 
interes pentru obținerea unor pro
duse de înalt nivel tehnic și cali
tativ.

Facem un scurt popas la fabrica

de locomotive. La începutul acestui 
an, colectivul ei a sărbătorit livra
rea locomotivei Diesel electrice ro
mânești cu numărul de fabricație 
1000. Zilele acestea a avut loc aici 
un nou jubileu : livrarea către bene
ficiar a locomotivei electrice cu seria 
de fabricație 100. Evenimentul ne-a 
prilejuit un moment de privire re
trospectivă. Față de primele loco
motive Diesel electrice românești, 
executate in 1961, există la locomo
tivele actuale îmbunătățiri con
structive de bază, care au ridicat 
calitatea produsului la nivelul teh
nicii mondiale.

Pe scurt, acestea sint numai 
citeva din numeroasele înfăptuiri 
cu care, pe drept cuvînt, munci
torii, tehnicienii și inginerii de la 
această mare uzină craioveană se 
pot mîndri. Pentru realizarea lor 
au fost insă necesare zile și nopți 
de căutări și încercări, consum de 
inteligență care nu s-a înregistrat 
in nici o evidență, dar care se re
flectă în performanțele ridicate ale 
produselor fabricate. In paralel cu 
îmbunătățirile calitative, prin mai 
buna organizare a muncii, produse
lor li s-a redus simțitor timpul de 
execuție. Un exemplu. Față de pro
totip, locomotiva electrică de 5100 
kW se execută azi intr-un timp de 
5 ori mai scurt, iar la locomotiva 
Diesel electrică de 2 100 CP, timpul 
de execuție a fost scurtat de 6 ori 
in comparație cu primul lot de lo
comotive românești.

In prezent, la fabrica de locomo
tive — ca să revenim la acest im
portant și cunoscut sector — se află 
in stadiu avansat de montaj pri
mele locomotive electrice ce ur
mează să se livreze in R.S.F. Iugo
slavia și In R. P. Chineză. Sint in 
curs de pregătire și alte produse 
de calitate, care vor împlini presti
giul harnicului și talentatului co
lectiv al uzinei „Electroputere" din 
Craiova.

Nlstor ȚUICU
corespondentul „Scînteii'

Cit privește proiectele de execu
ție, este de menționat că la 1 sep
tembrie a.c., acestea erau asigurate 
numai pentru circa 56 la sută din vo
lumul total al lucrărilor de construcții- 
montaj prevăzut a se realiza în anul 
următor. Lipsa documentațiilor și a 
proiectelor de execuție creează în
semnate greutăți organizațiilor de 
construcții-montaj. Acestea nu pot 
să-și întocmească, pe baze concrete, 
planurile de aprovizionare tehnico- 
materială ; totodată, constructorul 
nu poate să-și organizeze activita
tea de execuție pe baza graficelor 
de eșalonare. Pentru furnizorii de

utilaje, lipsa de documentații pune 
probleme deosebite in ceea ce pri
vește livrarea utilajelor și instala
țiilor in concordanță cu ritmul de 
îndeplinire a planului și cu terme
nele fixate pentru punere în func
țiune a capacităților de producție.

De aceea, este necesar ca în lu
nile ce urmează să se intensifice ac
tivitatea pentru definitivarea stu
diilor tehnico-economice la toate lu
crările noi prevăzute să înceapă in 
anul 1972. Pe lingă concentrarea 
eforturilor de proiectare asupra a- 
cestor lucrări, este necesar să fie 
descongestionate institutele de pro
iectare de lucrările mărunte. Va tre
bui să se treacă hotărît la aplicarea 
măsurii preconizate de dispozițiile în 
vigoare ca studiile tehnice-economice 
pentru asemenea lucrări și proiectele 
de execuție pentru lucrările de con
strucții nelegate organic de procesele 
tehnologice să fie realizate prin servi
ciile de specialitate ale centralelor 
industriale și ale întreprinderilor de 
construcții-montaj.

In ceea ce privește asigurarea la 
timp a utilajelor tehnologice pentru 
investițiile din anul următor, este de 
remarcat că un volum important de 
utilaje și instalații din țară și import 
nu a fost Încă contractat, iar în unele 
cazuri termenele de livrare obținute 
la contractare nu sint corelate cu ne
cesitățile de montaj. Experiența ani
lor trecuți arată că nesoluțlonarea la 
timp a acestor probleme creează greu
tăți în desfășurarea ritmică a execu-

țlei lucrărilor și îndeosebi în punert 
in funcțiune la termen a capacității 
de producție.

Realizarea ritmică a planului (! 
investiții în anul următor este di 
terminată de asigurarea, încă d: 
acest an, a frontului de lucru penti 
toate organizațiile de construcțl 
montaj. Cu toate că in acest an ri 
mul de realizare a planului de ii 
vestiții a fost mai bun decit în tr 
cut, realizările din primul trimesti 
au fost de numai 19.4 la sută d 
prevederile anuale și de 19,1 la su 
la construcții-montaj, ceea ce nu r 
prezintă încă un nivel satisfăcătt 
Pentru a putea remedia această î 
tuație se impune ca in ultimul tr 
mestru din acest an eforturile org 
nizațiilor de construcții să fie co 
centrate in direcția aducerii lucrăi 
lor începute în lunile trecute la i 
stadiu fizic care să permită con1 
nuarea nestingherită a lucrului 
timp friguros. O asemenea acțiu 
este implicit condiționată de renu 
țarea la practica dispersării forței 
pe un număr prea mare de șantiei 
Apreciem de aceea că, în trimesti 
ce urmează eforturile ar trebui să ' 
concentrate pe șantierele existen 
renunțindu-se la începerea unor r 
obiective care nu pot fi aduse în si 
diile necesare execuției lucrărilor 
tot cursul iernii. Procedind in act 
fel, organizațiile de construcții t 
putea folosi mai bine mijloacele 
producție pentru terminarea, în p 
mul rind, a lucrărilor planificate 
fie puse în funcțiune în acest i 
Totodată, o asemenea măsură 
crea condițiile necesare pentru n 
lizarea ritmică a lucrărilor in ai 
următor.

Desigur, ar putea fi aduse în d 
cuție și alte elemente ce condiț 
nează impulsionarea ritmului de e: 
cuție pe șantiere. Dincolo de mul 
tudinea lor. consider că treb 
subliniate răspunderile ce revin r 
nisterelor titulare de investiții, • 
ganizațiilor de construcții-montaj 
tuturor celorlalți factori răspunzăt 
de realizarea investițiilor. Tuți di 
potrivă au datoria să examineze 
rios stadiul de execuție a fiecă 
obiectiv, situația fiecărui șantier 
pe această bază, să ia cele mai 1 
gente și eficiente măsuri care 
ducă la recuperarea grabnică a 
minerilor in urmă, la accelera 
ritmului lucrărilor, pentru a asigi 
intrarea în funcțiune într-un tem 
cit mai scurt a tuturor capacități 
prevăzute in planul pe acest
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Un mare om politic,
un ilustru cărturar

și filozof
Au Intrat !n tradlține Partidului Co

munist Român, ale Întregului nostru 
popor, celebrarea momentelor de sea
mă din istoria bătăliilor purtate de-a 
lungul veacurilor pentru eliberare na
țională și socială și o viață mai bună, 
cmstirca eroilor acestor bătălii, a tu
turor personalităților care și-au pus 
geniul creator. întreaga energie in 
slujba Împlinirii aspirațiilor dc liber
tate și progres ale poporului. Impor
tanța acestor personalități poate fi 
comparată — cum scria un ilustru 
glnditor — cu importanța ploii, 
care împrospătează binefăcător pă
mintul, dar care, de fapt, este no
rul ridicat de pe pămintul Însuși. 
Cind, după moartea Iul Radu cel 
Mare (1495—1508), o ascuțită criză 
politică primejduia ființa statală a 
Țării Românești, a apărut — ca In 
toate momentele grele ale Istoriei 
noastre — o mare personalitate. Nea
goe Basarab. Suit - -- ■ ’
nesc în 1512, a- 
cesta s-a dovedit 
in stare să do
mine stihiile po
litice dezlănțuite, 
să frîneze porni
rile partidelor bo
ierești. care, pen
tru a-și realiza 
oarbele ambiții, 
înlesneau ameste
cul străin in tre
burile interne ale 
țării, aducător de jaf și suferințe pen
tru popor. Neagoe Basarab a reușit 
să vindece răni, să clădească pe ruini, 
să ridice Țara Românească la o stră
lucire care a lăsat urme multă vre
me și a făcut să se vorbească de 
anii domniei lui ca de o adevărată 
epocă istorică.

Descendent din vestita familie a 
Craioveștilor, care se impusese prin 
forța ei politică și larga rețea de 
relații internaționale, Neagoe, o dată 
ajuns pe tron, a luat numele „înte
meietorului" de țară, al lui Basarab, 
voind parcă să arate prin aceasta că 
nu va fi mai prejos decit ilustrul său 
predecesor, din spița căruia — ca 
să-și legitimeze urcarea in scaun — 
pretindea că se trage.

In preajma unor cărturari vestiți 
al timpului, Neagoe iși însușise in 
tinerețe o largă cultură, religioasă în 
primul rind, potrivit specificului vre
mii, dar nu numai religioasă. Recep
tivitatea lui . Neagoe față de noul 
propulsat de mișcarea renascentistă 
europeană, fie el politic, în organi
zarea de stat și activitatea diploma
tică, fie cultural, in lărgirea cadru
lui de participanți la însușirea și 
crearea valorilor spirituale, avea să 
facă din Țara Românească forța ca
talizatoare, spirituală și politică, a lu
mii creștine din Balcani, creind un 
model pe care cei mai destoinici din
tre urmașii lui au căutat să-I imite. 

Intr-o epocă în care dezvoltarea și 
maturizarea relațiilor feudale pe 
plan intern, pericolul tot mai acut al 
expansiunii otomane pe plan extern 
Impuneau consolidarea puterii cen
trale, Neagoe Basarab a continuat 
acțiunea pe care o începuse Radu cel 
Mare de îmbunătățire a organizării 
aparatului central de stat in dome
niul legislativ, administrativ și fiscal. 
Văzînd în dezvoltarea comerțului o 
importantă sursă de venituri pentru 
țară, el a promovat măsuri de spri
jinire a negustorimii locale, pe care 
a apărat-o împotriva concurenței 
străine. In același timp, a asigurat 
întărirea pazei hotarelor și lichidarea 
infiltrațiilor otomane la nordul Du
nării.

în spiritul tradiției create !n de
cursul secolelor, pe care noile impe
rative politice și economice o cereau 
continuată și intărită, Neagoe Basa
rab a întreținut relații strinse cu ce
lelalte provincii românești — Tran
silvania și Moldova. In Transilvania, 
unde stăpinea domeniul Geoagiului 
din Hunedoara, a căutat, prin spri
jinul acordat bisericii ortodoxe, să 
mențină in rindul românilor transil
văneni conștiința unității lor cu cei 
de același neam și limbă de la sud 
șl est de Carpați. Cu orașele-cetâți 
din Transilvania — îndeosebi Sibiul 
șl Brașovul, importante centre de 
producție meșteșugărească și tranzit 
de mărfuri — a căutat Neagoe să 
mențină legăturile bune, statornicite 
de multă vreme. Curind după ocupa
rea tronului se adresa sibienilor, 
exprimindu-și dorința de a trăi cu 
el în pace,, precum au trăit și Cra- 
ioveștii, tatăl și rudele sale. Doi ani 
mai tirziu, el comunica sibienilor 
despre bunele relații pe care le-a sta
bilit cu brașovenii. Stringerea legătu
rilor cu cele două orașe o vedea Nea
goe îndeosebi prin amplificarea co
merțului, cerind ca negustorii mun
teni să fie tratați pe picior de egali-

pe scaunul dom-

tate cu cei din Sibiu și Brașov. Clnd 
aceștia din urmă «-au abătut de la 
principiul stabilit, Neagoe Basarab a 
intervenit energic in favoarea supu
șilor săi.

Preocupat de așezarea unor buna 
relații cu Transilvania, Neagoe Ba
sarab era atent deopotrivă la schim
bările politice care se petreceau in 
Moldova, pe care dorea s-o aibă ca 
aliată. El a intervenit in luptele in
terne ce măcinau forța acesteia, spri
jinind, fără succes, de altfel, propriul 
Iui candidat la tron.

Manifestind o mare capacitate de 
înțelegere a problemelor politice in
ternaționale, dindu-și seama de im
portanța factorului diplomatic in 
realizarea obiectivelor politice, Nea
goe Basarab și-a creat un aparat di
plomatic bine instruit, la nivelul di
plomației europene a vremii, a des
fășurat o vastă activitate diploma
tică cu scopul de a asigura țării

creația corală și de dn- 
tece continuă să nu satis
facă plenar cerințele artis
tice. Observație cu atît 
mal Întemeiată, cu cit pen
tru noi corul pare a fl una 
din Importantele forme de 
manifestare a solidarității 
psihice și. implicit, sociale. 
Mă gindesc, de pildă, la 
corul din Ceuaș, județul 
Mureș, la entuziasmul și 
pasiunea cu care participă 
la cor cei 100 de săteni — 
români și maghiari. Ei șe 
IntilnesQ la repetiții, își Îm
bogățesc fondul sufletesc, 
lnvcstlgind împreună zone
le expresive ale cintecelor 
de patrie și de partid, ale 
cintecelor populare.

Compozitorii ar trebui să 
știe acest lucru. Pentru că, 
după cum sublinia secreta
rul general al partidului 
la intilnirea cu creatorii, la 
care m-am referit deja, „nu
mai acela care pornește dc la 
convingerea că prin tot 
ceea ce face trebuie să ser
vească interesele poporului 
se înscrie in rindurlle ade- 
văraților oameni de artă si 
cultură".

Oricit de sumară, o re
trospectivă a repertoriului 
scris in ultimii ani dez
văluie o anumită sărăcie te
matică, o sărăcie a genuri
lor și formelor specifice, 
Inadmisibilă. Sînt foarte 
puține cîntecele de tineret 
și copii — Iar unele dintre 
cele care slnt au destul de 
puține calități care să atra
gă, 6ă fie ușor de învățat 
și reprodus — lipsesc a- 
proape cu desăvîrșire cîn
tecele satirice, sînt prea 
puține piese lirice, melo
dioase. Sint încă prea pu
țin folosite, după părerea 
mea, resursele complexe, 
intonaționale, ritmice și 
modale ale cînteculul 
popular, acel „izvor de apă 
veșnic vie" într-adevăr a- 
totcuprinzătoare din punct 
de vedere al tematicii, al 
bogăției culorilor, al fan
teziei constructive, al ne
secatei inventivități sub 
impulsul unor deosebit de 
variate „stări sufletești — 
cum ar spune maestrul Di- 
mitrie Cuclin — de la plus 
infinitul bucuriei pină la 
minus infinitul întristării".

A reflecta realitatea clo
cotitoare a acestor zile — 
dinamizată de entuziasmul, 
capacitatea și forța de 
muncă a unu] popor anga
jat plenar, in procesul re
voluționar al devenirii sale 
istorice, a releva adevăruri, 
a verifica sonor teme și 
idei proprii conștiinței 
creatoare 
tru, iată 
sintetiza 
tuale ale 
tece.

Am convingerea că prin 
paginile sale cu adevărat 
antologice, creația noastră 
corală s-a impus, deja, ca 
o componentă indispensa
bilă a conștiinței artistice 
românești. Un singur e- 
xemplu, însă, poate fi e- 
dificator ; acesta se referă 
la interesul, la pasiunea, cu 
adevărat impresionante, cu 
care au fost urmărite con
cursul „Cintare patriei" ca 
și cel de-al X-lca concurs 
al artiștilor amatori. Dar 
tocmai aici se află deter
minantele fundamentale ale

mini care este partea cea 
mai bună : melodia sau a- 
companlamentul ?

Elementul nou, proaspăt 
in cintec (includem aici 
și îdeea diversificării ne
cesare a tematicii șl a so
luțiilor artistice de creație) 
ține Insă și de originali
tatea Iul poetică. Slnt prea 
multe ‘ ‘ ‘’
proză 
care nu întăresc in nici un 
fel forța de comunicare a 
cintccului. Tnterpreții. co
riștii amatori, zecile de mii 
de coriști amatori nu slnt

Clntecul de mase a deve
nit, dc mult, unul dintre 
cele mal iubite genuri mu
zicale dc la noi ; el este 
mesagerul, peste ani, al 
unei bogate și îndelungate 
tradiții de spiritualitate ro
mânească, infățișindu-sc, 
in contemporaneitate, drept 
document sonor, dc au
tentică vibrație emoțională, 
căruia dimensiunea social- 
patriotică l-a conferit vi
goare și vitalitate ; In de
cursul mai multor ani, an
teriori eliberării patriei 
de sub jugul fascist, cin- 
tecul de mase — piesele 
corale cu tematică socială, 
au contribuit substanțial la 
adincirea ideii de comuni
care cu permanențele vii 
ale spiritualității unui po
por angajat, ireversibil, pe 
drumul revoluționar al a- 
firmărij și consolidării fi
inței sale naționale. Ideile, 
sentimentele, simbolurile 
vehiculate in aceste cintece 
6Înt de natură să exercite 
o puternică acțiune morală 
asupra noilor generații, să 
determine disponibilități 
nebănuite în capacitatea a- 
cestora de a interpreta fe
nomenele istorice.

începind cu „Apelul mol
dovenilor, de la 1848" de 
Alexandru Flechtenmacher, 
contlnuind cu cîntecele 
Unirii de la 1859 și cu alte 
cintece scrise de Gavriil 
Musicescu, Gheorghe Dima, 
Iacob Mureșianu. Ciprian 
Porumbescu, Dimitrie Ki- 
riac, Gheorghe Cucu, Ion 
Vidu, Timotei Popovici și 
alții, creația de cintece a 
cuprins, în universul său, 
ideile înaintate ale luptei 
pentru dreptate, pentru li
bertate națională și so
cială, pentru solidaritatea 
frățească între poporul ro
mân și naționalitățile con
locuitoare. Este, fără îndo
ială. o tradiție deosebit de 
valoroasă, incit ideea po
trivit căreia cîntecul coral 
ar fi asigurat bazele origi
nale ale muzicii românești 
nu pare deloc exagerată.

Sint compozitori, chiar 
perioade întregi, din isto
ria muzicii noastre al că
ror fond muzical se defi
nește in raport cu valoa
rea creației de cintece.

O etapă superioară, in 
evoluția creației de cin
tece, cu un profund carac
ter patriotic și uman, a fost 
marcată de activitatea com
pozitorilor noștri in anii 
construcției socialiste. Bo
găția de fapte — acceptate 
nu ca ambianțe decorative, 
ci ca stări puternic dinami
zate de acțiunea partidului 
comunist — profilul moral, 
caracterizat prin dirzenie, 
abnegație, curaj, clarviziu
ne și căldură umană, al ce
lor mai devotați și înain
tați fii ai poporului nostru, 
au inspirat numeroase cin
tece inestimabile, pe an
samblu. ca valoare artistică 
și totodată cu un bogat con
ținut ideologic. Ele și-au a- 
sumat astfel, cu accente 
sporite, o funcție formati
vă. transformatoare, educa- 
tiv-patriotică.

Ceea ce se impune ob
servației. din capul locu
lui, este faptul că, urmă
rind in continuare evoluția 
spirituală a societății so
cialiste românești, reflec- 
tind — pe baza unei cu
noașteri, din ce în ce mai 
adincite — aspirațiile, viața 
sufletească complexă a con
structorilor socialismului 
— dispunind, in acest sens, 
de aportul unei pregătiri 
profesionale superioare, 
creația de cintece și-a îm
bogățit simțitor, in ultimii 
ani, universul său tematic 
și emoțional.

„Arta este cu adevărat 
valoroasă — sounea tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
întilnirea cu oamenii de 
artă și cultură — cind omul 
ascultînd-o, citind-o, pri
vind-o — simte că ea ii 
devine necesară, Indispen
sabilă, il transformă, il 
educă, il lărgește orizontul 
spiritual".
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i. ____ __i MATECA (sala Union) —I 12,30; 14; 16; 18; 20.
4 • Cintărețul buclucaș : POPULAR 
, — 15,30; 18; 20,15.
J • Omul orchestră : FLOREASCA
1 — 15,30; 18; 20,30, AURORA — 9;
’ 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră-4 dină — 19.
. • Brigada Diverse în alertă : IN-4 FRAȚIREA INTRE POPOARE —
< 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL —
ț 15,30; 18; 20,15.
I 0 Hello Dolly : FEROVIAR — 9;
’ 12,30; 16,30; 20. GRADINA FESTI-4 VAL — 19,30.
. • Cortul roșu : VITAN — 16. la
1 grădină — 19,30.
4 ® O floare și doi grădinari :
’ MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.

cinema
texte șablonarde, 
rimată, stereotipă.

8;

• Așteptarea : CAPITOL — 8.15; 
11.30; 14; 16,30; 18,45; 21, GRADINA 
DOINA - 19,15.
• Boxerul : LUCEAFĂRUL - 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• încrederea : VICTORIA — 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• După vulpe : SALA PALATU
LUI (seria dc bilete 3 801) — 17,15; 
(3 802) — 20,15, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Cromwell : SCALA — 10; 
17; 20.30, CENTRAL — 10; 
16,45; 20, FAVORIT — 8,15;
16; 19.30. GRADINA SELECT — 
19,30, GRADINA CAPITOL — 19,15.
• Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA —10.
• Parada circului : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, DOI
NA — 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Asediul : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS — 10; 
12,30; 15; 17,30, la grădină — 20.
• Vtsele copilăriei ; Culturismul ; 
Vinătoarea ; Orizont științific nr. 
8 1971 ; Pulberea răului ; Omagiu : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în con
tinuare.
• Articolul 420 : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16,30; 20,15, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, MODERN — 9; 12,30; 
16; 20, la grădină — 19.
• Haiducii : MOȘILOR — 15,30;
17,45, la grădină — 20.
• Simon Bolivar : GRIVIȚA — 
9,15; 11,45; 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Tinerețe fără bătrtnețe : CINE-.------ - ------ ---------- g. 10 45.

dezvoltata de meșterii locali, cu cea 
răsăriteană, a stlrnit admirația con
temporanilor, fiind socotită in acea 
vreme ca cea mai frumoasă creație a 
genului.

