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Productivitatea muncii

Una dintre problemele de cea mat 
mare importanta abordate pe larg 
de Conferința Nationals' a partidu
lui este îmbunătățirea planificării ac
tivității economlco-sociale. pe : baza 
folosirii Intense a științei. Aceas
tă cerință o determinată de fap
tul câ planificarea reprezintă. In so
cietatea ’noastră.■ instrumentul,,prin
cipal prin care partidul" organizează 
dezvoltarea torțelor șl a relațiilor de 
producție socialiste, Intervine activ 
pentru a regla șl dirija în mod uni
tar producția sociali, potrivit Intere
selor fundamentale ale

t o o 
imisi

(Continuare in pag. a IT-a)

turista așteaptă răb- 
casă restul. „N-am 
explică prin semne 
mai așteptați. ori...*.

că. fiindcă,

în. fruntea întrecerii ■oclallcld intre 'secțiile 
.Oltul* din St Gheorghe a trecut colec- 
filalură .caro, de la Începutul-anului șl 

', a realizat peste prevederile planului 
bumbac, îndeplinind astfel cu aproapo 

5-lunt Înainte de .termen angajamentul asumai pe anul 
1672. .La pahouTmddențlntHOT din' această secție se află 
.numele filatoarelor Boros Ida șLMlnea Rbdlea, caro 
zJ viJe zl. Iți ■ real izează sarcinile^ .de - plan, .ta proporție 
de 101—104 la sută. Colectivul secției țesătorieă reali
zat in șapte luni, in plus fată de prevederile planului, 
peste DOOOO, mp țesături,' care au fost Uvrafe" Integral 

în întrecerea socialistă, din această secție 
s-a evidențiat Lidia Moldovan care, lucrind la opt 
războaie, n realizat zilnic 320 mp țesături, in loc de 270 
dt prevede planul ; ca este urmată de Veress Iza
bella șl Borsal Iren care, lucrind la șase războaie, au 
depășit planul zilnic cu 45—50 mp țesături.

HUNEDOARA (Corespondentul „Șcinteli", Sabin lo- 
nescu). —; Constructorii noului furnal de 1 OM metri 
cubl de la Hunedoara apropie tot mai mult • ziua pu
nerii in funcțiune n acestui important obiectiv side-, 
rurglc. Ritmul susținut al execuției lucrărilor de aid 
este.demonstrat, printre altele, de încheierea probelor 
de presiune la cele 3 preincălzitoare de aer șl termi
narea lucrărilor de btrtonare a grinzii inelare de la tur
nul ;de răcire de 5 COO metri cubl.. în aceste zile 
cbnstrudorli'hunedoreni au Început betonarea la insta
lația de. cora, mărunt, montarea instalațiilor pneuma
tice din stația trollllor și alte lucrări importante. Se 
lucrează din plin la montarea pompelor și vanelor din 
stația de pompe a furnalului; far la lucrările de mon
tare șl centrare a echipamentului metalic de la esta
cada buncherdor au fost concentrate noi formații de 
montor! pentru ca angajamentul constructorllor/de1 a 
preda cu 10 zile Înainte de termen, furnalul să poala 
fi respectat. . . !■

Doi maijlri luminători, Dumitru Vlâsceanu și Vașile Po- 
dașcâ, de la laminorul de benzi la rece al Combinatului 
siderurgic de la Golaji, ne vorbesc, Intr-o clipâ de râgaz, 
despre inalfa temperaturi moralâ a înfăptuirilor din 

aceste zile Foto : M. Andreescu

llRAn.A (Corespondentul „Setatei!' 
rășanu);
7 Iun! ale anului de colectivele tatreprl 
dustrlale din* județul Brăila a Tost wboi 
plinirii exemplare'ă sarcinilor de pista; șf ă ănga Ilmen-,’ 
teldr asumate ta Întrecerea socialistă.Astfel; pfnfi ' leț» 
ora /actuală ,s-du livrat suplLmehtar” economiei .-nafio- 

tatile •.“lOb&OTtpne’ tn'mlnate; utUaje-ș!" mașini Trfdwfer 
triale in valoare ■,de peste 17 milioane lei tone ti-; 
meat ; pesie 280" tone fire ®i fibre, arfifîcfa’e ; con- 1 
fecțil In valoare de peste 4,0 ‘ milioane lei ; mo-’:
bilă In valoare de l milion lei, precum șl alin nro-

■ duse1 și bunuri de consum. De menționat faptul că 
' peste 74 Iu sută din sporul de producție realizat' ■ ta 
acest an s-o obținut pe seama creșterii productivității 
muncii, tai capitolul beneficii s-au realizat suplimentar, 
In primul semestru, 32 milioane le!.'

. ■ ■ : ■ - , i
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SF. GHEORGHE (Corespondentul „Scânteii*, TOmDri 
Gezz) 
uzinei textile „ 
tivul secției de 
plnă In prezent, 
40 torie fire de'

REȘIȚA (Corespondentul „Setatei!*, FL Ciobanu). — 
Constructorii de mașini din Reșița pun in valoare noi 
rezerve de creștere o eficienței producției. Pentru rea
lizarea uriorș produse de bună calitate și mal .Ieftine, 
pentru reducerea consumurilor specifice de metal și 
alte materii prime șl materiale s-a inițiate amplă ac
țiune de modernizare a tehnologiilor de fabricație. Ast- 
fel, tn sectoral cald au-fosi elaborate noi tehnologii de 
formare pentru 329 de repere din ’oțel, la care au fost 
folosita modele din pollstiren expandat, ceea ce a avut 
ca' prim’rezultat economisirea a peste 300 mc de ma
terial lemnos șl reducerea volumului de manoperă cu 
SOOiMldo ore. In Vederea reducerii consumului de me
tal; colectivul turnătoriei a trecut de la turnarea cla
sică la.'metoda, de precizie cu modele ușor fuzlblle, 
metodă cp se aplică la cea mai mare porte a reperelor 
fabrlcaie. Importante economii de metal se obțin și 
prin aplicarea tehnologiei de forjare plastică in locul 
forjări l obișnuite,;

---------------- oamenilor 
muncii, scopurilor construcției socia
liste. .

Opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pune 
In fața planifică
rii sarcini com- ' . . ' /
plexe, calitativ ■ 1 ......

ror îndeplinire CU DOCUMENTELE 
optimă impune a- 

tatregtl

aceste In- Uzărilor pe primele 7 luni 
ale acestui un : 42 de mili
oane iei, ățlt valorează pro
ducția marfă fabricată, pes
te plan.
• Cargoul „Cuglr*, de 

12 600 taw, construit la Ga
lați a plecai cu laminate, 
făurite tot aici. in .direcția 
Mcdîterana. .

• Pe calele șantierului 
naval de la mila 80. echipa 
de sudori a Iul Cosllcă Stfr- 
covîccanu, aflată ta întrece
re cu sudorii de la Olteni
ța, Drobcta*Turnu Sovcrin. 
Brăila, a realizat* punctajul 
care a adus-o ta frunte. Cu 
o săptamlnă înainte, cel de

răspunsurile ia 
trebărl cutrelerind o zi și o 
noapte străzile. întreprin
derile, Instituțiile de cultu
ră. stlnd de vorbă cu oa
meni cunoscuțl snu necu- 
nbscuțl. Acel oameni cnre 
au înălțat Galațiui contem
poran, inima Iul vie, pute
rea. Imebgenta și mlndriă" 
Iui. Și, astfel, a nfiat 
pulsul de fiecare z! și 
de fiecare noaple. Șl, Mi
let Începem transmisia de 
la Galați cu clteva sec-: 
vențe din acest puls vital, 
friptură din ritmurile vi
brante ale țării, la unison 
cu marile ritmuri ale țării

Întreaga activitate e- 
1 ulfor. mari organls- 

acuiii, 1 la 
activitate 

. ^Țșiffiîțlfie, 
toate sensurile noțiunii — de 

la aprecierea corectă a rezervelor 
Interne la stabilirea de Indica
tori cu > caracter maximal, In con
cordanță- eu parametrii tehnici al 
noilor utilaje, o evaluare precisă a 
cerințelor reale ale societății spre a 
se evlia creșteri ale acelei '„produc
ții de dragul producției* care se tra
duce prin stocări șl Irosiri, de bunorl 
șl muncă socială, o cit mal bună or
ganizare a relațiilor contractuale in
tre întreprinderi, soluționarea opera
tivă și cu spirit de prevedere a pro
blemelor de aprovizionare tebnleo- 
matcrială ele. Tocmai ta acest sens 
proiectul Legii dezvoltării economico- 
soclnle planificate a României preci
zează limpede, pentru toato trepleie 
organizatorice, atribuții .ți răspun
deri In elaborarea, executarea șl ur
mărirea planurilor ca ' un. ansamblu 
ordonat.

Atribuțiile lărgite acordate centra
lelor Industriale In domeniul planifi
cării nu Înseamnă o diminuare a 
conducerii unitare: Dimpotrivă, crea
rea Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Fconomico-Socinle va contribui 
tocmai la o temeinică fundamentare 
științifică, de ansamblu, a planurilor 
cincinale șl anuale. .

Un Important pas Înainte în di
recția adlnclrll caracterului științi
fic al conducerii societății noastre au

• La comitetul muni
cipal de partid, un ultim 
calcul întregea oglinda rea- (Continuare In pag a Va)

etape constă ta legarea Intimă a pla
nificării de studiul atent al realită
ților economice șl sociale. Ca ur
mare. s-a prevăzut crearea a noi 
mecanisme șl structuri menite să 
elimine aprecierile sumare, super
ficiale, să permită o analiză aprofun
dată a posibilităților și necesităților 
sociciățli. a direcțiilor in care să se 
dezvolte economia, o planificare efi
cientă care să ia In considerație sta
diul la cage om ajuns, rezervele po
tențiale, parametrii maximi al capa
cităților de producție, cerințele o- 
bleciive ale unei dezvoltări armoni
oase, rapide și eficiente.

în actuala structură organizatorică 
a . economiei noastre, centrala tre
buie ■ să devină unitatea princi

pală in activitatea 
de planificare ; la 
nivelul el.fse con
centrează analiza, 
fundamentarea și 
elaborarea planu
rilor cincinale și 
anuale. în aseme
nea condiții este 
lesne de înțeles că 
de calitatea deci
ziilor factorilor 
de conducere al 
acestor organisme 
depinde nemijlo
cit modul cum

Flecare oraș Ișl are co
pacii lui, strada de dumini
că. frumusețile, mlndrille, 
bucuriile șl Impasurile iui. 
Locurile preferate de medi
tație. de confluențe afec
tive. Tabieturi șl anotim
puri care se rotesc numai 
Intr-un fel anume, irepeta- 
bil ’ Trecut șl prezent, as
pirații pe caro, curent, le 
numim viitor. Flecare oraș 
Iși orc, ritmurile firești de 
existență, de muncă, de 
creație, de îndrăzneală.

Care stat ritmurile Ga- 
lațlulul ?

La ce amplitudine aspiră 
fluxul de energie umană 
acum. In aceste zile de au
gust, Inalnlea morii sărbă
tori a poporului' nostru ? 
Reporterul a căutat afle

evoluează
conorijșcâ _______
mc productive. Se cere 
nivelul centralelor,- o 
cu caracter. • realmtnio
In

La magazinul de încălțăminte de 
pe Lipscani, o " -
dătoarc lingă 
mărunt — 11 
casierița — ori 
ȘI turista pleacă, fiindcă, pesemne, 
cei trei ic! pe care-1 lasă, valorează 
mal puțin dtcit timpul ;de care dis
pune. La casieria întreprinderii do 
distribuire a gazelor, din strada 
Matei Mlllo. o femeie căruntă, aga
sată, anunță că „clno n-ore. mărunt,■ 
nici să nu mal sten ia coadă*. La 
florăria „Codice*. o duduie oxige
nată și extrem de pornită pe cllenți 
iți zvîrle înapoi banii bătuți și-ți 
la Gorile din mină. în troleibuzul 
88. o taxatoare vinătă șl clonțoasă 
mlrlie printre dinți : „Mărunți sau 
jos* I La magazinul cu autoservire 
din strada Ilașdeu, la casierii ale 
Gării de Nord, 18 magazinul etlt 
de elegant „Eva* se practică „lipsii 
de rest* : sumo Infime, ori mititele 
— intre cincisprezece bani șl doi 
IcL Dar înmulțiți aceste sume in
fime cu cincizeci plnă la patru sule 
de persoane zilnic.

Cel In culpă stat totdeauna 
obraznici, arma lor c necuviința 
grosolană, nici unul nu le frustrează 
blajin, cu dtibui blindețll.,; ei iși 
propun să, te intimideze ca să taci 
șl să pleci. ..Nu țl-l rușine — z.lco 
casiera de la I.D.G.B. — să-mi ceri 
mie C5 de baril restul „De ce 
să-mi fie rușine 7“ — rămlne tar 
terzis cetățeanul. „Nu știi că in
strucțiunile te obligă ra pină la 30

șezarea Întregii 
activități de con
ducere planificată 
pe baze riguros 
științifice. în con
sens cu această 
cerință obiectivă, 
Conferința Națio
nală a relevat ne
cesitatea ca știința 
să devină aliatul 
principal al conducerii planificate "■ 
societății noastre-

Această orientare marchează con
tinuarea fireoscă a acțiunii desfășu
rate ta ultimii’ nnl de partidul 
nostru In direcția. Introducerii tot 
mai adinei a silinței in activitatea 
de conducere planificată a societății, 
combaterii empirismului, subiectivis
mului și spiritului de Improvizație. 
După cum se știe, ta anii < consecu
tivi Congresului al IX-lea au fost 
aduse perfecționări' esențiale meto
dologiei do planificare, Iar defalca- 
rea anuală'a sarcinilor" planului cin
cinal a permis stabilirea legăturilor 
menite să aslg UT.e continuitatea in 
planificare, cunoașterea mai apro
fundată a evoluției realizării planu
lui in ansamblul lui. '

Definitorii pentru adlnclrca carac
terului științific al conducerii noas
tre planificate stat instituirea, In ul
timii ant. a sistemului elaborării pla
nului In mal multe variante. Inten
sificarea preocupării pentru respec
tarea eît mal riguroasă a cerințelor 
legilor economice. Efecte pozitive a- 
supra planificării activității econo- 
mlco-sodale nu avui șl perfecționă
rile aduse aparatului prodnctlv a] 
societății prin crearea centralelor In
dustriale, In sensul îmbinării ar,- 

rirrtonioase a conducerii pe baza pla
nului central cu autonomia unități
lor productive. '

Este meritul recente! Conferințe 
Naționale a partidului de a fi Inau
gurat o clapă nouă In așezarea ae- 
ilvIUțli de organizare" șl conducere 
planificată pe baze profund șlllnll- 
îlce. Elementul caracteristic acestei

Uzina metalurgicâ din iași. In fotografie s linia de fabricare a jevilor sudate

Alte răspunsuri, alte scrisori venite din diferite 
colțuri ale țării ne îndeamnă sa publicăm, în con
tinuare, ancheta epistolară începută sâptămina 
trecută și intitulată :

REPORTERUL
/ș. ----------------------------------------

!V

I RElNTlLNEȘTE 
EROII

Noile mărturii pe care le înfățișăm 
cititorilor oglindesc, în climatul spiri
tual al acestor zile din preajma marii 
noastre sărbători, împlinirea unor 
destine umane pe fundalul luminos 
al înfăptuirilor întregului' popor, al 
biruințelor socialiste ale țării.

IN PAGINA A III-AJ-

Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Bulgaria, țări 
socialiste vecine și prietene, nu În
scris in aceste zile o nouă șl remar
cabilă pagină In cronica relațiilor 
lor frățești. Vizita de prietenie fă
cută pe litoralul românesc, la lnvl- 

' tnțla tovarășului Nlcolco Ceaușescu, 
' de către tovarășul Todor Jivkov. !n- 

illnirea conducătorilor de. partid șl 
do s'nt.al celor două țări, convor
birile purtate cu acest prilej, intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească, au 
marcat, fără îndoială, un nou șl im
portant moment in" evoluția rodnică 
a acestor raporturi;

Vizita tovarășului Todor Jivkov a 
fost salutată și urmărită cu Motlr 

‘ mente de bucurie șl satisfacție de 
opinia publică din țara noastră. 
Pe străzile Mangaliei, pe întreg par- 
curgul șiragului de noi stațiuni ale 
litoralului — Saturn, Venus, Jupiter, 
Olimp — șl plnă la Mamaia, cetă
țenii i-au salutat cu Însuflețire pe 
conducătorii celor două țări socia
liste. Aceeași caldă primire a fost 
rezervată oaspeților de populația 
din orașul ri județul Constanța- Mun
citorii, Inginerii șl tehnicienii din 
unitățile industriale, agricole șl de 
cercetare vizitate și-nu exprimat 
In mod viu bucuria de n avea In 

, mijlocul lor pe exponent!! cel mal 
de seamă "ai României șl Bulgariei, 
ovnțlonlnd Îndelung pentru prietenia 
trainică dintre cele două popoare, 

j Călduroasa primire tăcută soli
lor Bulgariei socialiste pe întreg 
Întinsul litoralului, entuziasmul șl n- 
clomațlile cu care au fost Intlmpl- 
naț! conducătorii celor două țări. în
treaga desfășurare n acestei Intfl- 
niri nu evidențiat cu târle, o dată 
mal mult, profunzimea și sincerita
tea sentimentelor de stimă, prețuire 
șl prietenie ce șl le nutreț reciproc 
popoarele noastre.

Este o prietenie cu adinei rădăcini 
Istorice, născută șl căll'.ă ta focul u- 
nor bătălii comune, purtate de-a lun

gul timpurilor do cele două popas re 
pentru idealurile libertății și jnde- 
pendenței naționale, In. luptele duse 
adesea, umăr la umăr, in strin- 
să' solidaritate Intcrrwițlonalis’.ă da 
către ‘ mișcările muncitorești și par
tidele comuniste din țările noastre. 
Avlnd un asemenea’ trecut, relațiile 
româno-bulgare nu căpătat in anii 
socialismului noi dimensiuni, și 
valențe, comunlla’tea orindulrii so
ciale ă celor două' țări. Identitatea 
ideologie! 'tmăralsl-lcnlnute, ca‘și a 
țelurilor edificării orindulrii noi, 
conferindu-le . 'un fundament trainic 
și un vast cîrnp de manifestare.

în ulUmli ani, aceste legături fruc
tuoase au cunoscut un progres im
portant Cursul continuu ascendent 
al relațiilor reciproce pe cele mal va
riate planuri politic; economic, 
tehnlcp-ștllnțlfic, cultural — colabo
rarea .fructuoasă dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Comunist 
Bulgar, dintre țările noastre, pe baza 
principiilor marxtam-lenlhtamulul țl 
Internaționalismului socialist consti
tuie un motiv de legitimă satisfac
ție reciprocă, corespunde intereselor 
ambelor popoare șl -cauzei generale 
a' socialismului, cerințelor unității.

în evoluția relațiilor româno-bul- 
gnre un act de mare Importanță l-n 
constituit semnarea, In noiembrie 
1070, â noului ■ Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală — 
document ‘ tare a deschis jărgi" per
spective periiru amplificarea con
lucrării reriproce ta cele mal variata 
domenii', • ,

Colaborarea multilaterală româno- 
bulgarfi s-a lărgit șl se lărgește 
continuu pe măsură ce-România țl 
Bulgaria înaintează pe calea vieții 
no!, obținlnd succese loî m.il mari 
In sporirea forțelor, de producție, in 
dezvoltarea economiei și cultfirii. In 
opera de construcție socialista. Ast-

(Contlnnare In pag o V-a>

viața internâțibhală C
© Vietnamul de sud. Forțele patriotice își mențin ini

țiativa pe toate cîmpurile de luptă.
® încheierea lucrărilor conferinței miniștrilor de ex

terne ai statelor nealiniate.
® Acordul privind convorbirile dintre organizațiile de 

Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei.
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£

ne
micului

Cit ogor a devenit „pat germinativ** pentru sămînțâ de grîu ? lată 
o lucrare care-l recomandă pe gospodarul harnic și priceput

o ia de la capăt

Âmnda trece,
© © ramîiw

de vară atârn bine®

de mintuială să
clmp cu

In

in dtova luni, 
ISO do lucră-

Andreescu 
rodcic|io a-

I

51 din unita-
" ira

Fi-

Ia SlriUmbru ..._ __
toată atenția arăturilor de

unitățile produ
și comcrcla- 

profil allmen- 
pe întreg eu- 
țârlt. Cit timp

cintă greierii

țuicii minime. Un alt 
aspect. în majoritatea 
unităților noastre co
merciale ca desfac pro
duse ușor perisabile

că, pe miriște, In Ioc aă du- 
clntfi greierii, 

nu se acor-

Alba

Peisaj la Lacul Roțu
Foto : Gh. Vlnțtli

I

Condițiile naturale din această vară sini excepțional de favorabile 
pentru executarea arăturilor ți pregătirea terenului destinat însAmln- 
țărlt cerealelor de toamnă. La. sllrșitul săpiăminil trecute a plouai 
abundent In întreaga țară. Cantitățile de apă înregistrate au fost foarte 
mari ; deci, peste iot, soiul are umezeală suficientă. Iar arăturile de 
vară se pot Încheia grabnic șl in condiții calitative superioare. In cele 
mal multe unități agricole a fost acordată prioritate eliberării terenu
rilor destinate a fi lnsămln|ate In toamnă Cu cereale. Ele au fost fer
tilizate, arate. Iar acum slnt întreținute prin dlsculri șl grăpări repe
tate. Din datele centralizate 1a ministerul de resort rezultă că, pină 
la 11 august, terenurile destinate a fi insămlnțate în această toamnă

. au fost arate în proporție de 96 la sută atît in întreprinderile agricole 
do stat, cil șl In cooperativele agricole. Prevederile la total arături de 
vară au fost realizate, pini îs aceeași dată, în proporție de 82 la sută 
In I.A_S. șl 72 Ia sulă In C.A.P. Au încheiat arăturile de vară pe toate 
suprafețele prevăzute cooperativele agrleole din Județele Ilfov, Buzău, 
Timiș, Prahova, Argeș, Saiu-Mare, Bihor ete. Deși recoltarea culturilor 
premergătoare, respectiv a leguminoaselor și cerealelor, a-a terminai 
do multă vreme, lotuși în unele Județe executarea arăturilor de vară 
se desfășoară In ritm ncsallsfăeător. Asifel, in Județul Arad au rost 
ara ie numai 74 Ia sută din suprafețele de pe caro s-a sfrina recolta de 
cereale j Tulcea — 70 la sulă ; Dîmbovița — 62 la sută ; Galați — 53 
la suta ; Vaslui — 34 la sută ; Iași — 39 la sută ș Neamț — 54 Ia sulă. E'-te 
necesar să fie grăbite arăturile șl ssă ne Întreținute prin dlsculri ri gră- 
pări pentru a se asigura un bun pai germinativ pentru semințe — con
diție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari. Organele și orga
nizațiile de partid, direcțiile agricole ți uniunile cooperatiste trebuie 
să Îndrume șl si sprijine îndeaproape unitățile agricole, pentru a exe
cuta la timp șl de cea mai bună calitate lucrările de pregătire a tere
nului in vederea lnsămlnțărllor de toamnă,

în «operativele agricole din jude
țul Dolj s-au executat arături de 
vară pe 80 la sută din suprafața pre
văzută, Demn de remarcat este fap
tul că, din terenurile arate. 27 720 ha 
slnt destinate griului de toamnă. Un 
mare număr de cooperative agricole, 
printre care cele din Birca, Maglavlt, 
Certa, Mâcețu de Sus și multe 
nițele au terminat de arat Întreaga 
suprafață. în aceste unități se exe
cută In prezent lucrări de Întreți
nere a arăturilor pe acele suprafețe 
ce urmează a fl Insămlnțate ta toam
nă cu paloare.

La data de 11 august. Intr-o eerie 
do cooperative din Județul Dolj mal 
era de arat o suprafață măre de te
ren. Cooperative ca cede din Vorbi
ta, Vela, Plenlța. Clubega 81 Perișor 
au încă de arat Intre 360—47S Im. 
Nu se poate spune că aceste imitați 
nu au avut condiții pentru termina
rea arăturilor. Cum se explică totuși 
rămlnerea In urmă ? Atlt iri unllăUle 
amintite, dt șl In altele, timpul bun 
de lucru și tractoarele nu au fost 
folosite in mod judldos. în timpul 
unul raid întreprins in zfleio 
de 10 și 11 august, ca și In zilele 

| precedente, In comunele Brfideștl, 
I Răcarl, Branijte și, altele, ; iyimerași 
; tractoriști se duceau dimineața’ la

mare lnilrzlere, Iar seara 
plecau acasă dnd mal erau multe 
oro bune de lucru.

După cum se știe, nivelul recoltelor 
este condiționat In mare măsură de 

■ calitatea arăturilor. Dacă In majori
tatea unităților lucrările executate 
slnt de bună calitate, se . intllneic 
insă cazuri dnd In goana dup» can
titate se face rabat la calitate. Așa 
s-au Intlmplat lucrurile pe o tarla de 
42 hectare de la cooperativa agricolă 
BrădcșU, servilă de secția a Vl-a ă 
S.M.A. FiJlașl. Aici, după cum ne-a 
informnt președintele cooperativei, 
Grlgore Mihăescu, au lucrat timp de 
8 zile mecanizatorii Constantin Hă-

fost făcuta superficial — preciza pi 
ședințele cooperativei — șl plnă

dulescu șl Eugen Pătni. „Arătura a
>re-‘

T ". *« ».« w Idia. , s, Uf.» jJ’BJI.fcJI.-* C6 
nu se reface lucrarea nu o recep
ționăm". Foarte bine a procedat, de
sigur, comisia de recepție că nu a 
admis o lucrare do slabă calitate.

