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Pentru a folosi din plin condițiile climatice favorabile

ÎN ACEASTĂ TOAMNA GRlUL
TREBUIE INSĂMlNȚAT MAI DEVREME!

Strinrere* actualei recolte și pregătirea cele! viitoare se pot efectua, 
tn acest an. in condiții favorabile, datorită atit factorilor naturali, dar 
mat ales posibilităților sporite de care dispune agricultura : mașini, 
tractoare. îngrășăminte chimice, cndrul organizatoric creat, aplicarea 
principiilor de cointeresare materială a cooperatorilor șl mecanizato
rilor.

în legătură cu semănatul griului in condiții care să ofere garanția —— r>| rfirnlin __ __ _ Li . <_ • . . p
industriei alimentare, sil-

unei recolte bogate, am adresat 
ȘTEFAN, adjunct al ministrului 
viculturii și apelor.

— condiții care să ofere garanți 
cilcva întrebări tovarășului NICOLAI 
agriculturii, ............

In ziarul de azi
• CE SITUAȚIE NEPLA 

CUTAI EXCLAMĂ, 1N 
DUIOȘAȚI, CEI CARE 
AVEAU OBLIGAȚIA 
SA 0 REMEDIEZE... 
— IAR CETĂȚENII 

CONTINUABRĂILEI
SA FIE VĂDUVIȚI DE 
SERVICII ABSOLUT 
NECESARE

• LOCALUL CU SPECI
FIC ROMÂNESC - AR
HITECTURĂ, DECOR 
Șl SPECTACOL

• FAPTUL DIVERS

• POEZIA - UN ACT 
LUCID Șl ANGAJAT

• SPECTACOLE 
TRALE LA TELEVI
ZIUNE

• BIBLIOTECA IN UNI
VERSUL SPIRITUAL 
AL STUDENTULUI

• SPORT

— Vă rugăm sâ precizați cî- 
teva dintre problemele care ne
cesită să fie rezolvate cu priori
tate pentru a obține o produc
ție mare dc griu, ce factori tre
buie luați in considerare, in 
condițiile specifice din această 
toamnă.

— Țin să menționez de Ia bun în
ceput că in acest an punem temei pe 
oteva reguli cunoscute, dar a căror a- 
plicare condiționează in foarte mare 
măsură viitoarea recoltă de griu. In 
prezent există condiții excepțional dc 
favorabile pentru a executa lucrări 
de cea mai bună calitate in toate zo
nele țării. Se poate asigura un pat 
germinativ la nivel calitativ irepro
șabil, condiție hotâritoare pentru re
colta de griu. Există posibilitatea 
de a întruni toate criteriile de cali
tate la semănat, deoarece la această 
lucrare participă in mod efectiv un 
grup relativ restrins de oameni — 
mecanizatori, cooperatori, ingineri și 
tehnicieni agronomi, brigadieri. Prin
cipalul este ca fiecare dintre aceștia 
să manifeste maximum de exigență 
șl spirit de răspundere față de fie
care operațiune, incepind de la arat 
șl pină Ia încheierea semănatului pe 
ultimul hectar. In acest sens, subli
niem necesitatea imperioasă ca toți 
specialiștii să fie prezenți zi de zi 
și oră de oră pe cimp, in mijlocul 
mecanizatorilor, acolo unde se exe
cută lucrările de pregătire a terenu
lui și de semănat.

— Vă rugăm să vă referiți la 
argumentele care determină con
ducerea ministerului să insiste, 
in mod deosebit, in acest an a- 
supra necesității de a grăbi se
mănatul griului și de a se res
pecta cu rigurozitate limitele 
timpului optim.

— Intr-adevăr, există argumente 
științific fundamentate, care trebuie 
să îndemne pe fiecare mecanizator.

pe fiecare 
ră să facă ___ ____ o_____
semănatului. Pornim, desigur, de la 
condițiile deosebite oferite de natură 
in acest an. in mod concret de la 
faptul că există cumulați factorii 
pentru germinația și dezvoltarea, in 
continuare, a griului. Rezerva mare 
de umiditate din sol, in straturile su
perficiale și in profunzime, ca și tem
peratura mai scăzută decit in aceeași 
perioadă din anul trecut determină 
necesitatea de a urgenta semănatul 
in toate zonele țării, fără nici o ex
cepție. Există certitudinea realizării 
unor sporuri mari de producție la 
griu și la alte cereale de toamnă dacă 
ele vor fi insămințate mai devreme, 
deoarece in felul acesta se creează o 
perioadă suficientă de timp pentru 
creșterea și înfrățirea normală a 
plantelor. Cercetări științifice rigu
roase au demonstrat că pentru a ră
sări și a înfrăți normal (minimum 
2—3 frați de fiecare plantă), griul 
are nevoie de la insămințare și pină 
la înfrățire de aproximativ 450 grade 
temperatură activă in sol. Este o ce
rință de prim ordin pentru a realiza 
cu certitudine o recoltă mare in anul 
viitor. Or, această cerință esențială 
se poate asigura dacă insămințările 
se termină in jurul datei de 8 octom
brie in zonele din centrul și nordul 
țării șl pină la 12 octombrie în sud. 
In mod cu totul excepțional se poate 
admite prelungirea semănatului pină 
la 20 octombrie. Dar in aceste condi
ții mai rămin numai 250 grade tem
peratură activă in sudul țării și 
200 in restul zonelor pină la so
sirea frigului, ceea ce este sub limi
ta necesară față de cerințele 
biologice ale plantelor. Neajunsul 
este că, din cauza întirzierii semăna
tului, plantele nu mai reușesc in mod 
normal decit să formeze nodul 
înfrățire, fără a mai înfrăți 
sporadic. Iată de ce

specialist din agricultu- 
totul pentru grăbirea

insistență ca în toate județele să se 
ia măsuri cit mai energice pentru 
utilizarea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor și mașinilor la semă
nat. în acest mod se poale asigura 
și valorificarea la maximum a condi
țiilor prielnice care au o durată li
mitată.

— Ținind seama de cele spuse 
pină acum, care sint direcțiile 
spre care trebuie să se concen
treze cu prioritate eforturile lu
crătorilor din agricultură ?

— In primul rind trebuie să se a- 
corde prioritate absolută pregătirii 
terenului și insămințării griului și 
celorlalte culturi dc toamnă pe toate 
suprafețele deja arate. Pină in ziua 
de 24 septembrie, in cooperativele a- 
gricole au fost arate 1.3 milioane hec
tare. Este o suprafață care trebuie 
insămințată in întregime in maxi
mum 5—6 zile, ceea ce ar însemna 
realizarea uncia dintre condițiile de 
bază pentru obținerea unei producții 
foarte bune de griu.

Deși insămințările se află încă în 
faza de început, se constată totuși di
ferențieri privind rezultatele obținu
te. Pină in ziua de 27 septembrie 
a.c. griul a fost semănat in propor
ție de 31 la sută din suprafața pre
văzută in cooperativele agricole din 
județul Bistrița-Năsăud. 28 la sută 
in cele din Satu-Mare, 30 la sută — 
Maramureș. 18 la sută — Botoșani. în 
aceleași zone climatice, in unele ju
dețe s-a insămințat mult mai puțin, 
realizările insumind abia 6 la sută 
din prevederi in Mureș. 2 la sută — 
Sibiu. 5 la suta — Cluj. In județele 
Brașov și Covasna, insămințarea

griului încă n-a început. Startul în
sămi nțărilor nu mai trebuie aminat 
nici in județele Prahova, Ialomița, 
Ilfov și altele din sudul țârii, unde 
această lucrare nu a fost declanșată.

Analiza graficelor intocmite arată 
că pină la data de 24 septembrie 
in cooperativele agricole trebuia să se 
execute arături pe 1,7 milioane hec
tare. Rezultă că există deja o întir- 
ziere, care trebuie recuperată în cel 
mai scurt timp posibil, pentru a se 
putea trece imediat la pregătirea te
renului și la semănat.

Dacă lucrările amintite se pot exe
cuta aproape in totalitate de către 
mecanizatori, cu participarea unui 
număr mai restrins de cooperatori, 
în schimb, pe restul suprafețelor, care 
urmează ca dc acum să fie recoltate 
și eliberate de culturile tîrzii, este 
nevoie de o amplă mobilizare de for
țe și mijloace. In multe cooperative 
agricole se înregistrează o participa
re masivă la recoltarea, transportul 
și depozitarea recoltei datorită orga
nizării temeinice a muncii, aplicării 
acordului global — puternic stimu
lent pentru manifestarea deplină a 
hărniciei și priceperii cooperatorilor. 
In cooperativele unde principiile dc 
organizare și de cointeresare mate
rială a cooperatorilor sint dublate de 
o activitate temeinică de convingere 
asupra necesității de a stringe la 
timp și fără pierderi actuala recoltă 
și cîe a pune baze solide producției 
viitoare se obțin rezultate superioa
re. există garanția că sarcinile mari 
trasate vor fi realizate.

Convorbire realizată de 
C. BORDEIANU

în dotarea flotei maritime

pentru spo
rite 50 000

Cargoul /fDîmbovița" a intrat

fa bazinul carbonifer al Motrului

s-a deschis o nouă mină

Tn bazinul carbonifer 
al văii Motrului a fost 
pusă in exploatare o 
nouă mina — Roșiu- 
ța — care va furniza 
pină la sfirșitul anului 
circa 200 000 tone lig
nit. Concomitent, con
tinuă lucrările destina
te extinderii perime- 
trclor carbonifere ex
ploatabile din județul 
Gorj. Astfel, la Motru 
se amenajează noi n- 
bataje, care vor crea

In dotarea flotei ma
ritime a țării noastre 
a intrat recent noul 
și modernul cargou 
„Dîmbovița**, cu o ca
pacitate de 8 230 tdw., 
construit de către Șan
tierele navale de la 
Leningrad. Potrivit 
proiectului tehnic, ela-

condiții 
rirea, cu ----
tone pe an, a produc
ției de lignit extrase 
din minele Leurda și 
Ploștlna și cu 240 000 
tone a celei de la Lu- 
poaia. In exploatările 
Tlsmana și Beterega, 
din bazinul Rovinarl, 
se află in fază avansa
tă de asamblare noi 
complexe de excavare 
șl transport, care vor 
contribui la dezvolta

rea capacității anuale 
dc extracție cu circa 
1 340 000 tone lignit.

Prin finalizarea lu
crărilor amintite, pro
ducția de lignit a ju
dețului GorJ va depăși 
in acest an de circa 
27 de ori nivelul atins 
in I960 și va ti aproa
pe egală cu producția 
de cărbune obținută 
acum un deceniu in în
treaga țară.

(Agerpres)

borat de specialiști so
vietici, motonava are 
o lungime de 130 m, 
lățimea de 17,80 m, iar 
viteza medie orară este 
de 16 mile. Operațiile 
de încărcare și descăr
care a mărfurilor in 
cele cinci magazii sint 
mecanizate și automa- , mcricii. 
tizate.

Direcția generală 
a navigației civile 
„NAVROM" va utiliza 
acest vas pe liniile 
maritime care leagă 
Constanța cu porturile 
din Europa occidenta
lă, Africa de vest și 
coastele de est ale A-

(Agerpres)

Prețul toleranței
acestea ar trebui judecate în raport 
direct cu volumul producției, cu vo
lumul desfacerilor de mărfuri și pres
tări de servicii către populație. Toți 
cei care uzează de acest paravan al 
toleranței nu fac altceva decit să 
justifice de fapt insuficienta activi
tate de prevenire și lichidare a aces
tor fenomene negative. Or, așa cum 
se vede și mai clar in lumina 
propunerilor de măsuri privind îm
bunătățirea activității politico-ideolo- 
gice, elaborate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și aprobate de Comitetul 
Executiv, apare evident că pagubele, 
pierderile, risipa reprezintă de fapt 
terenul preferat al parazitismului so
cial, al unor aspecte de inechitate 
socială — care trebuie stirpite de la 
însăși rădăcina lor.

Deși este cunoscut că cele mai mul
te cazuri de sustrageri s-au produs în 
activitatea unor unități comerciale de 
stat și cooperatiste, totuși unele cadre 
de conducere din aceste sectoare nu 
au acționat cu suficientă hotărîre și 
combativitate, astfel că anumite ele
mente necinstite au avut posibilita
tea, și după apariția legilor a- 
mintite, să-și desfășoare nestingherit 
activitatea dăunătoare. Un caz 
recent, care se află in verificarea or
ganelor de control și revizie ale Mi
nisterului Finanțelor, îl constituie cel 
de la O.C.L. Mixt din Rimnicu-Sărat, 
unde gestionari, contabili, in înțelege
re cu alți salariați de la alte unități, 
și-au însușit, intr-un timp îndelungat, 
peste 900 000 lei. Asemenea situații 
scot în evidență faptul că nu sint incă 
aplicate și urmărite riguros normele 
referitoare la efectuarea recepțiilor, 
stabilirea și acordarea perisabilități- 
lor, efectuarea inventarierilor, întoc
mirea și înregistrarea corectă în evi
dențe a mișcărilor de mărfuri. Condu
cătorii Unor unități economice mențin 
în funcția de minuitori de bunuri 
persoane care nu sint corespunzătoare 
nici în ce privește cinstea, și nici pre
gătirea. Mai mult chiar, investigațiile 
organelor de control și revizie au do
vedit că sint cazuri în care conduceri
le întreprinderilor și organizațiilor e- 
conomice nu iau măsuri prompte, e- 
nergice, Ia apariția primelor indicii de 
incorectitudine din partea unor sala
riați din subordine. Adincirea contro-

se cuvine remarcat că Intrarea In 
vigoare a acestui complex de legi a 
determinat creșterea simțitoare a 
preocupării conducătorilor întreprin
derilor și organizațiilor economice so
cialiste, cit și a celorlalți salariați 
pentru mai buna gospodărire a mij
loacelor materiale și bănești, pentru 
întronarea unei ordini și discipline 
riguroase in administrarea banilor 
statului. Totodată, a fost aprofundat 
controlul financiar, identificindu-se in 
această perioadă unele cazuri de sus
trageri din avutul obștesc rămase ne-

In procesul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
obiectiv fundamenta] stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului — ală
turi de măsurile menite sâ asigure 
dezvoltai eo impetuoasă a forțelor de 
producție, sporirea avuției naționale 
și ridicarea nivelului de trai al între
gului popor, un loc deosebit îl ocupă 
măsurile care vizează perfecționarea 
vieții noastre sociale, mai justa re
partizare a fondului de consum, in 
spiritul echității socialiste, apărarea 
fermă a integrității proprietății so
cialiste și combaterea oricăror ma
nifestări care aduc prejudicii avutu
lui obștesc.

In acest scop, sub directa în
drumare a conducerii de partid, 
personal a secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
luate in ultimii ani o serie de 
măsuri pentru întărirea grijii și 
răspunderii față de avutul obștesc, 
în acest context se înscriu, de 
pildă, legea privind angajarea gestio
narilor. constituirea de garanții și răs
punderea in legătură cu gestionarea 
bunurilor organizațiilor socialiste, le
gea privind gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului financiar, le
gea privind controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor fizice 
care nu au fost dobindite în mod li-

Să dezvoltăm
răspunderea

pentru integritatea
avutului obștesc !

de 
decit 

recomandăm cu

umăr. Lingă vechile statui cioplite stereotip, ca-n

i
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ZILE DE PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNCHE
IEREA CU SUCCES A CAMPANIEI AGRICOLE
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In parcul
Herăstrău
Mai odinioară crezuserăm că lacurile sint de-ajuns 

pentru a da strălucire și romantism parcului Herăs
trău. Jur-împrejurul lor, pescari, cu chipuri de mu
cenici își încercau norocul și-și împărtășeau palavrele 
pescărești ; o alee pietruită, flancată de trandafiri, du
cea către un pod curbat, ca in stampele japoneze. în
colo. nimic deosebit, fără numai terasa restaurantului 
„Pescăruș-, înflorată cu lujeri mari de frapiere, din 
corola cărora ieșeau sticlele de vin ca niște stamine.

Treburi diverse și frecvente navete in Ardeal nu 
mi-au mai dat răgazul să străbat parcul, deși imi plă
cea nespus să trec, in vizită, pe la sălcii și să le admir 
pletele bogate. Veneam tocmai din cealaltă parte a 
Bucureștiului ca la o oază de liniște Și reconfortare.

Zilele trecute am regăsit insă un cu totul alt He
răstrău, ferchezuit de rigla și compasul horticultorilor 
într-o fantezie frenetică de forme, de culori și mires
me. Spațiile au fost parcelate deopotrivă geometric și 
liric, de parcă ingineri și poeți au muncit aici umăr 
la umăr. Lingă vechile statui cioplite stereotip, ca-n

serie, într-o piatră sărăcăcioasă ți tristă, timpul proas
păt a plantat altele, de ținută, in locurile cele mai 
potrivite

Un somptuos asalt al florilor dă parcului priveliștea 
unei guri de rai. Flori de tot felul, unele aduse din 
clime dulci și încetățenite în bătaia viaturilor noas
tre, altele autohtone de la prima lor rădăcină. Ni
mic pestriț in lumea lor diversă și multicoloră — cu
lorile lor se armonizează ca intr-un spectru solar. In 
chenarele ierbii frezate, ele sint aduse din condei în
tr-o caligrafie implacabilă parcă în desfășurări de 
baladă sau concentrări de sonet.

Qouă sere simetrice și paralele expun tipuri de flori 
și frunze rare pe etajere suprapuse și-n amfore, amin- 
lindu-ne de asirele grădini suspendate. Una din ele 
e cu vinzare pentru gestul galant de întimpinare a 
dragostei.

Intr-un ungher de lină retragere este imaginat un 
tablou-rustic cu două fintini, ce-și au groapa, din pă
cate. oarbă și acoperită cu pietre, de parcă săpatul 
ei ar fi costat o avere. Iarba e cosită și pusă la uscat 
într-o căpiță, ca la țară. Mici parcele distincte numesc 
satele din raza Bucureștiului. iar bănci dispuse intr-o 
dezordine estetică îmbie la popas și reculegere.

Discordantă e insă poarta, rustică și ea. dar încropită 
alandala din niște scinduri pedepsite in cuie și orna
mentate cu carton din care ploaia și vîntul au muscat 
cu poftă. Poarta a rămas o parodie și e regretabil că 
ea n-a fost ferată cu barda de meșteri maramureșeni, 
mal zies că muzeul satului, aflat in vecinătate, oferă 
modele suficiente. .

Toate acestea distonează cu atit mai mult cu cit astăzi 
parcul Herăstrău are copioase zone de superbie vege
tală pigmentate frumos cu lucrări de artă sculpturală 
și arhitecturală. El este deci foarte aproape de ima
ginea lui ideală. -Dar să nu căutăm cu tot dinadinsul pete tn soare 
Parcul Herăstrău e-te o estetică de savurat in mer. 
sau in popas în noutatea lui ton:f-anfă. vechile sălcii 
cu plînsetul lor elegant, amestecă zimbetul cu lacrima 
Gindul la frumos al edililor și-a găsit aici măsură De 
ar cunoaște o mai vastă proliferare acest gind Mai 
ales pentru lunile de toamnă și de iama !

Al. ANDRIȚOIU

La cooperativa 
agricolă Crîn- 
Surile, județul

îmbovița, se 
împrăștie îngră
șăminte chimice 
pe terenurile 
unde se va în- 
somînța grîul

Foto : M. Cioc

descoperite timp îndelungat, a cres
cut exigența organelor de stat in tra
gerea la răspundere a celor care a- 
tentează la avutul obștesc.

Cu toate măsurile întreprinse, fap
tele atestă că rezultatele obținute nu 
se situează încă la nivelul sarcinilor 
și cerințelor de a apăra neștirbită a- 
vuția societății, creată prin munca, e- 
forturile și sacrificiile întregului po
por. Nu în absolut toate unitățile eco
nomice s-a ințeles suficient de limpe
de că actul gospodăririi fondurilor 
reprezintă un proces complex, in care 
grija $i răspunderea trebuie să se 
manifeste in cheltuirea fiecărui leu, 
de la achiziționarea materiilor prime 
și materialelor pină la fabricarea pro
duselor. păstrarea și conservarea a- 
cestora. Din această cauză se mai în- 
tilnesc situații in care sustragerile, 
delapidarea nu au fost lichidate cu 
desăvirșire, se mai manifestă încă 
destule cazuri de neglijență și risipă 
in gospodărirea fondurilor materiale 
și bănești, insuficientă combativitate 
față de cei care, sub o formă sau 
alta, aduc prejudicii avutului ob
ștesc, intereselor generale ale so
cietății. Din păcate, la anumite ca
dre de conducere din întreprinderi 
5-a înrădăcinat concepția că pagubele 
sint inerente și, chiar mai mult, că

Nicolae HÎRȘU
controlor revizor general adjunct 
în Ministerul Finanțelor

(Continuare în pag. a Iii-a)
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EȘECUL UNEI FERME
GOANEI DUPĂ PRICOPSEALA

Știința optimizării 
raportului 
muncă — mediuom

Cititorii sâptăminalului 
„Magazin" au putut lua cu
noștință simbătă 18 septem
brie, la rubrica „Răspun
dem la întrebările cititori
lor". că Vasilica Țuțuman. 
din comuna Balotești, ju
dețul Ilfov, se interesează 
de condițiile in care poate 
căpăta un credit de la 
in vederea plantării 
pomi a unei suprafețe 
teren pe care o posedă, 
ținii dintre cei care o 
noșteau pe coafeza Vasilica 
Țuțuman, de la „Athenee 
Palace", și-au zis. probabil, 
câ este vorba de o coinci
dență de nume. Se înșelau, 
insă ; era chiar ea. Iar is
toria coafezei cu înclinații 
pentru munca cimpului și 
a soțului ei, inginer con
structor, minat de aceeași 
agricolă pasiune, constituie 
obiectul rindurilor de față.

Este o istorie greu de cre
zut ; dacă autorii acestor 
rinduri n-ar fi cercetat o 
sumedenie de acte oficiale, 
registre, scrisori, dosare, 
dacă n-ar fi stat de vorbă 
cu o sumedenie de oameni 
n-ar fi crezut-o nici ei. Ea 
contrastează violent cu nor
mele etice ale societății 
noastre, cu contextul gene
ral al vieții noastre socia
le ; este vorba de o insulă 
stranie in oceanul de hăr
nicie, cinste, legalitate care

caracterizează modul nostru 
de viața. Nu ne-am fi ocu
pat de ea dacă cei man
datați de societate să ve
gheze la bunul mers al 
treburilor într-o comu
nă, pe un șantier, in
tr-o întreprindere sau alta 
și-ar fi îndeplinit această 
sarcina cu răspundere, la 
vremea cuvenită. Așa, fal
sa pasiune pentru agri- 
cultură a coafezei și ingine
rului — in realitate o por
nire pătimașă spre înavu
țire cu orice chip — ne
curmată la timp, ne obligă 
astăzi să scriem cele ce ur
mează.

...In mai 1965, inginerul 
Tudor Țuțuman se căsăto
rește. Soția sa, Vasilica, își 
amintește că posedă un te
ren de 12 500 mp in co
muna Balotești — din a- 
propierea Capitalei. „Pose
dă" e doar un fel de a 
vorbi. II lăsase in nelucrare 
ani de zile și, conform pre
vederilor legii, el fusese 
trecut in fapt în folosința 
C.A.P.-uiui din comună, 
care il cultiva. In drept — 
si. cronologic, aceasta este 
prima ilegalitate cu care ne 
intilnim — Consiliul popu
lar nu făcuse formele de 
trecere in folosință așa cum 
prevede legea. De ce ? As
tăzi. după trecerea anilor, 
nimeni nu mai știe să ne 
lămurească. Vinile trec de

. la unul la altul și răspun
derile se pulverizează.

Operativ, proaspătul soț 
— incă nu era inginer, va 
deveni la Iași, în 1966 — o 
pune pe consoartă să se 
intereseze de situația locu
lui. Printr-o adresă din 4 
mai 1965, Sfatul popular al 
fostei regiuni București ii 
comunică : „...pentru faptul 
că terenul s-a considerat 
părăsit, .el a fost lucrat de 
C.A.P.".
_ Astăzi, Tudor Țuțuman, 

Cristea, primarul 
Balotești. Ilie

Tănase 
comunei , .
Barbu, secretarul primăriei, 
nu ne pot arăta, cu toate 
insistențele noastre, nici un 
act prin care soții Țuțuman 
să fi fost repuși in posesia 
terenului. In schimb, regis
trul- agricol al comunei 
(unde terenul a fost ilegal 
înregistrat intrucit, după 
lege, el trebuia înscris la 
domiciliul Vasilicăi Țuțu
man — București, sec
torul 7) ridică și alte du
bii in ceea ce privește 
autenticitatea celor consem
nate : numărătoarea filelor 
se încurcă, ciudat, chiar la 
partida „Țuțuman Vasilica", 
iar cerneala și scrisul sint 
altele decit la filele ante
rioare și posterioare. Lăsăm 
experților sarcina de a lu
mina aceste aspecte.

Lege, nelege, aprobare, 
neaprobare, fapt este că din

1966 pămintul este 
C.A.P.-ului și începe sâ fie 
„lucrat" — veți vedea în
dată cum — de soții Țuțu- 
man. Așa începe „viața 
la țară" a celor doi — lung 
prilej de încălcare a legilor, 
a celor scrise și a celor ne
scrise.

Pentru_____ a lămuri din 
capul locului problema, fa
cem precizarea că legea în
găduie orășenilor sâ posede 
și să folosească terenuri a- 
gricole cu condiția să le lu
creze EI ÎNȘIȘI, fara sa 
EXPLOATEZE MUNCA 
STRĂINĂ. Bineînțeles că 
12 500 mp depășesc puterile 
și posibilitățile obiective ale 
unui inginer constructor 
(vara program de 10-12 ore) 
și ale unei coafeze, dar ni
meni nu ar fi avut nimic 
împotrivă ca ei să lucreze 
o suprafață pe măsura for
țelor lor. (In paranteză fie 
spus, nimeni din comună 
nu-și amintește s-o fi vă
zut pe V. Ț„ de-a lungul 
anilor, măcar o dată cu sa- 
pa-n mină. De altfel, ar fi 
și greu să coafezi la „Athă- 
nee Palace" după o zi de 
prașilă la porumb...).

Cel care in nenumărate
George-Radu 
CHIROVICI 
Dinu POPESCU
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Omul față în față cu el însuși...
• „Cea mai mare datorie a omu

lui e să-si facă datoria din
simplă datorie"

® Orice muncă e curată. Doar
lenea e murdară!

• Re cl am ați a

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am primit felicitările adresate cu prilejul celei de-a IX-a aniver
sări a revoluției yemenite și sînt bucuros să vă transmit expresia celor 
mai calde sentimente de mulțumire și prețuire, împreună cu cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, pentru în
florirea relațiilor dintre țările noastre.

ABDUL RAHMAN EL-IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

al Republicii Arabe Yemen
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.taptul] 
jDIVERS I 
I Mai bine
I decît
| pe roate

Omului car» Aținea calea pe 
drumeagul ce duc* la depozitul de 

Rtibil din Brăila, i-am ghicit 
) ochire. I-o trăda bi- 
dircuri pe care îl ți- 

__ ial, încolăcit pe bre! 
camionagiu.
Dună lemn* ’ — ne țntreba 

Nsnundein

Iripiu. dar cu calități net superi- I 
nare. înze.-tra'»i cil un motor de I 
I avion, noua ambar< <|iune poate I
transporta 4 persoane și se ridici i 
Ia șase centimetri de sol, fiind I 
altfel un mijloc ideal pentru de- | 

I plasarea pe terenuri mlăștinoase.
Experimentată in apropierea o- I 
rașului. unde a mers mai bine I 

• decit. pe n?8’e. ambarcațiunea ’
I | expediție in Deltă Să-i urăm fi I 

noi... drum bun 1 }

I Aldămaș 
| buclucaș 
j Mult <t{-o dorit inginerul Tudor

Popescu de la cooperativa agri- I 
I cold de producție din municipiul I 
. Gheorghe Gheorghiu-Dei fă aibă I 

o mașinii. Intr- 'va din zilele Ire- ■ 
| cute t s-n împlinit și visul pe I 

patru roți. Dar abia și-a cumpd- I 
| rat may na și... a și trimis-o pe . 

apa simbetei. Pen'ru co. in timp I 
ce U bea aldâmașul. i-a venit I 
pofta so facă o plimbare. Deșt nu 1 
area permis de coud'icere și se I 
afla sub influența alcoolului, a I 
urcat la volanul autoturismului ti 
a pornit cu toată viteza pe dru- I 
mul Brașovului. Pe raza comunei I 
Bogdonești inso a scăpat con- I 
trolul volanului și. șoseaua fiind ■ 
umedă, mașina a derapat, cioc- I 
nindu-se puternic de un copac. | 
Urmarea : motorul -i caroseria 
v. ’0'' distruse. iar stapinul ma- I 
sinii a i'osf grav ram!, Imprti- I 
dența putea să-l coste și viața. '

Nu mai 
treceți prin 
Craiova ?

Cîți călători se perindă zilnic I 
prin stația Craiova e foarte greu . 
de spus. In schimb, nu-i nici o I 
greutate de precizat ciți dintre ei | 
sint uituci sau. in orice caz, dis
trați. După „diagnosticuri" indu- I 
bitabile puse de... biroul de in- I 
formații ! Aici — după cum ne I 
scrie ing. Dimitrie Golopenfa — ■
Se află un adevărat bazar de o- I 
biecte uitate prin trenuri și gă- | 
site de diver-i «alariați de la ca
lea ferată sau de călători bine- I 
Voitori. Un inventar recent cu- I 
prindea, printre altele . trei a- ' 
parate de radio cu tranzistori. | 
opt umbrele, un acordeon, două I 
fișuri. o haină, două pălării, două I 
rani’e. patru sacoșe, două plase 
cu diferite obiecte, două plicuri I 
de vinilin, o valiză, o albie de I 
•abia pentru copii ș.a.m.d. Ciudat 
este insă că stapinii lor nu-și mai I 
aduc aminte de ele nici după I 
luni și luni de zile. Ion Rovența I 
din comuna Cilnic. spre exemplu, • 
a uitat in tren, prin luna Sep- I 
tembrie 1970, un geamantan ticsit | 
cu fel de fel de lucruri (intre 
care și diploma de bacalaureat) I 
și s-a întors după el abia la 28 I 
aprilie 1971. Alții insă nu se mai I 
întorc niciodată. Păcat ' Pentru i 
că. repunindu-i pe cei in drept I 
in posesia obiectelor pierdute. | 
biroul de informații, pe lingă . 
diagnosticări, ne-ar putea spune I 
și dacă s-au lecuit, intr-adevăr, I 
de amnezie.

Epilog 
la o ceartă

; u din zile. Lajos Covaci . 
din Brăila, strada Tîmplari. tir I 
3, urca, transfigurat de spaimă, I 
treptele sediului ele mtUiUt d'-'i 
localitate. In minai purta un cu- I 
țit plin de singe. A intrat intr-un I 
birou v a declarai câ, in ti I I 

• ;ei certe aprii: ,c. -c ur s soția i 
Ci fi va lucrători din cadrul ori- I 
păzii judiciare de rr.ll'.ție s-au de- | 
plasat de urgentă la locul fantei. 
Intr-adevăr, soția lui L. C. zăcea | 
intr-o haltă de singe. T ranspor- I 
tată de urgență la -pital. ea a 1 
fost salvată. Aceas'a nu-l seu- i 
tește insă pe L. C. de răspunde- I 
rea ce-i revine. Aflat acum in | 
stare de arest, el va trebui să 
compară in.curind in fața instan- I 
ței de ,udecatâ.

Era chiar 
invizibilă 
„surpriza44 ?

Merceolog in cadrul Intreprm- | 
derli de gospodărie comunală din 
Botoșani. Adrian Neagu. impreu- I 
nă cu alți cițiva salarlați din a- I 
ceeași uni’. •.:■?. r< pus oe roate o • 
afacere in stil mare. Prin ir.re- • 
gistrarea fictivă a transporturilor I 
de balast si prin întocmirea unei I 
defectuoase evidențe conk bi’e. . 
in cursul anilor 1969—1970 a I 
prejudiciat întreprinderea cu I 
suma de 693 000 lei. Acum, cind 
organele de resort au început an- I 
cheta penală, a ieșit la iveală că I 
A. are și antecedente penale. I 
Pentru cei din conducerea in- . 
treprinderii a fost încă o adevă- I 
rată ..surpriză". De ce ? Râspun- | 
sul urmează să-l dea ancheta in 
curs care va trebui să facă lu- I 
mină și in această problemă.

Rubrică redocioto de :
Dumitru TÎRCOB

I. hfi de i 
veniti după 

m moment vc 
rea acestui fii 
vn (tivinlc st 
e in acel pe 

nu mai din Brăila. 
J de la ideoa ca preoci 

pentru extinderea și perfei 
‘uritelor servicii publice 

ie m mod firesc, nelipsită 
enda de -----

ne-am
it în munici 

rl pomenit un- 
am organizat 
sondaj public, 
diverge întîl- 

t cu cetățenii 
i pus următoa- 
i întrebare : 
- Care anume 

furnizori de ser
vicii public» x— 
întreprinderi ți 
instituții - vă 
produc încă neca
zuri. vă consumă 
cel mai mult din 
bugetul personal 
de timp liber ?

