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IN ZIARUL DE AZI:

de încălțăminte „Progresul^-București

a delegației Partidului

septembrie 1969, preșe- 
Consiliului de Stat al 

România, 
a primit

prilej s-a evidențiat 
intensificării eforturi- 
forțelor muncitorești,

In peisajul încîntâtor al obcinelor bucovinene

, Nicolae Ceaușescu
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PREFABRICATELE
ÎN CONSTRUCȚII
Pondere tehnică și economică

SUB

SUB

SUB

INDICII MONDIALI,

POSIBILITĂȚI,

La 16
dintele Consiliului de 
Republicii . Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Statelor Unite ale

Americii în Republica Socialistă 
România, Leonard Carpenter Me
eker, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare. (Cuvîntărîle ros
tite, în pag. a V-a).

NECESITAȚI
Ing. Marin SEGĂRCEANU

exemplară, în condițiiReaJtaarea exemplară, în condiții 
de înaită eficiență economică, a sar
cinilor mari ce revin activității de 
construcții în anul viitor și în urmă
torul cincinal impune rezolvarea de 
pe acum a unor probleme care să 
înlesnească și să asigure creșterea 
gradului de industrializare a lucrări
lor — cale principală de accelerare 
a ritmului de execuție pe șantiere, 
de scurtare a termenelor de dare în 
exploatare a noilor obiective. In 'a- 
cest sens, în Raportul Comitetului 
Central prezentat la Congresul al 
X-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se formulează principalele direcții în 

i caTe trebuie să se acționeze neîntîr- 
•'.ziat pentru ridicarea gradului de in
dustrializare a lucrărilor, în sensul 
«â... „va trebui să se treacă la orga
nizarea de noi poligoane de prefa
bricate pe lîngă șantierele de con
strucții. Este 
ca institutele 
neze cu mai 
elaborarea de 
mare parte a 
să fie tipizate — și a unor soluții 
constructive care să înlesnească fo
losirea largă a prefabricatelor".

Necesitatea producerii și folosirii 
pe scară largă a elementelor prefa
bricate din beton, accentuată Ia 
Congresul al X-lea al P.C.R., a făcut 
obiectul a numeroase studii, încă <*u 
mulți ani în urmă. Din păcate, însă, 
tergiversarea rezolvării unor pro
bleme care condiționau în mare mă
sură utilizarea tot mai intensă pe 
șantiere a'prefabricatelor a acționat 
ca o frînă puternică în calea dez
voltării producției acestor mate
riale. Este adevărat că, după o 
perioadă de avînt moderat, din 
19/16 încoace, an de an a sporit sim- 
țiyir producția de prefabricate, 
astfel că pentru anul în curs s-a 
planificat realizarea a circa 2 mi
lioane mc, ceea ce reprezintă o 
creștere cu peste sută la sută ' 
față de anul 1965. Chiar așa fiind, 
saltul înregistrat este încă insufi
cient, mai ales dacă avem în ve- • 
dere că la unele genuri de con
strucții nu s-ă introdus prefabrica- 
rea decît în cazuri cu totul izolate. 
Astfel, la obiectivele social-cultu- 
rale, cît și la cele din mediul rural, 
prefabricarea se menține tot în 
sfera dorințelor neîmplinite. Dacă 
în domeniul construcțiilor indus
triale prefabricatele ău o lar
gă utilizare Ia ridicarea hale
lor parter, pînă tn prezent aceste 
materiale au fost abia experimen
tate în cazul halelor etajate. In con-

necesar, de asemenea, 
de proiectări să acțio- 
multă hotărîre pentru 
proiecte tip — cea mai 
construcțiilor urmînd

strucțiile de locuințe, elementele 
prefabricate sînt folosite în exclu
sivitate la clădirile cu parter și 4 
etaje. Cu deplin temei se sublinia 
la Congresul al X-lea al partidului 
că sporirea producției de prefabri
cate este o problemă despre care am 
vorbit mult, dar în care am făcut 
puțin ; trebuie să trecem ferm la 
aplicarea în practică a hotărîrilor și 
directivelor adoptate de-a lungul a- 
nilor.

în prezent ‘există un studiu am
plu prin care se prevede o creștere 
substanțială, în anii următori, a vo
lumului de prefabricate din beton, 
care la nivelul anului 1975 urmează 
să depășească 4 milioane mc. Prin 
același studiu se urmărește intro
ducerea prefabricatelor la construc
țiile din mediul rural, atît la lo
cuințe, cît și la spațiile productive. 
De asemenea, la clădirile social-cul- 
turale și construcțiile industriale sttj- 
diul prevede o lărgire considerabilă 
a gamei de utilizări ale elementelor 
prefabricate.

Atingerea ' nivelului de producție 
propus prin studiu, dar mai ales ob
ținerea unei eficiențe maxime în 
utilizarea elementelor prefabricate 
din beton sînt condiționate de rezol
varea unui ansamblu de problende 
tehnice și organizatorice în cadrul 
căruia cîteva însă se impun atenției, 
după mine, cu pregnanță și deose
bită acuitate economică.

în organizarea' și dezvoltarea pro
ducției de prefabricate, ținînd seama 
de creșterile mari ce trebuie atinse în 
anii următori, cred că va trebui să se 
aibă în vedere. în primul rînd, dez
voltarea producției în poligoanele 
de pe lîngă șantiere unde, după 
cum arată experiența de pînă acum, 
■investiția specifică se reduce la mai 
rpult de jumătate față de activita
tea în mari unități industriale; în 
plus,, se diminuează simțitor chel
tuielile legate de transportul prefa
bricatelor de la locul fabricației la 
cel de montaj, pe șantierele de con
strucție. Judecind în raport cu ex
periența acumulată de industria 
noastră producătoare de' elemente 
prefabricate din beton, cred că în 
întreprinderi și fabrici va trebui 
extinsă riguros producția elemente
lor de „mare serie", care necesită 
instalații și procese tehnologice de 
nivel, tehnic și tehnologic ridicat 
Ca urmare, este necesar ca, într-un
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Primirea de către tovarășul

ian
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, a primit marți. 
16 septembrie 1969, delegația Parti
dului Socialist Belgian, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră. Din delegație 
fac parte tovarășii Georges Dejar- 
din și Josef Ramaekers, membri 
ai Biroului Național al partidului, 
senatori, Leon Hurez și Willy 
Claes, membri ai Biroului Național 
al partidului, deputați, și Charles 
Rahier, membru al Biroului Națio
nal al partidului, directorul ziaru
lui „Le Monde du Travail".

La primire au participat tovară
șii Gheorghe Pană și Virgil Țrofin, 
membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secretari 
ai C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Tudor Ionescu 
și Ștefan Voicu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim-adjunct 
de șef de- secție la C.C. al P.C.R.

întrevederea a prilejuit discuta
rea unor probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale mișcării 
muncitorești și democratice, pre
cum și a unor aspecte ale dezvol
tării pe mai departe a relațiilor

dintre. P.C.R. și P.S. Belgian, din
tre Republica Socialistă România 
și Belgia.

Cu acest 
necesitatea 
lor tuturor 
democratice și progresiste pentru 
asigurarea unui climat de pace, 
colaborare și securitate în Europa 
și în lumea întreagă. De aseme
nea, s-a relevat importanța deo
sebită a dezvbltării relațiilor de 
colaborare între toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială, ( 
pe baza respectării independenței 
și suveranității fiecărui popor, a 
deplinei egalități în drepturi, a 
respectului și avantaj ului reciproc., 
în'acest context a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția favora
bilă a legăturilor multilaterale 
dintre România și Belgia, ceea ce 
servește intereselor celor două po
poare, cauzei înțelegerii și coope
rării internaționale. Totodată s-a 
subliniat dorința reciprocă de a 
dezvolta în continuare contactele 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Belgian.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-un spirit de prietenie și since
ritate.

@ însușire creatoare, aplicare dinamică ~ cerințe 
ale studierii documentelor Congresului al X-lea
© Sini codași, dar au planuri frumoase © La semna
lele ziarului ® Adunările generale ale salariaților de
la fabrica „înterindustrial“-Oradea și de la fabrica

Pe meleagurile sucevene
lui Ștefan cel Mare, vestită prin pic
turile si elementele decorative origi
nalei de mare valoare istorică și so
cială. Președintele Austriei se oprește 
îndelung în fața frescelor ce acoperă 
zidurile bisericii, admirând tonurile vii 
ale „albaslrului de Voroneț"". El își 
exprimă satisfacția de a avea prilejul 
să vadă asemenea mărturii ale isto
rici și culturii românești. „Privind a- 
ceste fresce — declară domnia sa — . 
hu este greu să constați că veșmin
tele personajelor zugrăvite seamănă 
foarte mult cu portul popular ăl oa
menilor pe care i-am întâlnit". Vn mo
ment inedit al vizitei l-â constituit 
convorbirea cordială a președintelui 
federal cu cei mai vârstnici locuitori 
ai comunei Voroneț.

In vizitele la monumentele istorice 
amintite, oaspeții austrieci și români 
au fost însoțiți de Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei și Sucevei.

La reîntoarcerea în Suceava a fost 
vizitată noua Casă de cultură a ora
șului — edificiu impunător — cu o 
sală de 800 de locuri, a cărei arhi
tectonică evocă, într-o manieră mo
dernă, tradiția folclorică din acest 
ținut, în care sculptura îh lemn are 
vechi rădăcini.

Președintele federal are prilejul să 
urmărească un. scurt spectacol în care 
sînt prezentate selecțiuni din tezaurul 
folcloric sucevean.

La ieșirea din Casa de cultură, nu
meroși localnici salută din nou cu 
multă căldură pe șeful statului aus
triac. Președintele federal exprimă gaz
delor admirația sa pentru frumusețea 
și marea utilitate a noului lăcaș de cul
tură.

șeful statului austriac și-persoanele ofi
ciale care îl însoțesc își continuă dru
mul.

In peisajul de rară frumusețe al 
obcinelor bucovinene, se profilează 
înbă de departe puternicele ziduri ale 
mînăstirii-cetate Sucevița, monument 
de cultură dintre cele mai renumite 
ale poporului român.

Ctitorie a familiei domnitoare a Movi- 
leștilor, Sucevița este o mărturie preg
nantă a culmilor pe care s-a ridicat 
vechea artă moldovenească. Sînt admi
rate zidurile exterioare și interioare ale 
bisericii, pictate în frescă cu scene de 
o rară forță emoțională, impresionante 
prin realismul figurilor fi referințele la 
cotidianul vieții țărănești.

In muzeul mînăstirii, oaspeții se 
opresc îndelung în dreptul neprețui
telor comori adunate aici cu grijă 
de-a lungul a sute de ani — cărți 
ferecate în argint, pe care artiști 
anonimi ai vremii au gravat măiestrit 
diferite scene, și obiecte de cult, 
artistic lucrate. Atît biserica mînăs
tirii, construită în urmă cu aproape 
4 secole, cît și piesele adăpostite 

■ de muzeu au fost apreciate de oas
peți ca adevărate bijuterii de artă.

Drumul șerpuiește în continuare 
printre obcine înveșmântate cu păduri 
sectdare. Se ajunge la Mînăstirea Mol- 
dovița, ctitorie a domnitorului Petru 
Rareș, din secolul al XVI-lea. Aici 
este vizitat muzeul mînăstirii, care a- 
dăpostește piese de o inestimabilă 
valoare. Oaspeții admiră îndeosebi tro
nul lui Petru Rareș, cu iheruștații în 
lemn de paltin, capodoperă de artă 
sculpturală datând de mai bine de 400 
de ani.

Același frumos peisaj natural în
soțește pe oaspeți în drumul lor spre 
Mînăstirea Voroneț, una din ctitoriile

De la trimișii Agerpres, M. Ionescu, 
V: Chișu, Th. Mateescu :

Președintele federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas, a făcut în cursul 

'zilei de marți o vizită pe meleagurile 
sucevene, ținut cu o bogată istorie, 
puternic ilustrată prin prezența unor 
vechi fi cunoscute monumente ce a- 
mintesc istoria fi măiestria locuitorilor 
din aceste străvechi ținuturi ale patriei 

’ noastre.
Înaltul oaspete a fost însoțit de 

Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele Con
siliului Economic, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Gheor
ghe Pele, ambasadorul României la 
Viena, Emil Bobu, președintele Con
siliului popular județean Suceava, și 
de alte persoane oficiale române.

Împreună cu președintele federal 
se aflau Eduard Tschop,' ambasadorul 
Austriei la București, Karl Trescher, 
director de cabinet al președintelui 
federal, Georg Schlumberger, trimis 
extraordinar și ministru plenipotențiar 
în Ministerul Federal al Afacerilor 
Externe, și alte persoane oficiale aus
triece.

în fosta Cetate de scaun — Suceava 
— coloana oficială este întâmpinată cu 
manifestări de caldă simpatie din par
tea localnicilor. Balcoanele modernelor 
construcții și cerdacurile caselor sînt 
împodobite cu flori și frumoase scoarțe 
populare. La Rădăuți se face un scurt 
popas. Tinere în bundițe au oferit oas
peților buchete de flori. In fața Li
ceului nr 1, pe o scenă împodobită 
sărbătorește, elevii au prezentat un 
scurt program artistic. După ce felicită 
și își ia rămas bun de la tinerii artiști,(Continuare in pag. a III-a)

In cursul după-amiezii, cu un avion 
special, președintele federal al Repu
blicii Austria, Franz Jonas, fi persoa- 

care
s-au

nele oficiale austriece fi române 
l-au însoțit in vizita prin țară 
înapoiat în Capitală^

cu el Însuși...

© Adevărata frumu

sețe a unei invenții

© Cele două tăișuri

ale subiectivismu-

lui

@ Tristețea unui tată

® Poșta paginii

Am vizitat recent mai 
• multe magazine, bufete și 

• restaurante din Capitală 
Dacă ar fi să dăm note, 
după acest raid, diferitelor 
compartimente ale comer
țului — aprovizionare, pre
zentarea mărfii, deservire, 
igienă etc. — cea mai mică 
notă am acorda-o, fără nici 
o reținere, igienei.

Foarte multe magazine și 
restaurante au un bun re
nume și în această privin
ță. Cumpărătorii înșiși cu
nosc bine aceste unități 
pentru că „îi atrag", chiar 
dacă nu sînt în cartierul 
lor. în ce ne privește, chiar 
cu riscul de a le repeta, 
amintim cîteva din cele vi
zitate în cursul raidului : 
complexele de autoservire 
din Bercerii, Balta Albă. 
Baba Novac, Drumul Tabe- ’ 
rei, magazinele alimentare 
„Triumf", „Bitolia", „Com- 
aliment" Leonida și „Pia
ța Amzei" etc.

Dar multe unități conti
nuă să rămînă corigente la 
examenul pe care publicul 
consumator îl face zi de zi 
capitolului „igienă". De ce? 
Regulile sanitare, datorită 
mai multor cauze — și e 
bine să Ie numim de la în
ceput ■ nepricepere, indo
lență, comoditate, lipsă de 
control și blîndețe în apli
carea sancțiunilor — sînt 
de-a dreptul ignorate.

Asistăm, de pildă, la uni
tatea nr. 158 din cartierul 
Militari, la descărcarea pîi
nii Cum se face această o- 
perație care solicită o ma
ximă atenție ? Incredibil : 
lăzile sînt trîntite tn fața 
magazinului, în praf, ca și

cum ar conține lemne și 
nu pîine.

Ne aflăm, 
in fața unor 
n-au nici cea 
tară educație 
Nu știm ce instrucțiuni dat] 
fabricile de pîine acestor 
„mesageri" pe care-i tri
mit la drum. Nu știm dacă

indiscutabil, 
oameni care 
mai elemen- 
profesională.

in cele mai rudimentare 
condiții de igienă — în 
niște navete din material 
plastic. Și, de ani în șir, 
specialiștii sectorului stu
diază două probleme deose
bit de „complicate" (desco
perirea secolului I) : asimi
larea unor instalații pentru 
spălarea navetelor și-adop-

I

încâlțați; de cele mai mul
te ori, cu aceiași pantofi 
cu care umblă pe jos — ne
folosind cizmele speciale 
cu care sînt sau ar trebui 
sâ fie dotați — -se năpus
tesc asupra cărnii și încep 
s-o pritocească în fel și 
chip pînă „aleg" cantitatea 
destinată magazinului. Ce

entar
Un factor de civilizație și sănătate publică

inadmisibil neglijat de forurile comerciale și sanitare
aceste instrucțiuni, și mai 
ales felul în aire ele se „a- 
plică" practic, se controlea
ză de către cineva. (Știm că 
scena pe care v-am des
cris-o se repetă aidoma a- 
proape la fiecare magazin.

Transportul pîinii de Ia 
fabrică la centrele de des
facere continuă să se facă

tarea unor formule de pre- 
ambalare a pîinii.

Un alt produs alimentar 
care are aceeași „soartă" 
este Carnea. Să urmărim o 
mașină care transportă a- 
cest produs. Ce constatăm ? 
în clipa tn care se opreș
te. ușile din spate se des
chid larg. Doi-trei oameni,

urmează după această ope
rație „delicată" ? Una și 
mai și : carnea este purtată 
pe umeri pînă in magazin 
de aceiași oameni, îmbră- 
cați în halate atît de mur
dare încît ne este jenă să 
insistăm asupra descrierii 
lor. Am vrea să. întrebăm 
cu toată seriozitatea ; cind

se va hotărî Ministerul In
dustriei Alimentare să re
zolve în mod civilizat — și 
în primul rînd igienic — 
problema transportului pîi
nii și cărnii ? Cîți ani de 
„studii" și „cercetări" îi 
trebuie, 'cu toți ■ proiectan- 
ții, laboranții, tehnologii, 
directorii și fondurile de 
care dispune ?

Să mergem mai departe: 
cum se respectă normele de 
igienă în magazinele ali
mentare ? în cea mai mare 
parte (există, firește, și ex
cepții), Unitățile acestui 
sector au asigurate .condi
ții — magazii proprii, in
stalații frigorifice — pentru 
păstrarea în condiții igieni
ce în special a unor măr
furi perisabile. Ar fi nor
mal, deci, ca din „inven
tarul" acestor unități nor
mele sanitare să nu. lip
sească sub nici un motiv 
Dar comerțul are parado
xurile lui : în ciuda dotării 
existente, cumpărătorii sînt 
nevoiți să’asiste (să asiste 
e un fel de a spune. întru- 
cît,. de fapt, suportă con
secințele acestui comerț 
necivilizat) la ignorarea 
celor mai elementare nor
me de igienă și bun simț.