Timpul scurt care a mal rămas 
plnă la începerea campaniei de 
toamnă trebuie să fie folosit In mod 
Judicios, pentru ca întreaga supra
față să fie arata, discullft șl grăpată. j

Nîstor „TU1CU 
corespondentul „Scîrrtoii

4-> 's -
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INSPECTORATUL SANITAR BISTRIȚA-NĂSĂUD NE RE
LATEAZĂ CITEVĂ ASPECTE DIN JUDEȚ Șl PROPUNE : 
PERFECȚIONAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND IGIENA ALI
MENTARĂ Șl ASIGURAREA UNEI BAZE MATERIALE 
MINIME OBLIGATORII PENTRU RESPECTAREA NOR

MELOR DE CURĂȚENIE

(Urmare din pag. I)
de bani aă-țl dau eu, Iar peste M 
de bani să dai tu ? Hal, altul ia 
rînd“. Care Instrucțiuni, cine a dai 
aceste instrucțiuni ? Intervenția 
glumeață, la responsabilul locului, 
face să apară mărunțișul ca prin 
minune.

Casierița de la oficiul poștal co- 
trobăleșto cu un aer tragic după 
do! lei intr-o cutie veche de.cara
mele, In care ao află o apelcă, u 
Jumătate de radieră șl un chibrit 
ars,-In timp ce te bodogănește ca 
pe un răufăcător. „Dacă n-aveți, 
lăsațl — zice moale, ce! cu reco
mandata — lăsațl*... Și plencâ. Cum 
vine altul, apare tar fosta cutie de 
caramele si întrebarea disperată : 
„De ce nu venițl cu mărunțiș ? Eu 
de ce trebuie s& am pentru toți 1 
Doar nu l-am omorit pe tata !“ Un 
client cu un trandafir In mină se 
supără pe Gherghina de la florărie 
că nu vrea să schimbe o hlrtie : 
Gherghina numai că nu-1 înjură, 
dar cum apare responsabilul șl des
chide sertarul se observă cu stupe
facție că acesta e plin de bani din
tre cei mal feluriți. Tnxatoarea a 
găsit o formulă Intr-adevăr pito
rească : „Mărunt, că n-am f". „Ba 
a! — zice călătorul — văd că aî“. 
„îl vezi, r.u 1-al mnl vedea, dar 
dacă țl-1 dau toi, pentru alții ce 
mai rămine ?“. Și tot așa, cale de 
zece stații.

,.Nu se poate să n-albă monedă 
mică —' iml explică enervat șeful 
magazinului do Încălțăminte, I f.« 
dau săculețl cu metal mărunt ori 
de cite ori are n’cvple”, Șl trimite 
s-o cheme pe casierița eare lămu
rea turiștii să aștepte restul. „Am,

n-are, tocmai mă gindeam 8ă-I dau 
din buzunarul meu, știți, că ce-i 
trei lei acolo ? Dar ala, parcă era 
nu știu cum, a și „intiM-o“, șl-apoi 
eu nu era să taș caw, să mă duc 
ta Lipscani s-o caut, nu „I-am 
spus dumnealui — se dezvinovă
țește pocftflrlta — nu că nu-i dau 
restul, cl că-i ofer un timbru c!e 
2,75 șl piue n.'t mai așlepte puțin 
douăzeci și cinci do bani. Atlt*. 
„Doamne ferește, îți face un somn 
speriat casierița do la biletele de 

ajungă la pod, să cer- 
nțlșul ala de s-a plini

tren, dar să l.__
șoască mărunțișul ala âe s-a plini 
că nu l-am dat eu optzeci de bani. 
Apoi pe la ghișeul meu trec zilnic 
oameni bine, ra situație, care iasă 
șl doisprezece lei plnă-n sulă, fără 
să deschidă gura măcar, șl s-a gasrt 
o Jagardea să mă reclame pentru 
optzeci do bani ? Da’ nu l-ar mai 
ajunge de-o pline, dt o tră!„.“.

„Lasă, domTe I Pentru douăzeci 
și cinci de bani ? Nu merită... — U 
aud pe unul proteslînd vag priete
nos. Nu șade„“. „Zău, dom'le — 
sare celălalt, negru, caleric — dar 
după patru ani de „n-am mărunte" 
cuconița să plece In croazieră pe 
Medlteraria e bine ? De la un ghi
șeu de ăsta, unde ești și repezit, nu 
numai pișcat la ,,resi“ șl-țl mal dă 
și peste gură, să se înalte o vlli- 
șonrâ cu un etăjel lingă Snagov, e 
bine ? Dumneata să-l teși doi lei 
fiindcă țl-l Jenă Kă-I mal ceri, Iți 
crapă obrazul de Jenă, și ea să 
poarte două Inele groase șl cens de 
aur la mina cu care țl-1 la, e bine ? 
ȘUI oare curei se obține o slujbă 
de casier. In dte un anume loc, po 
litoral, sau Ia o „Aîlmentară”, sau 
te un bufet mie, micuț, numai cu 

««« „—- grătar de mititel in aer liter, sirop
tovarășe șef. nm mărunțiș berechet ta pahar șl bere ta halba ? .
— îl asigură Inocentă dolofana Dialogul acesta, cam țepos, l-am 
mlnulloare a banilor -- cine a zis. auzit lntr-un_ toc public _ d 
că n-anl ?... , A, chestia cu doamna 
aceea străină ? M-nm uitat în po
șeta el să văd dacă n-are trei lei. 
dar dacă am văzut că n-are și

auzit Intr-uh loc public șl l-am 
transcris aidoma. Nu slnt sigur că 
cel ce punea Întrebările avea drep
tate cu presupunerile luL Dar par
că nici n-as Sura că n-avea...

„Cu arăturile
— apreciază spcciol ițjt.il de la direc
ția generală agricolă a Județului Alba. 
Ultimele situații operative confirmă 
această apreciere. Intr-adevăr, pină 
In seitra zilei de 10 august, in coo
perativele agricole au fost arate mi
riștile pe o suprafață de 14 6M hec
tare, raprezentind 81 la aulă din to
talul suprafeței planificate. Multe 
cooperative, cum stat cele din Cricău, 
lghiu, Teiuș, Brașov, Ohaba, au în
cheiat această lucrare.

Realizările bune înregistrate în 
ansamblu nu pot aâ constituie un
paravan In spatele căruia să se ascun
dă rămlnerlle in urmă constatate in 
unele cuojierallvc agricole. Trebuie 
spus că slnt unități In care tractoa
rele ou tras doar dtova brazde. La 
cooperativa agricolă din Șibol s-au 
arat 10 hectare din 200, la Vinerea 
— 12 hectare din 200, iar la Tău — 
05 hectare din 540. Aceste rezultata 
«int cele mal reprezentative pentru 
„plutonul codașelor”, caro diminuează 
realizările globale ale Județului. în 
unitățile amintite realizările or fi 
fost, mal mari dacă se' asigura meca
nizatorilor... clmp de lucru. Iată C'ă. Im n-S.'
dule tractoarele, 
Ntd ' '
dă __ ______________ ,,
vară. în ziua de 11 august, la prins, 
l-am găsit ia sediul, cooperativei 
doar pe castorul Troian Mlrza. Pro
babil că ceilalți! slnt pe . clmp. „Nu. 
Președintele este bolnav, inginerul 
șef la București, la consfătuire, ce
lălalt Inginer Împreună cu secre
tarul comitetului de partid al uni
tății au plecat In Alba lulla după 
niște zidari, contabilul-șef este la o 
ședință la „Casă agronomului" — ne 
apune casierul. în această situație 
nu este de mirare că la Sintimbru 
s-au lnsămtnțat doar 33 hectare cu 
culturi duble din 110 hectare plani
ficate, tar arăturile de vară sini 
mult rămase In urmă.

Organele agricole județene trebuie 
să acorde mal mult sprijin unitățl- 
lorcjrfima.se Iri urmă^

Ștefan DIN1CA 
cprespfondenhJlx„Sdnteii

■i.
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Pentru cazuri repe
tate și grave de aba
teri _ de la respectarea. 
regulilor de igienă a- 
llmentară, Inspecto
ratul sanitar jude
țean Bîstrița-Năsăud 
a sancționat eu amen
dă, doai 
aproape 150 do lucră' 
lori din industria aii' 
meritară 
țXIe comerdale 
profil alimentai 
rește, numărul celor 
sancționați putea fi 
mal mare sau mal 
mic. Nu acesta este 
elementul esențial. NI 
se pare mal Important 
să știm care este e- 
fectul educativ al a- 

sancțlunl șl 
ă apUca- 
avut un

(mezeluri, brtnzeturl), 
Instalațiile frigorifice 
alnt învechite, defecte. 
Cred că Ministerul Co
merțului Interior ar 
trebui să elaboreze 
un nomenclator 
dotați! tehnice

Constructorii noilor cartiere de 
locuinje ți ai noilor edificii so- 
cial-cultvrale ji-au intensificat 
ritmul muncii, împodobind a- 
turn, în preajma sfirb-âtoririi li- 
berifijii patriei, cu noi și noi 
siluete arhitectonice' orașele, 
noile cartiere. Nu slnt, firește,
simple podoabe, ci sute ți mii ' 
de noi apartamente moderne 
ți confortabile pentru oamenii 

......?j 
un 

peisajul ci-

muncii, construcții socialo 
culturale menii» sâ aduefi 
spor substantial în 
vilizației socialisto. Fotorepor
terul tnoslru Mihai 
no-a adus ieri la 
coslo imagini convingătoare 
roprezentlnd un nou cvartal In 
cartierul Cornișa din Etacfiu 
(stingă) și un holel nou din 
Bo.toșdnL— apari(ii.,den„ultimâ 
orâ”, 'mărturii de viguroasă ti
nerețe. In bfiIrina. .Moldovă

' (dreapta) ;

Fabricii do produse 
lactate Bistrița. Un 

. control efectuat în in
cinta Întreprinderii 
s-a soldat cu o con
statare scandaloasă. 
Mari cantități de caș
caval „Dalta" păstra
te in depozit erau pur 
ji simplu bune do a- 
runcat la gunoi.

Foarte frecvente 
' slnt cazurile de nc- 

respectaro a regulilor ’ 
de Igienă și In activi- ’ 
talea unităților do u- 
Umentațlo publică șl 
cofetarii. Cazul cel 
mal frecvent 1.1 cons
tituie păstrarea ali
mentelor in con
diții necorcapunzii- 
toăro, precum și a- 
batcrilo de la certa- - . . .
(ele ; elementare de se. refera..!® necesitatea 
păstrare a curățeniei, reexaminării condi-
Și pentru, aceste aba- țiilor P® caro le au 
teri s-au aplicat puz
derie do amenzi, dar 
rezultatele așteptate 
InUrrio să apară.

— Caro e, după pă
rerea dv., cauza re
petării la Infinit a a- 
balerilor ? Nu slnt a- 
monzlle destul de se
vere î Poate lucrătorii 
din industria alimen
tară șl cel din co
merț nu cunosc bine 
regulile de igienă a- 
îlmentară ? Ce solu
ție ; întrevedeți 
perspectivă ?

— Sistemul actual de 
amenzi poate .fi, fără 
îndoială, îmbunătățit, 
iar instruirea lucrăto
rilor din cele două 
sectoare Intensificata. 
Cred însă că, în pri
mul riad, ar trebui, rit 
fie perfecționată le
gislația care regle
mentează problemele 
respectării Igienei ali
mentare, atlt in fabri
cile cu profil alimen
tar, olt și în unitățile 
de desfacere a prerto- 
■etor alimentare. Ar 

ie norme eare să o-

ceztor 
In ce rnfisu: 
rea lor a 
efect preventiv. Iată 
ce no spune, in aceas- i 
tă privință, medicul 
Llvlu Gropiu, șef de 
laborator la Inspecto
ratul sanitar Jude
țean Biătrița-Năsăud.

— Cu toate că amen
zile stat plătite din 
buzunarul propriu al 
lucrătorilor din co
merț șl din unitățile 
producătoare, eficiența 
lor e destul de ane
mică. Este un fapt 
pus in evidență de o 
situație statistică re
cent întocmită. Ea a- 
rată că, deși In unele 
unltătl s-au aplicat a- 
menia repetate, defi
ciențele — uneori ace
leași — privind ne- 
reapectarea regulilor 
de igienă alimentară 
continuă să persiste.* 
Pină în 31 Iulie a.c., 
de pildă, s-nu aplicat 
nu mai puțin do 10 
amenzi unor lucră
tori de la întreprin
derea de panificație 
Bistrița. Cu toate a- 
cestea, în ziua de 4 
august aceleiași în
treprinderi i-au fost ____ ____ __
Ihchciaten acte pen- . irS&T să''fM elîboră- 
fcni _ aplicarea. ; ursei 3k‘norm^ care să ©- 
noi- - amenzi.'- Aceeași bilge ta mod ferm pe 

conducătorii unităților 
respective să se ocupe

stare de lucruri se
manifestă ta activi-.... .. ....... .. jjvii
lalea Fabricii de mc- personal de aplicarea 

■ - regulilor de igienă •-
llmentarL De aseme
nea, consider ci1 ar 
trebui să fie mai bine 
reglementată, prin

zolurl Bistrița : amen
da a trecut, deflden- 
țele au rămaa. Un
control efectuat re
cent a pus din nou In _______ _
evidență faptul — lege, problema bszel 
sancționat In repetate ’ ' ----------- ■ - -
rinduri — că procen
tul de umiditate a me
zelurilor depășește (cu 
mult) limita admisă. 
Or, se știe că umidita
tea contribuie la alte
rarea premntură n 
mezelurilor. Fabrica 
de pline și cea do 
mezeluri nu slnt 
Insă excepții. Cu 
dtova zile In urmă, 
da ta o grădiniță de
copii s-a adus la la- putea realiza cu chel- 
borator, pentru ana
liză, o felie de caș
caval „Dalia" — vi
zibil alterată. Caș
cavalul purta eticheta

materiale de care tre
buie să dispună, in 
mod obligatoriu, fle
care unitate m profil 
alimentar pentru a 
avea condiții optime 
de respectare a igie
nei alimentare. Avem. 
In Bistrița, numeroa
se unități comerciale 
cu profil alimentar, In 
a căror Incintă nu e 
introdusă apn potabilă, 
deși acest lucru s-ar

de 
ca, 

profil igienic, ■ că
rui respectare st file 
unitar obligatorie pen
tru 
cătoaro 
le, eu; 
iar de 
prinsul 
nu ec asigură o temef- 
ntcă bază materială 
pentru respectarea 
Igienei alimentare, nici 
amenzile noastre nu 
vor avea efectul scon
tat. O altă propunere 
pe care vreau s-o fac

radioamator
1 i V r ■ ■

De curlnd, ta localitatea Novi- 
aad, din R.S.F. Iugoslavia, s-a 
desfășurat un concurs interna
țional al micilor tehnicieni. 
De-a lungul întrecerii, concu- 
rențll, pionieri din mal multe 
țări, au avut de susținut o pro
bă teoretică, alta practică (con- 

! struirea unui aparat de radio) 
și... o „vinătoore de vulpi” (des
coperirea unul emițător ascuns, 

I cu ajutorul receptorului). ParU- 
I dplnd din partea țării noastre, 

pionierul Adrian Ionescu din 
Ploiești a trecut foarte bine toa
te probele, reușind, la sfîrțtltul 
lor, aă se claseze pe primul loc. 
Un rezultat demn de toată lnu- 

I da, care, pe viitor, obligă la
I performanțe asemănătoare. în

ce ne privește, In așteptarea 
I lor, rămtaem... pe recepție.

Prin decizia nr. 277 din 
17 aprilie 1971, conducerea 
Fabricii de osii și boghiuri 
din Bolș a desfăcut con
tractul de muncă angaja
tului Florea Marcu, lmpu- 
tlndu-1 că a lipsit nemotl- 
vnt de la serviciu — din 
care cauză unitatea a fost 
prejudiciată — și că, In ca
litate de șofer, a folosit 
mașina Întreprinderii In 
interes personal. Conslde- 
rlr.d că această măsură 
este nedreaptă, intrudt nu 
se Întemeiază po fapte 
realo, F.M. a contestat-o, 
ta Judecătoria Slatina. Prin 
sentința civilă nr. 1203 
din 14 rnnf 1971, Instan
ța a apreciat Insă că 
desfacerea contractului de 
muncă In cazul lui F.M. 
este legală și temeini
că șl, In consecință, e 
menținut decizia luată do 
conducerea fabricii. Nemul
țumit de holărlrea Instan
ței,' F.M. g-n; adresat Procu
raturii Generale, procura
turii Județene Olt, organe
lor de presă locale șl cen
trale etc.., arătlnd că In re
zolvarea cazului său nu 
s-au luat ta considerare o 
seamă de fapte, că In rea
litate înlăturarea sa din 
serviciu constituie o răzbu
nare pentru: că a îndrăznit 
să. sesizeze lipsuri din 
activitatea întreprinderii. 
Procuratura Județeană Olt, 
constatlnd că Instanța nu a 
verificat toate probele șl 
nu a stabilit cu certitudine 
vinovăția angajatului, a so
licitat, tn termen legal, 
Procuraturii Generale să 
declare recurs extraordi
nar. Dar procurorul din di
recția de resort a Procura
turi! Generale, care s-a o- 
cupat de acest caz, a con
siderat că nu este necesar 
un astfel de recurs, lucru 
ce l-a fost adus la cunoș
tință tai F.M. ta 0 Iulie 1971. 
F'.?.L a pcracverat Insă ta 
a-țl căuta dreptatea. Și 
ram adevărul lese în
totdeauna la lumină, iotă 
ce nu constatat, la Începutul 
lunii Iunie a.c. — 
te cu foarte mare

re —organele Procuratu
rii Generale :

„Greșit s-a reținut In 
sarcina petiționarului (adică 
a lui. F.M. — n.n.) că ar fL 
lipsit nemotlvat de la ser
viciu in zilele de 8, 10 șl 
14 aprilie 1971, deoarece In

serviciu in i noaptea de 10 
spre 11 aprilie 1971“.

Constatări asemănătoare 
ne-au fost aduse Ia cunoș
tință și de către Comitetul 
Județean Olt al P.C.R. în 
același timp se arată că 
Îndepărtarea din serviciu 

evidența contabilă este pon- se datorează faptului că

măsura, n-aș fi avizat,des
facerea acestui contract 
muncă.

— De ce ?
— Pentru că., nu era 

ordine.
— Cum se face atunci _

in instanță ați ovut o cu lo
tul altă poziție?'Ați pre- 

. ' ' 1 ce
lui In cauză, ba, mai mult,

tat ca fiind prezent cu dte F.M. a sesizat organelor de zentat nete împotriva 
8 oro po ri, pentru cure presă și miliției 'unele ne- î—’—•

Anchetă pe urmele unei scrisori

a Încasat salariul corespun
zător. De asemenea, din 
foile de parcurs, aflate In 
arhiva unității, rezultă că 
in aceste zile a lucrat pe 
microbuzul pe core l-a avut 
In primire. Nu s-a putut 
face dovada de către uni
tate că 1 ■' 
folosit rnlcri . w
lucra In interes personal. 
Totodată, nu s-n putut 
stabili că unitatea ar fi su
ferit o daună de IOT OWl lei 
din vina angajatului Florea 
Marca. Este adevărat că In 
presa de 12OT tone forță 
a-au Ivit defecțiuni atlt In 
noaptea de 10 spre 11 n- 
prllie 1071, c.lt țji In noaptea 
de 11 spre 12 aprilie același 
an. Din actele prezentate 
de unitate 
Insă că F.i

Smărul ar j fi 
uzul pe care

nu a rezultat 
,M. a fost de

de

în

câ

reguli șl Ilegalități din În
treprindere. .

De ce nu 1._
toate acestea do În __  ...
cepul, in - instanța de ju
decată ?

— Am ajuns la 
respingerii 
no-n spus 
Mitraehe, președintele com
pletului de Judecată — pe 
baza actelor prezentate de 
conducerea unității și a 
concluziilor susținute de 
către consilierul juridic 
al întreprinderii.

Cerem șl părerea consi
lierului juridic Florea 
Roșu, cel care a sug-

pe unul 1-ațl modificat, In 
scopul de a dovedi vino
văția salariatului.

— Eu trebuie să apăr in
teresele unității. E ade
vărat, om modificat data 
din referatul Inginerului 
Dorin Dorobanții, pentru a 
pune de acord faptele... (II).

Această optică explică In 
mare măsură cum Încer
cările conducerii unită
ții de a mistifica adevărul 
au primit girul consilie
rului Juridic, persoana ca
re, prin natura funcției, a- 
vea datoria să Miere, In 
primul rir.d. legalitatea.

„ __ — Nu v-a',1 sesizat că
ținui In pretoriul Instan- unul din actele unității 
țel toato Învinuirile ce 1 avea o. modificare csențla- 
s-au adus lui F.M. Ră®-

s-au stabilit 
bun in-

soluția 
contestație! — 
tov. Gheorghe

punsul lui uimește.
— Dacă a? fi fost între

bat, Înainte do a se lua

lft ? —’ l-am intrqbat pa 
Judecătorul Gheorghe Ml- 
trache. Nu ați considerat 
că se impunea o verifica-

țiilor pe caro le 
Inspectoratele sanitare 
Județene pentru a su
praveghea, îndruma și 
controla modul cum 
slnt aplicate In practi
că Imperativele igie
nei alimentare. în ca
drul Inspectoratului 
din Bistrița,0 de toate 
problemele igienei ali
mentare din județ s® 
ocupă un singur in
spector. In această si
tuație, posibilitățile de 
a asigura un control 
permanent slnt cu to
tul reduse. Cu atlt mai 
puțin se poate vorbi de 
o acțiune sistematică, 
cp caracter profilactic. 
Firește, nu ne gindlm 
aă se repartizeze dte 
un inspector Județean 
pentru fiecare ospătar 
sau vlnzălor din unită
țile do desfacere a pro
duselor alimentare 1 
Dar. e dar, un singur 
inspector nu poate în
druma șl controla efi
cient activitatea dtor- 
va mii de persoane. Va 
trebui, de aceea, să se 
facă unele reorgani
zări, să întărim cola
borarea' noastră ra in
specția ^comercială, .cu. 
controlul obștesc, eu 
reprezentanții unități
lor producătoare șl co
merciale. Abaterile re
petate de la respec
tarea regulilor de Igie
nă alimentară Im
pun o mal mare lu
ciditate, o cunoaștere 
perfectă a cauzelor ce 
determină acest feno
men. Iată de ce con
sider că este necesar 
să acționăm ra hotă- 
rire pentru a perfec
ționa activitatea în 
toate compartimentele 
de care depinde per
manentizarea unul cli
mat de înaltă respon
sabilitate față de 
respectarea regulilor 
de Igienă alimentară, 
componentă importan
tă a bunel eervlri 
populației-

Ion ANGI2HI. 
coreipondentul 
„Scîntoii"

re ntal atentă b tuturor 
probelor ?

— Pentru mine actele în
treprinderii au fost con
vingătoare. Și trebuia să 
fim... operativi I ■

Ceea ce trebuie subli
niat este faptul că sotațlona- 
narea temeinică șl legală a 
unei cauze reclamă Întot
deauna din partea in
stanței Judecătorești să 
stabilească cu 1 
ne fiecare fapt, „. 
di de mic, să verifice 
cu atenție toate probele, să 
confrunte părerile celor 
ce au făcut declarații in 
legătură eu pricina anpu- 
s& Judecății. Nimic nu tre
buie să stea „in calea află
rii adevărului, in rezol
varea Justă a unei cauze 
sau a alteia.

Superficialitatea In stu
dierea probelor de la 
dosar șl darea soluții
lor, pe de o parte, des
coperirea adevărului cu 
mare fn'lrzlere, pe de altă 
parte, au pus organele jus
tiției ta, situația de a con
sfinți un act de_. Injusti
ție. Nu este o figură de 
stil I Pentru că termenul 
legal de uri an de zile ta 
care se putea declara re

fund 
con- 

motl- 
con- 

ne-au 
mal 

Chior 
fost 

totuși,

eertllndl- 
, fie el

curs extraordinar 
depășit, cel care au 
stelat netemeinicia 
velor de desfacere a 
trnctulul de muncă 
comunicat că nu se 
poate face nimic, 
dacă acest termen a 
depășit, supunem, lu.uși, 
cazul atenției forurilor in 
drept, deoarece, după cum 
se știe, In societatea noas
tră o hotărire. Judecăto
rească ce se Întemeiază pe 
probe care nu corespund 
realității nu poate fi men
ținută In vigoare. Nimeni 
nu poate fi sancționat pen
tru fapte pe care nu lc-a 
sĂvinjlt — chiar dacă ade
vărul Iese mal tlrzlu la 
lumină.

Alexandru BOGHHJ 
Gheorghe F1RVAN

S-a pierdut

ZUele trecuta soții Ștefan și 
Rcluca Dochtoiu din Odobești, 
județul Vrancea, s-au prezentat 
la inspectoratul judejean de mi
liție pentru a anunfa dispariția 
fără urmă a unicului lor copil, 
Radu Dochiolu. Semnalmentele 
furnizate : 20 de ani, favoriți, 
plete blonde șl barbițon. Deși 
n-a urmat nici un curs de spe
cialitate, se recomandă — bine
înțeles, cui are timp șă-l as
culte — cascador I Pină acum, 
are la activ două „recompense" 
de șase și doud lur.l închisoare 
pentru indicarea bunelor mo- 
raouri ți, respectiv, călătorie 
frauduloasă pe C.F.R. După ul
tima eliberare din penitenciar, 
„cascadorul" 0 făcut o escală de 
citeva rlle în Odobești șl apoi a 
dispărut fără urmă. Părinții au 
rugat organele de miliție sd-l 
găsească și sd-i transmită că 
Jiul rătăcitor este așteptat aca
să cu friptură din „vițelul cal 
gras", asigurindu-l că vor munci 
din toate puterile pentru ca el 
să aibd top ce-i trebuie. Dacă-l 

rInAIhiți,“spuncțl^l*Tbalc' acestea 
inarumafi-l pe drumul cel 

bun! . .