Cetățenii ..an
chetați" de noi 
parcă ar fi fost 
vorbiți intre ei. 
In 28 la sută din 
cazuri au răspuns 
identic . depozitul 
de combustibil, o 
parte din unități
le comerciale, po
liclinica centrală. 
sp.Riul locativ. Și 
iată câ, pornind 
pe urmele infor
mațiilor primite, 
am ajuns la de
pozitul de com
bustibil. De fapt 
nici măcar nu e 
vorba de un de
pozit in adevăra
tul sens al cuvin- 
lului. Privind din 
depărtare maidanul cu băltoace în 
care zac lemnele ai mai degrabă im
presia că acolo se află o pădure... 
răsturnată! Lemnele, netăiate, de-a 
valma cu cărbunii, au fost aruncate la 
intîmplare m apă și nămol. Mașinile 
de porționat lemne nu merg, dru
murile de acces sint deteriorate in 
ultimul grad. Dar altul, totuși, este 
aspectul cel mai condamnabil : mo
dul in care se lucrează cu publicul. 
In timp ce in marea majoritate a o- 
rașelor depozitele de combustibil au 
devenit, realmente, niște unități co
merciale bine organizate, la Brăila 
programările și amînările sint în 
floare. Poate că aici s-a produs un 
gol neașteptat de combustibil ? Nici 
vorbă. Brăila nu a avut niciodată un 
stoc mai mare de lemne de ioc ca 
in această toamnă. Atunci ? In loc 
sâ perfecționeze vinzarea combusti
bilului, să asigure încă din vara 
iransportul lemnelor la domici
liu. să se ocupe de ambalarea căr
bunilor, să repare căile de acces și 
sâ organizeze in general depozitul. 
..specialiștii" de la Organizația co
mercială locala s-au înverșunat in
tr-o activitate strict birocratică : au 
început să programeze și sâ repro- 
grameze pentru fiecare locuitor in 
parte „ziua fatală" în care i se va 
livra combustibilul. Și tot progra
med și reprogramînd, aminind cum
părătorii și punîndu-i inutil pe dru
muri, s-au pomenit că programă
rile ajung pină-n decembrie, ba 
după unele calcule, chiar prin... 
august 1972. Legat de acest, aspect, 
i.'.tă ce ne declara I. Florea, tehni
cian, ..abonat" al depozitului.

— Acum nu se mai fac progra
mări deloc. In schimb, șeful depozi
tului a lansat o propunere absurdă : 
putem veni să cumpărăm cind do
rim și ce dorim, dar cu mijloacele 
noastre personale de transport ! In 
fond, cine dorește acum să-și procure 
imediat combustibilul e Ia discreția 
căruțașilor din oraș.

..Așa e“ — ne declara și Gh. Bălă- 
nîcâ, șeful serviciului combustibil de 
la O.C.L. „Perfect adevărat" — 
proba — ca un ecou P. Bujor, 
rectorul direcției comerciale. „E 
situație 
spunind și pe tov. 
președinte de 
executiv al consiliului popular mu
nicipal.

Ceea ce supără mai mult ’.n toate 
aceste recunoașteri de fapt este ca
racterul lor constatativ. lipsit de ori
ce nuanță autocritică, faptul că. 
special, directorul direcției comer
ciale județene nu are nici un fel de 
idee, nici o inițiativă personală me
nită să redreseze rapid situația dis
tribuirii . combustibilului.
informați și am constatat

bule >a fi 
de pe ag< 
populare.

lucru a consiliilor

directorul direcției comerciale și 
funcționarii din subordine se ocupa 
foarte intens de „o mic dr mărun
țișuri". pini și de înlocuirea becuri- 
lor arse dr prin restaurante, dar 

rniAi problemele principale ale co- 
icrțului local șl in primul rmd 
•rfecționarea servirii populației

«capă din vedere (nu e vorba «ici 
numai dr modul defectuos in care 

distribuie combustibilul. In ora 
practică decit pe scară redusa 

■mele noi dr comerț, comerțul ali- 
irnfar din uzine este deficitar, 

a rețelei este 
De 

direcție 
explicații : a) ... ___ ..

direcție comercială județeană 
upă de bunul mers «1 aprovizionă

ri desfacerii mărfurilor în raza 
itidețului unde a fost Înființată. Are 
ir pildă, sarcini legate de reparti- 
uca bunurilor de consum la bene- 

fr lari, trebuie să veghere la aplica- 
i ea deciziilor și hotărârilor Miniete-

. ah 
intr-o faza 
Există in 

două principa- 
în mod normal

ce ?

T>
am
! ea

Gheorghe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

proapa accidental. Rezultatul 
stil de lucru apare sub 
forme.

O situație similară cu 
creată recent la distribuirea __
Ini-itibilului s-a ivit, de pildă, șl în- 
l:-un alt sector de mare Interes pu
blic •— la spațiul locativ. Am fost 
prezenți la ghișeele acestuia trei zile 

” ' necrezut, dar
Brăila are 

fără funcție, 
acesteia Hint 

într-una

acestui 
diferite

•ceea 
com-

consecutiv. Pare de 
Spațiul locativ din 
aerul unei instituții 
De regulă birourile 
goale și închise. Totuși, __  __
dintre zile am găsit acolo un inspec
tor. N-a fost capabil să ne furnizeze 

i o informație și. pe de-ajupra. 
era și ol pe picior de plecare. Soli
ei fanții, mereu în număr maro, 
ne-au clarificat în«ă pe deplin. „Eu, 
ne informa tov. P. Crăcană. lucrător 
la laminorul nr. 2 din Brăila, vin 
aici a nu știu cîfa oară. Funcțio
narii. fără să știe despre ce e vorba, 
imi spun Invariabil : ..Vino miercuri", 
dar miercuri la

Ce situație neplăcută!
exclamă, înduioșați

7 1

cei care aveau obligația
să o remedieze ■ ■ ■

Iar cetățenii Brăilei continuă să fie
văduviți de servicii absolut necesare

a- 
di- 

o 
neplăcută1* — l-am auzit 

Ion Păun, vice- 
resort al comitetului

Am 
direct

l

in

fost
că

H B ■ II ■ H
(Urmare din pag. I)

lurtii oficiale se va intitula 
..proprietar in comuna Ba- 
lotești", deși el personal nu 
posedă nici trei centimetri 
pâtrați de teren nici in B i- 
lotești, nici in altă parte, 
cel care avea ocupația de 
maistru constructor, a irupt 
in comună spunind in 
stingă și in dreapta că este, 
nici mai mult, nici mai pu
țin decit..... colonel de secu
ritate". Tehnica clasică a 
mai fiecărui escroc. De alt
fel. ulteriorii lui complici 
x or declara și ei in comună 
cele mai fanteziste funcții 
pentru a intimida — cre
deau ei — locuitorii. Astăzi, 
după o muncă asiduă — 
v om vedea imediat a cui — 
obiectul pasiunii agrare a 
soților Țuțuman s-a .trans
format intr-o fermă '"com
plexă : o seră de 350 mp, 
oțel și sticlă (construită 
fără autorizație. înregistra
tă Ia Consiliul popular ea 
..răsadniță44, ceea ce este cu 
totul si cu totul altceva), 
cu încălzire centrală de !a 
un boiler propriu de 14 mc, 
sistem de irigație cu puț, 
motor electric șcl., garaj, 
telefon, o fermă Împrej
muită pe 600 de metri cu 
stilpi de beton și plasă de 
sîrmă. Pasiunii pentru a- 
griculturâ i s-a adăugat și 
una pentru industrie : la 
ferma Țuțuman mai există 
și o forjă, două aparate de 
sudurG și alte scule, ca in 
orice atelier mecanic bine 
utilat. Aici s-au produs — 
țâră autorizație legală, fără 
plata impozitelor, cu ce ma
teriale nimeni nu știe —

LOCALUL

CU SPECIFIC ROMÂNESC- 

arhitectura, decor și spectacol

rului Comerțului Interior, să contro
leze dacă se respectă- sau nu reguli
le generale de comerț (toate acestea, 
indiferent dacă unitățile comerciale 
sînt do stat, sint ale CENTROCOOP 
sau aparțin Ministerului Turismului). 
Ponderea activității direcției, centrul 
ei de greutate trebuie totuși să cadă pe 
< oordonarea, extinderea și moderni
zarea comerțului local de stat — de 
magazinele Ministerului Turismului 
și cooperației răspunzind direct fo
rurile respective. In județul Brăila 
există insă o situație aparte — aici 
nu se află comerț de stat decit -in 
orașul de reședință (Brăila). Pentru 
activitatea comercială din oraș sint 
insă create citeva organizații spe
cializate : OCL „Alimentara". OCL 
..Industrial". TAPL. 
condiții date, direcția 
județeană trebuie să-și _____
pe de o parte — rolul ei de îndru
mător și controlor in toată sfera co
mercială din județ și. în același 
timp, să ajute în mod efectiv organi
zațiile locale la rezolvarea probleme
lor majore pe care le ridică rețeaua 
comercială a orașului. Dar in loc să 
procedeze așa. direcția tutelează 
..pe metru pătrat" organizațiile co
merciale locale : le cere continuu 
rapoarte, cifre, dări de seamă. Am 
văzut cum directorul direcției comer- 

iale, in persoană, lua măsuri pen
tru... etichetarea unor pungi de za
hăr, cum se ocupa de aranjarea 
unor rafturi banale ș.a.m.d.

Practic, la Brăila, de țoale „mă
runțișurile" comerțului se ocupă a- 
cum direct și OCL-ul și DC I. Dar a- 
cest surplus de forțe, in loc sâ grăbeas
că perfecționarea aprovizionării și 
desfacerii a intirziat-o ! In plus 
pentru lipsurile existente, in loc să 
se găsească soluții, se caută justi
ficări : direcția comercială arată cu 
degetul spre organizațiile comerciale 
locale, iar acestea spre direcția ju
dețeană : b) modul in care comitetul 
executiv al consiliului popular muni
cipal și verigile de resort ’ 
liului popular județean 
de problema comerțului 
neral de perfecționarea 
publice din oraș nu este . 
natură să determine in aceste di
recții progrese rapide. In primul 
rind e de semnalat faptul că nu se 
caută linca soluții pentru anularea 
paralelismului semnalat. In al doi
lea rind : în special Consiliul popu
lar al municipiului Brăila n-a pus și 
nu pune la modul serios problema 
perfecționărilor amintite. Am răsfoit 
procesele verbale, referatele, conclu
ziile ședințelor de comitet executiv, 
ale sesiunilor consiliului popular a- 
dunate pe o perioadă mai indelunga- 
lă. De obicei îmbunătățirea serviciilor 
publice este o problemă tratată *-

In aceste 
comercială 

exercite —

ale consi- 
se ocupă 
și in ge- 
serviciilor 
nici el de

porți de metal, grilaje pen
tru morminte, capace pen
tru cavouri. Un lucru e 
cert : întrebuințind muncă 
salariată, Țuțuman a înte
meiat o adevărată între
prindere, înflorită la mar
ginea cimitirelor...

Dar nu numai „de pe 
morți" lua inginerul : lua. 
in special, „de pe vii". In 
1969, primăvara, inginerul 
Țuțuman racolează doi ti
neri muncitori de pe șan
tierul unei uzine bucureș- 
tene, pe numele lor Cio- 
banu Gheorghe și Asavei 
Constantin, pe care îi mo
mește cu iluzia unui cîștig 
de 25 000 de lei „la toamnă". 
„Pină atunci — murmura 
seducătorul — vă dau casă, 
masă și cite 200 de lei pe 
lună". Băieții au lucrat — 
„ca robii", ne spun vecinii 
— cite 14—16 ore pe zi 
pină la 14 decembrie 1969, 
cind „proprietarul" le-a dat 
citeva sute de lei fiecăruia 
(împotriva înțelegerii, a- 
fară de casă și masă, tinerii 
nu primiseră nimic pînă a- 
tunci) și i-a alungat cu 
scandal. Procedeul il carac
terizează : de cite ori are 
de dat bani, provoacă un 
scandal și anulează înțele
gerile anterioare.

Nu se mulțumește insă 
doar cu alungarea tinerilor 
pe care ii exploatase. Adă
postiți de un sătean de 
milă intr-o magazie, după 
ce petrec o noapte in ger. 
unul dintre ei. Ciobanu Gh., 
se intoarce la fermă și ia 
de acolo cele două pături și 
cele două saltele pe care 
le folosiseră tot tirfipul. Ni
mic altceva. „Furt" ! —
sare m sus Țuțuman. „Furt

ghișeu nu mai e 
nimeni". „Am ve
nit la spațiu pen
tru mutație de 22 
de ori — spunea 
E. Guță. Nimeni 
nu-ți acordă nici 
o atenție. Mă gin- 
desc : spațiul lo
cativ din orașul 
nostru mai e sau 
nu mai e institu
ție publică ?‘‘

— De ce spațiul 
locativ stă tot 
timpul cu lacătul 
la ușă și nu se 
mai rezolvă acolo 
nici o cerere ? 
l-am întrebat la 
rîndul nostru pe 
tov. A Lungu. 
prim - vicepreșe-, 
dinte al consiliu
lui popular mu
nicipal.

Am aflat că ser
viciul in discuție 
..trece- printr-o 
perioadă critică" 
(? !). O parte din
tre inspectori sini 
in prezent anche
tați pentru diferi
te abuzuri și, de 
luni de zile, 
locul lor n-a 
angajat nici 
alt funcționar. De 
ce ? Au fost in
vocate in acest 
sens tot felul de 
una insă de ordin 

să

in 
fost 

un

justificâri — nici 
obiectiv, de natură să convingă. 
Realitatea este câ deficiențele grave, 
indisciplina, tărăgănarea lucrărilor eu 
caracter public, semnalate la această 
instituție, au fost tolerate, remedierea 
lor aminată de pe o zi pe alta. Cu atit 
mai surprinzător pare acest lucru cu 
cit in direcția perfecționării activită
ții instituțiilor .care lucrează cu pu
blicul organele locale ale puterii de 
stat au posibilitatea și obligația să 
facă eforturi multilaterale perma
nente. Iată de ce situația de la spa
țiul locativ din Brăila ne apare ca 
un fapt izolat, cu lotul ieșit din co
mun. Poziția factorilor responsabili 
din consiliul popular municipal nu 
se poate identifica, in acest caz. de- 
cit cu lipsa de respect față de soli
citările publicului, cu o lipsă ele
mentară a simțului răspunderii.

Am fost asigurați totuși că la ser
viciul de reglementare a spațiului 
locativ, fiind vorba de ..o situație de 
moment", neplăcută dar accidentală, 
vor 1'i luate măsuri. Afirmația ar 
putea fi plauzibilă dacă ..situația de 
moment" n-ar cfâinui de 3—4 luni d ? 
zile ! Nu. din păcate, nici in acest 
caz (ca și la distribuirea combusti
bilului) nu avem de-a face cu sim
ple ..intimplări", cu deficiențe ,.o- 
biective". E vorba, mai degrabă, de 
un mod de lucru defectuos, de o 
greșită înțelegere a importante; 
care trebuie acordată de autoritățile 
locale servirii cetățeanului. Iată de 
altfel un alt aspect’ care vine să în
tărească afirmația respect i\a. In 
vara care abia a trecui, unitățile me
dicale din oraș au fost reclamate in 
nenumărate rinduri. Pacienții se 
plingeau de faptul că Ia policlinica 
principală și la ..micropoliclinicile" 
din oraș lipsesc medicii. Ce se în- 
timplase ? Am întreprins investiga
țiile necesare. Iată explicația : ia 
lunile iulie și august mai mult de 
jumătate din medicii Brăilei au ple
cat în concediu. In aceste condiții 
unele unități medicale au funcționat 
pur și simplu formal. E o deficien
ță obiectivă, o intîmplare ?

...Perfecționarea activității insti
tuțiilor cu caracter public, indiferent 
de localitatea ?n care funcționează 
ele. e o problemă de maximă im
portanță. de natură să se afle obli
gatoriu și zilnic în atenția organelor 
și organizațiilor competente. în 
multe orașe activitatea respectivă a 
fost realmente adusă la nivelul im
pus de cerințele timpului in care 
trăim, pretențiilor actuale ale cetă
țeanului. Tocmai de aceea aspecte 
ca cele relatate de noi apar cu atit 
mai stridente, lipsite de orice moti
vație.

Gheorghe GRAURE 
N. Gr.-MARAȘANU

Unicitate și repetare : iată, redusă 
la termenii săi extremi, una dintre 
contradicțiile subtile pe care le-a for
mulat. secolul nostru. Nicicind năzuin
ța perenă a omului spre valorile sin
gulare, spre irepetabil. n-a fost mai 
dramatic confruntată ca astăzi de mo
notonia reluării obsedunte. de șablo- 
nizarea implicată in actuala produc
ție de tip industrial, care și-a impri
mat adine pecetea in cele mai ascunse 
unghere ale vieții individuale și so
ciale. De altfel, explicația — poate 
cea mal convingătoare — a așa-nu- 
mitei explozii a turismului o consti
tuie tocmai această căutare obstinată 
a ceea ce iese din comun, a insolitu
lui.Oamenii ^e arată dispuși să stră
bată distanțe care, in urmă cu numai 
o sută de ani. ar fi presupus adevă
rate expediții geografice, cu singura 
condiție ca, la capătul drumului, sa 
li se ofere revelația extraordinarului. 
Tocmai de aceea, cultivarea unicatu
lui reprezintă o comandă fundamen
tală pentru animatorii industriei tu
ristice și determină preocupări de 
mare complexitate, imbrățișind patri
moniul natural, istoric, cultural.

S-au făcut numeroase studii - și 
s-ar putea scrie tomuri inu-gl 
despre preferințele și pretențiile ac
tuale și viitoare ale diferitelor cate
gorii de turiști : un lucru este abso- 
lul sigur : indiferent de starea lui so
cială. de nivelul culturii sale, de gus
turi și temperament, călătorul — ca 
tot omul — trebuie să se hrănească. 
Nu se poate spune cu certitudine dacă 
se va lăsa atras sau nu de ruinele 
unui castru roman, sau de sălile dis
cret luminate ale unui mare acvariu ; 
este insă dincolo de orice îndoială că. 
de vreo trei ori pe zi (in medie...), el 
va intra intr-un local de alimentație 
publică. Din asemenea aserțiuni s-a 
născut ideea localului de consum cu 
personalitate, cu specific, ca element 
important in ansamblul de trăsături 
particulare care să confere unui loc 
anume valoare de unicat, adică să-i 
asigure un potențial turistic ridicat, o 
certă putere de seducție.

In ultimii ani și-au făcut loc la 
noi încercări de a realiza localuri de 
alimentație publică — restaurante, 
baruri, crame, braserii etc. — cu o 
personalitate bine marcată. Ele se re
feră (ic la investiții noi, fie la mo
dernizarea și reprofilarea unor uni
tăți existente și este de presupus că. 
pe viitor, această tendință va cunoaș
te o continuă dezvoltare. In cele mai 
multe cazuri este vorba de localuri 
cu specific românesc : desigur, există 
și încercări de a „aclimatiza" pe so
lul nostru cile un „saloon" de western 
american, sau alte asemenea soiuri 
exotice, dar oricît de dibace ar fi 
imitația, oricît de bine documentat ar 
ii autorul, ele vor rămîne sim
ple curiozități, lipsite de fiorul au
tenticității și făcind notă discordan
tă. stridentă, in panorama unitară, 
vie. a plaiurilor noastre. (De altfel, 
cu greu ar putea crede cineva că a- 
mătorul de localuri pariziene, de pil
dă. le va căuta in Dobrogea și nu pe 
Champs Elysees). Ne vom referi, deci, 
in cele ce urmează, la pașii între
prinzi in direcția realizării tmui spe
cific local, parte integrantă din efor
turile mai-largi desfășurate de-pro- 
iectanfii noștri, in vederea contură
rii unei personalități a arhitecturii 
româneșți contemporane. După cum 
se știe, in acest din urmă sens, au 
fost formulate, in repetate rinduri. 
indicații exprese, in cuprinsul docu
mentelor de partid și de etat, ca și 
cu prilejul unor vizite și întilniri de 
lucru ale secretarului general al 
partidului nostru.

Reluind. de la înălțimea unor ase
menea exigențe, ideea localului cu 
specific românesc, trebuie să spunem 
că. pe lingă experiența bună acumu
lată. mai există încă destule confu
zii, destule tentative de a urma căi 
facile, de a ceda banalității și pros
tului gust, asupra cărora am dori să 
atragem atenția, pentru a preveni e- 
ventuale repetări viitoare : aceasta cu 
atit mai mult, cu cit este vorba de 
cheltuirea unor fonduri de zeci și zeci 
de milioane de lei, despre a căror 
judicioasă utilizare opinia publică este 
îndreptățită să se intereseze. Și ade
vărul este că, nu o dată, se face o de 
neîngăduit risipă, abuzindu-se de un 
decor nu numai inutil, ci de-a drep

tul supărător. Prea des ee confundă 
arhitectura cu scenografia, punindu-se 
pe rol — sub presiunea unor bene
ficiari lipsiți de discernămint, a unor 
constructori suferind de comoditate 
sau a propriilor lacune din cultura de 
specialitate a proiectantilor — „spec
tacole" de operetă do un gust îndo
ielnic. Ilustrări se pot face aproape 
din oricare local cu specific, dar ne 
vom limita, in cele cc urmează, la 
citeva unități de pe litoral, care - 
deși se numără printre exemplele cele 
mai izbutite ale genului — prilejuiesc 
și ele, din păcate, anumite reflecții 
critice.

Este evident că una dintre princi
palele surse de inspirație, in cazul 
nostru, o constituie arhitectura popu
lară : or. arhitectura populară roma
nească se caracterizează, printre al
tele. printr-un ascuțit simț al econo
miei, in sensul cel mal elevat al cu- 
viniului, adică in sensul utilizării cu 
maxim randament a materialelor puse 
m operă — ceea ce presupune so
licitarea integrală a proprietăților 
funcționale, constructive și estetice ale 
acestora. Nimic mai străin spiritului 
arhitecturii populare decit falsul con-

puncte de vedere

strucțiv. decît imitația decorativistă. 
Totuși, așa-zisele restaurante cu spe
cific românesc abundă uneori in ase
menea contrafaceri ilogice, mărturii 
ale unei extrem de superficiale ra
portări la sursa de inspirație. Este ca
zul, deci, să se dea un răspuns clar 
la întrebarea dacă din folclor trebuie 
preluate detalii sau, dimpotrivă, e- 
sențe ; desigur, ceea ce interesează, 
în primul rind, este esența. în aceas
tă privință, umbrarul de la restauran
tul „Popasul Căprioarelor", de lingă 
stațiunea „Neptun" — deși lipsit de 
detalii sau înflorituri tradiționale — 
este, datorită utilizării raționale, cu 
rol constructiv, a lemnului, mult mai 
aproape de arhitectura populară de
cit falșii stilpi și falsele grinzi de 
lemn de la alte restaurante.

Uneori, decorul este completat prin 
prezența unei serii de obiecte lipsite 
de orice utilitate, printre care de o 
mare trecere se bucura pseudo-finti- 
nile-cu-cumpănâ, pseudo-prispele ș.a. 
Zeloși in a marca accente cit mai vi
guroase de „culoare locală44, unii be
neficiari îngroașă nota cu adausuri 
personale. In restaurantul „La 
Calul Bălan", de pildă, se pot 
admira legături de ceapă din 
plastic^ iscusit confecționate de alt
fel : la crama de.alături, in sala de ( 
degustare, tăciuni din același plastic 
sclipesc roșiatic — grație unul becu- 
leț electric — într-un cămin auten
tic. unde te-ai aștepta să vezi buș
tenii troznind pe foc. Tot prin „grija44 
beneficiarului, butoaiele și butoiașele
— perfect utilizabile — din amintita 
sală de degustare au rămas deocam
dată simple piese de inventar.

Dacă am ales exemple cum sint 
cele la care ne-am referit este, așa 
cum am mai spus, deoarece localurile 
respective pot fi considerate. în ge
neral. reușite ale- proiectanților și con
structorilor. Merită o subliniere apar
te faptul lăudabil că s-a păstrat aici 
o anume sobrietate, că s-a evitat ex
cesul de obiecte de artizanat care — 
expuse cu sau fără noimă, în colecții 
hibride — constituie cusurul poate cel 
mai răspindit al unităților zise cu spe
cific național. A rezultat, in cazurile 
citate — restaurantul și crama „La 
Calul Bălan", „Popasul Căprioarelor"
— ca și la restaurantul „Nunta Zam
firei", din Eforie-Nord, o ambianță a- 
greabilă, apreciată de consumatori. O 
asemenea notă generală bună justifi
că exigențele sporite ale unei exami
nări critice, dar subliniază, totodată, 
stridențele care mai există. In aceas
tă ordine de idei, se face remarcată 
o anumită lipsă de unitate a concep
ției de ansamblu ; crama „La Calul 
Bălan", de exemplu — realizată, ca 
viziune globală, printr-o suită de spa
ții boltite, dominate de cupola cen
trală — este cu totul inexplicabil pla

sată intr-un decor reproducind, în re
lief, pe un perete circular concav, fa
țade de case țărănești, alternate cu 
imagini caricaturale de străzi și uli
cioare. în aceeași sală, citeva dintre 
ferestrele galeriei, alese la intimpla- 
rc. sini decorate cu vitralii fără prea 
mare legătură cu concepția plastică 
generală. La „Popasul Căprioarelor* , 
surpriza plăcută a localului propriu- 
zis nu reușește să spulbere intru totui 
proasta impresie produsă de chioșcul 
și țarcurile de la intrare.

Marea diversitate a folclorului ro
mânesc face posibilă — și chiar ne
cesară uneori — conturarea unei o- 
rlentâri regionale, zonale, in alege
rea motivelor de inspirație. De altfel, 
se poate afirma că intre gradul de 
esențiallzare a creației arhitecturale 
și caracterul ei supra-regional există 
o anumită relație : cu cit creatorul a- 
similează mai profund lecția arhitec
turii populare, cu atit este mai a- 
proape de specificul național. Și in
vers ; cu cit se păstrează, in filiația^ 
sa. mai aproape de detalii, cu ati*1 
este mai legat de trăsăturile regio
nale. zonale sau locale. Cum. de cele 
mai multe ori. in cazul localurilor de 
alimentație publică, inspirația rămine 
destul de directă, puțin decantată, re
zultatul este mai degrabă un specific 
zonal decit national. Cerința de au
tenticitate obliga la o respectare a 
purității unui asemenea regionalism, 
a unității de stil : pe măsură ce un 
restaurant se îmbogățește in detalii, 
detaliile respective trebuie să acopere 
o zonă geografică mai restrinsă, mai 
unitară. Singura scuză a unor acumu
lări abundente de obiecte de artiza
nat — adevărate colecții de farfurii, 
ulcioare, ștergare, cioplituri in lemn 
etc. — in sălile de consum ar putea 
să o constituie proveniența lor din- 
tr-un același bazin folcloric. Din pă
cate, o asemenea scuză, vădind preo
cupare și pricepere de etnograf, poa
te fi foarte rar invocată...

Dar supra-abundența de piese ce
ramice sau textile, atîrnate de ta
van ori găzduite prin vitrine — pe 
lingă eclectism — mai suferă de un 
cusur : acela de a-și atribui rolul de 
protagonist obositor, contravenind 
funcției de cadru, de fundal, pe care 
este chemat să-1 joace arhitectura : 
exasperat de ceea ce „se petrece44 pe 
pereți, consumatorul pierde din ve
dere ce se întimplă in sală, la masă. 
Or. adevăratul spectacol tocmai aici 
ar trebui să aibă Ioc, căci punctul 
forte al unui restaurant românesc il 
constituie, desigur, bucătăria noastră 
tradițională, renumitele băuturi ale_ 
podgoriilor și livezilor, muzica și dan
sul popular, obiceiurile strămoșești. 
Valoarea de unicat a unui asemenea 
local este excelent servită de ideea 
spectacolului total, pus in valoare de 
un cadru arhitectural armortic dar dis
cret, în care aromele folclorului să 
fie distilate pînă la înaltul rafina
ment al artei. O materializare dem
nă de menționat a acestei idei repre
zintă „Nunta Zamfiri, local de con
sum conceput anume să găzduiască un . 
atractiv festival folcloric și care se 
bucură de un îndreptățit succes de 
public. Fără a se trece cu vederea 
unele stridențe, prezente și aici, da
torate mai mult exploatării (vesela 
proprie încă incompletă : citeva se
turi de mobilier banal, apărute ca ur
mare a unei suplimentări ad-hoc a 
numărului tie locuri ; vetre încă ne
folosite : butoaie pictate țipător ș.a.), 
se poate aprecia, totuși, persona
litatea distinctă a restaurantu
lui. Ea este, in egală măsură, ro
dul unei curajoase concepții arhitec
turale — sobrietate a cadrului, stiliza
re elevată a decorului, stăpinire a ga
mei cromatice, control al efectelor de 
lumină — cit și al preocupării pentru 
reușita deplină a spectacolului găz
duit, căruia construcția ii este subor
donată. Rezultatul — un edificiu fa
miliar țărmului dobrogean, ai cărui 
oaspeți gustă din plin esențele sin
gulare ale ospitalității românești ! Ca? 
tre realizări similare, mereu mai Iz
butite, imaginația și talentul proiec
tanților noștri sint chemate să co
laboreze cu priceperea constructori
lor și spiritul intreprinzător al benefi
ciarilor.

Arh. Gh. SASARMAN
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calificat I" — supralicitează 
plutonierul major C. Călin, 
șeful postului de miliție 
din Balotești, care face 
cercetarea penală înlătu- 
rind total contextul împre
jurărilor. Gh. Ciobanu a 
fost condamnat la un an în
chisoare. Din fericire pen
tru el, situația a fost te
meinic analizată la Tribu
nalul județean Ilfov, care a 
dispus suspendarea execu
tării pedepsei.

Munca lor a fost temelia 
prosperității fermei Țuțu
man.

Așa s-a creat insula stra
nie din oceanul legalității 
socialiste, insulă despre 
care vorbeam la început. 
Matrapazlîcurile de toate 
felurile — este rolul orga
nelor de anchetă să le des
câlcească pe toate — s-au 
ținut lanț. Un singur exem
plu : profitînd de atitudinea 
de-a dreprul iresponsabilă

Același zelos plutonier Că
lin (vezi ancheta Ciobanu) 
alcătuiește un simulacru de 
dosar penal, conchizind că... 
nu s-a întîmplat nimic. Pes
te faptele lui Tudor Țuțu
man s-a așternut praful ui
tării. Așa a fost păgubit a- 
vutul cooperatorilor din 
Balotești, așa au trecut 160 
de tone de . îngrășăminte 
naturale să sporească avu
tul coafezei de la „Athenee 
Palace".

Încheiat pe formularul ..con
sumatori casnici" — ca la 
noi și ca la dumneavoastră, 
care n-avem ateliere meca
nice acasă. Și altele, și al
tele... Geamurile mari și 
groase ale serei au fost 
cumpărate ca rămășițe, 
mai pe nimic, de la 
I.C.M.-2. Cartonul asfal
tat, cimentul și răsadurile 
de la ferma Tunari nici 
măcar așa n-au fost plă
tite. Spațiul tipografic nu

Eșecul unei ferme
Sperăm că această intîm

plare i-a învățat pe cei doi 
tineri că o piine bună și 
cinstită se poate dobindi 
doar pe căi legiuite ; și. de 
asemenea, că nu trebuie 
sâ-și plece urechea la orice 
cintec ademenitor de si
renă... \

Ei nu au fost însă sin
gurii exploatați ai fermie
rului Țuțuman. Munca 
străină a mai fost folosită 
la fermă in cel puțin ca
zurile următoare : Petre 
Hoffman, sudor, Constantin 
Sebe, mecanic, Gheorghe 
Niță, strungar, Ion Ale
xandru, Covaci. Pipiriceanu. 
Stan Vasile și un grup de 
muncitori de la ferma Tu
nari. Unii nu sint plătiți 
nici pină in ziua de azi.

a conducerii C.A.P. — Ba
lotești (președinte Ion A- 
vram), Țuțuman obține, in 
1970, in două rinduri. a- 
probări ilicite pentru trans
portul a două camioane de 
bălegar (...vezi doamne, o- 
goarelor cooperativei le 
prisosea !) si transportă 
noaptea circa 160 de 
tone (!), servindu-se de 
un tractor, două basculante 
șj un excavator care le în
cărca, mașini închiriate de 
la I.M.A., — de la stat deci 
— pentru... citeva zeci de 
lei. Nici pină m ziua de azi 
nu a plătit bălegarul. Con
ducerea C.A.P., probabil 
prinsă de remușcări, înștiin
țează peste citeva luni pos
tul de miliție că s-a comis 
un „furt din avutul obștesc-*.

Insula continua să pros
pere. Proprietarul ei lua 
mereu, dar de dat da rar și 
puțin. Nu știm prin ce mis
ter — lucrătorii Consiliului 
popular Balotești sint des
tul de disâreți — ingine
rul fermier plătește ca im
pozite bagatela de 2 500 lei 
pe an. Pentru curentul e- 
lectric — reamintim : un a- 
parat de sudură care ani de 
zile a perturbat rețeaua co- 
borind tensiunea la circa 
160 de volți, scoțind din uz 
pe o rază mare televizoare
le, radiourile, aparatele cas
nice, apoi un motor-pompă 
de irigat, plus iluminatul, 
plus un frigider — Țuțuman 
plătește in „paușal" abia 
vreo... 70—80 de lei pe lună. 
Contractul cu I.R.E.B. este

ne îngăduie să continuăm 
inventarul bunurilor .și pro
veniența lor. De pe urma 
lor, de pe urma muncii 
străine, soții Țuțuman au 
ciștigat „multe sute de mii 
de lei” — după cum ne de
clara un lucrător al Consi
liului popular Balotești.