Să pătrundem, de pildă, 
în uhitatea alimentară nr. 
68 de pe șos. Mihai Bravul 
Aici se practică un comerț 
străin oricăror reguli de 
igienă și exigențe profe
sionale. Dacă un cumpără
tor cere salam, vînzătoarea 
pune mîna -pe o bucată și

RECEPȚIE OFERITĂ

DE PREȘEDINTELE AUSTRIEI
Președintele federal al Republi

cii Austria, Franz Jonas, a oferit 
marți seara, în saloanele Casei 
Centrale a Armatei, o recepție în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.
, Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Emil Drăgănescu, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Petre Bla- 
jovici, Dumitru Popa, Ion Stănes- 
cu,. membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului. Au participat 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Pele, ambasadorul României Ia 
Viena, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Tudor Jianu, 
directorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, membri

ai Misiunii române atașate 
lîngă președintele federal al 
publicii Austria, precum și con
ducători de instituții centrale, 
academicieni și alți 
știință și cultură, șefi 
din România, ziariști 
austrieci..

Au luat parte, de 
Eduard Tschop,

Re»

oameni de 
ai cultelor 
români și

asemenea, 
uuuuu xovnvy, ambasadorul 
Austriei la București, Karl Tre
scher, Georg Schlumberger, colo
nel Raimund Truxa, Josef Ban- 
dion, Kurt Skalnik și alte per
soane oficiale care însoțesc pe 
președintele federal în vizita șa 
în România.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă, prie
tenească. (Agerpres)

Constantin PR1ESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Posturile noastre de radio și televiziune vor 

transmite in direct, astăzi 17 septembrie, în jurul 
orei 16,30, plecarea din București a președintelui 
federal al lustriei, Franz Jonas, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficială în țara noastră.
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NSUȘIRE CREATOARE,

Numai
vremea 
e de vină?

De cum treci hotarul coope
rativei agricole din Dobrin, ju
dețul Sălaj, îți apare în față un 
peisaj neobișnuit. Finul și .tri
foiul, precum și alte furaje sînt 
înșirate pe tot cîmpul. Au și pu
trezit în urma ploilor din ultima 
vreme. Otava a crescut în jurul 
lor, ajungînd numai bună de 
coasă, dar nimeni nu se gră
bește s-o adune. Conducerea coo
perativei motivează prin... 
timpul nefavorabil. Dar oare la 
vecinii lor din Crișeni și Ver- 
veghiu n-a plouat 7 Să nu reac
tualizați, la iarnă, fabula cu 
greierele și furnica. Noi, unii, 
n-o să vă credem !

„Lovitura" 
de la C.E.C.-

Filiala C.E.C. din Alba Iulia a 
fost... devastată în plină zi. Ușa 
scoasă din balamale, geamurile 
sparte, zidurile crăpate. Autorul 
acestei... formidabile lovituri 
este Nicolae Curea, șofer pe au
tobuzul 31-Ab-667, proprietatea 
autobazei Alba Iulia. Intrind cu 
viteză și fără să acorde priori
tate într-o intersecție din cen
trul municipiului Alba Iulia, a 
tamponat (cu autobuzul plin de 
călători!) o autoutilitară din lo
calitate. Din ciocnire, autobuzul 
a deviat în clădirea filialei 
C.E.C., deteriorind-o grav. Cetă
țenii care trec prin fața clădirii 
cu pricina exclamă : „Asta lo
vitură !“ Au dreptate. Autorul ei 

,a mers în plin. Și iată-l pe Ni
colae Curea devenind astfel un 
constant depunător la C.E.C. 
Pentru „spargerea" de la Alba 
va vedea multă vreme... negru. 
Chestie de culoare.

Nu-i de joacă 
cu albinele

De la 80 de înțepături de al
bină în sus, cazurile sînt mor
tale. Nu vă aventurați — acesta 
este sensul unei triste întîmplări 
petrecute recent, în comuna 
Șinca (Brașov). Un sătean, llie 
Mușina, s-a dus in pădurea Pî- 
rîul Cernei. Voia să taie un 
arbore. Și-a ales unul. Insă în 
trunchiul copacului se găsea un 
stup sălbatic'. Speriate, albinele 
începură să se agite. Aici a ur
mat a doua greșeală a omului. 
El a încercat să le strîngă în- 
tr-un coș pe care-l avea la în
demână — probabil, în scopul 
de a le coloniza intr-un stup. 
Ce a urmat, vă imaginați. In
tervenția medicilor a fost tar
divă. Omul a decedat după cî
teva ore.

i

Cariile
gustului

Ca regizor Ia Studioul cine
matografic „Alexandru Sahia", 
realizînd un film despre Valea 
Arieșului, m-am aflat cîteva 
zile în orașul Baia' de Arieș. 
M-a supărat să văd că se vînd 
cu 3C0—400 lei așa-zise „picturi", 
de cel mai prost gust (cum se 
poate vedea și în fotografia ală
turată). Semnatarul lor, Stu- 
paru V., cutreieră orașele, bene
ficiind se pare de o autorizație 
prin care i se permite acest co
merț.

Nu mă leg doar de aspectul 
financiar sau legal, dar acest

gen de „artă" vulgarizează gus
tul oamenilor. Cred că ar tre
bui depus un efort-serios, și în 
orașele mai mici, pentru difuza
rea la prețuri accesibile a unor 
reproduceri de calitate sau a lu
crărilor de valoare. E drept, nu 
5e pot vinde numai capodopere, 
dar există un barem minim sub 
zare se ajunge la propagarea 
prostului gust. 1

David REU

Două 
transferuri

DINAMICĂ
cerințe al© studierii documentelor

Congresului al X-lea

Transferul unui elev, de ,1a | 
o școală la alta, este un lucru I 
obișnuit. Bineînțeles, în limita ’ 
locurilor disponibile. Aprobarea I 
o acordă directorul școlii, cu B 
respectarea strictă a instrucțiu- I 
nilor în vigoare. La Pitești s-a > 
petrecut altfel. Un elev, Po
pescu Marin a solicitat aprobarea { 
de a se înscrie în clasa a X-a 
a. liceului seral din localitate, I 
venind prin transfer ,de la sec- H 
ția fără frecvență a, liceului • 
din Vedea. Iată însă că Gheor- j 
ghe Diaconu, directorul liceu- I 
lui piteștean, se opune. Deși i ( 
se solicita un lucru perfect le
gal, el nu-i aprobă înscrierea ! 
decît în schimbul sumei de I 
2 000 lei. (Organele de miliție ’ 
l-au surprins în flagrant delict I 
de luare de mită). Pătîndu-și o- | 
noarea de pedagog, ,,comerciali- 1 
zînd“ o îndatorire ce-i revenea ■ 
prin natura funcției sale, s-a j 
autoexclus — sau „autotransfe- | 
rat“ — din rîndurile dascălilor 
noștri.

Rubricâ redactată de : ' 
Ștefan ZIDARITÂ I
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților g 
„Scînteii" I

Ca în fiecare an, in pregătirea u- 
nui nou an în învățămîntul de par
tid au țoc în întreaga țară cursuri 
de pregătire a propagandiștilor și lec
torilor. Faptul că anul acesta studiul 
se deschide la scurt timp după ma
rele eveniment reprezentat în viața 
partidului și a întregului po
por de Congresul al X-lea, spo
rește și mai mult importanța aces
tor cursuri. Rolul lor este să-i ajute 
pe lectori și propagandiști in cu
noașterea temeinică a ideilor cu
prinse în documentele Congresului și 
în primul rînd în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, incit 
să poată asigura dezbaterea lor apro
fundată în cadrul cercurilor și cursu
rilor pe care le conduc, însușirea lor 
creatoare, _ desprinderea concluziilor 
practice ce se impun pentru fiecare 
sector de activitate.

Avem în față programele cursuri
lor deschise în numeroase cen
tre județene. în toate este evident 
efortul de a reliefa elementele noi 
aduse de Congres atît pentru teo
ria,' cît și pentru practica construc
ției socialiste în țara noastră. Teme 
referitoare la conținutul' etapei ac
tuale și caracteristicile obiectivului 
fundamental ce a fost stabilit de 
Congres — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate — la 
liniile directoare ale dezvoltării 
economiei, căile de evoluție ale sta
tului, democrației și națiunii noas
tre socialiste, creșterea rolului con
ducător al partidului și alte teme 
importante privind politica internă 
și externă a partidului apar în mai 
toate programele.

Este pozitiv faptul că în multe 
locuri pe .aceste teme șu fost pre
zentate expuneri de către primi se
cretari și secretari ai comitetelor 
județene de partid, alte cadre cu 
munci de răspundere urmate de dez
bateri, consultații, precum și de 
răspunsuri la întrebări — formă deo
sebit de apreciată și eficientă de lă
murire și aprofundare a probleme-, 
lor.

în organizarea cursurilor de pre
gătire — ne spunea tovarășul 
Octavian Luțaș, secretar al Comite
tului județean de partid Satu-Mare
— noi am pornit de la ideea că nu 
trebuie să reluăm pur și simplu do
cumentele Congresului, cu toate da
tele pe care le dețin, considerind 
că aceasta ar însemna în genere re
petarea unor lucruri de acum cu
noscute. Ceea ce ne-am propus a 
fost să stăruim asupra unor idei și 
teze noi, să le explicăm, să Scoatem 
bine în evidență esența orientărilor 
stabilite de Congres pentru un do
meniu sau altul, cu toate implica
țiile practice. De exemplu, în ca
drul temei referitoare la dezvolta
rea industrială, ne-am oprit mai 
ales asupra ritmului industrializării 
în viitorul cincinal, explicînd de ce, 
cu toate că acest ritm este ceva mai 
mic decît cel realizat în cincinalul 
în curs, el nu va duce la încetinirea 
dezvoltării noastre industriale, ci va 
asigura în continuare progresul ac
celerat al industriei românești. Au 
fost explicate, de asemenea, schim
bările calitative pe care le urmă
rește politica de industrializare a 
partidului, atît în structura econo
miei naționale în ansamblu, cît și a 
fiecărei ramuri, accentul pus pe 
valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane ale 
țării. La fel, în expunerea despre 
activitatea ideologică-educativă a 
partidului, nu ne-am propus să fim 
exhaustivi, ci am reliefat principa
lele exigențe exprimate de Congres 
față de acest domeniu, decurgînd 
din concepția despre educația so
cialistă. ca o educație complexă, 
multilaterală, care urmărește însu
șirea atît a cunoștințelor politice- 
ideologice, a concepției filozofice 
despre lume și societate a partidu
lui nostru, cît și a ceea ce este va
loros în domeniul culturii, științei 
și tehnicii zilelor noastre.

Dacă dorința de a reliefa noul 
adus de Congres în patrimoniul 
ideologic al partidului i-a animat 
în mod evident pe numeroși lectori 
care au expus în cadrul acestor 
cursuri de pregătire, ea s-a dovedit 
a fi, însă, destul de slab realizată 
cu prilejul unor activități la care 
am asistat. Iată, de pildă, expunerea 
consacrată perfecționării relațiilor 
socialiste, a orînduirii noastre so
ciale și de stat — înfățișată propa
gandiștilor prezenți la cursul orga
nizat la Cluj. Cea mai mare parte 
a timpului afectat expunerii, lecto
rul a consacrat-o descrierii forme
lor statale în evoluția societății 
omenești, apoi descrierii structurii 
aparatului nostru de stat, a rolului 
diferitelor sale verigi Nu a lipsit 
din această lecție nici înșiruirea a-- 
tribuțiilor procuraturii, tribunalelor, 
„definirea" deputaților și chiar a 
funcționarilor. In același timp,. însă 
a lipsit tocmai ceea ce trebuia să 
constituie miezul acestei expuneri
— și anume analiza direcțiilor fun
damentale preconizate în documen
tele Congresului al X-lea în ce 
privește perfecționarea continuă a 
orînduirii noastre sociale și de stat 
pe fondul continuei adînciri a de
mocrației socialiste și a procesului 
de omogenizare 'a societății noastre,
— lărgirea atribuțiilor organelor de 
stat locale, consultarea și atragerea , 
activă a maselor. înlăturarea din sti
lul de muncă a manifestărilor de bi
rocratism, grija pentru respectarea 
legalității și creșterea responsabili
tății sociale, amplificarea funcțiilor 
organizațiilor de masă și obștești în 
conducerea treburilor de stat. Oare 
nu e păcat de timpul și energia 
cheltuite pentru activități care, nu 
aduc nici un spor de cunoaștere 7

Notăm în continuarea însemnări
lor noastre, ca o trăsătură pozitivă 
a unor cursuri — printre care a 
celor organizate în județele Cluj,' 
Sălaj, Tulcea, în orașul Bucu
rești •— la care am . participat, 
preocuparea de a îmbina tema
tica majoră, rcllectînd principalele 
aspecte ale politicii interne și ex- 1 
terne a partidului, cu o problemati
că specifică, diferențiată în funcție 
de sectorul de activitate al propa
gandiștilor — industrie sau agricul
tură, întreprinderi ori instituții —, 
ca și de profilul formelor de învă- 
țămînt pe care aceștia le vor con
duce. Astfel, comitetul de partid al 
sectorului 7 din Capitală a prevă
zut — printre alte activități — în 
programul de pregătire o dezbatere- 
privind sarcinile trasate de Congres

In direcția creșterii eficienței econo
mice a producției — pentru propa
gandiștii care conduc forme de stu
diu cu caracter economic ; o discu
ție consacrată conținutului modifi
cărilor aduse Statutului P.C.R. de 
către Congresul al X-lea pentru 
conducătorii cercurilor de studiere 
a statutului partidului ; o expunere 
despre exigențele formulate de 
Congres în domeniul dezvoltării 
conștiinței socialiste — în fața pro
pagandiștilor de la cercurile și 
cursurile de etică etc.

Firește, diferențierea tematică a 
programelor nu asigură — prin 
sine însăși — eficiența pregăti
rii. Important este mai ales ca 
fiecare temă să fie tratată prin pris
ma realităților vieții, a problemelor 
cu care propagandiștii sînt confrun-

Insemnări de la 

cursurile de pregătire 

a propagandiștilor

tați în activitatea lor de zi cu zi. 
Această cerință nu este întotdeauna 
bine înțeleasă Am asistat, de pil
dă, în județul Sălaj la o expunere 
consacrată dezvoltării intensive . a 
agriculturii. Cum a conceput auto
rul ei să facă legătura cu proble
mele specifice activității audienți- 
lor-propagandiști de la sate 7 Tn- 
tr-un context de aprecieri și date 
referitoare la ansamblul activității 
agricole din țara noastră, el a in
tercalat sumedenie de cifre privind 
agricultura județului. Propagandiștii 
au aflat cîte hectare cuprind și vor 
cuprinde suprafețele cultivate cu 
vie, pomi și legume pe ansamblul 
județului și în cooperativele agri
cole, ce pondere au C.A.P.-urile în 
suprafața agricolă a județului, în 
producția agricolă etc. Credem că ei 
ar fi fost cu mult mai avantajați 
dacă în locul acestei avalanșe de 
cifre, greu de reținut și dintre 
care unele nici nu aveau vreo 
semnificație deosebită, li s-ar 
fi prezentat o analiză aprofundată 
atît a realizărilor cît și a deficien
țelor din județ, a principalelor ne
ajunsuri existente, îneît să dobîn- 
deăscă o imagine mai clară asupra 
problemelor încă nerezolvate,- asu
pra sarcinilor concrete ce stau în 
fața agriculturii județului;

Este meritorie grija multor comi
tete județene de partid de a Intro
duce în cursurile de pregătire a pro

pagandiștilor, pe lîngă expuneri și 
dezbateri asupra unor probleme 
teoretice șl politice, activități desti
nate . pregătirii metodice. De pildă, 
în cadrul cursurilor' încheiate zilele 
trecute la Tulcea, Zalău, Cluj, am 
asistat la interesante schimburi de 
experiență, în care propagandiști 
dintre cei mai buni au vorbit des
pre felul cum se pregătesc și se do
cumentează pentrti. a conduce dez
baterile în cercuri, despre felul în 
care reușesc să-i atragă pe toți par
ticipants la o dezbatere vie a proble
melor.

Interesante activități metodice 
(discuții despre felul în care trebuie 
dezbătute anumite teme), au avut 
loc în cadrul cursului organizat la 
Piatra Neamț. Am acordat atenție 
pregătirii metodice — ne-a spus 
tov. Constantin Potîngă, secretar al 
Comitetului județean de partid 
Neamț — deoarece considerăm că 
aceasta este un foarte bun mijloc 
de a înlătura din munca de propa
gandă șablonul, formulele stereotipe, 
de a realiza acel învățămînt care — 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres — să stimu
leze gîndirea vie a oamenilor, să-i 
ajute să-și explice și să interpre
teze evenimentele Ținînd seama și 
de necesitatea ca cei care lucrează 
pe frontul activității propagandisti
ce să aibă și un larg orizont cultu
ra] — ne-a spus în continuare in
terlocutorul nostru — am dezvoltat 
o deprindere mai veche a noastră 
de a introduce în programe și acti
vități cu alt conținut decît cel strict 
Ideologic și politic — respectiv acti
vități cu caracter de instruire gene
rală. Astfel, pentru propagandiștii 
de la sate, programul a cuprins o 
vizită cu ample, explicații date de 
specialiști la Combinatul.de îngră
șăminte cu azot de la Roznov, vi
zionarea unui spectacol de teatru, o 
vizită la expoziția județeană de artă 
plastică.

Desigur, pregătirea noului an în 
învățămîntul de partid va putea 
da rezultatele așteptate numai dacă 
este conjugată cu o selecționare a- 
tentă a lectorilor și propagandiști
lor. în rîndurile lor trebuie atrase 
cadre cu o bună pregătire politică 
și un nivel ridicat de cultură, cit 
tnai mulți dintre activiștii de partid, 
de stat, cadre din economie și din 
domeniul culturii.

Timpul scurt care a mai rămas 
pînă la deschiderea anului de studiu 
în învățămîntul de partid, trebuie 
folosit intens pentru a asigura atît o 
selecționare atentă a propagandiști
lor, cît și buna desfășurare a pregă
tirii lor, îneît aceasta să-i ajute în 
a imprimă' învățămîntului. în cercuri 
și cursuri un caracter interesant, viu, 
eficient.

Gheorghe ZAMFIR 
Silviu ACHIM

Cînd șeful personalului 
a venit la mine și mi-a 
spus că a sosit vremea să 
plec în concediu de odih
nă, a căzut cerul pe mine 
cu Carul Mare cu tot.

— Tovarășe dragă, te 
rog din suflet, iartă-mă. 
Nu mă trimite în concediu. 
Zău, stau și la ore supli
mentare, fac și două schim
buri 0e zi, numai scuteș- 
te-mă de...

— Nu se poate. Ești pla
nificat. Trebuie să pleci să 
te odihnești. De mîine...

N-am avut ce face. M-am 
urcat în tren și m-am dus 
la stațiunea mea prefe
rată : Geoagiu-Băi. Nici 
n-am ajuns bine și m-am și 
bronzat. Și ce bronzat ! 
Tuci eram. Smoală. Nu s-a 
luat bronzul de pe mine 
nici cu gaz. Care este se-, 
crețul bronzării rapide 7 
De vreo 12 ani de cînd 
frecventez această stațiune 
se tot asfaltează trotuarele. 
M-am dus la cei doi asfal- 
tatori și, prietenește, i-am 
întrebat :

— Nici acum n-ați ter
minat ? Vedeți că-i al 
13-lea an...