Fînă la ce
vîrstă cresc
dinții?

In loc da răspuns, o Intlm- 
ptare relatată do L.L Ionele din 
Lungești-Fumureni (Vllcea). Nu 
fie mult, EUsabeta Cirjnn, In 
virală de 74 de ani, din satul 
Fumurcni, s-a prezentat Ia dis
pensar, unde 1 s-a scos un dinte 
care o durea. La vilva timp, 
simțind din nou dureri in ace
lași loc, ' ' ™ ■'
pol i clin!

durea. La eltvn timp,

s-a dus la Drăgășanl in 
.______ ră. Alei, dentistul a con
statat că. In tocul dintelui ex
tras, crește alt dinte. Bătrlnn a 
crezut la început că dentistul 
glumește, dar după dtva timp 
s-n convins șl ea că „gluma* 
ern„. foarte serioasă I

Triumvirat

Krau trei. Șl toți trei începu
seră id prospere. înjghebaseră 
un triumvirat care, cel pu[in 
lor, Ii se părea de lungă durată. 
Acum dteca zile Insd aveau sd 
se convingă că afacerea era, in 
mod fatal, sortită eșecului, Sur
prinși In timpul unei operații 
ilegale de întrerupere a sarcinii, 
pentru care încasaseră suma de 
2 5@0 Iei, medicii Dragos Cojo- 
caru, Mircea Georgescu șt Teofil 
Opriș — taji trei de la Spitalul 
orășenesc din Cisnădie — au 
fost arestați. Acum, pentru a- 
cc&std faptă, ei vor suferi con
secințele legii.

Ciment
turnat*4

în vagoane
Acum dtova zile, pe adresa 

întreprinderii de prefabricate 
și agregate pentru construcții 
București, Splaiul' Unirii nr. 1, 
au sosit de la Medgidia mal 
multe vagoane încărcate cu ci
ment M-4OT. Clnd să înceapă 
insă operația de descărcare, s-a 
constatat că el era gata— turnat. 
Din Întregul transport, aco
perit cu prelate sparte do că
tre delegații întreprinderii de a- 
provlzionare pentru construcții, 
în urma ploilor, porte 240 tone 
de ciment era deteriorat Așa 
stind lucrurile, acum cel vlno- 
vați n-au decit gă-șl ccuture 
propriile buzunare 1

Rubrică redactată de : 
Dumitru TîllCOB 
Gheorghe DAVID 
;i corespondenții „Scînîan

i%25c8%259bjt.il
lorcjrfima.se
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® O anchetă epistolară > Q retrospectiva 
a destinelor • Un epilog al maturității

Prima parte a acestei anchete am publicat-o săptămîna trecută

Poșta a adus noi răspunsuri. Răspunsuri la aceleași întrebări î
■4

r

CARE A FOST DESTINUL OAMENILOR 
ÎNTÎLNTȚI CU ANI ÎN URMĂ ?

»■

30 decembrie
LOR PE FUNDALUL MARILOR 
ÎNFĂPTUIRI ALE ȚĂRII?
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inginerului Balcon este greutăți mari'cu planul și 
consacrat pedagogici la a făcui apel la noi sâ-i aju

tăm, să lucrăm pentru ei a- 
nallze și încercări supli
mentare. Rezultatul este că. 
discullnd așa cu ei, apellnd 
la. conștiința lor, te oferă 
mai mulțl declt este ne
voie : te simt utili, tndis- 
peneabili, prețulți”.

în concepția aemnata- 
rulul, Imperativul per
fecționării devine con
diția rațiunii actului ds 
fiecare zi, condiția exto- 

, tenței :
„Ce am făcut de la in- 

tilnirea noeitrd 7 Dacă s-ar 
fi înregistrat pe o peliculă 
laboratorul de atunci șl 
l-am compara Ia această 
dată (sintem In aceeași clă
dire, dar na-am extins), 
s-ar vedea că e o îmbună
tățire substanțială. Cei ce 
du mai rar în laborator, 
unfi colegi sau colaboratori 
din uzină ori din alte pdrți, 
știind cum a fost laborato
rul înainte, declară că sln- 

■ tem bine organizați ; une
ori nti, mâ pot Mptni sfl 
zlmbcie, ei se miră, și. a- 
ț'jnci le explic cite ar tre
bui si mai rcalirâm. Solu
ția care a fost foarte bună 
ieri este oarecum bună as
tăzi, iar miine — nu mnl 
ține. A te mulțumi, in con
dițiile tn care viața înain
tează Intr-un ritm atît de 
intens, este o absurditate.

Sper cd nu ffl-om abătut 
prea tare de la tema anche
tei propuse, deși am răs
puns poate prea -filosofic-, 
dar aMsi asemenea con
fruntări nu ocolesc nici ul
timul loc de muncă”.
, ; ...Cum va fi oare a 

ffl-a Bau a 35-a aniver
sare a promoției foști
lor ucenici T CIrîdva era 
Interesant să știi ce și 
pe unde au ajuns foștii 
ucenld. Acum, seducă
tor eole bS afli cum 
gindasc.

locui de muncă. Spi
cuiesc din, notațiile sale 
pătrunzătoare :

„Nu contest rolul celor
lalte metode de educare 
(conferințe, muncă cultu
rală etc.), dar se dovedește 
că cea mai mare efielență 
o are manca directă cu H- 
năruL Trebuie să-ți propui 
cunoașterea intențiilor, gin- 
durilor, aspirațiilor sale 
(este vorba de a lucra de 
ta om Ia om intrării pro
blemele diferă) pentru a 
acea o frază comună de dis
cuție. Numai așa poți tă-i 
ciftigi Încrederea : respee- 
tindu-l punctul de vedere, 
neocoltnd aspectele uneori 
spinoase. Fără să cedezi de 
la principiu, ii arăți că l-ai 
ințeies, că arc parțial drep
tate, dar că trebuie să mai 
reluațl discuția. Mai tirziu, 
eu tact, ii poți spune că ai 

f mal reflectat șl că, totuși.
„nu prea e bine*. Este mare 
lucru dacă ai reuțrif eă-l 
faci să te deschidă ; al ast
fel posibilitatea șă-i cu
noști fondul lăuntric și să 
acționezi In continuare pe 
un teren ferm, bărbătesc. 
Dovada cea mai sigură o ai 
tind, intr-o bună si. vezi că 
cine fi iți cerc sfatul, cu 
toată încrederea.

Esențial este să na-l fe
rești de greutăți, să-l faci 
părtaș Ia rezolvarea unor 
probleme serioase. Se fn- 
llmplă destul de frecvent să 
mă informeze unii subal
terni (ingineri șefi de sec
toare) : «Ați spus că e ne- 
eetar să se lucreze astăzi 
sau mllne suplimentar, dr.r 
nu vor laboranta să râmi-, 

: nă. Am dat dispoziție, dar 
cu se oferă nimeni-, în
seamnă, îmi zic, că nu H i 
s-a explicat cum trebuie. 
Adunăm- tineretul ■ — majo
ritatea laboranfilor slnt ti
neri — ți nu le ascundem 
situația : secția euiare are
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În atmosfera de elan creator proprie întâmpinării zilei de 23 August se zărește, ea 

într-o limpede amiază, dramul de năzuințe și realizări pe care l-am străbătut în cei 
28 de ani de la eliberarea patriei. 0 sugerează și mărturiile pe care le publicăm, în 

continuare, astăzi.

CU UN PAS
Două plicuri volumi

noase, sosita,- la cilcva 
zile unul după celălalt, 

’ din Tara Moților. Adre
sa, caligrafiată de a- 
ceeaal mină, a profe
sorului PANFIL AL0U. 
„Cu cită bucurie am 
primit scrisoarea dv., 
numai Inima mea o 
știe...". Venerabilul das
căl din Lupșa și-a păs
trat aceea?fl robustă ti
nerețe de spirit. Aceeași 
Uscării. Cuvintele role, 
suspecte de exaltare la 
un altul, răsplndcjc lu
mina Înaltă ®1 curată a 
unul apostolat nedez
mințit. A crezut Intr-un 

a luptat și l-a 
ăptuit in vatra ea 
ală : primul mu- 
i etnografic sătesc. 

Artistul unei opere sin
gulare, proiecție în txw-

1N LEGENDĂ
simt și acum In putere. 
N-aș vrea să duc cu mine 
în mormint multe incă din 
cele pe care trebuie să le 
cunoască viitoarele genera
ții,'și de aceea voi face to
tul; pentru ca muzeul din 
Lupța să se îmbogățească 
mereu cu noi mărturii ale 
etnografiei locale, In scopul 
scoaterii la lumină a trecu
tului de luptă al poporului 
nortra. De-a lungul atltor 
ani, de dnd li primesc ps 
vizitatorii din toate colțu
rile țării, am putut să ob
serv cum lecțiile-ezcursii 
prin muzeu sădesc In ini
ma lor dragostea față de 
tot ceea ce au creat mai 
frumos oamenii noștri, față 
de pămlniul strămoșesc.

Angalamentui meu. p!6S 
la 8/irșitul deții, esfe : 
munci. mutică 
muncă”.

B «Jitcn

rit m-am decis să-ml aleg 
această regiune ca subiect 
al lucrării mele de doctorat. 
Campania respectivă s-a 
încheiat eu un bilanț favo
rabil, echipa noastră calcu- 
lind acolo rezerve notabile 
de bauxită.

în anii următori, Hr&S— 
L9S7, echipa mea, cunoscu
tă sub numele ac „echipa 
Munții Apuseni”, s-a de
plasat în Munții Trascău- 
lui, pentru a efectua pros
pecțiuni pentru hidrocar
buri, Activității mele de șef 
al echipai, geolog mai „bă- 
trîn", î s-a adăugat și sarci
na de îndrumător al tineri
lor studenți venii! tn prac
tică. In 1963 m-am întors 
la examenul de doctorat; 
allt examenul dc admitere, 
cit și examenele și refera
tele susținute de-a lungul 
a doi ani de zile mi-au pus 
voința la un test serios și 
au constituit, totodată, un 
prilej de verificare a poti- 
oUitățllor mele.

Campania de teren a ani
lor 1963—1969 și 1970 s-a 
desfășurat, evident, lot in 
Munții Apuseni. Au fost 
ani de muncă indirjM, de 
căutări, de mccese șl 
eșecuri. Zilele grele ale 
inundațiilor m-au prins în 
Valea Mureșului. Atunci, In 
mod firesc, echipa de geo
logi „MtințH Apuseni” s-a 
transformai în echipă’ de 
salvare, fiecare echipier 
etallnd calități morale de o 
rară frumusețe”.

Apoi, pe neașteptate, 
a urmat o aventură de 
un fel deosebit, pe cu 
totul alte coordonate. 
Int-o In redarea geolo
gului Mardea :

,„„a urmat evenimentul 
care mi-a tulburat total 
programul : în toamna lui 
i0 am fost anunțat că vot 

pleca pentru șmospecțiuni 
In Africa, respectiv In Tan
zania, După terminarea 
obișnuitului raport al cam
paniei abia încheiate, am 
început pregătirea campa
niei africana : eforturi sus
ținute pentru însușirea Um
bli engleze (deți plecam la

aleg nită în descifrarea lucrări
lor geologice privind zor.a 
Iacului Npara unde urma 
eă plec, asimilarea a nume
roase cunoștințe despre 
țara, aamenll, elimatul, fau
na dc. Si, la 25 Iunie 1971, 
primii 4 experți români 
pentru Tanzania aterizau la 
Dar et-Salaam, privind 
curioși la forfota acestui 
port la Oceanul Indian. De 
la Dar et-Salaam am plecat 
cu un Land Rover șt, P® o 
distanță de circa SO9 km, 
am străbătut Tanganiea 
— de la Oceanul Indian la 
lacul N-gasa.

Camp-ul unde am des
cins, organizai In plină jun
glă, era In curs de defini
tivare. Treptat am început 
să ne obișnuim cu noua 
viață ; călduri earceslce (la 
soare termometrul urca 
pină la 55—GO10, iar la 
umbră plnd la 4ffa) ; con
sum exagerat de lichide (în 
primele trei luni IngMțeam 
cile 12 litri lichid pe ai,
apoi organismul s-a autore
glat șt nc-am oprit la 
1—1,5) ; aer uscăl (na gă
team în sezonul secetos) ; 
frica paralizantă de anima
le, șerpi, insecte ele. Apoi, 
plăcerea de a face geologie 
lnlr-o zonă extrem de săl
batică, de periculoasă, îm
binată cu evoluția excep
țională a lucrărilor noastre, 
stabilirea unor relații ami
cale cu băștinașii, precum 
ș! adapiareă la condițiile de 
viață si lucru, au estompat 
temerile cu care plecasem 
de acasă.

Este foarte greu de scris 
despre stările prin' care am 
trecut timp de un an (cel 
puțin pentru mine), despre 
tot ce am realizat In acest 
ultim an, ca om, ca geolog. 
De altfel, abia am sosit si 
n-am acut încă timp să-ml 
,.despachetez“ impresiile. 
Sper, cit de curlnd, să am 
ocazia să vă relatez pe larg 
totul, însoțind wrvestirea cu 
numeroase diapozitive și . . ... - ..
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Pavel O-

la fiecare rind. ca-

CE AM FĂCUT DE LA

INTILNIREA NOASTRĂ?

c
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A

frontul în
15 km de

t!

Apoi război ut
Iul " "

in
r.e-/mina milliard, nt-a

“ •‘'u” deși, eram ■- îmbrăcat ■
DEVIU UNEIMIEII: „GREUTĂJILE

AU FOST ÎNVINSE

Șl DE ASTĂ DATĂ"
Un adevărat roman 

concentrat, cu o largă 
mișcare epică, Im! tri
mite PAVEL OTET, u— 
nul dintre ce! mei repu- 
tați minări al ultimului 
sfert de veac. Totul o 
așternut dlntr-o răsu
flare, cu scea nerăb
dare a omului energic 
de a „recupera” („Va 
rog ră mâ scuzați că 
nu v-am răspuns plr.ă 
acum, fiind In concediu 
la Băile Gooagiu. în- 
tlmplător am venit 
gfi-tnl rîdle salariul și 
am găsit In cutia ae 
acrișori plicul do la dv„ 
la care vă răspund Ime
diat0).

Ce lăsăm în urma 
noastră ? Ca și al alto
ra care ml-au scris, 
răspunsul său nu e con
ceput cn un limitat seg-

în(r-o",șnîisa din comuna Ti- 
bău, împreună cu țaMl 
meu și cu cri trei frați, 
tn minfl se. lucra la extras 
cărbuni, toata lucrările ce 

.făceau manual, cum nu se 
putea mal grea această 
muncă pentru minerii din 
acele timpuri. Deși md si
tuam printre cal mai buni 
vagonetari. în cursa! anu
lui 1939 am foil concediat 
eu tata ti fratele mau Au
rel, pentru motivul că țața 
«însllga» muncitorii sd-și 
ceară drepturile lor”.

O adolescență urmă
rită de un spectru :

;,Lo Intrarea în ichimb, 
mama mea, cu ochii iri la
crimi, îmi spunec că pen
tru noaptea asta n-avem ce< 
merinde să-mi dea deci! 5 
bureți fripți (na aveam 
mălai), dc pline nu sc vor
bea sau se mlnca numai 

mont biografic, nu urrf la eTdclun ?i la
doar de Ia prima noas
tră IntUnlra plnfi azi. 
Aflarea ■ răspunsului 
este o descifrare de du
rată, Iar formularea lui 
— o oficiere :

„Mă numesc Oțet Paiet, 
născut la 21 ianuarie 1922, 
în comuna Bălan, satul 
Gllgiu, Ds la etatea da S 
ani am muncit ca servitor 
la diferiți liogătași din co
munele învecinate. La eta
tea de 14-19 ani am muncit

Ani. An! de zile. 
(„Deși mă situam prin
tre cel mal bun! vngo- 
astari").
Războiul 
țet :

„Trccind 
linia I, pe

cu
., la _ ..... __

satul mau drag, cu încol
țea comandantului meu, 
m-am abătut să-mt văd 
părinții și frații după 4 ani 
de zile fără să știu nimic 
despre ci. Clinele Ursa,

•aÎ

?

B

A

II

a fV
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• tri. . Mania, care era Ih 
drum, m-a recunoscut, a 

■ căzut ir. genunchi în fața 
mea cu ochii plini de la
crimi, cxclamind : „Pavel, 
iubitttl men fiu, trăiește !” 
A penii lata și toți frații 
șl vecinii ps lingă mine, 
m-au întrebat unda ind 
duc, le-am explicat câ sini 
pe fronl și c4 voi sta 2—3 
ore cu ci pentru câ la Za
lău, p^ muntele Mcreș, Ir» 
satul Cățelușa, compania 
ttâ o ri pentru completarea 
efectivului. Aveam Intă o 
dorință s4 le spun eă m-am 
călătorii cu un an In urmă 
eu Ar.ica, fată tot din salul 
meu șl care se găsea la 
Orăștie, terviloare' la ad
ministrația spitalului din 
Ordștie eă era gravidă In 
luna a 9-a și aorccm, ca 
tata sau socrul meu s4 
ir.eargă s-o aducă acasă să 
nască. Despărțirea a foit 
tragiefi. Mama a leșinat, 
tatăl meu ți cei doi frați 
ni-au condus plnâ in llnid 
I. Despărțirea de tata șl de 
cel doî frați a fost în salul 
Cățelușa, tub tira! arme
lor de diferite calibra. 
Vrlnd să mi prezint la 
comandantul meu, am gă
sit un altul. Fostul meu 
comandant, de . profesie 
invățdtor din comuna a- 
ceea din apropierea Za
irului, căzuse in lupta 
din comuna Unpureș, unde 
luptase eroic împotriva 
unui eșalon de tancuri ger
mane. Tatăl meu Im! spu
se : „Pavele, fii liniștit, că 
mă duc eii s-o aduc țta 
An.'ca de la Ordștle”. Iubi
tul meu prieten Ursu nu 
știa cu care dintre no-i sd 
rdmlnd ; la insistența tată
lui meu. Urau se desprinde 
de mine. Am zis in glnd 
doamne ajută-mi, mt-am 
reluat activitatea pe front. 
La 10 decembrie 1914. am 
fost rănit în Munții Tatra’.

L-am lnllinlt pe au
torul acestei mărturii1 
în clteva rlndurl, 
diferite șantiere, 
scris adesea despre 
Am crezut, am presu
pus că ?t.!am totul. Nu 
șl despre Anlca. nu șl 
tbaspre lîrsu... Bănuiam 
că „arata” va corija 
doar recentul spațiu ne- . 
cuncscu! dintre despăr
țirea dc Pavel Oțel 
(piecarea la Lotru) îl 
ziua Intrării acestor 
rindurl In tipografie. 
Descopăr Insă, cu sut-j 
priză, îi „erate” mal 
vechi™

Urmează apoi nararea ■ 
donau a unei vieți de 
un dinamism aparte, pa 
caro nilțla o știu Incrus
tată In tot ce a însem
nat mai ImposIblL mai 
dramatic Ia Salva-Vtșeu 
la BIcaz. la Argeș, la 
Lotru. Adjectivele îmi 
aparțin.* relatarea Iul 
Pavel Oțet cate cea a 
unu! cronicar sobru și 
exact dunele, străpun
geri, înaintări, baraje, 
metri liniari, betoane, 
m-tr! cubl, armături, 
volume, excavați!, pro
cente) cu o prodlglon- 
vâ memorie s faptelor 
șl a oamenilor. Arare
ori cite o reflecție vine 
aă cimenteze o expe
riență, un capitol de 
viață :

,^Abia atuncL(dup4 în<ia-0 inuTn?Bll 
drerearșa ca brigadier vo
luntar ipg,,.primele țgnticga 
ala țării — n.a.) atn reușit 
să gust din libertatea des
pre. care vorbeam în pagi
nile, anterioare. Eram ți 
slv.t nespus de mulțumii că 
eu, care- eram considerat 
în vechea orlndulre ca pa
razit (sic !) al societății, să 
fiu un om care pot ajuta la 
construirea unei societăți 
pe care părinții mei șl eu 
o doream”.doream”.

De la pagină ia pagi
nă rovinei expresia 
„greutățile au fost În
vinse șî de aceaslă 
dală” (așa cum obișnu
im noi să spunem : „a- 
pol”, „In consecință”, 
„așadar"). Nu slnt insă 
vorbele noasire albe, de 
legătură, cl deviza ur.el 
vieți;; cuvinte smulse 
din carnea șl slngele 
•aptelor, exprlmlnd e- 
pllogul avaria! de la 
inelul 311, care a presu
pus trei luni de trudă 
„fără a se ține cont dc 
ore”, epilogul surpărilor 
de la puțul rotund „cu 
o legendă asemănătoare 
cu cea a meșterului Ma
nolo”, epilogul muncii 
sisifice do la Valea cu 
Paști „unde noaptea se 
dărlma. ce făceam ziua, 
din cauza marilor pre
siuni”. La propriu și ia 
figurat, o biografie In 
Unia I (ca o prelungL 
re simbolică a eplsodu-, 1 
Iul din război), cu- un 
dramatism Intrinsec; 
integral, după părerea 
Iui Oțet, condiției firești 
da constructor.

farf

„am driA^^cil 
care lucrez, dc paste IM 

,,.j<<.da an! in" aceeași Itițre- 
prindl-rli” (de construc
ții hidroenergetice — 
n.n.) ; „am fost apoi 
transferat cu ortaci! Ia 
Argeș” ; „am reușit să 
calific, la locul de mun
că, aproximativ 900 de 
tineri șl vtrstnlcl” ; 
„m-a Impresionai atunci 
voința tinerilor din bri
gadă” ; „am căutat 
să-mi educ ortacii In 
spiritul partidului”. Des
pre dțlva care, la în
ceput, se țineau de bo
ții, absentau, Jucau 
cărți — „au fost readuși 
la lumină”, unu! din el 
(suprem calificativ) „se 

. bucură acum de popu
laritate In societate”.

$1 Iarăși — acest ia
răși al constructorului 
— - oslalgla bărbătească 
a despșărțlrlt,

„Vd scriu aceste rinduri 
acum, la sflrtilul aciiriW- 
țil mda pe acest marc șan
tier, clnd mă despart de 
cel mai iubit colcctio. Or
tacii rdmîn pc Lotru, fiind
că pe mine mă clteamd la 
Someș, unde mi se incre- 
dințeazâ conducerea unei 
noi brigăzi. Sini, deocam
dată, In concediu. Curlnd 
Încep ianlș! lucrul,, (intre, 
timp l-a reînceput, pe șan
tierul centralei — n.o.1. 
Emoțiile tint mari".

Emoțiile debutului 
perpetuu ! La 50 da ani, 
încărcat de toată'expe
riența și gloria unei 1- 
lusire vieți de miner, 
Pavel Oțet lasă In urma

-Aterprt’- -tțBlitrreib

drum cu un bagaj consis
tent). curiozitatea nestăpi- 

> . >K Ml.-. j

fotografii ' alb-negru 
color”.

VnsfizIcH, daca priete
nii mei, geologii, nu rfts- 
pund vreme mai înde
lungată la telefon.™ I

m NUMAI „NOUĂ MEȘTERI MARI" 5'i, ■

pa
Am
ei.

Destec pilcul. Ara &i:b nici un caz nu n;
ochi un număr mal <
vechi din „Metalurgls-

* tul” — gazela uzinei „1
Mal” Ploiești. Cine ml ta calitate ae coieg i
l-a trimis 7 De ce 7 foștii mei profesori

’ Misterul se lasă repede- ' 
dezlegat, o dată cu par-

. curgCTOQ- reportajul ut-;
Revedere după 23 de Am un_ băiat In anulJI la 
ani, o pagină de ziar ” J ** ' '
ilustrată. Iii, „acum un 
sfert de veac™ și zilele 
trecute, clnd s-a strigat 
din nou catalogul” — 
mină explicațiile dede
subtul a două clișee. O 
promoție a școlii de u- 
cenicl melalurglșU, des
pre care am scris cu 
prilejul lnUlnlrll ante; 
floare (după 20 de ani)'.
Unul dintre protagoniș
tii șl animatori! emoțio
nantelor reuniuni, iroi- 
nerul APOSTOL E 
CAN. micuțul lăcl 
ajustor de odinioară 
fui laboratorului ir 
da astăzi, explică 
scrisoarea alăturată

„După cum vedeți, 
dițla continuă, Este cel 
bun răspuns pa care aș pti" , prin myncd are p>
tea vl-l dau cu privire etpalul rol în formarea 
la -epilogul 
No reintllnlt

r....._ r.’-or fi tre
cut prin glnd. In sumbrul 
194D. că am să afunp in.pl- 
ner, că am lă colaborez — 
!n calitate de coieg I — cu 

' ■ lnPl~neri.
Dar să trecem de la re

trospectivă la p<!rsi>ec::uâ...

taritnte a tulburătoarei 
lucn! moțești.

„Ca dascăl, ca adinei du
rere îmi amintesc de pri
mii mei ani din învățămlnt, 
dg momentul, dnd am con- 
coput acest muzeu care 
urmărea să-mi devină un 
ajutor In munca de initruc- 
ția și educație a copiilor ; 
îmi amintesc de fapta1‘ că 
pe alunei n-am fost nici
odată Ințeies de oficlaUtăți, 
deși dorința mea era cu
noscută, rugămințile serice 
au rămas indosarlate, ața 
cum obiectele colecționate 

•de mine de pe toate coclau
rile comunei zăceau Intr-o 
încăpere plină de igrasie, 
claie peste grămadă — cum 
era, de fapt, si viața celor 
ce le-au creat.