Așa cum era de aștepta*, 
opinia publică nu a rămas 
nepăsătoare la toate aces
tea. Presiunea crescindă a 
protestelor ii face pe pro
prietarii straniei insule să 
încerce diferite subterfugii. 
In ianuarie 1971, „proprie
tarul" Țuțuman se auto- 
transformă în „asociat", în- 
cercînd astfel să mascheze 
specula și exploatarea de 
forță de muncă omeneas
că la care s-a dedat ani în

șir ; printr-un act fără nici 
o valoare juridică — in care 
se stipulează, de altfel, ne
gru pe alb, că el vine cu 
mijloacele, iar alții cu mun
ca — încearcă să arunce 
praf in ochii oamenilor, 
constituind o fictivă „aso
ciație".

Inutil. In aprilie 1971. 
noul secretar de partid al 
comunei intervine hotârit 
pentru clarificarea situației. 
Aplicând prevederile legii, 
comitetul executiv al Consi
liului popular județean Il
fov a dispus, in iulie, trece
rea in folosința C.A.P. Balo
tești a 10 000 mp de teren. 
(S-ar putea discuta, nu e lo
cul aici, dacă, legal, nu tre
buie preluata întreaga su
prafață — întrucit este 
vorba de aplicarea, ân li
tera și în spiritul lui, a De
cretului 115, aplicare ce nu 
s-a făcut la vremea ei). 
Țuțuman face o ultimă 
încercare, disperată, de a-șî 
salva moșia : vinde 
chipurile — „asociaților" și 
rudelor sale, in luna mai. 
parcele de cite 1 000—1 500 
mp. (Deși la 21 ianuarie 1971 
se autodeclara proprietar a 
12 500 mp, azi susține cu 
seninătate că vînz&rile, pe 
chitanță de mină, au un an 
și mai bine vechime). De
geaba ! Legea își urmează 
cursul. Mai râmi ne doar ca 
măsura consiliului popular 
județeni să fie pusă efectiv 
in aplicare. Deocamdată, 
activitatea agraro-industria- 
lă a lui Tudor Țuțuman, 
chiar dacă au nai are an
vergura clin „vremurile 
bune de altădată", continuă. 
Ne-am convins cu ochii 
noștri. Punerea in aplicare

este cu atit mai necesară cu 
cit intîrzierea are darul sâ 
provoace nedumeriri in rln- 
durile cetățenilor cinstiți 
clin comună.

...Așa a început și g-a 
dcslașurat cariera lipsită de 
glorie a unui ins care și-a 
închipuit că in orinduirea 
noastră s-ar mai găsi loc 
pentru exploatarea muncii 
salariate, pentru înavuțire 
pe căi necinstite. Și-a în
chipuit. fără un elementar 
simț al realității, că îmbar
cat pe coaja de nucă a pro
priilor iluzii, a propriei ne
cinste, va putea naviga îm
potriva curentului societății. 
Și chiar dacă din cind in 
cind a mai găsit și cite o 
vislă putredă, pină la urmă, 
forța vieții noastre sociale, 
viața întemeiată pe cinste, 
muncă, legalitate l-a izbit 
de țărmul eșecului.

Qe i-a impins oare pe doi 
oameni cu meserii de pe 
urma cărora ciștigă îndestu
lător (circa 5 000 de lei lu
nar — fără bacșișurile grase 
de la „Athenăe") să plece 
pe calea'pricopselii cu orice 
chip, cu orice preț, de mul
te ori printre coperțile Co
dului penal ? Nimic altceva 
decit abdicarea de la nor
mele legii și ale moralei, 
convingerea Înșelătoare că 
societatea este un organism 
lipsit de apărare. Ei bine, 
viața le-a dovedit — și le 
va mai da și alte dovezi — 
că s-au Înșelat amarnic. Și 
lor — și tuturor celor atinși 
de o inexplicabilă (sau 
foarte explicabilă...) miopie 
față de asemenea fapte, ce
lor care prin toleranță au 
acționat de fapt ca un fel de 
complici ai soților Țuțuman.
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încă

Recoltatul florii-soarelui 
se apropie de sfîrșit 

o în vreme ce porumbul stă pe cîmp, 
la bufet se discută aprins despre

Dar daca pe pompist

îl cheamă Mitică?

CONTRASTE

Fe ogoarele Județului Maramureș 
se lucrează intens la semănatul griu
lui, al secarei și al celorlalte culturi 
de toamnă. Cooperativele agricole din 
județ au insămințat, pină în ziua de 
27 septembrie, 30 la sută din supra
fața totală planificată, cu griu, orz 
șl secară. Pină la aceeași dată, ară
turile pentru insămințări erau efec
tuate pe mai bine de 54 la sută din 
suprafață.

O atenție deosebită acordă consi
liile de conducere, specialiștii din 
cooperative și de la organele agri
cole județene calității lnsămințărilor, 
încadrării lor in epoca optimă. O mi
nuțioasă organizare a muncii se re
levă in cooperativele agricole din 
Ariniș. Pribilești, Lăpușul și altele.

Insămînțările ar putea fi mult a- 
vansate dacă în unele cooperative nu 
s-ar lucra cu Încetinitorul la recolta
rea porumbului de pe suprafețele 
care trebuie însămințate cu griu. La 
cooperativa din Satulung circa 40 la 
sută din suprafața destinată griului 
se însămințează după porumb. Deoa
rece aici se recoltează zilnic doar 5 
ha ar fi necesare 18 zile bune de lu
cru pentru a se elibera terenul ne-

cesar lnsămințărilor. Cind se vor 
termina arăturile, pregătirea tere
nului și apoi semănatul ? De ase
menea, la cooperativele Cernești și 
Fînațe se reeditează minusurile din 
anul trecut, cind lucrările pentru in
sămințări au fost terminate doar in 
noiembrie. Recolta din acest an la 
Finațe a fost de numai 723 kg griu 
la hectar. Este necesar să fie trase 
învățămintele și. mai ales, să ?e trea
că neintîrziat la pregătirea terenu
lui și la insămințări.

La această dată ar trebui să fie a- 
sigurate semințele necesare atit can
titativ, cit și calitativ, în toate uni
tățile agricole. Or, pe alocuri, mai 
există încă neajunsuri în acest sens. 
La cooperativa din Bicaz, care are 
de însămințat 330 ha, au fost res
pinse la control 20 tone semințe din 
cauza impurităților și a slabei pu
teri de germinație. La Finteușu Mic, 
în ziua de 27 septembrie, mai lipseau 
circa 12 000 kg sămință de griu ; alte 
cooperative ca cele din Berința, Cer
nești, Făurești etc. nu aveau buleti
ne roșii. în fața unei asemenea si
tuații nu poți să nu te întrebi ce fac 
președinții și specialiștii din unită

țile respective dacă acum cînd să- 
mința trebuia să fie în pămînt nu 
este nici in hambar ?

In majoritatea cooperativelor agri
cole se pot auzi cuvinte de laudă la 
adresa mecanizatorilor care se stră
duiesc să execute lucrări de calitate 
ireproșabilă. Dar se mai intîlnesc și 
cazuri — in zonele Codrului și Lăpu- 
șului — cind semănatul nu se execută 
in baza ordinului de lucru emis de 
inginerul-șef al cooperativei, meca
nizatorii nu cunosc indicii de calitate 
— norma de semințe, adincimea, di
recția de semănat etc.

Există posibilități ca însămînțările 
să fie executate intr-un ritm mai 
alert, de calitate ireproșabilă. Totul 
depinde in aceste zile de preocupă
rile, de inițiativa și simțul de răs
pundere cu care vor acționa organi
zațiile de partid, consiliile de condu
cere, specialiștii, pentru urgentarea 
recoltării culturilor tirzii, pregătirea 
terenului și însămințarea griului la 
timpul optim și la un nivel calitativ 
corespunzător.

Vaslle GAFTONE 
corespondentul „Scînteii'

starea vremii și... sosirea specialiștilor

Studenți 
și elevi 

pe ogoare
Studenții din anii I—IV ai institu

tului agronomic „Nicolae Bălcescu“ 
din București vor lucra efectiv timp 
de o lună de zile in unități agricole 
de stat. Un prim eșalon de aproape 
500 de studenți din anul I se află deja 
la I.A.S. Odobești. Ieri, alți aproxi
mativ 2 500 de studenți din anii II— 
IV, de la facultățile de horticultura, 
agronomie, economie agrară, zooteh
nie și veterinară, au pornit spre în
treprinderile agricole de stat Valea 
Călugărească, Ostrov, Medgidia, Fe- 
iești, Cindești și Odobești, pentru a 

. participa la stringerea recoltei de 
struguri, legume și fructe din unită
țile respective.

Săptăminile petrecute de studenți 
în unitățile agricole vor constitui o 
veritabilă ucenicie în practicarea me
seriei de viitori ingineri agronomi și 
o veritabilă școală de educație cetă
țenească.

Recoltatul porumbului la cooperativa agricola „Nicolae Bălcescu", județul 
Vîlcea

□ □□□□□□□
(Urmare din pag. D

Debut de toamnă instabil, cind 
ploios, cind însorit, cind amenințai 
de brumă. Dar, în ciuda fluctuațiilor 
atmosferice, toamna aceasta, ca de 
altfel și altele, de cițiva ani încoace, 
înregistrează participarea entuziastă 
a tineretului școlar la vasta acțiune 
de stringere a recoltei. După cum am 
fost informați la C.C. al U.T.C., la 
muncile agricole de sezon participă, 
timp de două săptămini, aproape 
250 000 de elevi.

în aceste zile, cind timpul frumos 
a permis intensificarea lucrărilor de 
stringerea recoltei, aproximativ 16 000 
de elevi de la liceele de cultură ge
nerală din Caracal. Slatina și Corabia, 
însoțiți de colegii lor de la liceele a- 
gricole, lucrează la culesul porum
bului la I.A.S. Colibaș, Stupina, Bre- 
beni sau ajută, la aceleași munci, ță
ranii cooperatori din Valea Mare, 
Slătioara și Drăghiceni. In județele 
de la șes — Teleorman, Ilfov, Ialomi
ța, Dolj, Constanta etc. — alte zeci de 
mii de tineri cor/;ribuie la depănușa- 
tul porumbului. Elevii din Argeș. 
Dolj. Brăila, din multe alte colțuri 
de țară, iau parte activă la realizarea 
unor rețele de irigații, taluzări, în
diguiri sau desecări. Un asemenea 
șantier, al „elevilor1*, este cel din co
muna Ștefănești (Argeș), unde zilnic 
lucrează 100 de tineri de la liceul 
piteștean „Nicolae Bălcescu** ; șco
larii din Craiova participă la lucră
rile de irigații de pe 3 mari șantiere 
județene.

însumate la scara întregii țări, a- 
gemenea contribuții ale elevilor la lu
crările agricole de toamnă definesc 
o acțiune patriotică de mare însem
nătate educativă.

V. V1Ș1NESCU

lului, verificarea inopinată și repetată 
a gestiunilor, sesizarea organelor de 
urmărire penală erau măsuri ce se im
puneau de urgență, pe care insă con
ducerile unităților le-au nesocotit, pur 
și simplu, cu toate că in jurul lor unii 
din salariați dispuneau de bu
nuri, evident suspecte, și du
ceau o viață neobișnuită în raport 
cu veniturile lor provenite din muncă. 
Astfel, s-a ajuns la incredibila situa
ție ca conducerea fostului Combinat 
textil din Constanța să accepte ca 
funcția de gestionar la magazinul său 
de prezentare din București să fie 
încredințată unei persoane ce suferise 
nici mai mult nici mai puțin decît 
cinci condamnări. Consecințele neso
cotirii normelor de angajare a ges
tionarilor au fost dintre cele mai 
grave : numai in patru luni de la an
gajare, acest salariat necinstit a pro
dus o pagubă în gestiune de aproape 
20 000 lei.

Manifestări de abdicare de la spi
ritul legalității socialiste se intîlnesc 
și in unele unități industriale. De cele 
mai multe ori nu se acționează su
ficient de operativ împotriva practici
lor de umflare a normelor de consum 
specific. Larghețea acestora creează 
posibilitatea formării de plusuri de 
materiale care se însușesc adeseori in 
mod ilicit. în plus, sint eludate preve
derile legale care stabilesc obligativi
tatea efectuării unor controale rigu
roase la ieșirea din întreprinderi, atit 
asupra salariaților, cit și asupra mij
loacelor de transport. Numai așa se 
explică cum a fost posibil ca de la u- 
zina „Electronica- din Capitală să se 
scoată, sub formă de așa-zis „împru
mut0, o presă mecanică cu excentric 
și aparataj electric, matrițe, desene, 
să se vindă peste 14 000 kg tablă unei 
secții anexe a cooperativei agricole de 
producție Dudești. Aici, cu ajutorul 
citorva salariați ai uzinei bucureștene 
și cu utilaje ale aceleiași întreprin
deri, au fost confecționate piulițe ce 
au fost apoi vindute la prețuri de 
3-8 ori mai mari decit prețul nor
mal. Astfel, sub firma unei mari 
unități industriale, un grup de oameni

Datorită precipitațiilor reduse din timpul 
verii, in județul Constanța culturile prăși- 
toare au ajuns la maturitate cu 10—15 zile 
mai devreme decît anul trecut. în multe 
cooperative agricole, floarea-soarelui, po
rumbul, soia au început să fie recoltate 
încă din ultima decadă a lunii august. Pen
tru succesul campaniei agricole de toamnă, 
in fiecare unitate s-au întocmit planuri de 
acțiune cu termene și responsabilități pre
cise pentru pregătirea și executarea lucră
rilor. Timpul frumos din ultimele zile a 
permis intensificarea ritmului de recoltare 
a culturilor de toamnă. Potrivit ultimelor 
date centralizate la direcția generală agri
colă județeană, în cooperativele agricole 
recoltatul florii-soarelui se apropie de sfir- 
șit. Printr-o judicioasă folosire a forței de 
muncă la culesul porumbului s-a recuperat 
răminerea in urmă.

Și dacă I.TA nu 
„binevoiește" ?

La trei ferme — Chiriacu, Treste- 
nicu și Tabia — ale I.A.S. Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman, se aflau 
in cimp, luni, peste 1 700 tone de po
rumb recoltat și depănușat. Și tot 
aici, sute de oameni așteptind. Ce ?

— Mașinile de la I.T.A. Videle, ne 
spune Constantin Oprea, ing. șef. al 
I.A.S. Conform graficului întocmit 
vinerea trecută de conducerile celor 
două întreprinderi, astăzi trebuiau să 
vină in cele trei ferme 25 de auto
camioane. Am mobilizat oameni și la 
ferme și la baza de recepție, dar 
n-au venit decit 9 autocamioane.

La conducerea întreprinderii agri
cole sintem informați că în fermele 
unității există circa 4 000 tone porumb 
care din aceleași motive nu poate fi 
transportat. Din această cauză, pen
tru moment a fost sistată activitatea 
la recoltat. Pămintul e umed și ris
cul de a compromite recolta e mare. 
Toate încercările făcute pină acum 
de către conducerea I.A.S. pe lingă 
factorii de răspundere de la I.T.A. 
Videle și I.T.A. București s-au sol
dat cu promisiunea : „o să vă vină 
mașini". Și, cum se poate vedea, cei 
de la Drăgănești-Vlașca s-au ales 
pină acum doar cu promisiuni. Fap
tul ni se pare deosebit de grav și 
cerem ca vinovății să fie chemați 
grabnic la ordine.

AI. BRAD
corespondentul „Scînteii"

Dar recoltatul nu poate fi considerat în
cheiat decit atunci cind intreaga producție 
ajunge in hambare. Spații de depozitare 
sint, iar mijloace de transport de aseme
nea. In cinci localități din cuprinsul 
județului — Corbu, Mihai Viteazu, Pante- 
limon, Rasova și Alimanu — după cum ne 
informează ing. Victor Negoiță, director 
adjunct al direcției agricole județene, s-au 
amenajat noi puncte de recepție, unde pot 
fi depozitate temporar peste 10 000 tone 
porumb. Este o măsură bună care înlesneș
te transportul operativ al recoltei din circa 
25 de unități agricole și ferme aflate de
parte de silozuri. Cum sint folosite spațiile 
de depozitare ? Pină simbătă dimineața, 
cooperativele agricole din Băneasa, Adam
clisi, Alimanu, Șipote, deși recoltaseră mari 
suprafețe de porumb, n-au transportat la 
bazele de recepție mai nimic. „Am încer
cat, ni s-a răspuns, dar porumbul a avut 
umiditatea prea mare". în cooperativele a- 
mintite porumbul stă pe cimp, deși există 
spații de depozitare neutilizate ca și posibi
lități de a-1 transporta.

O situație similară am întîlnit și la coo
perativa agricolă din Nuntași. Sute de tone 
de porumb se află pe cimp de mai bine de 
zece zile. Lipsesc mijloacele de transport ? 
Nu ! Patru mașini ale cooperativei agricole 
stăteau parcate in fața sediului unității aș- 
teptînd instrucțiuni. Ce fel de instrucțiuni 
mai sint necesare cînd, se știe foarte 
bine, acum singurul obiectiv îl constituie 
stringerea și depozitarea recoltei fără nici 
o pierdere !

în multe cooperative agricole se resimte 
lipsa brațelor de muncă. Dar in comunele 
Lumina, Negru Vodă, Costinești, Topraisar, 
dis-de-dimineață, bufetele cooperativelor de 
consum erau arhipline de oameni care dis
cutau despre starea vremii și... sosirea spe
cialiștilor la birou. în toate aceste unități 
specialiștii se prezintă ultimii la datorie. 
Or, acum cînd este nevoie mai mult ca ori- 
cind de aportul specialiștilor pentru orga
nizarea muncii, îndrumarea tehnică a uni
tăților, nu se pot admite asemenea abateri 
de la îndatoririle profesionale.

Organizarea defectuoasă a muncii — iată 
de unde pornesc minusurile în activitatea 
de producție. La cooperativa agricolă din 
Lumina in două săptămini s-au recoltat, 
cu combina, 50 ha cu porumb. „Ploile, mo
tiva miercuri, 18 septembrie, Petre Mirea, 
președintele cooperativei, au împiedicat de- 
pănușarea". După cinci zile, aceeași situa
ție, aceleași explicații, in timp ce porum
bul recoltat de atita timp se depreciază. 
Sint constatări care impun să se ia nein- 
tirziat măsuri pentru urgentarea recoltării 
și transportului întregii producții, fără nici 
o pierdere. Pentru utilizarea deplină a ma
șinilor, a mijloacelor de transport este ne
cesar ca in aceste zile organele de partid, 
de stat și agricole să acționeze hotărit, cu 
maximum de operativitate.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*

Un principiu al echi
tății sociale spune clar: 
vinovatul plătește. La 
Borzcști, insă, se pare 
că acesta nu-și prea 
găsește aplicarea. Ur
mătoarea intimplare 
este grăitoare. Nu de 
mult, in instalațiile de 
hexacloran și mono- 
clorbenzen a fost in
trodusă o cantitate în
semnată de materie 
primă necorespunză
toare. Urmarea : timp 
de trei zile, cele două 
instalații au fost scoa
se din funcțiune ; s-a 
pierdut o cantitate de 
270 tone de produse 
necesare economiei na
ționale ; s-au cheltuit 
însemnate fonduri pen
tru recuperarea și pu
nerea în funcțiune din 
nou a capacităților de 
producție respective. 
Un calcul sumar arată 
că paguba totală se ci
frează la aproape 
180 000 Iei. In această 
sumă nu au fost in
cluse și pierderile pe 
care circa 500 de sala
riați le vor suporta 
drept penalizări la sa
lariu pentru neindepli- 
nirea sarcinilor de 
plan. Și toate acestea 
din cauza comodității, 
a lipsei de răspundere 
de care au dat dovadă 
unii oameni din uzina 
chimică. Neexistindun 
control riguros și la 
vreme din partea ce
lor in drept, printre

Luați cu

necinstiți au adus grave prejudicii 
materiale avutului obștesc. Un aseme
nea caz te face să-ți pui întrebarea : 
oare nimeni să nu fi fost la curent, 
oricit de vag, cu ceea ce se intimpla 
aici ? Este greu de crezut așa ceva. 
Dacă neregula nu a fost stirpită in 
faza ei embrionară și nici după aceea 
mult timp, cauza cred că o constituie 
slabul climat de exigență promovat 
de conducerile celor două unități so
cialiste. La rindul lor, organizațiile 
de partid de aici nu au desfășurat o 
muncă politică susținută in rindurile 
oamenilor muncii, de natură să țină

resimte mai ales pe șantierele de 
construcții. Ca urmare a lipsei unei 
evidențe clare in ce privește trans
portul, depozitarea și darea în con
sum a materialelor de construcții, cit 
și datorită neexercitării unui control 
strict asupra modului în care sint în
trebuințate materialele în procesul 
de producție, se ajunge la situația că 
se folosesc cantități mai mici de ma
teriale decit cele prevăzute in nor
mele tehnice, cu scopul de a crea 
plusuri destinate valorificării ilicite.

împotriva tuturor formelor de pre
judiciere a avutului obștesc — fie că 
este vorba de delapidări, de procura-

PREȚUL TOLERANȚEI
treaza combativitatea lor revoluțio
nară, să întărească vigilența.

Slabă este încă exigența și din par
tea unor conduceri de întreprinderi de 
transporturi. în aceste unități, preju
dicierea avutului obștesc are loc, de 
regulă, prin sustragerea unor canti
tăți de carburanți și lubrifianți, prin 
întocmirea unor acte fictive de con
sum și transport, ca urmare a lipsei 
de control la primirea și predarea bu
nurilor, ca și a insuficientului control 
operativ curent din partea organelor 
respective de conducere. Din plusu
rile de benzină și ulei auto create in 
mod ilicit, prin falsificarea unor do
cumente și evidențe, la Uzinele de 
reparații auto din Tg. Mureș au fost 
sustrase și valorificate cantități im
portante, aducindu-se prejudicii in a- 
vutul obștesc de peste 700 000 lei.

Cazul de față dezvăluie mai bine ca 
oricare altul că, cel mai adesea, pre
judicierea avutului obștesc este în
lesnită de lipsa unor evidențe clare, 
corecte și la zi. Carența amintită 8e

rea unor bunuri din unitățile socia
liste la prețuri inferioare calității a- 
cestora, de plata unor sume necuveni
te ș.a. — trebuie desfășurată o luptă 
necruțătoare. în acest sens, o activi
tate intensă trebuie să depună, in 
primul rind, organele de control. Se 
impune ca aceste organe să-și inten
sifice și să-și adincească activitatea 
și, ceea re este foarte important, să 
adopte poziții ferme față de toți acei 
care nu iau măsurile de rigoare, ori 
care, prin faptele lor, aduc prejudicii 
avutului obștesc. Trebuie spus că din 
acest punct de vedere, controlul fi
nanciar intern și, îndeosebi, cel exer
citat de revizorii de gestiune din 
unele unități se dovedește mult defi
citar.

în asigurarea integrității și apărării 
proprietății socialiste, pe linia pre
venirii oricăror fapte păgubitoare, un 
mijloc important îl constituie ridica
rea nivelului politico-ideologic și cul- 
tural-educativ, intensificarea activi
tății pentru creștep'a conștiinței so-
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cialiste a oamenilor muncii, formarea 
și dezvoltarea unei puternice opinii 
de masă, combative, împotriva abu
zurilor-, necinstei, a oricăror fap
te antisociale. Exemplele amintite 
în rindurile de față ne determină să 
tragem concluzia că comitetele de 
direcție, organizațiile de partid șl 
obștești din unitățile respective nu au 
acționat în suficientă măsură pentru 
combaterea unor stări grave de lu
cruri, pentru dezbaterea în colectivele 
de muncă a cazurilor de încălcare a 
legii, in vederea creării unei puter
nice opinii împotriva tuturor acelora 
care, intr-o formă sau alta, lezează 
avutul obștesc. Din păcate, pină acum 
nici adunările generale ale salariați
lor nu au fost informate despre ase
menea acte reprobabile. Considerăm 
că este absolut necesar ca în viitor 
adunările generale ale salariaților să 
fie informate asupra tuturor cazuri
lor în care avutul obștesc a fost frus
trat, precum și asupra sancțiunilor a- 
plicate.

Popularizarea legilor, a hotărîrilor, 
explicarea și dezbaterea lor largă in 
colectivele de muncă trebuie s£i con
stituie, de asemenea, o preocupare 
permanentă a conducerilor de unități, 
a juriștilor și a organelor de control. 
Pe această cale va fi adusă o contri
buție însemnată la prevenirea abate
rilor și educarea maselor largi de oa
meni ai muncii in spiritul ordinii, 
disciplinei, respectului față de legi, 
grijii față de avutul obștesc.

Avind în vedere prețioasele indicații 
reieșite din recentele documente de 
partid, organele de control ale Mi
nisterului Finanțeloi au elaborat și 
pus în aplicai e, împreună cu orga
nele Interesate, un complex de mă
guri în vederea activizării tuturor for
melor de control financiar, întăririi 
laturii preventiv-educative a contro
lului și pentru tragerea la răspundere 
cu și mai multă fermitate și exigență 
a celor care prejudiciază avutul ob
ștesc. Prin toate aceste măsuri, sîn- 
tem hotăriți să ne îndeplinim exem
plar sarcinile ce ne revin în calitatea 
ce o avem de apărători ai interese
lor financiare ale statului nostru so
cialist.

cisternele cu benzen 
s-a strecurat și una 
(fără acte asupra ei) 
cu etilbenzen. Ajunse 
la descărcat, firește, 
ele au fost golite in a- 
celași rezervor. Acest 
amestec a provocat pa
gubele amintite. In loc 
să analizeze cauzele, să 
stabilească vinovăția 
fiecăruia șl sursa de 
recuperare a pagube
lor, conducerea uzinei 
și a grupului industrial 
de petrochimie au găsit 
că singurul vinovat 
este pompagiul Du
mitru Cobuz, adică o- 
mul care a muncit la 
descărcarea 
prime din

materiei 
r..... _ ..... cisterne,
fapt pentru care au și 
luat măsuri de a-i des
face contractul de 
muncă. Ce contează 
că-I cheamă Dumitru, 
ori Mitică — fapt e că 
a fost pus in rolul fai
mosului „acar Păun". 
Ceilalți care s-au făcut 
realmente vinovați de 
confuzie, cei care nu 
s-au. îngrijit de acte, 
care au amestecat va
goanele, într-un cuvînt 
cei de la „nivelurile 
superioare", au rămas 
insă neatinși. Cit des
pre recuperarea pagu
bei, probabil că și ea 
va fi trecută pe cos
turi de producție, așa 
cum s-a procedat și in 
alte situații similare. 
Curioasă optică !

încredere

aer împachetat
Stimate gospodine, 

folosiți adesea Per- 
lanul, nu-i așa ? Fie 
el alb sau alba
stru, curăță la fel 
de bine, repede și 
ușor ! Tot așa spun și 
gospodinele din Co- 
vasna, care însă într-o 
zi au fost martorele u- 
nui fapt inedit. In 
cutiile în care trebuia 
să fie detergentul atit 
de căutat, era... aer 
curat și perfect respi
rabil, nefolositor însă 
la curățarea vreunei 
rufe. Unele mai cu
rioase ne-au întrebat : 
întreprinderea „Azur" 
Timișoara a creat un 
nou produs din oxigen, 
azot și alte gaze ?

Cu sprijinul Inspec
toratului comercial ju
dețean Covasna miste- 

fost dezlegat. Nu,

întreprinderea „Azur" 
nu a creat un nou pro
dus, ci, pur și simplu, 
in unele din cutii in 
loc de Perlan se afla 
cel mai curat aer ti
mișorean. Sperăm că 
de calitatea purității 
sale nu vă îndoiți. 
Nici organul C.T.C. de 
la „Azur" nu s-a în
doit nici măcar o cli
pă. Ba mai mult, emo
ționați de această deo
sebită realizare, au ui
tat să introducă in cu
tii și instrucțiunile de * 
folosire. După cum 
merg lucrurile, avem 
convingerea că pe vii
tor vor lichida și a- 
ceastă neglijabilă la
cună. Așteptăm nerăb
dători să aflăm cum se 
poate folosi aerul la 
cutie produs de „A- 
zur" Timișoara.
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Bani din piatră
timp, cooperato- 
din satul Dezna, 

județul Arad, le-a fost 
destul de greu pînă 
să-și poată rotunji a- 
verea obștească. Con
dițiilor grele de teren 
le-au răspuns prin me
canizare, prin aplicarea 
de îngrășăminte și, bi
neînțeles. prin aplica
rea măsurilor agroteh
nice. Parcelele care „se 
încăpățînau" să nu ro
dească. situate pe coas
te, au fost „puse la res
pect" prin lucrări de 
combatere a eroziunii 
solului. Dar vorba pro
verbului, cooperatorii 
din Dezna gîndeau de 
mult să se răzbune pe 
munții din jur, care le 
provocaseră multe po-

noase. într-o adunare 
generală au hotărît 
„să-i pună la plată". 
Construind trei cup
toare, ei au produs în 
acest an peste 600 tone 
de var. Pină în pre
zent au pus frumușel 
în buzunarul comun 
jumătate de milion de 
lei. Este ceva, deoare
ce din această activi
tate prevăzuseră să ob
țină, pînă la sfîrșitul 
anului, numai 351 000 
lei. Acum nu știm cum 
s-or descurca cu ba
nii care, după cum se 
vede, au învățat să-i 
scoată, dacă nu chiar 
din piatră seacă, cel 
puțin din piatră 
var.

Cooperativele agri
cole din Mărgineni, 
Hemeiuși, Letea, Lu- 
izi-Călugăra și Măgu
ra, județul Bacău, au 
hotărit să construiască 
un complex pentru 
creșterea vacilor. în 
această toamnă — du
pă cum relatează co
respondentul nostru 
Gh. Baltă, trebuia în
cheiată construcția 
grajdurilor și popu- 
larea lor. Pe această 
bază. în planurile de 
producție, s-au înscris 
o seamă de venituri 
bănești. Numai că so
coteala de la începutul 
anului nu se mai po
trivește cu realitatea. 
Deși a sosit toamna, 
complexul nu numai 
că nu aduce venituri, 
dar provoacă necazuri

pentru că lucrările se 
află abia la fundație. 
Trustul de construcții 
acuză oficiul de pro
iectări pentru con
strucții în agricultură 
că i-a dat documenta
ția cu intîrziere. Bene
ficiarul reproșează 
constructorilor lipsa 
de organizare a muncii 
pe șantier. Este posibil 
ca ai unii și alții 
aibă dreptate, 
este că nimeni 
se îngrijește de in
tensificarea lucrărilor, 
nici măcar acum cind 
a sosit termenul de in
trare în funcțiune. 
Poate că direcția gene
rală a agriculturii ju
dețene va face lumină 
in acest „complex" — 
nu de vaci, ci de ne
cazuri !
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Traversăm o perioadă In care nu
mărul mereu mai mare a) volumelor 
de debut se înscrie ca o problemă 
□e majoră Însemnătate in activitatea 
principalelor noastre edituri, o în
treagă generație, pină mai ieri necu
noscută, situată departe de jocul de 
tomini și umbre al critlcU, bate la
Porțile afirmării, «ollcilindl atenția 
lectorului asupra mesajului artis
tic. menit vadă lumina tiparului 
intr-o perioadă propice împlinirilor.

Sin tem de citeva luni martorii r- 
panțlei unor tineri scriitori cu un 
pregnant simț și mesaj creator, a 
unor talente preocupate de o mai 
riguroasă selectare a materialului 
poetic și de integrarea acestuia din- 
tr-o perspectiv» a coerenței și dina
mismului interior. Volumele lor au 
un desen conci* și delicat, o anume 
plasticitate a imaginii formată prin 
studiul atent al modelelor românești 
?l străine, remarclndu-se în același 
!tmp prin claritatea și limpezimea 
‘ u rare sint exprimate sentimente 
omenești fundamentale. încărcate cu 
dr; generoase, ele Înmănunchează 

viziuni lirice dense, structurindu-se 
in funcție de primatul - nobil al co
municării, al prezenței distincte in 
contemporaneitate.

Comentariile din 
Wesa literară și 
cotidianâ, plnă-n 
urmă cu citeva 
luni convergente 
in reticența față 
de „inflația po
etică", „genul 
confuz", prolife
rarea plachetelor 
cu versificații e- 
soterice, remarcă 
— cu satisfacție 
— In cazul unor 
debuturi recente, 
o întoarcere la 
-zvoarele adevă
rate ale lirismu
lui. Meritul unor 
volume ca : 
mut“ de Ion Lo
treanu, „Invocă
ri e nimănui" de 
Mircea Dinescu, 
..Punctul de spri
jin" de Nicolae 
Turtureanu. „Ma
rile Eleusii" de 
Horia Bădescu
sau ,-Apeiran" de 
Dinu Flămlnd
este în bună par
te acela de a nu 
eluda dialogul cu 
d ti torul, de a 
concentra com
ponente ale unui 
arpegiu liric per
sonal intr-un u- 
rrivers artistic 
autonomizat, fă
când din poezie o 
opțiune spiritua
lă lucidă.