— Ce ai, dom’Ie, dum
neata cu noi ? De ce nu-ți 
vezi de tratamentul dumi- 
tale ?

Nici nu știu cum am a- 
juns în cazanul cu smoa
lă. M-am melanjat vreo 3 
ore, și, scăpat din smoală, 
am alergat la primar să-i 
reclam.

— De ce te-al ameste
cat 7

— Melanjorul m-a ames
tecat. Dumneata nu-i în
trebi de ce lucrează așa în
cet ?

— Nu-i întreb. Sînt par
ticulari. Lucrează cît vor 
și cînd vor. Ii plătim la 
metru pătrat.

Ăsta a fost primul meu 
contact cu concediul de o- 
dihnă și am scăpat destul 
de ușor, pentru că smoala 
nu a fost prea fierbinte.

A doua zi, cam pe Ia a- 
ceeași oră, m-am dus la 
doctorul stațiunii și l-am 
Întrebat :

— Domnule doctor, In 
stațiunea asta aveți orga
nizație Ku-Klux-Klăn ?

— Nu. De ce mă întrebi ? 
Și s-a uitat la mine cam 
la fel cum m-am uitat eu 
prima dată la pasajul de 
trecere din ..Piața Scîn- 
teii".

— Vreți să veniți puțin 
lîngă fereastră 7 Cetățenii 
ăia cu cearceafurile în cap 
ce sînt ?

I-a venit Inima la loc. 
Mi-a explicat.

— Cei cu cearceafurile 
în cap sînt bolnavi. Sînt 
veniți la trațament. In- 
tr-un pavilion fac trata
ment electro-terapeutic, 
după care își iau cearceaful 
în cap și se duc să facă

tratament hidro-terapeutic. 
La împachetările cu para
fină se duc tot cu cearcea
furile în cap, că e la alt 
pavilion, apoi... tot cu cear
ceaful în cap traversează 
parcul și se duc Ia băile 
închise „Diana“.

Iarna, că aveți pa- 
cienți și iarna, căptușiți 
cearceafurile ?

— Nu avem fonduri.
— Și pacienții, după ce 

se tratează la dumneavoas
tră, mai scapă teferi ?

— Care sînt mai rezis- 
tenți, dă ! Ne trimit și scri
sori de mulțumire, din' spi
tale.

— Dar sînt martori care 
susțin că nu I-ai lăsat să 
scoată capul din apă. Că-1 
afundai mereu.

— Păi el vrea să iasă 
după 45 ori 46 de secunde. 
Treabă-i asta 7 Eu am aș
teptat ieri numai între fe
lul unu și doi o oră și cinci 
minute. Dacă ieșea din apă 
după o oră și șase minute 
cîștiga rămășagul. Ce vină 
am eu că n-a rezistat atît 7

Ca să nu-i înec și pe cei
lalți ospătari, responsabilul 
restaurantului mi-a inter
zis să-i mai calc pragul. 
Așadar, am fost nevoit 
să-mi scot cartelă la fru
moasa și eleganta cantină 
a stațiunii. Cum mi-am 
scos cartelă de masă, a și 
venit o delegație la mine.

— Am văzut că s-au In
vestit milioane de lei în 
stațiunea asta. S-a făcut 
un hotel, se mai face unul.

M-am întors 
și din acest 
concediu..,

fosj®ton de Nicufă TĂNASE

Ați ridicat cantină nouă și 
elegantă, complex de de
servire și tocmai ce e mai 
necesar, adică un pavilion 
central pentru băi, să nu se 
tacă ?

Dacă era la tratament 
un tovarăș de la Ministe
rul Sănătății, cu orice risc 
îi dădeam brînci în ștran
dul mare.

în a treia zi de odihnă 
am dat de o mare belea. 
Am înecat un ospătar și 
am fost anchetat șase ore.

— Cum s-a întîmplat 7 
M-a întrebat, anchetatorul.

— De cind am venit aici, 
deci de trei 'zile, am ser
vit masa la restaurant. Azi 
dimineață, ospătarul .care 
m-a servit a avut liber și a 
venit și el la ștrand.

— Cum l-ai înecat 7
— Nu l-am înecat eu, cl 

el singur. Am făcut rămă
șag că nu stă la fundul 
apei atît cît stau eu, sau 
mai bine-zis cît am stat eu 
pînă m-a servit la masă.

Șeful delegației m-a între
bat :

— Cum te ^ai dumneata 
cu Sfînt.ul llie 7

— Așa și-așa. Nu ne vizi
tăm. Dar de ce 7

— Dacă ai aranja cu el 
să nu mai tune și să nu mai 
fulgere...

— Dacă-i place lui să tu
ne și să fulgere... Vorba 
poetului care și-a scris ver
surile pe pancarta asta : 
„La Geoagiu în stațiune / 
se petrece de minune /. Fie 
soare, fie ploaie /toată lu
mea face baie".

— Dar dacă plouă cu tu
nete, rămînem nemîncați 
Cum tună o dată, cum se o- 
prește curentul, și se opreș
te ciorba din fiert. E re
țeaua slabă.

Cu toată influența pe 
care o am asupra sfinților 
n-am reușit încă să aranjez 
cu ei să nu mai tune. Și 
vreo patru ori cinci zile am 
mîncat ca pe front, hrană 
rece. Am insistat pe lîngă

Sftntul llie. care ml-a spus 
să intervin mat degrabă Ia 
întreprinderea de rețele e- 
lectrice Deva. M-am lăsat 
păgubaș. Directorul stațiu
nii a făcut nenumărate a- 
drese în legătură cu poves
tea asta și tot degeaba.

într-o altă zi a conce
diului meu de odihnă, am 
vrut să beau o cafea la 
bufetul ștrandului. Vă rog 
să nu mă acuzați de natu
ralism dar cînd... Am arun
cat ceașca cu totul. Cafeaua 
era îndulcită nu cu zahăr 
ori miere, ci cu albine. Al
bine natur. Am invitat un 
salariat a) fostului SANE
PID, am vrut să-l servesc 
și pe el cu o cafea. Se ter
minase. L-am tratat cu o 
înghețată. A murit subit 
mîncînd înghețata. La au
topsie s-a constatat că se 
înecase cu o monedă de 
15 bani înghețată pe post 
de vanilie ori ciocolată 
Norocos om 1 Eu găsisem 
cu o zi înainte un nasture. 
Și nu era nici măcar de 
sidef.

Bufetierul ștrandului m-a 
felicitat că l-am scăpat de 
o pacoste și m-a asigurat 
că-mi va fi recunoscător 
Chiar în ziua aia și-a ară- 
tat recunoștința. în timp ce 
jucam „licitație" cu niște 
prieteni, a venit Ia- mine 
și m-a rugat să-i țin lo
cul la bufet pentru cîteva 
ore că are nu știu ce tre
buri și nu are încredere 
în nimeni din stațiune cum 
are în mine. Exact în mo
mentul cînd bufetierul a 
plecat, a sosit o echipă a 
miliției economice. A în
chis bufetul, a făcut ana
liza băuturilor (care aveau 
în ele apă mai mult decît 
era în ștrand) și a altor 
mărfuri și am fost arestat 
pe loc. Două zile din con
cediul meu s-au dus. Le-am 
petrecut la arest pînă cînd 
a fost găsit adevăratul vi
novat.

Băile în schimb sînt tă
măduitoare Cică sînt ușor 
radioactive și au pe lîngă 
alte calități și proprieta
tea de a te liniști. Pe „us
catul" stațiunii ești dispe
rat că deservirea e făcută 
cam anapoda, dar cum in
tri în apă, uiți de necazuri 
Vezi totul în roz după o 
baie în Geoagiu. Așa se ex
plică și faptul că organele 
locale ori județene, înainte 
de a intra în apă, se laudă 
că iau măsuri de remediere, 
iar după ce fac o baie, lu
crurile rămîn la fel.

De eficacitatea acestor 
izvoare minerale termale 
garantez eu. Dar de efica
citatea unor măsuri care să 
mă scutească de întîmplări 
de genul celor relatate aici 
cine o să garanteze ?

încolo, am petrecut de 
minune.

Ambarcațiunile Reghinului
Complexul de industrializare a lemnului — Reghin se preocupă de 

mai mulți ani de realizarea unor materiale și articole sportive de cali
tate superioară. Aici există o secție in care se execută numeroase 
tipuri de bărci (ambarcațiuni de concurs și de performanță) din specii 
de lemn de calitate superioară ca molid de rezonanță,, frasin, stejar, 
ulm și o serie de specii exotice. Aceste produse și-au cucerit o bine
meritată reputație pe toate meridianele globului.

In secția constructorilor de ambarcațiuni, meșterii produc bărci, ve- 
liere, șalupe, pregătind o flotă uriașă ce se.îndreaptă spre mii de lacuri, 
spre mări, spre rîuri, spre fluviile Europei. O treime din producția de 
ambarcații este destinată exportului : pentru lacurile Austriei, apele 
Olandei . și Danemarcei, canalele Veneției, Marea Nordului. Alta mii 
de barei colorate — creații ale Reghinului — se răspîndesc ca niște 
păsări pe suprafețele Deltei. Bărcile construite aici brăzdează, de ase
menea, lacurile alpine de la Bicaz și Argeș, precum și lacurile Ca
pitalei. Alături de bărci universale cu motor, cu rame, de agrement 
și de salvare, de șalupe, vom întîlni și alte creații ale meșterilor tran
silvăneni : caiace, canoe, lotci pescărești, sandoline bine echilibrate, 
ușoare, elegante. „Sandolina" constituie ambarcațiunea ideală pen
tru plimbările de agrement pe lacuri și pe ape curgătoare.

(Publicitate)
Vedere parțială a standului C.I.L.-Reghin din cadrul Expoziției realizărilor economiei naționale

(Urmare din pag. I)

începe să taie. Dacă urmă
torul cere scrumbii, măsli
ne, brînză sau orice alt pro- 
duș, vînzătoarea repetă 
mecanic „comanda", fără a 
schița măcar un gest de 
ștergere a mîinilor. După 
tejghea, un butoi de brîn
ză neacoperit e lăsat în 
voia muștelor.

— E bună brînza 7 — în
trebăm — deoarece culoa
rea ni se păruse cam du
bioasă.
- Da, e proaspătă. Doar 

ce am primit-o — ne asi
gură responsabilul Ion Ru
gină.

In realitate, era atît de 
„proaspătă", îneît în urma 
probelor luate de inspec
ția sanitară, chemată de 
noi. și nu de directorul în
treprinderii, care se afla 
și el la fața locului, a fost 
găsită necomestibilă.

Privim ținuta personalu
lui magazinului și nu știm 
ce să credem . oamenii din 
fața noastră sînt vînzători 
în comerț sau coșari 7 Vîn- 
zătoare tinere — să tot aibă 
între 18 și 24 de ani — sînt 
îmbrăcate în halate care 
de mult n-au mai venit în 
contact cu apa și săpunul. 
De altfel, în unitate nu e- 
xistă măcar o singură bu
cată de săpun' sau un pro
sop curat.

— Știți, am făcut coman
dă — se scuză responsabi
lul — dar n-am primit.

Responsabilul însuși- este 
nebărbierit de 2—3 zile și 
e în ținută „particulară", 
pentru că a „uitat" să-și 
pună halatul. (De fapt, ha
latele pe care le avea în 
folosință erau atît de mur
dare îneît nu mai puțeau fi 
îmbrăcate).

Indolența are, pentru u- 
nii, platoșă de oțel... Ar tre
bui ca organele de control 
ale comerțului și inspecției

sanitare să sancționeze cu 
maximum de severitate, 
mergînd pînă la desfacerea 
contractului de muncă, pe 
acei lucrători din comerț 
care se prezintă neîngrijiți 
și murdari și care, în acest 
fel, nu numai că încalcă re
gulile sanitare, dar compro
mit comerțul. Atîta vreme 
cît organizațiile comerciale 
pun la/ dispoziția fiecărui 
lucrător din comerț cîte 4

uni acestor unități pentru 
motivul că nu se aflau în 
sectorul său. Sugerăm co
legilor săi de la inspectora
tele sanitare de sector să 
revadă aceste unități și, 
poate, se vor hotărî s-o 
facă ei...

Ar fi inutil, credem, să 
mai continuăm cu exem
plificările. Fenomenul de 
încălcare a normelor sani
tare există, el avînd impli-

lului de magazin. Dacă intri 
într-un magazin și te de
clari nemulțumit de calita
tea unei mărfi, de sărăcia 
sortimentației sau chiar de 
atitudinea unui vînzător, și 
te adresezi responsabilului, 
acesta se comportă, îndeob
ște, în două feluri : ori re
fuză discuția și te dă pe 
ușă afară, ori ca un mielu
șel blind, spre a-ți cîștiga 
bunăvoința pentru a nu-1

bufetele „Lido", „Nehoiul", 
„Slănic", „Sebeș", .Dîm
bovița etc., etc.) certate 
zdravăn cu cele mai ele
mentare reguli de igienă. 
Aceste unități — unele în- 
tr-o proporție mai mare, 
altele într-una mai mică 
— atentează efectiv, prin 
condițiile de deservire, la 
sănătatea consumatorului. 
Nici o critică, nici o a- 
mendă, nimic nu se prinde

Igiena magazinului alimentar
IUIII.IU»»» -..................

(patru) halate, nu există 
nici o scuză ca acesta să 
apară în fața publicului în
tr-o ținută neglijentă.

Organele comerțului, gata 
oricînd să găsească „acope
rire", ar putea spune că am 
făcut un caz din acest ma
gazin. Dar, din păcate, în
călcări ale normelor de 
igienă, într-o proporție mai 
vizibilă sau mai, puțin vi
zibilă. au loc în multe uni
tăți alimentare. - Sîntem 
gata să punem la dispozi
ția Direcției comerciale a 
consiliului popular munici
pal (dar ne îndoim că n-ar 
cunoaște-o 1) o listă de u- 
nități de acest fel : alimen
tarele nr. 31 de pe Calea 
Griviței, 151 din Bucu
reștii Noi, 85 de pe Calea 
Dorobanți, 10 din Piața U- 
nirii etc., etc. Normele sa
nitare, în ziua cînd am vizi
tat aceste unități, erau atît 
de flagrant încălcate, îneît 
medicului igienist Victoria 
Poznan, care ne-a însoțit 
în acest raid, îi părea rău 
că nu putea aplica sancți-

cațli adînci în mentalitatea 
oamenilor, în educația lor 
profesională.

— Ce controlați, în pri
mul rînd, la deschiderea 
magazinului 7 Am adresat 
întrebarea ' unui număr de 
15 responsabili de magazi
ne. Răspunsurile au fost, 
invariabil, aceleași : „Con
trolăm cîntarele, casele, in
stalațiile frigorifice" etc., 
etc. Foarte bine că se fac 
asemenea controale. Dar 
cum poate un responsabil 
să-și înceapă ziua de mun
că fără a controla, în pri
mul rînd, ținuta oameni
lor, a vînzătorilor care ur
mează să intre în contact 
cu publicul 7 Iată întrebări 
pe care ar trebui să și le 
pună, înaintea oricăror al
tor probleme, un responsa
bil de magazin, mai ales 
alimentar. Dar tocmai acest 
lucru, după cum am vă
zut, este ignorat total. în 
această ordine de idei, am 
sugera Ministerului Comer
țului Interior să elaboreze 
un „statut" al responsabi-

reclama „Am să aduc la 
cunoștință observațiile dv. 
șefilor mei". Atunci, care-i 
misiunea responsabilului de 
magazin 7 Dacă obligațiile 
lui ar fi afișate în maga
zin și supuse controlului o- 
piniei publice, aceasta le-ar 
putea confrunta cu1 faptele, 
cu realitatea și ar putea 
cere organizației comercia
le, în cazul unor abateri 
repetate, înlocuirea unor 
responsabili. ș.

Pe parcursul raidului 
nostru ne-am oprit și în 
cîteva unități, de alimenta
ție publică Dacă în res
taurante ca „Cișmigiu", 
„Orizont", „Pensiunea Cir
cului". de exemplu, nor
mele sanitare se integrea
ză organic comerțului mo
dern, civilizat, există o 
puzderie de unități (des
chidem aici o listă lungă 
pentru organele inspecției 
sanitare și inspecției co
merciale : restaurantele
„Marea Neagră", „Moldo
va", „Cotroceni", „Giurgiu
lui", „Grădinița", „Opera",

de aceste „unități șoc" ale 
alimentației publice pentru 
simplul motiv că ele, da
torită „vadului" pe care-l 
au, datorită deverului co
mercial pe care-l asigură, 
„țin în spate" restauran
tele mari, nerentabile. Să 
încerce cineva să ceară 
închiderea unui asemenea 
local, și directorii I.A.P.L.- 
urilor și I.H.R.-urilor se 
bat pentru menținerea lui 
în circuitul comercial 
pînă-n pînzele albe. Inad
misibil este însă faptul că 
acești directori găsesc la fo
rurile superioare înțelege
rea și colaborarea de care 
au nevoie

Vasăzică, să recapitu
lăm : în comerț, cu toate 
asigurările date de orga
nele de resort, igiena se 
află, in multe locuri, la 
periferia preocupărilor. A- 
ceasta în timp ce asupra 
normelor sanitare veghea
ză un întreg aparat de 
control . merceologii și 
tehnologii I.A.PJL.-urilor 
(și sînt 19 în Capitală)

I.H.R.-urilor, inspecțiile 
comercială și sanitară ale 
municipiului, Inspectoratul 
Comercial de Stat Central, 
Inspectoratul Sanitar de 
Stat Central... Ce fac a- 
cești controlori de tot fe
lul, care este eficiența 
muncii lor 7 Adevărul 
este că se calcă pe picioare 
unii pe alții prin unități. 
Dar, în loc să manifeste 
exigență în controlul pe 
care-l exercită, în loc să 
imprime o atitudine de 
răspundere socială față de 
respectarea normelor de 
deservire, inclusiv a celor 
de igienă, acceptă sau pro
movează ei înșiși concep
ția îngustă, necomercială, 
a șefilor de unități : „întîi 
să ne facem planul, pe 
urmă ne ocupăm și de ce
lelalte".

Vă întrebați — cum 
ne-am întrebaț și noi — ce 
face organul chemat să a- 
pere, legal, sănătatea cum
părătorului, inspecția sa
nitară ? Se luptă cu „mo
rile de vînt". Instrumentul 
de care dispune pentru 
pedepsirea celor vinovați 
— sancțiunea — este o a- 
devărată ficțiune. Contra
venientul care plătește a- 
menda în decurs de 48 de 
ore, nu poate fi sancționat 
decît cu fabuloasa sumă 
de... 12,50 lei 1 Indiscutabil, 
actuala legislație care 
stipulează amenzile In co
merț este depășită.