Acum, dnd am o drslâ 
înaintata, după ce mi-am 
căzut tisul, am eallsfacția 
de a lăsa o moștenire care 
face dnste țării mele. Mă

Celo două voluminoa
se plicuri conțin argu
mentele documentare : 
numeroase pagini tran
scriu din Cartea muzeu
lui Impresiile pelerinilor 
la Lupșa (sini și mulțl 
străini, ce s-au abătut 
de la traseele turistice 
obișnuita, âpuclnd-6 pe 
cărările Apusenilor, 
pentru a ajunge la unul 
din Izvoarele cele mai 
cristaline ale etnografiei 
romăneștl) ; alte pagini, 
scrise de emeritul das
căl, slnt smulse parcă 
dintr-o mitologie popu
lară b obiectelor — cu 
nume și rosturi ce abia 
ss cer Învățate pentru o 
prețul cum se cuvine 
miracolul supraviețuirii 
lor.

Cu Panfil Albu te sfii 
Ia un pag de legendă. 
Poate chiar cu un pas 
în legendă..

TELEFONUL GEOLOGULUI SUNĂ...

r
tra- 
nuii

la -epilogul maturității-, 
fio relntllnlm nu numai cu 
asemenea prilejuri festive 
Cu mulțl dintre foștii co
legi — specialiști de Inaliă 
calificare maiștri, cadre 
din miniater — colaborez 
frecvent in cadrul relații
lor noastTC de producție. In

liceu (regret că am numai 
toiul) care plnâ acum se 
ițrezintă foarte bine mă 
ocup de formarea lut. L-am 
luat cu mine la uzină de 
clnd era mic (eu de fapt 
am locuit și locuiesc'— de 
eurind In caiă r.ouă — în 
apropierea uzinei). Iar a- 
cum. de clnd face practică 
de itrunpărie. 
de țcoală, 
atelier, ca ed șe deprindă 
cu tainele acestei meserii, 
mai ales că văd — și e 
foarte bine — că se pune 
accentul pe calificarea flă
cărui tlnăr. Ca fost ucenic, 
format la școala muncii In 
uzină; știu ce preț are asta. 
Nu vorbesc ce a însemnat 
In pregătirea mea ubffrioa- 
ră inginerească ! Mai mult 
declt atlt. consider că edu- 

prin mancă are prin- 
-------- j o- 

mului, Intruc't hu lasă loc 
infiltrării paracitlzmuiui, 
lenei, dasfrltîlui ’etc. Munca 
nu poate fi la un loc cu 
aceste racile”.

Semnificativ de alt
fel. spațiu! ce! mn! Im
portant tn răspunsul

organizată 
l-am adus în

DAR IN GOL

„îmi aduc aminte, de la mentâri economice ; aș e- 
Dorzeșll, cind mă asistați la voca legende — a stejaru-
orele de audiență tau clnd Iul din Borzești și a meș-
ațl participai la punerea in terului Manole. Tot astfel, 
funcțiune a instalației de ' —— ----- •—-
electroliză cu catod de 
mercur, eveniment care s-a 
petrecut toi in preajma si
lei de 23 August. Dar pen
tru e<5 preocupările profe
sionale ne absorb aproape 
întregul nostru timp, am 
plăcerea de a ne -revedea- 
cel puțin prin scris”.

Pentru COSTACHE 
SAVA, „preocupările 
profesionale”, Invocate 
cu modestia sa caracte
ristică, înseamnă — in 
ultimii vreo ÎS ani — 
punerea pe pldoare, de 
la primul țăruș plnă la 
parametrii mondiali, a 
două combinate chimice 
de primă mărime : Borr 
zești și Pitești. Ija vfrrta 
dnd alții abia termină 
staglatura, cl avea răs
punderea prlndpalulul 
leagăn industrial de pe 
Valea Trolușului. împre
jurarea de a-1 Intllnl In 
răstimpuri rnl-a dat pri
vilegiul de a vedea un 
conducător cresclnd șl 

•de a putea Înregistra eu 
acuitate creșterea.(ca să 
preiau 6 expresie din 
domeniu] său) la toți pa
rametrii : responsabili
tate, competentă, recep
tivitate, tehnică si eco
nomică. „psihologia” 
producției și multe al
tele care figurează In 
paginile scrise sau (încă) 
nescrise ale manage- j 
mcni-ulul socialist. Ce 
glndeșle acum despre a- 
cesîo trepte 7

meniărl economice ; aș e- 
lui din Borzești șl a meș- 

cred eu, construcțiile de'pe 
locurile acestor legende, la 
temelia cărora au participat 
nu „nouă meșteri mari", cl 
mii șl’mii dc meșteri, vor 
dura in exittența și con
știința oa'mmilor de pe a- 
cesle meleaguri și se vor 
transmite generațiilor vii
toare sub forma uT.or le- , 
aende adevărate, ale timpu
lui nostru.

Cine slnt creatorii lor ? 
Să ne glîidim că medaliile 
și ordinele acordate ceîor 
ce n-au precupețit nici un 
efort pentru a ridica aceste 
citadele ale petrochimiei 
romăneștl slnt purtate cu 
clnrte de cei ce poartă 
nume atît de caracteristice 
acestor locuri : Ailcnei. A- 
pelrel, Amariel, Cojocarii, 
lonescu, ’Popescu, acolo 
unde pină mai ieri, ei seu 
părinții lor. munceau din 
greu un pămlnt destul de 
puțin și sărac al Vechilor 
comune șl sate ca : Stefan 
cel Mare și Borzești, Oarja 
și Bradul.

Spun aceste lucruri nu 
pentru că am lucrat cu cu 
acești oameni minunați, cl 
ca să arăt, din proprie ex
periență, care pol fi evolu
ția ți perspectivele tuturor 
tinerilor noștri. Iată de ce 
insist asupra asemănărUor, 
asupra continuității împli
nirilor ți a destinelor. Unii 
zic : amintiri... Nu, aseme
nea realități se.cer cvo-cate 

țpentru forța lor vie, mereu 
actuală. Iarăși, din expe
riență proprie, am observat 
că unii dintre tinerii noștri 
nu cunosc eforturile' înain
tașilor lor și se trezesc mult 
prea repede în niște condi
ții gala create, iar ce le po
vestim noi li se par „le
gende”.

Eu, unul, mă încumet să 
fac o prognoză asupra ch
iorului celor aflați acum pe 
bând!® Grupului școlar de 
petrochimic Pitești, șl anu
me ; ei vor fi viitorii meș
teri ți ingineri care vor 
conduce instalațiile <țe se 
înalță în actualul cincinal ; 
el cor fi viiloril locuitori 
stimați ai municipiului pi
tești. fîrpusor amărit. unde 
părinții lor veneau numai 
să cumpere cile ceva ț>cn- 
tru zilele de sărbătoare. (In 
paranteză fie spus, mă simt 
onorat că am avut șl am 
prileiul de a-mi aduce con
tribuția la îndustriallzârea 
acestor meleaguri argesene, 
de pe care am plecat „în 
lume" clnd aveam 11 ani. 
eiutind un rost, șl ’ m-am 
întors ca specialist si con
ducător de unitate)”.

I

„Mă întrebați ce deosebi
re există intre activitatea 
de la Borzești și cea de azi 
(la Grupul industrial da pe
trochimie. a! cărui director 
general este — n.a.). în
unele privințe, deosebirile 
cantitative sini minime. No
țiunile : „punere în func
țiune’, „atingere de para
metri”. „realizare de con
sumuri specifice”, dar mai 
ales „pregdtirca de cadre” 
au rămas aceleași ți cred că 
este greu ca cineva să mi 
le scoată din vocabular. Vă 
dați seama InsS că flecare 
din aceste noțiuni au in 
spatele lor sute fi mii de 
probleme inedite, uneori de 
la o ci la alta, concretizate 
in drumul străbătut de la 
momentul Borzești la mo
mentul Pitești. Mai concret, 
lucrăm mai repede și mal 
bine ; instalații pe care Ic 
Borzești le realizam în 
4—5 ani. în prezent stnt 
terminate in 2—3 ani ; in
stalațiile fjnt moderne, iar 
aportul românesc a Incemt» 
id se aprovie de sută la 
sută, începem si ne com
parăm. ea tehnicitate, ct» 
multe țări dc reputată tra
diție industriali. Ziua de 
lucru. cantitativ, este c- 
ceeași, dar cine poate com
para cu exactitate valoarea 
sporită a fiecărui minut, in ■ 
„unități” de idol tehnice, 
suplețe economică, organi
zare științifică ?

• Eu nu m-aș opri Insă nu
mai Ia deosebiri, aricit de 
imoresionante stnt ele. ci si 
asuora unor asemănări. Aș 
pomi — să nu surprindă oe 
nimeni — nu de la funda-

țBV*

din „Sclntcia", în care 
cercați să surprindeți sec
vențe caracteristice vlefil
cercdri , de a pătrunde în 
universul profesional spe
cific geologiei apăreau in- 
„u.uu.v „„ — — .yi.r——j ur
mărind parcă să .redea nifte 
destăinuiri ale unor oa
meni „speclaH“ reprezen- 
tind o lume „aparte’ etc. — 
ne-am dai seama 'eă v-ațl 
apropiat mult de viața șl 
ptlhologla acestor oameni 
normnlL

Ce s-a tntimplat In viața 
mea din 1&5-1 ptnd astăzi ? 
în anul următor, m-am de
plasat cu echipa In Munții 
Bihorului, acind ca temă 
principală prospectarea u- 
nor zăcăminte da bauxită 
menționate In lucrările 
vechi. Zona de lucru in- 
plasată In inima acestor 
munți, la izvoarele Some
șului Cald, m-a cucerit afli 
prin sălbăticie si frumusețe 
peisagistică (carncterixtică a 
zonei carstice Pades-Ceta- 
tea Ponorului), cil și prin 
complexitatea geologică. în-.

Sini obișnuit ca o
bună parte dlntr-un an
telefoanele unor prieteni __ _______________  __ ...
să sune In gol, II știu a- de geolog ; deși unele în

îs-

tund plecați pa cărările 
de piatră ale Carpaților, 
înarmați cu ciocanul lor . _ . _____
cu miner elastic de rar- cdrccîc de exagerări — ur- 
pen sau alun, cărăuș! de - ■ - - - -.......
pietre, dc ipoteze și spe
ranțe. Nu m-a mirat de 
aceea că, multă vreme, 
nici GHEOBGKE MAN- 
TEA n-a răspuns la te
lefon. Aproape mă re
semnasem cu glndul ne- 
parllelpăril șale la an
cheta epistolară. Clnd. ' 
în ultimul moment (din 
motive ce se vor vedea 
mal Jos).- „Ia Inciilderen 
ediției”, am primit rela
tarea unei aventuri no- 
bănulte :

„M-am glndlt să vd fri- 
‘mit o misled !n care, pe 
scurt, gd cd informez asu
pra evoluției unuia dintre 
geologii care la un moment 
dat v-au reținut atenția 
îmi amintesc foarte bine 
reacția mea și a colegilor 
mei feți de reportafele dv

realizăm
prezent slnt

îl relntllnesc printre 
rinduri pe același Cns- 
tacbe Sava. omul care 
conduce de an! de zile 
munca a mH si mil de 
oameni, fără să uite. In 
propriu sl Iu figurat, nu
mele lor ! Allenel. Ane- 
trel, Amarlcl™ Nume 
care au toate motivele 
să Intre In cronica vio 
a zilelor noastre.

Victor VANTII
Desene de 
TRAIAN VASAI



SClNTEIA ■¥ duminică 13 august 1972

(Urmare din'pag. I)'

PAGINA 4

Admirabilă 
inițiativă 

cinematografică
Tnscrilndu-se in familia docu

mentarelor șl jurnalelor de actuali
tăți care s-au apropiat și plnă acum 
de unele teme sociale șl morale de 
oarecare relief. Omul nostru abor
dează o problemă centrală, de mare 
importanță pentru viața societății 
noastre : rostul șl contribuția re
prezentanților aleș! In comitetele 
oamenilor muncii, ca expresie a 
procesului de dezvoltare a demo
crației socialiste șl de Intensificare 
a participării maselor la conduce
rea societății.

Filmul Omul nostru. In regla lui 
Octav Ionlță (imaginea : Frandsc 
Patakfalvi), Începe prudent, dar ho- 
tărit, prlnlr-o „tatonare* a terenului, 
prlntr-un sondaj : clțl dintre noi cu
noaștem Legea 11 din 1071 șl, mai a- 
les, clți dintre noi II cunoaștem efec
tiv pe cel care no reprezintă In 
consiliile șl comitetele oamenilor 
ntuncLl ? Autorul nu-șl acordă răga
zul unei statistici, al unei numără
tori exacte, dar Impresia e conclu
denta : puțini, prea puțini. Sa trees 
apoi la o analiză paralelă a activltă- 

. ții desfășurate de doi membri al 
unor asemenea colective : o lucră
toare de la Fabrica de confecții din 
Craiova șl uri Inginer de la Com
binatul chimic din Făgăraș. Aportul 
Jor nu e deloc Indiferent Cea din- 
til a determinat îmbunătățiri In 
calificarea profesională a persona
lului, lnslak-ea unui cabinet me
dical In Incinta fabricii, lărgi
rea destinației unei săli de ex
poziții ; celui de-al doilea I se da- 

/ inițiativa 
construirii unui grup social de strin
gentă necesitate. Astfel, partea de 
mijloc n filmului o construită ne o 
simetrică vizualizare a realizărilor 
specifice de la Craiova șl de la Fă
găraș. La toate acestea fie adaugă, 
In simetrie cu sondajul Inițial, o 
anchetă fulger printre alți dele
gați In colectivele de conducere 
eu privire la Inițiativele luate de 
aceștia. Rezultatul : puține, prea 
puține» Tocmai 'de aceea, In fi
nal. In Ioc de concluzie, filmul do- 
bindește caracterul și tonul unui 
film-chemare,- invitind cu tărie la o 
participare tot mal accentuată a ma- 
relor la conducerea întreprinderilor 
și instituțiilor in cure muncesc.

Meritul principal tțj filmului lui 
Ionlță — pe lingă promptitudinea 
intervenției tntr-o chestiune de lara 
Interes cetățenesc — rezidă, duoă 
părerea mea. In sinceritatea, in fran
chețea contactelor vil cu oamenii, 
„la fața locului". Evitarea procedee
lor de clne-verltă — realitatea pri
vită „prin gaura cheli* si înlocui
rea lor prin filmări ..conștiente"., 
ifccvptate de coi. impllcati. ca si dis
creția autorului, tăria de n nu «e 
pune pe sine Iri mostră -r constituie; 
cred, de asemenea, o entitate a fll- 
muluL Prospețimea problemntlțli iși 
găsește o replică adecvată in pros
pețimea figurilor umane (inclusiv 
chipuri de tineri frumoși, plă
cuta ochiului), chiar dacă nu lin
sese cllevo mleroportreto care do- 
monstrează mal curind inaptitudinea 
unor reprezentanți aleși ooate In 
pripă.

Montajul filmului e nervos șl In 
același timp robust, elimină orice 
prisos (de mult n-am mnl văzut un 
documentar autohton fără reziduuri), 
asigură șl menține curiozitatea șl 
interesul mereu treaz al spectatori
lor care — faptul merită să fie 
subliniat — se constituie, tntr-un fel 
de adunare aenerniă ad-hoc. uartlci- 
plnd dlrcd la „acțiunea* întregului 
film. Asistăm, astfel, la un autentic 
dialog Intre ecran șl nubile, reea ca 
o de nDlnudnt cu tontă vigoarea

Omul nostru, film rind ne rind 
anchetă, fehrrofllm. reportai, pamflet 
șl manifest, dă un nrețlos Impuls 
documentarului românesc In direcția 
reflectării și Internrelărl! celor mnl 
actuale, mnl vil probleme ale exis
tenței noastre sociale șl morale. In 
direcția dezvoltării noii conștiințe a 
oamenilor. Un exemplu ce merită să 
fie preluat, extins șl mnl ales adin
ei!. și nu doar la studioul „Sahla".

Florian POTRA

Consumul mondial <1« 
energie a crescut cu 12 la 
sută din I6G) plnă In I&09 
— conform unul raport iii 
O.N,U. — tn cen mal 
mare parte această crește
re fiind acoperită de pe
trol șl guzt' naturale. Ci
fra se ridică vertiginos h- 
Unglnd pentru Europa flO 
Îs suta tn anul 1071.

Ca urmai e a acestei si
tuații. nu de puține ori se 
exprimă temerea că In 
următorii 20—30 de ani 
rezervele de petrol riscă 
să fie epuizate. Studiile 
de prognoză Iu aces( do
meniu precizează că din 
1070 plnă In lEffl) populația 
globului va consuma ■ 30 
miliarde tone de petrol și 
că acest consum — con
form ritmului actual de 
creștere de fi la suta a 
rererii anuale de petrol,- 
îe va dublu în deceniul 
următor. Or, rezervele 
actuale cunoscute slnt de
următor. Or, rezervele 
actuale cunoscute slnt de 
circa 70 miliarde tone, 

simplul 
. ... menține

actualul raport — rezer
va tre- 

c.a In următorii 20 
Zj procurate 

ceen ce Înseamnă" mai

Calculul este 
pentru a putea

Craiova și 
binaIul chl

JJ'UtSțfU , ___ _____ ■■ 7___ -
torenză. In primul rind.

camdată insă, noile solu
ții slnt încă foarte cm lipi
toare. Este motivul pen
tru care Industria petro
lului reclamă permanent 
investiții cresclnde. Un
studiu de prognoză în
treprins de Chase Mart- , ..__ ___ . ________
hattan Bank precizează că deciț că se continue ex- 
va trebui Investită in pe- ploalarea, este posibil ca
trol fabuloasa sumă de progresele Înregistrate In

8 500 m — comunica a- 
gențla TÂSS In aprilie 
a.c.

Extinderea resurselor 
de materii'prime este po
sibilă și pe baza unei in
formări mnf exacte șl mal” 
rapide'în legătură cu drâ- 
cofMîrlrea de noî zăcămin
te și a rezervelor acesto
ra. Posibilitatea folosirii 
calculatoarelor lărgește 
programul de noi pros
pectări .și - înlătură In 
bună măsură problema e- 
pulzărli unor rezerve. în 

. viitor, calculatorul va, n- 
luta șl mnl mult speclalis- , 
tulul jta: afle cit mal pre-, 
c,ls coordonatele zăcămin
telor, ale rezervelor șl 
caracteristicile acestora. 
La Institutul Geologic din 
București s-au șl pus ba
zele unor astfel de studii. 
Specialiștii din R. P„ Un- , 
gară au pus lai puncl -un ; 
model .de. programare, cu. 
ajutorul căruia se pot de
termina condițiile geolo
gice șl seorhlrhlce ale zA-^. 
cSmlntelor’ dej hldrocar- . 
buri Jd se pot prognos- 
tica presiunea șl gradul 
de saturare al rocilor co
lectoare. Procedeul ner- 
mlte reducerea apreciabi
lă a cheltuielilor de ex
ploatare a petrolului.

In fața acestor eforturi., 
conjugate ale specialiști
lor din lumea întreagă de , 
a asigura ritmului acce
lerat al producției una 
«lin resursele naturale de 
bază, se mal poate discu
ta de epuizarea resurse-■ 
lor 7 Se înțelege că este 
vorba de o enuîzare rela
tivă, de epuizarea unor 
rezerve mal avantajoase 
(zăcăminte mari, ușor de 
exploatat, concentrații ri
dicate etc.). Or, epuizarea 
unor astfel de zăcăminte /, 
Impune trecerea la rezer
ve mal nuțln avantajoase 

_____________________________ ___________________ „t-F^țcănțitațl rod lisei jconoșn^jț
L - v, - . trațll mnl mlcî, exnloata-

&t>0 miliarde dolari în. ur- această direcție să facă 
mătoril ani. Totuși, unele 
soluții; care In prezenl , 
sini costisitoare, In viitor 
ar putea deveni chiar a- 
vnntajoase. De pildă, prin 
cercetările care se fac In 
vederea obținerii

valorificarea anumitor 
de cost al acestora'va sefi-

nouă- tehnică 
te adăuga un piu» 
itru echilibrarea ha'an- 

. rezerve-con sum. în ca
drul proiectului SACROC 
de recuperare a țițeiului 
prin Injectarea bioxidu
lui da carbon în zăcă- 
mtnt se recuperează pes
te 30 milioane tone, tolo- 
elndu-se bioxid do carbon

extras din zăcămlnt 
dată cu gazele naturale șl 
care înainte era evacuat 
In atmosferă.

Dacă Io prezent este 
mnl economic să se facă 
Investiții pentru descope
rirea de noi zăcăminte I CONDUCERII 

MltlCME

I,

HZZZZZZZ r -; 7 r<- '
ANTICIPĂRI -IPOTEZE !

ve — producție 
bul < ■
de ani ,să fie ,____ ____
GO miliarde tone petrol, 
ceea ce înseamnă mal 
mult decît rezervele cu
noscute plnă In prezent.

Exista .premise pentru 
descoperirea de noi re
zerve 7 Care vor fl căile 
de rezolvare o acestei 
probleme vitale pentru 

.civilizația noastră? Mal 
slnt zone neexplorate?

Savanțll sovietici apre
ciază că mni bine de ju
mătate din rezervele 
mondiale de țiței se află 
concentrase In zona plat
formei continentale a Co
ceanului înghețat ■ de 
Nord. Este adevărat că 
exploatarea lor, comportă 
încă dificultăți; după cum 
comunica agenția TASS. _
forarea urlmcl sonde arc- ®
tice va dura aproape un 
an.

Dnr tn afara unor re
surse ce abia urmează a 
fi descoperite. înseși ză
cămintele aflate In ex- 
ol oala re mal conțin re
zerve. La nivelul tehnicii 
mondiale actuale, In a- 
ceste zăcăminte se recu- 
oerenză în medic numai 
aproximativ 23 In suta din 
hidrocarburile conținute. 
Efortul multor echipe de 
cercetare se îndreaptă 
tocmai In această direcție, 
a recuperării unul pro
cent cit mol ridicat Prin
tre aceste procedee șe 
numără șl al specialiștilor 
americani — Introducerea 
In zăcămlnt a unor pro
duse ' tenslo-octlve. Deo-

i
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unor, 
produse tensio-acUve prin 
valorificarea ■ anumitor 
produse reziduale, prețul 

dea foarte'mult.
Flecare 

ponte adăuga 
pen’ 
țel i

i’

deopotrivă de eficiente 
ambele căi Ce realizări 
In domeniu) forajului și 
producției vin să întă
rească această convinge
re 7 Se descoperă noi 
zone bogate, cum ar fi" 
Arctica, se realizează fo
raje In mari edinclml. In 
luna martie n.c.. de pildă, 
a fost dăm In exploatare 
sonda „Lanncmezan* In 
sud-estul Franței, la "6 Kk) 
m. ndlnclme. tar In 
U.RJS.S. In exploatările 
petrolifere din valea Fer-îi petroiii@re ain yaifia Jscr.'* 
gana s-a extras țiței de la 
5 332 m. «dinei me, record 
pentru Asia Centrală. In 
același loc, se forează 
prima sondă superadlncă; 
din Asia Centrală, care 
va atinge adlncimea de

Umanist șl: raționalist consecvent, . ILsm.ulul, materialist".: Desfășurln- 
glndltor de largă cuprindere, exeget du-și Investigațiile In lumina hcm- 
3o autentică1 vocațfe, T?:P.’Negiilescu, tor poziții științifice,’ el aflrmă prin
de la a cărui.nnștere se împlinesc o dplul cauzalității drept principiu
sută do ani; este una din figurile pro- fundamental al înțelegerii tuturor

\ eminente ale'filozofieiFfqmăneștf, și- transformărilor din-natură: și, Impll- 
. S tulridu-sc winUe ,ral/mai prestigioși - * ---- L--—" -{ -

reprezentanți’a! glndlrll' filozofice din 
România primelor decenii, ale seco-

< ; lului aI<XXriea, care, deși nu au a- .
juris la o situare pe poziții marxiste, 
au combătut tntr-o serie de domenii 
Interpretarea Idealistă a lumii și a 
datelor științei. i

Născut'la Ploiești, manifestă din 
timpul liceului deosebite ihcilnoțlj 
pentru'știință': fiind încă siudent, n- 

i de științe...... ...
pentru știință : fiind încă : 
bin in anul i al Facultății 
din București, redactează idin București', redactează două ma-■ nnal a _  ,1 a

fundamentnl al înțelegerii tuturor 
transformărilor dln- nntttrăl și, impli
cit, promovează determinismul șl e-, 
voluțlonismul, împotrivă adepțllor 
finaltsmuiui șl fldelsnraiul.,

Iri problema cunoașterii; P.P. Ne- 
gulescu se afirmă ca- adversar al 
Idealismului, mal alea al celui do 
nuanță subiectivistă. Accentuarea 
in operele sale a caracterului. pro- 

’ casual al cunoașterii realității, adică 
a faptului că realitatea- nu poate fi 
cunoscută ’ dlntr-o dntă și „prin 
sine”, ci numai treptat șl prin In
termediul relației oblcct-subicct,

rea cu consumuri specifi
ce de energie mult" nin! 
mari). Epuizarea relativă 
■ resurselor de materii 
primenește o problemă de 
energetică, pentru- că țre- ■ 
cerea in exploatarea ză
cămintelor sărace Înseam
nă cheltui.»,!! mal mar! de 
energie pentru aceleași 

. cantități de materie pri
mă extrasă. Este însă în 
puterea omului coritcm-- 
poran ca această epuizare 
a resurselor —.chiar cu 
precizarea de epuizare 
relativă — să fie „mlnn- 
tâ'cu ajutorul lărgirii ’ 
cunoștințelor' științifice șl 
al progresului tehnic.