Venind din zo
ne de preocupări 
diferite și ilus
trând tempera
mente deosebite, 
astfel de scriitori 
au ca date comu- 

prospețimea 
limbajului, o 
nume bucurie a 
creației, un patos 
al tinereții. Poezia __  ,_______ ,
ufidere cu tonus vital ridicat, o mo
dalitate a vocației de a sta de vorbă 
cu ei înșiși și cu semenii.

„Descins pe țărmul de vis" al poe
ziei. ION LOTREANU se remarcă 
printr-o lirică densă, cu valori plas
tice. ce emană senzația de reavăn si 
prospețime, de calmă și firească 
certitudine. Versurile sale din volu
mul „Azimut- (tipărit la „Editura 
Militară"), destul de atent cizelate, 
cu tăietură sigură, intonează fluent 
un imn al creației în forme durabi
le, celebrind patria și eroii al căror 
nimb legendar dăinuie peste veacuri. 
Profesiunea sa de credință cristali
zată la modul simbolic in ..Ars poe
tica" este o pledoarie pentru o artă 
a esențelor vitale necontrariate prin 
artiflciozități : „$i dintre jocuri sfe
rice. fierbinți / Să sorbi, curată, pata 
de lumină...", o artă care să prindă 
trăirea emoțională în strofe limpezi, 
cu transparențe minerale.

Dominat de sentimentul istoriei, al 
secolelor ce s-au petrecut fugare 
peste contururile de baladă ale pa
triei. poetul durează o punte peste 
vârstele timpului între clipa de izvod 
a neamului românesc și aceea de 
astăzi, unindu-le sub semnul coloa
nei brâncușiene avintatâ spre azu- 
ruri. Memoria lui devine un sanctuar 
intre ai cărui pilaștri daltuiți in pia
tră „caldă" și „dură" sălășluiește is
toria unui pămint clasicizat, o Gea 
Mater fecundă, vegheată de umbrele 
prelungi ale strămoșilor. Sub pece
tea unei revărsări de luminozitate și 
optimism. Ion Lotreanu știe să 
exalte trecutul eroic in strofe care 
au farmecul naiv al miniaturilor din 
cronicile medievale, proiectind pe un 
fundal de legendă siluetele străbu
nilor surprinși in vijelioase cavalca
de : ,,Pe-aici treceau strămoșii mei 
călare / Cu orizontul spinzurat de 
sei. / Aceiași plopi se răsuceau sub 
soare / Și-același riu se despletea 
pe stei / (...) / Pe-aici urmașii calcă 
axi agale / $i riul vechi cu solzii 
argintii / Trimite ritmic pașilor ura
te ! Și umbrelor de coame elegii..." 
(„LA POLOVRACI").

între poet și țară există nevăzute 
făgașuri subterane prin care circulă 
sevele unificatoare ale unui ritm vi- 
taL Natura însăși este antropomor
fizată : „l-am șoptit lunii / Să-și 
cearnă tăcerea / Peste pădurile Da
ciei, I Si au tresărit filele galbene / 
Din cărți de istorie. / Le-am spus 
riurilor / Să-ncremenească pentru o 
respirație. / Și m-au privit ochi ro
tunzi / Din adincuri / Le-am spus 
oamenilor să nu uite, / Și frunțile 
poeților s-au culcat / Pe vise înalte. / 
T-am cerut soarelui / Să îmbrățișeze 
statuile, / Și gurile de rai ale pa
triei / S-au rotunjit / In formă de 
:nimău (..REMEMBER"). Evocările 
Istorice sint Îndeosebi fulgurații re
pezi, notații scurte și febrile. Lui 
Decebal, Traian, voievozilor și oște
nilor ii se închină „zidiri" sufletești : 
..N-au murit. Eroii veșnic sint a- 
proape. / (...) / Seva-nflăcărată nu 
se pierde-n luturi, f Ci, întinerită, 
urcă-n ramuri noi. / Steaguri în
cercate se preschimbă-n scuturi, / 
Sîngele eroic arde-n alți eroi. / Pre
țuiesc vitejii care dorm sub hume. / 
Le-am durat în suflet trainică zidi
re" („RECUNOȘTINȚĂ"), in care 
suflul lor vitejesc dăinuie, fiind pre- 

-luat la virsta bărbăției de șiruri 
nesfîrșite de eroi virtuali. Străbătu
tă de înfiorarea tonică a unui gind 
cald, lirica lui Ion Lotreanu incrus
tează cadențe ri Imagini in montura 
metaforei ornante sau a definiției 
plastice. Aceasta tehnică poate a- 
vea uneori efectul unui bumerang, 
fie din cauza expresiei pe alocuri 
desuete, fie a exercițiului stilistic 
ilustrativ, cum e cazul ciclului „Ca
dențe" ce sintetizează majoritatea 
r.eimplinirilor cărții. Impedimentul 
principal este insă picturalitatea ex
cesivă care stinjenește incursiunea 
adincă in stratul fecund al ideilor.

Versurile fluide din „Punctul de 
sprijin", placheta de debut a lui 
NICOLAE TURTUREANU (editată

ne
a-

d- „Junimea'’ ieșeană) denotă o fa
miliarizare cu rigorile prozodiei, to
pind Intr-un vers cantabil interogații 
existențiale șl meditații asupra 
timpului, amintind sensibilitatea sen- 
t'mentala specifica barzilor moldavi. 
Chiar dacă debutantul conturează 
stări de melancolie, efectul nu este 
niciodată crisparea. Trebuie spus 
insA că. deși sint de un stenic lirism, 
versurile poetului au limpezimea 
unor cursuri puțin adinei. O anu
mită înclinare spre oralitate dusă 
pină la volubilitate : „Da, am ajuns, 
trebuie să intrăm / unde e cheia — 
la rine, la mine / atenție cum o în
torci sâ nu se rupi / cfntccul broaș
tei de oțel, da, bine / că ai deschis, 
oh. m-am lovit, nu ride / atenție, 
aici e masa ! <ncă un pa.*, întinde 
miinile, atenție"... ș.a.m.d, regizarea 
atitudinilor, predilecția pentru „poza" 
-tudialH și „poantă 1 („Semne", „Sim- 
băta") implica riscurile discursivită
ții. în cele mai bupe poezii insft 
N. Turtureanu e preocupat de cize
larea limbajului, de rostirea gravă ; 
in viziunea sa cuvintul — vestmin- 
tul sonor al ideii și al pasiunii — 
trebuie adus la incandescență : „Cu
vintele sâ ardă înainte / de-a le gin di 

de-a le fi rostit" („CUVINTELE ).

POEZIA
un act
lucid

O

SI9

bolurilor lor cu mesaje de mai preg
nantă actualitate și semnificație nr 
avea darul să releve In dimensiuni 
mai exacte talentul șl originalitatea.

Un debutant cu o formație aparte 
— printre cei discutați in aceste rîn
duri — este DINU FLAMÎND, au
torul volumului „Apeiron" (editura 
„Cartea RomAnească"), cunoscut deja 
din presa literară In dubla ipostază 
de critic si poet. De la un spirit 
obișnuit ’A privească dinăuntru poe
zia, disecindu-i sursele emoționale, 
ne-am fl putut aștepta la o lirică 
prin excelc-nță făcută, construită ce
rebral. Surpriză 1 Autorul nu 
metamorfozează uscat concepția lui 
Anaxlmandru, filozoful din Milet 
care propunea ca esență a lumii 
„npelronul", materia Infinită în veș
nică mișcare. Emoția nu izvorăște at it 
din ideație (tentativele, cite sint, e- 
șueazA implacabil I), cit din afect, 
dlntv-o alchimie a visului de sorgin
te tipic romantică.

în „Apeiron", lumea este luată or
ganic In stăpinire. Versurile freamă
tă de o beatitudine vegetală, in a- 
dincuri e ritmul greu, difuz, pc care 
G. Călinescu l-ar fl numit „al ma
teriei In viguroasă agregație". Tă
ceri, simfonic punctate, înscriu pau

ze in acest tumult, 
mut, stăpinit prin 
melos. Precum 
Orfeu, poetul su
pune prin cint 
materia : „...pe-o 
insulă de muzici 
suspendate / un 
organist la curți 
indite. / / Atita 
muzica, să fii in 
sferă / singur stă- 
pin pe-atita des
trămare" ; păcat 
însă că uneori nu 
e stăpinit șuvoiul 
verbigen. extazul 
declarativ : „O.
genul triumfal ! I 
un organist ne-n- 
dună. / ati1 ea go
luri umplem îm
preună. / Otravă 
de poem prin 
vena cavă, / con
stant poem aflat 
sub presiune / ce
nușă proaspătă a- 
runcă-n goluri / 
cind păsările 
Phoenix stau bol-

Poetul 
stapinește 
tentațiile

angajat
ÎNSEMNĂRI pe marginea unor volume de debut

este pentru ei o

se

Apele liricii sale sint calme, cu ușoa
re irizări elegiace ce sugerează un 
cvasi-imperceptibil freamăt inte
rior. Ca si in „Azimut", întâl
nim același sentiment de consub
stanțialitate cu istoria pămintului 
germinai al țării : „Patrie, scoică 
nutrită de Marea Făgăduinței, / in 
tine ne-nchidem ca intr-un pintec, / 
cum in străbuni ni s-au închis pă- 
rlnții / și binele noastre sint plinset 
și cintec" („DE PATRIE"). Liricul se 
simte urmașul cronicarilor, al stră
bunilor daci care ne-au 
printre constantele etnice definito; 
aderența necurmată la 
încercată terra felix, 
lauda discret patetică a
— Românie pitorească
— pe care o contemplă 
perspectivă optimistă 
Atlat intr-o căutare romantică 
chipului propriu, poetul e un arheo
log ce parcurge retrospectiv milenii
le : „Iarăși cobor cărarea spre gene
ze. / cu iarba fiarelor veac după veac 
deschid / pină aud cum caii încep ca 
să necheze / din plinsul Sarmisege- 
tuzei zid- („IN CAUT AREA UNUI 
CHIP"). Ca și Ion Lotreanu, autorul 
..Punctului de sprijin" are vocația 
coboririi in istorie și legendă, in 
neguri temporale și în mit. Sub pana 
lor, trecutul aruncă strălucirile poli
crome ale întruchipărilor contempo
rane. iși dezvăluie — in buna tradiție 
a poeziei patriotice românești — 
sensuri noi, virtualități fundamentale. 
Izbinzile și jertfele înaintașilor care 
ne-au aureolat istoria sint tălmăcite 
artistic cu vigoare expresivă. Mai 
puțin energic, cu stări emoționale 
minate pe alocuri de deliberări timi
de, festiviste, este insă lirismul isto
riei prezente. O implicare accentua
tă a poeților amintiți în spiritua
litatea contemporană, învestirea Sim

transmis 

această greu 
surprinsă in 
Țării de Sus 
in miniatură 
grav, dintr-n 

și solară, 
a

nave". 
nu-și 
încă ___
„profunzimii", ale 
verbului „iniția- 
tic". Accentele 
memorabile răsar 
acolo unde miza 
intelectualistă ce
dează pasul sen
timentului neme
diat, precum în 
„Tîrziu, copilă
ria" : „Tîrziu co
pilăria reveni ' 
cind, izbăvit, pri
veam spre .um
bre / mai ma
tur: / (...) / Tir- 
ziu, copilăria, cind 
s-ar cere / in dis
cipline aspre să 
m-adun. / Mai de
geră uitat ini măr 

pe creangă / încet grădinile se trag 
afund / spre curțile pămintului bru
mate". melancolică rememorare a 
virstei condorilor sau in elegiile ero
tice delicate („Vegetală", „Revers" 
ș.a.) cu tonuri de gazel.

Modelele lui Dinu Flămind iși tră
dează citeodată prezența prin acor
duri preluate aproape tale-quale ; 
astfel identificăm sugestiile muzica,e 
bacoviene din „Lacustră" : „De-atitea 
nopți adaose visez / s-a erodat sub 
visul meu planeta", accente barbie
ne : „Planeta albă luminind in sine / 
spre miezul alb din care s-a dedus '. 
sau ecouri blagiene („Băiatul cu sa
lamandra") cărora nu li se inculcă 
o mitologie personală.

împlinirile scrisului acestor autori 
pot fi potențate ulterior, printr-o 
largă deschidere față de pulsația 

w vieții și problematicii epocii noas
tre, prin extinderea ariei de ' 
vestigație. Abordarea frontală, me
ditația lucidă, matură, asupra 
trebărilor și confruntărilor primor
diale specifice omului realităților 
noastre efervescente oferă nelimitate 
surse de inspirație. Integrarea totală 
a făuritorilor de valori spirituale in 
efortul conjugat al celor ce plămă
desc — acum și aici — contururile 
viitorului, trăirea angajată a actului 
creator sint garanțiile perenității me
sajului pe care-1 vor adresa uma
nității. Tensiunea spirituală, peisajul 
moral, climatul de libertate respon
sabilă și patos constructiv fără pre
cedent în care trăim, iată numai ci
teva din orizonturile de certitudine 
care pot și trebuie să le fertilizeze 
relieful artistic.

in-

in-

Ioan ADAM

Se apropie deschiderea unui nou an universitar. Un ase
menea moment prilejuiește, in lumina recentelor docu
mente de partid, a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la sarcinile în domeniul ideologiei, 
evaluarea și reevaluarea principalelor aspecte ale muncii 
universitare. In rindurile de 
probleme privind biblioteca 
studentului.

față, ne oprim asupra citorva 
— laboratorul permanent al

...Să vedem mai întîi 
cite cărți sd citesc pe zi 
in această adevărată uzină 
de informații care este 
Biblioteca centrală univer
sitară ,,M. Eminescu" ? 
Răspunsul nu întirzie : pe 
cită vreme afluența citito
rilor crește continuu, de 
la o zi la alta cu cit se 
apropie o sesiune de exa
mene, numărul volume
lor solicitate... scade cel 
puțin cu aceeași frec
vență. De pildă, in luna 
mai numărul tuturor vo
lumelor solicitate la B.C.U. 
a fost cu peste 15 la sută 
mai mic decît in luna pre
cedentă. iar in primele două 
decade ale lunii iunie nu
mărul solicitărilor a scăzut 
aproape de două ori compa
rativ cu perioada corespun
zătoare a lunii mai, cu toa
te că afluența cititorilor a 
crescut continuu. „Cheia" 
acestor paradoxuri o dă 
faptul că o mare parte din 
timpul lecturii individuale 
studențești este consumat 
cu parcurgerea notițelor 
— uneori nu numai incom
plete. dar și eronate — 
luate In ’grabă la cursuri, 
sau in cel mai bun caz prin 
consultarea lucrărilor nu 
de primă mină in însușirea 
specialității. Este încă destul 
de redus numărul studenți
lor care caută in bibliotecă 
să adincească in tot tim
pul semestrului problemele 
teoretice predate. O bu
nă parte dintre studenți 
sc- rezumă încă ’* 
tura cubului șî. 
cursul

la lec-
____  ... cu con-
concepției limita-

tive a unor cadre di
dactice cu privire la veri
ficarea pregătirii, reușesc 
să perpetueze un asemenea 
sistem de lucru superficial. 
„Faptul că în sesiunea de 
examene aproape 90 la sută 
dintre studenții sălilor 
noastre de lectură — ne 
spunea pe bună dreptate 
tovarășul Grigore Botez, di
rectorul Bibliotecii centrale 
universitare — se rezumă 
doar la citirea cursurilor 
sau a notițelor are o con
secință, după părerea mea, 
mult mai amplă : alienarea 
conceptului însuși de bi
bliotecă. Biblioteca iși pier
de înțelesul de instituție de 
cultură devenind o simplă 
sală de lectură. Puterea 
de iradiere spirituală a in
stituției scade enorm".

Să părăsim pentru citeva 
momente discuțiile despre 
lecturile sesiunii și să ve
dem ce altceva in afara lu
crărilor de strictă speciali
tate citesc studenții, îndeo
sebi viitorii ingineri, pe 
parcursul anului, adică in 
perioada cind dezideratul 
pregătirii multilaterale iși 
află principalele sale posi
bilități de realizare, la- 
tă-ne la Institutul politeh
nic a cărui bibliotecă exce
lent dotată și organizată 
cuprinde pe lingă lucrările 
de specialitate, din care a- 
proape un 6fert in limbi 
moderne, un fond de 10 000 
lucrări beletristice și de 
cultură generală. Cite din 
acestea sint utilizate ? Ci
teva date operate in cata
logul sălii de lectură „B" ;
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I ____________________
j FESTIVAL — 9; 11; 13
1 21, FEROVIAR — 8.45;
1 16; 18.30, 20,45.
1 • După vulpe :______
1 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
’ SIOR — 9; 11,15; 13,30 
l 20,30. MODERN — ' 
i 16; 18,15; 20,30.
I • Cromwell : CENTRAL — 10; 
’ 13.30; 16,45; 20, MELODIA — 9; 
ț 12,30; 16: 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
1 16; 19,30.
, • Parada circului : TIMPURI NOI
) — 9,30; 11.15; 13; 14,45; 16,30, M1O- 
j RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
) • Chopin In Polonia ; Eu, omul ;
4 Vara printre ghețuri ; Meșterii din
1 Iran : TIMPURI NOI — 18.30; 20,15.
4 • Asediul : ARTA — 15,30; 18;
’ 20,30.
i • Tick, Tick, Tick : i
I 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
I REASCA — 15,30; 18;
’ • Galileo Galilei : CINEMATECA 
' ’ --------- - 9: 11,15; 13,30; 16;

cine a
• Cermen : VICTORIA — #; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tabla viselor : l.UMINA — 9—16 
In continuare ; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Aricii se nasc fără țepi : 11,30; 
13,45, Romco și Juliet* — 16; 10,30; 
DOINA.
• Frații : BUZEȘTI — 15,30; 18; 
20,15, MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
• Aeroportul : SCAI,A — 10; 13,30;
17; 20.30, CAPITOL — 9; 11,30;
14,15; 17; 20, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 20.
• Așteptarea : CIULEȘTI — 15.30; 
17.45; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• ( ele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : DACIA — 8,30— 
20,30 in continuare.
• Marele premiu : PATRIA — 
9.30; 13: 16.30; 20.
• Start la moștenire : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
——.........................  13; 15; 17; 19;

11,15; 13,30;

BUCUREȘTI — 9;

. W ..........
\ (sala Union) — 
’ 18,15; 20,30.

9:
18,15; 
13,30;

GRIVIȚA — 
i; 20,30, FLO- 
20,30.

l ;• Boxerul : DRUMUL SĂRII — 
* 15,30; 17,45; 20.

• .Articolul 420 : BUCEGI
l 16; 19,15, VOLGA — 9;
' 19,15, AURORA' — 9
l 19,30. FLAMURA — 9;
' 19,30.
i • Brigada d'-------
’ VIITORUL — xu.uv, 1O,
4 POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
’ « Hello, Dolly ! : TOMIS -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
î

divers# în alertă :
- 15,30; 18; 30,15,

. • neno, i»ouy • ; iumio —
1 12,30; 16; 19,30.
. • Eu sint Jerom : UNIREA —
t 15,30; 18; 20,13.
i • Omul orchestră : ÎNFRĂȚIREA 
\ ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
4 20.
ț • Floarea soarelui : LIRA — 15.30;
4 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
' • încrederea : VITAN — 15,30; 13;
I ■■■■

1
I

I
I
I
I
I
I

20,15.
e Simon Bolivar : CRINGAȘI —

ț 15,30; 18: 20,15.
1 • Direcția Berlin : FLACARA —
l 15,30: 18; 20,15.
’ • Un loc pentru îndrăgostiți : 4 
l PACEA — 15,45; 18; 20. ’
’ • Cîntărețul buclucaș : RAHOVA ț 
l — 15.30; 18; 20,15. ’
’ • Greșeala fatală : PROGRESUL l 
\ — 15,30; 18; 20,15.
' • Riscul : LAROMET — 15,30; \
ț 17,30; 19,30.
. • O floare și doi grădinari : FE- l
\ RENT ARI — 10: 15.30; 19.

!------------' teatre i 
jj
l • Opera română : Giselle — 19,30. ’
' • Teatrul „Ion Creangă" : Roata i 
i morii — 16. '
' • Teatrul satirie-muzical „C. Tă- t
i nașe” (sala Savoy) : Sonatul Lunii '
’ - 19.30. \

!------------ i
j tv ;
I " ' ..... —
l 16,10 Deschiderea emisiunii. Fotbal, l 
' Spartak Trnava — Dinamo ’

I 
I 
I 
I

Bucuiești. (Meci retur in l 
„Cupa campionilor euro- ’ 
peni”). Transmisiune directă 4 
de la Trnava. Comentator 
Cristian Țopescu. \

18,00 Polo pe apă : România — ,
U.R.S.S. ț

18,30 „Contemporanul la 90 de , 
ani". Prezintă prof. univ. dr. ț 

i Dlmltrle Păcurariu. i
ț 18,50 Confruntări. Responsabilita- j 
i tea Individuală în sistemul '
I conducerii colective.
4 19,10 Tragerea Pronoexpres.
l 19.20 1001 de seri.
I 19.30 Telejurnalul de seară. 
’ 20,00 Ancheta TV.
1 20,40 Teleclnemateca : 
’ familiei Amberson'

I 
I 
I

„Declinul l
Premieră ’ 

l pe țară. Regia Orson Welles. I
‘ Cu : J. Cotten, Dolores del ’
i Rio, Tim Holt, Ann Baxter. I

22,15 Teleglob : Imagini din R. P. ;
l Chineză. Reportaj filmat de 1
’ Vasile Constantin șl Ovidiu '
4 Drugă.

22,35 Refrene fără vîrstâ. Cintă .
\ Anca Dumltrlu, Mirabella ț
i Dauer și Georges Brener,
ț 22,50 Telejurnalul de noapte.
4

I
I
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Spectacole teatrale

pe micul ecran
în ultimele săptâmini, 

redacțiu teatrală a televi
ziunii a prezentat o sultă 
de premiere originale, 
parte realizate pe baza 
unor texte scrise special 
pentru teatrul T.V., parte 
adaptind și valorificind 
opere de prima mărime 
din dramaturgia clasică 
sau contemporană. Cite
va dintre ele ne-au reți
nut atenția in chip spe
cial, întrucit ilustrează 
direcțiile cele mai favora
bile de. evoluție a teatru
lui de televiziune către 
configurarea unui profil 
distinct, corespunzător 
sarcinilor sale culturale și 
educative.

Ni s-a părut semnifi
cativ, bunăoară, faptul că 
majoritatea pieselor care 
atestă posibilitățile tele
viziunii de a-și crea o 
dramaturgie proprie, cu 
parametri specifici, și de 
a o pune în valoare in 
mod elocvent, iși aleg 
aria de inspirație din lup
ta glorioasă a poporului 
român, condus de parti
dul comunist, pentru li
bertate, pentru demnitate 
națională, pentru socia
lism. „In vintul de pri
măvară". piesa Letiției 
Papu distinsă la recentul 
concurs de scenarii tea
trale. a reînviat un epi
sod din activitatea revo
luționară a unui grup de 
adolescenți in anii ilega
lității partidului. Eroismul 
anonim al tinerilor luptă
tori, romantismul și spiri
tul lor de sacrificiu, toa
te acestea grefate pe sen
sibilitatea virstei, pe far
mecul primei intilniri cu 
dragostea, pe calda poezie 
a adolescenței — strivite 
de aripa neagră a războ
iului. s-au constituit in
tr-o imagine de reală pu
ritate și căldură. Pină și 
cele citeva naivități stre
curate in discursul dra
matic, cele citeva mo>i- 
vații psihologice firave 
s-au estompat sub vălul 
de adevăr și de patetism 
care acoperă întregul 
edificiu al piesei. Tinărul 
regizor Tudor Mărăscu a 
evidențiat cu inteligență 
însușirile telegenice ale 
scrierii Letiției Papu, aiit 
prin realismul locurilor 
de acțiune, prin dinamis
mul și dramatismul mon
tajului cil — mai ales — 
prin insistența cu care a 
scos in relief psihologia 
eroilor. l-am reproșa 
doar excesul de febrilitate 
pe care l-a imprimat unor.

personaje, cărora nu le-a 
mal acordat răgazul să 
mediteze, să „primească" 
replicile partenerilor, să-și 
nuanțeze reacția. Mai 
vizibilă la Victor Mavro- 
dlneanu, această febrili
tate exagerată a marcat 
pe alocuri și evoluția — 
meritorie in ansamblu — 
a partenerei 3ale, Tamara 
Crețulescu. Ion Cara- 
mitru, Virgil Ogășa- 

Adrian Georgescu, 
Vall Voiculescu-Pepino, 
C. Dlnulescu. Florin Zam- 
firescu au dat chip unor 
personaje vii, autentice, 
tratate realist și convin
gător.

Un alt scenariu, „Comu
niștii" de Ion Marina, de 
asemenea selecționat prin 
concurs, se plasează a-

nu.

iat printr-o naivă „lovi
tură de teatru", le-a pus 
în față piedici insurmon
tabile...

Oricum, merită relevat 
efortul televiziunii de a 
stimula crearea de scena
rii originale. Conșllenți că 
orice început nu poate fi 
lipsit total de neîmpli- 
niri, să reținem deci ecoul 
pozitiv al orientării sale 
mai ferme către piese și 
scenarii cu Iernatică ma
joră.

Adaptarea celebrei co
medii a lui Vasile Alec- 
șandri „Iașii in carnaval" 
a reprezentat o altă di
recție a teatrului T.V. : 
revalorificarea, cu mij
loacele proprii televiziu
nii, a dramaturgiei cla
sice românești. Verva sa-

Cronica televiziunii

sa

proximatfv in aceeași 
zonă tematică, progra- 
mindu-și. sâ țeasă o in
trigă vie și tensionată in 
jurul acțiunii de sabotare 
a unui depozit de benzină 
german, in anii războiu
lui. Obținerea cu oare
care abilitate a „suspen- 
s“-ului dramatic (sporit 
și prin intervenția de 
certă profesionalitate a 
regizoarei Domnița Mun
teanul a izbutit să voa
leze pină la capăt defec
tele de structură ale sce
nariului. insuficienta
adincime psihologică, fra
gilitatea „trucurilor" prin 
care progresează acțiu
nea, desenul caricatural 
și inadecvat al unor per
sonaje. Eforturile unor 
actori de primă mărime — 
Emanoil Petruț, Cost el 
Constantin. Dem Savu, 
Ștefan Bănică, Mihaela 
Dumbravă — au compen
sat intrucîtva aceste scă
deri, oferind, finalmen
te, un spectacol apt sâ 
rețină interesul telespec
tatorilor.

Ceea ce. . din păcate, 
n-au mai izbutit Cristian 
Munteanu, Ion Marines
cu și Florian Pitiș, regi
zorul și — respectiv — 
interpreții . principali ai 
scenariului „Călătorie în 
noapte" de Ion Șeitan, că
rora inconsistența acestui 
lung dialog in gol. înche-

tirică a lui Alecsandri, 
precizia tipologică, factu
ra populară a comicului 
său și-au găsit in această 
comedie una dintre cele 
mai fericite expresii, care 
justifică integral succesul 
mereu nedezmințit al 
dramaturgului. Spectaco
lul lui Dan Nasta a pua 
în lumină aceste virtuți, 
reînviind spiritul tradi
țional al montărilor Alec
sandri și, in același timp, 
adăugindu-i roadele unei 
viziuni substanțial moder
ne, respectuoase în sen
sul adine al cuvintului. 
Regizorul și-a gîndit spec
tacolul ca pe o reprezen
tație de epocă, intr-un 
teatru cu lămpi de gaz, 
cu decoruri pictate, cu 
culise in perpetuă agita
ție (decorurile lui Dan 
Cioca și costumele Rodi- 
căi Hanagic) și — mai 
aies — cu prezența in 
„stal" a unui public pe 
jumătate in carne și oase, 
pe jumătate desenat, ale 
cărui reacții fac parte in
tegrantă din spectacol. 
Un grațios „joc de-a tea
trul", care n-a diminuat 
nici o secundă intențiile 
satirice ale piesei, ci dim
potrivă le-a acordat flu
ență. adevăr și actuali
tate. O distribuție cu
prinzind pe cițiva dintre 
cei mai înzestrați actori 
de comedie ai teatrelor 
bucureștene — /Yurel

Giurumia. Jana Gorea, ' 
Cornel Vulpe, Ioana Ma- 
nolescu, Vasillca Tasta- 
man, FlOrlan Pitiș, Mihai 
Mereuță, Draga Olteanu, 
Ovidiu Moldovan, — a 
realizat cu precizie și cu 
evidentă plăcere ideea re
gizorală, intr-un spectacol 
care a redemonstrat tine
rețea și vitalitatea eternă 
a comediilor lui Alecsan- 
dri.

Oarecum in același sens 
al revalorificării unor 
texte temeinic instalate 
in conștiința noastră tea
trală, adaptarea pentru 
televiziune a cunoscutei 
drame a Luciei Demetrius 
„Trei generații" s-a bucu
rat in chip evident de o 
atenție specială. Sub ba
gheta regizorului Nicolae 
Motric, distribuția a reu
nit nume dintre cele mai 
prestigioase, reprezentlnd 
toate generațiile de actori, 
de la Sandina Stan și 
lorna Dimitriu pină la 
tinerii Mihaela Dumbravă 
și Ovidiu Schumacher, 
intr-o montare cursivă, 
echilibrată, care a pus in 
lumină cu elocvență atit 
mesajul social, de o ne
obișnuită limpezime și 
actualitate, cit și rafina
mentul analizei, al rela
țiilor. al motivațiilor psi
hologice. Au lipsit doar 
citeva accente dramatice 
mai pronunțate care să 
puncteze pe alocuri cursul 
prea lin al evenimentelor. 
Un ritm mai viu, mai ten
sionat, dozat cu mai mul
tă precizie, ar fi putut 
transforma această repre
zentație îngrijită intr-un 
eveniment T.V. Oricum, 
citeva evoluții actoricești 
— mai cu seamă creația 
Mihaelei Dumbravă și 
cea a Catiței Ispas — au 
fost memorabile, adevă
rate date de referință in 
istoria piesei și a inter
pretărilor el.

în ambele sale direcții, 
teatrul T.V. se dovedește, 
așadar, a se afla pe un 
drum fertil, deși nu pe 
de-a-ntregul lipsit de ezi
tări și erori. Așteptăm, 
mai ales, semnele mai 
consistente ale unei a 
treia direcții, cea mai im
portantă din toate: aceea 
a dramaturgiei de actua
litate nemijlocită, care:~ 
să dea ființă artistică 
problemelor omului con
temporan, in lupta sa 
pentru edificarea noii so
cietăți.

Sebastian COSTIN

în ziua de 1 martie, o sin
gură carte beletristică din 
totalul de ei2 împrumuturi; 
a doua zi, 5 cărți din cele 
560 de împrumuturi ; pe 
ziua de 5 martie, 3 cărți din 
cele 329 împrumuturi. In 
așa fel incit pe săptămîna 
1—7 martie au fost solici
tate 33 cărți beletristice și

tantului fond de lucrări cu 
profil tehnico-științific re
dactate in limbi străi
ne ; intr-un alt cata
log. cel al sălii de lec- 
................ 150 

fond 
luat

tură „A", cuprinzind 
de locuri și un bogat 
bibliografic găsim — 
la întîmplare — consem
nat : simbătâ, 10 aprilie, au

v

Lucrările 
simpozionului 

național de imunologie
Marți dimineață au început în Ca

pitală lucrările primului Simpozion 
național de imunologie, organizat de 
Academia de științe medicale, la 
care participă numeroși specialiști din 
țară, precum și oaspeți de peste ho
tare.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de acad Aurel Moga, președintele 
Academiei de științe medicale.

Timp de două zile.'participanții vor 
dezbate probleme actuale din dome
niul imunologiei și geneticii și vor 
înfățișa stadiul cercetărilor efectuate 
in ultimul timp de imunologii din 
țara noastră. (Agerpres)

mate pe parcursul celor 4—5 
ani de studiu facultativ al 
limbilor străine — ne răs
punde lector universitar 
Sever Mihăilescu, șeful ca
tedrei de limbi moderne de 
la Institutul politehnic. La 
aceasta contribuie șî fap
tul că multe cadre didac-

I

Lucrările Conferinței internaționale 
consacrată poluării accidentale 

a apelor interioare
Marți, în cea de-a doua zi a lucră

rilor Conferinței internaționale Con
sacrate poluării accidentale a apelor 
interioare, organizată in Capitală de 
Biroul regional pentru Europa al Or
ganizației Mondiale a Sănătății, par- 
ticipanții au dezbătut o serie de pro
bleme legate de efectele poluării ac
cidentale asupra schimbărilor ecolo
giei apelor și asupra capacității de 
autoepurare a acestora.

Au fost discutate, de asemenea.

dialogul profesor — student 
se poartă cel mai adesea in 
spațiul restrins al unei ac
tivități zilnice și mal puțin 
asupra aspectelor de du
rată ale pregătirii unui spe
cialist ș.a.m.d. Toate aces
tea sint adevărate, dar in e- 
gală măsură se poate adău
ga conceperea și elaborarea

Biblioteca in universul
spiritual al studentului

însemnări din Centrul universitar lași

de cultură generală din to
talul de 2 979 de împrumu
turi ; iar in a doua, a treia 
săptămină, ca și in lunile 
următoare situația nu dife
ră aproape deloc. Desigur, 
este pe deplin legitim ca 
studentul să-și consacre 
majoritatea covîrșitoare a 
timpului și eforturilor spre 
însușirea specialității ; a- 
ceasta nu înseamnă insă o 
neglijare cvasi-totală a im
portanței dobindirii unei 
culturi multilaterale, demnă 
de un autentic intelectual.