în climatul cultural din vremea lui 
Neagoe Basarab iși găsește începutul 
istoriografia din Țara Românească ; 
tot atunci și-a făcut apariția, pe lin
gă noțiunea medievală a marii Re
publici creștine, ideea de patriotism, 
ce va fi un însemnat suport mor?l 
In realizarea epopeii românești de la 
sfîrșitul secolului al XVI-lea.

Neagoe Basarab nu numai că a 
încurajat fenomenul cultural, dar a 
și lăsat scrieri proprii, care cuprind 
multe idei originale, vădind profun
zime de gindire și un strălucit talent 
literar. Din unele informații se pare 
că domnul și-ar fi descris pe larg, in
tr-o lucrare, viața și activitatea sa po- 
’!“-x ~----- « mitropolia țării, a-

caracter autobiogra
fic nu s-a găsit. 
S-a păstrat, in 
schimb, o strălu
cită lucrare, nici 
ea în forma o- 
riginală, ci intr-o 
copie slavă din a 
doua jumătate a 
secolului al XVI- 
lea și în două 
traduceri — in 
limba greacă (se
colul al XVI-lea) 

și In limba română (secolul al XVII- 
lea) : Învățăturile Iul Neagoe vodă 
Basarab către fiul său, Teodosie. 
Problema „paternității" acestei lu
crări continuă incă să fie subiect de 
dezbatere științifică, confruntindu-se 
puncte de vedere deosebite ; in mod 
corect, in spiritul respectului cuvenit 
față de diferitele opinii exprimate in 
dezbateri științifice, trebuie arătat 
că la Congresul al XIV-lea interna
țional de studii bizantine de la Bucu
rești, învățatul grec Leandros Vra- 
nussis a afirmat că autorul lucrării 
ar fi Manuel de Corint, care ar fi 
scris-o la cererea lui Neagoe Basa
rab. Deși problema este incă contro
versată, in ce ne privește, noi con
siderăm că Învățăturile aparțin lui 
Neagoe Basarab și ca atare consti
tuie prima afirmare scrisă, mai 
largă, de gindire politică româ
nească, prima consemnare cu u- 
nele detalii a principiilor diplo
mației românești. Găsim în a- 
ceastă scriere o vie reflectare 
a prețuirii pe care acest mare 
om politic o acorda apărării liber
tății pămintului strămoșesc. Chemind 
la luptă împotriva dușmanilor, con- 
damnind lașitatea, teama, el a for
mulat un adevărat cod al vitejiei și 
demnității românești.

Principiile social-politice formulate 
de domnul Țării Românești se pla
sează — cu toate limitele lor de clasă 
— pe pozițiile avansate ale timpului. 
Dacă Neagoe, ca domn, rămine ne
strămutat in cadrul limitelor de 
clasă, aruncind fulgere de mînie 
asupra oricărei încercări a țăra
nilor de a-și face singuri drep
tate împotriva stăpinilor feudali, 
scriitorul și cugetătorul politic și so
cial de seamă care a fost Neagoe 
Basarab reușește să depășească pe 
alocuri pozițiile de clasă și să re
flecte în opera sa realitatea epocii, 
năzuințele de progres, preconizind 
soluții de îndreptare a unor racile 
politice și sociale. Este cu totul re
marcabil pentru epoca respectivă ape
lul său la prețuirea meritului, mai 
presus de rangul social, la cinstirea 
„celui vrednic chiar dacă este sărac".

Prin activitatea sa politică, de ri
dicare a țării, căreia i-a asigurat o 
stare prosperă, prin opera sa de căr
turar, prin contribuția adusă la îm
bogățirea patrimoniului spiritual al 
țării. Neagoe Basarab a rămas și va 
rămine ca mare personalitate în ga
leria valorilor noastre naționale.

litică. Depusă la 
ceastă lucrare cu

450 DE ANI DE LA MOARTEA
LUI NEAGOE BASARAB

pacea, necesară prosperității ei, de * 
face din Țara Românească un im
portant factor politic in viața inter
națională.

Frămintările din imperiul otoman, 
greutățile prin care trecea puterea 
turcească, obligată să facă față unor 
pericole ce se manifestau in Africa 
și Asia, i-au dat posibilitatea lui 
Neagoe Basarab să realizeze o poli
tică de echilibru intre imperiul oto
man și puterile europene vecine. încă 
de la începutul domniei, Neagoe s-a 
apropiat de regele Ungariei, Ludovic 
al 11-lea, intre cei doi monarhi sta- 
bilindu-se relații de încredere și 
sprijin reciproc, care n-au fost tul
burate In tot timpul domniei lui Nea
goe.

Poziția geografică a țârii, su
pusă oriclnd atacurilor din partea 
imperiului otoman, l-a făcut pe 
Neagoe să lărgească activitatea di
plomatică și dincolo de cercul mo
narhilor vecini, să intre in contact 
și alianță și cu alte puteri mai de
părtate, cu regatul polon, cu Imperiul 
habsburgic, cu Veneția și cu papalita
tea, de unde spera să obțină, la ne
voie, ajutor. El s-a arătat de acord 
să participe și a militat chiar pentru 
crearea unei largi coaliții de state 
împotriva imperiului otoman.

Pregătit din tinerețe pentru carie
ra armelor, insușindu-și experiență 
militară in luptele pentru ocuparea 
scaunului domnesc, Neagoe Basarab 
a manifestat preocupări susținu
te pentru organizarea unei oștiri 
puternice. Apreciată pe plan in
ternațional, oastei Țării Românești, 
ca de altfel și celei moldovenești, 1 
se rezerva in noiembrie 1517 un rol 
însemnat în planul Imperiului hab
sburgic al unei proiectate cruciade 
antiotomane. în anul 1520, Neagoe 
informa pe brașoveni că dacă va fi 
nevoie va interveni în sprijinul 
Ungariei cu 40 000 de ostași călări și 
pedestrași și că, în curind, va folosi 
prilejul sfințirii unei biserici pentru 
a aduna și trece in revistă oastea.

în condițiile in care popoarele din 
sud-estul Europei, căzute sub stăpi- 
nirea otomană, erau amenințate in 
existența lor națională, in puterea de 
creație, Neagoe Basarab și-a asu
mat rolul de apărător și susțină
tor al culturii acestor ținuturi. Consi- 
derindu-se moștenitorul tradițiilor 
culturale bizantine, el s-a făcut cu
noscut și a fost recunoscut ca atare 
in toată lumea răsăriteană. Dărnicia 
lui Neagoe față de așezămintele re
ligioase creștine din țările supuse Im
periului otoman izvorau nu numai și 
nu atit din „puternica sa înclinare 
religioasă" — cum s-a spus adesea — 
ci avea și un rost politic, care de
pășea granițele țării.

Iubitor de cultură, Neagoe s-a ma
nifestat ca un adevărat mecena, a 
știut să stimuleze inițiativa de creație 
artistică și literară, care a dat dom
niei lui o aureolă de care puțini vo
ievozi români sau alți monarhi ai 
lumii au avut parte în acele timpuri. 
El s-a înconjurat de vestiți meșteri 
locali sau străini, care, sub suprave
gherea lui, au realizat importante o- 
pere de artă, tipărituri de mare mă
iestrie sau au ridicat strălucite mo
numente. Biserica Minăstirea Arge
șului. ctitorită de Neagoe, care Îm
bină tradiția arhitectonică bizantină,

Ștefan ȘTEFANESCU
director al Institutului
de istorie „N. lorga'
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CREAȚIA
CORALA
la confruntarea

cu cerințele 
publicului

puncte de vedere

responsabilității sociale pe 
care o au compozitorii noș
tri față de cerințele mereu 
noi ale genului.

Citeva idei, în acest sens, 
se impun.

în primul rind, cred că 
multe dintre insuccesele 
genului (insuccese c3re pe 
ansamblu dau o impresie, 
totuși de monotonie, de să
răcie tematică, de superfi
cialitate în abordarea feno
menelor estetice contempo
rane etc.) au loc din cauză 
că nu se captează convin
gător și suficient acel simț 
al noului, gindurile și sim
țămintele omului contem
poran. Impresia generală 
pe care o lasă destul de 
multe cintecc este aceea a 
repetării soluțiilor melodice 
și armonice, a imitării u- 
nor modele cunoscute. Un 
titlu nou, eventual un text 
nou (despre calitatea texte
lor va mai fi vorba) nu 
sint de ajuns pentru uni
versul care trebuie să fie 
mereu inedit, al acestui în
drăgit gen de creație muzi
cală. Un cintec bun ia naș
tere în condițiile unei în
cordate căutări a ideii crea
toare. Maestrul Chirescu, 
ale cărui cintece sint ade
vărate pagini de antologie 
în repertoriul nostru coral, 
spunea cîndva că pentru a 
scrie 16 măsuri bune este 
nevoie, de multe ori, să 
ștergi 160 de măsuri ne
reușite. Astfel se ajunge la 
formula simplă, convingă
toare, laconică, dar in ace
lași timp densă, in sub
stanță poetică-muzicală.

Ideea trebuie extinsă, 
bineînțeles, și asupra tra
valiului componistic, asu
pra măestriei de construc
ție armonică și. cind este 
cazul, orchestrală. A găsi o 
factură armonică și orches
trală — chiar și de acom
paniament — care să co
respundă in totul unei me
lodii inspirate este o sar
cină de creație destul de 
grea. De multe ori mer
gem cu gindul la un Schu
bert, de pildă, în cîntecele 
căruia este greu să deter-

și nu pot fi inspirați de 
textele care nu le comu
nică nimic din fiorul poe
ziei autentice.

Nu dorim să absolutizăm, 
desigur, această observație. 
Există, la noi, un mare nu
măr de cîntece ale căror 
versuri, datorate unor poeți 
de prestigiu, dezvăluie a- 
tributele artei autentice. 
Nu putem, de asemenea, 
nega existența, în același 
sens, a numeroase cîntece, 
deosebit de realizate 
raport muzical. Multe 
tre acestea sînt rodul 
ticipării la creația de .... 
tece (ce idee bună !) a ce
lor mai mulți compozitori, 
indiferent de specialitatea 
lor componistică, să-i spu
nem, de bază.

Acțiunea se cere însă 
intensificată. Cu toate re
alizările sale incontestabile.

t V

sub 
din- 
par- 
cin-

proprii .... ,.....
a secolului nos- 
cum s-ar putea 

imperativele ac- 
creației.de cîn-

Vasile DONOSE

15,55 Deschiderea emisiunii. Fotbal : Dinamo 
București—Spartak Trnava (Cupa Campio
nilor Europeni). Transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August". Comentează : Cris
tian Țopescu. In pauză : Publicitate.

17.50 Soliști îndrăgiți de muzică populară : Du
mitru Sopon.

18,00 „Răspundem prezent Deschiderea noului 
an școlar. Transmisiuni de la Liceul „Ion 
Neculce (București) șl Centrul școlar de 
chimie (Ploiești).

18.35 Mult e dulce șl frumoasă... Emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati.

18.50 Confruntări.
ÎS,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri — emisiune pentru cei mici. 
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Ancheta TV : „idealul tinereții". Emisiune 

de Carmen Dumitrescu.
20.45 Teleclnemateca : „Pisica își scoate ghea

rele" — producție a studiourilor franceze. 
Cu Franțoise Arnoul, H. Frank. Regia : 
Henry Decoln.

22,25 Teleglob : Itinerar chilian.
22.35 Tangourl celebre. Iși dau concursul or

chestra șl baletul Operei Române.
22.50 Telejurnalul de noapte.
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AȘTEPTAREA
Pe ecrane, un nou film românesc

Producție a Studioului cinematografic București. Sce
nariul : Horia Pătrascu. Regia : Șerban Creangă. Cu i

Vladimir Găitan, Nlna Zălnescu,
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| Ștefan Cîobofărașu, |

Ernest Maltei, Aurel Giurumia, Coca Andronesca, Sabina 
Mușatescu, Cornelia Lazăr-Turlan, Alexandru Vasiliu, 
Florin Zamtirescu. Jmaainea : Iosif Demian, Dragomir 
Vilkov. Muzica : R. Oschanitzki. Decoruri : arh. R. Că- 
llnescu.
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Tinărul Macedonski iși 
intitula cartea cu care a 
intrat in literatură cu for
mula latinească „Prima 
verba", cu conștiința unui 
constructor sigur, desem- 
nindu-și cu luciditate eta
pele creației. I-a fost dat 
lui Miron Radu Paraschi- 
vescu să-i sorocească volu
mului său titlul cel mai 
dramatic cu putință, defi
nind cu un gest implacabil 
arderea tuturor resurselor, 
așteptarea — cu măreția 
luptătorului — a epuizării 
timpului său : ..Ultimele...".

Cu grafia-i știută, auto
rul „Clnticelor" și al „Lau
delor" a înscris cu trei luni 
înainte de a se sfirși, pe 
foaia prefațatoare a ma
nuscrisului acest cuvint 
„Ultimele" și, parcă pentru 
a face imposibilă reinter- 
pretarea gestului său, a no
tat marginal „Titlul volu
mului".

Să vedem împreună ce 
versuri stringe intre coper- 
țile unei posibile viitoare 
cărți, un poet care are con
știința că nu-i va mai fi 
dat să stringă în palme ti
păritura nouă, refăcind ast
fel ritualul cel mai pur, al 
dăruirii totale. Vom remar
ca, in primul rind, dinamis
mul versificării, vibrații li
rice ce ne confirmă iarăși 
vocația de tribun a auto
rului, gustul pentru expri
marea decisă, tăioasă, pen
tru sugestia metaforică, de 
rară virtuozitate, antrenînd 
în matca generoasă a poe
melor sale nisip aurifer, 
aluviuni fertile, scoici ciu
date... Poetul ce a trăit, o 
viață, cu obsesia clasicității 
Iși reafirmă in această ul
timă carte virtuțile de de
mult îndrăgite și ne lasă 
vie in suflet imaginea ce
lui ce ar fi continuat să fie, 
construcțiile sale nerefuzin- 
du-se devenirii, explorării 
noilor teritorii.

Mai mult decit oricare alt 
poet al generației sale. Mi
ron Radu Paraschivescu a 
fost o natură a contraste
lor, el și-a subsumat efor
turile unor idei apropiate 
de destinul celor din mij
locul cărora s-a ivit și cu 
dureroasă, adesea, obstina
ție și-a interzis exercitarea

unor procedee pentru care 
era dăruit. Avea harul na
tiv ai trubadurului, al cin- 
tecului de lume adus in 
artă de Anton Pann ce l-a 
captivat o vreme și pe Emi- 
nescu ; metodic colecționar 
de texte insolite, putea 
incanta peisaje vaporoase 
și muzici secrete cu știin
ța caligrafului-artist, putea 
roti evantaie multicolore 
de imagini; dar neîncetatei 
a avut de luptat cu pro- 
priile-i înzestrări, schim- 
bind moliciunile de catifea 
ale versului cu strigătele 
incitînd, solicitînd ardenta

simbolice și ocupă un loc 
însemnat printre cărțile 
poeziei noastre.

Temperamental, poetul a 
fost un stenic, totdeauna 
preocupat de valorile etice 
ale actului poetic, de posi
bilitatea artei de a contri
bui la zidirea lumii pe te
melii solide și neîmpăcat 
dușman al calofiliei, al răs
fățului stilistic, al versului 
fără singe.

„Ultimele" reliefează un 
poet care este convins de 
uriașul destin Istoric al po
porului nostru, care crede în 
netulburata noastră înălțare

detalii imagi- 
poezia 
nostru

Deschiderea lucrărilor
din puține 
nea Țării, sugerează 
in care pămintul 
pare a răspunde întrebării 
„ziditului de viu (accepție 
absolut originală a dramei 
hamletiene !) din Elsinor" : 
„Fecundă întrebarea ca un 
nor / Cu lobii incărcați de 
multă ploaie, / Ziditului de 
viu din Elsinor / Răspunsul 
aburind peste văpaie. / E 
astăzi una, cum a consfin
țit / Și cronica, și fapta a- 
nonimă, / Din Marea mare 
pină-n asfințit / Veghează 
Cronos unitatea primă. / 
Ce-o vom purta, povară

• cronica . literară < cronica literară •

Miron Radu PARASCHIVESCU

//

participare a lectorului. 
Chiar cind a avut fericita 
idee de a se exprima prin 
„cîntice țigănești" el a ales 
bocetul marginii de oraș 
pentru a acuza umbra 
ridicindu-se amenințătoare 
peste „mahalalele lumii" a 
fascismului, umbră care-1 
ucisese pe Lorca, „privi
ghetoarea Spaniei". Pornind 
inițial de la gindul unei 
transcrieri românești a ro
manțelor lui Lorca, Paras
chivescu și-a implicat in- 
tr-atît propriile-i versuri in 
fina țesătură a baladelor 
încit a ajuns, eliberat de 
servituțiile translației cla
sice, la o originală operă 
care, departe de a-1 defini 
in totalitate, rămine totuși 
piesa sa de rezistență. Ul
terioarele redactări ale 
„Cinticelor" n-au reușit să 
le sporească „la preț", dar 
nici nu le-au știrbit farme
cul grav. Ele capătă valori

sufletească. Sint poeți care 
par a aborda o întreagă 
viață doar motivul „ars 
poetica" ; ei rostogolesc în 
memoria noastră caleido- 
scoape prezumtive, ne pro
pun teribile programe, dar, 
parcurgindu-i, constați că 
in nici un vers ei n-au avut 
curajul (ori puterea) să 
construiască, nu și-au asu
mat riscul nemăsurat de a 
contempla activ, de a pune 
lacrima in mortarul mate
riei poetice. La Miron Radu 
Paraschivescu palpită in 
fiecare vers o voce pasio
nată, aflată în dialog cu 
cititorul de dincolo de filă; 
el n-a compus pentru o- 
glinzi și pentru Izvoare se- 
lenice și metafora cea mai 
subtilă nu s-a sfiit s-o zi
dească între cuvinte ce par 
desprinse din paginile zia
relor.

Un patos adumbrit de 
suave melancolii, refăcind

sfintă, plină, / Luptînd cu 
bezna din străfundu-n care / 
Moi cirtițe și larve își de
clină / Restituirea în vul
can și floare". („ȚARA").

Conștient de grandoarea 
meșteșugului “ ~
raschivescu 
„Ultimele", 
„Pro pace", o metaforă a 
poetului de maximă frumu
sețe. Poetul ar fi putut să 
spună asemeni extaticului 
Bacovia că și-a Îndeplinit 
„toate profețiile politice", 
mărturisindu-și, sub zenit, 
fericirea, dar comunistul 
Miron Radu Paraschivescu 
s-a vădit a fi oșteanul u- 
nei cauze cu mult mai mari, 
nelimitindu-se la prezice
rea distrucțiel „uritului" 
burghez, ci angajlndu-se in 
mereu alte procese sociale, 
țintind desăvirșirea omu
lui. raporturile sale cu
timpul. Calitatea esențială 
a liricii sale, covirșitor

poetic, Pa- 
reallzează în 
prin poezia

ilustrate de „Ultimele" poe
me, es’e tocmai fidelitatea 
cu care și-a slujit idealu
rile politice, etice (și im
plicit estetice), credința 
inflexibilă in victoria lup
tătorilor printre care și el 
s-a aflat, el, cel ce lan
sase „declarații patetice" 
și vibrante „Laude", el, 
tribunul melancolic, visă
torul lucid și ardent.

Spuneam că robit dorinței 
de a imprima versului pu
tere explozivă, poetul a ne
glijat cu bună știință unele 
valențe ale scrisului pe 
care le socotea prea facil 
descinse din euritmiile 
înaintașilor. Cîștigînd in 
profunzime, el a cedat a- 
desea tentației discursivis- 
te și — paradoxal — meș
teșugarul artizan a ___
atit de departe cu volun- 
tara-i renunțare la 
tățile de atelier incit ex
presia se devitalizează 
eșuează uneori în 
minore. Sigur, nu _____
accidente sint de căutat în 
„Ultimele", carte de cre
puscul in care poetul 
transcede in universala ța
rină, ca un fruct continuat 
și repetat, ca un „Pierdut 
pămint / Aflat intre poeți" 
(,. COSMONAUT1).