Problema respectării 
normelor de igienă în co
merț este mult prea se
rioasă pentru a fi privită 
Cu blîndețe de bumeuță. 
Alături de măsurile de mo
dernizare, instituirea unui 
control sever și eficient 
din partea tuturor organe
lor de control, cu par
ticiparea opiniei publice, 
este în măsură să ridice ni
velul de civilizație al co
merțului nostru.

Combinatul.de
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR

la fabrica „Interindustrial11 Oradea

0 analiză profundă, 
dar soluțiile 

rămin in suspensie
In cele 8 luni care au 

trecut de la începutul a- 
riului, colectivul fabricii 
„Interindustrial" din Ora
dea — una din cele mai 
importante unități produ
cătoare de ulei comestibil 
din țară — a depășit pla
nul producției globale cu 
aproape 3 milioane lei, și 
cu peste 7 milioane lei pe 
cel al producției marfă 
vindută și încasată. Demn 
de relevat este că întreaga 
producție obținută peste 
plan a fost realizată pe 
seama creșterii producti
vității muncii. Cum era 
de așteptat, darea de sea
mă a comitetului de di
recție, prezentată de ing. 
M. Mihăilescu, directorul 
fabricii, a reliefat pe larg 
toate aceste succese ale 
colectivului întreprinderii, 
precizîndu-se că ele sînt 
completate și de o bună 
situație financiară. Planul 
de beneficii a fost depă
șit cu peste 2 milioane 
lei, din care 60 la sută 
sînt condiționate direct 
de reducerea prețului de 
■cost.

Concomitent, atît darea 
,de seamă, cît și partici- 
Jpanții la dezbateri au fă
cut o profundă analiză a 
deficiențelor de ordin teh
nic și organizatoric care 
mai există, insistînd asu
pra măsurilor menite să 
le înlăture în scurt timp. 
S-a subliniat că realizări
le bune din cele 8 luni ale 
acestui an au fost obți
nute adesea cu eforturi 
exagerate, cu multă, 
prea multă cheltuială de 
energie. „Sînt cazuri — 
spunea Freundlich Mihai, 
șeful' serviciului aprovizi
onare — cînd furnizorii 
de materii prime își 
schimbă de la o zi la alta 
și de la un ceas la altul 
hotărîrile. Mari greutăți 
ne provoacă și procurarea 
ambalajelor care, de multe’ 
ori, ne vin cu întîrziere 
și extrem de murdare".

Vorbitorii au arătat că 
lp/țceste neajunsuri se a- 
dtjjgă și cele generate de 
lipsa mijloacelor de trans
port pe calea ferată, ca
re — în mod Inexplicabil 
— sînt prost gospodărite. 
„Am cerut la 4 septem
brie a.c. stației Oradea să 
ne livreze 6 cisterne pen
tru ulei, dar am fost re
fuzați — spunea loan Mo- 
ga, șeful serviciului plan. 
Și aceasta, în timp ce în 
apropierea fabricii noastre 
staționau 25 cisterne de 
ulei, care nu pot fi folo.- 
site la alte transporturi".

Vorbitorul a relatat că 
fabrica întîmpină mari 
greutăți și în ce privește 
aprovizionarea secției de 
furfurol cu coceni de po
rumb. Dacă aproviziona
rea ar decurge normal, 
s-ar putea produce în plus 
mari cantități de furfurol, 
ceea ce ar determina o 
diminuare a importului a- 
cestui produs. Mulți alți 
participant! la discuții 
au subliniat că este utilă 
bunului mers al activității 
fabricii și rezolvarea pro
blemei transportului in
tern, prin achiziționarea 
de către minister a unor 
noi mijloace tehnice.

Președintele comitetu
lui de direcție al fabricii 
a arătat că, în anul viitor, 
colectivului întreprinderii 
îi- revin sarcini mobiliza
toare, cu mult sporite fa
ță de acest an. Cu deose
bire se cuvin analizate, 
încă de pe acum, toate 
resursele capabile să asi
gure o reducere simțitoa
re a cheltuielilor la 1 000 
de lei producție marfă și 
o mal bună . folosire a 
forței de muncă.

Multe, din problemele 
ce au fost ridicate, în a- 
dunare depășesc însă pu
terile de rezolvare ale 
comitetului de direcție. 
Ele nu au ajuns la 
urechile celor mai com
petente cadre de condu
cere ale ministerului de 
resort. Ing. .Ioan Geor
gescu din M.I.A., care a 
participat la adunare, a 
ascultat șl și-a notat tot 
ce s-a spus în adunare dar, 
din păcate, nu a avut ni
mic de adăugat. Subli
nia unul din vorbi
tori : „Pentru rezolva
rea unor probleme, fa
cem mereu ședințe, pro
punem, cerem dar... ni
meni n-aude". Nimerit ar 
fi fost poate ca la aceas
tă adunare să fi partici
pat tov. Mihai Ștefănes- 
cu, director general ad
junct în M.I.A., care se 
afla de mal multe zile în 
Oradea. Faptul că d-sa 
vizitase de nenumărate 
ori fabrica l-ar fi per
mis să dea răspunsurile 
cele mal bune la proble
mele ce au fost ridicate 
de adunarea generală a 
salariaților. Colectivul fa
bricii așteaptă ca aceste 
probleme să fie soluționa
te neîntîrziat de forul de 
resort din Ministerul In
dustriei Alimentare.

Aurel POP 
corespondentul „Scînteii”

la semnatele Harului
1. DAR ÎN 
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3. Șl TOTUȘI,

STUDIILE AU

FOST FORMALE

La fabrica de încălțăminte 

„Progresul“-București

Dezbateri mai 
insistente ^sppra 

unor probleme acute
Nimeni nu contestă re

zultatele fructuoase obți
nute în acest an de co
lectivul fabricii de încăl
țăminte „Progresul" — 
Buourești. După cum s-a 
precizat în darea de sea
mă prezentată de ingine- 
rul-șef, Felician Veleșcu, 
în adunarea reprezentan
ților salariaților, în opt 
luni s-au realizat peste 
prevederi 33 700 perechi 
de încălțăminte, livrîn- 
du-se la export de două 
ori și jumătate mai multe 
produse decît în tot anul 
trecut; numărul refuzuri
lor de Calitate a scăzut de 
aproape 4 ori, față de pe
rioada corespunzătoare 
din anul trecut. Să . ve
dem despre ce s-a discu
tat și ce aocent s-a pus 
pe laturile calitative ale 
activității economice.

. Subiectul preferat al 
dezbaterilor l-a constituit 
aprovizionarea tehnico- 
materială. Lucrurile au 
fost analizate pe toate fe
țele. Darea de seamă a 

. relevat că tăbăcăria „Po- 
, porul" — Ploiești, între

prinderile „Căprioara" 
din Sebeș și „Drum nou" 
din Satu Mare nu și-au 
respectat întocmai con
tractele de furnizare a 
semifabricatelor din pie
le ; Tăbăcăria minerală 
Jilava, fabricile „Stră
duința" Suceava și „Der- 
matina" — Timișoara, în
treprinderea „Muntenia" 
din Capitală au livrat 
materii prime și materia
le de slabă calitate. Maiș
trii principali Petre Mi
hai, David Alpxandru, 
Virgil Stanciu, Aurel 
Georgescu, Tache Marin 
și alți vorbitori au reluat 
tema din diferite alte un
ghiuri, au venit cu exem
ple și calcule privind 
pierderile provocate . de 
aprovizionarea neritmică 
și de slaba calitate a 
anumitor materii prime, 
materiale, accesorii și 
scule.

Evident, este bine că 
s-a discutat pe larg des
pre aprovizionarea tehni- 
co-materială. De neînțe
les este' de ce delegatul 
Ministerului Industriei U- 
șoare nu a arătat, în cu- 
vîntul său, ce anume va 
face ministerul pentru a 
determina furnizorii de 
materii prime și mate
riale — subordonați ace
luiași for de resort — să 
livreze întreprinderii ma
teriale la timp și cores
punzătoare din punct de 
vedere calitativ.

Sarcinile care revin fa
bricii „Progresul" din Ca
pitală în 1970 sînt cu 
361 000 perechi de încăl
țăminte mai mari față de 
cele pe anul în curs, fără 
să crească cu nimic spa
țiile productive ori numă

rul de salariați. Prin ur
mare, sporurile de pro
ducție trebuie să se obțină 
numai pe seama creșterii 
productivității muncii. 
E drept, în legătură cu 
acest aspect s-au făcut 
referiri în dezbateri, ac- 
centuîndu-se mai ales 
asupra necesității întăririi 
disciplinei în muncă, li
chidării absențelor ne
motivate. în lumina do
cumentelor Congresului 
al X-lea al partidului, 
s-ar fi cuvenit ca în adu
narea reprezentanților sa
lariaților să se examineze 
mult mai aprofundat re
zervele legate de folosi
rea eficientă a timpului 
de lucru, ridicarea califi
cării personalului, meca
nizarea unor operații și 
lucrări, organizarea. su
perioară . a producției și 
a muncii — domenii în 
care mai sînt multe de 
făcut în întreprindere.

Chiar și aspectele 
privind creșterea econo
micității și a rentabilității 
producției — prin micșo
rarea consumurilor speci
fice de materii prime și 
materiale,, a costurilor cu 
exploatare^' și întreține
rea utilajelor, prin lichi
darea supranormativelor, 
înlăturarea rebuturilor și 
a altor, cheltuieli nepro
ductive — ar fi meritat 
să fie mai insistent dez
bătute în adunare.

S-a discutat în adunare 
și despre activitatea în 
acest an a comitetului de 
direcție al fabricii. Mun
citoarea Zoe Vereșiu 
a relevat : „Să avem ușile 
deschise cînd mergem la 
membrii comitetului de 
direcție cu vreo chestiune 
și să fie soluționate ope
rativ problemele ridicate 
de muncitori". Ideea își 
âre tîlcul ei. Pînâ acum, 
multe din propunerile sa
lariaților legate de condi
țiile de muncă în fabrică, 
ori nemijlocit de îmbună
tățirea procesului de pro
ducție, nu au stat întot
deauna în atenția comite
tului de direcție și nu au 
fost rezolvate. Firesc era 
ca, în dezbateri, mai 
mulți vorbitori să-și spu
nă părerea asupra activi
tății comitetului de direc
ție, asupra modului în 
care își îndeplinește atri
buțiile și sarcinile ce-i 
revin, respectă principii
le muncii și conducerii 
colective în elaborarea 
hotărîrilor, soluționează 
propunerile oamenilor 
muncii.

Nicolae PANTIL1E

Sub titlul „Utilaje... decor?, se critica la ru- 
^3 brica noastră „Contraste" faptul că la Com

binatul de industrializare a lemnului din Su
ta H ceava o secție modernă, bine dotată tehnic, 

specializată în fabricarea plăcilor fibrolem- 
noase fonoabsorbante (cu o capacitate de circa 60 000 
metri pătrați pe an) funcționa mai mult cu numele, 
deoarece nu avea asigurate comenzi decît în mică mă
sură.

Receptivi la cele sesizate, tovarășii din Direcția 
generală de aprovizionare și desfacere din Ministerul 
Economiei Forestiere au răspuns ziarului. Chiar di
rectorul general adjunct, ing Virgil Bocăneală, ga
ranta că s-au depus eforturi pentru popularizarea a- 
cestui nou produs în rîndul beneficiarilor, pentru cu
noașterea caracteristicilor sale. Totodată, ni se comu
nica că a fost inițiată o discuție între Mi
nisterul Economiei Forestiere și fostul Comitet de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, dis
cuție axată pe căile de introducere a plăcilor fono
absorbante în proiectarea construcțiilor și pe îmbună
tățirea prețului lor de vînzare.

De atunci au trecut cinci luni. Cum stau lucrurile în 
momentul de față ? într-b convorbire telefonică cu 
directorul adjunct al combinatului sucevean, ing. 
Petre Ionel, am aflat că linia de fabricare 
a plăcilor lemnoase' fonoabsorbante lucrează deocam
dată la capacitatea de circa 1C0 la sută. In ce 
privește însă viitorul, directorul adjunct este mai scep
tic, pentru că, o dată cu terminarea unei comenzi la 
care se lucrează intens la ora actuală, nu se întrevăd 
alte perspective de încărcare la întreaga capacitate a 
liniei tehnologice amintite.

„Deocamdată" — ca să folosim expresia ing. Ionel 
— cei care coordonează activitatea de producție și 
desfacere a Combinatului de industrializare a lemnului 
din Suceava și-au făcut datoria și au soluționat pro
blema în suspensie. (Nu punem mare preț pe părerile 
acelora care susțin că ar fi vorba de intervenții pom
pieristice, fără perspectivă). Important este că forul de 
resort respectiv a dovedit că produsele amintite sînt 
solicitate de beneficiari. Ca urmare. Ministerul E-

SÎNT CODAȘI, DAR A
PLANURI FRUMOAS

Activitatea din agricultură se află 
într-o perioadă de maximă intensi
tate. Acum, mai mult ca oricînd se 
suprapun numeroase lucrări de 
primă importanță : recoltatul po
rumbului, al florii-soarelui, sfeclei 
de zahăr și altor culturi, însiloza- 
rea furajelor șl pregătirea terenului 
în vederea însămînțării cerealelor 
de toamnă. Desfășurarea în bune 
condiții a acestor lucrări, încheierea 
lor în perioada optimă este determi
nată de organizarea temeinică a 
muncii. Cu cîteva săptămîni în 
urmă, în fiecare unitate agricolă, 
în fiecare județ, au fost întocmite 
planuri de măsuri privind desfășu
rarea campaniei agricole de toamnă.

în județul Dolj, după cum ne in
formează tov. ing. Grigore Mazilu, 
director adjunct al Direcției agri
cole, s-a prevăzut ca recoltarea 
florii-soarelui să se încheie la 15 
septembrie, iar a porumbului la 5 
octombrie. La fel, termene precise 
se prevăd și pentru încheierea lu
crărilor de însilozat furaje, pregăti
rea terenului și semănatul cereale
lor (de toamnă. Realizările de pînă 
acum în ce privește recoltarea cul
turilor tîrzii sînt minime. Pînă la
11 septembrie din cele 12 050 hec
tare cu sfeclă de zahăr se recoltase 
3 575 hectare, ,din 24 149 hectare cu 
floarea-soarelui — 6 177 hectare, iar 
din' 125 586 hectare cultivate cu po
rumb s-a strîns recolta de pe 24 000 
ha. Față de data începerii acestor 
lucrări, realizările sînt încă mici, 
în perioada 8—11 septembrie, vite
zele medii zilnice de lucru au fost 
de 646 hectare la floarea-soarelui și 
2 061 ha la porumb, față de 2 405 și 
respectiv 5 500 hectare cît se plani
ficase. Iată deci cum una se pre
vede în planurile de măsuri și alta 
se realizează în practică. Căror 
cauze se datorește această situație ?

în majoritatea cooperativelor a- 
gricole, deși vremea recoltatului a 
sosit de mult, se constată un dema
raj lent. Pe considerentul că „mai 
este timp" în unele cooperative a- 
gricole cum sînt cele din Brabova, 
Botoșești-Paia, Pleșoi, Predești, lu
crările se amînă de la o zi la alta. 
Ritmul necorespunzător de lucru se 
datorește și slabei utilizări a com
binelor de recoltat porumb. Vineri,
12 septembrie, toate cele 5 combine 
de recoltat porumb ale I.M.A- Se- 
garcea se aflau așezate în front de 
lucru în curtea întreprinderii. „Avem 

negații de la toate cele 14 coopera
tive pe care le deservim, prin care 
se motivează că au suficientă forță 
de muncă" — ne spunea contabilul 
șef Gh. Panea. Iată care este situa
ția la cooperativa agricolă „16 Fe
bruarie" din Segarcea, una din cele 
14 pe care le amintea tovarășul 
Panea. „Ne-au cam înghesuit lucră
rile de sezon — începe Marin Olaru, 
președintele cooperativei, Avem de 
recoltat o mare suprafață de po
rumb, floarea-soarelui și sfeclă de

Ritmul lucrărilor 
agricole de toamnă 

în județele 
Dolj și Olt

zahăr. Toate au ajuns la momentul 
optim și nu știm la care să concen
trăm mai întîi forța de muncă". în 
cinci zile, în această cooperativă au 
fost recoltate numai 40 hectare din 
cele 862 cultivate cu porumb. Se 
mai poate vorbi în aceste condiții 
că nu sînt necesare combine ? Din 
contră, acestea ar elibera importan
te brațe de lucru, ar duce la creș
terea productivității și a vitezei zil
nice de lucru. Acestea sînt doar 
cîteva aspecte care ne indică faptul 
că deși s-au luat măsuri ca toți 
specialiștii din cadrul organelor a- 
gricole să sprijine și să îndrume 
direct cooperativele la efectuarea 
lucrărilor de sezon, nu peste tot ac
tivitatea acestora se face simțită.

Și în județul Olt a fost întocmit un 
plan de măsuri detaliat privind des
fășurarea campaniei agricole de toam
nă căruia nu-i poți găsi nici un cusur. 
Și unitățile agricole au asemenea 
planuri. Dar și aici ceea ce s-a pre
văzut amănunțit pe zile nu se reali
zează. Pe ansamblul județului recol
tatul porumbului s-a făcut pe 29 la 
sută din suprafețe, iar al florii-soare
lui pe 58 la sută. Există mari dife
rențe între diferite cooperative agri
cole și în> ce privește ritmul de lu- 
dru, atît la recoltare cît și la inșilor 
zarea furajelor și pregătirea terenu
lui pentru însămînțări. în timp ce 
cooperativele din zona Corabia au

într-una din secțiile uzinei „Rulmentul" din Brașov
Foto : Sorin Dan

conomiei Forestiere trebuie să persevereze în a asi
gura stabilitate și perspectivă producției de 
pJăci lemnoase fonoabsorbante. Ar fi neplăcut ca pes
te citva timp să fim din nou sesizați că la Suceava iar 
au apărut utilaje „d'ecor". Deși este vorba de produse 
fonoabsorbante, sperăm că forurile de resort respon
sabile aud bine cerința de a asigura acestei investiții 
o maximă eficiență economică.

Notam în ziarul nostru că, în 4 luni din 2 acest an, capitolul financiar al Uzinei de
utilaj petrolier din Tîrgoviște prezenta,

■ printre altele : 1,8 milioane lei cheltuieli 
neproductive, alte pierderi însemnate 

datorate celor 23 tone rebuturi de la forja pen
tru racorduri speciale, 42 reclamații făcute de bene
ficiari la unele din produsele livrate de întreprindere. 
Titlul articolului publicat la 28 mai a.c. „Morala cali
tății impune înalte calități morale" invita și obliga la 
măsuri energice în vederea lichidării cauzelor acestor 
neajunsuri.