Situația nu e cu nimic 
mai bună nici în ceea ce 
privește utilizarea impor-

fost consultate de către cei 
citeva sute de cititori 16 
cărți in limbi străine, marți 
20 aprilie s-au eliberat 22 
asemenea cărți, din totalul 
de 553 împrumuturi, vineri 
23 aprilie — 32 cărți din 
cele 542 împrumuturi. Si 
totuși, aici e o situație 
„bună" în raport cu alte 
săli de lectură unde rubri
ca „cărți 
taloagele 
reprezintă 
țiu alb.

— Cum 
•ituație ?
- Prin

străine" din ca- 
imprumuturilor 

adeseori un spa-

explicați această

___ mentalitatea și 
obișnuința studenților, for-

tice recomandă bibliografie 
străină, dar aproape nimeni 
nu verifică parcurgerea ei.

Ajungem astfel pe tere
nul unei probleme 
nale : cultivarea 
studenților, ca mod 
mental al existenței 
toare. în acest 
se șl dezbate astăzi 
cercurile universitare fap
tul că, în ciuda tutu
ror recomandărilor, pre
legerea a rămas astfel con
stituită Incit aproape in-, 
treg conținutul ei e subiect 
de examinare și prea pu
țin o Invitație la studiul 
individual suplimentar ; că

cardi- 
lecturii 
funda

tor vii— 
serts 

in

bibliografiei universitare, 
adevărată carte de vizită a 
profesorului — cum se ex
primau, pe bună dreptate, 
mai mulți interlocutori.

Adevărul acestei expresii 
este și mal pregnant in ca
zul științelor sociale, unde 
o serie de cadre didactice, 
in loc să la parte, fie și prin 
simple propuneri făcute bi
bliotecilor, la îmbogățirea 
rapidă și permanentă a fon
dului de cărți cu cele mai 
noi lucrări marxist-leninls- 
te, bogat reprezentate in 
peisajul editorial românesc, 
recomandă spre lectură 
doar cursul propriu, din

efectele poluării în domeniul agricul
turii și irigațiildr, precum și in pisci
cultura.

In cursul după-amlezii, participan- 
ții la conferință au examinat efectele 
poluării accidentale a apelor asupra 
industriei și a economiei în general, 
precum și metodele de detectare și 
analiză a substanțelor poluante.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

să nu ci-teama ca studenții ... ..
tească materiale depășite.

Așadar, contribuie o listă 
bibliografică la structurarea 
virtuală a unei imagini a 
disciplinei respective, cu 
tot ce are ea mai reprezen
tativ, dar și mai nou, mai 
viu, mai pregnant ?

— Nu sint de acord cu 
optica studentului comod 
care aleargă după acel tip 
de „lucrări ajutătoare" de 
natură să-i furnizeze de-a 
gata sinteze generale, să-1 
scutească de necesitatea a- 
profundării 
specialitate 
prof. dr. Constantin Ciho- 
daru, decanul Facultății a- 
mintite. Cu atît mai mult cu 
cit studiul individual repre
zintă pîrghia esențială in 
pregătirea universitară și o- 
rice falsă îngăduință mani
festată aici ar încuraja con
cepția minimului efort. Și 
apoi nu uitați un alt fapt : 
studenții cursurilor fără 
frecvență, cei mai mulți, nu 
au la îndemînă biblioteci 
cu toate lucrările indicate. 
Cind vin aici trebuie să ci
tească cit mai mult, să a- 
profundeze cunoștințele pre
date la curs. Ceea ce nu se 
împacă cu simpla răsfoire 
sau cunoașterea fizică chiar 
a unei „lucrări ajutătoare".

Așa este. O asemenea de
finire exemplară a studiu
lui bazat pe cunoașterea 
surselor ne scutește de ori
ce comentarii în favoarea 
lecturii aprofundate și de 
largă referință, ca cel din
ții atribut al viitorului spe
cialist.

Am lăsat la urmă, pen
tru că pot fi formulate mai 
concis, unele aspecte ce țin 
doar aparent numai de teh
nica biblioteconomică, in 
realitate ele configurând 
probleme esențiale d<- d fu
ziune a culturii și tocmai

lucrărilor de 
- ne spune

de aceea se cer rapid și in
tegral rezolvate. Este vor
ba de circulația insuficien
tă a lucrărilor noi, aflate în 
exemplare reduse, in cu
prinsul bibliotecilor univer
sitare. în legătură cu acest 
aspect, directorul B.C.U.- 
ului ieșean făcea pe drept 
cuvînt observația că mai 
ușor pot fi împrumutate 
unele lucrări de la distanțe 

de mii de kilometri decît de 
la Biblioteca Academiei sau 
de la Biblioteca centrală de 
stat. O remarcă confirmată 
statistic : în timp ce cărțile 
solicitate de la începutul fi
nului de peste hotare au 
sosit în proporție de a- 
proape 90 la sută, qele pri
mite din țară nu se ridică 
peste 17 la sută față de nu
mărul celor cerute prin 
adrese. O altă problemă de 
înțeleaptă politică bibliote
conomică este și repartiza
rea fondului existent de 
cărți cu un simț mai acut 
al necesarului, în așa fel 
îneît să nu se mai întîlneas- 
că situații de felul celor e- 
xistente și la Iași, unde Bi
blioteca Facultății de filolo
gie duce lipsa unora dintre 
lucrările de strictă specia
litate, cu toate că unele 
dintre acestea stau neulili- 
zate, doar la circa 200 m, 
în fondul documentar al bi
bliotecii. Institutului peda
gogic. Demne de reținut ni 
se par și propunerile mai 
multor studenți privind în
ființarea sau extinderea 
unor secții de proiectare a 
microfilmelor care să ofere 
o documentare suplimen
tară.

Biblioteca universitară 
poate într-adevăr. să-și 
îmbogățească și pe această 
cale universul spiritual, 
poate să propage și mai 
intens acumulările culturii.

Mihai IORDANESCU
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OMUL FA ȚĂ IN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI^

„Cea mai mare datorie 
a omului e să-și facă 

datoria din simplă 
datorie"

O emoționantă cronică despre tineri ce și-au dat viața 
pentru patrie, consemnată de fostul lor învățător

SCRISOAREA UNUI VETERAN DE RĂZBOI ace 
meritul de a mă fi pus In relație directă cu ,,o preo
cupare ce-i face cinste1' lui Alexandru Croitoru, învă
țător pensionar din Țândârei — Ialomița. „Cu oste
neală și migală, dar mai ales cu focul ini
mii — glăsuia scrisoarea — el a adunat intre 
coperte de caiet documente, fotografii, scrisori, date 
biografice despre fii ai comunei Ivești, județul Vaslui, 
căzuți eroic ca țara să trăiască liberă și in pace. Unii 
au îmbrățișat țarina și s-au topit in ea la Oradea și 
Cărei in 1944, alții la Budapesta și Banska Bystrica in 
1945... De fapt, o dată ce bătălia respectivă și-a ciștigat 
dreptul la eternizare, eroii nici nu se mai numără, se 
orindulesc doar in constelații : cei de la Posada, cei de 
la Războieni. Călugărenl. Plevna, Mărâșești, Oradea, 
Zvolen... eroii ii purtam în oasele și In singele nostru, 
sint in brazda pe care ne înălțăm, și Alexandru Croi
toru s-a vrut cronicar al unul pumn de viteji".

ÎNTR-O DIMINEAȚA, am poposit la Țândărei-gară. 
De cum le-ani călcat pragul casei. Alexandru și soția 
sa. Maria Croitoru. amindoi învățători pensionari, m-au 
Îndemnat să le văd gospodăria în care s-au retras acum 
la bătrinețe, să-mi dau seama cum trăiesc. ..Nu ne lip
sește 8bsolut nimic, mărturisea femeia cu glas blind, 
avem locuința noastră, e frumușică, nu-i așa ? — avem 
oleacă de grădină, și ceva vie avem, vinul nostru are 
gust de șampanie, că se pricepe omul meu. dacă s-ar 
duce la un centru de vinificație ar lua premiu... îndată 
o să vă' convingeți. Rău e că sintem singuri, nemin- 
giiați, ne țiuie singurătatea in urechi. N-am avut noroc 
de copii și e groaznic".

Din vorbă in vorbă am ajuns la ..Cartea eroismului 
comunei Ivești" — cum și-a intitulat Alexandru Croi
toru caietul de care pomenea veteranul. Se adaugă, de 
altminteri, celor 113 caiete, insumind 11 300 de file pline 
cu de toate, poezii, schițe, povestiri — unele decupa* -' 
din revistele și ziarele care l-au publicat — pagini de 
jurnal, maxime și cugetări — culese, după proprîa-i 
destăinuire, de „un bâtrin cu drumuri lungi in urma sa".

— Cum s-a născut ideea alcătuirii „Cărții eroismu
lui" ? — l-am întrebat.

— Ca învățător, primăvara, cum dăde3 co'tul ierbii, 
duminica sau seara, mă duceam cu copiii și sădeam 
flori la monumentul eroilor, văruiam pomii din preai- 
ma lui, săpam. Iar cînd codrul și eimoul înverzeau, îm
pleteam coroane și le depuneam acolo. La 9 Mai. 
cetățenii comunei ?e stringeau la monument cu mic. eu 
mare, cei mai buni copii Ia carte și la purtare făceau 
de gardă, corul școlii intona cintece patriotice, se re
citau poe2ii. Totul era un prinos de recunoștință adus 
soldaților cunoscut! și necunoscut! intrați in nemurire. 
Durerea din sufletele îndoliate era alinată de o cre
dință robustă că viața celor prezenți. cu toate înălță
rile ei, cuceririle de care ne bucurăm n-ar fi fost 
posibile și fără jertfele celor pieriți, că pildele eroilor 
vor străluci de-a pururi ca niște luceferi. Ceremoniile 
Ecelea. cu vibrantul lor fior, mă emoționau pină Ia 
lacrimi. Povesteam copiilor întimplărl de pe frontul 
antihitlerist pe care le reținusem din discuțiile cu oa
menii și din lecturi, voiam ca ei să recunoască în micile 
mele istorisiri pe părinții și pe frații lor. Dar ceva 
precis, documentat nu se știa despre flăcăii comunei 
Ivești, morți in războiul antifascist Si atunci m-am 
apucat de treabă... Cc-i care mi-au întins intîia mînă 
au fost școlarii mei. copiii aceia cuminți și respectuoși, 
mereu cu întrebarea pe buze.'vai ! cu ce interes își 
investigau părinții — și așa au ieșit la iveală fapte im
presionante. virtuți viguroase crescute pe tulpina vîn- 
joasâ a dragostei de țară.

RĂSFOIESC „CARTEA EROISMULUI". Din pagini 
ornamentate cu desene și versuri, pagini îngălbenite de 
scurgerea anilor, mi se dezvăluie vieți, einduri și do
ruri. sentimente și visuri trăite dens in viitoarea încleș
tărilor cu dușmanul, ecouri din ceasurile supremei în
cordări.

Iată o scrisoare aplicată pe una din foi. Citesc : 
„Duminică. 17 decembrie. 1914. Dorită mamă sl scumpă 
nevastă. Doresc ca micile mele rinduri să vă găsească 
bine. Veți ști despre mine că sint sănătos. Mamă și tu 
Ioană vă rog din suflet să-mi scrieți mai des... Ioană, 
ai grijă de fetiță și de gospodărie și să te înțelegi la 
fel de bine cu părinții. Sănătate și voie bună vă spun 
și sărbători fericite... Ilie".

Caporalul Albu R. Ilie. semnatarul scrisorii, a căzut 
eroic — cum precizează actul de deces — in Munții 
Tatra in luptele pentru cucerirea cotei 570 — cheia 
Întregii apărări dușmane pe acea, direcție, și este in- 
mormintat. împreună cu alți ostași români, in cimitirul 
comunei Isuboca.

Biografia fiecărui erou este precedată de un motto. 
De exemplu, la caporalul Albu scrie : „Iubirea de pa
trie începe in familie". La un alt erou, la soldatul Dră- 
ghici Neacșu, al cărui drum de luptă a început, la fel 
ca al altor consăteni de-al lui, pe Mureș, și care a căzut 
la 3 mai 1945 in atacul pentru eliberarea localității 
Lucavec, Cehoslovacia, se află motto-ul : „Cea mai mare 
datorie a omului e sâ-și facă datoria din simplă da
torie".

— Soldatul Drăghici, povestea învățătorul, era un 
copil tare cuminte, ager la carte, săritor la treabă, 
omenos, iar trăsăturile astea le-a păstrat și după ab
solvirea școlii. Motto-ul ales 1 se potrivește foarte bine, 
îmi pare rău câ nu dau de scrisoarea pe care mi-a 
trimis-o din Banska Bystrica (Cehoslovacia), îndată 
după defilarea unităților române in acest oraș. Să ve
deți ce scris frumos avea. Eu il întrebasem cum se mai 
simte, ce e pe acolo. Iar el îmi scria din casa unui ceh. 
Lupt cu gindul la țară, la satul meu — îmi spunea, să 
croim primăverii drum. Cineva trebuie să fie și aici. 
Iar el era dintre aceia.

Soldat Ivan Ion... Sergent Nichita Constantin... Sol
dat Gheorghe Ion — cel care își liniștea soția, greu 
încercată prin plecarea lui pe front, cu aceste cuvinte : 
..Țara suferă sub talpa fascismului ; trebuie eliberată. 
E vatra noastră și nu vreau ca frunțile celor trei copii 
ai noștri să se incline vreodată din pricina tatălui lor. 
Dacă-mi bate inima in piept se cheamă că pot ține 
arma in mină". în biografia acestui din urmă erou, 
învățătorul Alexandru Croitoru a reprodus dialogul pe 
care Ion l-a purtat, puțin înainte de a muri, cu consă
teanul si camaradul său. soldatul Dinu Ion. ..— Măi, 
Dinule. mi-e dor să ie* cu plugul la arat..." Vi ie 
miros de pace../'. Vreau să scriu la ai mei. dar 
n-apuc că nu mă lasă diavolii... Tu le-ai mai scris"? 

De-o săptămînă nu le-am scris nici un cuvinl". 
As vrea <ă-l rog pe tata să mai aibă grijă de cei 

trei copilași ai mei și de nevastă-mea să aibă grijă, că-i 
șubredă...".

Sint ginduri ce condensează în ele. în mod lapidar, 
o viață de om.

..A închis ochii — conchide învățătorul — departe de 
tară și de ai lui. topit de dorul lor. răpus de gloanțe 
le 15 ianuarie 1945. pe pămintul Cehoslovaciei, pentru 
libertatea ei".

Alte și alte file... Soldat Bălan Gheorghe. regimentul 
11 Dorobanți, „un băiat cu singe de viteaz in vine, 
ochea și-un fluture-n zbor, cum il caracterizează co
mandantul său de companie într-o scrisoare trimisă 
părinților, cade secerat de mitralieră la forțarea Tisei, 
lăsindu-ne in inimi regrete și durere, amintirea unui 
brav ostaș".

Pe măsură ce parcurgeam filele caietului învățăto
rului pensionar, trăiam sentimentul că am de-a face cu 
o muncă prin ea însăși măreață Din Dobrogea și pină 
în Boemia. pe un lung Itinerar eroic se inșiruie jert
fele celor 170 000 de ostasi români căzuti la datorie. în 
războiul antifascist. Caietele învățătorului ne vorbeau 
despre unii dintre el.

— MAI TOȚI EROII cuprinși în cartea mea, spunea 
Alexandru Croitoru. mi-au fost elevi în școală, se trag 
din părinți care au luptat ia Mârășești. Oituz. Mărăști, 
și in descrierea biografiilor lor eu am întins, cum era 
și firesc, o punte intre generații, o punte a datoriei 
lată de patrie. Pe mulți i-am condus la plecarea pe 
front, după cum altora ed le-ntocmeam scrisorile pe 
care li le trimiteau părinții. Revăzînd aceste însem
nări mi-i reamintesc foarte bine. îi văd in bănci, la 
tablă, ii văd pe ulițele satului. îi văd la munca cimpu- 
lui. ii văd la horă cu fetele. îi văd parcă aevea... și 
mă eindesc că jertfa eroilor comunei Ivești, a tuturor 
eroilor patriei n-a fost în zadar. Cauza pentru care 
ei au luptat pină la sacrificiu) suDrem a triumfat pe 
meleagurile patriei noastre. Partidul a făcut totul ca 
jertfele din trecut să nu fie zadarnice, și-i mulțumim 
din toată inima.

...în șirul preocupărilor menite să cinstească memoria 
eroilor, a acelora care au semnat cu singele lor con
tribuția României la războiul antifascist, strădania lui 
Alexandru Croitoru se înscrie modest, dar durabil. 
Poate că completat și cu alte mărturii și documente, 
caietul învățătorului pensionar ar trebui să se găseas
că la îndemina dascălilor școlii din Ivești, alăturîn- 
du-se altor mijloace și instrumente de educare a ti
nerei generații.

Locotenent-colonel Stelian DRAGNEA

Se folosește uneori expresia „o 
muncă mai curată" in sensul de ocu
pație, de profesie care se exercită nu 
in ateilor, nu „la ciocan" (unde, prin 
forța împrejurărilor, te poți minjl pe 
miini cu ulei, cu vaselină...) ci in 
birouri, la mese, la ghișee, intre hlr- 
tii. Dincolo de înțelesul acesta direct 
dar de suprafață, expresia ascunde 
însă un înțeles mai adine, o concep
ție de viață, o atitudine față de o- 
bligațiile sociale. Ancheta noastră 
cantonează in mediul celor care, a- 
flați la virsta opțiunii pentru o pro
fesie, invocă „munca mai curată’’ a- 
lunci cind, din motive întemeiate, li 
se refuză o carieră — chipurile — 
intelectuala, a celor ce se agață cu 
indirjire de perspectiva unei munci 
de birou — ea și numai ea. Ce su
port moral au cel care își doresc „o 
muncă mai curată", cît mai departe 
de producția ma
terială ? Am stat 
de vorbă cu cîțl- 
va dintre ei.

★
Ne aflăm în 

municipiul Plo
iești. Să facem 
mai întii un suc
cint tur al Plo- 
ieștiului Indus
trial. Orașul este 
flancat din toate 
punctele cardi
nale de mari u- 
nități productive, 
unele de faimă 
mondială. La 
Sud, marea uzină 
constructoare de 
utilai petrolier 
,.l Mai". Instala
țiile de foraj de 
mare performan
ță ale acestei u- 
zine au străbă
tut și străbat me
reu marile dis
tanțe ale plane
tei. Le vom găsi 
implantate în so
lul a zeci și zeci 
de țări, alcătuind 
o nouă vegetație 
a pămintului nu
mită UPETROM 
(emblema comer
cială a uzinei). în 
următorii doi-trei 
ani producția ei 
se va dubla. Pen
tru asta e nevoie 
de aproximativ 
700 de noi mun
citori. In special 
strungari. rabo- 
tori. frezori

Apoi. Combi
natul petrochi
mic Ploiești și 
rafinăria Brazi, 
la ale căror in
stalații moderne 
lucrează mii de 
operatori chimisti. 
ameciști, meca
nici, electricieni, lăcătuși. într-o 
altă parte a orașului se află Rafină
ria Ploiești. O altă uzină metalur-. 
gică ploieșteană (UZUC) construiește 
utilaj chimic și rulmenți de mari di
mensiuni. Ar mai fi de amintit și 
alte întreprinderi industriale din oraș 
ca și cele aflate în vecinătate (Te- 
leajen — o rafinărie și o uzină de re
parat utilai petrolier. Florești, Bol
dești. Scăeni. Valea Călugărească. 
Păulești, Berceni. Plopeni). Ne aflăm, 
prin urmare într-o zonă industrială 
de proporții Impresionante, in plină 
dezvoltare, un teritoriu al muncii in
dustriale cu vechi și puternice tradi
ții muncitorești și care așteaptă noi 
și noi generații de muncitori pri- 
cppuți, talentați. bine instruiți. capa
bili să ducă mai departe ștafeta 
progresului tehnic, a modernizării, 
a reputației.

La serviciul personalului de la u- 
zina „1 Mai" din Ploiești au venit în 
vara aceasta, cu cereri de angajare, 
nenumărați tineri absolvenți de liceu 
care n-au reușit la examenele de ad
mitere în facultăți.

— Dar toți — ne spune tovarășul 
Gheorghe Coman. șeful serviciului — 
au cerut posturi de funcționari, pon- 
tatori, oricum, ceva pe la birouri...

Invariabil, dialogul cu ei a fost ur
mătorul :

— Da. putem să vă angajăm. Toc
mai deschidem un curs de calificare 
pentru meseriile de strungari, rabo- 
tori, frezori, lăcătuși.

— A, nu ! M-ați înțeles greșit. 
Credeți că de-aia am făcut eu li
ceul ? Dacă ați avea ceva pe la 
birou...

Cum uzina nu are posturi libere de 
funcționari...

— Au plecat ofensați. Tn zadar le

spunem efi șl pentru o muncă dc bi
rou se cere o calificare — continuă 
Gheorghe Coman — că și pentru 
munca de pontator, contabil, norma- 
tor, merceolog se cere o calificare de 
economist, de contabil. în zadar li du
cem prin uzină să vadă cit de intere
santă e meseria de strungar, ce lu
cruri minunate ies din miinile unul 
frezor ; nici nu voiau să nudă de așa 
ceva. Am înțeles din toate aceste 
experiențe că liceenii noștri nu sini 
deloc pregătiți pentru viață. Multe 
lucruri li s-au spus acolo la liceu, 
dar nu li s-a spus, zic eu. nimic 
despre muncă, despre îndatorirea e- 
sențială a fiecărui om. Sau, dacă li 
s-a spus, pe-o ureche Ie-a intrat, pe 
alia le-a ieșit.

Cine sint acești tineri atit de mult 
înstrăinați de munca vie, adevărată, 
atit de dornici să ducă o viață de

— Vrea să intre șl el la o facultate. 
Ce, e rău 7 El n-o să mal ducă greul 
așa ca mine.

înțelegem acum, In parte, dc unde 
vine alergătura băiatului după o 
muncă „ușoară", „mal curată". Ne a- 
mlnllm că puțin mai Înainte stătusem 
de vorbă cu mama băiatului și că și 
ca il vedea pe băiat numai „la birou". 
E limpede de ce n-a vrut M. să 
devină muncitor calificat la uzina „1 
Mai". Ar mai exista o explicație : bă
iatul o fi mai pirpiriu. Inapt pentru 
o muncă industrială ?

— Am vrea să-l vedem pe băiat, 
se poate 7 E acasă 7

— Da, e acasă. Dar — ezită omul 
— e cazul să-1 trezim ? Știți...

Am dat din umeri. Grijuliul tată B-a 
decis totuși :

— Scoală-1 nevastă, că n-o fl foc 1 
Peste puțin timp apare un tlnăr

ORICE MUNCA 
E CURATĂ.

DOAR LENEA 
E MURDARĂ!

• Facem oare totul pentru ca fiii și fiicele noastre să înțeleagă acest 

adevăr ? • Cine e oare vinovat că la 18 ani nu a invățat să sărute mina 

„aspră” care l-a hrănit? • Programul de legare a invățămintului de 

practică este doar sarcina școlii? Nu, a noastră, a tuturor!

„dolce farniente" ? Din lista absolven
ților de liceu care au solicitat posturi 
la uzina „1 Mai" din Ploiești l-am a- 
les pe primul și-am pornit în căuta
rea lui M. P., strada Curcubeului. 
O stradă într-un cartier muncito
resc al orașului. O căsuță cochetă, 
împrejmuită cu flori. Casă tipică de 
periferie, cu oameni harnici.

E casa muncitorului N. P„ maca
ragiu. Stăm cu el de vorbă pe o ban

înalt, voinic, bine îmbrăcat. I-am 
adresat întrebarea :

— De ce n-ai vrut să te califici la 
uzină ? Ai făcut cerere dar ai dat bir 
cu fugiții din prima zi.

— N-am știut cum e o uzină — se 
justifică el pe tonul cel mai firesc. 
M-am speriat de atmosfera cu totul 
alta decit cea din liceu. Oamenii erau, 
cum să vă spun, duri, aspri...

A rostit asta fără să roșească, fără 
să clipească măcar. în prezența mun

anchetă socială

chetă in fața casei. Ne spune că fe
ciorul a dat examen la medicină și 
n-a reușit.

— înseamnă că alții au fost mai 
pregătiți decit el — ne dăm noi cu 
părerea. El însă nu-i de acord :

— A avut ghinion 1
Asta ne face să credem că tatăl — 

care, oricum, n-a avut cum să veri
fice gradul de pregătire al fiului — e 
dispus să accepte motivarea ambiguă 
a fiului.

— Dar nu se lasă — continuă el. A- 
nul viitor mal încearcă o dată la o 
facultate unde candidații vor fi mai 
slabi.

— Feciorul încearcă, după cum în
țelegem, să se strecoare în facultate 
ochind locul cel mal ușor de trecut. 
Oriunde, facultate să fie !

Omul din fața noastră tace, se fră- 
mîntă, înțelegem că-și dă seama de 
partea cui e dreptatea. Apoi cu ju
mătate de gură îi la totuși apărarea 
fiului :

Reclamlnd o neregulă, o 
neglijență, un fapt negativ, 
cetățeanul iși exprimă nu 
numai o insatisfacție par
ticulară, ci și sentimentul 
de răspundere față de bu
nul mers al treburilor ob
ștești. Și, deopotrivă, încre
derea in capacitatea facto
rului de resort, de a înlă
tura acea iregularitate. 
Toate instituțiile importan
te au in structura lor un 
birou de sesizări și recla
mații, statul plătind, așa
dar, un oficiu cetățenesc 
special căruia i se încre
dințează direct păsurile oa
menilor. Si căruia ii in
cumbă sarcina de a urmări, 
tot direct, rezolvarea aces
tor păsuri.

Problema e dacă întot
deauna cel care se îngri
jește de buna funcționare 
a acestor birouri o face 
realmente, fiindcă _ uneori 
se intimplă ca ele să se 
transforme Intr-un simplu 
serviciu auxiliar, de curie- 
rat către alte odăi. Or. a- 
tribuția esențială a birou
rilor de reclamații e să du
că pină la capăt cercetarea 
într-un caz dat Si să răs
pundă nemillocit celui care 
a sesizat. „Jucundi acti la- 
bores". adică numai lucră
rile termi"P*< -sint plăcute. 
Ziceau romanii, transpu- 
nînd într-o maximă o ex
presie bine găsită a filozo
fului și oratorului Cicero, 
și poate că această sentin
ță ar merita să fie adnota
tă ca deviză de sus-aminti- 
tele birouri.

Iată : casiera agenției 
C.F.R. de la Neptun emite, 
într-o zi de august. mai 
multe bilete de tren pe a- 
celeași locuri, ba chiar pe 
un bilet acrie, haotic, nu

merele a două comparti
mente. Unul din cei păgu
biți se adresează, cu docu
mentul incriminat, biroului 
de reclamații al Ministeru
lui Transporturilor și Tele
comunicațiilor. Răspunsul : 
„pentru adincirea cercetă
rilor". cetățeanul e invitat 
să adune, din toată tara, și 
celelalte bilete eronate e-

și substanțe toxice. Cum 
în cele citeva zeci de fami
lii care au ferestrele apar
tamentelor spre acea curte 
s-au declarat cazuri de in
toxicații. afecțiuni astmati
ce. alergice etc., locuitorii 
roagă cooperativa, de cinci 
ani încoace, să mute ate
lierul. De cinci ani el re
clamă lipsa de bunăvoință

RECLAMAȚIA
mise Dar chiar dacă va 
furniza și aceste probe, tot 
degeaba va fi. deoarece 
s-au văzut „multe cazuri 
de ocupare abuzivă a locu
rilor de către călători". A- 
cest răspuns absolut aiuri
tor și total neresponsabil e 
semnat nu de șeful birou
lui care a primit reclama- 
ția, ci de șeful serviciului 
de trafic comercial (indes
cifrabil) ; in fapt. deci, hir- 
tia cetățeanului nici n-a 
fost luată in seamă, nere
gulile in deservirea călăto
rilor pot continua nestin
gherite fiindcă niciodată 
„cercetările" nu vor putea 
fi ..adincite".

Cooperativa bucureșteană 
a blănarilor menține in 
strada Colței. într-o curte 
interioară, in aer liber, 
contrar tuturor normelor, 
un atelier de prelucrat piei 
și blănuri, unde se folosesc

a cooperativei și la Primă
rie. De cinci ani. Direcția 
sanitară a Primăriei le co
munică precum că au drep
tate și că acea cooperativă 
a fost amendată. Nu se cu
noaște cuantumul amenzii 
și nici fondul din ,care e 
mereu achitat. Un singur 
lucru e cert : reclamația 
respectivă se Invirte in
tr-un cerc nu vicios, ci vi
ciat de indiferentă.

Locuitorii unui sat înde
părta* mi-au scriB că, a- 
cum șapte ani. iumăta‘e de 
comună a fost electrificată 
iar cealaltă jumătate a ră
mas la lampa cu gaz. M-am 
interesat la organul pen
dinte. cum se spune, si ml 
s-a comunicat că. intr-ade
văr. așa e, dar că peste o 
săptămînă se vor aprinde 
becurile și in cealaltă ju
mătate a satului. După cum 
•-a și IntimplaL Dar de ce

a durat șapte ani, de ce nu 
s-au luat în considerație 
reclamațiile locuitorilor ? 
Ei. mi-a dat a Înțelege or
ganul pendinte, ce să. mai 
dezgropăm acum morții, 
treaba e făcută, necazul s-a 
uitat... Bine, să nu mai dez
gropăm morții, mai ales 
fiindcă n-a murit nimeni, 
dar să dezgropăm măcar 
stllpii care au putrezit, gro
pile săpate și astupate în
tre timp, colacii de sirmă 
care au ruginit și au fost 
vinduți (de cine ?) la fier 
vechi și să vedem cine a 
îngropat toate acestea, un
di a stat — și mal stă și 
azi îngropată — hirtia care 
semnala neregulile ?

...Povestesc întimplările 
de mal sus unul distins 
profesor, și-mi explică zim- 
bind că sint și reclamații 
false. îmi aduce aminte câ 
împăratul Clrus cel Mare 
cind primea pire nedrepte 
din provincii punea de Ii se 
tăia capul reclamagiilor. 
Nu. stimate coleg, povestea, 
cum o zici dumneata e in
completă. Fiind informat 
că s-au petrecut nereguli 
în cutare loc al împărăției. 
Clrus trimitea acolo un e- 
mlsar personal cu urmă
toarea directivă : „dacă pî- 
ra e dreantă. oîrîtul pe 
butuc : dscă nira e ne
dreaptă. pîriforul pe butuc".

Din fericire, noi nu fo
losim butucul, nici securea, 
evident nu e cazul. da<- din 
cind în cînd trebuie să lă
săm să cadă o picătură de 
cerneală In angrenajul u- 
nor birouri de reclamații 
unde mașinăria merge scir- 
țlind.

Valentin SILVESTRU

— ...Pînâ s-o putea ține, îngerașul mamei, pe picioarele lui... trebuie 
sâ-l susținem noi, nu ?

Desen de Nell COBAR

citorului „aspru", „dur" care !-a cres
cut și care l-a întreținut în liceu pe 
bani cîștigați cu palmele lui aspre. 
Vorbește, in continuare, intr-un lim
baj pompos despre mediul din uzină, 
care, zice el. nu-i compatibil cu „e- 
ducația aleasă" a unui bacalaureat. 
Părinții îl privesc și-1 ascultă cu ad
mirație. Ce frumos vorbește ! Vrăjiți 
de tirada sforăitoare a odraslei lor 
bacalaureate nu rețin decit sunetul 
frumos a ceea ce spune, uitînd să 
înțeleagă sensul cuvintelor lui. un 
sens care-i jignește, care nesocoteș
te existența, concepțiile, cinstea lor 
de muncitori, de oameni care cunosc 
valoarea muncii.