Le-am amintit doar pen
tru a mă întreba o dată cu 
cititorul despre șansele 
poetului de a se înscrie, 
prin opeia sa abrupt în- 
lieruptă de moarte, în cir
cuitul valorilor scrisului 
românesc și îmi spun că 
Miron Radu Paraschivescu 
reprezintă — asemeni mai 
tînărului confrate Nicolae 
Labiș — o înaltă conștiin
ță etică a timpului său, 
autor al unor poeme dura
bile, capabile să-i sugereze 
și prin neimplinire, împli
nirea. Mesajele ce ne-au 
rămas de la el, în cartea 
pe care am comentat-o, 
succint, nu pot fi nicide
cum „Ultimele", înflăcăra- 
tul lor verb își croiește 
drum larg spre sensibilita
tea noastră cu farmecul pa
tetic al începuturilor de 
drum și vibrează cu inten
să tinerețe șl puritate de 
parcă ar fi ...primele.

celei de-a 5-a
Conferințe>

de meteorologie
a Carpaților

mers
abili-

și 
tonuri 
aceste

Gheorghe TOMOZEI

La Casa Universitarilor din Capi
tală au început marți dimineață lu
crările celei de-a 5-a Conferințe de 
meteorologie a Carpaților. La această 
reuniune internațională, intrată In 
tradiția meteorologilor și climatolo
gilor din Europa Centrală și Orien
tală, iau parte savanți, cercetători și 
alți specialiști din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Iugoslavia, Polo
nia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

în ședința de deschidere, președin
tele Consiliului Național al Apelor, 
Florin Iorgulescu, a salutat pe parti
cipant și a subliniat importanța so
luționării problemelor meteorologiei 
zonelor muntoase. Conferința a fost, 
de asemenea, salutată de M. Koncek 

R.S. Cehoslovacă, inițiatorul pri
mei reuniuni științifice de meteoro
logie a Carpaților.

în cele patru zile cit durează lu
crările se dezbat probleme privind 
meteorologia și climatologia din lan
țul muntos al Alpilor, Carpaților și 
Balcanilor, precum și in legătură cu 
alte fenomene meteorologice menite 
să ducă la perfecționarea prevederii 
timpului.

★
în cinstea participanților Ia confe

rință, Nicolae Ciovică, directorul In
stitutului de meteorologie și hidrolo
gie, a oferit un cocteil.

(Agerpre»)

crea%25c8%259biei.de
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI..
Măsurile de perfecționare și retribuție a muncii au o 

însemnătate excepțională pentru bunul mers al coope
rativelor agricole. Totuși, în cadrul ACELORAȘI măsuri, 
există comune care au obținut rezultate strălucite și al
tele care n-au progresat în mod corespunzător. Reiese 
clar ca dincolo de cunoștințele perfecționării, ale organi
zării și retribuirii muncii, a acționat șl acționează, în 

cooperativele agricole care stau bine, CONȘTIINȚA OAME
NILOR.

Cum putem consolida și activiza această mare 
forță — conștiința ? Am avut o convorbire, un colocviu cu 
tovarăși din cîteva cooperative agricole din județul Ga
lați, care au dobîndit rezultate mai bune. Le-am adresat 
oamenilor următoarea întrebare : CE CREDEȚI CĂ A FOST 
HOTÂRÎTOR ÎN CREAREA UNUI CLIMAT MORAL FAVORA
BIL MUNCII, ENTUZIASMULUI, PRICEPERII Șl RĂSPUNDE
RII ÎN MUNCA ?

0 ANCHETĂ SOCIALĂ INTRE FRUNTAȘII OGOARELOR 

Terenul cel mai rodnic 
al cooperativelor agricole:

CONȘTIINȚA

• poșta paginii •

Satul te apreciază 
ca ales al lui, dar și prin 

faptele familiei tale
Gh. Rotaru (locțiitorul 

secretarului comitetului de 
partid al C.A.P. Suceveni) 
ne-a răspuns : Fără a avea 
pretenția că am făcut tot ce 
se putea, noi ne-am străduit 
ca in mersul tuturor ac
țiunilor să ne bizuim pe 
comuniști și pe exemplul 
lor. Am apelat la ei nu nu
mai in mobilizarea oameni
lor la muncă, dar mai ales 
ca dătători de exemplu. 
Comuniștii trebuie să ' fie 
primii care să pună umărul 
acolo unde este mai greu. 
Avem in organizația noas
tră 191 membri de partid, 
repartizați cite 10—20 in 
fiecare brigadă sau fermă, 
astfel ca să existe in fie
care formație de lucru un 
nucleu de comuniști. Ei 
constituie, intr-adevăr, e- 
xemple de dăruire pentru 
interesele obștești.

Gheorghe Ștefan (pre
ședintele C.A.P. Cuca) : E- 
xemplul personal ? De 
acord. Să nu uităm insă că 
satul stă cu ochii ațintiți și 
asupra familiei. Un pre
ședinte de cooperativă, 
chiar dacă se spetește mun
cind, dă un prost exemplu 
dacă are băieți tineri care 
huzuresc, sau chiar rude 
care se bizuie pe ..rela
țiile de familie" pentru a 
munci mai prost, mai puțin. 
Dacă vrem ca oamenii să 
vadă in comunist o pildă 
demnă de urmat in ce pri
vește atitudinea față de 
muncă, e absolut obligato
riu ca nu numai el, ci în
treaga sa familie să fie un 
exemplu. Și trebuie să ce
rem acest lucru in primul 
rind comuniștilor care au 
diferite răspunderi in ca
drul comunei. Degeaba 
muncești tu foarte bine, ca 
șef de fermă sau contabil, 
dacă soția ta stă acasă și o

Din partea tuturor
— cinste, responsabilitate 

în orice împrejurare
Ilie Manea (secretarul 

comitetului de partid de la 
C.A.P. Băleni și vicepreșe
dinte al cooperativei) : S-a 
vorbit, pe bună dreptate, 
de exemplul personal — 
dar pină la exemplu are 
Însemnătate mare munca 
de explicare, munca po
litică, folosirea tuturor for
melor de influențare spiri

face pe cucoana, sfidind 
seara, in capot și cu coate
le pe gard, cooperatoarele 
care se intorc de la prășit 
cu sapa pe umăr.

Redacția : înțelegem că 
la dumneavoastră in co
mună nu se petrece una ca 
asta.

G.Ș. : Intr-adevăr, la noi 
în comună nu există așa 
ceva ! Dimpotrivă, din rin- 
dul cooperatoarelor frun
tașe in muncă aș putea cita 
pe Maria Dimofte, soția 
primarului, Anica Șotrocan, 
soția secretarului comitetu
lui comunal de partid, 
Georgeta Axente, soția con- 
tabilului-șef al cooperativei, 
și multe altele.

Gh. Rotam : Comparativ 
cu anul trecut, in acest an 
numărul cooperatorilor care 
participă efectiv la muncă 
a crescut cu 50. Sint toc
mai soțiile diferiților „șefi", 
care înainte cam stăteau pe 
acasă, iar acum participă 
la muncă. Și nu-i vorba 
numai de soțiile oamenilor 
cu munci de conducere in 
cooperativă. Chiar soțiile 
unor cooperatori care lu
crează ca îngrijitori de a- 
nimale și ciștigă foarte 
bine stăteau acasă. Cit nu 
munceau, le-am criticat nu 
numai pe ele, ci și pe soții 
lor. Multe femei, din cele 
care nu veneau la lucru in 
cooperativă, acum sint 
fruntașe. E drept insă 
că ar trebui să se facă 
mai mult pentru mamele 
care au copii mici. Ele ar 
munci mai des, mai mult, 
dacă ar putea să-și lase co
pilul in siguranță. La noi, 
conducerea cooperativei a 
întemeiat o creșă care găz
duiește 40 de copii : mame
le lor pot participa acum 
la muncă, știind că copiii 
le sint bine îngrijiți.

tuală a oamenilor. Mă re
fer mai ales la adunări, 
consfătuiri, manifestări cul
turale, stații de radioficare, 
gazete de perete, presa și, 
in special, la discuțiile pur
tate de la om la om. Ținta : 
să creăm in cadrul coope
rativei o puternică opinie 
de masă, un climat sănătos 
de muncă, de cinste, de co

rectitudine, care să se facă 
simțit in orice împrejurare 
și la fiecare loc de muncă. 
Cinstea reprezintă o necesi
tate elementară pentru bu
nul mers al oricărui co
lectiv. Ca sâ munceas
că spornic, omul trebuie 
să știe că va fi răsplă
tit după dreptate. Dacă 
vede că principialitatea e 
înlocuită prin relații de ru
bedenie, favoritism, chiul, 
firește că omul se simte 
demobilizat, nedreptatea 
naște gilcevi, munca unită 
e înlocuită cu certuri, efor
tul educativ e anulat. Unii 
membri ai consiliilor de 
conducere nu-și dau seama 
cit de greu se plătește a- 
baterca de la normele mo
rale ale socialismului : fa
voritismul poate reuși o 
lună-două, dar apoi se ivesc 
disensiuni care îngreunează 
munca și tulbură liniștea 
cooperatorilor. Eu soco
tesc că cinstea, ordinea, 
corectitudinea. disciplina 
nu-s laturi strict spirituale, 
ci alcătuiesc „modul de 
funcționare" al muncii în
săși : fără cinste, munca 
nu poate merge bine. Dar 
cinstea este, aș zice, o te
melie : fără ea nu poți 
clădi, dar casa nu se re
zumă la temelie. E un în
treg climat care se cere 
creat și care cuprinde 
multe alte condiții. Dacă 
rezultatele așează coopera
tiva noastră in rindul ce
lor fruntașe din județ, „se
cretul" constă tocmai in a- 
cest climat. Sint ani de cind 
participarea la muncă nu 
mai constituie o problemă. 
Ceea ce ne preocupă a- 
cum nu e participarea la 
muncă, ci efectul muncii : 
calitatea, productivitatea, 
economisirea muncii. Căci, 
se știe, munca nu c un 
scop în sine : trebuie s-o 
direcționezi, în primul rind, 
acolo unde răsplata prin

Ceea ce facem 
nu e numai pentru noi, 

ci și pentru urmașii noștri
I. M. : Noua organizare 

și retribuire a muncii in 
cooperativa agricolă are un 
mare rol pentru soarta creș
terii producției. Dar pentru 
un om înaintat contează nu 
doar ciștigul propriu, ci și 
bogăția colectivă. Coopera
tiva a cui este, nu este a 
noastră ? Ceea ce facem in 
comuna noastră, nu facem 
pentru noi și pentru urmașii 
noștri ? In comuna Băleni 
tradiția acțiunilor de muncă 
patriotică are un stagiu în
delungat. Se vorbește azi in 
întreg județul despre „tera
sele belșugului" de la Bă
leni. Da, avem 450 hectare 

ciștigul întregii cooperative 
e mai mare. Și mi se pare 
foarte important că la asta 
se gîndesc nu doar cîteva 
capete, ale celor din consi
liul de conducere, ci toți 
cooperatorii. Ca să mobili
zezi conștiințele, să faci oa
menii să se simtă PĂR
TAȘI, nu numai producă
tori, ci și proprietari, e 
foarte important să-i mo
bilizezi nu numai in cali
tate de executanți ai unor 
hotăriri la care n-au parti
cipat, ci mai ales ca păr
tași in elaborarea deciziei, 
deci PĂRTAȘI IN RES
PONSABILITATE ; e. in 
fond, sensul întregului me
canism obștesc și statal, al 
măsurilor luate de partid 
pentru adîncirca și perfec
ționarea conducerii colecti
ve și democrației socialiste. 
De multă vreme, in adu
nările noastre de partid, in 
adunările cooperatorilor pe 
ferme și brigăzi, noi n-avem 
ce discuta in legătură cu 
disciplina muncii, cu corec
titudinea ; majoritatea a- 
dunărilor care au ca temă 
munca, producția, dezbat 
de unde provin diferentele 
de producție intre o for
mație de lucru și alta, ce 
căi, ce mijloace să utilizăm 
pentru a reduce prețul de 
cost pe unitatea de produs, 
in ce direcții să acționăm 
pentru creșterea produc
ției. Nu exagerez cu nimic 
cind spun că, încă de pe 
acum, noi sintem in stare 
să ne întrecem cu cele mai 
bune ferme ale I.A.S.-uri
lor din județul nostru. 
(N.R. : Anul acesta, coope
ratorii din Băleni au ob
ținut in medie peste 3 000 
kg griu la hectar, cea mai 
mare producție din istoria 
cooperativei. Succesul a- 
cesta le-a permis să hotă
rască a vinde statului, in 
plus peste obligațiile con
tractuale asumate, 234 tone 
de griu.) 

de vie pe rod, plantată pe 
terase, pe coaste de dealuri 
din humus galben. înainte, 
dacă dădeau 3—400 kg de 
ovăz și secară la hectar 1 
Azi dau 7—8—10 000 kg de 
struguri. Mi-amintesc de 
anii cind plantam această 
vie. De la două noaptea ie
șeau oamenii și munceau la 
terasări. La lumina felina
relor ! Munca lor indirjită 
vădea ambiția de a lăsa ur
mașilor o adevărată podgo
rie. Un izvor de milioane de 
lei venituri ! Dincolo însă de 
rezultatul material al acți
unii, ea a avut un mare rol 
educativ în acel început dc 

drum al cooperativei noas
tre. Succesul a cimentat vo
ința oamenilor, încrederea 
lor în forța muncii unite. 
Au fost de atunci Încoace 
multe acțiuni de muncă pa
triotică. Noi, cei din Băleni, 
am ‘participat la muncă pa
triotică și in alte părți ale 
județului : am contribuit 
Ta săparea canalului de de
secare Vlădești-Brănești, din 
Lunca Prutului, redind a- 
griculturli o importantă su
prafață de teren ; ne-am 
.-.dus contribuția la constru
irea șoselei spre Tg. Bujor 
și multe altele. Aici, firește, 
ciștigul nu era al nostru, 
dar cum o să ridicăm țara 
asta așa cum se cuvine dacă 
o să no drămuim egoist ? 
Cea mal mare bogăție e 
munca și dacă ești antrenat

— Am muncit eu destul, 
copilul să ducă altă viață.

— Dar ce fel 
de „altă viață“ ?

Redacția : Ar fi util ca in 
cadrul' discuției noastre să 
avem un capitol dedicat ti
neretului, educației prin 
muncă — problemă atit de 
actuală și de importantă.

Ion Negoiță (Erou al 
Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei agricole de 
producție „11 iunie 1948“ din 
comuna Pechea) : Noua ge
nerație nu știe cum arăta 
o casă învelită cu paie, cu 
lut pe jos, cu un pat făcut 
din țăruși bătuți în pămint. 
Ea nu-și poate imagina cum 
trudeau părinții și bunicii 
lor pe moșiile boierești. Cu 
22 de ani in urmă, un film 
prindea imagini despre „ul
tima generație de sărăcie" 
din comuna noastră. Azi, 
Pechea începe să semene tot 
mai mult cu un oraș : este 
electrificată, sistematizată, 
are școli generale de 10 ani 
și liceu, are magazine, case 
semețe — toate realizate de 
noi, cei mai in v'rstă, ti
nerii de azi pomenindu-se 
cu ele gata făcute. Expu
nerea tovarășului Ceaușescu 
ne-a dat mult de gîndit asu
pra lipsurilor ce există în 
munca noastră de educare 
a tineretului. Această latură 
a educației — cunoașterea 
de către tineret a trecutului 
— aici, in comună, am cam 
neglijat-o. Avem un tineret 
harnic, cu concepții sănă
toase despre viață și muncă, 
dar mai sint încă și dintre 
cei cărora nu le place mun
ca, umblînd de colo-colo 
după cite un culcuș călduț. 
Nu e numai vina lor ; este 
și vina noastră. Iată de ce 
e necesar ca noi, comu
niștii, in primul rind, să ur

în muncă îți găsești răsplata 
și in ciștig. dar șl în mulțu
mirea sufletului, care nu-1 
de lepădat. Sintem prima 
comună din județ care are 
un proiect gata aprobat 
pentru construirea centrului 
civic de tip urban. S-a și 
trecut la ijealizare. coopera
torii noștri participînd vo
luntar la toate lucrările de 
construcție care necesită 
muncă necalificată. Muncim 
pentru noi. Comuna va a- 
răta altfel. Ne străduim să 
facem panouri, să populari
zăm chipul de miine al Bă- 
Ienilor, să știe tinerii și să 
vadă cu ochii pentru ce 
muncesc. Asemenea acțiuni 
au o puternică influență e- 
ducativă mai ales asupra ti
neretului.

măm îndemnul secretarului 
general al partidului și să 
le înfățișăm pregnant tine
rilor stările de lucruri din 
trecut.

Năstase Ivan (secretarul 
comitetului comunal de 
partid, primarul comunei 
Liești) : Mulți tineri de as
tăzi s-au învățat — sau 
poate i-am învățat noi — să 
treacă prin viață ca niște 
domnișori, niște oameni care 
cred că au toate drepturile 
și cit mai puține datorii. E 
bine să le vorbim despre 
trecut, dar cred că e abso
lut obligatoriu să-i facem 
să dea de gustul plăcut al 
muncii, să Ie pretindem mai 
mult. Respectul pentru mun
că nu se învață doar din 
cărți și din ce-ți vorbesc 
alții. Educația respectului 
față de muncă ți-o faci 
muncind tu însuți. Avem in 
comuna noastră oameni în 
virstă, cu părul cărunt, care 
au muncit o viață și mun
cesc și astăzi foarte bine, 
dar ai căror copii — ajunși 
la 17, 18 sau 19 ani — stau 
acasă și nu fac nimic. „Am 
muncit eu destul, lasă-i pe 
ei să ducă altă viață" îl mai 
auzi pe cite unul. Cum adi
că „altă viață" ? Fără mun
că ? O viață de întreținut ? 
Șl tot ei se mai miră cind 
asemenea tineri, neînvățați 
cu munca, fac cine știe ce 
năzdrăvănie. Ne-am ocupat 
intr-un stil nepotrivit de în
drumarea organizației U.T.C. 
S-au făcut multe acțiuni cu 
tineretul din comuna noas
tră. dar uneori le-am orga
nizat noi, comitetul de par
tid, tinerii fiind oarecum 
remorcați, dacă nu specta
tori. Recentele măsuri sta

bilite de conducerea parti
dului nostru cu privire 
la problemele de educație 
le-am popularizat pe larg in 
adunările dc partid, in adu
nări cetățenești. Tn zilele ur
mătoare, participarea Ia 
muncă, a tinerilor in cele 
două cooperative agricole 
din comună a crescut sim
țitor. Părinții care-și țineau 
odraslele acasă și-au luat 
copiii cu ci pe cîmp. Acum, 
deși ne aflăm în vîrf de 
campanie, nu ducem lipsă de 
oameni.

Gh. Rotaru : In Suceveni 
avem un tineret harnic, dis
ciplinat. conștiincios, pe care 
poți pune bază. Și mă re
fer și la cei plecați la școli, 
la orașe. Nu există vacanță 
în care elevii sau studenții 
originari din sat să nu par
ticipe efectiv la munca in 
cooperativă. Satul nostru se 
mîndrește cu Gheorghe 
Zghicrea, integralist la toate 
examenele, student in anul 
III al Facultății de chimie 
a Universității din Iași, cu 
Vasile I. Sțroe, student in 
anul IV la Facultatea de 
matematică a aceleiași uni
versități. și cu mulți alții 
care, in toate vacanțele, 
muncesc in cooperativă cot 
la cot cu părinții lor. Asta 
nu-i împiedică să dobân
dească rezultate bune la în
vățătură ; dimpotrivă 1

ir
Am încercat să relevam în 

acest rezumat al discuțiilor 
cîteva din problemele care 
se pun în vasta și multila
terala muncă de educație 
socialistă a maselor din me
diul sătesc. Fără îndoială, 
dezbaterea largă, în întregul 
nostru partid, a măsurilor 
preconizate pe tărimul acti
vității ideologice și cultural- 
educative va avea darul să 
clarifice multe probleme, să 
limpezească multe conștiin
țe și să îndrepte multe ne
ajunsuri. In cele din urmă, 
asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toate a- 
ceste măsuri urmăresc un 
singur țel : Poporul trebuie 
să acționeze conștient pen
tru rezolvarea tuturor pro
blemelor ce se ridică în pro
cesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate...

Aria problemelor discu
tate mai sus de cițiva frun
tași ai vieții obștești din co
munele județului Galați e. 
fără îndoială, mult mai vas
tă. Noi ne-am mulțumi însă 
dacă cititorul rîndurilor de 
față, terminînd lectura, și-ar 
pune cîteva întrebări (in 
fond, o singură întrebare 
privită din unghiuri dife
rite) :

Am făcut eu oare tot ce 
e cu putință pentru mobili
zarea acestei mari puteri a 
mersului înainte ? Am ape
lat eu suficient la conștiința 
oamenilor ? Am muncit 
pentru a forma conștiințe ?

Stelian SAVIN
corespondentul „Scînteii"

SINT BUCUROS S-O SPUN: 

Șl EU AM FOST ÎN GHEBOAIA!

După publicarea In ziarul nostru a reportajului 
„Există viață și pe planeta Gheboaia...", reportaj 
dedicat prefacerilor înnoitoare petrecute in anii 
socialismului intr-unui din satele noastre, altădată 
uitat, astăzi înfloritor, am primit o scrisoare emo
ționantă pe care o reproducem parțial, aici :

„Bărbatul care vă scrie aceste rinduri are aproape 
55 de ani și este ținut la pat de o lungă și deloc 
plăcută sciatică. în aprilie 1962, insă, cl cobora 
sprinten in fața a ceea ce era pe atunci căminul 
cultural din comuna Gheboaia. Citeva minute mai 
tirziu, adunarea generală a cooperativei agricole din 
comună lua act de sosirea inginerului agronom. El 
nu era un începător. întors de pe front, îșl înce
puse cariera in inima Bărăganului, In acea primă
vară fierbinte a anului '45, cind și in agricultură 
totul era „de făcut". Aici, la Gheboaia, problemele 
de tehnică agricolă nu erau deosebite. Celelalte 
însă erau noi, foarte complexe și tratatele de spe
cialitate nu cuprindeau nimic despre rezolvarea lor. 
Soluțiile existau insă ; erau cuprinse in documen
tele de partid. Aplicarea lor in viață a insemnat 
viața lui și viața cooperativei agricole un șir de ani.