Elena MANTU

măsurile stabilite de Conferința Na
țională privind ■creșterea rolului pla; 
nulul național unic, inenit să inclu-, 
dă toate Laturile vieții sociale, să 
asigure convergența tuturor forțelor 
materiale- șl umane ale țării.:Astfel, 
capătă expresie concretă concepția 
partidului nostru cu privire la con
ducerea dezvoltării socletăUL. con- ■ 
cepțle. amplu prezentata ■ In expune
rea tovarășului Nieolae Ceausescu 
la colocviul cu privire la problemele 
științei conducerii societății : Jn în
treaga noastră muncă trebuie să n.- 
vem in vedere că numai aslgurind 
rinlrea tuturor , eforturilor și o con
ducere unitară armonioasă — care 
să permită progrcsul-rapld al tuturor 
domeniilor de activitate, pe baza u- 
nul plan unle central 
transpune In viață programul edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vom putea crea condițji. 
pentru-a trece la construirea socie
tății comuniste".

Evident, eoortionarfea prin planul 
național unic a procesului complex 
ol reproducției socialiste lărgite, a 
dezvoltării’-■ armonioase a tuturor 
sectoarelor vieții sociale Impun folo
sirea unor metode și tehnici moderne 
de fundamentare a deciziilor econo
mice, utilizarea unul vast , echipa
ment electronic de informatică și 
calcul. O promisă deosebit de Impor
tantă In acest domeniu o con
stituie adoptarea la începutul anu
lui, de către GO. al P.C.R., a 
unul program1 de perspectivă pri
vind perfecționarea sistemului In
formațional economleo-soclal ; e-’
lnborarea unul model matematic al 
dezvoltării economiei-naționale ; fi
nalizarea In cursul acestui an a 
lucrărilor de elaborare a primei 
balanțe a .legăturilor dintre ramuri ; 
activitatea de formalizare matemati
că a unor lucrări curente de elabo
rare .a planului, efectuate pentru 
prima oară cu ajutorul calculatoru
lui electronic.

Există condițiile ra șl Ia nivelul 
centralelor să-și găsească cîmp de a- 
firmarc mclodele și tehnicile mo
derne de analiză șl decizie economi
că ; Includerea Jn organizarea aces
tora a unor compartimente specia
lizate de marketing asigură furniza
rea elementelor Indispensabile pen
tru alcătuirea științifică a planurilor 
de , producție, fInvestiții, comerț ex
terior ele. Din păcate.,; acțiunea în
treprinsă în acest domeniu evoluea
ză încă lent

Din ansamblul hotarfrllor Confe
rinței, NaUoiialc se desprinde cerin
ța ca perfecționarea metodelor șl 
tehnicilor de investigare științifică, 
departe de a se limita la nivelul pla- 
nuluP-cenlral, ■ “jSL--.’„21, 
toate trepiye'?e«fnonilel, cu 
parca tuturor cadrelor anga

____ . nu 
justifică criticii© 
rare l-au fost r- 
duse In unele lu
crări ț cu privire 
la agnosticism.

Deși’ s-a situat 
pe poziții mnte- 
rinlist-rațlonnllste, 
P. P. Negulescu 

: nu a ajuns la Inf 
sușlrea ■ concep
ție! materialis
mului dialectic șl 
Istoric, ceea ce 
3-a reflectat, in
tre altele, in lip-

nuale — de ,. geo- 
; metric șî trigono

metrie.. Audierea 
unui curs al. Iul 
Malsrascu'll de
termină iniă să'M 
Îndrepte spre tărl- 
mul filozoflel. La 
20 de ani Ișl În
chei© studiile ' la 
Facultatea de: li
tere și filozofie 
cu o sirăludță 
teză de licență, 
„Critica apriorls- 
mulul și empiris
mului*,' care prefigurează multe din 
particularitățile metodologiei de 
nallză șl Ideile pe care le va

A,/."™ 1„ __ ____ _ _________ ....
După continuarea; ștudlilor la Berlin, filozofieL Âdontind o poziție pslt 
Leipzig șl-Paris, revine In țară, unde logistă In descifrarea factori.—

' —------ ' —■- care “’determină rehlmbărila din.
viața socială — „oameni! nu-șl 
schimbă nici scopurile,' nici mij
loacele decît numai atunci dnd în
cep a fl nemulțumiți de ele" — el 
Ignorează modul specific de acțiune 
ai cauzalității In -domeniul- social, 
nu sesizează rolul esențial al fac
torului economic, deș! ii recunoaște 
„o Influență Incontestabilă asupra 
evoluției formelor sociale". Această 
concepție 11 determină, de altfel, 
eă situeze la baza genezei și dez
voltării formelor culturii același elo-

100 de ani
de la nașterea 

lui P. P. Negulescu

particularitățile metodologiei de a- 
nallză șl Ideile pe care le va dez
volta In operele sale de maturitate. 

X^DUI* - --^Ugjr*--------
________________  

susține, cursul de istoria filozofiei la 
Universitatea din Iași plnă In 1010, 
dnd ac' stabilește la București.

Marcjnd1 o prezență-activă In dez
baterile filozofice ale epocii, P.P. Ne- 
gulescu abordează 'o problematică 
vastă' din domeniul, istoriei filozofiei, 
filozofiei culturii, gnoseologiei și so
ciologiei. publlclnd lucrări cu multe 
elemente valoroase : „Filozofia Re
nașterii*,' „Geneza Tormelor culturii*. 
„Istoria filozofiei contemporane".

. „Destinul omenirii*. ‘
îXKnJSKSI!; s; 

fundamentale, trebuie luat drept 
punct do pornire Importanța decisivă 
pe care el o acordă științei, funda
mentării tezelor filozofice In funcție 
de rezultatele cunoașterii științifice. 
Astfel se explică faptul că în dome
niile In care știința realizase In acea 
perioadă progrese .rapide, și oferea 
explicații consistente, P.P. Npgulesru 
promovează idei rnnterinllst-fațlona- 
ltste. Este cazul ontologiei șl <eosmo-

■ Ire altele, 
sa de fundament științific a ve
derilor «ale asupra evoluției «o- 
cinle, ca și In modul de fundamen
tare a teoriei culturii și a- Istoriei 

ifho— 
Ilar

Se cuvine Insă remarcată, o" dată 
eu excepționala sa erudiție, capaci
tatea lui P.P. Neguleocu de ■ stabili 
„piatra-- unghiulară*, Ideea funda
mentală 3 diferitelor teorii filo
zofice, de a le dezvălui, contradic
țiile logice, imuficiențele,' ca șl pro
gresul marcat in dezvoltarea cu
noașterii. „Istoria filozofiei . con
temporane* (In cinci volume) im
presionează prin profunzimea 
analizei In stabilirea fiUațlel mari-' 
lor Idei filozofice, remarcabilă In 
mod deosebii fiind exegeza operei 

mulul, a cărui superioritate o argu- lui Kant

logici, domenii în care ‘el ae afirmă 
cn. adept consecvent.al mnterlalis-

_______________ _  _____ _______ t T i, 
nul plan unic central — vom putea . 
transpune In viață programul edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vom putea crea condiții

. — — — ii» c» A ®r ă'w*v« 5 wA-ss crvmil ‘

îâțll comuniste".

m.'Ș’Xw

o operă de mo-

mesaj patriotic.

adnotări • adnotări • adnotări « adnotăH^adnotări • 'â.dri.dtărL

tși uimește cititorii. „Crb- uneia dintre „cele mai mă- 
nica de Ia Arbore* este ’ rețe si interesante l -~ 
înainte de toate un adml- — .....
rabll

.Iul Pocni șl dusă șl cerce- le marca
tată de oameni de știință®, rind concretiza... _ . 

Succesul „Cronicii de la scana lui : Bogoslan. Oii-
Arbore*, care e pe punctul tescu, Isopescu, Axion. Ka-

ale or talentați actori
* — —chiar impresia ' 
,__ _ l splfit auto
critic chior dlri partea con
ducerii teatralul Așteptam,;

patriotică de mare lnsem-

„șansă*„ rind pe' dlt Ieftin,'prin apelare la 
reUzată in per- „picanterii"- ș! licențiozl- 

tățl. - Fiindcă nu distingem 
la V. Berbecaru măcar o

Cronica de la Arbore"
Descoperirea din Intim- de7‘se'epulra'''dîn liberii, h'nne,' ifuiV^i’ fort BrȘ- tentativă” do"dem!stifirare,

Tnadi?r°Hrth «ta* «Inoiiroî cSlrfl aIP inielcctțiaH ai femela moloh" ce „nu ezita rea spre o superioară' de-

0 producție a studiourilor Iugoslave. Regla : Branko Bauer. Cu : Dragomlr Pajlc, Milan Srdoc, Dusan Tadic, 
Rade Mllosavljevlc

montează Insistent: „Cercetarea ști- Glndftcr 91 om politic burghez, 
lnțiflcă. orientează problema ontolo- evoluția Iul P. P. Negul eseu in, viața
glel In mod categoric tn sensul rea- politică a țării, deși nu a fost scu-

■ tita de? contradicții,- este- In general
caracterizată prin situarea sa p© 

Ț(* poziții democratice. Prezintă un
V deosebit. interes -pentru contura

rea personalitațll șl , gindlrli lui 
P. PA Ncguk'sctr''concen‘ia ? ai«-'des
pre caracterul dinamic al socie
tății, despre IncvItabUItatea . ’ șl 
necesitatea progresului : „Progresul . 
este o realitate Individuală' șl ’ se
rială Incontestabilă". Convingerea 
în evoluția istoriei către' p iume 
„mai bună", către acel stadiu ‘dnd 
oamenii vor fl „mal: plini de respect 
și de Iubire, mnl capabili de justiție 
șl de generozllaia unii față de alții", 
11 determină ca. alături, de nume
roase alte personalități de prestigiu 
ale vieții, noajlre culturale, ‘să adop
te o poziție fermă de. critică ’ Im- 
potrlra fascismului. împotriva ob
scurantismului rasist — ca rezultat 
al vederilor'șl pozițiilor sale demo
cratice fiind demis din Invățămlntui 
superior la sflrțitul. deceniului al 
IV-Iea, în condițiile Instaurării tae- 
ctanulul.
" Brin poziția sa malerlnllsț-rațlp- 
nallstă In filozofie șt democratică 
In viața politică, prin’ hotărlrea cu 
rare s-a ridicat împotriva curentelor 
iraționalista ca șl a forțelor sodale 
retrograda, prin atitudinea, ao de 
patriot, P. P. Ncgutescu s-b înscris 
la un loc de. clmsto în galeria mari-, 
lor'noștri oainen! do cultură

Paul DOBRESCU

A apărut IntT-p nouă e- 
dițle (completată) „Croni
ca de la Arbore* de Toa- 
.der Hrib, succes Incontes
tabil al editurii ieșene Ju
nimea șl aci de cullură cu 
profunde semnificații, u- 
manlste. Autorul este un . 
țăran care, cu mai bine de miliară, 
60 de ani in urmă, a în
cepui să-și noteze Intr-un 
calei „iotul ce se petrece 
în sal, io (ară șl in lumea 
întreagă".’ A continuat să 
scrie plnă astăzi. In filele 
caietului său acumulln- 
du-se astfel experiența 
inimitabilă a unei vieți în
tregi. ȘI poate nu am fl 
știut nimic despre anoni
mul autodidact din comuna 
Arbore dacă poete Flo
rența Albu nu l-ar fi des
coperit Intlmplător Intr-una 
din călătoriile sale In nor
dul Moldovei, ,.1’ac parte.,

- spune autorul Ia început, 
dlnlr-o Tamitie de oameni 
curioși, vrem să știm, să 
auzim cum au fost, ee ou 
fost, cum s-au intimplat, 
ca apoi s.1 ne putem face 
o părere din lotul". Mo
mentele memorabile ele 

i vieții, faptele oamenilor 
i din Jur. Intimplărlle din 
. satul nntnl sau evenimen

tele Internaționale ale zilei 
se filtrează prin conștiința 

1 acestui țăran, care, aidoma 
1 înaintașilor săi cronicari, 
i se simte adine ancorai In 
1 solul încărcat de Istorie, 
i datini șl tradiții alrămo- 
• șeștl al țării sale. Cartea

ROMÂNIA FILM prezintă

NIKOLETIN A BURS AC

instanță - ___ ■■ . ■
ralisL Toodcr Hrib are plare a manuscrisului 
simțul oralității,, talentul'' cestui ---- -- - •
de a pune In scenă pereo» popular 
na Jele, de a proiecta In întrebare ____ ____
tradiție’ șl folclor 'situațiile Taader Hrib este; singurul 
care se petrec sub ochii țăran care vibrează cu 
noștri. O limbă dulce, fa- pana In mină la tot ce «o 

moldovenească, petrece In Jur 1 Credem că 
fără regionalisme astenia- nu. De altfel chiar Tonder 
tive, un ton sincer, direct. Hrib se simte dalof In pa- 
lipslt de prejudecăți 11- glnlle cărții șfl ne amin- ( tul puWlc este înainte de 
crești, iată virtuți scriitori- tcască, de un țăran - bălrio,'. , „ j.l~i.-_11i,lraij «icești cu rare Toader Hrib Flutur Șolovastni. auțor^ 

îucTări nfitate.

, Marla MINC1U

51 către, alți intelectuali a! r.iuc« U.IU1UIS Lti «XIU\U&11 
ratelor. noastre Ia o ' mnl să-și scoată fusta șl furoul' 
atentă șl dreaptă prețuire

1 a acestor valoroase mo
mente da cultură anonimă 
a căror Intrare In circul-

■ de Istorie" care s-ar euvenl 
„scoasă de pe ulița ratu-

; . ’ = s . ■- j r" 'i

„Șah etern" sau agresivitatea 
imposturii literare

■ ' ■ ‘ar fi o goană mlstă o unei vieți parazl-
drept scop : tare desfășurate in orara i®-

contribuie la îmbogățirea 
lor spirituală. ' 

Ara asistat, In urnii cu o 
lună, la o' dezbatere pe 
marginea realităților Instl- 

prln a- tuțlci artistice consîânțene 
ijelor la în care aspectul mai bus"

care autorul îți vede eroi
na „cup!indu-se, prlntr-un 
joc deșuchtat, cu umbra, 
el" (p. 303). Agreslvitaice’ 
limbajului supără, deși e 
parțial explicabilă prin â 
partonențn''Personaj... .
anumite medii. .Impresia menționat a revenit’nu o 

"nu . face trece- generală' este de material dotă In luările do cuvlnt 
superioară' de- lingvistic nepreiucrat, tran- n't ?? —•—■

scris d© dragul sonorității Am avutm,-». Kw.». tașnre.-spre vitriolarea jă;r ,™..,   ............ ...  —... .
dar car© suferă de corn- ceste! faune aflate In see- violente șl-al culorii ral- unui anumit splrl' 

. plexul ----- - "---v—-
decană da vlrstă 
semene (' 
prostituție.

Firește, tui există.sub! ___ ___ _______ ----------------.... ___________________________  ...
cete'.tabur Un scriitor poa- Stilul prolix,'oscillnd Intro Idzofice" submediocre ‘de febrile pregătiri, 
te că exploreze — dacă' elemente argotice, ogroma- genul : „„taccst r ----- -
simte că este necesar acest ti^me și perorații filozofat- care, să spunem, slnt eu, 
lucru — și universuri" In- 'de penibile, dovedește șl el' reține merpu o doză din 
suficient de reprezentative că nici materialul literar cantitatea . bulionului din 
la s-ara unei întregi socic- al „schemei" nu-i este fa- (sic ') care este introdus, o 
lăți, poate să izoleze șl ,sfi miilor autorului. Replici doză de rezervă, așa cum 
sancționeze prin critica sa Insolite : 
incisivă șl acele rare_ col- nu mal mănlncl

re fac notă discordantă cu Sfinxule 7“.'cîntece^de hia-
a.KTilrnHSlCT ’ îtriBnlmf» . Fnn . , ' s s' ' ” •''b'na la tri via le, proll f e rcazi

;-sS -se-desfășoare, pe . 
cu partid- ’ 

___ _____ _ H ngajate | in 
sistemul național-de, planificare. Este» 
de la sine înțeles că această cerință 
poateifl realizată numai prin lnicnsl- j 
floarea acțiunii de perfecționare pro
fesională a speclBlIștilor. Desigur, 
simpla existență a unul program de
taliat de perfecționare a cadrelor,! nu 
asigură ■ lri mod automat creșterea 
valorii deciziilor economice. Nu poa-J 
te fi ndmls-ă perpetuarea situației 
existente In numeroasa întreprin
deri ș! centrale unde cadre care 
absolviseră- divers® cursuri de per
fecționare, fie că nu erau folo
site In direcțiile pentru rare sa 
pregStlșeră special, fie că ele In
și!» se complăceau să lucreze. 18 re
întoarcerea In întreprindere, după a- 
eeleașl-canoane șl tipare învechite. 
A valorifica șl aplica In viața între
prinderii noțiunile de conducere ști
ințifică asimilate devine acum, după 
Conferința Națională, o sarcină prac-

. tlcă- neîntlrzlatfl. -Societatea laves-; 
leșie Importante fonduri mate
rialo In desfășurarea programu
lui - de ' perfecționare a pregăti
rii cadrelor șl tocmii! de aceea este 
îndreptățită să mizeze pe o creștere 
.fMcmnntă a eficienței activității eeo, i 
nomlce, ca urmare a aplicării cunoș
tințelor Însușite de acestea. Realita
tea este că Ia nivelul întreprinderi
lor există un bagaj de cunoștințe ști
ințifice de organizare șl conducere a 
producției sensibil superior In raport 
eu aplicarea practică : or, numai bl-z 
ruinil rutina, deprinderile de a nu se 
„perturba" obișnuințele, comoditatea 
sau - neîncrederea, numai apllclnd 
cele mal no! cuceriri ale științei con
ducerii vom chczășul Înfăptuirea de
plină a programului adoptat de Con
ferința, Națională.

Desigur, pentru ca știința să fie n- 
șezală cit mal temeinic Ia baza con
ducerii planificate n societății cale 
necesar ca pe lingă Instiluțlonallzn- 
rea unor mecanisme șl structuri noi. 
pe lingă Incetățenlrea metodelor șl 
tehnicilor moderne de rniallză șl de
cizie să se acționeze cu fermitate șl 
consecvență pentru promovarea spi
ritului științific în întreaga sferă s 
activității de planificare. Toți facto
rii implicați In elaborarea, dar șl în 
înfăptuirea planului, de Ia întreprin
deri șl. plnă la organele economice de 
sinteză, trebuie să manifeste exigen
ță, rigoare științifică, spirit novator, 
să adopte o poziție combativă față 
de orice tendință de superficialitate, 
arbltrarlu sau subiectivism.

Mllitind pentru ridicarea conduce
rii planificate pa o treaptă supe
rioară. Conferința Națională a tra
sat sarcina însușirii metodelor și 
tehnicilor moderne de analiză atit 
pentru îmbunătățirea planificării 
Imediate, în scopul prevenirii orică
ror dereglări ale planului, cit șl In 
vederea realizări! unei planificări ri
guroase de perspectivă. Este un a- 
devflr de necontestat cd complexita
tea reloțlllor economlco-soclâle din 
societatea noastră, ca și accelerarea 
ritmului progresului tehnic Impun 
lărgirea orizontului In prospecta
rea viitorului, extinderea ariei pro- 

, blemelor Investi este. Tocmai de 
aceea Conferința Națională a acordat 
o atenție deosebită îmbinării preocu
părilor curente cu tendințele de 
perspectivă ale progresului societă
ții, ale așezării dezvoltării planlfi- 
rale a țării’pe fundamentul' progno
zelor pe tcrmciț lung.. Prin prefigu
rarea cu două decenii n dezvoltării 
eeonomleo-Mclale.’ prognozele pe ter
men lung se Înscriu organic in preo-, 
euparea constantă a partidului de 
conducere științifică a procesului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.'

Ridicarea nivelului științific al 
conducerii planificate necesită apor
tul efectiv ăl tuturor oamenilor mun
cii. de la muncitor șl c^rceîălor ști
ințific. la director șl ministru — în 
efortul, de transpunere In viață a mă
surilor stabilite do Conferința Națio
nală.

Inteligenței fiind 1 hă șl schema romanului, gare. Feminitatea in re
da vlrstă între „Ș.nh etern" este un joc-In greș și vulgaritatea eroi-------------- ,
șl avangardă .In gol, un joc'lip's!t de sen- n.e! șo combină cu doțihțn In consecință. Importante
e. suri, situat dincolo de zo- autorului do â-1 dezvălui și Judicioase Inițiative, sem

nele literaturii autentice, ostentativ meditațiile „fi- naiul de pornire al unor
Clț’llial ÎS»— "? a 11 m.r.1. î « 4-»» a ■ TzlJr a-A-as^f' -tt 11 i a.asma Ț) S'S

elemente argotice, agrama- genul : „„.occst burete, Or, lata, avem în fața
■■ ' ' “■ * - - - noastră propunerile de re-,

pcrtorlu ale teatrului pen
tru stagiunea viitoare.- In-, 
ir-, listă care Include piese 
de altfel toarte, Inegale ca 
valoare artistică;.greu de' 
structurat p-e vreun criteriu 
tematic sau pe baza- unei a- 
fînitaU știllstice.'inu găsim 
absolut nimic de natură' șă 
vorbească de- dorința reali
zării mărar in anul care 
vine? â unor spectacole esti
vale de ținută.

Oare este atlt de. greu ca 
teatral constănțean să-»l 
programeze ■ clteVa - titluri 
apte .să stea la baza unor 
spectacole, de preferință In 
aer liber, a - unor specta
cole de larg interes, de pu
ternic ecou In conștiințe — 
ș) să înceapă încă din pri
mele Iun! de dună odihnă 

iinjbă ale unora pregătirea lor (tehnică, $ 
virtualii spc«atari artistică) 7 Stagiunea estl- ' 
.. ... litoral aste mal

„dumneata sS societatea tace acumulări
1 mănlncl casta- pentru a preinllmplno eve-

Drept cine mă lei. nimeritele neașteptate .ale
■ — ■ • ■ - ; viitorului" (p. 313). Este

necesar, Intr-adevăr, un 
burete care să șteargă

semenea opțiuni editoriale 
eronate, nocive, ntll din

țurl de umanitate bolnavă ne".

aspirațiile .unanime.- 'Din 
păcate, nu acest mobil II 
animă pe autor .atunci cirul 
preferă — dintre ntitea po
sibile teme și subiecte mn-

. jore — ■ un univers singu
lar șl nellustrativ ' pentru 
rcniltațlle noastre, ci' do
rința unui „succes* dobln-

nnia mysaic, proiirercaza b!lret0 ol,
In compania agramatism©- din planurile viitoare 
lor șl a obositoarelor ne
glijențe stilistice,. Bizarerii H__
șl trivialități abundă în a- punct de vedere moral, cit 
cest tom. uneori jocul în șj estetic.
gol de-a românul devenind 
hilar ca în secvența In

de-a patra carte a hui etern1 
Berbecaru. .„Șah e- --

(Editura „Cartea Ro-

nlvelul șpecta.culnr modest
(mă refer la Intensitatea — turiștii străini), nu ou vata pe litoral este mal 

._ trăirii actoricești la expre- fost de natură să asigure prclențloară decît oricare
dezagrement cu dql.an( Jn. gfvltalea Imaginii scenice, ■ - * ■
urmă, a rămas 6 amintire la .stilul'- spectacolelor —

Frumosul .spectacol cu realizării lor artistice, ca șl ți ie de
„Medeea* de Eurlplde. rea- nivelul spectacular modest dintre
Uzat de către teatrul con- (mă refer lâ Intensitatea — turiștii străini), nu

r. ----------- . . -■ ... «? - - . 3- .

atlt de necesar a fi a- 
cordat. .cu psihologia va-

pertoriu In stagiunea 1071— til de bogata 
1072. valoarea mijlocie a verii, ca șl.cu„.

date și Intlmplărl. cl o dez
batere a unul material fap
tic contemporan. In ultimă

Cea 
lui V 
tern” 
ntaneascfl"). Impune un ca
tegoric semn de I ' A~~" 
asupra reprobabilei facili
tăți a editorilor, care, in- 
lesnlndu-i tipărirea. ou 
dat dovadă In acest caz de 
o mult prea generoasă in
dulgență de o abdicare de 
in Imperativele exigenței 
Ațâ-zJsul „roman* este de
fapt o pseudo-modernista la o .Jonglare' 
amalgamare de planuri, situații, 
dispuse după capriciile me
moriei afective a Rlcăl

. . . Baicu. corolă de lux. deti-;nu e o acumulare naivă de nft(onr<? a țecrelulu) ex!g; 
j ._ _< _i«.i - „ tantial deconsplrat de titlul

cărții. Pe baza unei Inter
pretări v«a-fliozof!ce

care are ■ .
„ȘANSA. O șansă întot
deauna contopită în mintea 

întrebare el cu soarta și cu superstl- 
.1 ».im_ j[n îngrozitoare că pe o

femele o ridică sau o 
cnlmarfi numai împrejură
rile*. (p. 286). V. Berbe-

' cnru dă gir unor concep
ții revoluta șl întristătoa
re. reduclnd relațiile so- „......------------------ --- ----------
claie-Ta-o vețmică plndâ, cuvintele de acțiune, timp 

i* cu vorbe șl planificat. terrrțen> CQh- 
slrucțle, etapă și mod. 