încercăm să înțelegem mai bine 
cuvintele muncitorului N. P. : .,E1 
n-o să mai ducă greul așa ca mine". 
A fost o vreme cind munca in ate
liere era cu adevărat grea, cind a 
fi muncitor însemna a duce greul. Se 
adăuga poziția periferică a muncito
rului în societatea burgheză. De a- 
tunci însă multe s-au schimbat. Și nu 
multe. TOTUL ! Să poposim in hala, 
de mecanică a uzinei „1 Mai", acolo 
unde urma să lucreze tînărul baca
laureat O hală mare, cu mari pereți 
de beton și sticlă, cu o lumină albă, 
filtrată prin aerul mereu primenit 
prin sistemele de ventilație și condi
ționare. Șiruri lungi de mașini mo
deme. în mare parte automatizate, in

culori pastelate. între ele, lungi și 
curate alei de asfalt pe care circulă 
electrocarele inculcate cu piese. Oa
meni cu chipuri destinse își supra
veghează mașinile, urmăresc sau con
dur atent procesul prelucrării com
plexe a metalului. Oameni aspri 7 
Duri ? Dacă ar afla cum ii catego
risește un bacalaureat, el ar zimbi 
blajin, înțelegător, gata să-l dove
dească tinărulul că s-a pripit, gata 
să-l introducă in universul palpitant 
al meseriei lor. al duelului lor eu 
micronii, cu măsurătorile exacte, cu 
metalul pe care-l supun voinței și 
Imaginației lor. I-ar vorbi despre 
demnitatea condiției de muncitor in 
societatea socialistă, despre necesita
tea ca muncitorul să fie un om ins
truit, cu o largă paletă de cunoștințe, 
cu generoase disponibilități spiritua
le. I-ar vorbi și despre posibilitățile 

materiale (dacă 
asta il preocupă) 
ale unui strungar 
cu înaltă califica
re care nu-s cu 
nimic mai prejos 
decît ale unui li
cențiat. Dar tină- 
rul bacalaureat 
n-a avut nici mă
car curiozitatea 
sâ cunoască toate 
acestea. Ce este 
mai de neînțeles 
e că nici tatăl lui, 
muncitor care cu
noaște toate aces
te lucruri, n-a în
cercat să i le a- 
rate — iar această 
împrejurare ne 
îndeamnă să con
statăm că o bună 
parte din răspun
dere, în aceste ca
zuri, revine pă
rinților care nu 
au știut să-i facă 
pe fiii lor să pre- 
țuiască bucata de 
piine pe care o 
mănîncă, să cu
noască sursa ei și 
s-o cinstească. Lui 
M. i-au pus-o pe 
masă tocmai mii
nile „aspre" dar 
el n-a fost și în
vățat să le și res
pecte. Facem oare 
totul pentru ca 
fiii și fiicele noas
tre să prețuiască 
munca, să înțelea
gă că orice mun
că este curată ? 
Cine este oare vi
novat că la cei 
18 ani ai săi M. 
nu a învățat să 
sărute mîna „as
pră" care l-a hră
nit ?

Stăm de vorbă 
cu tovarășul Tra

ian Comaniciu, directorul liceului nr. 
2 din Ploiești :

— Cum se face — îl întrebăm noi 
— că un absolvent al liceului dum
neavoastră nu știe nimic despre 
munca industrială, despre condițiile 
concrete ale unei asemenea munci în 
anii noștri de avînt pe toate planu
rile. al industriei socialiste ?

— N-ar trebui să ne mire — re
cunoaște directorul liceului. Explica
ția există în faptul că. pe de o par
te, învățămintul liceal a fost conce
put. chiar prin programă, ca o ins
trucție pur teoretică în sfera cunoș
tințelor de cultură generală, fără o 
raportare directă la activitatea prac
tică viitoare a absolvenților, pe de 
altă parte, nici orele de educație po
litică și socială n-au fost tratate, de 
către noi, cu suficientă seriozitate. 
S-a creat prin nu știu ce Împreju
rări concepția că un elev care ter
mină liceul teoretic trebuie să ur
meze neapărat o facultate chiar dacă 
e apt sau nu pentru asta, dacă au 
sau nu loc in facultate toți absolven
ții de liceu...

— Liceul nu le-a hrănit, și el. a- 
ceastă concepție ?

— într-o oarecare măsură, da. Au 
„colaborat" însă la formarea acestei 
concepții și unii părinți, cu ambiția 
lor neînduplecată de a-și vedea co
piii llcențiați... Noi avem o expe
riență. Incepînd de anul trecut, ele
vii noștri din anii mai mari lucrea
ză. un număr de ore săptăminal. la 
rafinăria Ploiești. La început se sim
țeau acolo stingheri, poate și puțin 
speriați. Apoi. încetul cu încetul, 
luați sub aripa ocrotitoare a munci
torilor au început să descopere plă
cerea de a munci, ba chiar să fie 
captivați de procesele industriale... 
Acum nu li se mal pare deloc curios 
să îmbrace halatul de muncitor. Asta 
este calea. Așa va trebui să facem 
mereu de acum încolo. Elevii noștri 
trebuie să cunoască bucuria de a 
munci, să-și dorească să devină buni 
muncitori.

Cele relatate pină aici confirmă, o dată mai mult, necesitatea de a trece 
cu hotărire la traducerea in viață a programului de legare a învățămîntulul 
de practică, dc educare prin muncă și pentru muncă. Dezbaterile la care 
participă întreaga țară, dezbateri dedicate transpunerii in fapte a progra
mului de educare politico-ideologică elaborat de conducerea partidului, re
levă și faptul că — daca tinerii nu au dus lipsă de cuvinte frumoase despre 
ntuncă și locul ei in societate — s-a făcut in schimb pe alocuri prea puțin 
pentru deprinderea lor cu munca. Nu atit vorbele despre muncă ci munca 
este aceea care formează conștiința socială, care formează caractere.

Iată de ce avem nevoie dc aplicarea fermă a măsurilor de legare a școlii 
de munca direct productivă, de ce se impune necesitatea. în fiecare unitate 
școlară, de a veghea la transpunerea lor in fapte. Dar in traducerea in viață 
a acestui program nu trebuie să se aștepte totul de la școală. Ca în orice 
proces educativ, și aici trebuie să acționeze și familia : ea trebuie să vegheze 
ca tinerii să nu socotească activitatea practică drept o anexă oarecare, să 
o trateze superficial. Familia are o mare răspundere. Respectul pentru 
muncă — trăsătură fără de care omul societății socialiste nici nu poate fi 
conceput — se educă, in primul rind. prin muncă.

Tinărul va ști atunci că liceul, deci cunoștințele de cultură generală pe 
care și le-a însușit, sin, menite să-i deschidă orizonturile gindirii. ar înțe
lege că situația lui socială, de producător de bunuri, ii aduce suprema satis
facție morală că a făcut liceul ca să fie mai cult, ca să trăiască în consens 
spiritual cu epoca. A făcut liceul ca să înțeleagă mai bine că toate muncile 
sint curate, că murdară e numai lenea, alergătura după o viață „ușoară", 
in afara marilor responsabilități ale omului societății socialiste.

Măsurile luate, transpunerea lor fermă în vjață ne dau certitudinea că 
in anii ce vin probleme ea aceea ridicată în rîndurile de mai înainte nu 
se vor mai Ivi (...sau, vor fi excepțiile care confirmă regula), lată, însă, că 
în clipa de față avem — si nu numai la Ploiești — un număr de tineri 
pentru care, așa cum aiătam, căile de realizare tn viață nu sint limpezi, In 
concepțiile cărora mai stăruie o eronată apreciere a muncii fizice. Suge
răm, in acest sens, o acțiune conjugată a tuturor factorilor care au un cu- 
vînt de spus in această problemă : ne referim, in primul rind. la foștii lor 
profesori, la comitetele județene, municipale și orășenești ale U.T.C., la or
ganizațiile de partid din întreprinderi. Ei sint datori să ducă o intensă muncă 
educativi în rîndurile acestor tineri, să le risipească prejudecățile. Este o 
sarcină de o deosebită importanță și rezolvarea ei presupune un inalt spirit 
dc răspundere. Este, in fond, răspunderea noastră comună pentru creșterea 
lor ca muncitori, ca oameni cu un statut social demn.

Mihai CARANFIL
Constantin CAPRARU
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r--------------------- >Dezvoltarea vertiginoasă a progresului științei șl 
tehnicii a determinat apariția unor probleme noi pri
vind relațiile dintre om, moșină și mediu, în procesul 
muncii. Pentru a studio aceste relații de o deosebită 
complexitate, era nevoie de un Instrument de inves
tigație complex, care să utilizeze cunoștințele pro
prii unui mare număr de discipline. Așa s-o născut 
ergonomia, știință de graniță, cu adînci implicații în 
viața socială și economică. în centrul preocupărilor 
el stă omul, a cărui muncă este cu atît mai produc
tivă, cu cît prin scop, conținut și condiții de desfășu
rare este mai bine adaptată posibilităților și cerin
țelor lui.

De dată relativ recentă, preocupările ergonomice 
ale specialiștilor noștri au dat de pe acum unele re
zultate promițătoare. Aceste rezultate și mai ales 
ceea ce trebuie înfăptuit în etapa următoare au făcut 
obiectul dezbaterilor Conferinței de ergonomie de la 
București, care și-a desfășurat lucrările între 20-22 
septembrie a.c. Cu acest prile), am solicitat unor par
ticipant opiniile pe care vi le prezentăm.

<__ _________ J

ERGON O mTĂ
Știința optimizării raportului 

om muncă - mediu
ANCHETA ȘTIINȚIFICĂ A „SCINTEII"

\.---------------------------------------------------------------------------J
Echipa complexă, instrument 

esențial al cercetării de profil
Studiul relațiilor dintre om și muncă a 

cunoscut, in timp, mai multe faze struc
tural deosebite. La începuturi, pe scara 
istoriei, eforturile s-au îndreptat exclusiv 
spre perfecționarea uneltelor, fiecare a- 
meliorare a acestora insemnind o mică 
revoluție in tehnică. Omul nu a fost luat 
prea mult in considerare, in procesul 
muncii. Forță de muncă se găsea din bel
șug. O dată cu atingerea unui anumit 
nivel de dezvoltare a tehnicii, mașinile și 
uneltele au inceput sâ devină mai com
plexe. In această perioadă, pătrund in 
întreprinderi și primii reprezentanți ai 
unei științe umaniste, medicii, sub forma 
inspectorilor sanitari, care aveau îndato
rirea să vegheze asupra menținerii con
dițiilor de mediu fizic in anumite coor
donate.

Dezvoltarea, In continuare, a științei șl 
tehnicii a inceput să solicite din ce in ce 
mai mult o serie de funcții-psihice ale 
muncitorilor : atenția, memoria, capacita
tea de decizie etc. Această situație nouă 
a dus la apariția unor probleme de orien
tare profesională a personalului, de or
ganizare a locurilor de muncă, de stabi
lire a unul regim optim de lucru, ceea ce 
a impus pătrunderea, in uzine, alături de 
medici, a psihologilor, și a creat premisele 
psihologiei muncii. Implicit, rolul facto
rului conștient în procesul muncii a cres
cut din ce in ce mai mult, omul dovedin- 
du-se elementul esențial al producției 
materiale.

Organizarea economiei modeme trebuie 
să țină seama atit de existența și cunoaș
terea celor două mari categorii de forțe 
productive, umane și tehnice, cit și de 
relația dintre ele. Iată de ce este absolut 
necesar ca, in afară de adaptarea omului 
la tehnică și la muncă, in genere, să se 
urmărească și adaptarea muncii și am
bianței la om. Știința complexă chemată 
să stabilească relația reciprocă și să asigure 
adaptarea reciprocă dintre om și muncă 
— și in acest scop să corecteze sau să re- 
proiecteze utilajul, sistemul de organi
zare, mediul fizic etc — a căpătat, in ul
timii ani, denumirea de ergonomie.

In țara noastră, preocupările din dome
niul ergonomiei au apărut, mai intii, in 
institutele de cercetare, datorită necesi
tății de a rezolva anumite situații con
crete și sub influența informațiilor știin
țifice primite din alte țări dezvoltate din 
punct de vedere industrial. Putem cita, 
in acest sens, Institutul de fiziologie, In
stitutul de igienă. Institutul de psihologie, 
Institutul de expertiză și recuperare a 
capacității de muncă, Institutul de cerce
tări științifice pentru protecția muncii, 
Laboratorul de cercetări sociologice. S-au 
desfășurat cercetări ergonomice și,in ca
drul unor institute departamentale de 
cercetări.

Rezultatele obținute în acest domeniu 
de graniță ciștigă mult in eficiență și in 
valoare prin folosirea lucrului in echipe 
ergonomice complexe. Specialiștii din 
toate disciplinele care studiază omul in 
procesul de producție, reuniți in această 
formă de activitate și colaborind pe tot 
parcursul investigațiilor, caută soluții de 
pe pozițiile fiecăruia dintre ei, dar le 
corelează cu soluțiile propuse de ceilalți.

Această modalitate specifică de lucru 
cere ca membrii echipei să fie la înălțime 
in specialitatea lor de bază și să aibă su
ficiente cunoștințe din domeniile particu
lare ale colegilor lor, pentru a putea fo
losi un limbaj comun. Respectarea prin
cipiului interdisciplinarității este deter
minată de faptul că procesele de organi
zare a producției, tehnologia sint atit de 
complexe, incit depășesc capacitatea de 
cuprindere a specialiștilor dintr-un singur 
domeniu, oricit de bine pregătiți ar fi 
aceștia ; pe de altă parte, există probleme 
ale producției a căror rezolvare cere in

Atestatul ergonomie- 

un certificat

al competitivității produselor
Pentru a putea utiliza cît mai eficient 

rezultatele cercetărilor efectuate de echi
pa ergonomică, membrii serviciilor de or
ganizare științifică a muncii din intreprin- 
deri trebuie să aibă unele cunoștințe ge
nerale de ergonomie. Numai in felul aces
ta, inginerul organizator, in calitate de 
proiectant al procesului de muncă, poate 
hotărî asupra a ceea ce urmează sâ fie 
cercetat cu precădere de către echipă. Fo- 
’nsind o p'ricepere informațiile primite, 
el s= va strădui apoi să asigure introdu
cerea celor mai raționale forme de divi
ziune a muncii, care să nu permită apa
riția fenomenelor de oboseală sau de mo
notonie ; aplicarea celor mai eficiente me
tode de muncă, fără mișcări de prisos sau 
necesitind un consum nerațional de timp 
sau de efort ; organizarea cea mai adec
vată a locului de muncă, potrivit dimen
siunilor corpului omenesc, particularități
lor organelor senzoriale și ale aparatului 
motor : munca să se desfășoare in inte
riorul cîmpului vizual, obiectul muncii și 
dispozitivele de comandă ale mijloacelor 
de muncă să se găsească In zona normală 
de lucru și folosirea lor să nu necesite 
eforturi prea mari, poziția omului să fie 

mod obligatoriu colaborarea a două sau 
mai multe discipline : fiziologie-psiholo- 
gie, psihologie-sociologie ctc.

Aș exemplifica afirmațiile de mai sus 
prin studiul întreprins la atelierul de forță 
ușoară de la uzina .,23 August", unde au 
fost analizate condițiile de mediu, solici
tarea fizică și psihică a muncitorilor for
jori, modul de organizare a echipelor, ab
senteismul și fluctuația muncitorilor, po
sibilitățile de accidentare. Pe baza prelu
crării datelor și a rezultatelor obținute, 
s-au făcut propuneri de măsuri pentru 
reducerea solicitării și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și a organizării muncii, 
privind amplasarea utilajelor, organizarea 
echipelor, regimul de muncă, reducerea 
zgomotului și vibrațiilor. Aceste măsuri 
au fost considerate îndreptățite și sint in 
curs de aplicare. Sc scontează o creștere 
a productivității muncii cu 10—15%.

Se cuvine a fi menționată deosebita 
complexitate a studiului efectuat. Numai 
conlucrarea dintre fiziologii, medicii, psi
hologii și sociologii din echipa ergonomică 
(exemplu tipic de colaborare interdisci- 
plinară) a putut duce la depistarea efor
turilor neuro-psihice care, insumate cu 
cele datorate zgomotului și celorlalte su
prasolicitări ale urbanizării moderne, du
ceau deseori la apariția unor nevroze.

O altă consecință favorabilă a lucrului 
în echipă este aceea că fiecare specialist 
in parte are posibilitatea să-și aprofun
deze cercetările. Astfel, de exemplu, in 
afara clasicelor probleme ale efortului fi
zic, ale influenței microclimatului, zgo
motului și radiațiilor asupra omului, sa 
studiază elemente mult mai complexe, 
cum ar fi acela al găsirii posturii și ges- 
tualității optime in producție fsau al in
troducerii deliberate a unui grad de efort 
fizic in muncile cu un consum foarte mic 
de energie, pentru a împiedica instalarea 
oboselii psihice și pentru a preintimpina 
apariția unor boli datorate sedentaris
mului.

Toate aceste probleme și altele, mai de 
amănunt, au fost abordate pe larg la con
ferința care s-a desfășurat săptămina tre
cută la București, mai ales in cadrul me
sei rotunde cu tema „Activitatea complexă 
a echipei de ergonomie”. Participanții au 
prezentat realizările înregistrate și caren
țele care mai persistă, formulind totodată 
propuneri menite să optimizeze aportul 
acestei forme specifice de lucru la accele
rarea procesului de adaptare reciprocă 
dintre om și muncă. O deosebită atenție 
a fost acordată problemelor pregătirii și 
perfecționării specialiștilor care alcătuiesc 
echipa, pe baza unor programe cadru a- 
decvate acestui scop.

Cu toate rezultatele obținute pină în 
prezent, cred că mai avem multe de făcut 
pentru ca ergonomia românească să-și 
îndeplinească sarcinile de mare răspun
dere. De pildă, in domeniul medicinii va 
trebui să se intensifice in mod substan
țial eforturile in vederea asigurării rezol
vării depline și optime a problemelor le
gate de fiziologia și protecția muncii, de 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. In 
general, se impune realizarea unei legă
turi cit mai strinse a studiilor ergonomice 
cu nevoile vitale ale economiei. Numai 
în acest mod vom reuși să răspundem 
chemării partidului și statului nostru de 
a crea condiții cît mai bune de muncă, 
atit in scopul ridicării productivității, im
plicit al sporirii bunăstării constructori
lor socialismului, cit și pentru a face ca 
munca să devină tot mai mult o plăcere 
pentru cei care o îndeplinesc.

Prof. dr. Octavian BERLOGEA 
directorul Institutului de expertizâ 

și recuperare a capacității de muncă

optimă în raport cu specificul muncii res
pective etc.

Serviciile de organizare științifică a 
muncii, avind sarcina expresă de a apli
ca diferitele soluții ergonomice propuse 
sau investigate, au dobindit unele rezul
tate notabile. De pildă, la instalația per- 
clorvinil din cadrul Grupului industrial de 
petrochimie Borzești s-a realizat dubla
rea productivității muncii și reducerea la 
jumătate a prețului de cost pe tona de 
produs, concomitent cu îmbunătățirea con
siderabilă a condițiilor de muncă. în ca
drul Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Timișoara 
prin aplicarea unor studii topoergonomi- 
ce, de dimensionare a elementelor unoi 
locuri de muncă, s-a obținut, de aseme
nea, dublarea productivității și reducerea 
eforturilor. Rezultate similare s-au înre
gistrat și la unele întreprinderi din Cluj 
(fabrica de produse zaharoase, fabrica 
de produse cosmetice. întreprinderea po
ligrafică, fabrica de piine). la fabricile de 
încălțăminte „Pionierul" și „Dimbovița" 
din București. Combinatul chimic Făgă
raș, Combinatul de confecții șil tricotaje 
București și altele.

în condițiile actuale ale progresului teh
nic, un rol din ce in ce mai important il 
are competitivitatea produselor pe piața 
internațională, depinzind de calitățile teh
nologice, cit și de posibilitățile de utili
zare. în cazul utilajelor industriale, cel 
de-al doilea aspect se referă la asigura
rea unui consum minim de energie uma
nă. Se adaugă cerințele de natură esteti
că, menite să completeze calitățile func
ționale ale utilajelor respective. Ținind 
seama de toate aceste imperative, e nece
sar ca, incă din fazele de proiectare și 
construire a utilajelor, să se acorde o 
atenție sporită adaptării mijloacelor do 
muncă la posibilitățile optime ale orga
nismului omenesc. Deoarece aceste posi
bilități depind, pe de o parte, de datele 
antropologice — care, in medie, variază 
de la o regiune a globului la alta, uneori 
chiar de la o țară la alta — iar, pe de 
altă parte, de o serie de cerințe de exploa
tare (rapiditate, precizie, atenție etc.), a a- 
părut necesitatea confirmării de către spe
cialiști a faptului că utilajele sint cons
truite potrivit acestor cerințe. O astfel de 
confirmare o constituie atestatul ergono
mie. Atestarea noilor utilaje din punct de 
vedere ergonomie a devenit o practică o- 
bișnuită pe plan mondial și reprezintă o 
garanție in plus că acestea sint concepute 
in raport cu caracteristicile dimensionale, 
fiziologice și psihice ale omului care ur
mează să le utilizeze. La noi in țară u- 
nele cercetări întreprinse de I.E.R.C.M. 
au dus. printre altele, la elaborarea ates
tatului ergonomie pentru strungul uni
versal (SNA 630). întocmit pe baza ana
lizei solicitărilor fizice și psihice ale ope
ratorului, el a determinat luarea unor 
măsuri tehnologice și de montaj pentru

Aparatura - cit mai adaptată 

la capacitățile umane
Caracteristic pentru tehnologia moder

nă, cu un grad accentuat de automatizare, 
este faptul că, de cele mai multe ori, 
muncitorul nu supraveghează direct mași
nile pe care le conduce, ci se folosește in 
acest scop de informația care ii parvine 
prin aparate indicatoare, cu ajutorul unor 
coduri convenționale. De obicei, aceste in
dicatoare și dispozitive de reglare sint 
grupate pe un tablou de comahdă, de 
unde se dirijează intreaga instalație.

Receptarea corectă a informațiilor rela
tive la procesul tehnologic este de primă 
importanță. Sistemul om-mașină devine 
un sistem de receptare a informațiilor, de 
prelucrare a lor și de elaborare a deci
ziei. Ergonomia Informațională — care 
mai poartă și numele de psihologie ingi
nerească — studiază tocmai munca opera
torului de la tabloul de comandă, proce
sele de gindire șl decizie, cit și reacțiile 
de răspuns, in vederea elaborării de re
comandări pentru sectorul de proiectare 
(ergonomie de concepție) sau pentru co
rectarea instalațiilor (ergonomie de corec
ție).

E lesne de înțeles că această ramură a 
ergonomiei urmărește realizarea unei a- 
daptări optime a aparatelor la capacitățile 
umane. Pe baza rezultatelor obținute s-au 
putut astfel stabili formele și dimensiunile 
cele mai potrivite pentru aparatele de 
măsură și control care urmează să fie 
supravegheate de operator, alcătuirea și 
așezarea lor pe tabloul de comandă. S-au 
putut stabili, de asemenea, tipurile optime 
de cadrane (cu dimensiunile și culorile 
preferabile), de semnalizatoare, repere și 
ecrane, combinațiile de aparate multiple, 

lo laboratorul de electronică și radiajii ionizante al Institutului de cercetări științifice pentru protecția muncii se fac expe
riențe cu aparatura electronică de ergonomie și psihofiziologie, de concepție proprie, realizată în cadrul laboratorului 
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reducerea forței necesare manevrării, 
prezentate in cadrul unei interesante co
municări colective, in ziua a doua a Con
ferinței de ergonomie.

Din cercetările făcute de Centrul de 
studii pentru organizarea și normarea 
muncii la unele mari uzine constructoare 
de mașini-unelte din țara noastră, in sco
pul precizării „Regulilor practice de er
gonomie in proiectarea și construcția uti
lajelor", a rezultat că unele utilaje și in 
special organele lor de comandă, cum sint 
manetele, manivelele, pedalele, butoanele, 
precum și tablourile de comandă, nu co
respund totdeauna cerințelor ergonomice, 
sub aspectul formei și al amplasării, so- 
licitind executantului un efort suplimen
tar. S-au făcut propuneri concrete pen
tru remedierea acestor carențe.

In viitor, se impune o orientare hotărită 
spre aplicarea ergonomiei încă din faza 
de proiectare, ceea ce presupune existența 
unor colective, laboratoare sau sectoare de 
ergonomie in institutele de proiectare, 
cursuri de inițiere în ergonomie a proiec- 
tanților, sau contracte cu institute de spe
cialitate, pentru a se realiza colective in- 
terdisciplinare de studii. In acest scop, 
așa cum s-a precizat și in concluziile pre
zentate la încheierea lucrărilor Conferin
ței, este necesară elaborarea unor metodo
logii generale unitare de cercetare, pre
cum și a unor metodologii specifice, pe 
ramuri sau activități.

Ing. Petre ISAC
directorul Centrului de studii 

pentru organizarea și normarea muncii

tipurile optime de echipament acustic 
(microfoane, telefoane, magnetofoane), ca 
și de dispozitive de comandă (pirghii, ma
nete, volane și pedale). In cadrul acelorași 
preocupări se studiază dispozitivele de 
semnalizare (dispoziționale sau analogice) 
și așezarea lor optimă pe tablou.

Gradul de siguranță a activității opera
torului este determinat, în cea mai mare 
măsură, de tipul sistemului informațional. 
Cercetările întreprinse au arătat, de pil
dă, că sistemul analogic, care permite pre
gătirea ulterioară a parametrilor tehnolo
gici, asigură un mai mare grad de sigu
ranță decit sistemul dispozițional. A fost 
studiată, de asemenea, alcătuirea scheme
lor figurative înscrise pe tablou pentru 
a facilita munca operatorului, stabilin- 
du-se un grad optim de abstracție. A re
zultat că schemele figurative sinoptice nu 
trebuie să fie nici de un schematism ex
cesiv și nici încărcate cu prea multe de
talii.

Volumul optim de informații pe care il 
poate recepta un operator intr-o anumită 
unitate de timp este o altă problemă de
osebit de importantă a ergonomiei infor
maționale și multe cercetări i-au fost con
sacrate in ultimii ani. S-a constatat că 
acest volum se modifică in cursul zilei de 
muncă, după o curbă in care intervin fac
torii de oboseală și de monotonie. Activi
tatea de supraveghere a tabloului de co
mandă comportă deci o structurare a a- 
cestei activități, o strategie de suprave
ghere.

Pornind de la aceste coordonate, în ca
drul Institutului de psihologie au fast 
întreprinse cercetări asupra unor profe

siuni care nu au mai constituit obiect de 
studiu sistematic, cum ar fi cea de ingi
ner dispecer al sistemului energetic. Este 
o muncă in care rezolvarea problemelor, 
prelucrarea informațiilor și luarea deci
ziilor ocupă locul central. Cu ajutorul u- 
nui aparat de concepție și construcție pro
prie, au fost efectuate 579 ore de „foto
grafie" a zilei de muncă, însumind aproa
pe 60 de mii de activități necesare rezol
vării a 84 de probleme experimentale.

Cercetările întreprinse au permis să se 
stabilească tipuri de decizie în funcție de 
numărul alternativelor, de complexitatea 
semnalelor și de modificările produse de 
deciziile anterioare. Tratarea probabilisti
că a informației și studierea nivelelor in
telectuale ale deciziei au adus o contribu
ție valoroasă la obținerea acestor rezul
tate.

Automatizarea Industriei a făcut ca pro
cesele cognitive (percepție, memorie, gin- 
dire) să devină predominante in procesul 
de producție, înregistrindu-se astfel un 
salt Important pe calea înlăturării deose
birilor dintre munca fizică șl cea Intelec
tuală. Operatorul de la tabloul de co

Mutații determinante în conținutul 

procesului de invățămînt
In condițiile progreselor înregistrate de 

cercetările și aplicațiile ergonomiei, ce
rințele creșterii generale a randamentului 
muncii au determinat extinderea preocu
părilor ergonomice și in afara sferei pro
ducției materiale. Un domeniu dintre cele 
mai importante, afectat in mod favorabil 
de această extindere, il constituie învăță- 
mintul, mai ales in lumina sarcinilor com
plexe pe care i le-au trasat partidul și sta
tul nostru, in scopul perfecționării și mo
dernizării lui rapide. Așa se explică fap
tul că una dintre cele două mese rotunde 
organizate în cadrul recentei Conferințe 
de ergonomie a fost consacrată dezbate
rii temei „Ergonomia in invățămînt".

Pe lingă unele preocupări ergonomice 
cu caracter general — referitoare la clă
diri, mobilier, microclimat, iluminat, cu
lori, zgomot etc. — ergonomia invățămin- 
tulul are și o sumă de trăsături specifice, 
care determină particularitățile abordării 
și soluționării problemelor. Procesul de 
invățămînt diferă de alte procese in pri
mul rind prin faptul că are un caracter 
formativ, avind drept rezultat nemijlocit 
instruirea și educarea oamenilor și nu 
producerea de bunuri materiale. Relația 
om-mașină-mediu este înlocuită, deci, prin 
relația populație școlară (cadre didactice 
și elevi-studenți) — mijloace de învăță- 
mint (clădiri, mediu ambiant, mijloace di
dactice).

Eficiența optimizării procesului de în- 
vățămint se exprimă în ușurarea și spori
rea randamentului muncii didactice, mic
șorarea efortului, diminuarea oboselii ele
vilor și studenților, formarea acestora ca 
membri cit mai utili societății, avind intr-o 
cit mai mare măsură calitățile cerute de 
locul de muncă pentru care se pregătesc.

In Invățămînt, caracterul social al er
gonomiei este poate mai evident decit in 
alte domenii ale aplicațiilor ei. Pe de o 
parte, societatea, prin structura ei, tipul 
de relații pe *nre le promovează, meto
dele și modul de urmărire a rezultatelor, 
își pune amprenta asupra organizării con
ținutului șl tehnologiei procesului de in- 
vățămint. Pe de altă parte, învățămîntul, 
îndeplinind comanda socială, pregătește ca

mandă este un tehnician și, In același 
timp, un inginer care își dă seama de 
funcționarea întregii instalații și poate 
semnala orice dereglare sau avarie. El 
răspunde de un volum Însemnat de bu
nuri și de aceea i se cere să aibă o înaltă 
conștiință profesională și politică.

A fost studiată din punct de vedere er
gonomie și proiectarea diferitelor instala
ții automatizate. Astfel, in urma cercetă
rilor efectuate pe bază de contracte cu 
Institutul de studii și proiectări energeti
ce și Institutul de cercetări și proiectări 
electrotehnice, a reieșit că noile tablouri 
de comandă au o dispunere optimă a ele
mentelor de informație și de acțiune.

După cum se știe, directivele Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân prevăd automatizarea majorității 
proceselor industriale. Pentru ca această 
amplă acțiune să se desfășoare In bune 
condiții și să aibă efectele scontate, este 
imperios necesar să se țină seama și de 
recomandările ergonomiei informaționale

Dr. Constantin BOTEZ
șef de secție la Institutul de psihologie

drele nu numai ca specialiști ai unui a- 
nuniit domeniu ci, mai ales, ca oameni 
întregi, posedind calitățile necesare pen
tru a participa creator la organizarea și 
conducerea societății. Și trebuie spus că 
societatea socialistă are cele mai bune 
condiții de valorificare cît mai deplină a 
personalității membrilor săi, de a asigura 
îmbinarea aspirațiilor și intereselor per
sonale cu cele colective.

Așezarea invățămintulul pe baze ergo
nomice contribuie și la transformarea ra
dicală a relației profesor-elev sau stu
dent. Vechiul concept, potrivit căruia pro
fesorul era un difuzor de informație și 
elevul sau studentul un receptor de in
formație, în vederea depozitării acesteia, 
este înlocuit de un concept nou, modern, 
bazat pe o colaborare activă. Se urmă
rește formarea și cultivarea calităților ne
cesare desfășurării unei munci indepen
dente de căutare a informațiilor, de pre
lucrare creatoare a acestora, de cercetare, 
intr-un cuvint formarea unor cadre capa
bile să-și apropie in mod continuu cunoș
tințele ce îmbogățesc în mod permanent 
știința, să-și completeze și să-și perfec
ționeze pregătirea, pentru a fi eficiente 
din punct de vedere social și a avea sa
tisfacția deplină a realizării lor personale. 
Iată de ce ergonomia invățămintulul pune 
accent pe latura calitativă a informației 
șl asimilării acesteia și nu pe latura can
titativă.

Formarea concepției ergonomice despre 
muncă a tuturor cadrelor in procesul in- 
structiv-educativ impune, o dată cu pre
darea diferitelor discipline Intr-o manie
ră corespunzătoare acestei concepții, in
troducerea noțiunilor ergonomiei ca o- 
biect de invățămînt Ia diferite forme și 
norme de pregătire. Astfel, noțiuni de er
gonomie se cer predate în învățămîntul 
de cultură generală, fie ca obiect distinct, 
fie în cadrul unei discipline care să In- 
mănuncheze și alte cunoștințe legate de 
muncă, pentru a asigura fiecărui mem
bru al societății. Indiferent de domeniul 
în care își va desfășura activitatea, un 
minimum de cunoștințe ergonomice. în 
invățămîntul profesional, tehnic șl de 
maiștri trebuie să se asigure formarea u- 
nei viziuni ergonomice a locului de mun
că, astfel incit viitorul muncitor, tehni
cian, maistru să-și poată desfășura acti
vitatea în concordanță cu cerințele aces
tei științe și să poată îndeplini un rol de 
colaborator activ al echipei ergonomice 
în proiectarea și organizarea locului de 
muncă. In invățămîntul superior, univer
sitar și post-universitar, predarea ergono
miei ca obiect de invățămînt trebuie sâ 
aibă un conținut diferențiat, astfel Incit 
pregătirea de profil să se îmbine cu în
sușirea principiilor ergonomiei în ansam
blu și cu un minimum de cunoștințe din 
domeniile celorlalți viitori membri ai e- 
chipei ergonomice, pentru a se ușura în
țelegerea reciprocă și însușirea unui lim
baj comun.