Cind, în vara anului 1966, inginerul agronom pleca 
să lucreze in sectorul de hidroameliorații (in cate 
era specialist), cooperativa agricolă de producție din 
Gheboaia înregistrase multe bătălii ciștigate,: livada 
înființată pe un teren sterp, via pe terase, planta
ția de trandafiri (un hectar) din venitul căreia (ve
nitul unui an) cooperativa a cumpărat primul ei 
camion, atelierul de sobe de teracotă, un puț arte- 
zian, un punct de observații meteorologice și de 
avertizare in acțiunea de combatere a dăunătorilor, 
un sistem de irigații de o sută de hectare, aduc- 
țiune de apă pentru tratamente și irigații la livadă 
și răsadnițe, steagul de unitate fruntașă pe raion — 
și altele...

Inginerul agronom s-a integrat comunei și a trăit 
din plin viața trepidanta pe care prefacerile ini
țiate și conduse de partidul nostru comunist o adu
seseră și in comuna care altădată ajunsese să fie 
simbolul ruralismului incurabil, al înapoierii și să
răciei. Printre amintirile lui cele mai dragi sint și 
succesele, multe și grăitoare, ale copiilor-artiști 
plastici din Gheboaia. Mai multe expoziții (in sat 
și la București) și două filme de televiziune vor
besc despre ele. Am înregistrat citeva gînduri pe 
care imi îngădui să le reproduc aici :

Ana Cordonet. indrumătoarea cercului de artă 
plastică : „...Și cind mă gindesc că prima oară cind 
am coborit din autobuzul de Gheboaia mi-a venit 
să mă intorc imediat. Nu vedeam ce o să pot face 
intr-o comună cu un asemenea nume. Astăzi, imî 
pare bine că am fost acolo...".

Un inginer originar din Gheboaia, cu locul de 
muncă in Brasov : „Am plins de bucurie cind am 
văzut filmul despre copiii din satul meu. Nu-mi 
venea să cred. Cind mă gindesc la copilăria mea și 
o compar cu a lor, din nou mi se umezesc ochii".

Dacă m-aș apuca să scriu și părerile copiilor din 
sat și ale părinților lor nu mi-ar ajunge nici o pa
gină de ziar...

Anul viitor se vor împlini zece ani de la încheie
rea cooperativizării agriculturii noastre. Sint zece 
ani care au făcut pentru satele noastre, inclusiv 
pentru Gheboaia, mai mult decit au făcut secolele. 
Uitindu-mă in urmă, spun și eu, modificind puțin, 
vorbele din vechime : Et In Gheboaia ego... — „Și 
eu am fost in Gheboaia..." — și sint bucuros că pot 
să o spun".

Inginer P. BURLUC
Șoseaua Nordului, bloc 35, Ploiești

DAR PĂGUBIȚII?

„Două milioane in contul unei fantome" era titlul 
anchetei publicate in ziarul nostru nr. 8749, din 
7 aprilie 1971. Se semnalau neajunsurile care au ge
nerat o însemnată pagubă In avutul obștesc al uzi
nelor de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov. 
Prin documente fictive se făceau „forme" de pri
mire pentru niște piese inexistente, pe care le-ar 
fi produs, chipurile, C.A.P. Chiajna. In legătură cu 
aceasta, sub semnătura tovarășului Marin Argint, 
președintele Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Ilfov, am primit următoarele :

„Biroul executiv al Uniunii județene a C.A.P. 
Ilfov confirmă că cele relatate corespund realității. 
Articolul publicat ne-a fost de un real folos in 
luarea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea 
situației din această cooperativă. Vrem să arătăm, 
totodată, că un colectiv al U.J.C.A.P., care a ana
lizat la începutul anului 1970 activitatea cooperati
vei din Chiajna, a indicat închiderea secției anexe 
respective amintite în articol. De asemenea, Ia ce
rerea U.J.C.A.P. Ilfov, Banca agricolă județeană a 
trecut și la efectuarea unei revizii de fond. In urma 
apariției articolului, cu prilejul adunării generale a 
membrilor cooperatori care a avut loc, fostul pre
ședinte Frasin Frunză și fostul contabil-șef Du
mitru Costea au fost scoși din funcții și deferiți 
justiției".

NOTA REDACȚIEI : Așteptăm în continuare șl 
cuvîntul păgubiților : uzina de autocamioane „Stea
gul roșu" — Brașov. Oare n-au nimic de spus ?

B B B H H
Sintem la Tribunalul Ca

pitalei. Răsfoim citeva din 
dosarele comisiei pentru 
controlul provenienței unor 
bunuri ale persoanelor fi
zice. bunuri care nu au fost 
dobindite in mod licit, in 
perioada 1962—1971 :

Adriana și Valeriu Teo- 
dorescu, str. Doamnei nr. 
14, au cheltuit cu 135 850 
lei mai mult decit au ciș
tigat.

Floarea și Petre Mincioa- 
gă, Șos. Colentina nr. 10, 
au cheltuit cu 41331 lei 
mai mult decit au ciștigat.

Rozalia și Ștefan Trif, 
str. Pitar Moș nr. 25, au 
cheltuit cu 75 198 lei mai 
mult decit au ciștigat.

Lista ar putea continua, 
într-una din zilele de ju

decată. in numai citeva ore. 
in fața comisiei s-au pe
rindat persoane neputind 
justifica bunuri a căror va
loare totaliza cu mult pes
te un milion lei : autotu
risme cu mărci sonore, bi
juterii cit pentru o expo
ziție ș.a.m.d. Leii erau 
in număr de peste un 
milion. dar explicațiile 
plauzibile nu atingeau nici 
măcar cifra unu : nimeni 
nu putea explica de unde 
provin acești bani. Și to
tuși, chiar dacă n-a exis
tat nici o explicație, între
barea rămine : cum de au 
fost dobindite aceste bu
nuri ? Să vedem.

Un inventar cuprinzînd 
averea soților Adriana șî 
Valeriu Teodorescu evi
dențiază că, in perioada 
cercetată, aceștia au făcut 
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următoarele achiziții : un 
Ford Taunus, o Dacia 1100, 
un apartament cu mai mul
te camere (pentru care au 
avansat suma de 56 287 lei), 
5 ceasuri de mină (din 
care 3 de aur), covoare in 
valoare de 12 000 lei, un 
frigider de 7 000 lei și mul
te altele. In statele de sa
larii scrie negru pe alb : ea 
este bufetieră la restau
rantul „Ambasador", cu 900 
lei pe lună, iar el. barman 
la ..Melody", cu 1 000 lei pe 
lună. Dacă in toți acești 
ani ar fi cheltuit numai 
unul din salarii, punindu-1 
deoparte pe celălalt, tot nu 
ar fi putut acoperi valoa
rea bunurilor de mai sus. 
Dar. dimpotrivă, numai mo
dest nu au trăit. „Cer- 
cetații — consemnează 
una din piesele dosarului 
— au dus un mod de 
viață in vădită dispro
porție cu posibilitățile lor 
de ciștig". Atunci, cum 
și-au procurat banii pen
tru cele două mașini, pen
tru obiectele de lux ?

Explicația se impune fără 
greutate : din înșelarea 
cumpărătorilor — vinzări 
cu suprapreț. diluarea bău
turilor, încărcări la soco
teală și altele — dar, mai 
ales, din bacșiș. Oricine a 
frecventat, fie și în treacăt, 
cite un local, nu se poate 
să nu fi observat încercă
rile de a ciupi cite ceva 
din buzunarul clientului : 
10 grame minus la băutură, 
10 lei in plus la nota de 
plată... Și cum nimănui 
nu-i convine să rateze o

VENITURILE ILICITE 
pe masa de disecție
seară plăcută de dragul cl- 
torva lei, totul rămine ade
sea la simpla constatare.

Pină in 1965, Floarea și 
Petre Mincioagă au avut 
următoarele profesiuni : el 
a fost cazangiu la uzina 
„Vulcan", ea croitoreasă 
la Fabrica de confecții și 
tricotaje București. Brusc, 
și-au descoperit vocațiile de 
ospătar și bufetieră. El, la 
bufetul „Stadion", ea, la 
I.A.P.L. Segarcea. Să-i fi 
ademenit cumva vreun sa
lariu mai mare ? Nicide
cum.

— Ne place mai mult 
aici, spune Petre Mincioa
gă. Și cind ne place un lu
cru, sacrificăm orice...

Deși au pierdut lunar la 
această mișcare suma de 
740 lei, au cheltuit, in 
schimb, la numai cițiva ani 
după aceasta, 41331 lei, 
peste veniturile realizate 
din muncă !

Alții au mers și mai de
parte. Ștefan Trif, mese
riaș blănar, lucrează la o 
cooperativă din Capitală. 
Soția sa, Rozalia, este cas
nică. Nici unul, nici celă
lalt nu au alte surse de 

venituri. Și totuși, peste 
cîștigurile provenite din 
muncă, au cumpărat bu
nuri in valoare de 70 198 
lei. Cum au realizat aceas
tă performanță ? Din lu
crări particulare, din apli
carea de supraprețuri, din 
sustrageri. A avut Trif ne
voie de materiale pentru o

0 ANCHETĂ ÎN LUMEA AVERILOR 
STRÎNSE DE PE URMA CETĂȚENILOR 

Șl A BUNULUI PUBLIC

lucrare pe cont propriu ? A 
folosit materialele coope
rativei. I s-a părut că, pen
tru o anumită operație, ta
riful este prea mic ? A pus 
mina și l-a modificat, sur
plusul băgîndu-1 in buzu
nar. Sub firma cooperati
vei a ființat, in paralel, 
„firma Trif". Cooperativa 
plătea ponoasele, Trif in
casa foloasele.

Nu e vorba insă doar de 

suma „mulsă" astfel, ci de 
încurcăturile și reaua func
ționare pe care le provoa
că asemenea moravuri : 
practica demonstrează că 
„ciupeala" incurcă proce
sul productiv sau măcar ii 
stinjeneșle, duce Ia daune 
in avutul unităților, daune 
a căror valoare se ridică 

mult peste sumele impu
tate, daune aduse coopera
tivei ca și cetățeanului.

Una din cele mai josnice 
forme de spoliere a avu
tului public și personal este 
profitul necinstit de pe 
urma salariului social. 
După cum se știe, o dată cu 
edificarea noii orinduiri, 
în viața poporului nostru 
salariul social s-a impus ca 
o mare realizare, Pentru 

munca depusă in folosul 
societății, pe lingă plata in 
bani peșin, cetățeanul be
neficiază de o serie întrea
gă de gratuități din partea 
statului : invățămintul de 
toate gradele, manuale șco
lare pentru copii, asisten
ță sanitară, medicamente, 
alocații etc. Unii încearcă 
să transforme intr-o sursă 
de venituri pină și aceste 
drepturi ale cetățenilor.

Constantin Antonie, fost 
medic pediatru la Spita
lul zonal Măcin, era spe
cialist in asemenea opera
ții. Stau mărturie acestei 
afirmații numeroase decla
rații de martori din dosa
rul de cercetare penală. 
Cităm : „Pentru a-mi în
griji unul din copii, inter
nat in spital pentru opera
ție, mi-a cerut 100 lei". 
Semnează Marieta Ene, din 
Tulcea, mamă a 8 copii. 
„Am fost internat in spi
tal cu o infecție la mină. 
Timp de 3 zile nu mi-a fă
cut nici un fel de trata
ment. In fiecare zi avea 
Insă grijă să-mi spună că 
o să fac cangrenă. «Ce fa
cem, domnu’ doctor ? l-am 
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întrebat. îmi pierd mina ?» 
«Cit dai, să te fac bine ?» 
m-a întrebat doctorul. I-am 
promis 200 lei. «E puțin, 
mi-a spus, mai dai 100». 
Decit să-mi pierd mina, 
i-am dat“. Semnează Cos- 
tel Dumitru, din Măcin. 
Lui Vlaicu Filip, din ace
eași localitate, str. Pescă
riei nr. 26, i-a cerut 1000 
lei pentru operație.

— I-am spus că nu am 
— declară azi cetățeanul. 
„Atunci vinde ceva din 
casă, dacă vrei să te fac 
bine", mi-a recomandat 
doctorul.

O anchetă sumară, Între
prinsă printre foștii pa- 
cienți ai lui C.A., a găsit 
pină in prezent 18 persoa
ne de la care fostul chi
rurg a pretins și a primit 
bani sau echivalentul lor. 
Rapacitatea i-a fost dezvă
luită public cu ocazia unei 
Intimplări. La spital a fost 
adus minorul Marin Bratu, 
din comuna Turcoaia, cu 
o dublă fractură a antebra
țului sting. După cinci zile, 
copilul încă nu primise în
grijirile cuvenite. In dis
perare, părinții au cerut. 
Iui C.A. să-și facă datoria. 
C. A. Ie-a pretins 300 lei. 
Numai că. după atitea zile, 
mina copilului s-a sudat 
greșit la loc. Pentru însă
nătoșire a trebuit refractu- 
rată, copilului i-au fost 
provocate noi suferințe. 
Șl asta pentru ce ? Pentru 
ca veniturile lui Antonie 
să urce cu încă 300 lei '.

Iată fapte pentru care 
Instanța de judecată l-a 
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condamnat la trei ani În
chisoare. Discutăm cu con
damnatul Constantin An
tonie. In locul halatului 
alb, poartă acum uniforma 
vărgată a pușcăriașilor. 
După ore de discuții, măr
turisește sec, ca și cum, 
din neatenție, ar fi călcat 
pe un strat de iarbă :

— Am greșit, e adevă
rat...

Societatea l-a ținut In 
facultate șase ani, i-a acor
dat bursă, l-a ținut la spe
cializare patru ani, i-a a- 
cordat un salariu de 3 500 
lei lunar, l-a pus la dispo
ziție un spital care a cos
tat mai multe milioane de 
lei, instrumentar medical 
modern, iar el înțelege să 
se folosească de toate aces
te investiții sociale ca de 
firopr’ul său „capital", 

n Ioc să aprecieze con
dițiile ce i se creaseră, 
s-a grăbit să anuleze, pen
tru toți cei cu care venea 
în contact, gratuitatea asis
tenței medico-.sanitare. Tn 
societatea noastră, sănă
tatea, viața celor ce mun
cesc nu pot constitui pen
tru nimeni un obiect de 
negociere. Deocamdată, nu 
știm cite și care din bunu
rile achiziționate de C. A. 
își au izvorul in sumele 
smulse de el bolnavilor. 
Cei 35 000 lei pentru a- 
partament ? Cei 50 000 lei 
pentru mașină ? Ori mobi
la in valoare de 47 000 
lei ? Cite mlini fractu
rate și netratate la vreme 
se ascund aici ? Cite ope
rații aminate și îndoielni
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ce ? Comisia se mai află In 
faza cercetărilor.

Tendințelor de căpătu
ială din munca altora, 
agoniselii fără muncă tre
buie să li se pună capăt 
Toți cei ce duc o 
existență cinstită dintr-a 
muncă cinstită trebuie să la 
atitudine împotriva elemen
telor speculative, parazita
re, să creeze un puternic 
curent de opinie împotriva 
acestor fapte antisociale, se 
creeze astfel o pavăză dc 
apărare a intereselor cetă
țeanului și a bunului pu
blic. De asemenea, in fie
care întreprindere sau in
stituție respectarea stric
tă a principiilor de munci 
și viață stabilite de drep 
tul și morala noastră tre 
buie să constituie un obiec 
tiv de importanță major, 
al tuturor factorilor de răs 
pundere. Averile ilicit 
nu sint cadouri ale hazar 
dului ; ele sint rodul unu 
încălcări repetate ale dis 
ciplinei în muncă, ale legi 
și reprezintă un vot d 
blam dat conducerii uni 
tălilor in care vinovății Iu 
crcază, organelor de con 
trol. Cum de au tolerat, c 
anume i-a determinat s 
nu observe ? Iar acei cor 
ducători sau acele organ 
de control care, sub o foi 
mă sau alta, ișl neglijeaz 
datoria și se dovedesc ir 
sensibili la chemările op! 
niei publice trebuie, ere 
dem, să suporte la rîndi 
lor consecințele legii.

TitUs ANDREI
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ANCHETA ȘTIINȚIFICA A „SCÎNTEII"

„TREBUIE SA LĂSAM MOȘTENIRE COPIILOR

NOȘTRI NU NUMAI O INDUSTRIE PUTERNICA,

DAR Șl APE CURATE, PENTRU CA SA FIE SANA

TOȘI Șl El Șl GENERAȚIILE VIITOARE

(Din cuvîntareo ținută de tovarășul

Nlcoloe Ceauțescu in fața particlpan- 

țllor la cel de-al 39-lea Congres de

chimie Industrială — București, 1970).

Prof. ing. V. COCHECI
decan al Facultății de chimie industrială-Timișoara

O acțiune de

larg interes științific,

economic și obștesc

Apa, element esențial al vieții, și-a sporit neîncetat valoarea prin 
rolul tot mai important pe care îl joacă în toate sferele activității uma
ne. Nu-i de mirare, deci, că preocuparea pentru valorificarea ei tot mal 
înaltă se îmbină cu activitatea de protecție față de factorii care fac să-i 
scadă nivelul cantitativ și calitativ. De altfel, conștienți că resursele de 
apă dulce nu sînt inepuizabile, că, în general, puritatea apelor trebuie 
păstrată șf controlată, specialiștii din întreaga lume o supun unui stu
diu tot mal atent, preconizînd și măsuri practice.

In țara noastră, conducerea de partid și de stat a Inițiat, în ultimul

timp, o acțiune de protecție și valorificare a apelor, în concordanță cu 
nevoile țării și cu progresele înregistrate de știință și tehnică pe plan 
mondial în acest domeniu. Eforturile celor antrenați la această acțiune 
se desfășoară in cadrul unui amplu program de cercetare, elaborat 
de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie în colaborare cu 
Consiliul Național al Apelor, ministerele și organele centrale interesate. 
Pentru a vă înfățișa cîteva dintre direcțiile principale ale programului, 
ne am adresat unor specialiști antrenați direct în stabilirea tematicii 
de profil șl în desfășurarea cercetărilor privind protecția apelor.

SPECTRUL LARG

DE ACȚIUNE AL METODELOR

FIZICO-CHIMICE

O NECESITATE
STRINGENTA: REVIZUIREA

STANDARDULUI
DE NOCIVITATE
Prof. dr. ing. Emanuel BLITZ

Institutul de construcții-București, 
expert al Organizației Mondiale a Sânâtdții

Intervenția masivă a omului în 
circuitul natural al apei, creșterea 
vertiginoasă a consumurilor, cuplată 
cu împurificarea tot mai accen
tuată a apelor reziduale, au făcut să 
nu existe țară, in Europa sau A- 
merica de Nord, in care poluarea 
apelor să nu ridice probleme de 
cea mai mare importanță, gradul 
de poluare variind, evident. in 
funcție de o serie de factori. 
Dintre multiplele cauze care au 
determinat această latură mai pu
țin luminoasă a minunatului pro
gres tehnic înregistrat de omenire, 
una, și nu cea mai neînsemnată, 
este neglijarea in mare măsură a 
unor cercetări științifice temeini
ce in acest domeniu.

Desigur, s-ar putea pune între
barea de ce tocmai in prezent sint 
necesare cercetări atit de intense 
in domeniul chimiei și tehnologiei 
apei ? Răspunsul ni-1 dă chiar 
apa naturală, prin compoziția sa de 
astăzi, modificată față de cea de o- 
dinioară. Intr-adevăr, folosirea ape
lor subterane și chiar a celor de 
suprafață pentru alimentarea cen
trelor urbane nu punea înainte 
decît arareori probleme speciale 
pentru tratarea lor. existînd astfel 
posibilitatea elaborării unor sche
me tip de tratare, descrise cu 
destulă exactitate în manualele de 
specialitate. Astăzi, datele proble
mei sint mult schimbate, sursa 
principală de apă — riurile. flu
viile. lacurile — devenind In multe 
cazuri adevărate canale transportoa
re lipsite uneori de orice urmă de 
floră sau faună, periclitînd sănăta
tea celor care le utilizează și con
stituind o frină în dezvoltarea eco
nomiei. Vom da un singur exemplu. 
O fabrică modernă de hirtie folo
sește, pentru a obține 1 500 000 de 
tone de pastă de celuloză. 4 mili
oane tone de lemn. 500 000 tone de 
produse chimice și 400 000 de tone 
de combustibiL Diferența de 
3 400 000 tone o constituie deșeurile 
nocive, evacuate cu ajutorul a cel 
puțin 500 000 metri cubi de apă, în 
riuri și fiuviL

Desigur că. în aceste condiții, nu 
mai este suficientă efectuarea unui 
număr de analize și apoi elabora
rea unei stații de tratare, pe baza 
unor scheme standard, culese ade
sea dintr-o literatură incompletă, 
ci, datorita variației și complexită
ții apelor, sint necesare cercetări 
aprofundate pentru fiecare caz in 
parte. Numai astfel se poate evita 
construirea unor instalații de tra
tare sau epurare costisitoare și 
uneori lipsite de eficiență. De alt
fel. nu Intimplător. tocmai in țările 
unde s-au creat adevărate școli de 
cercetare, de pildă, in U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia. R. F. a Germaniei, 
R. S. Cehoslovacă etc.. 6-au obți
nut și cele mai bune rezultate in 
domeniul protecției calității apelor.