„Eroii* mediilor trover-. Glandele mele slnt prea 
sate de Rlca trăiesc Intr-un leneșe pen try așa ceva*, 
univers al debusolării : ta- (p. 227).
rațl de atitudini sceptice.’ Rica X. (puteți pune 
ci mistifică totul (Istoria, alături cel puțin zece nume, 
filozofia, arta. 2'X ___
etc.), căuta soluția nlchi- algebric după cum se Iv.-ș-

tortei societății., țp. 31).
Temperament glandular, 

Rlca se află „de . partea 
mondenității, a sarcasmu
lui. a trlndăvelll*. Intr-un 
moment de avint retoric, 
un alt personaj aderă și el 
la aceeași doctrină a plic
tisului : „îmi vor rămlne 
pentru totdeauna străine

G. MARGINE

stănțean In rada, porii 
de agrement cu doi ,an 
urmă. _ __  . " “
„fără d? pereche*.

Puținele, foarte ’puținele 
tișînnu. uiuiuri cvi puțin zeve uuiiiv, titluri noi îulrPuuMj în ,rv- 

dragofflen necunoscuta fiind înlocuită pertoriu In stagiunea 1071—

susținerea unei .adevărate aitg 6| de aceea ca reclamă 
stagiuni estivale In Cons- un plus de exigență, făn-
tanța ; o unei vieți teatrale tezle, seriozitate ș! de pre- 

titluri noi Introduse In’î-e- canțel, ori' cu paleta o- Tjl bogate.- interesante, viziune.
' ' ■ ' 1 .............................. ■ o culorilor core, să atragă Interesul

. dlficultă- miilor de turiști, care să N. STÂNCII
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VASLUI

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

azi în România!

PHOG RAMUL I

de

ale Rcpu- 
constltuie

sportiv Spartac București. Ea este 
pregătită de fosta Internațională 
Lud Slăvcaeu.

.pacte din meciul Sportul alu- 
donțesc — Steagul roșu Bra
șov. Crainic comentator Eîtl- 
mle Ionescu. iWSi

1,13 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii o Finala celui 

de-al V-lea Concurs de con
strucții tehnico pentru pio
nieri șl școlari „Ex-Terra "71“ 
• Fum serial ..bciflnui Jlip- 

10,M Ci satului.
1145 Mari muzicieni la BucureșiL 

Pianistul Gyărgy Criffra.
13.03 De strajă patriei.
lî.K) Emisiune In limba maghiara. 
14,00 ..3M de • grade*. Fotbal. Ab-

Traficul cu obiectele
de arta, „șubtllizarea* fața locului, In așlep- 
de colecții publice și tarea unor mijloace

• tN PRIMA ZI, DE LA GIURGIU LA BUCUREȘTI • PE STA
DIONUL „23 AUGUST", IN NOCTURNA, UN AMPLU PRO
GRAM POLISPORTIV, CU PRILEJUL SOSIRII FLĂCĂRII 

OLIMPICE

Flacăra olimpica sosește

stat independent:
- ’ 7t țară sl-

nu-
Ju-

CURIER/UDETEAN

i Fructificarea 
; inteligentei
: tehnice
> La uzina „Electromotor" din 
I Timișoara, care are o ac! ivi tuta 
) rodnică în domeniul autoutllâ-
> rll. comisia economică a comi- 
I, telului județean de partid a

organizat un schimb de experi
ență cu directori. Ingineri șefi, 

' secretari al comitetelor de 
• partid, cadre universitare, cer- 
1 cctătorl ștllnțlficL șefi al com- 
1 partlmentelor do autouUlarc din 
1 Întreprinderi ale orașului. S-a 
1 purtat un dialog viu, concret, 

despre măsurile ce trebuie în
treprinse în flecare unitate ln-

1 dustrială timișoreană pentru 
j fructificarea Inteligențe! tehnice.

, astfel ca angajamentul asumat 
pe județ, care prevede realiza
rea, In acest an, prin forțe 
proprii, a unor utilaje șl Insta
lații In valoare de o suta mili
oane lei, să fio îndeplinit și 
chiar depășit.

TELEORMAN

gospodăresc
O intensă , si rodnică activita

te so desfășoară in județul Te
leorman, pentru realizarea an
gajamentelor luate în întrecerea

I

14.43 După SJcjjB ani Ițyș,5L,R«î$ț.ajî 
în dlvirta-A . dc.fotbal.' .

10.» Fo'Jbal. Aspecte din meciul

15.43 Fizică, matematică, muzică —
" ' " reportaj de Carmen Duml-.

■ ■■ trosni, ■ : > • ■
15.» Ediție specială (I) Budapes

ta — București via MT-TVR,"
Prezintă crainica Televiziunii 
maghiare. Judith Hodcs.

18. » Campionatele feminine de
canotaj academic. Transmi
siune directă de la Branden
burg. Crainic comentator 
Radu Urzlceanu.

IS.08 Ediție specială (Hj Dudancs- 
ta — București via MT-TVR. 

17.03 Campionatele feminine de 
canotaj academic. Transmlslu- 
rte directă de la Brandenburg 
(R.D.G.)

17.05 camnlonatole balcanice d« 
naiațle. Transmisiune de ta 
Sofla. Crainic comenlater 
Gabriel IMdcscu.
Ediție sneclală (HD Buda pes
ta — București via MT-TVR 
Camolonatele feminine de 
canotaj academic.
Film serial pentru tineret : 
„Cel trei mușchetari*.
Vetre folclorice : Chemarea 
narciselor.

19. » I»1 de seri.
1544) Telejurnal a în clnatea iile! 

de 33 August — marea Între
cere la zl
Flacăra otlmplcS trece Prin 
București.
Renortajul săptămjnll : ..Flo
rile soarelal*.
Film artistic : „Jandarmul ta 
New York". Comedie cu Louis

pentru buna gospodărire șl în
frumusețare a localităților. Plnă 
In prezent angajamentul anual 
de conslrucțll-montaj. lucrări 
edllltar-gospodăreștl și de înfru
musețare a fost realizat și de
pășit cu peste zece milioane lei. 
Rezultate deosebite au fost ob
ținute de gospodarii teleormă
neni In extinderea șl întreține
rea spatiilor verzi, repararea și 
întreținerea străzilor șl drumu
rilor publice, construirea de po
duri șl podețe, amenajarea de 
noi baze sportive, ștranduri, no
tari! și terenuri de joacă pentru 
copil.

cu profil de magazin universal 
*1 supermngazln

Cronica zalei
QSS* —

Tovarășul Ion Pățan. vicepreșe
dinte al Consiliului do Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, care a 
participat la inaugurarea oflctală a 
1 ..wzițlel românești .Industriale de 
la Kiev, s-a înapoiat, sJmbăta dimi
neața, Irf Capitală

f.A sosire, pe aeroport, erau pre- ' 
zonțr Angelo Mlculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare 
șl aiielor, Emllian Dobrescu, ml-

(
nistru secretar de stat, prlm-vlce- 

-președinte- ol Comitetului de Stat 
al Planificării, Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față N. V. Mas’cnnl- 
cov, ministru consilier la Amba
sada Uniunii Sovietice din Bucu
rești, șl membri ăl ambasadeL '

viața internațională

REPUBLICA AFRICA CENTRALA

și supermagazme 
la sate

Un nou centru 
de sănătate

în imediata vecinătate o spi
talului unificat din Sf. Ghcorghe 
a început construcția unui nou 
centru de sănătate. Este vorba 
de un nou spital, care va avea 
o capacitate de 4.75 paturi, th 
sălile acestei construcții moder
ne, caro va avea 5 niveluri, vor 
funcționa secții de pediatrie, 
chirurgie. O.R.L.. terapie Inten
sivă șl altele. Spitalul va fi 
cuplat cu o policlinică prevă
zută cu eabinete de specialitate, 
dotate cu aparatură medicală 
perfecționată. Alei se vor putea 
efectua zilnic peste 830 de con
sultații.

(Agcrpres)

B—I . " '--’i

| SPORT • SPORT 4D SPORT © SPORT ||

In acest an, In satele județu
lui au fost date in folosință 
8 noi unități comerciale, unele 
dintre ele cu sistem de vinznrc 
prin autoservire. Zilele acestea 
au fost Inaugurate două noi 
unități de mare capacitate la 
Ayrămeștl și CodăeșiL ambele 
dotate cu mobilier modern. 
Complexul comercial de ta Co
dă ești. de pildă, un veritabil 
supermagazln. amplasat in cen
trul civic al așezării, dispune 
de raioane specializate pentru 
textile. . încălțăminte, obiecte e- 
lcctrlce și de uz casnic, mobilă, 
confecții, produse agroallmenta- 
re. In prezent, se află In con
strucție alte 11 unita! 
dale Ia sate, unele 1

NEAMȚ.?

HI comcr- 
dintre ele

.rAtențlu-

ds Fuite,. Genevieve Grad, 
Jcan Defevre.

M.W Teledlvertlsment s 
ne I Pescari 1* 
Telejurnal.

3J.M Diuninlca sportivă.

PHOGUAMGT. II

Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii de prlnz. 
Deschiderea emisiuni! de 
seară. Eroi îndrăgiți de co
pil : „Prietena noastră Mlbae- 
lam — desene animate de NeD 
Cobar.
Capela Colontenzls.

Jl.OJ Săpt&mîna culturală 
.reștnană.

Il.SS Romanțe.
Zl.M Film serial „Mannlx*. Relua

rea episodului’ „Numele meu 
o Mannlx*.

bucu-

din Ozana
Orașul Tirgu-Noamț va borte- 

flcla. In curlnd. de cele dinții 
cantități de apă potabilă aduse . 
printr-un sistem modera de ali
mentare. Lucrările de execuție 

\ se află lnlr-un stadiu avansat 
1 Pinii acum au. fost terminate 

conducta magistrală In lungime • 
de 0 km. ,7 puțuri de captare șl 
2 rezervoare. Apa va fi adusă 
din Ozana, riul atlt de îndrăgit 
de Ion .Creangă.

Felix șl OUIIb s MOȘILOR — ISL 
grădină — MJS.

m Program de Illme pentru copil g 
GruLEșn - 10.
a Pădurea pierdută : GHILF-STI
— 1S.3I3: 10: Mja.
• DcnunUloruI — 10; 15; 14; 18; 
18.13. Lacrimi de țigancă — S.S : 
CINEMATECA (sate Union). 1
a Program de desene animate 1 
pentru copii — J.4J; il.ț Ml ha 11 1
Strogoff — isja: w.3a: ie: : ț— - ’

Flncăra olimpică (Ia flecare 
patru nnl ea vestește începerea 
celor mal grandioase manifestări 
sportive din vremurile noastre) 
vn soal astăzi piș. teritoriul Ilcmfi- 
nlel. în jurul orei 11.43, ulllmul 
■jchiiMb nl. ștafetei, care a purtat 
torța olimpică pe teritoriu] Bulga
riei. . va preda flacăra pe „Podul 
Prieteniei* de la Giurgiu unul atlet 

-român.. Pe teritoriul țări! noastre 
593 de sportivi (alergători, 'cicliști, 
călăreți. automoblTLștl) vor par
curge 842 km treclnd princurge 842 km trecfnd prin Bucu
rești, Pitești, Hm. Vllcea, Sibiu. 
Alba lulla, Hunedoara, Deva, Arad 
șl Timișoara ptnă la punctul de 
frontieră Stamora. Mornvlța, unde

ștafeta olimpică va fi laminata 
sportivilor Iugoslavi

Tn Capitală, cu prilejul sosirii flă
cării olimpice, s® va desfășura pe 
stadionul „2.3 August* un bogat și 
atractiv program sportiv care va 
cuprind-» meciuri de fotbal, demon
strații de judo, gimnastică acroba
tică ele. în jurul orei 19.43 flacăra 
olimpică va sosi ln Incinta arenei.

.Ștafetă olimpică va continua apoi 
pe străzile Capitalei, urmlnd tra
seul str. Maior Coravu. Șoseaua 
Mlhal Bravii. Bd. Republicii. Plata 
Nlcolae Bălcescu. plnă ta Casa-Cen
trală a Armatei, unde va poposi ln 
timpul nopții.

Cu 12 an! In urmă pe harta Africii 
apărea un nou stal • -
Republica Africa Centrata. ___
luată, așa după cum o indică șl 
mele, in Inima continentului, ln 
mătatea distanței dintre oceanele in
dian șl Atlantic.

în această scurtă țierioacta, poporul 
centrafrlcan a depus eforturi Însem
nate pentru lichidarea grelei moște
niri coloniale șl. depășirea cit mal 
grabnică n subdezvoltării. Aceste 
eforturi s-au îndreptat, pe plan eco
nomic, ln mal multe direcții : pros
pectarea și exploatarea unor noi ză
căminte de mnlcrll prime, crearea 
bazelor unei Industrii naționale de 
sine stătătoare, construcția de căi de 
comunicație.

Practic inexistent Înainte de in
dependență, sectorul industrial cen- 
trnfrican numără rtstazl aproximativ 
120 de întreprinderi — fabrici textile, 
de trlcotajo. do asamblare a apara
telor de radio, o uzină de înnobilat 
minereul de uraniu descoperit re
cent lingă localitatea Bokouma. Fap
tul că Africa Centrală este prin ex
celență o țară continentală, departe 
de mure, constituie un handicap 
pentru punerea ln valoare a produ
selor autohtone. Pentru a depăși a- 
ceastă situație se fac pregătiri In
tensa in vederea construirii primei 
că! ferate ce va lega capitala țării, 
Bangui, de orașul Douala din Came
run, port la ocean.

Una din marile bogății 
bl leii Africa Centrata o ________
diamantele. în scopul folosirii aces
tei bogății In interesul propriu, 
statul centrafrlcan a Instituit con
trolul asupra exploatării, prelucrării 
și valorificării diamantelor. în ve
derea modernizării agriculturii, statul

a pus la dispoziția țăranilor mașini 
și utilaje agricole, ceea ce a avut ca 
efect In 1971 o triplare a producției 
comparativ cu lDGfl. în aceiași timp, 
se depun eforturi pentni lichidarea 
analfabetismului, dezvoltarea invâții- 
mlntiilul șl formarea de cadre na
ționale. S-a organizat o rețea de 
școli care cuprinde in prezent 04 la 
sută din populație. Pe plan extern, 
Republica Africa Centrală militează 
pentru lichidarea colonialismului și 
apartheidului de pe pâmintul afri
can, pronunțlndu-sc, tn același timp, 
pentru colaborare cu toate statele 
lumii.

Deși situate, la o mare distanță 
una de alta, Republica Socialista 
România și Republic Africa Cen
trală s-au intllnlt pe lărimul fertil 
ol cooperării reciproc avantajoase, 
în cronica acestor relații priete
nești slnt consemnate numeroase 
convorbiri, schimburi de vizite, a- 
corduri și înțelegeri In diferite do
menii. Tnscrllndu-se In coordonatele 
generale ale bunelor relații ale Ro
mânie! cu tinerele state africane, 
recenta vizită a tovarășului Nicotae 
Ceaușescu in Republica Africa Cen
trală, ca șl vizita generalului Jean- 
Bedel Boknsaa ln Rom An In. convor
birile Intre ccl doi președinți, a 
constituit un moment de cea mal , 
mare Importanță In dezvoltarea prie
teniei româno-ccnlrâfricane, deschi
zi nd noi șl fructuoase perspective 
colaborării bilaterale.

Cu prilejul aniversării indepen
denței Republicii Africa Centrală, 
jxiporul român adresează poporului 
centrafrlcan urări de noi succese p-e 
calea dezvoltării patriei sale, de 
prosperitate șl pace.

A. BUMBAC

r î n d u r i
în bazinul. „Spartak" din Sofia nu 

continuat slmbătă Întrecerile balca
nice de notație. Noi victorii nu re
purtat sportivii romăni Martan Sla
vic .și Anca Groza. în proba de' 
4C0 m mixt Anca Groza a realizat 
timpul de 57î2'’ 3/10 (nou record na
țional). Proba de 200 m liber a re
venit lui M. Slavic in 2’10” 0/10. îq- 
trecorlle re încheie astăzi.

FOTBAL. La Izmir. în cadrul „Cu
pei balcanice” ln fotbal (competiție 
rezervata echipelor de tineret), &e- 
lecțlonata Românie! a întllnit forma
ția Albaniei, In fața căreia a pierdut 
cu scorul de 0—2 (0—1). într-un nit 
meci, reprezentativa Iugoslaviei a 
Întrecut cu 2—1.(1—1) echipa Bulga
riei. NATATIE. Cu prilejul unul con
curs de nntațle desfășurat la Wurlz- 
burg (R. F. n Germaniei), înotătorul 
vest-german Dusan Grozr.j a stabil't 
un nou record european In proba de 
Bno m. liber cu timpul de 8’35” 5/10. 
Vechiul record (?T3S” 1/10) aparținea 
compatriotului său, Werner Lampo.

tone — l-au lăsat la

în cîtevq 

Lidln Iile — medalia de aur 
Da campionatele europene 

de tenis de masâ
Slmb&ta, la Vejle, în ultima zl a

campionatelor europene de tenis de 
masă pentru juniorii sportiva ro
mâncă Lldla Ăle a repurta* un re
marcabil succes. Evoluînd In con
cursul junioarelor mori, Lldla Hie, 
după ce a eliminat In semifinale cu 
2—0 (21—0. 21—13) pe sovietica An
tonian, a întilnlt In finală pe ceho
slovaca Hnnna Rledlovn. Jucînd ex
celent, Lldla Iile a intrat In- posesia 
medaliei de aur, obținlnd victoria 
în două seturi : 21—7. 22--20. Eleva 
Lldla Iile face parte din clubul

șește cllova mil 1 Bra
conajul arheologic . a 
Btlrnll revolta justifi
cata a iubitorilor 
frumos din întreaga 
lume. „întrutil opera 
de arlft — scrie zia
rul „Lc Figaro" — sc 
bucură de privilegiul 

a do a incarna cel mai 
bine spiritul uman, a- 
ipărlnd ca un simbol 
al acestui spirit, tot 
ce o amenință cule la 
"" ........

DOINA.
• Lupul nejru : UNIREA — 13,»: 
19. la grădină — S0.15.
o Poveștile pltleolnl Blmtxj : 
9,13—ÎS.» ln continuare. Program 
de filme documentare — ».îS : 
TIMPURI NOI
> TO 050 de leghe sub mări : LU
MINA - 9.M: îs; 14.43: 17.»; M. 
a Trei din Virginia : GRI VITA - 
0: 11,18; 13.»; 18: 18.15; S3.S3.
VOTXSA — 9: 11.15: 1343: ia;-ie,lB: 
S9JP. -
a Casa de sub arbori : LIRA — 
I5.S0; 15, la grădină — 23,15. VI- 
TAN - 15.59: IS, ta grădina —
« Fnnran Ia Tullpe s BUCEGI — 
15,43: 1», la grădină — MJS.
a Waterloo: DACIA — 9: 13.®3: 
l8:T8.jn. •
a O afacere t DRUMUL SARTI — 
1543: 17.43: K. Ft.ORE Ar,CA -
15.30: IV. 53 13
a Explozia albă s FERENTARI — 
1549: 18: 59.
a Floarea-soarelul : COTROCENI
— 15.30: iș: 13,15. _ -

AURORA - 9: 11.13: S’.K:
18.18: S3.V3. in e.-fidlnă — 19.45 
a Vedere de pe nod : MIORIȚA
— 13: 13.50: 15: 1740: 19.
a Dragoste șl amenzi : MUNCA
— 18: 18: TO. ','' ■'
a Anchetatorul : RAIIOVA —
I9.M: 18: 19,18 
a Cortul roșu :
13.M: 19.
a Jocul de-a moartea 
15.3’: ta. ta grădină — 
a Robin Borta s POPULAR 
18: ■
a Adio, domnule Chips t i COS
MO’S - 15.»: 19.
a Osceola : PROGRESUL - 1649: 
10: TO.13. ,

particulare, desjiulerea 
bisericilor, o veritabilă 
goană după piesele 
arheologico ~ iată 
fapte toi mal des tn- 
tilnite In coloanele ru
bricilor de fapta di
verse' din presa occi
dentală. Procurarea 
clandestină de obiecte 
de artă rare ți bine 

— <xrta te» l n .bui.-sa . valori - 
lor artistice, fiind con
siderate ca plasamen
te „sigure", a ajuns 
un business din cele 
mal profitabile, folo- 
sindu-se, ln acest scop, 
toate mijloacele, de ln 
sustragere piuă la a- 
saslnat Cu cităvo vr6- 
me In urmă — rela
tează; cotidianul fran
cez „Le Figaro" — ln 
Mexicul meridional, 

- irel membri al unei 
expediții oficiale n- su|j gancțJunen 
mericano au căzut rfl- pcdtmse care 
puși de gloanțele unor pțng țB j0 Bnț țnc]jj- 

ni-hm>1nrr1“ nlrînrif-o- „arheologii"

de transport adecvate» 
Ca prin minune, mo
numentul a dispărut. 
Iată' însă că în timp 
©o se afla la Los An
gele®, arheologul bri
tanic Ian Graham 
avut surpriza a& 1 se 
propună spre cumpă
rare un fragment da 
sculptură din acest __ _ ___
monument — po.cațe-I țel do grav ca și 
văzuse la terminarea ' aientai,'I’tcoh&a omului?91 3 
săpăturilor. El "l-a iar răul cauzat fizic"’ 
recunoscut după. ace- operei însăși repreV’’ 
nelc rituale dțți piape.. zinlă, .un ■ prejudiciu ’ 
Interes istoric, ’gravate moral adus cofecUvl-

' J1Lltl.ll'u.‘'l!"- '-’ii 4JI1L-.L.J ..ILl-U lîl'l

■rg'î Procesul c nncr' stele rrt.UCEA- 
FARUL - s; 11,13; 13,30; 18; US.S3: 
SI. GRADINA DOINA m-E3.,«

• o BlneeuvtnlaU animatele șl co
piii I PATRIA - 5; 13: ÎS: 18: H. 
a Ttnlln șl'Templul Soarelui : CA
PITOL - MU): 11.45: 14.13: 18.15: 
18.W; M.45. Ia grădină - îă.
a Balada tul Cable Hogue s FES
TIVAL - 8.45: 11.13: ÎL»; 18:
1B.M: 31.- MELODIA — 0,4.3: 11: 
13.33; 18: 18.39: Să.43, MODERN — 
8.S0; 11 î 13.30; 18: ia.K: 31. la 
grădină— S3.
• Creleral : SCALA - M5: 11 
iS.30; 18: ÎMS: 31, BUCUREȘTI - 
a.M: ti: I3.se: is: lUOt s. GRA 
DINA SELECT - K.
o Dacă e marii, e Belgia s FA 
VORIT - 0.1B: 11.39: 13.45: 18
10.13: MUS.
a Nevăzut, necunoscut : CEN
TRAL - s: 11.13: 13.53: 18: i*.sa: 
31. GRADINA FESTTVAL - MU
» Nanrraglap tn spațiu : FERO-

< vrar - «: 11.45: 14Jfl: 17JS): MJ9. 
FLAMURA - 0: 11.39: 16: 15.39.
• Ferma din Arizona s EXCEI,- 
SIOR - 9: 1LM: 18: 19 S3. GLO
RIA - 9- 15 M: 18: I»®». TO'"» 
— 9: IS.»: 18. Ia grădină — 19.» 
a Directorul : BUTa&Sn — ÎS.
a Cinei pentru Infern : GRADINA 
BUZESTI — S3.
a Aventuri la Marea Neagră : 
VIITORUL - IS: 19.
a Astă-xearl dansăm tn familie : 
VICTORIA!— ®: 11.15: 13.S3. CRÎN- 
GAST 13.343; 17.«: S3.
• Apa vie : VICTORIA
18.39: ».«.

.a — 15 30: 13; 5.3,15.
n Ulllmul tren din Gun nm s------------...... r_]€;

Din atlgi.ismul. european
• Pc stadionul „V. I. JLfnln" din 

' Moscova au început camoionatete de
atletism ale R.S.F.S. Ruse.

• în cadrul concursului Interna
țional de atletism de la Vtaregglo, 
italianul 'Marlo Vecchinto a stabilit 
pn nou record noțlonal în oroba de 
aruncare a ciocanului ■ 72,74 m. Cu 
un rezultat bun s-n încheiat proba 
jnaicullnfi de ștafetă 4 x 100 m. In 
care formația S.U.A. (Black. Tnvlor-

. .Tincker, sl ’Hart) a fort cronometra-

.tfl cu tlmuul.de 38” 8/10. Foarte, dis
putată a fost «cursă masculină de SIW’.. 
rn obligată de Italianul Arose ;<T47” 
1/10), urmat de australianul R< ‘' 
al ■ americanul Drown ■ 1 
1’47’ 4/10

1

18,10
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13 vremea

tea t r e
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă-

11 Rnotham 
ambii in

• Intîlnlrea Internaționala de atle
tism Franța — Polonia, dlsmitată la 
Varșovia, g-a Încheiat cu un dublu 
succes nl gazdelor,-.învingătoare cu 
227—202 puncte ta masculin ți cu 
88—49 puncte ta feminin.

la Oltenița luaseră un a- 
vana de... 3 zecimi.
• în întrecerea tcxtlliste- 

lor, o nouă Ierarhie, de ul
timă oră. Canete de afiș : 
fllatoarca Paraschlva A- 
vrara. cu 1 OM kg. fire de
pășire Intr-o lună, șl țesă
toarele Marla Olaru. Viori
ca Ghldrlgeann și Aurica 
Sandu, țoale cu realizări 
greu de .departajat.