Pătrunderea ergonomiei in invățămînt 
este abia la început, nu numai in țara 
noastră, dar și pe plan mondial. In ve
derea desfășurării cu succes a acestei ac
țiuni este necesar in primul rind să se 
suscite in cit mai largă măsură interesul 
slujitorilor școlii și al celor care concură 
la realizarea procesului de invățămînt. Se 
simte nevoia ca institutele de specialitate 
să întreprindă studii și cercetări extinde 
și aprofundate și experimentări conclu
dente, care să permită punerea la punct 
atit a ansamblului, cît șl a fiecărei laturi 
a acestuia : mijloace, metode, tehnici, re
lații. Toate acestea nu pot fi duse la bun 
sfîrșit fără sprijinul activ al organelor de 
conducere și îndrumare a invățămintulul, 
cărora le revine sarcina de orientare și 
sprijinire a studiilor, cercetărilor, experi
mentărilor, de stimulare a inițiativelor în 
acest domeniu și de manifestare a inițiati
vei proprii, de creare a condițiilor și at
mosferei propice realizării unor pași hotă- 
riți in direcția incetățenirii conceptelor er
gonomice în invățămînt, pe linia directi
velor partidului de perfecționare și mo
dernizare a acestuia. în acest spirit a vor
bit și reprezentantul Ministerului învăță- 
mintului, la ședința de închidere a Confe
rinței de ergonomie, arătînd că vor fi luate 
măsurile practice necesare pentru pătrun
derea ergonomiei in procesul de învăță- 
mint, cit și pentru stimularea cercetării 
științifice desfășurate de catedrele de 
profil din Institute și universități.

Prof. dr. Ing. Slmlon ȚAIGĂR
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Plecarea delegației P. C. 
din Belgia

Plecarea delegației P. C.
din Guadelupa

Delegația Partidului Comunist din 
Guadelupa, formală din tovarășii 
Gerty Archimede. Charles Emmanuel 
Edwige, membri ai Biroului Politic, 
si Georges Donvez, membru al C.C. 
al P.C. din Guadelupa, care a făcut 
o vizită m tara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.. a părăsit marți dimi
neața Capitala.

l a plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați dc tovarășii

Vizita unei delegații (Ic activiști 
ai P. C. R. în Italia

Tn perioada 21—28 septembrie a.c.. 
o delegație a Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., condusa de tova
rășul ștefan Antoniu, secretar al co
mitetului județean de partid, a făcut 
o vizită in Italia, la invitația Fede
rației din Milano a Partidului Co
munist Italian.

Membrii delegației au avut intil- 
niri și discuții cu tovarășul Gianni 
Cervetti, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian, secretar al Federației din Mi
lano a P.C.I., și cu alți membri ai

Sosirea unei delegații de activiști ai P.S.U.G.
Marți seara a sosit in Capitală 

o delegație de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, con
dusă de Rolf Kuhnert. adjunct al șe
fului Secției construcții a C.C. al 
P.S.U.G.. cure. la invitația C.C. 
PC.R.. va face o vizită in schimb de 
experiență in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni.

Seminarul international 
cu tema „O locuire umană"

In suita bogată a manifestărilor in
ternaționale care se desfășoară in 
taxa noastră în această toamnă se în
scrie și seminarul cu tema „O locu
ire umană", organizat de Uniunea 
Internațională a Arhitecților și Uniu
nea arhitecților din Republica Socia
listă România, care și-a început 
marți lucrările in Capitală.

Această reuniune, care va continua 
pină la 3 octombrie. întrunește arhi
tect!, sociologi și economiști din 23 de 
țări.

Deschizind lucrările seminarului, 
prof. dr. arh. Cezar Lăzărescu, pre
ședintele Uniunii arhitecților din 
România, a adresat un călduros salut 
participanților, subliniind că alegerea 
Bucureștiului ca loc de desfășurare a 
acestei importante reuniuni interna
ționale constituie un semn de prețuire 
față de țara noastră, față de arhitec
tura românească, față de activitatea 
desfășurată dc România socialista 
pentru promovarea unor relații și 
contacte largi intre oamenii de știin
ță și cultură, pentru dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării dintre po
poare.

Apoi. Rutilo Malacara (Mexic) a 
transmis mesajul președintelui Uniu

■Cronica zilei
VIZITA TOVARĂȘULUI ISTVAN 

SARLOS. REDACTOR-ȘEF 
AL ZIARULUI 

„NEPSZABADSAG-
Marți la amiaza a sosit in Capitală 

tovarășul Istvăn Sarlos, membru al 
C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al zia
rului ..Nepszabadsâg", care, la invita
ția ziarului „Scinteia", face o vizită 
in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost intimpinat de tova
rășul Alexandru lonescu, redactor- 
șef al ziarului „Scinteia", și alți co
laboratori ai redacției. A fost de față 
Ferencz Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

în aceeași zi, oaspetele ungar a 
avut o întilnire prietenească cu cadre 
de conducere ale ziarului.

★
Marți dimineața, tovarășul Petre 

Lupu. ministrul muncii, a primit pe 
tovarășul Michal Krukovski, pre
ședintele Comitetului pentru muncă 
și salarii din R. P. Polonă, care și-a 
petrecut o parte din concediu in țara 
noastră

★
Marți s-a înapoiat in Capitală de 

legația Ministerului Construcțiilor In
dustriale, condusă de ministrul 'da
tei Ghigiu, care, la invitația minis
trului lucrărilor publice din Maroc. 
Mohamed Bernoussi, a făcut o vizi- i 
in această țară. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme privind in
tensificarea colaborării in domeniu! 
construcțiilor de interes public și in
dustriale. acordarea de asistență teh
nică și livrări de echipamente intri 
cele două țâri. In cursul vizitei, de
legația s-a intilnit cu președintei o 
Camerei Reprezentanților. A. Bout - 
leb. cu care a avut o convorbire cor
dială privind dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Maroc. De aseme
nea. delegația română a vizitat o- 
biective cu caracter economic și cul
tural din orașele Marrakech și Sal;.

★
Marți la amiază a părăsit Capitala 

Tadeusz Galinski. membru al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Uniu
nii editurilor presei de partid din 
Republica Populară Polonă, care, la 
invitația editurii „Scinteia". a făcut 
,n vizită de schimb de experiență în 
țara noastră In timpul șederii sale in

tovarășii Paul Niculescu-Mizil. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Miron Constantine*^, 
membru s-uplcant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P .C,R . Stana 
Dragoj și Alexandru Ionesco, mem
bri .ii C.( al P.C.R . lo<tf Sr.a-.-z. s- f 
d» —. ți< tH C.C. al ri'R. Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. ftl P.C.R.. Nicolae Matei, 
'■•r-cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R. de activiști de 
partid. (Agerpres)

Paul Njculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Pi rmanent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Mihai Gere. membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
CC. al P.C.R.. Lina Ciobanu, membru 
al C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu, 
adjunct dc șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres) 

comitetului federal, cu militanți ai 
organizațiilor locale de partid. De a- 
semenea, au fost vizitate unități e- 
conomice. cooperatiste, social-cultu
ra Ie.

în timpul șederii la Roma. delega
ția română a fost primită la sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian de tovarășii Sergio 
Segre. Guido Cappclllni și Michele 
Rossi, membri ai C.C. al P.C.I.

Vizita și întâlnirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, frățească.

delegația a fost intimpinată de Lu
cian Drăguț, secretar general la Con
siliul Economie. Nicolae lonescu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres) 

nii Internaționale a Arhitecților. Ra
mon Corona Martin, adresat semina
rului.

în prima zi a lucrărilor au prezentat 
rapoarte Lars Magnus Giertz (Sue
dia), consilier al O.N.U. la Comisia 
economică pentru Africa. Aleksander 
Rocegov (U.R.S.S.), secretar al grupei 
c’e lucru ..Habitat" a Uniunii Interna
ționale a Arhitecților. și Georges 
Lambert-Lamond (Franța), secretar 
general al Institutului de cercetare al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltarea 
' octală. Rapoartele au. fost urmate de 
discuții.

Organizat pe trei grupe de lucru 
ale Uniunii Internaționale a Arhitec
telor — Urbanism, Locuințe, Construc
ții și industrializare — seminarul se 
înscrie ca cea mai importantă acțiune 
din programul U.I.A, pe acest an, el 
prilejuind dezbateri și schimburi de 
opinii privind relațiile omului cu me
diul înconjurător, condițiile de locuire 
in așezările urbane și rurale, căile și 
mijloacele de realizare a unui cadru 
organizat corespunzător.

în zilele următoare, personalități 
științifice din țara noastră și de peste 
hotare vor prezenta rapoarte și con
ferințe de specialitate. (Agerpres)

România, oaspetele a fost primit de 
tovarășul Andrei Vela, șef de secție 
la C.C. al P.C.R. Tadeusz Galinski a 
avut, de asemenea. întrevederi cu 
conducerea redacției ziarului „Scin
teia" și a editurii „Scinteia", a vizitat 
redacțiile unor ziare județene, pre
cum și unele obiective industriale din 
Capitală și din județele Argeș, Bra
șov și Sibiu.

★
Cu ocazia Zilei Armatei populare 

ungare, generalul de armată Ion Io- 
niță. ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare gene
ralului colonel Czinege Lajos, minis
trul apărării al Republicii Populare 
Ungare.

Cu același prilej, marți după- 
amiază. la Casa Centrală a Armatei 
a fost organizată o gală de filme un
gare la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri 
din garnizoana București. Au luat 
parte Vekas Domokoș. consilier al 
/Ambasadei Republicii Populare Un
gare la București, colonelul Toth 
E'ndre. atașat militar și aero, și 
membri ai ambasadei. în cadrul ma
nifestărilor organizate in cinstea Zi- 
l.-i Armatei populare ungare, atașa- 
iiil militar și aero al R. P. Ungare 
la Euraroști s-a iiLîlnit. de aseme
nea. cu cadre militare și ostași ai 
armatei noastre, in fața cărora a 
vorbit despre însemnătatea eveni
mentului. Totodată, au fost prezen
tate fotoexpoziții și filme care înfă
țișează aspecte din viața și activita
tea militarilor din R. P. Ungară

★
Marți dimineața a plecat la Cairo 

o delegație a Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. formată din prof. univ. Stanciu 
Sioian, secretar general al ligii, 
prof. univ. Roman Moldovan, conf, 
univ. Grigorie Botoi și dr. Constan
tin Florea. redactor-șef adjunct a! 
revistei ..Lumea", care va participa 
la simpozionul internațional in me
moria lui Gamal Abdel Nasser.

★
Vicepreședintele Consiliului Cultu

rii și Educației Socialiste Ion Brad 
a oferit marți un cocteil cu prilejul 
turneului întreprins in țara noastră 
de ansamblul de balet „First Cham
ber Dance Company" din New York. 
Cu același prilej, Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, a 
oferit o recepție.

Primire la Consiliul de Stat
Marți după-amiază, Manea Măne*- 

cu. vicepreședinte al Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste Roma
nia. a primit delegația Tribunalului 
Suprem al Republicii Populare Bulga
ria. conducă de Anehcl Velev. pre
ședintele tribunalului, care face o 
vizită in țara noastră.

La convorbiri, care s-au desfășurat

Primire la C. C. al P. C. R.
Marți, 23 septembrie a.c.. tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, a primit 
pe sir John Henniker, directorul ge
neral al Consiliului Britanic, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

La primire a participat Ton Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului

Primire ia Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri. Leonte Răutu, a primit marți 
la amiază pe Leo Kaprio. directorul 
Biroului regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
care se află in țara noastră cu ocazia 
Conferinței internaționale consacrată 
poluării accidentale a apelor interi
oare. ale cărei lucrări se desfășoară 
la București.

La primire au luat parte Dan Enă-

Lucrările Simpozionului 
internațional de chimie și tehnologia celulozei

IAȘI (corespondentul „Scinteii" 
Manole Corcaci). — Ieri, 28 septem
brie a.c., in aula festivă a Universită
ții ..Al. I. Cuza" din Iași a avut loc șe
dința de deschidere a Simpozionului 
internațional de chimie și tehnologia 
celulozei. La această importantă ma
nifestare științifică iau parte repre
zentanți ai unor ministere, ai Acade
miei Republicii Socialiste România, 
aj diferitelor institute de învățămint 
superior și de cercetare, cadre di
dactice, specialiști din industrie, pre
cum și peste o sută de oaspeți de 
peste hotare.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de acad. Cristofor Simionescu, care 
a trecut in revistă principalele reali
zări obținute in ultimii ani in dome
niul care constituie obiectul simpo
zionului și a arătat că scopul urmă
rit de această reuniune științifică 
este acela' de a găsi căile pentru un 
continuu progres tehnico-știintific. 
Participant ii la simpozion au fost a- 
pbi salutați de tovarășii Vasile Polon, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele con i- 
liului popular județean, Alexa Po
pescu. adjunct al ministrului învăță- 
mintului. Ion Râmbu. adjunct al mi
nistrului industriei lemnului, și Con
stantin Dinculescu. președinte al 
C.N.I.F

Lucrările Conferinței internaționale 
asupra pneumoconiozelor

în Capitală continuă lucrările ce
lei de-a IV-a Conferințe internațio
nale asupra pneumoconiozelor, ma
nifestare științifică desfășurată sub 
egida Biroului Internațional al Mun
cii. in colaborare cu Ministerul Mun
cii.

Marți, participanții au dezbătut in 
ședințe plenare aspecte epidemiolo- 
gice ale bolilor profesionale generate 
de praful industrial. în acest sens 
s-a făcut o analiză a situației epide- 
miologice înregistrate in ultimele două 
decenii in diferite țări ale lumii, a e- 
ficienței unor măsuri luate împotriva 
acestor maladii. Specialiștii au relie
fat necesitatea unei uniformizări a 
înregistrării datelor statistice in a- 
cest domeniu, care să ofere posibili
tatea comparării, pe plan național și 
internațional, a rezultatelor de pre
venire și tratare a pneumoconiozelor,
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Campionatele 
europene de volei
MILANO (corespondența specială).

— Principalul meci al zilei inaugu
rale a turneului final, disputat luni 
noaptea tirziu, a opus echipele Ceho
slovaciei și R.D. Germane. Victoria
— surprinde doar în parte — a re
venit voleibaliștilor cehoslovaci. Sur
priza mare insă o constituie rapidi
tatea cu care aceștia au tranșat in 
favoarea lor succesul — in numai 
trei seturi și la diferență de puncte 
destul de netă : 15—11, 15—9, 15—9. 
Este și motivul pentru care ziariștii 
de specialitate prezenți aci au în
ceput a-și revedea unele pronosticuri 
cu privire la șansele echipelor ; echi
pa R.D.G., de exemplu, nu mai apare
— cel puțin pentru moment - intre 
marile favorite, deși, de numai un 
an, este deținătoarea titlului de cam
pioană mondială.

în turneul final al echipelor femi
nine. care are loc la Reggio Emilia, 
primele rezultate sint considerate 
normale : Bulgaria—Ungaria 3-1 
(14—16, 15—8. 15—10. 15-13),
U.R.S.S.—R. D. Germană 3-0 (15—1, 
15—6, 15-7), Cehoslovacia—Polonia 
3-0 (15—13. 15—1 15—3).

Ieri seară, la Milano s-au întilnit 
mai intii reprezentativele Ceho
slovaciei și Ungariei. Bine pregătiți și 
lansați moralmente după victoria din 
aiun asupra campionilor mondiali, 
sportivii cehoslovaci au realizat o 
nouă victorie cu 3—0 (15—8. 15—6, 
15—8).

Partida România — U.R.S.S. s-a 
terminat cu victoria in trei seturi 
(15—11, 15—9, 15—12) a echipei so
vietice. Voleibaliștii noștri n-au pu
tut face mai mult. resimțindu-se 
probabil după eforturile din meciul 
precedent, cu echipa poloneză.

Echipa noastră feminină — care, la 
Bologna. Darticipă la turneul pentru 
locurile 7—12 — a jucat aseară cu 
formația R.F.G., intrecind-o cu 3—0 
(15—8. 15—7. 15—5).

Astăzi, voleibaliștii romani susțin 
un foarte important meci cu for
mația Cehoslovaciei. La Bologna, 
selecționata feminină întilnește echipa 
Israelului. 

intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au luat parte Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Enii- 
lian Nucescu, președintele Tribuna
lului Suprem ai Republicii Socialiste 
România.

A fost dc (ață Spas Gospo'dov. am
basadorul Republicii Populare Bulga
ria la București. (Agerpres)

Culturii și Educației Socialiste. A 
luat, dc asemenea, parte la întreve
dere Denis Seward Laskey, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Marii Britanii la București.

Intllnlrea. in cadrul căreia au fost 
discutate probleme ale colaborării 
culturale româno—britanice, s-a des
fășurat intr-o atmosferă de înțele
gere și cordialitate. (Agerpres) 

chescu. ministrul sănătății, Virginia 
Russ, secretar general in Ministerul 
Sănătății.

Cu aecst prilej au fost discutate 
probleme privind participarea Româ
niei la activitățile Organizației Mon
diale a Sănătății, precum și măsurile 
ce se pot întreprinde pentru prein- 
timpinarea efectelor negative provo
cate de poluarea accidentală a apelor 
asupra sănătății publice. (Agerpres)

In cadrul ședinței festive, acad. 
Cristofor Simionescu a ținut confe
rința intitulată „Clteva teze actuale 
ale chimiei și tehnologiei celulozei și 
hirtiei", iar prof. Ichiro Sakurada 
(Japonia) a prezentat o comunicare 
despre ..Grefarea celulozei cu mo- 
nomeri vinilici". în cele cinci zile, cit 
va dura simpozionul, vor avea loc 
conferințe susținute și de alte perso
nalități marcante ale vieții științifice, 
intre care prof. Z. A. Rogovin de la 
Institutul textil din Moscova, p'of. 
E. N. Daruwalla, de la Universitatea 
din Bombay, prof. E. Correns, de la 
Institutul de cercetări pentru fibre 
din R. D. Germană.

După-amiază au început lucrările 
în cele 4 secții ale simpozionului : 
Chimia celulozei și derivaților ei, 
Chimia lemnului și ligninei, Tehno
logia celulozei și Tehnologia hirtiei — 
in cadrul cărora se vor ține, pină la 
2 octombrie, peste o sută de comu
nicări. conferințe, mese rotunde. în- 
cepind de joi, 30 septembrie, o parte 
din lucrări se vor desfășura în orașul 
Suceava. Participanții la simpozion 
vor vizita, de asemenea, Institutul de 
chimie „Petru Poni" din Iași. Com
plexul de celuloză și hirtie din Su
ceava și vor lua parte la o masă ro
tundă pe teme de specialitate. _

în cursul dezbaterilor au fost rele
vate progresele obținute în diagnos
ticarea. tratarea și prevenirea boli
lor profesionale cauzate de pulberi 
vegetale. Rapoartele și comunică
rile prezentate de experți și 
specialiști din Anglia. Austria, Bul
garia. Cehoslovacia. Franța, R. F. a 
Germaniei, India. Iugoslavia, Româ
nia, S.U.A., Uniunea Sovietică. Zam
bia și din alte țări au oglindit atit 
progresele cit și dificultățile in pre
venirea și tratarea pneumoconiozelor 
și au subliniat necesitatea întăririi co
operării pe plan internațional -in do
meniul orientării cercetărilor și me
todelor practice in vederea ocrotirii 
sănătății oamenilor muncii expuși la 
pulberi industriale.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

FOTBAL

meciuriunor noi
Cele patru echipe românești 

aflate în competițiile europene 
de club — Dinamo (în „Cupa 
campionilor europeni"), Stea
ua (in „Cupa cupelor"), U.T.A. 
și Rapid (în „Cupa U.E.F.A.") 
— susțin (trei astăzi și una 
rnîine) meciurile retur din ca
drul primei etape. Examene 
destul de dificile, chiar și pen
tru U.T.A., care are la această 
oră un avans de trei goluri a- 
s’jpra echipei Austria-Salzburg. 
După cum se știe, dinarhoviștii 
vor trebui să realizeze in de- 
l-e ceea ce n-au reușit pe 
teren propriu, Steaua, de ase
menea. are nevoie de victor-'■ 
(pentru câ, în mod neașteptat, 
in primul joc nu a putut-o re
aliza...), iar Rapid. în ciuda 
jocului valoros de la Napoli — 
cum apreciază unii specialiști 
prezenți la meci — are chiar

Polo p
în ziua a patra a turneului inter

național ' de polo pe apă dotat cu 
„Trofeul Jadran", care se desfă
șoară la Hvar, selecționata Româ
niei a intilnit formația R. F. a Germa
niei, pe care a învins-o cu scorul de 
8-5 (1—0, 3—3, 2—1, 2—1).

într-unul din derbiurile competi
ției, echipa U.R.S.S. a terminat la 
egalitate 3—3 (0—0, 2—0, 0—1, 1—2) 
cu reprezentativa Iugoslaviei. în ce
lelalte două partide ale zilei s-au

La Pekin s-a deschis >

Expoziția de fotografii 
din construcția

1

socialista in România
PEKIN 28. — Corespondentul A- 

gerprc'. 1. Gălățeanu transmite : La 
Palatul de cultură al naționalităților 
din Pekin s-a deschis, sub auspiciile 
Asociației de prietenie chlno-rornă- 
nâ, Expoziția de fotografii din con
strucția socialistă in România. La 
ceremonia deschiderii au participat 
Go Mo-jo. vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină, LI Hao-uen, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Slen 
Cien, din partea Secției relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez. Cen 
Tzle. adjunct al ministrului comer
țului exterior, Uan Ko-ciuan, din 
partea Asociației de prietenie cu 
străinătatea, și alte persoane oficia
le, membri ai corpului diplomatic, 
precum și un numeros public. Au 
fost prezenți, de asemenea. Aurel 
Duma, ambasadorul României în
R. P. Chineză, și membri ai amba
sadei.

Pe un țpiare panou, la intrarea in 
sala expoziției, se află o imagine din 
timpul întilnirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Mao 
Tzedun și vicepreședintele Lin Biao, 
cind conducătorii celor două țâri iși 
string miinile. Numeroase fotografii 
înfățișează alte aspecte din timpul 
vizitei delegației de partid și guver
namentale române, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in R. P. 
Chineză, primirea călduroasă dc care 
delegația s-a bucurat pretutindeni.

Fotografiile și graficele ilustrează 
ritmul înalt de dezvoltare a econo
miei românești in ultimii ani. succe
sele obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in constrqcția socialistă. , Sint 
imagini de la hidrocentralele de la 
Porțile de Fier și de pe Argeș, de 
la combinatele siderurgice din Hu
nedoara și Galați, de la noile obiec
tive petrochimice din Craiova, Pitești. 
Ploiești. Imaginile din agricultură re
flectă extinderea mecanizării, con
struirea de noi sisteme de irigații. 
Alte fotografii redau aspecte din do
meniul industriei ușoare, alimentare 
și din alte domenii de activitate.

Expoziția constituie o contribuție la 
mai buna cunoaștere a succeselor ob
ținute de poporul român in opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, o nouă manifes
tare a relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

Delegația municipalității 
din Paris a părăsit Capitala

Prim-vicepreședintele Consiliului 
Parisului. Yves Fortin. și ceilalți 
membri ai delegației capitalei Fran
ței care ne-au vizitat țara cu prile
jul inaugurării expoziției „Paris, evo
luția și viitorul său" au părăsit marți 
dimineața Bucureștiul. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni, oaspeții francezi 
au fost conduși de Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte, și de alți mem
bri aj comitetului executiv al con
siliului popular municipal. Erau pre
zenți reprezentanți ai Ambasadei 
Franței la București. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

septembrie, l și 2 octombrie. In țară : 
Vremea va intra într-un proces de ră
cire, iar cerul va prezenta înnorărl 
accentuate. Vor cădea ploi locale, mai 
tht.it in jumătatea de sud-vest a țării, 
apoi și în celelalte regiuni. Vîntul va 
prezenta intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse intre 
4 șl 14 grade, Iar maximele între 12 șl 
20 de grade, izolat mai ridicate. La 
București : Vremea în curs de răcire, 
cu cer temporar noros. Temporar va 
ploua. Vînt potrivit. Temperatura in 
scădere ușoară.

de refăcut un handicap, 
autogol buclucaș...

In ordine cronologică, meciu
rile se dispută astfel : astăzi, 
de la ora 14. pe stadionul Re
publicii din Capitală : Steaua— 
F.C. Hibernians (Malta); de la 
ora 16,15, la Salzburg, U.T.A.— 
Austria, iar la Trnava, Spartak 
I t.lneș'e pe Dinamo. Televi- 
/;u r? trursmite în întregime, 
ia direct, meciul Spartak Trna
va--: ,ro București, iar ra-
oio'iiuziunea transmite, alter- 
nativ. ri meciul de la Salzburg, 
și pe ce! de la Trnava (pe pro
gramul I).

iVIîine, partida 
Napoli se dispută pc 
„23 August" (ora 15,30), care 
poate fi vizionată în întregime 
și pe „micul ecran". Partea a 
doua a acestui meci va fi trans
misă $i la radio (pe progra
mul I).

Rapid—A.C. 
stadionul

e apa
înregistrat următoarele rezultate : 
Ungaria — S.U.A. 8—4 (1—0, 1—3, 
3—0, 1—1) ; Olanda — Italia 4—3 
(1—1, 0—0, 1—1, 2—1).

în clasament conduce echipa Iugo
slaviei cu 7 puncte, urmată de Un
garia — 6 puncte (22—15), U.R.S.S.
— 6 puncte (17—12), România — 6 
puncte (19—15), S.U.A. — 3 puncte, 
Italia — 2 puncte (13—11), Olanda — 
2 puncte (10—16) șl R.F. a Germaniei
— 0 puncte.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria chimică, 

celuloză și hirtie
La Mamaia s-au deschis marți lu

cim ile celei de-a 37-a ședințe a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
industria chimică, celuloză șl hirtie 
— ședință care prilejuiește și aniver
sarea a 15 ani de la înființarea aces
tei comisii.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Mintștri, și Vasile Vilcu. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. a) 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.

Delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. sint conduse de I. Gavrilov, 
prim-locțiitor al ministrului indus
triei grele și chimice al R.P. Bul
garia. V. Plehac, adjunct al ministru
lui federal al industriei din R. S. 
Cehoslovacă, G. Wyschofski, minis
trul industriei chimice al R. D. Ger
mane, E. Zawada, ministrul indus
triei chimice al R. P. Polone, M. 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce al Republicii Socialiste România, 
Goor Nagy. adjunct al ministrului 
industriei grele al R.P. Ungare, și

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Ce sugerează verdele 
„cimpurilor Nguyen Van Be“
Slrăbătind nu de 

mult întinderile pro
vinciilor Thai Binh, 
Nam Dinh și Quang 
Ngai, am remarcat, pe 
fundalul de verde 
crud al orezăriilor, ro
șul caracteristic al noi
lor construcții din că
rămidă. care se insta
lează tot mai temeinic 
în peisajul de azi al 
așezărilor Republicii 
Democrate Vietnam, 
în satele vizitate, ță
ranul vietnamez în
scrie pe frontispiciul 
casei anul ridicării ei. 
pe numeroase clădiri 
putindu-se citi ,.1970" 
și „1971". Sint ani care 
fixează in timp ma
rele patos al recon
strucției și construcției 
pe care-1 trăiește in 
prezent întreaga repu
blică.

„Lupta noastră îm
potriva agresorului 
imperialist nu s-a în
cheiat și. de altfel, 
nici nu se poate în
cheia înainte ca ulti
mul militar american 
să părăsească terito
riul Vietnamului — 
îmi spunea tovarășul 
Luu Qui Kv, secretar 
general al Uniunii 
ziariștilor din R.D. 
Vietnam și director al 
săptămmalului „Thong 
Nhat". întărindu-și ne
contenit capacitatea de 
apărare și fiind gata 
in orice clipă să dea 
riposta cuvenită orică
rui act agresiv al im
perialismului american, 
populația Nordului so
cialist este hotărită 
să facă totul pentru 
vindecarea rănilor pro
duse de bombarda
mentele dușmane, pen
tru refacerea țării, 
pentru continuarea o- 
perei de construcție a 
noii societăți".

Cu privire la dez
voltarea de ansamblu 
a societății în R.D. 
Vietnam, documentele 
oficiale apreciază că 
..s-au produs schim
bări importante prin 
îndeplinirea principa
lelor sarcini : slujirea 
frontului de luptă, re
construcția și dezvol
tarea economiei Nor
dului — marcate prin 
progrese în agricultu
ră. industrie și con
strucții".

Sector important a! 
economiei, agricultu
ra este învestită cu 
mari responsabilități, 
creșterea producției în 
acest sector consti
tuind o sarcină de o 
deosebită însemnăta
te. în ciuda dificultă
ților multiple provo
cate de război, țărăni
mea din R.D. Vietnam 
s-a angajat în muncă 
cu _toată ardoarea, re- 
făcind lucrările hidro
tehnice distruse de 
bombardamente și 
construind altele noi, 
redînd agriculturii o- 
rezăriile rămase ne
cultivate. Suprafețele 
cultivate cu orez au 
sporit constant In ulti
ma perioadă — cu 
citeva zeci de mii de 
hectare anual. în sa
tele R.D. Vietnam con
tinuă și se extinde 
campania „celor cinci 
tone de orez la hec
tar pe an", lansată in 
vremea din urmă. Cu 
realizări in această 
privință se mindresc 
acum mii de coopera
tive din regiunile pro
ducătoare de orez ale 
republicii. Pentru o 
șerie de unități agri
cole socialiste, la or

dinea zilei se află in 
prezent obiective și 
sarcini mult mai mari. 
De pildă, la cooperati
va agricolă de produc
ție din comuna Xuang 
Phuong, provincia Nam 
Dinh, pe care am vi
zitat-o, ca si in alte 
părți ale țârii, oame
nii au anunțat obține
rea unei producții de 
orez de 5—6 tone la 
hectar numai în cursul 
primei recolte din a- 
cest an. „Ne-am pro
pus să realizăm 10 
tone de orez la hectar 
in cursul acestui an" 
— mi-a spus tovarășul 
Tuyen Bi Tmi, secre
tarul comitetului de 
partid al comunei resr 
pective.

Ceea ce am remar
cat la cooperatorii din 
Xuang Phuong, fapt 
caracteristic, de altfel, 
pentru colectivele tu
turor sectoarelor eco
nomice ale R.D. Viet
nam, este înțelegerea 
perfectă a legăturii 
dintre activitatea lor 
constructivă, de edifi
care a noii societăți, și

însemnări de 
călătorie din 
R. D. Vietnam

cerințele luptei desfă
șurate de întregul po
por vietnamez pentru 
cauza independenței și 
libertății patriei sale, 
pentru victoria asupra 
agresorului imperia
list. La Xuang Phupng, 
ca și in alte părți ale 
R.D. Vietnam, ogoare
le care au obținut 10 
tone Ia hectar in cu
prinsul unui an sint 
denumite „cimpuri 
Nguyen Van Be", 
după numele unui 
compatriot din sud 
căzut eroic pe cimpul 
de luDtă. Provincia 
Nam Ha este înfră
țită cu două ținuturi 
ale Sudului — provin
ciile Bien Hoa și My 
Tho. Realizările oame
nilor muncii din Nam 
Ha sint strins legate de 
lupta patrioților din 
provinciile amintite a- 
flate la sud- de para
lela 17. „în provincia 
noastră — îmi spune 
tovarășul Tran Duc 
Manh, redactor șef-ad- 

_Junct al ziarului „Nam 
Ha" — veți întîlni ca
nalul de irigație Bien 
Hoa. podul Bien Hoa, 
biblioteci, unități eco
nomice și comerciale, 
ca și șiruri de arbori 
p'-iatați cu ocazia săr
bătorii „Tet". purtind 
același nume. Popu
lația provinciei noas
tre celebrează fiecare 
din victoriile de pe 
fronturile de luptă din 
Vietnamul de #ud, din 
zonele Bien Hoa și 
My Tho, prin noi și 
noi succese în con
strucția socialismului 
și intărirea capaci
tății de apărare a 
țării. Pentru noi con
stituie o încurajare pu
ternică și un mare im
bold lupta eroică a 
compatrioților din sud, 
care, la rindul lor, se 
bucură de realizările 
noastre pe frontul 
muncii constructive ca 
de propriile lor rea
lizări".

L. A. Kostandov. ministrul indus
triei chimice al U.R.S.S.

Conform convenției de colaborare 
dintre C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, 
la lucrările comisiei ia parte șl o 
delegație a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de H. Bole, președintele Consi
liului Executiv Sloven.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a rostit o cuvintare de 
salut.

Lucrările ședinței, cctnduse de G. 
Wyschofski, președintele Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru industria 
chimică, celuloză șl hirtie, continuă 
pină simbătă.

★
Tovarășul Vasile Vilcu. membru al 

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean, a 
primit marți după-amiază pe condu
cătorii delegațiilor participante la 
cea de-a 37-a sesiune a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru industria 
chimică.

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Vasile Vilcu a oferit un cocteil In 
onoarea oaspeților.