In mod logic, investigațiile pri
vind chimia și tehnologia apei tre
buie să pornească de la stabilirea 
calității surselor de apă. a gradului 
de impurificare actuală, a măsuri
lor necesare pentru micșorarea 
acestuia și evitarea pătrunderii 
unor noi poluanți. Ele trebuie să 
stabilească, in continuare, metode
le cele mai adecvate pentru micșo
rarea debitelor de apă reziduală șl 
reducerea gradului de impurificare. 
Subliniem că aceste cerințe nu se 
pot rezolva decit printr-o cerceta
re aprofundată care să țină seama 
atit de aspectele tehnologice, cit și

apelor, cu tendința

se cere să căutăm

de aspectele fundamentale, legice 
ale proceselor care intervin în tra
tarea și epurarea apei, căci numai 
stăpinirea și lămurirea acestora 
asigură găsirea unor soluții gene
rale și cu eficiență maximă.

O importanță deosebită, reflecta
tă și de preocupările pe plan mon
dial în lupta împotriva poluării, tre
buie acordată rezolvării reclrculării 
și reutilizării 
spre realizarea „circuitului închis". 
De asemenea, 
căi noi pentru micșorarea volumu
lui și nocivității apelor uzate in
dustriale, prin modificarea unor 
tehnologii, înlocuirea unor materii 
prime, reducerea consumurilor spe
cifice și a pierderilor de apă, fiind
că folosirea rațională a resurselor 
de apă reprezintă unul din obiecti
vele principale ale gospodăririi 
apei.

Epurarea apelor uzate reprezintă, 
totuși. principala armă pentru 
combaterea poluării In această di
recție. cercetările sint îndreptate 
spre găsirea unor noi procedee, 
corespunzătoare noilor tipuri de 
impurificatori, precum și spre ame
liorarea tehnologiilor actuale, pen
tru a evita achiziționarea din 
străinătate a unor licențe și insta
lații, cel mai adesea foarte costi
sitoare.

Ținind seama de gradul de im
purificare pe care 1! reprezintă 
astăzi marea majoritate a apelor 
de suprafață, tratarea acestora in 
scopul potabilizării sau al folosi
rii lor in industrie sau în agricul
tură necesită cercetări temeinice, 
cu un pronunțat caracter interdis- 
ciplinar, pentru găsirea soluțiilor 
tehnico-economice corespunzătoare.

Metodele fizico-chimice și proce
sul de coagulare, în special, repre
zintă, după concepția noastră, una 
din principalele direcții in tratarea 
și epurarea apelor. Subliniem că 
prin coagulare noi înțelegem proce
sul tizico-chimic complex de trata-

PROTECȚIA
TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ

DIN SECȚIILE DE PRODUCȚIE

Ing. Sorin TEODOR
Institutul de proiectâri pentru produse onorgonice (IPRAN)

Concentrarea Industriei In peri
metre restrinse creează avantaje 
evidente in ceea ce privește inves
tițiile, la fel ca și construcțiile de 
locuințe, spațiile comerciale, con
strucțiile social-culturale ale res
pectivelor 'întreprinderi. Această 
concentrare duce insă și la apari
ția unor dificultăți in privința ali
mentării cu apă șl mal ales a re
intrării in circuit a apel folosite 
în procesul tehnologic (pentru a 
asigura menținerea unei tempera
turi care să asigure bunul mers al 
instalațiilor șl randamente cores
punzătoare de exploatare). Există 
primejdia ca apa poluată să devl-

în stațiile pilot de epurare pot fi experimentate și omologate diferite instalații de epurare a apelor uzate 
care provin de la orașe și industrii. (în fotografie: șanțul de oxidare totală In curs de omologare la 
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re a apelor, utilizînd reactivi chi
mici, proces care urmărește îndepăr
tarea din apă a coloizilor, a suspen
siilor fine nedecantabile și a unor 
poluanți prezenți in apă sub formă 
solubilizată. Coagularea are ca e- 
fect atit limpezirea apei, cît și epu
rarea ei, mai mult sau mai puțin a- 
vansată. Acest proces implică cer
cetări in vederea găsirii unor noi 
coagulanți cu efecte superioare, ac
cesibili în cantități mari și în con
diții economice acceptabile. Trebuie 
semnalate rezultatele la care a a- 
juns cercetarea românească în obți
nerea unor asemenea coagulanți cu 
proprietăți superioare, utilizînd di
ferite deșeuri industriale. Mențio
năm în acest sens lucrările prof 
univ. Tudor Ionescu cu privire la 
coagulanți! obținuți din zguri meta
lurgice. Cercetările colectivului nos
tru, îndreptate spre studii ale pro
cesului de coagulare și al obținerii 
unor noi coagulanți complecși și ief
tini, cu spectru larg de acțiune și 
de mare eficacitate, confirmă efi
ciența metodelor fizico-chimice în 
tratarea și epurarea apelor de dife
rite proveniențe.

înnă improprie pentru utilizarea 
alimentație, in scopuri menajere, 
sau chiar de către alte unități in
dustriale.

Un exemplu semnificativ este cel 
oferit de Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Tirgu-Mureș, 
care a luat și va trebui să ia in 
continuare măsuri deosebite pen
tru îndepărtarea amoniacului din 
apa reziduală pentru a nu compro
mite prizele de apă potabilă de la 
Clpău șl a nu stinjeni buna func
ționare a termocentralei de la Lu
duș șl a uzinei de produse sodice 
din Ocna Mureș (prezența amonia

cului favorizează proliferarea alge
lor, care acoperă suprafețele de ră
cire și blochează conductele). Se 
cuvine menționată și experiența 
pozitivă a Combinatului de îngrășă
minte de la Slobozia, amplasat pe 
riul Ialomița. Un complex de mă
suri speciale, studiate in ultima vre
me, va reduce procentul de sub
stanțe nocive evacuate pină la o 
concentrație acceptabilă.

împiedicarea poluării apelor de 
către uzinele chimice producătoare 
de produse anorganice și îngrășă
minte chimice revine. în ceea ce 
privește proiectarea. Institutului de 
proiectări pentru produse anorgani
ce (IPRAN). Sarcina nu este de
loc ușoară. Un bun specialist in 
acest domeniu trebuie să cunoască 
nu numai schemele de epurare și 
aparatura specifică fiecărui gen de 
tratare, ci și procesele tehnologice 
de bază. Pe de altă parte, el tre
buie să aibă noțiuni destul de pre
cise de hidrologie, dinamica fluide
lor. chimie analitică, hidraulică și 
— nu in ultimul rind ! — de biolo
gie. De ce o asemenea pregătire 
multilaterală ? Pentru că flecare 
Instalație generează substanțe no
cive de un anumit fel și intr-o 
anume cantitate. Să nu uităm, apoi, 
că apa trebuie considerată ca un 
organism viu și tratată ca atare, că 
fiecare apă curgătoare in care 
ajung substanțele nocive își are 
caracteristicile ei specifice fizico- 
chimice, de volum, de debit in 
timp, de viteză, de insolare. de 
oxigenare, de faună și floră. Toate 
acestea creează un complex de 
exigențe care nu se referă doar la 
tratarea apelor reziduale. De aci, 
noi probleme, legate strlns de teh
nologia propriu-zisă.

Experiența combinatelor din Tîr- 
gu-Mureș și Făgăraș arată că 
6e poate acționa ellcient in direc
ția reducerii generării apelor uzate 
chiar in secțiile de producție, fie 
printr-o verificare atentă și conti
nuă a tuturor punctelor în care 
se pot ivi posibilități de pierderi 
(flanșe. ventile, presetupe la pom
pe și compresoare ș.a.), fie 
cuind condensatoarele de 
prin condensatoare de suprafa
ță (adică eliminînd 
cu apa de răcire 
de poluare rezultați din proces), fie 
înlocuind răcirea cu apă prin răci
rea cu aer, acolo unde e posibil. O 
altă soluție eficientă o constituie 
recircularea apelor de răcire odată 
folosite — in aceeași Instalație sau

inlo- 
amestec

contactul 
agenți

bune gospo-

este aceea 
rezolvată în

intr-o instalație mai puțin preten
țioasă. Recircularea apelor uzate, 
cu tratamentele corespunzătoare, a 
căpătat un caracter prioritar in sis
temul de gindire al celor ce cerce
tează, proiectează și gospodăresc a- 
pele pe platformele industriei chi
mice, atit sub raportul realizării u- 
nor economii în consumul de apă 
primară, sub aspectul reali
zării de economii in investiții, cit 
și in cheltuielile de exploatare. A- 
ceastă concepție se aplică in mod 
deosebit pe platformele mari consu
matoare de apă (mii de mc/h) cum 
sint ingrășămintele. Un proiect de 
acest fel a fost materializat la 
U.S.A.S. Năvodari și U. C. Valea 
Călugărească unde apa de răcire 
folosită in instalațiile de acid sul
furic este refolosită în instalația 
de acid fosforic. In cazul instala
țiilor de mare capacitate de amo
niac și îngrășăminte azotoase, toa
tă apa recirculâ, fiind răcită in tur
nuri de mare capacitate. Și in pro
iectarea noilor unități industriale 
se ține seama de necesitatea re
considerării proceselor tehnologice 
în vederea unei mai 
dăriri a apei de răcire.

O soluție originală 
gîndită, elaborată și 
stația pilot de colectivul de cerce
tări de la Combinatul chimic Făgă
raș, care urmărește purificarea 
apelor poluate cu ajutorul bacte
riilor, prin procedeul distructiv de 
biodegradare. Colectivul poate fi 
evidențiat pentru înalta eficiență 
a soluției, ca și conducerea com
binatului, pentru felul in care a 
înțeles să-i sprijine eforturile. Pro
cedeul a fost omologat în luna de
cembrie 1970. Iar în acest an se va 
realiza proiectul stației de epu
rare.

Sint și cazuri In care se cer con
diții excepționale de puritate. Fiind 
solicitat, institutul nostru a elabo
rat, după un brevet propriu, o in
stalație de eliminare a ionului 
de amoniu, prlntr-o instalație ori
ginală — prototip pe rășini schim
bătoare de Ioni. Procedeul este 
scump, dar permite obținerea să
rurilor sub formă de soluție con
centrată. cit șl a unei ape demine
ralizate de bună calitate.

După cum se vede, preocuparea 
pentru evitarea poluării apelor tși 

mod obligatoriu, 
planificată, către 
ce condiționează 
industrii sau a 

face drum în 
lntr-o economie 
factorii de bază 
dezvoltarea unei
alteia, intr-un loc sau altul.

Protecția apelor țării poate fi re
alizată in condiții optime numai a- 
tunci cind se ține seama atit de 
aspectul cantitativ, cit și de cel ca
litativ al problemei. Pentru exem
plificare, să presupunem că o fabri
că evacuează 1000 litri de apă pe 
secundă, intre care se găsesc și 
20—30 litri de apă puternic nocivă. 
Unii tehnicieni sint tentați să treacă 
prin stația de epurare întregul de
bit evacuat, in loc să epureze incă 
de la inpeput numai cei 20—30 litri 
puternic nocivi, ușurind astfel sar
cina stației de epurare (pentru un 
debit de 30—50 ori mai mare)

Separarea apelor după gradul lor 
de nocivitate și deci raționalizarea 
stațiilor dc epurare nu este insă o 
treabă ușoară. De aceea s-a ajuns 
să se discute uneori separat des
pre protecția ..calitativă" a apelor, 
deoarece aceasta implică numai e- 
xaminarea efluentului final, neso- 
cotindu-se (aptul că un asemenea 
mod de tratare a problemei poate 
ridica in mod considerabil costul 
epurării.

Pretutindeni pe glob (inclusiv în 
tara noastră, pentru unele industrii 
cum sint cea a zahărului, a țițe
iului, metalurgică etc.) se urmăreș
te obținerea produselor prin pro
cedee cit mai „uscate", pentru a 
se folosi un volum mai mic de apă 
in procesul de fabricație si pentru 
a avea un volum mai mic de apă 
necesar a fi captat și de apă 
uzată de evacuat. Evident, costul 
epurării unui metru cub de apă 
uzată crește pe măsura concentra
ției substanțelor nocive. Totuși, 
mărimea volumului de apă influen
țează și ea considerabil acest cost. 
Iată de ce consider că nu ar tre
bui să se treacă la cercetarea pro
cesului tehnologic de „epurare", 
înainte de a se studia temeinic pro
cesul de „producere" a acestor ape 
uzate.

Un studiu elaborat în 1967 a a- 
rătat că, in tara noastră, consumu
rile specifice de apă industrială 
sînt mult mai mari decît in alte 
țări. Pentru ilustrare, amintesc că 
la rafinarea țițeiului se utilizau 
cantități de apă de 10 ori mai mari 
declt în Franța și R.F.G.. la produ
cerea oțelului — de 2 pină la 6 ori 
mai mari decît în Cehoslovacia, in 
industria produselor lactate — de 
4 ori mai mari decît în Ungaria etc.

DE CE NU SE RESPECTĂ
„LEGEA EPURĂRII"?

Ing. George RUSU
C.N.Ș.T., vicepreședinte al Comisiei de coordonare a programului 

prioritar privind protecția și valorificarea apelor

consta-
intir-

Pe lingă orientarea generală a 
cercetării spre rezolvarea proble
melor esențiale, programul priori
tar creează și posibilitatea coordo
nării eforturilor, a colaborării tu
turor specialiștilor (din cercetare, 
proiectare și exploatare) organizați 
în colective complexe. Este fac
torul hotăritor al realizării în tim
pul cel mai scurt a obiectivelor 
imediate și de perspectivă, in func
ție de posibilitățile existente. De 
altfel, dată fiind marea varietate 
a cercetărilor de profil, valorifica
rea lor se face sub diferite forme, 
cea mai răspindită fiind proiectarea 
stațiilor de tratare și epurare a a- 
pelor, la care ne vom referi in 
mod special în rindurile de față. 
Căci, fără a nega rezultatele bune 
obținute in acest sector, 
tăm existența prea multor 
zieri nejustificate.

O primă cauză a acestui feno
men : programul de cercetare nu 
este întotdeauna complet, nu cu
prinde toate fazele necesare pen
tru atingerea obiectivului final. 
In domeniul epurării apelor uzate, 
de pildă, unele soluții rezolvate in 
laborator, sau ajunse chiar in faza- 
pilot, se bazează pe studierea 
unilaterală a aspectelor fizico-chi
mice și biologice ale proceselor de 
epurare, fără a se elabora tehno
logii complete. Datorită acestei ig
norări a unor aspecte tehnologice 
(construcțiile, instalațiile, utilajul 
și aparatura stațiilor de epurare) 
cercetările au fost — sau sint — fi
nalizate cu întîrziere. E adevărat că 
există și cazuri în care, cu toate că 
s-a ținut seama și de aceste necesi
tăți, au intervenit dificultăți și a- 
minări in faza realizării prototipu
rilor. E un fapt care confirmă uti
litatea existenței în cadrul princi
palelor unități de cercetare din a- 
cest domeniu a unor baze pentru 
realizarea și experimentarea proto
tipurilor, care ar contribui la 
scurtarea apreciabilă a perioadelor 
de finalizare și asimilare.

Pe de altă parte, este de dorit ca 
datele furnizate cercetătorilor și 
proiectanților stațiilor de epurare 
să fie certe. Se cunosc unele ca
zuri cind diferite date de acest fel 
referitoare la debitele și caracteris
ticile apelor evacuate in urma des
fășurării proceselor tehnologice 
s-au dovedit eronate la darea in 
funcțiune. Evident că nici soluțiile 
elaborate de cercetare n-au mai co
respuns, ceea ce a dus la inițierea 
altor studii, cheltuieli suplimentare 
și derogări de termene, intirzieri 
inevitabile în aplicarea rezultatelor. 
Spre regretul nostru, trebuie să 
spunem că la astfel de situații s-a 
ajuns și cu unele soluții procurate 
din import : instalațiile n-au func
ționat la parametrii proiectați, iar 
firmele respective nu și-au mai 
onorat obligațiile inițiale (adeseori 
și din cauza modificărilor apărute 
în procesul tehnologic). Iată de ce 
trebuie să ne bizuim in primul rind 
pe competența și răspunderea spe
cialiștilor noștri care lucrează in 
probleme de tehnologic industrială 
a proceselor de utilizare a apei, 
pentru a nu se crea dificultăți în 
rezolvarea rapidă a unor probleme 
acute.

De o necesitate vitală este și 
menținerea une| legături perma
nente Intre cercetare șl proiectare, 
ținind seama că în acest domeniu

. _ ___ de
gospodărire) in-

Deși in alte sectoare, și in special 
la construcțiile industriale noi. si
tuația este mult îmbunătățită, ceea 
ce interesează este ca pe ansam
blul economiei naționale lucrurile 
să se schimbe radical. Oricine poa
te aprecia că problema pro.ccțicl 
calitative a cursurilor de apă se 
prezintă cu lotul diferit atunci 
cind se pune problema ,.curățirii'' 
unor debite de apă uzată de 4 pină 
la 10 ori mai mici. Efortul este di
rect proporțional cu cantitatea ce 
urmează a fi tratată.

In actuala situație, cercetarea 
științifică de specialitate ar trebui 
extinsă (in egală măsură cu pro
cesele tehnologice) asupra reduce
rii cantităților specifice de ape u- 
zate, sarcină lăsată doar in aten
ția proiectanților. aeși posibilități
le de examinare a condițiilor J_ 
compensare (sau —‘ 
ternă chimică și biologică intră in 
atribuția cercetării, care dispune 
de personal calificat și de utilajul 

’necesar. De altfel, se pot consem
na de pe acum unele rezultate po
zitive obținute pe această cale. 
Cercetările desfășurate in unități 
de cercetare specializate au permis 
stabilirea unor procese tehnologice 
de epurare, a condițiilor de primi
re a apelor uzate în rețelele de ca
nalizare și in cursurile de apă. au 
precizat indicatori standard pentru 
analizele apelor uzate și soluții u- 
tile de protecție a apelor.

Un alt domeniu în eare cerceta
rea este chemată să aducă o con
tribuție esențială il constituie fun
damentarea științifică a limitelor 
legale admisibile pentru concentra
țiile de substanțe nocive din apele 
reziduale. In prezent, aprobările 
pentru vărsarea apelor uzate in 
cursurile de apă se dau pe 
baza standardului din 1966, care — 
desigur — trebuie revizuit, in așa 
fel incit să corespundă in mai 
mare măsură rezultatelor recente 
ale cercetării de profil, cit și po
sibilităților tehnice de realizare a 
echipamentelor respective. Tocmai 
de aceea, consider că una dintre 
cele mai presante măsuri privind 
protecția apelor constă în stabilirea 
limitelor de nocivitate admisibile, 
astfel incit gradul de epurare ne
cesar să fie realizabil in condiții 
in care costul stațiilor de epurare 
să nu devină prohibitiv.

nu pot fi date soluții standard, si
tuațiile fiind extrem de diverse. 
Această legătură se poate realiza 
fie prin crearea unor colective 
mixte, fie prin prezența proiectan
tului la principalele etape ale cer
cetării (respectiv a cercetătorului, 
în perioada de proiectare). Numai 
astfel se pot învinge rezervele pe 
care proiectanții le manifestă a- 
deseori față de soluțiile oferite de 
cercetare, pe motiv că... nu au par
ticipat la elaborarea lor. Trebuie 
spus că, in prezent, această colabo
rare continuă să rămină cel mai a- 
desea formală, chiar și la unitățile 
cu profil mixt de studii și proiec
tări, intrucît proiectantul nu par
ticipă efectiv la principalele etape 
ale cercetării, ci doar la stabilirea 
tematicii și, eventual, la avizare.

Posibilități de grăbire a intrării 
în funcțiune există și in fazele de 
dare in exploatare a instalațiilor de 
epurare. In acest scop, este nece
sară asistența tehnică permanentă 
a cercetătorilor și proiectanților pen
tru a se putea remedia operativ e- 
ventualele impedimente. Lucrul 
pare firesc, dar se intîmplă frec
vent ca această asistență tehnică 
elementară, indispensabilă, să nu 
fie asigurată, ceea ce duce la in
tirzieri in asimilarea practică a u- 
nor rezultate.

Pe un plan mal larg, intirzieri a- 
par și datorită necorelării planuri
lor de cercetare și proiectare cu 
cele de investiții. Acest fenomen 
— nu foarte rar — face ca. pe de o 
parte, să nu se dea suficient răgaz 
cercetării, iar. pe de altă parte, 
după încheierea proiectului să se 
scurgă un interval de timp prea 
măre pină la materializarea investi
ției, ceea ce intirzie valorificarea 
cercetării.

Ne-am referit pină acum la 
probleme privind îndeosebi aportul 
cercetării și proiectării de profiL 
Există insă și alți factori a căror con
tribuție se cere substanțial îmbună
tățită. După cum se știe, o hotărire a 
Consiliului de Miniștri a stabilit, 
incă din 1963, că organele centrale 
și locale trebuie să se preocupe de 
construirea stațiilor de epurare sl 
respectarea termenelor de dare in 
exploatare a acestora Drept ur
mare. numărul stațiilor de epurare 
a crescut de la circa 630. in 1963, 
la peste 1 400 in prezent. Cu toate 
acestea, poluarea apelor continuă să 
aducă anual pagube importante e- 
conomiei naționale. O serie de mi
nistere au permis intrarea in func
țiune a unor obiective industriale 
lipsite de stații de epurare cores
punzătoare. Aceste neglijențe au 
fost puse uneori pe seama preocupă
rii pentru creșterea producției, neți- 
nindu-se cont de faptul că aminarea 
realizării stațiilor de epurare nu 
se justifică nici economic, deoarece 
valoarea anuală a pagubelor produse 
este cam de două ori mai mare decît 
valoarea investițiilor alocate pen
tru construirea stațiilor de epurare!

De vină este poate și faptul că 
sancțiunile prevăzute pentru polua
rea apelor nu se aplică in mod 
consecvent și. oricum, nu sînt des
tul de drastice pentru a determina 
intreprinderile să la măsuri radi
cale. Iată de ce considerăm că sta
bilirea unor taxe proporționale cu 
debitul și gradul de nocivitate al 
apelor uzate ar fi o măsură care 
poate contribui la scăderea ritmu
lui de poluare.