• Al âso-laa sortiment a- 
slmllat la Uzina mecanică 
navală. In efortul de a di
minua ImportuL

• ArhltecțU Paraachiv A- 
medeo. Gh. Pascaru, Euge
nia Bejan. Ana-Ortansa 
Neculcscu. Teodora Nicu- 
lescu șl protectanțil Con
stantin Iliescu, Angels Po
pescu șl alții au terminat 
schițele de sistematizare a 
tuturor celor M comune ale 
județului șl detaliile de sis
tematizare a 15 centre ci
vice.

• La ora tind se citesc 
acesta rlnduri. Teatrul de 
păpuși șl-n deschis stagiu
nea 1972—1073 cu o nouă 
piesă românească...

_.Lo unison cu țara. Cu 
efortul amplu de glndlre șl 
Inițiativă, cu avlnlul stator
nic de muncă devenit tra- 

Cu aceeași holărlre 
a spori perfor- 
tlccare loc de

dlțle. 
unică de 
mantele la 
muncă.

Eram la combinatul si
derurgic — loc unde, de

d@

Ion Nlcolae este cu ochii 
numai la pupitrul de co
mandă. Recepționează șl dă 
comenzi, trece prin creie
rul tul toate datele pe care 
1 le furnizează acest ade
vărat creier electronic și 
doar creierul Iul decide.

Zeci șl sute de ochi elec
tronici — albi. gnlbenL ro
șii, verzi — mereu proas
peți. clipeau lnlr-un neașr 
tlmțtar continuu. Pe uri e- 
crnn — aparate ultrnsenrt- 
blle măsurau timpul, se
cundă cu secundă.

28... 29.. 38;.. 31- Alăiuri.

interes istoric, ‘gravUtG 5 moral adus colectivi- 
pe respectivul frag- tații sociale tn patri- 
ment—

Goana după valori 
arheologice se întin
de ca o plagă, sticlind 
legiuirile existente. In 
Nigeria, de exemplu, 
unde săpăturile clan
destine slnt Interzise, 

unor 
merg

arheologi* ctandes- ^jare. „arheologii" cnrea unor snni,.„,- 
tini. Aulorllățlle po- clandestini, în fnpt drastice împotriva tu- 
IHiencștS americane Ișl niște traficanți aprou- 
îndreaptă acum ateu- 1>t. țB te] d(! noc|vț 
țin șl către activitatea ccl do droguri, uU- 
șrheologllor-: JnsP«c- Uzează mijloace de
terii poliției federale țransjxirt din cele moi

^prîmlL moderne. Sâptămlnal,
_>_i. „m . „ _ avioane încărcate cu :

splendide obiecte In

monlul căreia se 
află".

Iată de ce. In scopul 
UchldărU Jefuirii sis
tematice a obiectelor 
de artă, Iși fac loc cu 
lot mal multa insisten
ță - păreri in sprijinul 
unor măsuri severe de 
apărare a valorilor ar
tistice, inclusiv apli- 

icțfujnlral mal. mult senin ln prima parte 
a zilei, s-a înnorat după amiază, 
tind n plouat slab. Vîntul e suflat 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 32 de grade. .

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15, 16 august. în țară : Vreme 
frumoasă și călduroasă, mal aîcs ln 
prima parte a Intervalului. Ploi Izo
late In nordul tariL Vlnt slab plnă 
la potrivit Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 12 șl 22 gra
de. tar maximele Intre 23 șl 33 de 
grade, local mal ridicate. în Bucu- 
reșU : Vreme frumoasă șl călduroa
să. mal ales, ln prima parte n Inter
valului. Cerul va fi variabil. Vlnt 
slab plnă la potrivit Temperatura 
se menține ridicată.

țlo șl către activitatea 
arheologilor: '

turor celor ce comit 
delictul de furt sau 
de degradare a monu
mentelor. S-n sugerat 
chiar elaborarea unui 
plan de acțiune ase
mănător programului 
de protejare a mediu
lui înconjurător con
ica poluării, motivln- 
du-s-a pe burta drep- 
...... că „distrugerea 

intelectuale 
............ . ___ mai puțin 

turcești apreciază că gravă decil cea a va
in Anatolia numărul lorilor ecologice*.

N. P.

amcrlcane au i 
misiunea să ■ gă3en.țcă 
fragmentele unul mo- 
nuraenl funerar, apar- broM ?i gculpturf In

S*f®vec^ - civi- lemn, mărturii ale u- 
hor civilizații dlspă-____
rute, decolează cu des- tale 
tinațln Europa șl A- valorilor 
merlca. Autoritățile nu (»5te

Ieri In țară : Vremea s-a menți
nut călduroasă. Cerul a fost variabil, 
Innorări-mal accentuate s-au produs 
după amiază In Maramureș, estul 
Transilvaniei. Moldova, partea cen
trală a Munteniei șl Carpâțll rfwă- 
riteni, unde s-nu semnolnt averse 
locale șl descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab, plnă lă potrivit. Tem
peratura aerului In ora 14 ostila In
tre 20 grade la Tg. Secuiesc șl 35 la 
Drobeta Țurnu-Severin. In Bucu
roșii s Vremea a fost călduroasă, ce-

1 u-
dlspă-lizațli Maya, furate 

din jungla Mexicului.
Savnnțli nu scos la lu
mină acest impresio
nant monument, da- 
tlnd de 1 400 de ani, 
dar din cauza greu- „șantierelor" arhc.olo- 

■ tații sale — circa 2 gice clandestine depă-

A-

nașe” (ta grădina Boema) : Trăs- 
-Itul men drag — 50. ' ; " : ' ,
- Teatrul evreiesc de stat: UnMl. '«tfi?«fcS '.p

---------------

' ’i ‘ ’ 1 1
s-a născut deviza : „Fleca
re dintre noi -r un om al 
InlțtatlveL faptei, cinstei șl 
demnității*. Sub sceirt în
demn comunist lucrează 
de ta începutul anului co
lectivul de tamlnoriștl. totJ 
sldcrurglstli gSISțenL Pri
ma etapă, de .evaluare a 
meritelor, e-a Încheiat chiar . 
Iii aceste zile

— 1 a noi. ne spune Vs- 
stle Po-dașcă, a fort nevoie 
de calcule, nu glumă, de 
alutorul reonomlslllnr neu
tru a dovedi cine a Ieșit ln 
frunte. Mol ales că cel de

nltnl men drag — $0. 
a Teatrul evre" 
șirag de perle — “1949.

32... 33... 34.„ 33.
Scurt Intermezzo cu laml- 

norlstul Vaslle Podoțcă. 
Ani de zile o lucrat In în
treprinderea cure n con- 
strull combinatul. Apoi 7 
,,Dln martie 1989. ele’, la 
benzi In rece*.

— De ce-nțl plecat de ta 
constructori 7

— Ani de zile am fost 
lăeătuș. Lăcătuș pe nu știu 
cite șantiere. Fata mea. 
Viorica, e ta liceu acum 
Dar a începui clasa I Ia 
Brăila. Construiam ta Chlș- 
cani combinatul de celulo-

■a

SECUNDELE ALEARGĂ

cu- 
rind a Intrat In funcțiune 
furnalul nr. 3.- de 17C0 
metri cubl. fabrica nouă de 
aglomerări : loc unde slnt 
așteptate noi premiere In
dustriale; Eram pe platoul 
siderurgiei gălătene. tn ca
bina de comandă a Iu! Ion 
Nleolae. din mijlocul balei 
laminorului de bonzi la re
ce. Tlnăr. trecut prin școa
la profesională fam aflat 
că nici medie de v!r«!A e 
de 24 do ani și trei luni).

alt ecran, cu materializările 
fiecărei iccunde.: La doi 

’ puși, cilindrii masivi care 
aleargă Intr-o cursă a lor, 
fără afirșlt.. Lamlnoristul 
Vaslle Podașcă șl Inginerul 
Alexandro Georgescu adu
nau valojrile tuturor acestor 
«scunde, pe o distanță de 7 
luni, grăbite să se piardă 
ln neant. La un moment 
dat, Inginerul Georgescu se 
scuză ■

— Rămlnețl cu tovarAy.il 
Pndașcă. Eu. știți, trebuie 
să m<?rg plnă la colegii de 
ta sleeblng. Au un necaz 
acolo.
- Șl 7
— îi ajutăm 

peste Impas.
Relații obișnuite de mun

că.
— Cel de la sleeblng au 

sărit vreodată in ajutorul 
dv ?

—. Sâ batem In lemn 1 
răspunde Vaslle PodașrA 
N-s fost nevoie și sperăm 
mei sA nu fie...

să treacă

ză. A terminat clasa la Su- . Ia sectorul tandem_„trș- 
ceava. unde am fost trl-. 
mia să lucrez ta ridicarea 
fabricii de hlrlie începe 
Viorica ctaw n 11-a In Su
ceava șl iarăși o termină 
la Brăila, unde nm revenit 
șl eu cu aceeași echipă cu 
care nm plecat. Ne-nm mu
tat apoi In Galați, cu în
treaga familie : adică fata, 
soția și cu. plus echipa 
care, nsn zic eu. e Io! o 
familie. Am construit — 
mai exact noi montam — 
șl am rămas Inminorlst 
alei. M-am oregătlt pentru 
asta.
vine o virată tind trebuie 
să te statornicești Fnta e 
la liceu, ml-am făcut casă 
șl-nm devenit gălătenn™

38... 37... 38.. 38... 40...
Secundele aleargă Ci

lindrii prind viteze maxi
me. Tabla albă, lucioasă. «■ 
o plnză continuă, ca o ană. 
în iur peste toi. ordine îl 
disciplină, Este cllmnlu’ fi
resc de muncă aid. undo

Așadar. după mine.

geâu* la.primul Ioc. Rezul
tate ’ aveau, ee-i drept e 
drept’Dar. uite, au ghinio
nul cu o abatere o unul 
mniștru șl n unui munci
tor. Si așa. puncte scă
zute.»

— Cine s-a clasat pe pri
mul Inc 7

— S-an elasnL că slnt 
două colective pe locul I : 
col de la tratament termic 
șl cel de la dresare. Dar 
întrecerea continuă sub de
viza amintită. Colegii de 
la tandem noi reface ori- 
clnd punctele pierdute».

Troisem linie si. împreu
nă cu tovarășul Podască. 
socotim valoarea secunde
lor pe 7 luni. într-un ase
menea tilmnl responsabil 
de muncă ■ 5 (Kffl tone tablă 
laminată Ia rece peste olan. 
39 milioane IM economii la 
pretai de rost.

.Fiecare dintre noi — un 
om al inițiativei, faptei

cinstei șl demnității Si
derurgicii! se dovedesc ta 
înălțimea acestui parame
tru do muncă șl existență 

, pe care șl-1 propun. Ne 
spunea. In continuare, co
munistul Vacile Podașcă.

— Eu am fort deleaat la- 
Conferinta Națională a 
partidului- CInd m-am În
tors. ml-am ordonat gindu- 
rile pe care le-am discutat 
apoi cu tovarășii mal.

— Șl care slnt aceste 
gindurl 7

— Folosirea capacităților 
de producție mal Inlîl. La 
parametrii nlnnlflcnțl sl 
peste el? Preluarea înainte 
de termen a utilajelor de 
Investiție. Șl buna nregătl- 
re n oamenilor. Că trilul 
depinde de om. El face 
tonele. Ano!, organizare la 
nivelul tehnicii mondiale. 
Cu alte cuvinte, cuv-lntul 
să fie mină tn mină cu 
fanta Dacă se coate — ti 
se poate !■ — faDta sfi fie 
chiar Înaintea cuvlntulul.

De fotă te acest dialog, 
în cabina Iul Ion .Nlcolae 
cu zeci gl sute de ochi 
electronici.. malstnd.Gheor- 
ghe Stolan adaugă :

— Noi. cel, de ;ia tan
dem. avem o vorbă : ..de- 
poziiul din față să fie eol. 
iar la tratamente — tablă 
bună*.

— Cum vine Mia : ..de
pozit col" 7

— Adică tabla «A fie 
mereu In circuli de pro
ducție. Cilindrii să meargă 
necontenii In Dlln. Să 
n-astepte nici o secundă.

45.„ 48- 47- 48-
Secundele oloargâ ollne. 

tot mal pline Oameni har- 
nld s! destoinici le înnobi
lează. Ritmurile cotidiene 
slnt accelerate Drin Intcll- • 
gentil șl pasiune comunis
tă; în aceste zile de au
gust. orele șl zilele nofl 
vetre siderurgice a tării 
vibrează Ia temperatura 
marilor bucurii șl Împliniri 
ale ț&riL .

(Urmare dîn pag. I)

fel. In domeniul extinderi! ti diver
sificării relațiilor economice, sini 
semnificative măsurile stabilite de 
cea de-a IX-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale romăno-biib 
gnre de colaborare economică 3! teh- 
nlco-șlilnilfică — pentru cooperarea 
șl (specializa
nlco-șliîniifică — pentru cooperarea 
și specializarea Intr-un șir de ra
muri de bază ale industriei șl pentru 
Intensificarea lucrărilor de proiec
tare a Complexului hidrotehnic din 
zona isloz-SomovIt. de pe Dunăre. 
De asemenea, potrivit înțelegerilor 
încheiate In ultima vreme, cifrele 

’ provăzlnd voiumul schimburilor ' de 
mărfuri pe 1971—1973 au fort simți
tor majorate, ele urmlnd să depă
șească cu peste 20 ta sulă cuantumul 
stabilii Inițial In acordul de lungă 
durata. Desigur, este de așteptat ca 
în urma convorbirilor avute pe lito
ralul românesc să rezulte o extinde
re și mai puternică a colaborării w 
diferite lărlmurl : din acest punct 
de vedere, programul complex, adop
tat anul trecu! cu prilejul sesiunii 
C.A.E.R. de la București, oferă posi
bilitatea ■ realizării unui șir de 
acțiuni practice de cooperare în 
producție, alii tn Industrie dl șl in 
agricultură, care, să asigure dezvol
tarea mal rapidă a economiilor celor 
două țări, sporind. In același timp 
posibilitățile de cooperare cu alte 
state — In scopul Înfloririi fiecărei 
țări socialisto, al Întăririi tuturor a- 
ceslor țări și al socialismului In ge
neral.

’ Un factor esențial, de însemnătate 
hotărltoare pentru aprofundarea și 
întărirea neîncetata a relațiilor bi
laterale în toate domeniile. 11 con
stituie contactele dlrpcie. Intllnlrlte 
șl convorbirile In cel mal inul! nivel 
Intre conducătorii celor doua partide 
și state - care dau glas năzuințelor 
partidelor si pnoonrelor noastre: ln- 
cadrlndu-se In spiritul colaborării 
generale dintre partidele comuniste

frătesti
» ?

și muncitorești, 
practica anilor din urmă au arătat 
cu prisosință că fiecare din 
numeroasele Intîlnlri. devenite tra
diționale. ■ dintre tovărășii Nlcolae 
Cenușescu și Todor Jlvkov. s-u sol
dat cu rezultate valoroase neniru 
evoluția legăturilor de prietenie, 
bună vecinătate șl conlucrare rodni
că' dintre nartldele. țările șl po
poarele noastre. Asemenea înlllnlrl 
bilaterale, ca și cele cu caracter 
multilateral, ca, de pildă, recenta tn- 
tilnlre din “ ' 
utilitatea șl caracterul constructiv nl 
contactelor 
partid și de stat din țările soclollsle. 
nl schimburilor de vederi desfășurate 
Intr-un spirit cordial, tovărășesc.

înscrilndu-se organic în ansamblul 
bunelor relații rornăno-bulgare, Intll- 
nlrea prietenească dintre tovarășul 
Nlcolns Cenușescu ți tovarășul Todor 
Jivkov reprezintă un nou eveniment 
de seamă In evoluția acestor relații. Tn 
cadrul convorbirilor avute, conducă
torii de partid șl de stat s-au in
format reciproc asupra activității șl 
preocupărilor Partidului Comunist 
Romftn șl Partidului Comunist Bul
gar, a construcției societății socia
liste In cele două țări. Tn aceasta 
Iși găsește o elocventă exoresle in
teresul viu manifestat de flecare din 
role două popoare pentru activii alea 
constructivă din tara vecină, pen
tru schimbul de experiență Pri
vind remarcabilele realizări do- 
blndlte de România ș! Bulgaria ln 
«ilfigarea noii orfndulri. realizări 
care'contribuie nemliloclt ln întă
rirea forțelor socialismului, la spo
rirea influenței sale ln lume.

Ața cum e cunoscut, un rol' pri- 
mord'nl ln întărirea prieteniei din
tre țările ț! popoarele noastre 11 au 
legăturile de colaborare șl solidari
tate, dintre Partidul Comunist Român 
ti Partidul Comunist Bulgar. Tn ca
drul convorbirilor din stațiunea 
Neptun a fosl evidențiată, cu satis
facție, evoluția ascendenta a relu-"

Experiența vieții.

Crlmeea. demonstrează

Intre conducătorii de

i

. t

țlilor ■ prietenești dintre P.C.R. și 
P.C.B- n colaborării ln diferite do
menii dintre România și Bulgaria, 
cel do! conducători exprimlnd voința 
comună de extindere îl diversifi
care. a acestor raporturi. în Interesul 
ambelor popoare, nl cauzei socialis
mului șl păcii In lume. Este un 
adevăr evident că. cu cil mai bi
striț relațiile dintre cele două parti
de șl popoare, cu atlt este mal mare 
șl conlrlb-jțln lor ta întărirea unită
ții țărilor soclnlisle, a mișcării co
muniste.

Ca popoare europene șl totodată 
balcanico, trăind alături, in aceeași 
arie geografică, muncind cu rivr.ă 
pentru propășirea continuă a țărilor 
lor, popoarele român șl bulgar slnt 
profund Interesate în statornicirea 
pc continent o unei securități trai
nice. a unul climat de destindere, 
pace și înțelegere Intre națiuni, ln 
dezvoltarea colaborării șl relațiilor 
de bună vecinătate in Balcani — pro
bleme ale vieții internaționale 
abordate cu precădere ln timpul 
convorbirilor dintre cel doi conducă
tori. Rfispunzlnd acestor cerințe, 
România șl Bulgaria militează sta
tornic pentru trecerea, fără întinde
re. In pregătirea In cadru! multilate
ral a conferinței general-europene, 
slnt profund Interesate In transfor
marea Balcanilor Intr-o zoaă a păcii 
și conlucrării fructuoase.-

Opinia publică din țara noastră, 
cure n urmărit cu cea mai vie aten
ție secvențele , I! Intîlnlri dintre 
conducătorii de partid șl de stal ai 
Românie! șl Bulgariei, salută re
zultatele el rodnice, cu convingerea 
profundă efl prietenia și colabora
rea frățească româno-tnilgarfi se 
vor dezvolta continuu, In folosul și 
spre binele celor două popoare, 
întăririi unității țărilor socialiste, a! 
promovării năzuințelor generale de 
pace, progres și colaborare inter
națională.

al

B. STOIAN
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UN VERDICT CU VALOARE DE AVERTISMENT
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Mekbngului, unde patrloțll au su
pus unu! puternic baraj do artilerie 
garnizoana salgancză din orașul Ben 
Tre.

S ■ •' •' î

ziarul „Zycio'

ai Indiei și
____ Trimisul special A-
ires. 1. Puținclu, transmite : La

ceste hotflriri judecă
torești, presa Japone- 

ele 
de

'J", J*

un puternic ecou un tul ^program de la
țir de articole, printre Freiburg", adoptat la

al

vorbiri. .

VIETNAMUL DE SUD

p toate «piite fc iepto
© Ciocniri violente în zona orașului Quang Tri

VIETNAMUL, DE SUD 12 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, acți
unile ofensive ale Frontului iVafiona! de Eliberare au continuat pe 
întreg cuprinsul Vietnamului de sud. Forțele F.N.E. Iși men/in iniția
tiva pe dmpurUe de lupld, In pofida masivelor raiduri de bombarda
ment ale avia/iei americane. După cum rezultă din relatările agenției 
United Press International, patriofii au tanzat atacuri dc proporții îm
potriva a 12, garnizoane ți baze saigoneze.

Cele mai violente lupte a-au în
registrat In zona orașului Quang 
Tri, unde patrioțil au bombardat, 
cu circa SM de proiectile de 'artile
rie grea și rachete, detașamentele 
salgoneze care încearcă In zadar, de 
mal-bine de o lună, să recucerească 
orașul. Trupele regimului de la .Sai
gon au înregistrat pierderi atlt la 
Quang Tri, dl șl tn urma luptelor 
caro au avut loc în zona orașului 
Hue. ■

Alte atacuri ale forțelor patriotico 
nu fost Îndreptate asupra bazei sal- 
goneze do ta Kam Ranh, din zona 
centrală a coastelor sud-vletnamezci 
precum șl asupra garnizoanei de ta 
Lal Khe din apropierea Salgonulul.

O altă acțiune militară n patrioților 
a fost îndreptată împotriva bazei ae
riene de la Da Nnng. In șflrșlt, lupte 
violente s-au Înregistrat și în Delta

Bombardamente asupra 
școlilor din R.D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — Aviația 
americană efectuează bombardamen
te masive asupra școlilor din R.D. 
Vietnam, a declarat Vo Tbuan Ne, 
adjunct al ministrului educației. Tn 
ultimele trei luni,- n precizat el, au 
fost bombardate 60 de școli șl au fost 
distruse totalmente IJtlO de săli de 
clasă. La 28 iunie, aviația americană 
a atacat școala din zona Dong Yen,. 
provincia Than Hoa. Drept urmare, 
37 de elevi au avut do suferit.

în R. P. Chineză
PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 

.Chinn Nouă informează că, CI Pin-fel. 
ministrul afacerilor externe ai IL P. 
Chineze, a anunțat că premierul Clu 
(En-lal ii invită pe primul ministru 
Kakucl Tanakn să viziteze China. 
\ Tn dimineața zilei de 11 august, mi
nistrul de externe al Japoniei, Ma
sayoshi Ohlra, s-a talllnlt cu Sun 
Pln-hun, conducătorul trupe! de ba
let din Șanhai, care efectuează un 
turneu ta Japonia, șl cu Șlao Slaii- 
cîen, șeful Oficiului de legătură din 
Tokio al Memorandumului comercial 
China-Japonta!, cărora le-a adus ta 
cunoștința, In mod oficial, că premie
rul japonez Kakuei Tanaka dorește 
să viziteze China pentru negocieri In 
.vederea realizării normalizării rota
țiilor diplomatice dintre cele două

La 12 august, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze, CI Pin-fel, 
a fost autorizat să anunțe că premle- 
rul Consiliului de Slat al R.P. Chi
neze, Clu En-lal, salută acest fapt șl 
11 Invită pe primul ministru Kakuc! 
Tanaka să viziteze China .pentru ne
gocieri consacrate normalizării rela
țiilor diplomatico dintre China șl Ja
ponia.

& .i ;!®' 'v fe‘

Sub lozinca „Fascismul nu va trece" a avut loc pe străzile orașului Santiago de Chile o cmplâ mani 
festare de sprijin pentru guvernul Unității Populare, împotriva uneltirilor roacțiunii

....... .." ■
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PHENIAN

DE CRUCE ROȘIE DIN NORDUL Șl SUDUL COREEI
PHENIAN 12 (Agerpre-s). — A 23-a 

rundă a convorbirilor preliminare 
dintre organizațiile de : Cruce Roșie 
din Nordul și Sudul Coreei s-a în
cheiat printr-un acord asupra pro
blemelor de procedură ale convor
birilor propriu-zise, relatează agenția 
A.C.T.C.

Potrivit acestui acord, prima șe
dință a convorbirilor proprlu-ztee, de 
fond, se va ține In Phenian, In St) 
august, Iar a doua, In Seul, la 13 sep
tembrie a.c.

Data reuniunilor următoare va fi 
stabilită de către'delegații celor două 
părți. Acordul prevede că fiecare 
parte !șl va asuma Întreaga răspun
dere șl obligația de a ‘ asigura secu
ritatea personală''ă. membrilor eeibl- 
■laltc părți (delegați,- consilieri, înso
țitori șl ziariști) care vor participa la 

' convorbiri, Locul da trecere pentru 
circulația pefabatielbr pârtiei pante la 
tratative pentru ambele părți va' ti 
PanmunjonuL S-n hotârit, totodată, 
ca lucrările convorbirilor de fond sa 
se desfășoare cu ușile Închise, ex- 
cepllnd primele două reuniuni.' Tn 
caz de nevoie, se vor ține și alte 
ședințe deschise, cu acordul ambelor 
părți.

Cele două părți vor proceda de 
așa manieră'Indt, potrivit spiritului 
Declarației comune a Nordului șl 
Sudului din 4 Iulie 1072, prin Infor
mațiile ce le vor da publicității să nu 
se calomnieze sau denigreze reciproc, 
să contribuie la asigurarea desfășu
rării rodnice a convorbirilor șl In ii- 
profundarea încrederii șl Înțelegerii 
dintre Nord șl Sud și să respecte cu 
rigurozitate principiile adevărului, 
exactității șl bunei credințe.

Părțile sini ferm convinse că 
principiile fundamentale șl punctele 
asupra cărora s-a. convenit vor asi
gura succesul convorbirilor — In spi
ritul Declarației comune a Nordului șl 
Sudului Coreei, pentru-realizarea În
țelegerii șl unității naționale, pentru 
rcunlflcarea independentă șl pașnică 
a patriei, relevă In Încheiere comu
nicatul transmis de A.C.T.C.