•Care a fost reacția factorilor cu responsabilități fn 
«cest domeniu ? Neîntîrziat, forul de resort din Minis
terul Industriei Construcțiilor de Mașini — Direcția 
generală utilaj petrolier și minier ■ — sub semnătura 
directorului general, ing.' I. Chivăran — a comu
nicat redacției că aspectele sesizate în articol s-au 
analizat la uzina tîrgovișteană de către specialiștii din 
sectoarele vizate, stabilindu-se, totodată, măsuri me
nite să ducă la înlăturarea cauzelor pierderilor mate
riale și bănești. S-au dat asigurări că pentru elimina
rea rebuturilor se vor aplica o serie de modificări 
constructive la racordurile speciale, că unele repere 
se vor executa prin matrițare, că se va întări asistența 
tehnică la locurile de muncă, ținîndu-se în același 
timp cursuri de pregătire a unor lucrători și contro
lori de calitate, că, săptămînal. se va face analiza ac
tivității sectoarelor „calde", a situației rebuturilor și 
a reclamațiilor, luîndu-se măsuri corespunzătoare.

Așadar, un arsenal de intervenții, care mai de 

strîns porumbul de pe 50 la sută din 
suprafețe, la alte unități cum ar fi 
Otești, Bărăști de Vede și altele re
coltatul acestei culturi nici n-a înce
put.

Toate acestea impun ca în fiecare 
cooperativă agricolă și întreprindere 
agricolă de stat să se dozeze tot mai 
bine forțele pentru ca recoltarea cul
turilor tîrzii să se execute în terme
nele prevăzute în planurile de mă
suri și chiar mai repede dacă se poa
te. în felul acesta recolta va putea 
fi înmagazinată înlăturîndu-se pier
derile.

Grăbirea recoltării se impune și din 
alt motiv. Pe unele din suprafețele 
care se eliberează de culturile tîrzii se 
însămînțează cereale de toamnă. Or, 
în ambele județe — Dolj și Olt — 
pregătirea terenului se desfășoară 
încă in ritm anevoios. Astfel, în ju
dețul Dolj din 130 000 hectare plani
ficate a se însămînța cu cereale de 
toamnă, in sectorul agricol coopera
tist s-au pregătit doar 51 188 hec
tare, iar viteza medie de lucru în pe
rioada 8—11 septembrie a fost de 
2 599 hectare, față de 3 150 cît se pla
nificase.

în județul Olt pregătirea terenului 
pentru însămînțări s-a făcut pe su
prafețe mici — numai 36 la sută din 
plan. Este un ritm lent la o lucrare 
care trebuie făcută din vreme.

în județul Dolj, unitățile agricole 
deservite de I.M.A. nu asigură front 
de lucru, din care cauză sute 

‘de tractoare nu se folosesc la arături 
și pregătirea terenului. Vineri n-au 
lucrat peste 500. Deși s-a recoltat o 
mare suprafață de porumb și floa
rea-soarelui, aceasta nu s-a eliberat 
concomitent de coceni și vreji. Astfel 
că I.M.A. Poiana Mare, Băilești, Birca 
și Șegarcea nu pot intra încă cu plu
gurile în cîmp. Acest neajuns apare 
ca o defecțiune în organizarea mun
cii. Dacă se cunoaște acest lucru, se 
cere să se ia măsuri ca toate coope
rativele agricole să asigure, pe mă
sură ce recoltatul înaintează, și eli
berarea terenului de coceni sau tul
pini de floarea-soarelui. In felul a- 
cesta s-ar permite mecanizatorilor să 
înceapă imediat arăturile. ,

întrucît pentru însămînțarea cerea
lelor de toamnă trebuie executate în- 
tr-un interval foarte scurt un mare 
volum de lucrări, apare necesitatea 
pregătirii din timp a patului germi
nativ în condiții agrotehnice cores
punzătoare. în unele locuri se con
stată tendințe de efectuare a unor 
lucrări de slabă calitate. Bunăoară, la 
cooperativele agricole Sălcuța și „16 
Februarie" din Segarcea, din cauza 
calității necorespunzătoare, nu s-au 
recepționat unele arături. Secția Ga- 
licea Mare a întreprinderii de me
canizare Băilești a fost sancționată 
prin refacerea unor lucrări de slabă 
calitate pe contul mecanizatorilor și 
al șefului de secție. Lucrările agri
cole trebuie făcute conform regu
lilor agrotehnice, numai astfel se pot 
obține producții mari. Peste tot, unde 
se constată abateri în ce privește ca
litatea lucrărilor făcute de mecani
zatori, să se ia măsuri operative, 
în acest scop specialiștii să urmă
rească pe teren cum se execută lu
crările, să prevină efectuarea lor 
necorespunzătoare !

Planurile de măsuri privind desfă
șurarea lucrărilor agricole de toam
nă trebuie realizate întocmai, res- 
pectindu-se atît termenul de execu
tare a lucrărilor, cît și calitatea a- 
cestora. Desfășurînd activitatea de 
îndrumare tehnică pe teren, specia
liștii să nu se mulțumească să con
state deficiențele ce se semnalează, 
ci să ia măsuri operative în vede
rea înlăturării lor. întrucît în decurs 
de o lună și jumătate va trebui să 
se strîngă întreaga recoltă și să se 
însămînțeze milioane de hectare, 
este imperios necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să 
pună in centrul activității lor spriji
nirea oamenilor muncii din agricul
tură în vederea grăbirii lucrărilor a- 
gricole de toamnă.

Aurel PAPADIUC 
Gh. CTRSTEA

care mai promițătoare, mai angajante și mai eficiente, 
în plus, după cum spuneam, aplicarea lor era garan
tată de semnătura unui director general de minister. 
(Nu căutăm „nod în papură", dacă precizăm că unele 
din aceste măsuri erau sarcini curente de serviciu, o 
activitate de producție normală presupunîndu-le în 
mod firesc). Se putea, deci, trage concluzia că forul 
de resort din Mjnisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini era decis să acționeze energic pentru eradica
rea risipei și a pierderilor care, la această uzină cons
tructoare de mașini, se mențin de la un an la altul 
Ia un volum mare — umbrind rezultatele bune în alte 
domenii ale îndeplinirii planului.

Cu ce s-a soldat intervenția ministerului ? Iată da
tele consemnate în opt luni : suma cheltuielilor ne
productive înregistrate la uzina din Tîrgoviște a ajuns 
la 5,6 milioane lei, iar pierderile din rebuturi au mar
cat o ascensiune continuă, atingînd 4,2 milioane lei. 
După cum se vede, in ciuda asigurărilor date de di
rectorul general din minister, nu s-a produs revirimen
tul dorit, ci, dimpotrivă, situația a devenit și mai 
precară. Ne întrebăm ; se așteaptă bilanțul de sfîrșit 
de an pentru a se justifica inevitabilitatea cheltuielilor 
neeconomicoase 7

Referitor la nota intitulată „Studii de su- 
3prafață și puțuri secate" publicată în

„Scînteia" din 26 august a.c. la rubrica 
n „Contraste", Direcția de îmbunătățiri fun

ciare și organizarea teritoriului (D.I.F.O.T.)- 
Pitești a trimis un răspuns ziarului în care 
se arată, printre altele • „Amenajarea suprafe
țelor pentru irigații la cooperativele agricole Drano- 
văț și Găneasa, județul Olt, s-a făcut de către aces
tea, fără- studii hidrologice și fără documentații teh
nice Totuși, aceste puțuri, la probele efectuate, au 
avut .debitul necesar, fiind amplasate în lunca rîului 
Olt. Puțurile nefuncționînd din cauza lipsei de echipa
ment pentru pompare, s-au nisipat". Iată deci cu cîtă 
seninătate un organ județean de îmbunătățiri funciare 
subliniază inexistența studiilor șl documentațiilor teh
nice la efectuarea unor lucrări dificile, care cad .di
rect în atribuția sa. Puțurile respective au fost săpate 
nu numai ca să se ajungă la stratul de apă ci pentru 
ca apa să fie folosită la irigat. Pentru asta au plătit 
cooperativele respective. Or, D.I.F.O.T. trebuie să 
studieze problema sub toate aspectele. Pentru lucrări 
de adîncime sînt necesare și studii corespunzătoare, 
profunde

Prefabricatele 
în construcții
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timp cît mai scurt posibil, ministe
rele, consiliile populare care au în 
subordine fabrici de preîabricate să 
treacă la realizarea unei mai 
bune profilări și specializări a 
producției fiecărei întreprinderi, 
pe baza căreia să se poată organiza 
temeinic fabricația de mare serie, 
punîndu-se astfel capăt practicii 
neeconomice actuale cînd unele în
treprinderi produc o gamă prea 
m^re de produse, ceea ce împiedi
că folosirea rațională a' capacități
lor și a forței de muncă. Este, tot
odată, necesar ca forurile competen
te, pe baza unei cercetări temeinice 
a întregului complex de factori teh
nici și economici care influențează 
eficiența prefabricării, să stabilească 
criteriul optim de organizare a pro
ducției asupra căruia să încunoștiin- 
țeze apoi titularii de investiții, or
ganizațiile de proiectare și de exe
cuție.

Rezolvarea acestor probleme estd 
strîns legată de contribuția ce tre
buie să o aducă proiectarea în ela
borarea de noi sisteme constructive 

, și tehnologii de execuție de mare 
randament, care să înlesnească utili
zarea pe scară largă a prefabricate- * 
lor, cît și extinderea, în mai mare 
măsură, a proiectelor tip. Pe aceas
tă linie, proiectarea tip are un cu- 
vînt hotărîtor de spus, ea trebuind 
să se afle în pas cu cerințele teh
nicii moderne, atît în calculul, al
cătuirea elementelor și structura clă
dirilor, cît și în ce privește tehno
logia de fabricație. Proiectarea tip 
constituie condiția esențială pentru 
organizarea unei producții de ele
mente prefabricate de serie mare. 
Tocmai lipsa unei riguroase tipizări a 
elementeloriși obiectelor de construc
ții a determinat o scumpire a costu
lui construcțiilor executate cu ele
mente prefabricate din beton. în 
construcția de locuințe, de exemplu, 
unde tipizarea are un teren favo
rabil de afirmare, s-a ajuns la un 
moment dat ca planșeul prefabricat, 
alcătuit din grinzi • prefabricate și 
corpuri de umplutură, să fie cu 100 
la sută mai scump decît planșeul 
monolit, iar construcția în totalitatea 
ei mai scumpă cu 12—15 la sută. A- * 
tunci cînd analizele economice au 
scos la iveală aceste aspecte negative 
ale prețului de cost, au apărut chiar 
propuneri de... abandonare a prefabri
cării și de întoarcere la construcțiile 
monolit. Evident, soluția era falsă 
pentru că nu prefabricarea în sine 
era neeconomicoasă i în realitate, 
căile pe care se mergea pentru dez
voltarea acestei producții erau ne
potrivite.'

Se cuvine subliniat că prin ac
țiunea, de tipizare,., proiectele tip 
trebuie să promoveze noul, să aibă 
o eficiență economică ridicată, în- , 
trucît acestea sînt destinate unor 
volume de lucrări cu caracter de 
masă. Pentru a răspunde pe deplin 
acestui deziderat este necesară or
ganizarea temeinică și cu maximum 
de operativitate a acțiunii de expe
rimentare și apoi de producere a 
noilor tipuri de elemente prefabri
cate adoptate de proiectare. în a- 
ceastă direcție, o sarcină importan
tă revine principalilor • producători 
de prefabricate din beton care au 
datoria să treacă de urgență la a- 
menajarea în cadrul noilor unități 
de producție a unor secții pilot, do
tate corespunzător cu cadre de spe
cialitate, utilaje și fonduri.

Pentru construcțiile din mediul ru
ral soluțiile preconizate de pro- 

, iectanți trebuie să țină seama 
de necesitatea ca elementele prefa
bricate să fie neapărat de dimen
siuni și greutăți mici pentru a se 
adapta la posibilitățile de transport 
și montaj existente în acest dome
niu. In caz că se va neglija acest 
aspect, se va ajunge indiscutabil la 
situațiile consemnate cu cîțiva ani 
în urmă pe unele șantiere, cînd des
cărcarea din mijloacele de transport, 
transportul pînă la locul de montare 
și montajul elementelor prefabricate 
au determinat ca prețul de cost al 
acestora, gata puse în lucrare, să 
depășească cu mult costul lor de 
fabricație.

Organizarea transportului ș! a 
montajului prefabricatelor este un 
alt element de care depinde extin
derea prefabricării. Industria cons
tructoare de mașini trebuie să ma
nifeste deplină solicitudine față de 1 
repetatele cereri ale constructorilor 
de a li se asigura unele mijloace de 
transport adecvate, ca treilere, re
morci speciale, macarale de montaj 
mobile într-o gamă variată de tipuri 
și dimensiuni. Prin buna organizare 
a transportului și montajului se va 
putea realiza și o mai bună corelare 
a producției de prefabricate cu mon
tajul lor, aspect încă nerezolvat în 
prezent, astfel încît să fie posibilă 
desființarea depozitelor intermedi
are ; concomitent cu deteriorarea 
produselor, menținerea în funcțiune 
a acestora determină și o scumpire 
a elementelor prefabricate.

Industrializarea construcțiilor prin 
extinderea prefabricării este indiso
lubil legată și de pregătirea cadrelor, 
domeniu în care, de asemenea, se 
resimte o rămînere în urmă. La 
aceste activități trebuie să-și adu
că contribuția, în primul rînd, 
învățămintul nostru superior de 
specialitate. Pe lingă o dezvol
tare a capitolelor ,de studiu le
gate de industrializarea construcții
lor, în proiectele de an și ,de diplomă 
ale viitorilor ingineri constructori și 
arhitecți, soluțiile constructive cu 
elemente prefabricate din beton tre
buie să capete o pondere mai mare, 
pentru cp încă de pe băncile facul
tății aceștia să se familiarizeze cu 
probleme ce le ridică prefabrjcarea. 
în învățămintul tehnic, mediu și pro
fesional trebuie să se acorde o pon
dere rhai mare studiului probleme
lor producției de prefabricate. 
. Desigur, am insistat numai asupra 
acelor aspecte pe care le consider 
cardinale pentru extinderea produc
ției de prefabricate, cu scopul vădit 
de a atrage în acest sens atenția 
factorilor de care depinde direct 
industrializarea construcțiilor. Este 
timpul ca prin luarea măsurilor 
necesare să trecem, de pe acum, la 
soluționarea tuturor problemelor în 
acest domeniu. potrivit sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea al 
P.C.R.
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ÎNSUȘI...
Se spune — poate că e 

adevărat, poate că de vină 
e doar legenda care aureo
lează toate marile eveni
mente ale omenirii — că 
legea gravitației universa
le i-a fost relevată Iui New
ton de căderea unui mâr 
din pom. Savantul se afla, 
zice-se, in singurătatea 
unui parc (cu gazon en
glezesc, desigur), într-o 
deplină uitare de sine și 
de lume. Și tocmai atunci, 
un măr, un banal măr...

Adevărată sau nu, mica 
poveste își are tîlcul ei — 
foarte multe mere au căzut 
și cad pe pămînt, dar numai 
unul, unul singur, a reușit 
să stîrnească o întrebare 
fundamentală : de ce mă
rul cade din pom, dar luna 
de pe cer nu ?

S-ar părea că, la cîteva 
secole de la întîmplarea lui 
Newton, trăim azi într-o 
epocă în care toate între
bările și-au găsit răspuns, ' 
răspunsuri înregistrate, ca
talogate, fișate în biblioteci 
cu kilometri de rafturi, raf
turi de idei gata soluțio
nate. Și totuși, probabil că 
o istorie a științei ar de
monstra faptul că nicioda
tă nu s-au pu^ atît de 
multe întrebări naturii ca 
în secolul nostru, cu sin
gurele, esențialele deose
biri că, față de trecut, răs
punsurile se dau cu mult 
mai repede, iar cifra so
luțiilor eronate e tot mai 
mică.

Iată, de pildă, să ne 1- 
maginăm că privim, în
tr-o zi geroasă de iar
nă, coșul de fum al unei 
termocentrale sau hornul 
unei case obișnuite. Ce în
trebare ne-am mai putea 
pune în legătură cu un fe
nomen cunoscut de cînd 
lumea, de cînd Prometeu a 
furat focul de la zei pen
tru a-1 dărui oamenilor ? 
Și iată că am întîlnit doi 
ingineri care și-au pus o 
întrebare simplă, de o tul
burătoare simplitate : „De 
ce să mărim entropia — 
sau, cu alt cuvînt — tem
peratura Universului, pe 
banii noștri ? De ce să se 
piardă în atmosferă o par
te substanțială din focul 
care duduie în cuptoare sau 
în sobe ?“ v

Dacă în secolul lui New
ton întrebările mai puteau 
„pica" din senin, în epoca 
noastră ele apar, în 99 la 
sută din cazuri, dintr-o 
stringentă necesitate : pro
gresul tehnic, dezvoltarea 
accelerată a industriei și 
a științei. O atare necesi
tate a impus întrebarea de 
mai sus, precum și găsirea 
răspunsului optim, un răs
puns concentrat în patru 
litere : GAMA, Patru li
tere în care se conden
sează cîțiva ani de cerce
tări și experimentări,, dru
mul; lung de la apariția i- 
deii la finalizarea ei in
dustrială, și Ia încununarea 
unui premiu internațional.

Intr-adevăr, GAMA (Ge
nerator Automatizat Mul- 
tifocar de Apă — caldă sau . 
fierbinte) a primit în acest 
an la Salonul de invenții 
de la Bruxelles, în com
petiție cu alte 1 000 de in
venții din 21 de țări, me
dalia de aur a salonului și 
distincția suplimentară cu 

■ placheta de onoare. Auto
rii lui GAMA — pe care-1 
puteți vedea, de altfel, în 
Expoziția „România 1969“ — 
sînt inginerii Ion Berindan, 
șeful colectivului de studii 
termoenergetice al filialei 
din Cluj a Institutului de 
fizică atomică, și Eugen 
Radu, șeful serviciului de 
proiectări mecanice al In
stitutului de fizică ato- 
mică-Bucureștf.

— Era prin 1961-62, își 
amintește inginerul Berin- 
dan. Se punea atunci pro
blema realizării unei insta
lații de încălzire necesară 
procesului separării izoto
pilor stabili.

— Ar fi existat trei so
luții, precizează inginerul . 
Radu. Puteam adapta un 
cazan obișnuit de calorifer, 
puteam să cerem unul din 
import, sau, a treia posi
bilitate, să transferăm a- 
ceastă sarcină unui insti
tut de specialitate.

— Și totuși, ați adoptat 
a... patra soluție ! De ce 1 
Ce v-a împiedicat, în fond, 

- să luați un cazan obișnuit 
de calorifer ?

Berindan : Nu era fru
mos în contextul unei in
stalații moderne...

— în ce sens „frumos" ? 
în sensul vizual al cuvîn- 
tului ?

Radu : Estetica in știin
ță și tehnică este alta de- 
cît în artă. Așa cum in ma
tematică există demonstra
ții elegante, există și în 
tehnică o eleganță de func
ționare care implică efi
ciența.