1
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Cronica zilei
Vicepreședintele Consiliului Națio

nal al Frontului Unttiții Socialiste. 
Mihai Drăgănesru, a primit marți 
delegația Frontului Popular Patriotic 
din R.F. Ungară, compusă din tova
rășii : Nagy Jâzsef, președinte ni 
Comitetului județean Bcke« al Fron- 
tulul Popular Patriotic. ,i HSjos 
yilrnoș, secretar al Comitetului ju
dețean Gyor al Frontului Popular 
Patriotic, care face o vizită in țara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste

In aceeași zi. delrcația a purtat 
discuții pentru docum-. m .r< $, schimb 
de experiență la Consiliul municipal 
București al Frontului Unității So
cialiste, a vizitat noi ansambluri de 
locuințe, monumente istorice și cul
turale din Capitală.

Marți 14 septembrie s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Paris, deleca- 
ția Grupului român al Uniunii Inter
parlamentare. care a luat parte la 
lucrările celei de-a 59-a Conferințe a 
uniunii.

Din delegație au făcut parte depu
tății prof. dr. Mihail Levente, preșe
dintele Grupului român al Uniunii In
terparlamentare. prof. Tudor Dră- 
ganu. vicepreședinte, și Alexandru 
Ionescu. membru în Comitetul de 
conducere al grupului.

★
Cu prilejul celei de-a 150-a ani

versări a zilei naționale a Republicii 
Costa Rica, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a transmis mi
nistrului relațiilor externe costarican, 
Gonzalo Facio, o telegramă de feli
citare.

★
O delegație economică iraniană, 

condusă de J. Salmanpour, ministru 
adjunct al economiei din Iran, se 
află în aceste zile în țara noastră, 
pentru a participa la lucrările de 
pregătire a celei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei ministeriale româno-ira- 
niene.

Marți după-amiază, membrii dele
gației au fost primiți de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior. In cursul întrevederii au fost 
discutate probleme referitoare la dez
voltarea schimburilor comerciale bi
laterale și a cooperării economice ro- 
mâno-iraniene.

★
Marți seara s-a înapoiat în Capi

tală, sosind din Chile, delegația Uniu

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost 

răcoroasă, cu cer variabil, mai 
mult acoperit in Oltenia, vestul și 
nordul Munteniei și sudul Moldo
vei, unde temporar a plouat. Ploi 
locale s-au mal semnalat in Banat 
și sudul Transilvaniei. Vintul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 10 grade la Petroșani șl 24 
de grade la Budești. In București : 
Vremea a fost răcoroasă, cu cer 
variabil, mal mult noros după-

nii Tineretului Comunist, condusă dc 
tovarășul Marțian Dan, prim-secretar 
al CC al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care a partici
pat la intilnlrea tineretului din Ame
rica Latină șa de Nord, precum și la 
sesiunea Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale « Tineretului De
mocrat.

în drum spre patrie, delegația r 
avut la Paris o tntîlnire eu Roland 
Favnro, secretar general, și cu alți 
membri ai conducerii Mișcării Tine
retului Comunist Francez. întllniren 
s-a desfășurat intr-o atmosferă to
vărășească.

Marți, 14 septembrie a.c., a sosit 
In Capitală Erwin Wickert, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Federale a Ger- 
niei in Republica Socialistă România.

★
Tn sala Studio a Ateneului Român 

a avut loc marți seara recitalul pia
nistei poloneze Barbara Gnajewska. 
Programul a cuprins lucrări de 
Brahms, Ravel și Chopin.

★
Marți, !n sala de artă contempora

nă a Muzeului de artă de la Pala
tul culturii din Iași s-a deschis ex
poziția „Picturi celebre din muzeele 
Parisului". La vernisaj au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat, artiști plastici, critici de artă, 
un numeros public. Au fost de față 
Jean Salles, consilier al Ambasadei 
Franței la București, și Bernard Mon- 
golfier, de la muzeul „Carnavalet" 
din Paris. Cu acest prilej au luat 
cuvintul conf. univ. Al. Husar, pre
ședintele Comitetului județean pen
tru cultură și artă, și Jean Salles.

Expoziția cuprinde 60 de tablouri 
semnate de pictori celebri, ca Ma
tisse, Fragonard, Cezanne, Renoir și 
alții.

★
Marți dimineață s-a deschis, in sala 

Palatului Republicii Socialiste Româ
nia, a doua ediție a Expoziției inter
naționale de sirme și benzi rezistente, 
conductori de bobinaj, cabluri și con
ductori electrici.

Participă firme și întreprinderi pro
ducătoare din Anglia, Austria, Fin
landa. Franța, R.F. a Germaniei, Ita
lia și România.

Expoziția rămine deschisă pină la 
17 septembrie.

(Agerpres)

amlaza, cînd s-au semnalat ploi 
temporare. Vintul a suflat slab, 
pină la potrivit. Temperatura ma
ximă : 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 septembrie : Vremea 
va fl răcoroasă, mal ales seara și 
dimineața, cu cer variabil. Se vor 
semnala ploi Izolate, mal ales în 
zona de munte. Vintul va sufla 
slab, pină la potrivit, predominind 
din sectorul nord-estic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
3 și 13 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele intre 14 și 24 de 
grade. In nordul tării condițiile 
vor fi favorabile brumei. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă, mal ales 
seara și dimineața. Cerul va fl 
variabil. Vintul, în general slab. 
Temperatura în scădere în prima 
parte a intervalului.

Vizita in R. P. Polonă a ministrului 
român al transporturilor și telecomunicațiilor

Ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. Florian Dănâlache, în
soții de specialiști, a plecat marț* la 
amiază la Varșovia, unde va face o 
vizită, la invitația ministrului comu
nicațiilor din R.P. Polonă, M. 7ai- 
fryd.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri al conducerii 
Ministerului Transporturilor șl Tele
comunicațiilor, precum și Edward 
Roklcki, Însărcinatul cu afaceri ad- 
interlm al R.P. Polone la București.

Plecarea in R.P.D. Coreeană și R.P. Chineză
a ansamblului artistic „Doina" al armatei
Ansamblul artistic „Doina" al ar

matei a plecat marți dimineața in
tr-un nou turneu peste hotare.

Artiștii români vor fi, la Început, 
oaspeții mai multor localități din 
R.P.D. Coreeană, intorcind vizita pe 
care Ansamblul artistic al Armatei 
populare coreene a făcut-o in țara 
noastră in primăvara acestui an. în 
continuare, ansamblul „Doina" va 
prezenta spectacole in R.P. Chineză.

Membrii ansamblului — alcătuit 
din cor, orchestră, un grup de dan
satori și soliști — vor face cunoscute 
publicului coreean și chinez frumu
sețea specifică a cîntecului și dansu
lui românesc. In programele turneu
lui au fost înscrise cintece închinate 
patriei și partidului, vieții fericite a 
poporului nostru, poeme muzical-co- 
regrafice, dansuri ostășești, jocuri din 
diferite regiuni ale țării, lucrări co

rale, fragmente din opere și oratorii 
de compozitori români etc. în reper
toriu figurează, în același timp, cin
tece și dansuri din folclorul coreean 
și chinez.

La plecarea ansamblului, pe aero
portul Otopeni, au fost prezenți ge
neral-colonel Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate și secre
tar al Consiliului Politic Superior, 
generali și ofițeri superiori.

Era de față Kang Iang Săp, amba
sadorul R.P.D. Coreene, și Cian 
Hal-fun, ambasadorul R.P. Chineze la 
București, colonel Song Ghiăng Zun, 
atașatul militar aero și naval al 
R.P.D. Coreene, Lin Cien, atașatul mi
litar aero și naval al R.P. Chineze 
în țara noastră, precum și alți mem
bri ai celor două ambasade.

(Agerpres)

V

j Extinderea autoservirii
! în magazinele timișorene

La recenta adunare generală a 
reprezentanților salariaților de 
la O.C.L. Alimentara din Timi
șoara se sublinia, printre altele, 
faptul că in cursul primului se
mestru al anului, planul de des
facere a fost depășit cu 18,4 mi
lioane lei, iar față de aceeași 
perioadă a anului trecut, prin 
magazinele acestei organizații 
comerciale s-au vîndut cu 46 mi
lioane lei mai multe mărfuri 
alimentare. La baza acestui suc
ces stă, în primul rind, asigu
rarea unui fond corespunzător 
de marfă. Concomitent insă au 
fost dezvoltate formele moderne 
de comerț menite să economi
sească timpul cumpărătorului. 
Cea mai largă extindere a cu- 
noscut-o sistemul de vînzare 
prin autoservire practicat in pre
zent intr-un număr de 18 din 
cele mai mari magazine existen
te in rețeaua comercială alimen
tară a orașului de pe Bega. De 
menționat că aceste unități sînt 
amplasate nu numai în centrul 
municipiului, ci și în restul car
tierelor timișorene, mai ales în 
noile zone de locuințe din bule

vardul Leontin Sălăjan și Ca
lea Șagului, unde, în ultimii ani, 
s-au înălțat mari și moderne 
complexe comerciale. Despre 
avantajele economice ale acestei 
forme de desfacere a produse
lor, apreciate de publicul cum
părător, ne-a furnizat citeva date 
tovarășul Constantin Ciobanu, 
directorul adjunct al direcției 
comerciale județene Timiș :

— Față de celelalte magazine 
cu profil alimentar, unitățile cu 
autoservire obțin indicatori de 
eficiență net superiori. Pe lin
gă faptul că circa două treimi 
din volumul desfacerilor se rea
lizează prin aceste magazine, 
valoarea anuală a vînzărilor, ra
portată la mp de sală, însumea
ză 60 000 lei, in timp ce procen
tul de rentabilitate atinge 3,32 
la sută față de numai 2 la sută 
cit se înregistrează pe total în
treprindere.

Cezar IOANA
corespondentul „Sclnteii"
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Un sfert de veac de la proclamarea

Republicii Populare Bulgaria
Se Împlinește astăzi un sfert de veac de la procla

marea Republicii Populare Bulgaria.
După ani îndelungați de luptă curajoasă și dlrză, 

care a culminat, la 9 septembrie 1944, cu răsturnarea 
regimului monarho-fascist și instaurarea puterii popu
lare, in fața poporului bulgar s-a deschis perspectiva 
unor ample transformări revoluționare. Doi ani mai 
tirzlu, la 8 septembrie 1046, el s-a pronunțat, cu o 
majoritate zdrobitoare de voturi, în cadrul unui 
referendum, pentru definitiva și totala lichidare n 
regimului monarhic, pentru dezvoltarea țării pe 
calea socialismului, opțiune consfințită In ziua de 15

septembrie prin proclamarea Republicii Populare 
Bulgaria.

In anii care au trecut, devenit stăpîn pe propriul său 
destin, poporul bulgar, sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, n desfășurat o amplă activitate 
creatoare, realizind prefaceri adinei, structurale, In 
toate domeniile vieții politice și sociale, obținind 
succese remarcabile în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, in edificarea orinduirii noi, socialiste.

Cu prilejul acestei sărbători a R.P. Bulgaria, poporul 
român ii adresează călduroase felicitări și îi urează șă 
obțină noi succese in dezvoltarea economiei și culturii, 
în opera de construire a socialismului, pentru 
Înfăptuirea țelurilor progresului și păcii.

Dantelăria zecilor de ki
lometri de conducte șl turle 
argintit anunță, de departe, 
prezența combinatului chi
mic de la Vrața, obiectiv 
de frunte In rindul celor
lalte cetăți ale chimiei 
bulgare : Stara Zagora, Vi- 
din, Devnia, Dimitrov- 
grad, Burgas. Despre isto
ricul acestui veritabil izvor 
de îngrășăminte chimice 
avea să ne relateze pe larg 
Inginerul Ivan Goranov, di
rectorul tehnic.

— Combinatul nostru — 
ne spune el — a fost con
struit intr-un timp record, 
pe un loc sterp, arid, de
numit de localnici „Valea 
Șoarecelui", pentru că pe 
aici, culturile creșteau atît 
de pipernicite încit de pe 
deal se vedeau și șoarecii 
prin ele In afara terenului 
vitreg, argilos, pe care a 
trebuit să-l întărim cu plat
forme solide de beton ar
mat, in timpul construcției 
și la montajul utilajelor a 
trebuit să învingem nu 
puține dificultăți de ordin 
tehnic. Citeva agregate, de 
exemplu, la care s-a folosit 
un oțel de slabă calitate, 
le-am înlocuit „din mers", 
cu prețul multor zile și 
nopți de calcule și experi
mentări, cu eforturi susți
nute din partea întregului 
colectiv de constructori, 
mulți dintre ei astăzi mun
citori șî tehnicieni de nă
dejde ai combinatului.

Datorită preocupării sus
ținute pentru creșterea con
tinuă a competenței și efi
cienței muncii noastre — iși 
duce mai departe firul Ideii 
interlocutorul nostru — deși 
combinatul nu a atins încă 
parametrii proiectați de 
400 000 tone amoniac și 
600 000 tone carbamid pe 
an — am reușit, totuși, ca 
intr-un timp foarte scurt, 
printr-o producție de cali
tate și la un preț de cost 
redus, să amortizăm toate 
cheltuielile de construcție. 
Acesta este omagiul pe care 
noi, chimiștii de la Vrața, 
il aducem anului 1971, an 
care pentru țara noastră are 
multiple semnificații : 1971 
este anul în care am săr
bătorit împlinirea a opt de
cenii de la întemeierea 
Partidului Comunist Bulgar, 
anul în care aniversăm un

sfert de veac de existență 
a Republicii Populare Bul
garia, anul in care a avut 
loc Congresul al X-lea al 
partidului și, totodată, pri
mul an al celui de-al 
șaselea plan cincinal de dez
voltare generală a țării.

— Noi știm — adaugă 
directorul tehnic al combi
natului — că aportul nostru 
la sporirea rodniciei pă- 
mintului trebuie să fie din 
ce în ce mal mare. In acest

tlstice, de grupuri de tu
riști

Intr-una din sălile cu nu
meroase pupitre de coman
dă, care supraveghează, ca 
niște ochi de Argus, tot ati- 
tea procese complexe, în 
care gazul metan, descope
rit in împrejurimi, se meta
morfozează in amoniac, 
l-am intilnit pe șeful de 
schimb Naiden Iordanov, 
un tinăr de 27 de ani, un 
pasionat al tehnicii, careîn citadela chimiei de la Vrața

CORESPONDENTA speciala

sens, împreună cu un grup 
de cercetători de la un in
stitut de specialitate, ne 
preocupăm de grăbirea in
troducerii in dirijarea pro
ceselor tehnologice a calcu
latoarelor electronice. In 
același timp, acordăm o 
importanță deosebită schim
burilor de experiență cu 
specialiști din alte țări, 
?rintre care și România, 
ntre combinatul nostru și 

combinatul chimic din Cra
iova s-au statornicit relații 
strinse de prietenie șl cola
borare fructuoasă, reciproc 
avantajoasă. De altfel, intre 
Vrața și Craiova, orașe în
frățite, ca și între regiunea 
Vrața și județul Dolj, au 
loc frecvente schimburi de 
delegații ale organelor lo
cale de partid, de stat și 
obștești, de ansambluri ar-

răspunde de un colectiv la 
fel de tinăr.

— Ca să putem stăpîni 
și ’ dirija mașinile și utila
jele de înaltă tehnicitate cu 
care sintem inzestrați — ne 
declară el — trebuie să ne 
ridicăm neîncetat califica
rea. Fiecare din noi înțelege 
că meseria de chimist nu 
se deprinde odată pentru 
totdeauna, ci trebuie însu
șită zi de zi și an de an, 
pe măsură ce apar — și 
apar tot mai multe și mai 
spectaculoase — noutăți in 
acest domeniu. In ce mă 
privește, sint student la fără 
frecvență la Facultatea de 
chimie industrială.

Pentru ridicarea și perfec
ționarea continuă a califică
rii tuturor celor 2 000 de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni ai combinatului de la 
Vrața sint organizate nume

roase cursuri teoretice și 
practice, de care răspund 
cei mai buni specialiști.

în toate secțiile și sectoa
rele vizitate ale combina
tului, ca și la centrala ter
moelectrică sau uzina de re
parații utilaj chimic din ca
drul acestuia, am Intilnit 
dovezi de hărnicie și Însu
flețire în muncă, hotărirea 
fermă a Întregului colectiv 
de aici de a transpune în 
fapte vrednice de laudă pre
vederile programului Con
gresului al X-lea al P. C. 
Bulgar privind intensifica
rea procesului de chimizare 
și dezvoltare intensivă a 
agriculturii.

Vizita în citadela chimiei 
de la Vrața s-a încheiat în 
fața unei hale imense, des
tinată depozitării produselor 
finite. Am folosit termenul 
hală și nu depozit pentru 
că nici amoniacul, nici car- 
bamidul, nici apa amonia- 
cală realizate în retortele și 
turlele sale argintii nu po
posesc aici mai mult de o 
zi sau două. Zilnic, peste 
100 de vagoane de îngrășă
minte chimice se îndreaptă 
din Vrata spre diferite col
țuri ale Bulgariei, precum și 
spre numeroase țări ale 
lumii.

Vorbindu-ne de perspec
tivele de dezvoltare ale 
combinatului, de preocupa
rea pentru continua creștere 
și diversificare a producției, 
arătîndu-ne in apropiere un 
loc tot așa de nisipos, arid, 
ca și cel de odinioară, pe 
care se ridicase pavilionul 
în care nc aflam, gazdele 
ne-au spus că acolo se vor 
construi noi blocuri de lo
cuințe pentru chimiștii din 
Vrața, o școală și o policli
nică. o casă de cultură și 
magazine comerciale, un 
parc, un stadion, o bază tu
ristică și de agrement. Tn 
curînd. pe locurile stabilite 
de topografi vor apărea in
dicatoarele viitoarelor con
strucții. Iar carnetul repor
terului va avea de înregis
trat noi „premiere" de gală, 
rod al strădaniilor construc
torilor de aici, a căror hăr
nicie a devenit cunoscută în 
întreaga Bulgarie.

Petre POPA

START ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE INTERCLUBURI LA FOTBAL

Titlurile deținute de Ajax, Chelsea și Leeds repuse în joc
Astăzi, pe stadionul „23 August", DINAMO-SPARTAK
TRNAVA

La Napoli: A. C. NAPOLI-RAPID; La Arad: U.T.A.-AUS 
TRIA SALZBURG

La La Valetta : F. C. Hibernians - Steaua 0-0

131 de echipe încep pașnicele bă
tălii de pe dreptunghiurile gazonate 
pentru cucerirea celor trei trofee de 
argint deținute, la această oră, de 
Ajax Amsterdam. Chelsea, Leeds — 
„Cupa campionilor". „Cupa cupelor" 
„Cupa U.E.F.A." (inlocuitoarea „Cu
pei orașelor tirguri"). Zeci, sute de 
mii de spectatori vor lua din nou 
drumul arenelor pentru a-și urmări 
și încuraja favoriții in această atit de 
amplă desfășurare de forțe a tot ce 
are mai bun fotbalul european de 
club.

Cu o cotă de popularitate mereu 
tn creștere, bucurindu-se de intere
sul continuu sporit al cluburilor, fe
derațiilor, cupele europene interclu- 
buri și-au ciștigat un binemeritat 
prestigiu, fiind in același timp severe 
confruntări ale talentului, cunoștin
țelor tehnice si tactice ale jucătorilor 
diferitelor țâri, adevărate examene 
ale acumulărilor efectuate de la an 
la an. Strălucita carieră a competi
țiilor continentale este cu atît mai 
uimitoare cu cit istoria lor este atit 
de scurtă.

La 4 septembrie 1955, la Lisabona, 
în fața a 30 008 de spectatori, arbi
trul francez Harzic fluiera lovitura 
de începere a primului meci dispu
tat în „Cupa campionilor europeni". 
Sporting Lisabona — Partizan Bel
grad, întrecere a cărei idee 
se născuse in primăvara ace
luiași an într-unul din saloa
nele hotelului Ambasador de pe 
bulevardul Haussman din Paris. Pu
țini dintre spectatorii acelei intilniri 
și poate chiar puțini dintre iniția
torii disputei prevedeau că firava 
idee — la startul primei ediții se 
prezentaseră doar 16 formații invitate 
— se va dezvolta fără contenire, sus- 
citind pasiuni și rivalități pe care 
doar „Cupa mondială" le egalează. 
Ba, mai mult, va stimula și apariția 
unor întreceri surori — „Cupa cupe
lor", „Cupa U.E.F.A."...

ANUL ACESTA, „CUPA CAMPIO
NILOR" SE AFLA LA CEA DE A 
17-A EDIȚIE, numărind printre par
ticipantele sale campioanele a 32 de 
țâri? piu? AJAX AMSTERDAM si for
mația clasată pe locul al doilea in cam
pionatul olandez. Singura federație

absentă este, ca întotdeauna, cea a 
Țării Galilor, care nu are organizat 
un campionat intern. Dintre cele 33 
de concurente, cinci sint aureolate 
cu titlul de invingătoare in edițiile 
trecute : BENFICA (1961, 1962), IN
TERN AZIONALE (1964, 1965), CEL
TIC GLASGOW (1967), FEYENO- 
ORD (1970) și AJAX (1971). Imensa 
majoritate a celorlalte formații au 
mai jucat in „C.C.E." — DINAMO 
BUCUREȘTI, de pildă, fiind la cea 
de a șasea participare.