*

In cadrul convorbirilor preliminare 
de la Panmunjo.n, Kim Tae Hui, șe
ful delegație! R.P.D. Coreene, a 
subliniat oă pentru alinarea nufe-

>, r t
"1 •; Z-.Lfi r; 1 .1^;- >

rințelor compalrioților, p-ovocete 
de divizare, șl pentru realLzarea reu- 
nlflcărli pașnice șl independente a 
țării, are o mare importanță faptul 
că s-a căzut de acord asupra locu
lui și da iei primelor ședințe ale con
vorbirilor de fond. El a felicitat cu 
căldură pe delegații organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nord și Sud, remar- 
clnd ci pregătirea convorbirilor de 
fond a dovedit, din nou. în mod 
convingător, că, dacă so așează îm
preună la masa tratativelor, coreenii 
pot elimina noins-ederea șl neînțele
gerile șl pot rezolva problemele In
terne ale națiunii In mod Indepen
dent, fără amestecul unor forțe din 
dfara:. _ —T”'

Referindu-se ta convorbirile la ni
vel înalt Nord-Sud, in urma cărora 
■ fost dată publicității Istorica Decla
rație comună a Nordului șl Sudului, 
el a spus: ..Aceasta înseamnă efi. In 
timp ce progresau convorbirile pre
liminare Intre organizațiile de Cruce 
Roșie nord și sud-coreene, calea 
dialogului șl a contactelor a fost lăr
gită și s-a făcut o nouă breșă în ba
riera care ne desnarte".

PEKIN 12 (Ajrerpres). — Secreta
rul general ai Organizației Națiuni
lor unite, Kurt Waldheim, a sosit 
vineri seara Inir-o vizită In R.P. 
Chineză, In Invitația ministrului afa
cerilor externe. Ci Pin-fel, transmite 

. agenția Cili na Nouă.
La sosire, pe aeroport, secretarul 

general al O.N.U. a fost InUmplnat 
de Ci Pin-fcl’ șl de alte persoane 
oficiale chineze. , " .

După cum, i anunță agenția China 
Nouă, Intre' Ci Pln-fel șl Kurl 
Waldheim au avut loc slmbăîă con-

■țiț SSȘsliSi ''S'T,
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PROLOG LA REFORMA 
SISTEMULUI MONETAR 

OCCIDENTAL
Convorbirile preliminare a- 

supra rețormei sistemului mo
netar occidental, ce se desfă
șoară la Washington, au eviden
țiat din nou divergențele care 
există Intre’ Franța și S.U.A. Cu 
ocazia redactării raportului 
special ce urmează -să He -pre- > 
zentat Adunării., Generale a 
F.M.I./S.UJL au iprbpus o'scrie 
de amendamente, cerlnd ca ele 
să fie Incorporate in textul ce 
trebuie aă servească drept bază 
de discuție pentru reforma mo
netară occidentalii. Franța con
sideră că aceste amendamente 
nu trebuie să He incluse In do
cumentul de bază, ci să figureze 
cel ‘mult ca propuneri separate 
americane.

s- •

Președintele Republicii 
Finlanda, Drtl° Kekkonen, ■ so
sit slmbăiă la Suhuml, lntr-o vizită 
neoficială ta U.R.S.S., ta invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem' șl a

' guvernului sovietic, anunță agenția 
T-A.S.S. El a fost Intlmplnat do,Ale? 
xel Koslghta, președintele Consiliu
lui de Miniștri, șl de alte persoane 
oficiale. sovietice.

Cu prilejul vizitei deleg a< 
ției U.N.CJS.P. în R.P.D. Co- 
reeană, președintele Uniunii Oame
nilor Mundi din agricultura R. P. D. 
Coreene, Klm I Hun, a oferit, la ho
telul Phenian, o masă.ta onoarea de
legației Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, con
dusă de Ghcorghe Petrescu, președin
tele U.N.QA.P. '

Guvernul Republicii Zair, 
reunit sub președinția generalului 
Mobutu Șese Seko, n hotărlt să re
ducă, plnă ta 15 la sulă importurile 
dta Belgia șl din alte țări occiden
tale care practică măsuri discrimi
natorii față de moneda znireză.

Misiunea Jarring. nepre‘ 
zentantul.^. secretarul ul,—general,, -al 
O.N.U.-In Orientul Apropiat:Gunnar 
Jarring, și-a Încheiat vineri seara 
prima serie de consultări avute, timo 
de,aproape două săpiămlnl, ta sediul 
Națiunilor Unite cu reprezentanții 
unor țări arabe, Israelului șl ni mem
brilor permanențl ai Consiliului de 
Securitate.

'■ Secretau! de sta brita
nic pentru Irlanda de Nord, 
William Whitelaw, B-a înlllnlt vineri, 
din nou, cu reprezentanții Partidu
lui laburist social-democrat — prln- 
cipala ‘ formație ” politică a ’ minorită
ții catolice din această provincie. In 
cadrul convorbirilor a fost reluată 
problema eliberării persoanelor In
ternate fără judecată, problemă de 
care acgșt partid condiționează par
ticiparea sa la conferința popu
lației nord-lrlandezc, preconizată do 
.Whltclnw.

Camera Populara a paria- 
mentuhii Indiei8 luat «i|st:u- 
țle situația populației de origine in
diană stabilite In alte țări. Surendra 
Pal Singh, adjunct’al minierului de 
exlcipic, a Informat pe deputațl că, In 
prezent, aproximativ 3,4 milioane do 
Indieni trăiesc,in emigrație, din care 
doar 1,7 milioane au obținut cetățe
nia țărilor In care 8-au stabilit. Gu
vernul indian a făcut demersuri pe 
lingă țările respective spre a se a- 
dopla o atitudine umanitară față ds 
emlgranții indieni, a afirmat Suren
dra Pal Singh.

fi
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Curtea Securității Statu
lui din Cairo *■“ condamnat pe 
ziaristul francez Jean Marc Vouaux 
și pe omul de afaceri belgian 
Jacques . Herron, . acuzați da' spionaj, 
la 10 șl, respectiv, 15 ani Închisoare 
— anunță agenția M.E.N. Cele două 
persoane au fost arestate la Cairo, 
la Jumătatea lunii februarie..

GEORGETOWN 12 (Agerpres). — 
La Georgetown a avut loc, slmbăift, 
sesiunea finală a conferinței mlnișr 
trilor de externe al statelor neali
niate.

Intr-una din rezoluțiile adoptate In 
cadrul sesiunii finale, țările nealir 
nlate exprimă sprijinul deplin pentru 
lupta dreaptă și eroică a popoarelor 
din Vietnam, Laos’ și Cambodgin 
pentru libertate șl independență na
țională.

In rezoluția adoptată cu privire la 
situația din Orientul Apropiat, parț- 
tldpanțli la conferința de la Genre 
getown au cerut Israelului „să-șl r&v 
tragă urgent șl necondiționat toate 
trupele din teritoriile arabe ocupate".

Cu privire, la situația din regiunile 
africane aflate Încă gub dominație 
străină, pnrtlclpanțli au adoptat'o re
zoluție care cern „sprijinirea concre
tă — financiară, militară șl mate
rială — a mișcărilor de eliberare Îm
potriva'colonialismului și apartheid
ului In Africa".

Rezoluția consacrată problemelor 
de ordin economic subliniază impor
tanța eforturilor proprii ale statelor 
nealiniate' de n obține prin mijloace 
Interne reducerea sărăciei șl a ,‘X>:nn- 
julul. De asemenea, se insistă asu
pra necesității de a se intensifica re
lațiile dc cooperare dintre aceste sta
te In Interes reciproc.
, Tn cadrul dezbaterilor de la Geor
getown s-a stabilit; ca reuniunea Ia 
nivel înalt a statelor nealiniate 
albă loc la Alger, In 1074.

-

La Brasilia nu luat sflr’it tu- 
crările celui, de-al VII-lea Congres 
lnteramerîcan pentru protecția și 
apărarea drepturilor populației Indie
ne. Au participat reprezentanți din 
10 , țări ale continentului american, 
precum și observatori din partea 
UNESCO, Organizației Internaționale 
a Muncii și Organizației Statelor 
Americane.

legătură

Parununjon. Aspect din timpu! ultimei ședințe a reprezentanților -organi
zațiilor de Cruce Roșie din Nordul ?i Suaul Coreei.

Comitetul pentru admi
teri al Consiliului de Secu
ritate, reunit pentru a studia ce
rerea de primire In O.N.U. a Repu
blicii Bangladesh,' n holărlt să se În
trunească din nou lă 21 hugusL Co
mitetul: a decis, prin consens, șl fără 
oblecțiunl, să nu aplice, în ce pri
vește cererea . Republicii Bangladesh, 
regula potrivit căreia Consiliul de 
Securitate trebuie să se pronunța 
asupra candidaturii cu cel puțin 33 
de zile înainte de data convocării 
Adunării Generale a. O.N.U.

W. •-■-.■Tli f-Jr.

Lucrările Comisiei O.N.U; 
pentru drepturile omului, 
în capitala Tanzaniei se desfășoară 
lucrările ’ Comisiei O.N,U, . pentru 
drepturile omului. La deschiderea 
sesiunii a luat cuvlntul Isaell Eilne- 
wlnga, ministrul tanzanlan al ener
giei și resurselor de apă, oare a 
arătat, Intre altele, că apartheidul și 
colonialismul,’reprezintă un pericol 
pentru pacea și securitatea interna
țională.

Agenția P.A.P. anunță că tn 
Polonia campania do recoltare a 
cerealelor are loc, In ncest an, 
In condiții excepțional de grele. 
Ploile dese șl îndelungate înso
țite de furtuni, de la Începutul 
.rampantei, căldura :^țțlIcaJ4 
din 'a doua jumătate a lunii Iu
lie au determinat Întinderi dc 
10 zile In zonele ^centrale șl 
sud-eslice și de lă zile In zo
nele ‘de hord-vest.
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0 candidatură-surpriză pe scena
vest-germană: 

Augstein contra Barzcl 
ncL-mu „Der Spie- dc personalitatea fos- cumscriptie nu este ni-

iel" este binecunotcu- tutui, ci redactor-fe) meni altul dccit Rel-
. ncr Borzei, președinte

le U.C.D.. care este, 
totodată, după cum se
ttle, șl candidatul 
creșiin-democra! la 
postul de cancelar. 
„Publicistul hambur- 
ghez este, intr-adevăr, 
un ado'orrar de țaUa 
lui Barzcl", a cornen- 

Augsteln tal acest eveniment
ș'l-d manifestat deplina llans Flore, preșe-
adeslune ta așa-numi- dintele organizației

districtuale locale a 
P.L.D. Iar Augstein, 
-arsonal. explldndu-ti 

a declarat cd pentru 

didatulul sdu de a a- 
lunge la putere Ia 
Bonn este de nesupor- 
(ar.

Ziarețe vest-germa
ne așteaptă cu interes 
evoluția ulterioară 
□ evenimentelor. „In 
cercurile apropiate sta
tului maior al Iul Bor
zei neeadstlnd — dună 
cum scrie ..Die Welt" , 
— nici o îndoială că 
noul venit pe tribuna 
electorală din Pader
born te va dovedi un 
redutabil oponent al 
fruntașului U.C.D.“.

G. D.

Revista 
gel" esle ■ binecunoscu
tă In R- F. a Germa- și actuala! editor, 

și peste, hotare Rudolf Augstein. Zile- 
altele datorită le irecute. Ațigstein a 

oferit opiniei publice 
vest-germane o nouă 

irprlză : el și-a anun-

nici ca <
-r între_______ ...—
atitudinii șale critice, 
adoptate incd in 
timpul-cancelarului A- tu,, 
denaucr, împotriva u- țat candidatura in ale- 
nor. concepții politice gerile pentru Bundes- 
închistate. atiSudini tag. Candldlnd pe tis- 
conservatoare, actiri- fele Partidului liber- 
iăfi ale unor cercuri democrat.
ostile destinderii , ti 
colaborârii. 'Au avut

■care. cele despre 
ața-numita „afl_ — 
FI BAG" care l-a pus -------
pe fostul ministru al zririilm 
apirdrii, FJ." Strauss, deri In 
In situația de a-ți da 
demisia. reporiaiete 
despre activitatea liste. Inclusiv 
partidului necmarist Gennand.
P.N.D., despre mane- ‘ Plnă acum nimic 
orele N.A.T.O. „Faliei deosebit. Presa vest- 
SZ". ș.a... care au fost germană scoate Insă In 
urmate dc arestarea enldențd faptul că 
mal multor redactori

1 ai revistei. In, tncerca- 
i ‘ rea zadarnică a regi- 
i mulul Adenauer de a 
’ , stdclfi dezvăluirile 
y compromițătoare pe 
l care le conțineau a- 
] ceste articole.

Această activitate a

despre ultimul congres al personal, erplielndu-și
-.afacere P.LD. șl care, printre hotdrirea neașteptată. 

altele, «e pronunfd In <_ ' J __
„.','Jn.ul unei destin- el ,,intenția contracan- 
leri In .Europa, pentru 

normalizarea relațiilor 
R.P.G. cu țările toeia-

' R D.

____ faptul că
Augstein și-a anunța! 

' candidatura în dreum- 
icripțla Paderborn- 
WledenbrUck. landul 
Rendnla de nord-Wett- 
falîa. considerată o 
,,fortăreață" a Uniunii 
cresiln-democrate. Or.

_ căndtdalul uniunii ’ 
reviiiei ests legată -peniru această cir-

VARȘOVIA 12 (Agerpres). 
comentariu publlcat.de ziarul . . 
Warszawy" șl reluat de agenția P.A.P. 
apreciază apropiata vizită n lui Ed
ward Gleree, prlm-secrelnr al C.C. 
al P.M.U.P., In Franța, drept un eve-

polono-franceze, rit șl Ia 
politicii europene.

. Nutrim mari aperanțe In legătură 
cu acei capitol al convorbirilor care 
va fi consacrat dezvoltării multilate
rale a relațiilor economice și cultu
rale reciproce, scrie „Zycle Warszii- 
•wy“. Există toate motivele pentru ca 
ambele țări să devină parteneri mei 
interesați ca niciodată înainte, unul 
față de celălalt Această nouă carac
teristică a-posibilităților noastre con
stituie atlt rezultatul transformărilor 
ți dezvoltării Poloniei socialisto, cit- 
șl al dinamismului, Franței contem
porane. „Cele două țări au nevoie 
una de alta, Iar prietenia tor esțo 
necesară Europei", subliniază, In În
cheiere, ziarul polonez.

Un puternic cutremur ■ 
fost resimțit In capitala chlltană șl 
In stațiunea de pe litoral, Vina del 
Mar, din apropiere de Valparaiso. 
Institutul seismologie din Chile a 
anunțat că epicentrul cutremurului 
a fost localizat In apropierea ora
șului Llgua, aflat Ia 120 km nord de 
Santiago.

Senatorul Mike Man
sfield, liderul majorității democra
te In Senat, a propus o rezoluție prin 
care" cheamă , corpul legislativ ame
rican să aproba angajamentul State
lor Unite și Uniunii Sovietice dc a 
manifesta • reținere ta relațiile re
ciproce șl de a evita conflicte Intre 
ele, transmite agenția T.A.S.S. Tn 
sprijinul propunerii sale, Mansfield 
a declarat că rezoluția urmărește să 
contribuie la aprobarea rit mol grab
nică dc către Senat a acordului pro
vizoriu .1 sovleto-american privind 
unele măsuri referitoare ta limitarea 
armelor strategice .ofensive.

Guvernele R.F.G. și Repu
blicii Peru au semnat un 
aCOrd in 15328 °®ru*a Peru va primi 
un credit in valoare de ’82 milioane 
mărci vest-germane. Creditul va fi 
folosit Ia finanțarea parțială a unor 
uzine pentru prelucrarea peștelui, 
proiectului de Irigație de In Tlnajo- 
nes, uzinelor pentru producția de sol
veați, șl concentrate de zinc șl a unul 
serviciu național de telex.

, Z.,, " . ■' J ' ''Ț •'-f/•

Valul de cdldurd care a pă
truns In Italia se face din ce 
in ce mai mult simjit. Recordul 
îl define Florența, unde s-a în
registrat, vineri, o temperatură 
de 33 de grade la umbră. Ur
mează, In ordine. Roma — cu 35 
de grade. Bolzano (In munții 
Dolomlli) șl Napoli — eu 34 de 
grade.

Victime ale poluării în luptă ,i 

cu giganțss industrial!

,Ping-pong“ 

cu planetoidul Toro 
Planetoldul Toro, de dimen

siuni liliputane — 1,5 km lă
țime ți ceva mal mult de 2 km 
lungime — vlcibll doar cu cele 
mai ■ mari tclescoape, descrie 
In evolu.'ia sa In unicers una 
din cele mai „eartraordinare* 
traiectorii. Astronomi de Ia U- 
nivertitatea din California au 
constatat că orbita planetoidului 
cuta influențată In mod alter
nativ clnd de către Pămlnt, cind 
de către Venus.' Acast lucru i-a 
făcut pe unii speclalișii să 
compare planetoidul cu o min
ge de plng-pimp pe care țl-o a- 
runcă una alteia cele două pla
nete ale sistemului nostru solar. 
Beți planetoidul a fost descope
rit în 19-18. abia de curind un 
profesor de' la Scripps Institu
tions din San-Dlego a putut 
stabili amănuntele traiectoriei 
sale, după cc In prealabil a ana
lizat cu afulorul unul- ordina
tor elementele caracteristice ; 
ale' orbitei. Calculele au fost. 
făcute pe o perioadă cuprinsă 
intre anii. 15S0 și 2SO9. Ele au 
demonstrat că înainte de 1589, 
planetoidul gravita ■ tn Jurul 
Soarelui, influențat de atraefia 
planetei Ventu. După '■ această 
dată, forța gravitațională a 
Pdmlntului a decenii doml- 
nnntd și va continua să acțio
neze pinii in anul 22Cd.

kholm, In zilele 
cehiei Conferințe 
Națiunilor Unite pen
tru protejarea mediu
lui înconjurător, ca un 
tragic avertisment n- 
supra pericolelor grave 
pe care le comportă 
poluarea.

tel împotriva poluării 
cauzate de complexele 
Industriale-gigant, el 

respiratorii doar Începutul unei 
------ largi campanii Împo

triva poluării Ia - scara 
întregii țări". Depar
te de a se limita la 
o singură zână, polua-

Sentința tn favoarea 
celor nouă victime ale 
teribilului flagel al or
ganelor 
„yokknîchl astma", 
provocat de poluarea 
atmosferică excesivă, 
a fost primită cu deo
sebită satisfacție de o- ____ .
ilnla publică niponă, 'rea atmosferei, a fee- Referlndu-so la ■' 
’e parcursul a nu mul tarea gravă a «ănătă- ceste hotărlri |ud„™ 

pu|

HM
MINISTRUL COMERȚULUI

AL S.U.A. DESPRE RECENTA 
SA CĂLĂTORIE IN U.R.S.S,

WASHINGTON 12 (Agerpres). - 
Tn cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Washington, mi
nistrul comerțului al S.U.A., Peter 
Peterson, a vorbit despre călătoria ,e- 
fectunlă in U.ILS.S. și convorbirile 
purtate cu. persoanele oficiale so
vietice. relatează agenția T.A.S.S. Pe
terson n declarat ziariștilor că. după 
părerea sa. In] Moscova a fost reali
zat un progres considerabil, cu toate 
că unele din problemele discutate stal- 
foarte complexe. Ministrul ameri
can o evidențiat., de asemenea, că 
ambele părți eu purtat discuțiile ta 
modul cel mol serios.
. ‘ s ; 1 ' . ] .. * ’ ■ ’ ■ • ■ ■' »T'u '

Tîrgul internațional de la 
fljggf. Capitala A!Rcrie‘ vn Răzdm 
Intre, 1 șl 17 septembrie cel de-al 
IX-lea Tirg Internațional. I./i ediția 
din acest an gl-nu anunțat participa
rea peste 40 de țări, printre care și 
Romănla, precum ?l o serie de miș
cări de eliberare națională.

i parcursul a nu mal 
ițln de patru ani .șl 

zece luni, acuzarea a 
dus o luptă grea Îm
potriva companiilor ce 
alcătuiesc comple
xul petrochimic dta 
Yokkalchl. nduclnd

ții locuitorilor-cuprind toreștî, presa
suprafețe tot mal zA consideră că
mari ale arhipelagului, „reflectă starea
în zona Industrială spirit a întregii opinii
Kawasaki, situată Intre publice în sensul că
Tokio și Yokohama, sănătatea " -

__________ ______ _ . există peste 13 0©0 de 
numeroase probe care victime ale poluării, 
atesta răspunderea a- 
eestora pentru Infecta
rea gravă a stmosfe- cîtaya sute care șl ele

locuitorilor 
este mult mal Impor
tantă deeît profiturile 
marilor companii" 
(„YOMIURI SHIM- 
BUN“9. Aja cum

DELIII 12 - 
gerpres. 1. Polii 
încheierea celei de-a doua runde a 
convorbirilor' dintre reprezentanții 
comandamentelor torțelor armate ale 
Indiei șl Pakistanului, care se des
fășoară In localitatea de frontieră 
Suchegart. In Delhi s-a ariu.?,_l 
aplicarea măsurilor stabilite pe 
delimitarea linie: de control In 
gîunea Jammu—Cașmlr ,vn începe in 
următoarele cinci zile. Operațiunile 
privind traducerea In fapl a acestor 
măsuri vor dura. In total. 20 le rile.

nunțat- că 
intru 

re- 
- in

Reprezentantul Indiei la convor
biri. generalul BHhgat, a. declarat 
presei că măsurile de delimitare a 
liniei de control ta regiunea Jammu-, 
Cnșmlr prevăd retragerea trupelor 

.celor două părți pe pozițiile deținute 
înaintea conflictului armăl de anul 
trecut dintre India șl Pakistan.

La Delhi. Înțelegerea intervenită In 
Suchegnrt este apreciată drept un. 
pas Important pe linia Înfăptuirii A- 
corduluf de la Simla privind norma
lizarea relațiilor Indorpaklstaneze. :

0 declarație a P. C. din
Paraguay. •Pcr!on(!» puterii iui 

' Slroessner In Paraguay este cea mul ' 
reacționară șl mal întunecată din 
toate dictaturile de pe urma cărora 
poporul Paraguayan a avut de sufe
rit In decursul Istoriei sale" — se 
arată Intr-o declarație a P.C. din 
Paraguay. Datoriile externe ale țării 
au crescut In această perioadă de la 
opt milioane'dolari, in 1930. la 2-W 
milioana. dolari. In 1072. iar costul 
vieții a sporit, numai In ultimele 12 
luni, cu‘30 la sul A P.C. din Para
guay cheamă la . crearea unui front 
larg do luptă împotriva dictaturii, 
denunță despotismul și abuzurile re
gimului. asasinatele politice și mn- 
șlnațlunlle preelectorale, atmosferă 
In care m, pregătește „realegerea" lui 
Ștroessner în funcția de șnf al sta
tului.

iar In Amagasaki, In 
vest de Osaka,.alte

rel orașuluL Tribuna- intenționează acum să s-a anunțat noul ca
lul a obligat firmele « .- *----- ■_
respective să Dlătens- 
că vlctlrnclor ' desriă-, 
gublrl In valoare’ de 83 
de milioane yeni. Din
tre cele nouă persoa
ne care au întenlat 
procesul, două nu de
cedat, - Iar __ celelalte .

rate.
De altfeL In orașul 

Yokkalchl șl In satul 
pescăresc vecin. Isozu, 
există cltgva mil de 
persoane grav afecta
te de poluarea atmos
ferei cu acizi Indus
triali. Verdictul In 
procesul amintit a n- 
vut un deosebit ecou. 
Se așteaptă, acum, ca 
șl alte victime ale po
luării să aducă In fața 
justiției companiile 
care, urmărind numai 
obținerea de profiluri. 270 de mlitoane de 
nu teu nici un fel de 
măsuri pentru a îm
piedica Infectarea at
mosferei.

„Victoria de Ia Yok- 
k ai cili, cum scrie „THE 
DAILY YOMIURI". nu 
constituie sfirsltnl Inp-

acționeze In judecată blnel japonez a înscris 
complexele Industriale ta programul său cn 
în cauză. unul din punctele Im-

..Procesul Yokkaichl" portante lupta împo- 
vtae să se adauge ca trlva poluării. Chiar a 
o noiifi piesă la dosa- doua zi duuă sentința 
nil luptei Împotriva în nroeesul de ta 
PpIuăflL în Iunie anul Yokkalchl.

„tribunalul ț dis-- 
șapte se află spltall- trlctual dlh Toyama a 

ordonat firmei „Mlt- 
sui Mining and Smel
ting Co", ale cărei fa
brici au Infectat flu- 

_ __ __ viul Jlnzu cu cadmiu
ine grav afecta- șl alte substanțe toxl- , 

ce. provocind boala conjuriilor. 
Incurabilă „lîal-ital". rare nu o 
aă plătească suma 2, 
57 milioane de yeni scrie „MATNICIII

guvernul 
Tanaka a dat instruc
țiuni, ministerelor să 
acționeze cu mai mul
tă hotărire In aplica
rea legislației in vl- 
gbare. care interzice, 
sub .sancțiuni penale, 
poluarea mediului în- 

legislnțle 
care nu o dată a fost 

de eludata. „Guvernul,

unul număr de 31 de DAILY NEWS", este 
victime. Tribunalul pe cale de a lansa un 
districtual din Niigata nou program de dez- 
a ordonat ta seotem- voltare națională, 
briei’ firmei ,„Shown “ " . -tjjj
Denko" gă plătească

yeni celor 77 de per
soane afectate de boa-. 
Ia „rnlnamata". pro
vocată de , infectarea 
cu mercur a fluviului 
Agano. Otova victime 
ale acestei boli au nu
lul fi văzute Ia Sloc-

națională. 
Dacă acest program nu 
va ține Insă seama de 
primejdia tot mal 
mare pe care o consti
tuie poluarea, este evi
dent că incidentul , 
Yokkalchl se va cxlta- ț 
de In întreaga țară".

Fl. TUIU
Tokio.
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