Berindan : La un mo
ment dat devin supărătoa
re unele aspecte învechite 
ca funcționalitate, deci : 
write, Se adaugă, de ase
menea, sentimentul neplă
cut — costisitor materiali
cește — că pentru un lucru 
dificil trebuie să apelăm 
la alții. Se punea, deci, pro
blema propriei noastre 
competențe.

Așadar, cei doi inventa
tori au pornit de la ideea că ■ 

i „frumosul" nu poate și 
nu trebuie să coexiste cu 
„urîtul". E o idee din do
meniul esteticii ? Numai 
aparent, pentru că mobi
lul ei avea un caracter pro
fund etic, frumusețea fiind 
înțeleasă nu sub aspect ex
terior, ci funcțional — o 
frumusețe tradusă in ecua
țiile precise ale randamen
tului și eficienței. într- a- 
devăr, frumusețea acestei

' invenții constă în perfor
manța ei : transformarea 
combustibilului în căldură 
utilă atinge valori maxime 
în tehnica mondială — 
90—94 la sută. Deci, utilul 
este și frumos, ca in cele-

brul vers horațian pe care 
inginerul Radu îl scandează 
în latinește ca o ilustrație 
la discuția noastră. (Ingine
rul Radu, care, cu părul 
grizonat, lasă impresia 
că-și poartă cu mîn- 
drie adolescența spre vîrsta 
semicentenară, în vreme 
ce inginerul Berindan, cu 
ochi vioi, mai puțin medi
tativi, tuns scurt, sugerea
ză o tinerețe activă, tine
rețea finalizatorului). '

Dar, numai dintr-un de
ziderat, fie el etic sau es
tetic, nu se naște o inven
ție. Simpla dorință de „a 
nu mări entropia Universu
lui" nu era. de ajuns. Do
rința e o categdrie senti
mentală, realizarea trebuie 
să intre pe făgașul rațio
nalului, cu cortegiul <său 
de probleme teoretice și 
practice, generale și parti-

9

colectivul ei voia să de
monstreze că poate „re
naște", că poate intra în 
frontul tehnicii moderne. 
Deși au fost admonestați 
că se ocupă de subiecte 
„exotice", au făcut pentru 
cazanul GAMA ventilatoa
re și elemente de auto
matizare, deci lucrări . de 
înaltă specializare.

Așadar, o idee, o In
venție poate modifica 
ținui unei uzine, al 
grup de oameni ?

Radu : Desigur. De 
scurta istorie a cazanului 
nostru este istoria ciștigă- 
rii, pasionării, entuziasmă
rii unui lanț de oameni 
pentru o idee.

Un lanț uman care preia 
o Idee ca pe o ștafetă, 
dueînd-o mai departe, pînă 
la ultimele ei consecințe, 
pînă la finalizare — iată o

des- 
unui
fapt,

ADEVĂRATA
FRUMUSEȚE
a une

de

an-

culare, abstracte și indus
triale.

— Ce anume a favorizat 
apariția ideii, deci primul 
pas spre realizare ?

— într-un institut
cercetare se poate
șansa unei piste noi, 
dite. Aveam libertatea
ticipării, afirmă inginerul 
Radu.

— Anticiparea presupu
nea riscuri ?

Berindan : întotdeauna
există cîteva procent-, de 
eșec atunci cînd e vorba de 
o invenție.

Radu : Explicabil. Numai 
Pallas Athena a ieșit din 
capul lui Jupiter perfectă.

— Au «existat momente 
de criză, puncte de răs- 
pîntie ?

Radu : De 
ori/ ■ ‘'

Berindan : 
tățile noastre 
depăși. Am avut sprijinul 
ferm al conducerii institu
tului și al uzinei de re
parat material rulant „16 
Februarie" din Cluj. O u- 
zină care în 1970 va îm
plini un secol de activita
te. Poate tocmai de aceea

duce la realizarea unei idei, 
mai bine să nu iasă la lu
mina rampei pentru că ris
că să compromită nu nu
mai proiectata invenție, ci 
chiar noțiunea de inventa
tor. Esențială este finaliza
rea, fără de care ideea 
poate muri nenăscută.

...La centrala termică a 
Institutului de fizică ato
mică — București prima 
baterie de cazane GAMA 
este o realitate. Aspectul 
lor e modern, estetic, „e- 
leganța de funcționare" 
este evidentă chiar și pen
tru un neinițiat, volumul 
redus, greutatea mică, deci: 
economie de spațiu și de 
metal în condițiile unui 
randament maxim — toate 
acestea constituie elemen
tele acelui „frumos" indus
trial despre care vorbeau 
inventatorii. „Nici un ma
terial j special, nimic din 
import" — precizează cei 
doi ingineri. în schimb, a- 
tit ideea cîf și materializa
rea ei pot deveni obiect de 
export. Pină în prezent in
venția a fost înregistrată 
ca brevet în 10 țări, printre 
care se numără Anglia, 
Canada, Japonia, Polonia, 
S.U.A.

Nu, ideea n-a murit pen
tru că avea ingeniozitatea, 
calitatea, valoarea vitală a 
transformării în fapt, în 
realitate; pentru că a ciș- 
tigat, a pasionat acel „lanț 
uman" care -și-a- însușit-o 
luptînd. pentru afirmarea 
și finalizarea ei. De aceea, 
cei doi inventatori subli
niază sprijinul pe care l-au 
primit de la Mihai Bălă- 
nescu, inginer-șef al I.F.A., 
de la Pavel Bekesi, ingi
ner-șef al uzinei „16 Fe
bruarie" din Cluj, din par
tea unui întreg șir de oa
meni — de la directori din 
ministere și pînă la maiștri 
și șefi de echipă.

Nu, ideea n-a murit și 
nu putea să moară pentru 
că cei doi inventatori au a- 
vut, în afara inteligenței, 
talentului, cunoștințelor și' 
perseverenței lor — liberta
tea anticipării. Dar, ce este, 
îrt. .fond, libertatea, decît, 
așa cum o definește filo
zofia marxistă : necesitate 
înțeleasă ! Libertatea anti
cipării este, de fapt, nece
sitatea anticipării, obliga
ția de a vedea mai depar
te, dincolo de limitele pre
zentului, de a perfora cu 
sfredelul Ideii zidul cunoș
tințelor actuale, zidul cu
noașterii rutiniere. Idee în 
care luciditatea se împle
tește cu îndrăzneala, cal
culul riguros cu fantezia.

Necesitatea anticipării 
este un dat al epocii ac
tuale, o lege nescrisă a 
progresului în toate dome
niile vieții noastre economi-

CELE DOUA TĂIȘURI

ALE SUBIECTIVISMULUI

foarte multe

Cu posibili- 
nu le puteam

imagine de o indescripti
bilă frumusețe etică.

— Există un mod organi
zat, planificat de a aborda 
o idee, există foruri spe
cial create pentru a trans
pune în fapt o invenție, 
reia discuția ing. Radu. De 
ce vorbim, atunci, despre 
relațiile între oameni ? 
Pentru că, în ultimă in
stanță, ele hotărăsc totul.

Berindan : O idee nouă 
nu învinge de la început. 
Personal consider că 70 la 
sută din eforturile noastre 
au fost pentru pledarea 
ideii.

— înseamnă, deci, că In
ventatorul . trebuie...

Radu : ...să fie un misio
nar al ideilor sale. v

— Cum ar trebui șă âțja-\' ce și sociale, este o necesi
te, după dv„ un mic cod trite. subliniată,. cu forță și 
pentru uzul inventatorilor 7 ■.;.prĂgnanțâ, în , documentele .

Berindan: Daca vrea;-'1'''---------«-»
să-și realizeze ideea, un in
ventator trebuie să aibă în
credere în ea, perseverență 
și răbdare. Să știe că de
vine robul acestei idei care 
nu-l mai lasă să 
liniștit. •

Radu : Dacă nu 
de la bun început 
tea mare de energie care

trăiască

Congresului al X-lea al 
partidului, care anticipea
ză liniile de dezvoltare a- 
patriei socialiste în urmă
torul deceniu cu o certitu
dine inginerească; cu o în
drăzneală sigură izvorîtă 
dip hotărîrea, avîntul 
competenta întregului

Paul DIACONESCU

Cazul are, ca de obicei, un anumit 
„Istoric". începînd din anul 1966, după 
prealabile cercetări pe teren, ing. 
Vasile Strungă întocmește, o serie de 
referate tehnico-științifice și propune 
unele măsuri capabile, după opinia 
sa, să îmbunătățească substanțial ca
litatea lucrărilor ce se execută de 
.către Direcția Regională de Drumuri 
și Poduri din Iași. Directorul Andrei 
Constantin își mai afirma încă, re
cent, cu aplomb, punctul de vedere :

— Propunerile inginerului Strungă 
sînt simple vise ! Teorie pură. Să vi
sez pot și eu, dar n-am timp, noi 
avem aici mica noastră gospodărie 
(ce sens are acest, cuvînt — subliniat
— în gura directorului D.R.D.P. Iași, 
se va vedea ceva mai'încolo). De 
fapt, cearta noastră a început de la 
problema nisipului...

„Argumentația" ing. A. Constantin 
suna cel puțin ciudat, dacă avem în 
vedere faptul că „visătorul" este au
torul unor comunicări prezentate la 
diferite sesiuni științifice, precum și 
al unui studiu intitulat „Durata de 
exploatare a drumurilor cu îmbrăcă- 
minți asfaltice" (publicat în 1968 de 
revista „Construcții în transporturi4), 
în care se fac referiri extrem de mi
nuțioase cu privire la șoselele Mol
dovei, adică exact asupra zonei de 
responsabilitate a celui care nu vrea 
să vadă, nici să audă, ’ ci susține 
morțiș :

— Utopii I De la bun început el a 
mers pe teren, a scos tot felul de 
date și s-a pornit să ne „bubuie" 
(expresia îi aparține inginerului A.C.
— n.n.) că drumul nu ține din moti
vele astea și alea, sau că grosimea 
e prea mare față de cerințe, sau că 
stas-urile nu-s integral respectate Ia 
nisip etc. Și cînd un om îți face 
teoria chibritului, îl trimiți pe cîteva 
luni — așș cum am procedat — pe 
teren, acolo de unde se scoate ni
sipul, să rezolve el chestiunea. S-a 
întors așa cum a plecat...

Adevărul este însă că A. Constan
tin nu l-a trimis pe V. Strungă la 
balastieră, în speranța că acesta va 
reuși să facă ceva, căci n-a colaborat 
cu el in vreun fel, nici cu 
ceilalți, dorind parcă, mai ales, 
să aibă... dreptate, decît nisip 
de o calitate mai bună. Aici se 
înfruntă, în fond, două moduri — 
principial apuse — de a judeca : unul
— îngust, practicist, de cm dornic să 
„lasă bine" anul ăsta, că pînă la anul 
să fim noi sănătoși, vedem ce se mai 
întîmplă | altul — exigent, întemeiat 
științific, în care teoria încearcă să 
fecundeze producția, nu s-o îndepăr
teze de realitate. De fapt, modul 'deț 
gîndire al inginerului A. Constantin

• este profund viciat de subiectivism, 
ceea ce duce, inevitabil, la abuz, la 
rezolvări administrative, nu la discuții 
creatoare, la schimburi de opinii. 
Astfel,» atunci cînd același subaltern 
„incomod" publică studiul amintit 
mai sus. dezvăluind anumite lipsuri 
care, o dată înlăturate, ar 
indiscutabil, la o revitalizare 
cii, în sectorul respectiv, 
vede în asta nu o mînă de 
ci un atac „personal".

fi dus, 
a mun- 
celălalt 
ajutor,

acceptă 
cantita-

Nedumeriți, contrariați asistăm 
uneori la drame provocate de ingra
titudinea urmașilor care au aruncat 
peste bord orice urmă de sentiment 
filial, orice îndatorire morală și 
materială față de cei care i-au adus 
pe lume, i-au crescut și le-au deschis 
larg porțile vieții. I-am spune „inca
lificabilă" acestei atitudini dacă ea 
n-ar purta totuși o puzderie de cali
ficative dezonorante Opinia publi
că le aplică pe merit ori de cîte ori 
se ciocnește de cîte un ingrat care 
îndrăznește să nesocotească una din
tre cele mai simple și mai ferme o- 
bligații pe care umanitatea și le-a a- 
sumat, de la începuturile ei. Prin ce 
„accident" își poate .pierde cineva 
acest simț moral ? Care pot fi împre
jurările excepționale care să explice 
abandonarea părinților?

Pe Simion Boșca, din satul Cehei 
— Șimleul Si’vaniei, l-am găsit în 
fața casei, sprijinit în toiagul care-1 
ajuta la mers. Casa — două camere 
de lut, gata să se dărîme. Sub ta
vanul ei nu poți sta în picioare. Im
presia este și mai apăsătoare dacă 
privești,, prin, comparație, în curtea 
vecinilor : două case înalte, din că
rămidă, acoperite cu țiglă. Sînt ca
sele copiilor lui... Ne revin în minte 
cîteva fragmente din scrisoarea pri
mită la redacție : „Am 81 de ani, so- 

I ția mi-a murit de 13 ani și, de cîtva 
timp, sînt bolnav. Am crescut patru 
copil — trei băieți și o fată. Azi 
nu-mi deschid niciodată ușa ; fiul 
meu cel mai mie, care este inginer la 
Cluj, a venit în sat acum trei săptă- 
mîni ; cînd i-am arătat cum trăiesc, 
tot el s-a supărat pe mine și... dus a 
fost. Le-am cerut să pună mînă de la 
mînă, să-mi încropească și mie un 
ajutor..."

Cu reproducerea acestor fragmen
te am început de altfel discuția cu 
fiecare din frații Boșca — „pruncii

mei", cum II alintă încă bătrînul 
Să-i ascultăm :

Simion Boșca-junior, inginer, pro
fesor la Grupul școlar auto Cluj al 
Ministerului Transporturilor ;

— E adevărat și e trist... o duce 
greu (evită subiectul propoziției). Eu 
sînt de acord să-1 ajut, dar să-l ajute 
și ceilalți ; altfel nu I Dacă sînt ceea 
ce sînt, nu tata m-a ajutat. Ceilalți 
au beneficiat de pe urma lui, le-a 
dat pămînt. Ie-a dat bani, eu n-am 
luat nimic. Acum tot ei îl montează 
împotriva mea. De luat, au luat, acum 
le e greu la dat..

— Ați fost la tata în casă ? Ei, să 
stai întie doi copii și să arăți în halul 
în care arată el sau să spui că rabzi 
de foame, o faci numai din rea cre
dință !... (? 1)

— Cum adică ?
— Nu vrea să fie îngrijit. Eu nu 

cred că fratele și sora mea (e vorba 
de Ion Boșca și de Maria Chiș) nu-1 
Îngrijesc ; numai că bătrînul nu vrea.

In încercarea lui șubredă de a-și 
justifica egoismul atroce, ingratitu
dinea față de propriul părinte, omul 
acesta a dat buzna'pe terenul absur
dului

Cu ce ajunge să se ocupe, pînă nu 
de mult, și astăzi încă, ing. V. Strun
gă ? O declară el însuși: „Pînă la 
sfîrșitul anului 1967 mă ocupam de 
activitatea laboratorului, de contro
lul de calitate și, oricum, aveam o 
oarecare activitate tangențial știin
țifică. Acum am alte sarcini : întoc
mirea de autorizații și avize, întoc
mirea situației consumurilor de ma
teriale, precum și întocmirea de alte 
situații... Dintr-o muncă activă, dusă 
pe teren și în laborator, ani o muncă 
relativ pasivă, de birou". Dac-ar fi 
fost doctorand în filologie, să zicem. 
V.S. s-ar fi putut mulțumi, eventual, 
cu studiul teoretic, la bibliotecă și 
acasă. Dar un inginer de drumuri și 
poduri are nevoie nu numai să par
curgă bibliografia, ci și... drumurile. 
Directorul A. Constantin știa perfect 
de bine asta, căci și el își dă... docto
ratul în aceeași specialitate. „Ase
menea probleme — preciza A. C. în- 
tr-una din necruțătoarele sale apos
tile — privind pregătirea tezei de 
doctorat nu cad în sarcina unității și 
nici a mea personal".

Dar ce anume ceruse doctorandul 
tn cererea sa ? „Vă rog să aprobați 
a mi se asigura condiții pentru a-mi 
lucra teza de doctorat. Aș vrea, să 
încep realizarea unor observații și 
încercări pe teren și tn laborator. 
Titlul tezei ar urma să fie : „Durata 
de exploatare a drumurilor". Dacă 
aveți o temă mai potrivită, care poate 
fi de nivelul unei teze de doctorat 
și, în același timp, utilă pentru acti
vitatea unității noastre, mă declar de 
acord să iau în considerație o pro
punere corespunzătoare".

— N-aveți nevoie aici, la D.R.D.P.- 
Iași, de o cercetare de nivel științific 
privind durata exploatării drumuri
lor ce vă cad tn sarcină ?

— Noi facem producție, nu cerce
tare ! — ne răspunde directorul.

Poziția sa apare evident retrogra
dă, căci nimeni n-ar fi avut ceva 
împotrivă ca la D.R.D.P.-Iași, parale! 

. cu producția — și tocmai pornind de 
la datele ei prețioase — să se stu
dieze diferitele aspecte științifice ale 
problemei.

Intrebîndu-1 direct, pe ing. A. C. 
dacă nu i-ar fi putut crea aseme
nea condiții de cercetare — cu scop 
practic — și inginerului V. S„ am 
primit răspunsul :

— Asta ar fi .Însemnat, tn cazul 
lui, să fac o favoare. Și cum m-aș 
fi arătat eu, după aceea celorlalți, 
dacă îi cream lui o situație spe
cială..? ....

Tn primul- rînd, o precizare c nu-i 
vorba de nici o situație specială. 
Pofnliid de la interesele generale^ 
preocupîndu-se de stimularea unor 
energii și capacități reale, un condu
cător de întreprindere poate să in
staureze, fără temerea că „favori
zează" pe cineva, un climat de mun
că pe măsura specialității omului în 
cauză; astfel îneît, acesta să con
tribuie, tocmai prin calificarea sa 
înaltă, la bunul mers al producției. 
OMUL POTRIVIT LA LOCUL PO
TRIVIT — iată un deziderat obiec
tiv, care ține de dezvoltarea multi
laterală a societății noastre socia
liste.

Dar poate că temerea de a nu 
nedreptăți pe cineva din subalternii
săi, favorizîndu-i pe unii în detri
mentul altora, să fi constituit real
mente explicația lipsei de înțelegere 
pe care A. C. a manifestat-o față 
de V. S. ? La ora la care rostea, cu 
deplină seninătate, cuvintele „cum 
m-aș fi arătat eu, după aceea, ce
lorlalți, dacă-i cream lui o situație 
specială", abia fusese sancționat cu 
„vot de blam cu-avertisment" pe li
nie de partid și cu „mustrare cu 
avertisment" de către ministerul tu
telar, pentru săvîrșirea unor „grave 
abateri de la disciplina de partid și 
de stat, generate de abuzuri în func
ția pe care o deține".