în numele acelorași 
țeluri, ale socialismu
lui, ale victoriei in 
lupta împotriva agre
siunii imperialiste, ob
țin succese remarcabile 
și muncitorii din in
dustrie. Mari eforturi 
încununate de succes 
au fost desfășurate 
pentru repunerea in 
funcțiune a Întreprin
derilor, secțiilor șl a- 
telierelor care au avut 
de suferit de pe urma 
raidurilor aeriene a- 
mericane. Vi zi tind 
combinatul textil „8 
Martie" din Hanoi, am 
consemnat angajarea 
deplină a membrilor 
colectivului său de 
muncă în realizarea o- 
biectivului de repunere 
în funcțiune a între
prinderii și de realiza
re a unui nivel de pro
ducție echivalent cu 
acela din anul 1965. 
..Rezultatele de pină 
acum — spune tovarășa 
Lun Thi Thien, mem
bru al comitetului sin
dical al combinatului
— ne îndreptățesc să 
credem câ pină la 
sfîrșitul anului vom 
putea produce cu toată 
capacitatea — proiec
tată inițial — a între
prinderii".

Asemenea combina
tului „8 Martie" din 
Hanoi, unitățile indus
triei centrale și regio
nale din întreaga repu
blică, învingind difi
cultăți de tot felul, ra
portează de la o zi la 
alta noi succese in în
deplinirea obiectivelor 
fixate in planul de stat. 
In fața dezvoltării in
dustriale a R.D. Viet
nam se află ca sarcini 
de primă urgență — 
așa cum se subliniază 
în documentele de par
tid și de stat — necesi
tatea refacerii și extin
derii unui număr de 
ramuri importante ale 
industriei grele (ener
getica, industria mate
rialelor de construcții), 
perfecționarea rela
țiilor socialiste de 
producție. îmbunătăți
rea gestiunii econo
mice. a activității de 
planificare a economiei 
regionale etc.

De asemenea, trebuie 
menționate ramurile 
industriei ușoare și in
dustriei de prelucrare 
a bunurilor alimentare
— pentru rezultatele 
bune dobindite in spo
rirea producției, fapt 
care traduce preocupa
rea deosebită a parti
dului și guvernului
R.D. Vietnam pentru 
dezvoltarea în actualul 
moment a acestor sec
toare industriale.

în opera de edificare 
a societății socialiste, 
in activitatea consa
crată dezvoltării eco
nomice, ridicării nive
lului de trai al mase
lor, întăririi capacită
ții de apărare a țării, 
populația R.D. Vietnam 
vădește un inalt devo
tament și o mare tena
citate — expresie a e- 
roismului de masă ca
racteristic întregului 
popor vietnamez !n 
acești ani de muncă șl 

■ luptă asiduă pentru 
idealurile libertății și 
independenței naționa
le. păcii și progresului 
social.

Comellu VLAD



viața internațională
„Problemele internaționale nu pot fi 
rezolvate prin excluderea unor națiuni 

din comunitatea mondiala"
Sesiunea Adunării Generale a O. N.U.

NEW YORK 28. — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
La Națiunile Unite au continuat 
dezbaterile generale aJe sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U.

Luind cuvintul. ministrul finlandez 
de externe, Vaino Leskinen, a evo
cat propunerile guvernului său pri
vind găzduirea conferinței pentru 
securitatea europeană și cooperare, 
precum și consultările multilatera
le in vederea pregătirii unei astfel 
de conferințe. El a subliniat că ten
dințele favorabile intervenite in ul
timul an in evoluția relațiilor din 
Europa sint de bun augur pentru 
acceptarea de către toate statele a 
propunerilor menționate.

Referindu-se la necesitatea înfăp
tuirii universalității O.N.U. și a spo
ririi eficacității acestei organizații, 
Leskinen a exprimat speranța că 
..Adunarea Generală va hotărî, in 
sfirșil, restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la O.N.U. Ne 
vom opune oricărei încercări de na
tură sâ împiedice sau sâ amine reali
zarea acestui fapt". Totodată, vorbi
torul s-a pronunțat pentru reprezen
tarea in O.N.U. a celor două state 
germane.

Reprezentantul Japoniei, Kiichi 
Aichi, a abordat problema dezarmă
rii, subliniind că înfăptuirea acesteia, 
și in special a dezarmării nucleare, 
constituie o necesitate imperioasă. 
Controlul și reducerea înarmărilor, 
a spus Aichi, sînt condiții indispen
sabile pentru menținerea și promo
varea păcii in lume. In continuare, 
deși a recunoscut că „guvernul Ja
poniei consideră că in lume există 
o singură Chină" și că „participarea 
ei la Națiunile Unite ar fi binevenită 
și esențială", el a declarat, in mod 
paradoxal, că Japonia se opune 
expulzării emisarilor ciankaișiști din 
organizație.

Ministrul de externe al Republicii 
Mali. Charles Samba Cissoko, s-a 
referit in cuvintul său la situația din 
Asia de sud-est, subliniind că pro
punerile in șapte puncte prezentate 
la tratativele de pace de la Paris 
de Guvernul Revoluționar Provizo

în Comitetul pentru dezarmare
Text revizuit al proiectului de convenție asupra interzi

cerii armelor bacteriologice

GENEVA 28 (Agerpres). — Lucră
rile Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva au intrat in etapa fi
nală.

în ședința de marți au luat cuvin
tul 12 delegați, care s-au referit, in 
principal, la problema armelor chi
mice și bacteriologice — principala 
temă a tratativelor din anul 1971. A 
fost depus un text revizuit al pro
iectului de convenție asupra interzi
cerii perfecționării, producției și sto
cării armelor bacteriologice (biolo
gice) și a toxinelor și distrugerii 
acestora. Coautorii documentului sint 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Un
garia. Italia, Mongolia, Olanda. Po
lonia, România, U.R.S.S., Anglia și
S.U.A.

Șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
au apreciat că noul proiect de con
venție. la a cărui elaborare au parti
cipat toate delegațiile in Comitetul

„Manifestul AmericiiLatine“-document în sprijinul 
unor relații echitabile în comerțul cu S. U. A.

Domenii importante ale raporturilor 
interamencane — componentă și ex
presie semnificativă a relațiilor inter
naționale in evoluția lor actuală — 
au fost analizate luna aceasta la două 
reuniuni regionale. Prima a avut loc 
la Buenos Aires, sub egida unui orga
nism latino-american — CECLA 
(Comisia specială pentru coordonarea 
latino-americană). Cea de-a doua 
s-a ținut la Ciudad de Panama, unde 
CIES (Comisia interamericană eco
nomică și socială) a continuat dezba
terea tematicii de la CECLA, cu 
participare nord-americană. Ambele 
reuniuni au avut in centrul discuții
lor protestul latino-american împo
triva măsurilor protecționiste ale 
S.U.A.. care afectează grav exportu
rile partenerilor continentali ai A- 
mericii de Nord.

Se vor face, probabil, multe analize 
ți comentarii in legătură cu aceste 
două conferințe continentale, care 
marchează o nouă etapă in clarifica
rea principiilor și in definirea ca
racterului relațiilor inter americane, 
intr-o perioadă ce are ca semn dis
tinctiv eforturile întreprinse de țările 
de la sud de Rio Grande pentru acce
lerarea dezvoltării lor economice, 
pentru afirmarea și apărarea preroga
tivelor suveranității naționale. Ex
presie a solidarității țărilor latino- 
americane în protejarea intereselor 
lor comune. CECLA a oferit in ulti
mii ani cadrul adecvat formulării 
unor poziții care reflectă — așa cum 
apreciază numeroși observatori — 
..personalitatea contemporană a sub
continent ului". Cum O.S.A. (Organi
zația Statelor Americane) nu a o- 
ferit acest cadru, in funcționarea ei 
persistind manifestarea tendințelor 
hegemonice nord-americane. CECLA 
s-a impus ca un organism latino-ame- 
rlcan. acționînd in afara O.S.A. 1n 
1969, prin celebrul „consens de 'a 
Vina del Mar". CECLA a afirmat, 
fără echivoc, dreptul inalienabil al 
țărilor latino-a meric ane asupra ho- 
gățiiljr proprii fi a revendicat relații 

riu al Republicii Vietnamului de Sud 
„constituie cea mai bună bază pentru 
negocieri și cca mai bună calc de 
urmat pentru stingerea flăcărilor 
războiului. Guvernul Statelor Unite, 
a spus el, trebuie să înțeleagă clar 
că drepturile suverane ale unui stat 
nu pot forma obiectul târguielilor". 
El s-a pronunțat apoi pentru „recu
noașterea deschisă și fără echivoc a 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la Națiunile Unite și pentru 
expulzarea imediată a dclegaților gu
vernanților din provincia Taiwan".

Abordind problema realizării uni
versalității O.N.U., Krister Wickman, 
ministrul de externe suedez, s-a de
clarat în favoarea restabilirii drep
turilor legitime la O.N.U. ale R. P. 
Chineze. După ce a exprimat spe
ranța că și cele două state germane 
vor deveni membre ale O.N.U., 
Wickman a subliniat că „tendința 
spre universalitate este o consecință 
a convingerii că problemele interna
ționale nu pot fi rezolvate prin ex
cluderea unor națiuni din comunita
tea mondială".

Referindu-se la problema securită
ții europene, el a declarat că „Suedia 
sprijină eforturile actuale de a se a- 
junge Ia o destindere in Europa și 
intenționează să ia parte activă la 
conferința de securitate europeană". 
Pledind pentru o soluție politică a 
conflictului din Indochina, Wickman 
a declarat că o asemenea soluție tre
buie să aibă în vedere „drepturile 
suverane ale popoarelor Indochinei, 
dreptul lor de a-și alege propria lor 
cale, propriul lor mod de viață, pro
priile lor instituții, fără nici un a- 
mestec din afară".

Ceylonul și Guineea Ecuatorială au 
hotărit să devină coautori la pro
iectul de rezoluție intitulat „Restabi
lirea drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze Ia O.N.U.", 
înscris pe ordinea de zi a sesiunii 
Adunării Generale din inițiativa a 18 
state, printre care și România. După 
cum s-a mai anunțat, recent și Ne
palul a luat o hotărîre similară, nu
mărul țărilor coautoare la acest pro
iect ridicindu-se astfel la 21.

de dezarmare, reprezintă un prim 
pas concret pe calea interzicerii ar
melor de distrugere in masă. Tot
odată, cei doi copreședinți au arătat 
că, în viitor, negocierile vor fi orien
tate spre realizarea unui acord de 
interzicere a armelor chimice, in 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U.

Delegații Angliei. Canadei, Olan
dei, R. P. Ungare, Japoniei, Iugosla
viei, Etiopiei, Italiei. Mexicului și 
Marocului au abordat în discursurile 
lor problema armelor chimice și bio
logice. Vorbitorii au relevat faptul 
că proiectul de convenție privind 
prohibirea armelor biologice apare 
ca o măsură pe calea interzicerii a- 
cestor mijloace de nimicire in masă 
și au scos în evidență necesitatea 
continuării negocierilor asupra pro
hibirii armelor chimice.

Lucrările comitetului continuă.

de echitate în raporturile economice 
și financiare cu S.U.A. In 1970, 
CECLA a jucat un rol important in 
tratativele țărilor latino-americane cu 
Piața comună euiopeană, iar in 
august 1971 — a dezbătut pozițiile 
latino-americane în cadrul conferin
ței „grupului celor 77", care va avea 
loc, în octombrie, la Lima, pentru a 
defrișa terenul în vederea celei de a 
treia reuniuni UNCTAD, programală 
pentru primăvara anului 1972 Astfel, 
CECLA a dobindit un rol important 

CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

in formularea platformei latino-ame
ricane de protejare a unor interese 
legitime, deseori încălcate de mono
polurile străine.

Hotărirea S.U.A. de a aplica o 
taxă suplimentară de 10 la sută asu
pra importurilor este apreciată de 
țările latino-americane ca deosebit de 
gravă, afectînd serios comerțul lor 
internațional. Îngrijorarea provocată 
de măsurile nord-americane a deter
minat convocarea reuniunii CECLA 
de la Buenos Aires, la începutul lunii. 
Si înainte de anunțarea recentelor 
măsuri ale Washingtonului, hemora
gia de devize era alarmantă, in pre
zent configurindu-se agravarea ei- 
In 1970 deficitul balanței co
merțului țărilor latino-americane 
cu S U.A era de 510 milioane dr> 
dolari. Pierderile care se profilează, 
prin aplicarea suprataxei nord-ame
ricane, sînt evaluate la o sumă care 
reprezintă dublul acestui deficit. Cu 
atit mai neiustă apare aplicarea a- 
cestei suprataxe exporturilor latino- 
americane cu cit circuitul financiar 
dintre S.U.A. și țările de la sud de 
Rio Grande a dus la o permanentă 
scurgere de capitaluri din aceste 
țări, (Așa cum sublinia șeful dele-

în U.R.S.S. a fost lansată
statia automată „Luna-19"
PORNIREA SPRE LUNA S-A FĂCUT DE PE O ORBITA DE 

SATELIT ARTIFICIAL AL PAMINTULU1

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Marți, la ora 13 (ora Moscovei), în 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
stația automată „Luna-19", pentru 
efectuarea de cercetări științifice a- 
supra satelitului natural al Pămin- 
tului și a spațiului extralunar. Sta
ția a pornit spre Lună de pe o or
bită de satelit artificial al Pămin- 
tului și s-a înscris pe o traiectorie 
apropiată de cea calculată.

Potrivit datelor telemetrice, siste
mele de bord și agregatele stației

CAMBODGIA

Atacuri ale forțelor 
de rezistență populară

PNOM PENH 28 (Agerpres). — 
Detașamentele forțelor de rezistență 
populară din Cambodgia au supus, 
în ultimele 21 de orc, unor puternice 
atacuri dispozitivele militare aparți- 
nind regimului de la Pnom Penh și 
efectivelor saigoneze care au inter
venit in Cambodgia — transmite a- 
genția Reuter. Atacurile cele mai vi
olente, relevă corespondentul din 
Pnom Penh al agenției Associated 
Press, au fost concentrate in zona 
orașului Krek și a plantațiilor de 
cauciuc din imprejurimi, precum și

Noi bombardamente americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 28 (Agerpres). — După 

gravele acte de război comise de
S.U.A. la 21 septembrie împotriva 
R. D. Vietnam, avioane militare a- 
mericane, inclusiv bombardiere de 
tip „B-52“, precum și artileria ame
ricană, aflată la sud de zona demi
litarizată și pe nave de război, au 
supus în intervalul 22—25 septembrie 
unor repetate bombardamente loca
litățile Huong Lap, Vinh Giang, Vinh 
Son și Vinh Thach din regiunea 
Vinh Linh. Totodată, avioane ame
ricane au efectuat raiduri împotriva

HANOI

SEMNAREA ACORDULUI flj PRIVIRE 
EA AJUTORUL ECONOMIC Șl MILITAR

OFERIT DE R. P. CHINEZA
HANOI 28 (Agerpres). — La Hanoi 

a fost semnat un acord cu privire la 
ajutorul economic și militar pe care 
R.P. Chineză îl va acorda in 1972 
R.D. Vietnam. La ceremonia semnă
rii a fost de față Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.V.

gației chiliene la sesiunea CIES, 
in deceniul trecut, țările latino-ame
ricane au primit asistența financiară 
in valoare de 9 450 de milioane, in 
timp ce din aceste țări au ieșit — 
sub formă de cote de amortizare a 
datoriilor. dobînzi, profituri o- 
proape de două ori pe atit — 17 644 de 
milioane de dolari !)

Mitul paternalist al „Alianței pen
tru progres" se spulberă, ca un ba
lon de săpun, în fața acestor statis
tici acuzatoare. Deși Statele Unite 

au promis, în repetate rinduri, a- 
cordarea unor norme mai juste pen
tru exporturile latino-americane, a- 
ceste promisiuni n-au depășit sta
diul declarațiilor de intenții ; ba mai 
mult, situația de inechitate a devenit 
acum și mai flagrantă, comerțul ex
tern latino-american — una din 
sursele principale de finanțare a pro
gramului de modernizare a econo
miilor naționale — primind prin ul
timele măsuri ale Washingtonului o 
lovitură și mai puternică. Tocmai în 
această lumină trebuie privit „Ma
nifestul Americii Latine" adoptat la 
intîlnirea de la Buenos Aires. In a- 
fară de faptul că devalorizarea do
larului afectează serios rezervele de 
valută ale țărilor latino-americane, 
acestea „nu pot să suporte poveri 
adiționale — se arată in Manifest — 
pentru a contribui la soluționarea 
problemei balanței de plăți a S.U.A.. 
mai ales că balanța de plăți a țărilor 
latino-americane a fost întotdeauna 
■avorabilă acestei țări". Subliniind 
că suprataxa lezează in mod nejusti
ficat economiile țărilor latino-ame
ricane. Manifestul semnalează că 
„impunerea suprataxei de 10 la sută 
constituie o violare a angajamente

funcționează normal. Mijloacele 
complexului de comandă și măsură 
de pe Pămint mențin o legătură 
radio permanentă cu stația. Centrul 
de coordonare și calcul prelucrează 
informațiile.

★
Agenția T.A.S.S. anunță că, la 28 

septembrie, a fost lansat in Uni
unea Sovietică satelitul artificial al 
Pămîntului ,,Cosmos-441“. Aparatu
ra științifică aflată la bord func
ționează normal.

in regiunea șoselelor nr. 1, 7 și 22. 
La sud de orașul Krek, in zona pozi
țiilor deținute de trupele saigoneze, 
unde s-au desfășurat luptele cele 
mai serioase din ultimele patru luni, 
asaltul unităților forțelor de rezisten
ță populară a fost urmat de luptele 
la baionetă care au durat peste 14 ore 
— transmite corespondentul agenției 
U.P.I. Asupra pozițiilor trupelor re
gimului de la Pnom Penh și ale ce
lor saigoneze au căzut peste 800 de 
obuze și rachete, provocînd acestora 
pierderi importante.

unor localități din partea vestică a 
provinciei Quang Binh din R. D. 
Vietnam — informează agenția 
V.N.A.

Intr-o declarație dată publicității 
la Hanoi, un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe al R.D. Vi
etnam a condamnat sever aceste acte 
de război ale S.U.A. și a cerut ca 
Statele Unite să pună capăt imediat 
și definitiv tuturor actelor care în
calcă suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

Din partea D. Vietnam, acordul 
a fost semnat de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar din partea 
R.P. Chineze de Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, informează agenția China Nouă.

lor pe care S.U.A. și le-au asumat în 
diverse foruri și care sint consem
nate in diferite documente interna
ționale".

Răspunsul Statelor Unite la „Ma
nifestul Americii Latine" a fost for
mulat la reuniunea CIES, orga
nism al OSA, și el a echivalat cu 
un refuz categoric — S.U.A. invocînd 
argumentul că nu pot face nici o ex
cepție in privința suprataxei. Dar 
conținutul intervențiilor latino-ame
ricane, ca și cele cinci rezoluții in 
care sint condamnate măsurile mo
netare și cojnerciale ale S.U.A., nu 
pot să nu oblige Washingtonul la 
reflecții asupra modului in care evo
luează relațiile lor cu celelalte state 
americane. Delegatul columbian, Ro
drigo Llorente, a arătat că „respon
sabilitatea pentru deficitul balanței 
de plăți a S.U.A. nu privește nici una 
din țările latino-americane", iar de
legația chiliană a propus suspen
darea plății datoriilor către S.U.A. pe 
o perioadă de 10 ani, în cazul cind 
cererile latino-americane țju vor fi 
luate in seamă.

Cele cinci rezoluții adoptate de 
CIES, cu unanimitatea voturilor la
tino-americane, condamnă în ter
meni fără echivoc măsurile economi
ce adoptate de S.U.A. Delegația Sta
telor Unite a alternat abținerea cu 
votul negativ. Deși refuzul nord-a- 
merlcan de a renunța la suprataxa 
în relațiile comerciale cu America 
Latină echivalează cu respingerea 
Manifestului de la Buenos Aires, a- 
cesta are o deosebită semnificație 
politică — a cărei proiectare asupra 
ansamblului relațiilor interamerica- 
ne. apreciază observatorii, nu va în- 
tirzia să se arate.

Documentele adoptate arată . forța 
"rescindă cu care acționează, in re
lațiile internaționale actuale, ideile 
luptei pentru apărarea intereselor 
naționale legitime, pentru echitate in 
schimburile economice și comerciale 
dintre toate țările.

Eugen POP

CONVORBIRI 
SOVIETO-INDIENE

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
Kremlin au început, la 28 septembrie, 
convorbirile dintre Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. Nikolai 
Podgornii. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, și primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, care face o 
vizită oficială in U.R.S.S.

In cursul convorbirilor sînt abordate 
probleme ale întăririi relațiilor bilate
rale, ca și cele mai importante pro
bleme internaționale de interes reci
proc — anunță agenția T.A.S.S.

ORIENTUL 
APROPIAT
• MANIFESTĂRI CONSACRA

TE MEMORIEI LUI GAMAL 
ABDEL NASSER

CAIRO 28 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că la Cairo și in alte 
orașe egiptene au avut loc marți ma
nifestări in memoria fostului preșe
dinte al țării, Gamal Abdel Nasser, 
de la a cărui incetare din viață s-a îm
plinit un an. Mausoleul lui Nasser 
de la Koubry-el-Qubbah a fost vizi
tat de numeroase oficialități egiptene, 
de mii și mii de cetățeni veniți din 
toate colțurile țării, precum și de de
legații din alte state arabe.

CAIRO. Președintele Republicii A- 
rabe a Egiptului, Anwar Sadat, ur
mează să viziteze Belgradul in prima 
jumătate a lunii octombrie — anun
ță agenția M.E.N.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Mahmoud Riad, ministrul egiptean 
al afacerilor externe, și Gunnar Jar
ring, mediatorul O.N.U. pentru O- 
rientul Apropiat, au efectuat luni un 
schimb de vederi la New York, unde 
se află cu prilejul actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

agențiile de presă transmit:
Ministrul comerțului ex

terior al României, CorneI 
Burtică, aflat la Teheran pentru a 
participa Ia lucrările Comisiei mixte 
româno—iraniene, a vizitat, la 27 sep
tembrie, barajul Amir-Kabir și Cen
trul piscicol Mahi-Sara. In seara ace
leiași zile, senatorul Taher Ziai, pre
ședintele Camerei iraniene de comerț, 
industrie și mine, a oferit o recepție 
in cinstea oaspetelui român. Marți, 
ministrul român al comerțului exte
rior, însoțit de ambasadorul țării 
noastre la Teheran, Alexandru Boabă, 
a avut convorbiri cu Khodad Far- 
manfarmaian, președintele Organiza
ției planului. Seara, ministrul iranian 
al economiei, Houshang Ansari, a o- 
ferit un dineu in onoarea oaspetelui 
român.

Ciu En-lni, m™b'“ al Comi- 
tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat, a primit pe Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, șeful de
legației Adunării Naționale a R.D.V., 
care se află in vizită in China. Cu 
acest prilej, informează agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbire cor
dială, prietenească.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Ger- 
HlQRSj Willi Stoph, i-a primit pe 
Jean de Broglie, președintele Comi
siei de politică externă a Adunării 
Naționale Franceze, și pe Pierre Su- 
dreau. membru al Comisiei economice 
și financiare. transmite agenția 
A.D.N. La primire a luat parte și mi
nistrul afacerilor externe. Otto Win- 
zer.

La invitația grupului par
lamentar al U.R.S.S., 13 Mos- 
cova a sosit Werner Mertes, preșe
dintele grupului parlamentar al R. F. 
a Germaniei — U.R.S.S. din Bundes- 
tagul vest-german, însoțit de Antje 
Huber și Ernst Majonika, vicepreșe
dinți ai grupului, informează agenția
T.A.S.S.

Convorbirile preliminare 
dintre reprezentanții R. S. 
Cehoslovace și R.F. a Ger- 
mCHlioi au cont*nuat în zilele de 
27 și 28 septembrie, la Praga, anunță 
agenția C.T.K. Delegația cehoslovacă 
a fost condusă de Jiri Gotz, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
cea vest-germană de Paul Frank, 
secretar de stat la Ministerul de Ex
terne. Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă deschisă și de lucru, men
ționează agenția C.T.K. Ambele părți 
sînt gata, ca și mai înainte, să în
cheie un acord cu privire la norma
lizarea relațiilor. Convorbirile preli
minare vor continua, data reluării lor 
urmind să fie stabilită.

Autoritățile de la Seul au 
arestat în mod arbitrarau 
torturat 17 patrioți sud-coreeni, care 
au desfășurat o activitate revoluțio
nară în localitățile Seul, Bousan și 
Masan, informează agenția A.C.T.C. 
Prin asemenea acțiuni, menționează 
agenția coreeană, clica lui Pak Cijan 
Hi încearcă să stăvilească lupta pa
triotică ce se intensifică in Coreea 
de sud.

împăratul Japoniei, Hir°- 
hito, și împărăteasa Nagako au sosit 
luni intr-o vizită neoficială de două 
zile la Copenhaga. Danemarca este 
prima etapă a unui turneu in șapto 
țări pe care il efectuează suveranii 
japonezi.

Comunicat cu privire la vizita 
în U.R.S.S. a delegației P.C.

din Japonia
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 

Moscova a fost publicat comunicatul 
cu privire la vizita in U.R.S.S., la 
invitația C.C. al P.C.U.S., intre 19 și 
26 septembrie, a delegației Partidu-

Janos Fazckas 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 28. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu. transmite : 
La 28 septembrie, tovarășul Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in Comisia româno-polonă de 
colaborare economică, a vizitat unele 
unități din bazinul carbonifer Rybnik 
din regiunea industrială a Sileziei. El 
a fost însoțit de loan Lăzărescu, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, Mihai Marin, am
basadorul României la Varșovia. 
Din partea polonă au fost prezenți 
St. Poronka, prim-adjunct al minis
trului industriei carbonifere și ener
getice, și Jerzy Kucharczyk. directo
rul centralei miniere Rybnik.

Oaspeții români au fost întâmpi
nați cu o deosebită cordialitate de 
colectivele de muncitori și reprezen
tanții conducerii unităților vizitate.

Seara, la Katowice, Jan Mitrega, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, președintele 
părții polone in Comisia româno- 
polonă de colaborare economică, a 
oferit un dineu in onoarea tovarășu
lui Janos Fazekas și a persoanelor 
care il însoțesc.

La Moscova a fost 
semnat protocolul de lucru 
privind colaborarea in domeniul te
leviziunii și radiodifuziunii. între 
Comitetul de stat al Radioteleviziu- 
nîi române și Comitetul de stat pen
tru televiziune și radiodifuziune al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
pe perioada 1972—1973. Protocolul 
prevede intensific»’-ea schimburilor 
de programe și a colaborării in do
meniul televiziunii și radiodifuziunii. 
Din partea română, documentul a fost 
semnat de Mihail Bujor Sion, pre
ședintele Comitetului de stat al ra- 
diotcleviziunii, iar din partea sovie
tică. de S. G. Lapin, președintele 
Comitetului de stat pentru televiziu
ne și radiodifuziune al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov. l-a primit luni pe Jean 
Bailly, secretar de stat al Franței în
sărcinat cu economia * și finanțele, 
aflat inlr-o vizită la Sofia — infor
mează agenția B.T.A. Convorbirea ce 
a avut loc cu acest prilej s-a referit 
la extinderea în continuare a colabo
rării economice dintre cele două țări.

Guvernul finlandez a pri
mit din partea guvernelor 
R. D. Germane și R. F. a Ger- 
ElQliisi răspunsurile preliminare 
la propunerea sa din 10 septembrie 
a.c., privind reglementarea relațiilor 
reciproce, a făcut cunoscut Ministe
rul de Externe al Finlandei. Guver
nul finlandez constată că guvernul 
R. D. Germane este de acord să în
ceapă convorbirile propriu-zise pro
puse de Finlanda, iar guvernul R. F. 
a Germaniei arată că este gata să 
studieze atent propunerea finlandeză 
și să treacă ulterior la o examinare 
mai concretă a acestei probleme.

Încheierea Conferinței 
generate a A.I.E.A.

Hoîburgul vienez a găzduit 
limp de o săptămină lucrările ce
lei de-a 15-a sesiuni a Conferin
ței generale a Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică. 
In ultima sa ședință au fost aleși 
noi membri in consiliul guver
natorilor, organul executiv al 
agenției, format din 25 de mem
bri. Printre cele șase țări can
didate, România a întrunit nu
mărul cel mai mare de voturi, 
fiind astfel desemnată să ocupe 
pentru a treia oară un loc in a- 
cest for de conducere.

Conferința a adoptat bugetul 
pe anul 1972 și a decis să se în
tocmească un studiu asupra dez
voltării de instalații nucleare 
de proporții mai reduse, pentru 
țările în curs de dezvoltare. 
Costul acestor utilaje ar urma 
să fie redus prin standardizarea 
părților componente. In acest 
context este de reținut că In in
tervențiile sale delegația ro
mână a sugerat examinarea po
sibilităților de participare a in
dustriilor țărilor mici și mijlo
cii la producția anumitor com
ponente a centralelor nuclearo- 
electrice s^iu a combustibililor 
nucleari.

Dezbaterile din ședințele ple
nare au evidențiat preocupările 
statelor membre in domeniul 
energiei nucleare. S-au expri

lui Comunist din Japonia în frunte 
cu președintele Prezidiului C.C., 
Kenji Miyamoto. In U.R.S.S., dele
gația a purtat convorbiri cu o dele
gație a P.C.U.S., condusă de secreta
rul general al C.C., Leonid Brejnev.

In timpul convorbirilor — se arată 
in comunicatul transmis de agenția
T.A.S.S. — delegațiile au făcut un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea partidelor lor, au dezbătut 
probleme referitoare la relațiile din
tre P.C.U.S. și P.C.J., mișcarea co
munistă internațională și* unele pro
bleme de interes reciproc.

Cele două părți confirmă că, în 
condițiile respectării stricte a princi
piilor marxism-leninismulul și inter
naționalismului proletar, a normelor 
unanim acceptate ale relațiilor din
tre partidele frățești — autonomia, 
egalitatea in drepturi, neamestecul in 
treburile interne și solidaritatea in
ternațională — in pofida deosebirilor 
de păreri intre diferite partide intr-o 
problemă sau alta, dezvoltarea rela
țiilor normale între partidele frățești 
și acțiunile lor comune împotriva 
forțelor agresiunii și războiului, ;n 
primul rînd împotriva imperialism') * 
lui american, sint pe deplin posibil. 
Succesele luptei comune vor contri
bui la întărirea unității mișcării co
muniste internaționale.

Ambele delegații au subliniat ma
rea însemnătate a luptei popoarelor 
din Vietnam, Laos și Cambodgia îm
potriva agresiunii imperialismului a- 
merican, pentru victoria cauzei eli
berării naționale, păcii, democrației 
și socialismului și au apreciat că in
tensificarea sprijinului acordat luptei 
eroice a popoarelor din Vietnam, Laos 
și Cambodgia, reprezintă o sarcină 
comună foarte importantă a tuturor 
forțelor antiimperialiste. Ambele 
părți au căzut de acord cu faptul 'ă 
este necesar să fie activizate conti
nuu mișcarea internațională de soli
daritate in scopul acordării unui 
sprijin eficient și a unui ajutor po
poarelor luptătoare din Vietnam, Laos 
și Cambodgia.

Delegația de ziariști ro- 
mâni, condusă de Zamfir Brumaru, 
director general adjunct al Agenției 
Române de Presă — Agerpres, care 
face o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Chineză, a sosit la 
Pekin. La aeroport delegația a fost 
întâmpinată de membri ai conducerii 
Agenției China Nouă, ziarului „Jen- 
minjibao", Radioteleviziunii. A fost 
prezent Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 1? 
Pekin.

Condamnări la Madrid. 
Așa-numitul „Tribunal al ordinii pu
blice" din Madrid a condamnat trei 
cetățeni spanioli, între care două fe
mei, la cite doi ani și patru luni în
chisoare și 10 000 de pesetas amendă 
sub acuzația de „difuzare de litera
tură ilegală". Tribunalul a mai pro
nunțat, de asemenea, recent, o serie 
de alte condamnări împotriva celor 
animați de vederi opuse celor ale ofi
cialităților spaniole.

Noi incidente în Irlanda 
d© nOrd» Londonderry, un sol
dat britanic a fost grav rănit de o 
rafală de armă automată, iar autorul 
atentatului a izbutit să dispară. Df"« 
automobile ale armatei englexe 4 ,e 
patrulau în zona localității Newry 'Au 
fost aruncate in aer de explozia unei 
mine, incidentul soldindu-se cu răni
rea celor cinci militari aflațî in ma
șini. Alți patru soldați britanici au 
fost internați în spital la Belfast, în 
urma rănilor primite in timpul unor 
ciocniri produse in cartierul New 
Lodge Road.

mat diferite puncte de vedere 
și aprecieri judicioase cu pri
vire la rolul agpnției, la pon
derea și dinamica diverselor ei 
sectoare de activitate, formulin- 
du-se propuneri valoroase pen
tru perfectarea și intensificare* 
cooperării internaționale.

După opinia majorității de
legațiilor, creșterea continuă « 
posibilităților de folosire pașni
că a energiei nucleare face 
cu atît mai necesară colabora
rea intre toate statele lumii.- In 
intervenția sa, șeful delegației 
române, prof. I. Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, a pus in evi
dență importanța activității 
A.I.E.A. pentru dezvoltarea coo
perării pe planul cercetării șl 
folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice, spre intensifi
carea eforturilor pentru ca toate 
țările membre să se împărtă
șească din roadele cercetărilor 
in acest domeniu.

Dind urmare invitației Mexi
cului, reuniunea de la Viena a 
decis ca sesiunea a 16-a a Con
ferinței generale a A.I.E.A. să 
se desfășoare in capitala aces
tei țări in septembrie 1972.

Petre STANCESCU
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