31 DE ECIIIPE INCEP CEA DE A 
12-a EDIȚIE A „CUPEI CUPELOR'. 
Sint ciștigătoare ale trofeelor din ță
rile lor sau simple finaliste, dacă de
ținătoarea este și campioană, plus 
CHELSEA, invingătoarea din ediția 
trecută. De altfel, printre competi
toare se mai află SPORTING LISA
BONA (victorioasă in 1964) și Bayern 
Munchen (1967). Toate aceste trei for
mații se numără, alături de Rangers 
Glasgow, Liverpool, Barcelona, Tori
no. Steaua roșie Belgrad și Sparta 
Rotterdam, printre favoritele dispu
tei. STEAUA este la cea de a șaptea

participare. Mai grăbiți ca oricind — 
din motive care țin de partida cu 
Finlanda de la Helsinki — fotbaliștii 
bucurcșteni au jucat meciul lor cu 
F.C. Hibernians Paolo ieri după-a- 
miază la La Valetta, unde au termi
nat la egalitate 0—0. Cel mai bun 
jucător al bucureștenilor a fost por
tarul Coman.

în sfirșlt. PENTRU DISPUTAREA 
„CUPEI U.E.F.A." S-AU ÎNSCRIS 84 
DE ECHIPE. Dreptul de participare 
a fost stabilit de către U.E.F.A., fle
care federație fiind reprezentată cu 
un număr de echipe — 4, 3, 2 — ho- 
tărît de forul continental. Disputa 
pentru „Cupa U.E.F.A." se anunță a 
fi de mare atractivitate, printre velei
tarele la titlu figurind echipe fai
moase — REAL MADRID (15 pre
zențe în „Cupa campionilor"). A. C. 
MILAN (de două ori campioană a 
Europei), ATLETICO MADRID și 
TOTTENHAM (invingătoare in „Cupa 
cupelor"), A. C. NAPOLI, DINAMO 
ZAGREB, LEEDS și altele. Fotbalul 
nostru este reprezentat, după cum se 
știe, de U.T.A. și RAPID.

Acestea sînt schițele-portret ale 
celor trei competiții europene inter- 
cluburi. Patru formații românești — 
Dinamo, Steaua, U.T.A., Rapid — În
cearcă să facă mai mult decit au 
făcut pină acum pentru reprezentarea 
cluburilor noastre la această paradă 
a vedetelor continentului, întovără
șite de dorințele și speranțele supor
terilor lor. Cit vor reuși, vom vedea. 
Noi, la început de drum, le urăm 
succes 1

aliniate în cele trei meciurilată formațiile care vor fi

în care sînt angajate echipele noastre

DINAMO : ANDREI — CIIERAN, 
NUNWEILLER III, SATMAREANU 
II. DELEANU — DINU. R. NUN
WEILLER - SALCEANU, LUCES- 
CU. DOKU POPESCU, FL. DUMI
TRESCU. Prima rezervă : DUMI- 
TRACHE.

SPARTAK TRNAVA : GERYK - 
DOBIAS, MAJERNIK, HAGARA, 
VARADIN - KUNA (VALENTO- 
VICI). FANDEL, KRUSECKY — 
MASRNA, ADAMEC, RABAT.

nMeciul Rapid—A.C. Napoli va 
transmis in întregime de posturile 
noastre de radio, începind de Ia 
ora 21.

RAPID : RADUCANU—POP, LU- 
PESCU, MUȘAT, CODREA—DINU. 
DUMITRU — NASTURESCU, ENE 
DANIEL, NEAGU. ANGELESCU.

A.C. NAPOLI : ZOFF—PEREGO. 
POGLIANA. ZURLINI, PANZANA- 
TO - MONTEFUSCO. SORMANI 
(ABBONDANZA)—JULIANO, MAC- 
CHI, ALTAFINI. IMPROTA.

U.T.A. : VID AC—BIRAU, POJONI, 
LERETER, POPOVICI — DOMIDE, 
PETESCU - SIMA, BROȘOVSCHI, 
KUHN II. BOTH.

AUSTRIA : PUCHEGGER - FILZ- 
MOSER, KIBLER, WINKELBAUER. 
LARINOWS - HIRNSCHROTD, 
GROSSER. LIBUDA—HALLA, RIT
TER, WEIDINGER.

LA MUNCHEN

Turneul preolimpic de box
Paul Dobrescu și Gheorghe Ciochină învingători 

în prima gală

Pe ringul instalat In arena circului 
„Krone" din Mtlnchen a Început tur
neul preolimpic de box la care par
ticipă 71 de pugiliști din 23 de țări, 
printre care și România.

în prima gală a turneului, cei doi 
sportivi români care au urcat trep
tele ringului au terminat învingători, 
în limitele categoriei ușoară, Paul 
Dobrescu a obținut o spectaculoasă 
victorie prin ko tehnic In rundul trei 
în fața boxerului vest-german Burk
hardt Barnowski. Alte rezultate în
registrate la această categorie : Karol 
Nemeth (Ungaria) invinge la puncte 
pe Pierre Petit (Franța) ; Ulrich Be
yer (R.F. a Germaniei) dispune la 
puncte de Mohamed Muruli (Uganda), 
Putte Palm (Suedia) învinge prin ko 
tehnic pe Erick Sivebaek (Danemar
ca) ; Gerhard Puzicha (R.F. a Ger
maniei) întrece la puncte pe Dirk De 
Voos (Olanda).

La categoria semiușaoră, Gheorghe

Ciochină a ciștigat la puncte, după o 
luptă strinsă, meciul cu pugilistul so
vietic Boris Kuznețov. în urma aces
tui succes, Gheorghe Ciochină s-a ca
lificat direct in semifinală, urmind să 
intilnească, probabil, pe maghiarul 
Laszlo Iuhasz, învingător la puncte 
in fața polonezului Jerzy Lewandow
ski. într-un alt meci al acestei cate
gorii, englezul Georges Singleton și-a 
adjudecat victoria la puncte in in- 
tilnirea cu elvețianul Hans Schelen- 
baum.

Rezultate de la alte categorii : semi- 
mijlocie : Manfred Wolke (R.D. Ger
mană) învinge prin ko tehnic în run
dul doi pe Karl Goschwind (R.F. a 
Germaniei) ; Eckhard Dagge (R.F. a 
Germaniei) dispune la puncte de 
Comlan Kalipe (Togo) ; semigrea : 
Nikolai Anfimov (U.R.S.S.) Învinge 
prin ko in rundul doi pe Roger Bar- 
low (Anglia).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ZILELE ACESTEA, torul interna

țional de fotbal a acordat ECUSO
NUL F.I.F.A. ARBITRULUI RO
MAN GHEORGHE LIMONA. în a- 
cest fel, nouă arbitri din țara noas
tră sint in prezent deținători ai ecu
sonului F.I.F.A.

IN RUNDA A 10-A a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Piotrkov Trybunalski (Polonia), ma- 
estra sovietică Semionova a invlns-o 
pe Radzikowska, iar jucătoarea ro
mâncă Margareta Perevoznic (cu pie
sele negre) a ciștigat la poloneza 
Heljwig. Alte rezultate : Asenova- 
Pogorevlci 1—0; Heemskerk-Timmer 
1—0; Kowalska-Rybarska 1—0; Henz- 
leln-Szota 1—0.

în clasament conduce Semionova 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de 
Henzlein (R.D. Germană) — 7,5 punc
te, Heemskerk (Olanda) — 6,5 puncte 
etc.

ÎN CEL DE-AL PATRULEA MECI 
susținut in cadrul campionatelor eu
ropene masculine de baschet, selec
ționata României a intilnit la Essen 
formația Poloniei. După ce la pauză 
scorul a fost egal : 39—39, in final 
victoria a revenit baschetbaliștilor 
polonezi cu 80—74.

Astăzi echipa României va juca 
cu reprezentativa Spaniei.

ÎN ZIUA A PATRA A CAMPIO
NATELOR EUROPENE MASCULINE

DE BASCHET s-au disputat partide 
in cadrul grupei B de la Boblingen. 
Cele două favorite au obținut victorii 
clare : Iugoslavia a învins cu scorul 
de 118—98 (60—54) formația Israelu
lui, i ir Italia a dispus cu 67—53 (36— 
31) de echipa Turciei. într-un alt 
meci, reprezentativa Bulgariei a în
trecut cu 85—74 (51—39) selecționata 
Cehoslovaciei.

Indiferent de rezultatele ce se vor 
înregistra in ultima etapă, echipele 
Iugoslaviei și Italiei s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

România, 
campioană balcanică 

la polo juniori
La Atena au luat sfîrșit întrecerile 

Balcaniadei de înot și polo rezervate 
juniorilor.

Turneul de polo pe apă a fost ciș
tigat de selecționata României, care 
in finală a învins cu scorul de 7—6 
(după două prelungiri) echipa Gre
ciei,

Astăzi se împlinesc 150 de ani de cind poporul cosl.uican și-a ciști
gat, cu arma in mină, independența de sub dominația spaniolă. De-a 
lungul anilor, poporul Coastei Bogate (cum au denumit această mică 
țară din America Centrală oamenii lui Columb), a fost nevoit să lupte 
in mai multe rînduri pentru a-și păstra independența. Monumentul ri
dicat in fața clădirii Adunării legislative din capitala țării, San Jose, 
in memoria eroului național Juan Santa Maria, este simbolul luptei 
poporului costarican pentru independență națională, pentru libertăți 
democratice și progres social.

în ultimii ani, eforturile poporului costarican s-au îndreptat spre o 
mai Intensă dezvoltare a industriei, o redistribuire echitabilă a pămân
turilor, diversificarea producției agricole și încurajarea economiei na
ționale.

între România și Costa Rica s-au stabilit, in cursul anului trecut, 
relații diplomatice, expresie a dorinței celor două țări de a strînge și 
mai' mult relațiile de prietenie și colaborare, bazate pe respectul 
reciproc, in folosul popoarelor noastre și al păcii și înțelegerii in în
treaga lume.

Cu prilejul sărbătorii naționale, poporul român transmite poporului 
costarican călduroase felicitări și urări de noi succese pentru bună
starea și progresul întregii țări. în fotografie : Vedere din capitala 
țării, San Jose.

LA FABRICA DE CONFECȚII BOTOȘANI

Importante economii la materia 
primă și materiale auxiliare

BOTOȘANI (corespondentul 
„Scînteii" N. Zamfirescu). — 
Marca Fabricii de confecții din 
Botoșani a devenit de mult o 
garanție pentru calitatea pro
duselor realizate aici. An de 
an, confecțiile executate in a- 
ceastă cunoscută unitate indus
trială botoșăneană devin mai 
competitive, întrunind aprecie
rea unanimă a beneficiarilor din 
țară și de peste hotare. Dar 
harnicul colectiv al fabricii a 
obținut rezultate bune și în 
ceea ce privește indicatorii fi
nanciari ai planului de produc
ție. în prezent, fiecare munci
tor al întreprinderii este pre

ocupat să realizeze economi! tot 
mai însemnate la materia pri
mă și materialele auxiliare. Ca 
urmare, de la începutul anului 
și pină „la zi", s-au economisit 
4 800 mp țesături, din care se 
pot confecționa 1 500 cămăși și 
1 200 perechi pantaloni. Aseme
nea economii — fără a leza cîtuși 
de puțin nivelul calitativ al 
produselor — au fost posibile 
prin organizarea științifică a 
producției, prin amplasarea ju
dicioasă a șabloanelor pe țesă
tură, prin utilizarea metodei 
combinării pe talii șl grosimi, 
ca și prin alte procedee mo
derne.



viața internațională
Conferința internațională 

asupra utilizării energiei atomice 
în scopuri pașnice

Comunicări prezentate de delegația României

GENEVA 14 — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : Con
ferința internațională asupra utiliză
rii energiei atomice în scopuri paș
nice și-a continuat marți lucrările, la 
Geneva, în cadrul ședinței generale, 
consacrată cooperării internaționale 
in domeniul activităților nucleare și 
al schimbului de documentație, au 
fost prezentate comunicări ale unor 
oameni de știință din S.U.A., Polo
nia. Finlanda. România, Anglia. Ar
gentina și U.R.S.S.

Comunicarea intitulată „Organiza
rea Comitetului dc Stat pentru Ener
gia Nucleară din Republica Socialistă 
România și activitățile sale in sfera 
cooperării internaționale", redactată 
de un colectiv de specialiști din 
România, a făcut o analiză a expe
rienței dobindite de țara noastră in 
privința organizării și cooperării in
ternaționale in domeniul nuclear. E- 
vocind succesele obținute pină acum 
pe planul cooperării, privind aplica
țiile pașnice ale energiei nucleare, 
documentul prezentat de delegația
noastră consideră că s-ar înregistra, 
cu siguranță, o dezvoltare și mai 
largă in acest domeniu dacă ar fi 
realizată colaborarea la scară mon
dială. cu participarea tuturor state
lor lumii, fără nici o discriminare, și 
dacă in cadrul A.I.E.A., al conferin
țelor de la Geneva și al sistemului 
de acorduri In domeniul nuclear ar fi 
restabilite drepturile legitime ale 
R. P. Chineze și ar fi admiși ca par
teneri egali R. D. Germană. R.P.D. 
Coreeană și R. D. Vietnam. Comuni
carea se referă, de asemenea, la rolul 
pe care Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare poate și trebuie 
să-1 joace in dezvoltarea cooperării 
internaționale, în domeniul aplica
țiilor pașnice ale energiei nucleare. 
Prevederile tratatului in domeniul 
dezvoltării și cooperării — obligații 
juridice asumate de către părți — 
trebuie să fie îndeplinite spre ridi
carea la un nou nivel, superior din 
punct de vedere calitativ, a coope
rării internaționale în aplicațiile paș
nice ale energiei nucleare — se sub
liniază in comunicare.

O a doua comunicare prezentată 
de România la lucrările de marți, 
privind aplicațiile izotopilor și ra
diațiilor nucleare in România — au-> 
tor prof. Ioan Ursu — a fost susți-

Senatorul Mansfield și-a reinnoit propunerile privind

Reducerea trupelor americane 
din Europa occidentală

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Mike Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senatul S.U.A., și-a 
reînnoit marți propunerile privind o 
reducere a trupelor americane din 
Europa occidentală. Reîntors dintr-un 
turneu în mai multe țări vest-euro- 
pene, senatorul american a declarat 
că „in Europa, curentul tinde spre 
destindere" și că Statele Unite ar 
trebui să folosească prilejul pentru a 
reduce cheltuielile lor militare in a- 
ceastă parte a lumii. Pactul N.A.T.O., 
a spus senatorul, „este angajat in 
exerciții destinate pentru o eră a 
războiului rece, in timp ce climatul 
din Europa se încălzește in perspec
tiva unei reglementări pașnice genc- 
ral-europene". Cel mai important lu
cru care poate fi făcut pentru a îm
bunătăți poziția economică externă a 
S.U.A. este de a reduce „cheltuielile 
excesive ale guvernului in străinăta
te. Situația noastră, declară Mans
field, a fost puternic zdruncinată din 
cauza celor 130 miliarde dolari chel- 
tuiți in războiul din Vietnam și con
tinuă să se înrăutățească ca urmarea 
altor miliarde de dolari destinați 
menținerii bazelor militare și pro
gramului de ajutor militar pentru 
străinătate.

în programul de măsuri propus de 
senatorul Mansfield — transmis de a- 
genția Associated Press — figurează, 
intre altele : reducerea efectivelor a- 
mericane din Europa occidentală la 
două divizii sau mai puțin (față de 
patru cit sint in prezent); o reducere 
a participării in organele de comandă 
ale N.A.T.O. ; retragerea de nave din

Devansarea cu mai bine de patru 
luni a alegerilor legislative din Da
nemarca, care urmează să aibă loc 
marțea viitoare, a luat prin surprin
dere, deopotrivă, opinia publică și oa
menii politici din această țară. Suc- 
cedind in ianuarie 1968 la conduce
rea social-democraților, care au gu
vernat Danemarca timp de 15 ani 
fără întrerupere, actuala coaliție gu
vernamentală. compusă din radicali, 
conservatori și liberal-agrarieni, s-a 
bucurat de suficientă libertate de 
mișcare, deținind in Folketing 98 de 
mandate din totalul de 179. Aceasta 
a permis cabinetului traducerea în 
fapt a citorva puncte importante din 
programul său, mai ales în domeniul 
politicii interne și, totodată, respin
gerea cererilor repetate ale opoziției 
vizind organizarea de alegeri înainte 
de termen.

Ce a determinat totuși pină la urmă 
anticiparea d° către coaliția guverna
mentală a alegerilor ? încercind să 
dea răspuns la această întrebare, ob
servatorii din Copenhaga au. in pri
mul rînd, în vedere atit de discutata 
problemă a aderării Danemarcei la 
Piața comună, care de mai mult timp 
creează serioase dificultăți cabinetu
lui danez. Este cunoscut că discu
țiile pregătitoare in această chestiu
ne sint in curs de desfășurare și că. 
potrivit programului stabilit la Bru
xelles. țările candidate ar urma să 
semneze tratatul de aderare încă în 
cursul lunii decembrie. Făcind un 
asemenea pas. cu puțin înainte de în
cheierea mandatului său. actualul 
premier Baunsgaard s-ar putea găsi 
intr-o situați» destul de puțin con
fortabilă. parafind un text fără să știe 
ce soartă ii va rezerva acestuia noul 
parlament, ce va fi ales o lună mai 
tirzlu. In fixarea momentului alege
rilor. el a profitat, se pare, și de ne- 
hotărirea care există in prezent in 
rfndul opoziției social-democrate In 

nută în cadrul ședinței tehnice con
sacrate studiului perspectivelor și 
punerii in valoare a resurselor de 
energie.

*
în cadrul activităților delegației 

române. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară 
din Republica Socialistă România, 
prof. Ioan Ursu, și membri ai 
delegației, au vizitat, la invitația 
președintelui Comisie' pentru Ener
gie Atomică a Elveției, profesorul 
Hochstrasser, centralele nucleare e- 
lectrice de la Beznau și laboratoarele 
centrelor nucleare de la Villingen și 
Wiirenlingen. Cu această ocazie au 
avut loc convorbiri in probleme de 
specialitate, fiind trecute in revistă 
posibilitățile concrete de colaborare 
în domeniul nuclear intre România 
și Elveția.

IUCRĂRI1I COMITERIIIII 
PTATIIII DEZARMARt
GENEVA. — în cadrul ședinței de 

marți a Conferinței Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva a luat 
cuvîntul conducătorul delegației R.P. 
Mongole, O. Khosbayar, care și-a con
sacrat discursul unor probleme legate 
de dezarmarea nucleară. Reprezentan
tul Mongoliei a subliniat că țara sa 
acordă importanță primordială dezar
mării nucleare, considerind că reali
zarea acesteia ar netezi calea spre 
atingerea obiectivului final al nego
cierilor — dezarmarea generală. Re
zolvarea grabnică a problemelor 
dezarmării nucleare, a declarat el, a 
devenit o necesitate stringentă, dată 
fiind perfecționarea armelor nuclea
re, cursa continuă a înarmărilor nu
cleare, care, irosind uriașe surse ma
teriale și eforturile a milioane de 
oameni, adincesc, totodată, neîncre
derea intre state și înveninează 
atmosfera internațională.

cadrul Flotei a 6-a din Mediteranâ ; 
o reformulare a politicii americane 
in sensul acceptării existenței a două 
state germane ; consensul pentru o 
conferință general-europeană.

După cum se știe, o propunere 
anterioară a lui Mansfield de redu
cere a efectivelor americane din Eu
ropa occidentală, făcută sub forma 
unui amendament la legea pentru 
incorporări, nu a întrunit majorita
tea datorită unei opoziții puternice 
din partea Administrației. Senatorul a 
declarat că va reintroduce amenda
mentul său în dezbaterea cu privire 
la legea pentru cheltuielile militare 
pe viitorul an fiscal.

M. Schumann despre

Pregătirea conferinței securității europene
PARIS 14 (Agerpres). — în ex

punerea prezentată marți in fața Co
misiei pentru afacerile externe a A- 
dunării Naționale franceze, ministrul 
afacerilor externe, Maurice Schu
mann, a declarat că pregătirea unei 
conferințe in problema securității eu
ropene ar trebui să intre intr-o fază 
activă. La această pregătire — a 
menționat el — R.D.G. și R.F.G. ar 
urma să participe pe picior de ega
litate.

legătură cu această problemă. Reu
niți la sfirșitul lunii august la Co
penhaga, social-democrații care, din 
punct de vedere numeric, rămîn cel 
mai puternic partid din țară, nu au 
putut să se pună de acord asupra 
unei atitudini comune în ce privește 
aderarea țării la C.E.E., hotărînd ca 
un congres extraordinar al partidu
lui să se pronunțe in acest sens.

Pe cit de scurtă, campania electo
rală se arată, chiar de la început, 

Danemarca în fața 
alegerilor anticipate

foarte agitată. Firește, aderarea la 
Piața comună, care a reușit să divi
zeze profund opinia publică și par
tidele politice, este unul din capetele 
de afiș ale înfruntării electorale. Pro
blema nu poate totuși fi considerată 
ca rezolvată chiar dacă rezultatele 
alegerilor vor fi favorabile actualei 
formații guvernamentale. Și_ aceasta, 
deoarece in eventualitatea câ viitorul 
parlament se va pronunța pen
tru, chestiunea aderării urmează 
să formeze, in vara sau cel tirziu 
toamna anului 1972, obiectul unui re
ferendum popular. Iar in acest caz 
va fi suficient ca 30 la sută din popu
lație să spună „nu", pentru ca în
treaga operațiune a aderării să 
eșueze.