Iată cîteva fapte : a încadrat 5 
(cinci) neamuri de-ale sale (soră, 
cumnați, văr), în diverse funcții ; a 
aranjat ca fosta locuință a unui sa
lariat de-al său, care a căpătat ia 
iuțeală un apartament nou, să-i fie 
repartizată unei subalterne de-a lui, 
adică... cumnatei (implicit fratelui

s-a mai făcut nimic. De ce să constru
im pentru Ion ?

Excelent motiv de a nu-și lua „o 
greutate pe cap". Din moment ce fra
ții se ceartă, conștiința filială poate 
adormi împăcată I

Ion Boșca, membru cooperator ; lu
crează la gaterele C.A.P.-ului și nu 
cîșt.igă rău.

— De dat Un blid de mîncare, îi 
dau (observați filantropul !). Ti dau 
și eu, îi dă și sor-mea, Maria. Traian 
și Simion nu-i dau mai nimic. Noi îl 
îngrijim.

— Am văzut...

stețea unui tată
L-am privit cu stupoare. N-a moș

tenit de la părintele lui „decît" 
viața și numele, n-a primit „decît" 
tot ceea ce l-a ajutat să ajungă pînă 
aici.. Merită pentru atîta lucru să 
se considere dator ? După opinia e- 
goistă, mercantilă a lui S Boșca jr. 
raportul dintre părinți și copii ar fi 
cam următorul : părinții trebuie să 
dea naștere la copii, ■ să facă în ei 
„investiții" cît mai grase care să con
stituie ulterior un fel de rezerve, un 
C.EC. pentru bâtrînețe. Iar copiii nu 
sînt datori să „restituie" părinților 
decît strict proporțional — atît cît 
și în măsura în care li s-a dat. Clar, 
negustorește...

Traian Boșca, magazioner la 
I.A.P.L. Șimleul Silvaniei :

— Dar dv. personal îl ajutați cu 
ceva ?

— Eu nu am, ca să zic așa, nici 
o obligație, dar tot îi dau ba una, ba 
alta...

Alt contabil al sentimentelor... Alt 
fiu care, tot așa, a venit pe lume din- 
tr-odatâ : mare și... magazioner. Și, 
firește, „n-are nici o obligație".

Maria Chiș, fiica. E casnică. Soțul 
ei cîștigă în jur de 1 800 lei lunar ; 
au un. singur copil.

— Eu nu pot să-mi iau o greutate 
pe cap (expresiile, subliniate de noi 
în dialogurile anchetei, trădează 
mentalități...) ; n-am banii mei. £ a- 
devărat, Simion a vrut să-i constru
iască o căsuță. Numai că frate-miu 
Ion a zis să-i rămînă lui 'și casa asta 
nouă. Atunci Simion n-a vrut și nu

— Da ? I (Surprins că știu adevă
rul).

Da, am văzut... Cînd l-am vizitat 
pe bătrîn, nora și fiica tocmai spă
lau.. Spălau în fața caselor lor ară
toase, bine îngrijite, clădite în ogra
da bătrînului. Rufele oătrînului ză
ceau însă undeva pe fușteiul unei 
scări; nu se atinsese nici una de ele. 
Viața își are. amănuntele ei crude...

— Pînă la urmă n-am avut ce fa
ce : cu doi din ei, cu Ion și cu Traian, 
am mers in judecată — spune bătrî
nul O mîncare mai primesc de la 
Ion sau de la Maria. Cîteodată se sfă
desc între ei și atunci îmi dau mai 
mult. Se .grozăvesc" Altădată însă 
nu-mi dau deloc. Nu poți ști niciodată 
ce au de gînd. De asta am mers în 
tribunal...

*

său) ; fostului șef al Spațiului loca
tiv din Roman i-a impus să-i repar
tizeze un apartament, din cota 
D.R.D.P., altui cumnat de-al său 
care, culmea, deși prin natura mun
cii sale ar fi trebuit să lucreze la 
Iași, locuia permanent la Roman ; 
A. C. și-a garat autoturismul per
sonal In garajul instituției, deși exis
ta un ordin expres al ministrului ’ 
adjunct care interzicea acest lucru, 
obținînd o aprobare (nevalabilă) din 
gartea unui- director neavizat în pro- 

lemă ; a achitat costul garării ma
șinii proprii abia în momentul în 
care a început anchetarea activității 
sale (și atunci cu... zgîrcenie, sirrtbo- 

' lie, doar pe cîteva luni, total 96 lei, 
susținînd că în rest mașina a stat 
sub cerul liber); a . transformat o 
pivniță a Direcției regionale, con
struită pentru a adăposti carburanți, 
într-un depozit personal de alimen
te : damigene cu vin, saci de grîu, 
carne de porc, mere etc. 1

Așada.r, acesta-i omul care lua în 
brațe principiul echității ! Nu e de 
mirare Că, într-un asemenea climat, 
au apărut prozeliți de același tip, 
ca de pildă, Ion Muraru, inginerul 
șef al D.R.D.P.-Iași care, aflat într-o 
deplasare în provincie, a mai făcut 
și un mic... ocol prin străinătate. în- 

' ser- 
ca 

sin- 
și-a 

, . . uni-
. tații,’ alimente și vin. Pe semne că 

la toate acestea se referea A. Con
stantin cînd ne vorbea despre „mica 
noastră gospodărie", încercînd _ să 
mascheze fața nocivă a subiectivis
mului sau : pe de-o parte abuzuri, 
toleranță, cocoloși re, pe de altă 
parte stoparea celor care-și pun la 
inimă interesele generale, a ideilor 
care pot înlătura stagnarea și pot fi, 
cit de cit, importante pentru pro
gresul domeniului respectiv de acti
vitate. Desigur, nu încercăm să 
idealizăm în nici un fel lucrurile și 
de aceea ținem să precizăm că — 
pînă nu de mult — exasperat de 
veșnicele persecuții și înjosiri, ingi
nerul V. Strungă întrecea ...și el mă
sura în discuții și chiar în rapor
turile cu acei care nu-1 înțelegeau. 
In urmă cu cîteva luni, fiind discu
tat stilul său de muncă, V. S. s-a 
ales cu două sancțiuni.

Faptele înfățișate ridică o serie de 
întrebări : cum de-a fost îngăduit 
atita timp climatul- bunului plac la 
D.R.D.P.-Iași ? Cum au acționat co
muniștii, organizația de partid (se-. 
cretar ; ing. Radu Ștefănescu), de 
v.reme ce a fost-.necesară, acum cîte
va luni;-intervenția directă a Comi
tetului Județean de partid Iași pen
tru sancționarea lui A. C. ? Dacă s-ar 
fi acționat cu hotărîre, creîndu-se 
un climat propice confruntărilor de 
opinii, mai mult ca siguri că s-ar fi 
pus capăt prompt, o dată pentru tot
deauna, subiectivismului generator 
de nereguli și ilegalități de tot felul.

Toleranța și cocoloșirea au venit 
chiar de la forul tutelar (fostul 
M.T.A.N.A.), unde am găsit un bogat 
material și asupra altor nereguli, pe 
care însă nu le mai cităm în între
gime, din lipsa de spațiu (un singur 
exemplu : nereguli de ordin finan- 
ciar-contabil, avînd ca rezultat acor
darea de premii, în mod ilegal, în 
valoare de 66 100 lei) Există și o re
zoluție, din urmă cu trei ani, a con
ducerii ministerului : „Să fie schim
bat (este vorba de ing. A Constan
tin — n.n.) din funcția de director. 
A tratat Direcția regională ca pe o 
proprietate personală". 
FOST SCHIMBAT I 
„îmblînzit" 
parcurs.

...Socotim 
trei ani de 
se vor lua 
să curme 
directorul 
totodată, 
care l-au 
tratînd subiectivismul cu o subiecti
vitate vinovată.

casînd, la întoarcere, diurna de 
viciu pentru întreg intervalul ; 
și ing. Aurel Strat (președintele 
dicatului de întreprindere) care 
pus și el la păstrare, în pivnița

POȘTA 
PAGINII
TEMELIE ȘUBREDA

Comitetul municipal Cluj al 
P.C.R. ne înștiințează că ingi
nerul Vasile Vlad (vizat de ar
ticolul „O casă zidită pe abuz 
și necinste") a fost scos din 
funcția de director tehnic al 
întreprinderii 9 construcții. S-a 
dispus anchetarea cazului de 
către organele procuraturii. 
(Fapte cunoscute, de altfel, la 
data apariției articolului).

Analiza făcută de comitetul 
municipal de partid a stabilit 
că organizația de partid din în
treprindere a adus un aport .la 
descoperirea abaterilor săvîrșite 
de ing. Vlad, dar că secretarul 
comitetului — tov Claudiu Săl- 
cian — și alți membri ai comi
tetului s-au mulțumit să-i „a- 
tragă atenția" directorului asu
pra' faptului că -face manopere 
ilegale și s-au declarat satisfă- 
cuți de asigurările verbale ale a- 
cestuia că totul ar fi „legal și în 
regulă". Secretarul și membrii 
comitetului de partid au fost cri
ticați pentru lipsă de vigilență 
și de fermitate în apărarea avu
tului obștesc.

JOCUL DE-A SANCȚIU

NEA S-A TERMINAT

în ziarul „Scînteia" din 4 iu
nie 1969 a apărut articolul inti
tulat „Jocul de-a sancțiunea", 
care se referea la cazul lui Me- 
leșcan Spiridon, salariat al Uzi
nei de cauciuc djn cadrul 
Grupului Industrial Borzești.

Vă informăm că ținînd seama 
de abaterile repetate de la disci
plina muncii ale salariatului Me- 
leșcari Spiridon, conducerea u- 
nității i-a desfăcut contractul de 
muncă. Considerăm că prin scoa
terea din cadrul colectivului de 
muncă a acestui element certat 
cu disciplina, problema analiza
tă s-a rezolvat.

V. ARDELEANU
prim-secretar al Comitetului 
municipal Gh. Gheorghiu-Dej 
al P.C.R.

CECUL IN ALB

VA FI COMPLETAT

Dar N-A
Rezoluția s-a

— de neînțeles — pe

că, de astădată, după 
meandre neprincipiale, 

în sfîrșit măsuri menite 
subiectivismul instaurat de 

Andrei Constantin. Și, 
măsuri împotriva acelora 
sprijinit și 1-âu încurajat,

Mihai STOIAN

Imaginați-vă procesul. Un părinte,
care numai el știe cum a crescut pa
tru ' copii, cere determinarea forțată 
a copiilor săi — ajunși de acum la 
situații prospere — să-și îndeplineas
că o datorie morală elementară : a- 
ceea de a-și-întreține părintele. Cu 
ce argumente se apără împricinații ? 
Evident, nu pot rosti nici măcar un 
cuvînt de apărare fără să-și adîn- 
cească și mai mult vinovăția. Există 
vreo instanță,-legală sau morală, dis
pusă să accepte meschinele calcule 
care încearcă să justifice negustoreș
te egoismul, să „deconteze" deficitul 
omului lipsit de inimă ? Pentru că 
nimic nu justifică, nimic nu 
„decontează" yina de a lăsa fără cel 
mai mic sprijin pe cineva căruia, de 
fapt, îi datorezi totul. Pe de altă par
te, a oferi părinților o bâtrînețe li
niștită și omenească, nu este un -act 
facultativ, benevol — așa cum au în
cercat să insinueze fiii cu care am 
stat de vorbă. Este o datorie sacră 
și face parte dintre obligațiile morale 
a căror nesocotire te scoate în afara 
umanității !

Legile statului nostru Incriminează 
astfel de atitudini rapace și nu ne 
îndoim că, în cazul de față, autorită
țile din județul. Sălaj vor lua măsuri 
împotriva egoismului „susținătorilor 
legali". Dar, îndeosebi pe acest ța
rini, un rol profilactic de primă im
portanță este menit să-l joace inter
venția promptă, energică a opiniei 
publice, chemată să înăbușe în fașă 
manifestările de rapacitate, de dezu
manizare. Este răspunsul pe care-1 
așteptăm și în rezolvarea altor cazuri 
asemănătoare sosite la redacție. îna
inte de a ajunge sub incidența severă 
și dreaptă a paragrafelor legii, astfel 
de mentalități trebuie veștejite, su
puse oprobriului public, al tuturor 
celor care văd în mercantilismul in
gratitudinii stafia unei „morale" so
ciale înmormîntate.

Titus ANDREI

In legătură cu articolul „Ce
cul în alb dat. infractorului," vă 
facem cunoscut că faptele sem
nalate au stirnit indignarea le
gitimă a opiniei publice din O- 
dorheiu-Secuiesc.

Conducerea cooperativei „Vo
ința" a încheiat contracte cu 
persoane speculative, de alt
minteri, străine de oraș ; în lo>.„ 
cui serviciilor prevăzute în cor' 
tract, speculanții au început;®/ 
„plaseze" mărfuri — baticuri — 
prin încălcarea instrucțiunilor 
UCECOM.

Am trimis cazul în ancheta
rea organelor penale. Se aș
teaptă rezultatul cercetărilor. 
Au primit „avertisment" sau 
.admonestare publică" mai 
mulți tovarăși din conducerea 
cooperativei, printre care și 
președintele, Sandor Ioan. 
Biro Dionisie nu a mai fost re
ales ca vicepreședinte al coope
rativei. Totodată, am luat mă
suri Operative la toate coope
rativele din județ, spre a prt;- 
intîmpina ivirea altor aseme
nea cazuri.

(Semnează tovarășii KOVACS 
B. Mihai, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Harghita, și Alexandru BERTA- 
LAN, secretar).

Nota redacfiei : „Cecul tn 
alb", după încheierea cercetări
lor, va fi deci completat. Pen
tru operații in afara legii, vi
novății trebuie să plătească.

COLEGUL MEU

M-A DECEPȚIONAT

Găsesc că punerea omului 
,față în față cu el însuși" re
prezintă o eficientă cale de 
combatere a îndepărtării de la 
normele de bună conduită.

Am văzut fără plăcere că e- 
roul negativ al articolului „Fi
nul vedea doar birna din ochiul 
nașului..." — Șerban Nejlovea- 
nu — mi-a fost coleg de li
ceu. Țin să spun că atitudinea 
pe care a luat-o față de cole
gii săi de muncă — podidindu-i 
cu denunțuri și învinuiri nedem
ne — mi se pare inadmisibilă 
pentru orice om și cu atît mai 
neconformă in cazul unui in
telectual chemat să educe ge
nerațiile tinere.

Sper să am ocazia de a mă 
intilni cu Șerban Nejloveanu și 
de a-i transmite personal păre
rea mea, de a discuta cu el. 
Pînă atunci, vreau să-mi ex
prim încrederea că, după critica 
apărută în paginile „Scînteii". 
fostul meu coleg își va revizui 
radical atitudinea.
a

Ing. agronom Gh. MANDILA
C.A.P. Seimenii Mici — 
Constanța
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PREZENTAREA SCRISORILOR ' 
DL ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT DE CĂTRE 
AMBASADORUL S.UJL 

Cuvîntările rostite
în cuvîntarea rostită cu această 

ocazie, Leonard C. Meeker a spus 
că este o mare cinste pentru el să 
vină în România ca reprezentant 
al țării sale. Aceasta cu atît mai 
mult, acum,- după recenta vizită 
a președintelui Nixon la București, 
vizită în timpul căreia președinte
le a avut convorbiri cu președin
tele Consiliului de Stat și cu 
membri ai guvernului român.

Relevînd relațiile de prietenie 
existente de aproape un secol în
tre popoarele român și american, 
ambasadorul S.U.A. a menționat 
că poporul român se numără prin
tre popoarele care au contribuit la 
dezvoltarea Statelor Unite. Acor- 
dînd o înaltă apreciere relațiilor 
dintre cele două țări, el a subli
niat posibilitățile existente pentru , 
lărgirea cooperării bilaterale în 
domeniul comerțului, transporturi
lor, tehnologiei, științei și culturii.

Ambasadorul L. C. Meeker a de
clarat că în țara sa se bucură de 
apreciere principiile de indepen
dență națională și neamestec în 
treburile interne pe care România 
le susține în mod copsecvent în 
politica sa externă.

în încheiere, el s-a referit la 
necesitatea depunerii de eforturi 
pentru înlăturarea cursei înarmă
rilor și a riscului distrugerii pe 
care aceasta îl implică și pentru 
folosirea resurselor umane și ma
teriale în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale omenirii.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului 'de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împărtășind aprecierile 
ambasadorului american asupra 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și american, a ex
primat satisfacția pentru perspec
tiva favorabilă a extinderii rapor
turilor româno-americane. Preșe
dintele Consiliului de Stat a spus 
ca vizita președintelui Richard 
M. Nixon în România și convor
birile care au avut loc cu acest» 
prilej constituie un moment im

portant în dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Statele Unite 
ale Americii, reprezentînd totoda
tă o contribuție pozitivă la înfăp
tuirea unei atmosfere de pace și 
colaborare în lume.

România, a subliniat președinte
le Consiliului de Stat, are ferma 
convingere că promovarea relații
lor normale între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socia
lă, pe baza principiilor, indepen
denței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
respectarea cu strictețe a acestor 
principii constituie cea mai bună 
cale pentru creșterea încrederii în
tre țări și popoare, pentru realiza
rea destinderii și înțelegerii între 

i state. în acest spirit, guvernul ro
mân va acționa statornic și în 
viitor pentru dezvoltarea relațiilor 
cu Statele Unite ale Americii în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat succes deplin ambasadoru
lui Statelor Unite, L. C. Meeker, și 
l-a asigurat că în îndeplinirea mi
siunii sale, consacrată dezvoltării 
raporturilor dintre Statele Unite 
ale Americii și Republica Socia
listă România, se va bucura de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al său per
sonal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii, Leonard C. 
Meeker."

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire a participat George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor exterrțe.

Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii a fost însoțit de membri 
ai ambasadei.

DIN SUEDIA
Marți a părăsit Capitala, plecînd 

la Stockholm, delegația Partidului 
Comunist Român care va participa 
la lucrările celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului de stingă — 
comuniștii din Suedia. Delegația 
este formată din tovarășii Vasile 
Patilineț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Virgil Cazacu, membru -

al C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului Municipal București al P,C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Petre Lupu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P C.R., Ion Cîrcei și Ilie Rădulescu. 
membri ai C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Inaugurarea 
noului an școlar

Pe întreg cuprinsul țării și-au re
deschis porțile școlile generale, 
liceele de cultură generală și de 
specialitate, unitățile școlare din 
invățămintul profesional și tehnic ; 
peste 3 milioane și jumătate de 
elevi și-au ocupat locurile in bănci. 
Prima zi de cursuri a marcat de
butul școlii generale de 10 ani, 
noile clase a IX-a cuprinzind cir
ca 50 000 de elevi. Tot în această 
zi au urcat pentru prima oară 
la catedră aproximativ 5 000 de 
profesori — promoția 1969 a uni
versităților și institutelor pedago
gice, a intrat in clasa I o nouă 
promoție de „boboci" — 385 000 de 
copii de 6 și 7 ani. Ca și in alț.i 
ani, o dată cu prima oră de cla
să, elevii au primit gratuit peste 
26 milioane de manuale.