„Poporul nu trebuie să-și slăbească 
nici o clipă vigilența"

Apelul organizației de tineret a P. C. din Chile
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager

pres). — Agențiile Internaționale de 
presă relatează că, in ultima vreme, 
activitatea sedițioasă a partidelor și 
organizațiilor extremiste din Chile s-a 
intensificat. Ca urmare a acțiunilor 
teroriste la care s-au dedat grupuri 
înarmate aparținind partidului na
țional de extremă dreaptă și mișcării 
profasciste autointitulate „Patria și 
libertatea", doi muncitori au fost uciși, 
iar mai multe persoane au fost rănite. 
Presa de dreapta inserează atacuri 
calomnioase la adresa măsurilor ini
țiate de guvernul Unității Populare și 
a unor personalități politice. Indem- 
nind fățiș la acțiuni antistatale.

Față de această situație, partidele 
de stingă, organizațiile de tineret, 
sindicale și muncitorești își reafirmă 
sprijinul lor pentru guvernul Unită
ții Populare, cheamă poporul la o ri
postă hotărită împotriva elementelor 
de dreapta.

Astfel, organizația de tineret a par
tidului comunist a dat publicității o 
declarație in care, după ce trece în 
revistă realizările obținute de la in
staurarea guvernului Unității Popu
lare, cheamă ca „in orice loc, în fie
care sindicat și în fiecare școală, ti
nerii să denunțe manevrele partidului 
național, ale mișcării naziste „Patria 
și libertatea" și ale altor sectoare ale 
dreptei, care urmăresc doar apărarea 
intereselor lor meschine și antipatrio
tice. Poporul nu trebuie să slăbească 
nici o clipă vigilența — se menționea
ză in document. împreună cu tinere
tul el va apăra guvernul cu toată for
ța sa, impiedicind contrarevoluția".

Confederația națională agricolă 
„Ramguil" relevă, de asemenea. în
tr-o declarație, că organizația sindica
lă a muncitorilor agricoli sprijină în
tru totul măsurile de vigilență cerute 
de Centrala unică a muncitorilor din 
Chile (C U T.), „Conspirația plă-

VENEZUELA

Acte de sabotaj comise 
de companii străine

CARACAS 14 (Agerpres). — Procu
rorul general al Venezuelei, Cezar 
Oști, a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că l-a informat pe 
președintele Rafael Caldera despre 
descoperirea unor acte de sabotaj ale 
companiilor străine ce operează în 
domeniul petrolier. Cezar Oști a fă
cut cunoscut că autoritățile au des
chis o anchetă in cadrul căreia va 
fi cercetată activitatea firmei nord- 
americane „Creol Petroleum", și a 
celei anglo-olandeze „Schell".

In legătură cu acțiunile de submi
nare a economiei naționale între
prinse de companiile străine în Ve
nezuela, care s-au intensificat in 
urma adoptării de către Congres a 
actului de reversiune a petrolului, 
prin care, pină în 1983 toate conce
siunile petroliere și instalațiile fir
melor străine vor trece sub contro
lul statului, publicația „Universal" 
relatează despre un proces intentat 
in capitala țării unui grup de in
gineri și tehnicieni nord-americani 
ce intenționau să transfere în Co
lumbia diverse utilaje și documente 
de interes național.

Vorbitorul s-a mai referit in expu
nerea sa și la alte probleme de po
litică internațională, între care ac
tuala criză monetară a lumii capita
liste. El a apreciat că este bine să se 
evite excesul de optimism sau de pe
simism după reuniunea miniștrilor 
economiei și finanțelor din țările Pie
ței comune, care au stabilit o serie 
de propuneri in vederea combaterii 
crizei monetare.

Lucrurile se complică și datorită 
situației economice a țării care nu 
pare să favorizeze cursul spre ade
rare. De altfel, chiar de la primul 
său discurs electoral premierul 
Baunsgaard a fost nevoit să recu
noască că problemele economice s-au 
dovedit o sarcină mult mai dificilă 
de rezolvat decit și-a închipuit coa
liția la începutul guvernării sale.

Este adevărat că încă de la venirea 
sa la putere, in ianuarie 1968, coaliția 

s-a străduit, potrivit expresiei pri
mului ministru, „să aplice țârii medi
camente in doze de cal" pentru a re
dresa situația. Ca urmare a majorării 
cu 2,5 la sută a taxei asupra valorii 
adăugate (care a frinat importurile) 
și a încurajării exportului, balanța de 
plăți se îndrepta spre echilibru. Cri
za monetară din mai 1969. ca cea ac
tuală, au atins însă puternic și Da
nemarca. Stocurile de devize s-au 
evaporat. Taxa de scont a fost ma
jorată la 9 la sută. Promisiunile de 
ușurări fiscale s-au materializat pină 
la urmă in măsuri contrarii. Introdu
cerea „Impozitului la sursă", ca șl 
majorarea cu 35 la sută a impozitu
lui direct au adus Danemarca în po- 

nuitft de forțele de dreapta vizează 
răsturnarea președintelui Salvador 
Allende și suprimarea drepturilor șl 
libertăților cucerite, pentru a asigura 
din nou stăpinirea și controlul mari
lor proprietari asupra păminturilor 
expropriate în cadrul procesului de 
înfăptuire a reformei agrare" — se 
spune in declarație.

Agenția Prensa Latina relatează că, 
țn numeroase fabrici și întreprinderi 
industriale, muncitorii, în cadrul unor 
adunări convocate ad-hoc, și-au ex
primat sprijinul față de guvern și 
hotărirea de a riposta hotărît orică
ror încercări care vizează întrerupe
rea sau înăbușirea procesului revolu
ționar din țară.

BOLIVIA

ATACURI ÎMPOTRIVA 
TRUPELOR GUVERNAMENTAIE 
efectuate de oponenții 

noului regim
LA PAZ 14 (Agerpres). — Elemen

tele care se opun noilor autorități 
din Bolivia au continuat în ultimele 
zile să inițieze acțiuni împotriva for
țelor regimului — informează agen
ția Prensa Latina. In mai multe lo
calități ale țării, intre care La Paz, 
Cochabamba și Santa Cruz, s-au în
registrat atacuri împotriva trupelor 
guvernamentale O activitate intensă 
desfășoară membrii Uniunii țăranilor 
săraci (U.C.A.P.O.), cu sediul la 
Santa Cruz.

sofia ÎNTREVEDERE 
I. BANC - M. DAKOV

SOFIA 14 (Agerpres). — Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, a- 
flat la odihnă in Bulgaria, a fost pri
mit marți de Mako Dakov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. La întrevedere, care a de
curs intr-o atmosferă cordială, prie
tenească, a luat parte ministrul agri
culturii și industriei alimentare al 
Bulgariei, Vălkan Șopov. A fost de 
față, de asemenea, ambasadorul 
României în Bulgaria, Nicolae Blejan.

agențiile de presă transmit:
Delegația P.C.R., con'3usS de 

tovarășul Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R., in continuarea vizitei 
pe care o efectuează in Zambia, a 
avut întilniri și convorbiri cu Mainza 
Chona, vicepreședinte al Republicii, 
ministrul dezvoltării planului și ori
entării naționale, și Elijah Mudenda, 
ministrul afacerilor externe, preșe
dintele Comisiei politice a C.C. al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale din Zambia. De asemenea, 
delegația a vizitat Universitatea din 
Lusaka, o mină de cupru, o fermă 
de stat pentru creșterea animalelor, 
precum și unele obiective cultural- 
turistice.

0 delegație de partid din 
R. D. Vietnam, de
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet- 

ziția țării cu cel mai mare procentaj 
vest-european de impozite directe pe 
cap de locuitor.

Aceasta a avut drept rezultat o 
înăsprire bruscă a climatului social. 
Pornită de la șantierele navale din 
Copenhaga, o amplă mișcare reven
dicativă s-a desfășurat în întreaga 
țară împotriva creșterii prețurilor și 
a impozitelor, pentru mărirea salarii
lor. Prczentindu-se in fața corpului 
electoral, cu ocazia alegerilor comu
nale, partidele coaliției au fost ne
voite să constate câ se află într-o 
serioasă „pierdere de viteză", aceste 
alegeri aducind un evident succes 
social-democraților : 41,5 la sută din 
totalul sufragiilor exprimate. Cu cele 
aproape un milion de voturi pe care 
le-a primit, partidul lui Jens Otto 
Krag a considerat, chiar din acel mo
ment, că opinia publică a reexaminat 
opțiunile sale și că o consultare par
lamentară l-ar putea readuce la 
putere.

A face un pronostic, în acest mo
ment, în ce privește rezultatul ale
gerilor este prematur, mai ales dacă 
se are în vedere gama largă de for
mațiuni politice angrenate în disputa 
electorală. Un interes deosebit pro
voacă in rindurile alegătorilor pre
zența în confruntarea electorală a 
Partidului Comunist din Danemarca. 
In recentul lor program preelectoral, 
comuniștii s-au pronunțat pentru re
tragerea țării din N.A.T.O., pentru 
promovarea unei politici de neutrali
tate, pentru înfăptuirea dezarmării 
și crearea unui sistem de securitate 
in Europa. In program se subliniază, 
totodată, că „aderarea la C.E.E. con
travine promovării unei politici eco
nomice independente și nu ar permite 
adoptarea unor măsuri în domeniul 
economico-social, legislativ și fiscal"

Radu BOGDAN

„GUVERNUL LEGITIM 
AL CHINEI 

ESTE GUVERNUL 
R. P. CHINEZE *

Cele trei principii enunțate 
de Yasuhiro Nakasone, care 
ar trebui să constituie baza 

politicii japoneze 
fată de R. P. Chineză

TOKIO 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Biroului Executiv al Parti
dului liberal-democratic, de guver- 
nămint, din Japonia, Yasuhiro Na
kasone, a anunțat trei principii care, 
după părerea sa, ar trebui să con
stituie baza politicii japoneze față 
de Republica Populară Chineză. Po
trivit agenției japoneze de știri 
,,Kyodo", el a subliniat, în acest 
sens, că : „guvernul legitim al Chi
nei este guvernul Republicii Popu
lare Chineze ; locul acesteia in Con
siliul de Securitate al O.N.U. nu ar 
trebui să fie ocupat de reprezentan
tul ciankaișist, ci de cel al guvernu
lui de la Pekin ; Taivanul face parte 
integrantă din teritoriul Republicii 
Populare Chineze".

In cercurile politice japoneze se 
apreciază că aceste principii care, 
după cum informează agenția Kyodo, 
urmează să fie prezentate cabinetu
lui prezidat de Eisaku Sato, vor avea 
importante repercusiuni asupra po
liticii externe a Japoniei.

In preajma deschiderii 
sesiunii Adunării Generale 

a O.N.U.
Declarațiile secretarului general, U Thant

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Intr-o conferință de presă orga
nizată marți — ultima dinaintea des
chiderii lucrărilor Adunării Generale
— secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a reafirmat că este defini
tivă și irevocabilă hotărirea sa de a 
se retrage din funcție Ia sfirșitul 
anului, după expirarea celui de-al 
doilea mandat al său. U Thant și-a 
exprimat convingerea că Republica 
Populară Chineză îșl va ocupa în 
acest an locul ce-i revine în Orga
nizația Națiunilor Unite. El a decla
rat, totodată, că programul în șapte 
puncte prezentat de delegația G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
conferința cvadripartită de la Paris, 

nam, a avut o întrevedere cu delega
ția Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de președintele Prezidiului 
partidului, Kenji Miyamoto. întreve
derea s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială, prietenească, anunță 
agenția V.N.A. din Hanoi.

Convorbiri între delega
țiile R.D.G. și R.F.G. La 14 sep- 
tembrie, la Bonn, au continuat con
vorbirile dintre delegația R.D.G., con
dusă de secretarul de stat la Con
siliul de Miniștri, Michael Kohl, și 
delegația R.F.G., condusă de secre
tarul de stat la Cancelaria federală, 
Egon Bahr. Cei doi secretari de stat, 
precizează agenția A.D.N., au avut 
o convorbire personală, in urma că
reia s-a căzut de acord ca următoa
rea întîlnire a delegațiilor să aibă loc 
la 22 septembrie, in capitala R.D. 
Germane. In aceeași zi, iri Berlinul 
occidental s-au intilnit pentru con
vorbiri delegațiile R.D.G. și Senatu
lui Berlinului occidental, conduse de 
secretarul de stat in M.A.E. al R.D.G.. 
Giinter Kohrt, și, respectiv, directo
rul senatorial, Ulrich Muller.

0 nouă ședință de ,ucru ,n 
cadrul celei de-a cincea runde a con
vorbirilor sovieto-americane privind 
limitarea cursei înarmărilor strategi
ce (S.A.L.T.), s-a desfășurat marți în 
capitala finlandeză. Delegațiile celor 
două țări s-au intilnit la sediul Am
basadei Statelor Unite din Helsinki.

Lucrările conferinței in
ternaționale avind drept scop 
încheierea unei convenții privind ac
tele de intervenție ilicită împotriva 
aviației civile internaționale s-a des
chis la sediul Organizației Internațio
nale a Aviației Civile (O.A.C.I.) — 
instituție specializată a O.N.U. — se 
anunță din Montreal. Luind cuvîntul. 
șeful delegației române a reafirma' 
interesul României pentru încheiere- 
unei convenții care să aibă un carac
ter universal, dind posibilitate tutu
ror statelor să participe efectiv la 
aplicarea ei. In acest context, delega
tul român a obiectat împotriva fap 
tului că la această importantă reuniu 
ne nu iau parte o serie de țări și a 
cerut să fie invitate, cu depline drep 
turi, R. P. Chineză, R. D. German; 
R. P. D. Coreeană și R. D. Vietnam

Liderul Partidului labu 
rist britanic, Har01d Wilson- " 
avut la 14 septembrie o convorbiri 
cu ministrul comerțului exterior a 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev, in legă
tură cu relațiile comerciale sovieto- 
engleze, transmite agenția T.A.S.S 
Comerțul bilateral a crescut în ulti
mii cinci ani de 1,5 ori, ajungind în 
anul 1970 la 640 milioane ruble. An
glia ocupă în prezent primul loc în 
comerțul U.R.S.S. cu țările Europei 
occidentale.

Criza monetară occidentală
• MINIȘTRII ECONOMIEI Șl FINANȚELOR DIN ȚĂRILE C.E.E. 
DESPRE NECESITATEA INSTITUIRII UNEI NOI ORDINI ECONO
MICE Șl MONETARE IN OCCIDENT • PERTURBAȚ1ILE FINAN
CIARE Și ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE • G. MEANY t 
PROGRAMUL ADMINISTRAȚIEI ESTE O OFENSIVA DE AM

PLOARE IN BENEFICIUL MARI LOR CORPORAȚII

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Miniștrii economiei și finanțelor din 
țările membre ale C.E.E. și-au 
încheiat luni dezbaterile în legătură 
cu actuala criză monetară a lumii 
capitaliste, agravată de măsurile 
protecționiste anunțate la 15 august 
de Washington in vederea redresării 
balanței de plăți a S.U.A.

Miniștrii au stabilit „pachetul" de 
propuneri" al „celor șase" care va 
fi susținut la Londra și Washington 
cu prilejul reuniunii „grupului celor 
zece" și, respectiv, Conferinței anuale 
a Fondului Monetar Internațional.

Analizînd cauzele actualei faze a 
crizei, miniștrii de finanțe din țările 
Pieței comune au subliniat „necesita
tea instituirii unei noi ordini eco
nomice și monetare intcroccidentale", 
care ar trebui să înceapă, după 
părerea lor, cu reforma F.M.I. și 
G.A.T.T. (Acordul general pentru 
tarife și comerț). în concepția „celor 
șase", un eventual sistem monetar 
interoccidental revizuit va trebui să 
mențină principiul parităților mone
tare fixe, să aibă la bază etalonul 
aur, iar rolul de monedă de rezervă, 
deținut pină acum de dolarul ameri
can și de lira sterlină, să descrească. 
în ce privește moneda americană, 
toți participant!! Ia reuniune au sus
ținut propunerea devalorizării aces
teia.

In sfirșit, acordul de la Bruxelles 

poate servi ca o bază de negocieri, 
constituind cel mai bun prilej sur
venit pină în prezent de depășire a 
impasului.

Referindu-se apoi la situația din 
Orientul Apropiat, U Thant a infor
mat că reprezentantul său special 
pentru această zonă, ambasadorul 
Gunnar Jarring, va reveni în cursul 
săptăminii viitoare la New York 
pentru a conferi cu miniștrii de ex
terne ce vor lua parte la lucrările se
siunii Adunării Generale. In ceea Ce 
privește o eventuală reactivizare a 
misiunii lui Jarring, aceasta depinde 
de „anumiți factori, printre care o 
atitudine mai pozitivă a Israelului".

0 delegație a fîsociației 
de prietenie Japonia-Co- 
1*66(1, condusă de Isamu Akamatsu, 
vicepreședinte al Partidului Socialist 
Japonez, și de Tadato Miyamoto, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia, se află în vizită in R.P.D. 
Coreeană, anunță agenția A.C.T.C. In 
onoarea delegației japoneze, Socie
tatea coreeană pentru relații cultu
rale cu țările străine a oferit un 
banchet.

Președintele guvernului 
federal al R.S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, l-a primit marți 
pe șeful delegației economice cuba
neze, Pedro Miret Prieto, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, ministrul in
dustriei minelor, combustibilului și 
metalurgiei. Au fost examinate 
cursul și rezultatele tratativelor din
tre delegațiile economice ale celor 
două țări cu privire la adincirea și 
extinderea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Cehoslovacia 
și Cuba, transmite agenția C.T.K.

!n cadrul Tîrgului inter
național de la Rari 3 avul lw- 
la 13 septembrie, o întîlnire a mi
nistrului participațiilor de stat din 
Italia, Flaminio Piccoli, cu Popa 
Pretor, adjunct al ministrului comer- 

Anglia. Pe autostrada numărul 6, ce trece la sud-est de orașul Manchester, 
s-a produs o ciocnire în lanț în care au fost implicate aproape 200 de 
autoturisme și camioane. în cursul accidentului și-au pierdut viața opt 

persoane, iar mai multe zeci au fost rânite
Telefoto : A.P. — Agerpres

are In vedere șl o reallniere 
diferențiată a parităților monetare 
pe scară internațională. Dar, după 
cum se subliniază in textul acordu
lui, o asemenea măsură nu va putea 
fi realizată decit cu condiția ca 
Statele Unite să suprime imediat 
suprataxa de 10 la sută la importurile 
lor. Această măsură protecționlstă 
afectează pe toți partenerii comer
ciali ai S.U.A. și, în primul rînd, pe 
„cei șase". Potrivit unor calcule 
efectuate de Comisia C.E.E., 88 la 
sută din volumul mărfurilor expor
tate de țările membre ale Pieței co
mune in Statele Unite este afectat 
de suprataxa americană.

RABAT.— La Rabat au început lu
crările reuniunii anuale a Asociației 
băncilor centrale din 23 de state a- 
fricane și Madagascar. La reuniune 
participă observatori din partea Băn
cii Internaționale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare. Fondului Monetar 
Internațional și Băncii africane de 
dezvoltare.

Evocînd implicațiile de ordin eco
nomic și financiar ale crizei monetare 
occidentale, Moulay Hassan El Mehdi, 
guvernatorul Băncii marocane, a 
declarat că „actualele perturbațil 
financiare riscă să aibă repercusiuni, 
în special, asupra țărilor în curs de 
dezvoltare", ale căror schimburi co
merciale externe au scăzut simțitor 
în cursul anului 1970, în timp ce da
toriile lor externe au sporit. La rîn- 
dul său, președintele Consiliului gu
vernatorilor băncilor africane, Me- 
nasse Lemana (Etiopia), a declarat 
că introducerea suprataxei de 10 la 
sută asupra importurilor, hotărită de 
S.U.A., și implicațiile financiare care 
decurg din această măsură vor avea, 
în mod evident, repercusiuni nefavo
rabile asupra economiilor țărilor afri
cane.

WASHINGTON.— Programul eco
nomic al Administrației reprezintă „o 
ofensivă de amploare asupra trezore
riei federale în beneficiul marilor 
corporații" — a declarat George 
Meany, președintele centralei sindi
cale americane A.F.L.—C.I.O. Vor
bind în fața Comisiei pentru căi și 
mijloace a Camerei Reprezentanților, 
Meany a arătat că, prin recentele 
măsuri economice și cele preconizate 
pentru viitoarele luni de către gu
vern, „milioane de dolari vor fi 
transferate din fondurile publice în 
cele ale marelui business". George 
Meany a cerut Congresului să res* 
pingă orice propuneri economice ale 
Adminstrației care nu vor fi îndrep
tate spre satisfacerea cerințelor legi
time ale masei americanilor.

țului exterior al României. Cu acest 
prilej, au fost discutate perspectivele 
dezvoltării colaborării româno-italie- 
ne în sectorul industrial.

Guvernele R.S. Ceho
slovace și R.F. a Germaniei 
au căzut de acord să continue con
vorbirile privind relațiile bilaterale 
in cea de-a treia rundă de sondaj, 
care va avea loc la Praga în zilele 
de 27 și 28 septembrie a.c. — anunță 
agenția C.T.K. Delegația R.S. Ceho
slovace la convorbiri va fi condusă 
de Jiri Gotz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar cea a R.F. a 
Germaniei de Paul Frank, secretar 
de stat în M.A.E.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, va face, la începutul 
lunii noiembrie, o vizită oficială în 
S.U.A., la invitația guvernului acestei 
țări, s-a anunțat la Casa Albă.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe L. V. 
Smirnov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
n vizită la Varșovia.

„Cosmos-438" - un nou 
satelit artificial al Pămîntului — a 
fost lansat în U.R.S.S. Aparatura 
științifică instalată la bordul sateli
tului funcționează normal.
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