Festivitățile inaugurale ale anu
lui școlar 1969-1970 au reunit, pe

lingă școlari și profesorii lor, re
prezentanți ai conducerii Minis
terului Învățămintului și ai .altor 
ministere și instituții centrale, ai 
întreprinderilor industriale, ai U- 
niunii Tineretului Comunist și ai 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. Ascultind salutul ce 
a fost adresat de către C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri cadrelor didac
tice și elevilor, oamenii școlii s-au 
angajat să facă totul pentru a a- 
sigura activității instructiv-educa- 
tive un bogat conținut idtologic- 
științific, un profund caracter e- 
ducativ, să-și dedice întreaga lor 
capacitate de muncă și de creație 
înfăptuirii marilor obiective pe 
care Congresul al X-lea al parti
dului le-a trasat școlii și educato
rilor tineretului.

Cocteil oferit 
de ambasadorul 

R. P. Bulgaria 
cu prilejul plecării 

sale definitive 
din țara noastră
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Gheorghi Bog
danov, a oferit marți la amiază un 
cocteil, în saloanele ambasadei, cu 
prilejul plecării sale definitive din 
țara noastră Au participat tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Gbeorghe Necula, membru al C.C. ai 
P.C.R., vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Vasile Vlad, membru 
supleant al C C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Mihai .Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale. Au luat parte, 
de asemenea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Primiți profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 5 
tovarășului Dumitru Petrescu, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Vă rog să transmiteți familiei și rudelor defunctului compasiunea, 
sinceră cu prilejul acestei grele pierderi.

N. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Supret® 

al U.R.S.S.-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
îndurerați de vestea încetării din viață a tovarășului Dumitru Pe

trescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent trt 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte ai 
Consiliului de Stat, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din România, vă adresez dumneavoastră și, prin duirv 
neavoastră, familiei tovarășului Dumitru Petrescu, profundele noastră 
condoleanțe.

TON DUC THANG
Președinte interimar

al Republicii Democrate Vietnam

SALUT ZIARULUI
Astăzi se împlinesc 25 de ani de 

la apariția primului număr al zia
rului „Înainte", organ al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. și al Con
siliului popular județean. In toți a- 
cești ani, ziarul și-a consacrat în
treaga activitate înfăptuirii politicii 
Partidului Comunist Român de edi
ficare socialistă a patriei, antrenînd 
activ oamenii muncii cărora li se a- 
dresează la făurirea și dezvoltarea 
industriei și agriculturii socialiste, la 
înflorirea învățămintului, științei și 
culturii.

Activitatea ziarului se înscrie în a- 
ceste zile în efortul general al întregii

„ÎNAINTE‘-BRĂILA
noastre prese de a-și realiza sarcinile 
deosebit de mari ce-i revin în înfăp
tuirea obiectivelor mărețe stabilite de 
Congresul al X-lea. Contribuția zia
rului la acest efort va fi cu atît mai 
meritorie cu cit va analiza mai 
profund problematica pe care o abor
dează, pentru popularizarea largă a 
experienței pozitive și criticarea ne
ajunsurilor, cu cît va recurge la mij
loacele publicistice cele mai adec
vate.

Cu prilejul acestei aniversări, urăm 
colegilor de la „Înainte"-Brăila succes 
deplin în activitatea lor I

Turneul 
Teatrului Mic 
din Moscova

Colectivul Teatrului Mic din Mos
cova, aflat in turneu în țara noas
tră, a prezentat marți seara, pe sce
na Teatrului Național din Craiova, 

. un spectacol cu piesa „Unchiul meu 
Mișa“ de G. M. Mdivani. Regia a 
fost semnată de V. B. Monakov, 
maestru emerit al artei, iar sceno
grafia aparține lui V. A. Kloț.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes. *

Cronica zilei

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare 

Mongole și al meu personal exprim Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România durerea mea în legătură cu încetarea din viață a lui 
Dumitru Petrescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Vă’ rog să transmiteți familiei" defunctului profundele mele con
doleanțe.

JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural 

Popular
al Republicii Populare Mongole

Sub soarele cald, în adierea brizei 
de coastă a golfului Pireu, într-o 
atmosferă de sărbătoare sportivă, 
pe stadionul atenian Karaiskakis 
s-a deschis ieri după-amiază al 
IX-lea campionat european de 
atletism. Tradiționala festivitate ce 
precede competiția propriu-zisă a 
avut de această dată cam tot ceea 
ce presupune noțiunea de „culoare 
locală". Costumația, muzica, defila
rea celor 30 de delegații sportive — 
reprezentînd tot atîtea țări eu ro
per — rostirea jurămîntului spor
tiv către atletul grec Papanico- 
lau, lansarea a 6 000 baloane multi
colore o dată cu plasarea pe cerul 
stadionului a drapelelor parașutate 
ale țărilor participante — totul a 
prilejuit momente de bună dispozi
ție pentru sportivi și. firește, pen
tru zecile de mii de spectatori.

...La ora 16 fix, au intrat în con
curs primii sportivi : săritorii de 
triplu, alergătorii la 400 metri gar
duri, săritoarele la înălțime. Ne-a 
făcut plăcere deosebită să consta
tăm că printre cele dinții rezultate 
apărute pe panourile electronice de 
afișaj a fost- cel al tînărului nostru 
compatriot Carol Corbu, săritor la 
triplu. El a intrat primul în concurs 
și a sărit excelent : 16,76 m din pri
ma încercare ! Performanța — su
perioară recordului național — nu 
va putea fi însă omologată ca atare, 
întrucît vîntul a suflat cu mai mult 
de 2 metri pe secundă. Rezultatul 
lui Corbu nu a fost întrecut decît 
de Klaus* Neumann (R.D.G.) —
16,78 m. De subliniat că bulgarul 
Stoikovski, campion european la 
Budapesta, a sărit ieri 16,39 m, .iar 
sovieticul Saneiev, actualul dețină
tor al recordului mondial și euro
pean (17,39 m), n-a reușit ieri decît 
16,66 m. Finala probei se anunță 
așadar extrem de interesantă și

-------------------------------------------------- -- ..........................

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
ION DUMITRIU

LA ATENA,

V

teatre

cinema

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra ; 
Photo-Finisch — 20.
• Teatrul Mic : Jocul Ielelor - 
@ Teatrul satiric muzical „C. 
nase“ (sala Savoy).: Birlic — 19,30.

20.
Tă-

8,15 ;

I
1

l.

• My fair lady : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20,15.
• Angelica și sultanul : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2949) — 17,15, 
(seria de bilete 2883) — 20,30, REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 
10,15 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 
STADIONUL DJNAMO — 19.
G Un glonte pentru general 
CEAFARUL - 8,30 ; 11 ; 13,30
18.30 ; 21, FEROVIAR — 8,30
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 
20,45, EXCELSIOR - 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 20, ARENELE ROMANE 
— 19,30, GRADINA AURORA - 19,15.
• Omul care valora miliarde : FES
TIVAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
21, FAVORIT - 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 : 
20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA - 19.

plină de speranțe pentru sportivul 
nostru.

O bună impresie a produs și 
Ileana Silai în seriile probei de 
800 m. Ea a cîștigat în 2’05” aler- 
gînd destul de economicos, forțînd 
doar pentru a-și asigura calificarea 
în semifinale. Vechea ei rivală, iu
goslava, Vera Nicolici, campioană 
europeană în 1966, va fi, de aseme
nea, în semifinale.

Virginia Bonei, reprezentanta 
noastră la săritura în înălțime, va 
concura în finala probei (ea a tre
cut ștacheta la 1.71 m). iar tînăra 
sprinteră Mariana Goth a alergat, în 
seriile probei dh 100 m plat, în tim
pul de 12,2 sec. și s-a calificat pen
tru semifinale...

Fără îndoială însă că, în întrece
rile de ieri, principalul l-au consti
tuit cele trei probe care au desem
nat campionii europeni „ Este vorba 
de aruncarea greutății-femei, a-

vînd ca protagoniste pe Nadejda 
Cijova (U.R.S.S.) și pe Margitte 
Gummel (R. D. Germană) A cîști
gat titlul Cijova cu o aruncare de 
20,43 m, nou record mondial.

Prin urmare, Cijova și-a reconfir
mat titlul cîștigat la precedenta edi
ție a „europenelor". Și l-a recon
firmat și Jurgen Haase victorios în 
alergarea de 10 000 m cu timpul de 
28’41” 6/10.

Dar, în cea de-a treia finală a zilei 
— 20 km marș — am văzut sosind 
un nou campion, pe englezul" Paul 
Nihill (11130’49”). Nu mică ne-a 
fost satisfacția atunci cînd pe porțile 

stadionului a intrat, în urma lui Nihill. 
mărșăluitorul român Leonida Ca- 
raiosifoglu (lh31’06”4/10) I Un atlet 
român își va prinde pe piept meda
lia de argint cuvenită vicecampioni- 
lor. Cum s-ar zice, din prima zi a 
întrecerilor am pășit cu dreptul...

PRONOSTICUL NOSTRU 
la finalele de astăzi

Disc (masculin) — Danek 
Triplusalt — Saneiev
100 m plat (masculin) — Le

wandowski
100 m ‘plat (feminin) — Van 

den Berg

de ieri de azi
(Budapesta — 1966) (Atena — 1969)

ARUNCAREA GREUTĂȚII 
(feminin)

N. Cijova (U.R.S.S.) — 17,22 m. N. Cijova (U.R.S.S.) — 20,43 m 1
10 000 METRI

J. Haase (R.D. Germană) J Haase (R.D. Germană) —
28'26”. 28’41”6/10.

20 KM. MARȘ
D. Lindner (R.D. Germană) — P. Nihill (Anglia) — lh 30’49”. 

Ih 29’25”
L. CARAIOSIFOGLU

O Omul, orgoliul, vendetta t VICTO
RIA - 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, FLAMURA — 9—13,30 în conti
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
RAHOVA — 19,15.
• Ultima lună de toamnă : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
O Vadul iadului ; LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Omul momentului : DOINA — 11 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA — 9— 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,15,
• Cînd voi fi mort șl livid : UNION
— 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Totul pentru rîs ; TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
O Soarele vagabonzilor î GRIVIȚA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA BUCEGI — 19,30, GRADINA 
ARTA — 19,30.
e Căsătorie din interes : 
REA INTRE POPOARE — 
20.
O Tarzan, omul junglei :
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Sherlock Holmes : DACIA - 8,45—
20.45 în continuare, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Vîrsta ingrată ; BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,15—13,45 în continuare ;
16 ; 18,15 ; 20.30, GRĂDINA BUZEȘTI
— 19,30.
• Tigrul : FLOREASCA — 9 ; 11,15
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.30. 
O Comisarul X și banda „Trei cîini 
verzi" î UNIREA — 15.30 ; 18, la gră
dină - 19.30.
• Creola, ochli-ți ard ca flacăra j 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 19.30, 
MOȘILOR - 15.30 : 18 : 20.30. la gră
dină - 19.

ÎNFRĂȚI- 
15 ; 17,45 ;

BUZEȘTI

• Fata din parc : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Străin în casă : COTROCENI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Profesioniștii j VIITORUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cavalerii aerului : MUNCA — 16 ; 
18 ; 20, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prințul negru : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Neîmblînzita Angelica : FLACĂRA
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Noaptea generalilor : VITAN — 16, 
la grădină —- 19,15.
• Aruncați banca în aer : PROGRE
SUL — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. la gră
dină — 19,30.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Tinerețe fără bătrînețe : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Bun pentru serviciul auxiliar : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Un glonte pentru general și Omul, 
orgoliul, vendetta : GRĂDINA DOINA
— 19.
• Omul care valora miliarde $1 An
gelica Șl sultanul : GRADINA FES
TIVAL - 19.
• „Tigrul' 
neral“ : GR.

șl „Un glonte pentru ge- 
’ADINA TOMIS — 19,15.

Llmba franceză (reluare). 
Ce-ați dori să revedeți ? 

Spectacol de teatru • .Un capriciu"

de Alfred de Musset. în distribuție r 
Carmen Stănescu, Damian Crîșmaru, 
Melania Cîrje, George Calboreanu- 
Junior. 11,15 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 16,30 — Transmi
siune de la aeroportul Băneasa. 
Plecarea președintelui federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas, care, 
la invitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a fă
cut • o vizită oficială în țara 
noastră. — Campionatele euro
pene de atletism. ” 
une directă de la Atena. 
Lumea copiilor : Povestea 
(III) — Emisiune de George 
18,15 — „în așteptarea orei 
emisiune de Octav Pancu 
Titi Acs. In distribuție : 
Chicoș, Nicolae Gărdescu, 
reta Pîslaru, Iurie Darie, Daniela și 
Așchiuță, Mihaela Istrate. 18,45 — Dia- 

' loguri muzicale cu Irina ’ ’ ’
Benone Sinulescu, Toader 
Nicolae Florian și Nicolae 
Dirijor Florian Economu. 
Transmisiune de' la Expoziția Reali
zărilor Economiei Naționale — 
România *69. 19.30 — Telejurnalul de 
seară. 20,00 — Tele-cinemateca. Fil
mul artistic „Frumoasele nopții" — 
coproducție franco-italiană. 
Rend Clair. 21,35 — Reflector. 
Cîntă formația de mandoline 
tei Centrale din București — 
ție laureată a celui de-al 
Concurs pe țară al artiștilor ama
tori. 22,00 — Teleglob - emisiune 
de reportaje șl documentare : Imagini 
din Finlanda. Film realizat de 
George Pascaru. 22,15 — Telejurna
lul de noapte și buletinul meteorolo
gic. 22,25 — Convorbiri literare. 22.50 
— închiderea emisiunii.

Transmisl- 
18,00 — 
circului 

Sbârcea. 
8,00“ — 
Iași șl 

Silvia 
Marga-

Loghin, 
George, 
Turcitu. 
19,00 -

Regla 
21,50 — 
a Poș- 
forma- 
[X-lea
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Marți a sosit în Capitală dr. Fritz 
Hilbert, adjunct al ministrului pen
tru știință și tehnică din R. D. Ger
mană, care va participa la lucrările 
sesiunii a XVIII-a a Comisiei de cola
borare tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană. La aero
portul Băneasa oaspetele a fost în- 
tîmpi.nat de Radu Negru, secretar 
al Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică. Erau de față membri ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

★
La Sala mică a Palatului au în

ceput, mai ți dimineață, lucrările sim
pozionului științific internațional 
„Bazele științifice ale sportului de 
performanță", organizat de Consiliul 
național pentru educație fizică și 
sport din România, sub egida Con
siliului internațional pentru educație 
fizică și sport de pe lîngă UNESCO. 
La festivitatea deschiderii lucrărilor 
au luat parte Miron Constantinescu, 
ministrul învățămintului, Anghel 
Alexe, președintele Consiliului națio
nal pentru educație fizică și sport, 
conducători ai unor institute de cer
cetări și din învățămîntul superior 
Anghel Alexe și Ernst Jokl — S.U.A., 
președintele Comitetului de cercetări 
al Consiliului internațional pentru e- 
ducație fizică și sport de pe lîngă 
UNESCO, au adresat participanților 
la simpozion cuvinte de salut și au 
urat succes lucrărilor reuniunii.

★
In Capitală au luat sfîrșit, marți, 

lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Co
misiei permanente a Reuniunii insti
tutelor și laboratoarelor de cercetări 
și încercări în construcții și materiale, 
de construcții — R.I.L.E.M. Sesiunea 
a adoptat programul viitoarelor ma
nifestări științifice ale asociației, co
locvii, simpozioane, seminarii, pre
cum și data și locul viitoarei reuni
uni a Comisiei permanente ce va 
avea loc la Lund, în Suedia, între 
31 august — 4 septembrie 1970. Pre
ședinte pe anul următor a fost ales 
delegatul Suediei, prof. G. Wăstlund.

★
Marți după-amiază a părăsit Capi

tala delegația de juriști, membri ai 
Uniunii juriștilor cehi și Uniunii ju
riștilor slovaci, condusă de dr. Zde- 
nek Kratochvil, care, la invitația 
Consiliului Central al Asociației ju
riștilor din România, a făcut o vizită 
de schimb de experiență în țara 
noastră

★
In cadrul lucrărilor sesiunii anua

le a Societății internaționale Lenau 
din Austria, care, la invitația Uniu
nii Scriitorilor din țara noastră, se 
desfășoară la Timișoara, au fost pre
zentate, în zilele de luni" și marți, 
comunicări științifice privind viața și 
opera lui Nikolaus Lenau, traducerea 
și răspîndirea scrierilor sale în Aus
tria și România și in alte țări, tră
săturile comune și cele specifice în 
poetica lui Lenau și a lui Emines; 
cu. Marți după-amiază, participanții 
la sesiune au fost oaspeții locuitori
lor comunei Lenauheim, satul natal 
al poetului. Cu acest prilej a fost vi
zitată casa memorială Lenau. A a- 
vut Ioc apoi un pelerinaj la monu
mentul lui Lenau din localitate, 
unde, in semn de omagiu adus poe
tului au fost depuse coroane de flori.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 

și 20 septembrie. In țară : vre
me ușor instabilă Cerul va pre
zenta înnorări mai accentuate 
in jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea averse locale. In 
rest cerul va fi variabil Aver
sele vor avea un caracter izo
lat Vînt potrivit Temperatura 
în scădere ușoară Minimele vor 
fi cuprinse între 1 ți 15 grade, 
izolat mai coborîte In nord, iar 
maximele intre 16 și 24 ie gra
de In' București : vreme ușor 
instabilă Cerul va fi variabil, 
favorabil averselor de ploaie 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

BUCUREȘTI
Primiți sincerele noastre condoleanțe în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Dumitru Petrescu, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE
A REPUBLICII POPULARE BULGARIA

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Adine mișcați am primit vestea privind încetarea din viață a tovară

șului Dumitru Petrescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Vă rugăm să primiți expresia compasiunii noastre și profunde con
doleanțe.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

CONSILIUL PREZIDENȚIAL 
AL REPUBLICII POPULARE UNGARE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI
Aflînd vestea morții tovarășului Dumitru Petrescu, membru al Pre

zidiului Permanent al Comitetului Central al partidului dumneavoastră 
și vicepreședinte al Consiliului de Stat, vă exprimăm profundele noastre 
condoleanțe și împărtășim greaua pierdere care a lovit Partidul Comunist 
Român și întreaga națiune română.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

' BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,
Am aflat cu tristețe despre încetarea din viață a tovarășului Dumitru 

Petrescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vechi conducător al 
luptelor oamenilor muncii din România.

Vă adresăm în această împrejurare dumneavoastră, dragi tovarăși, 
tuturor membrilor partidului frate român și poporului român, condo- 
teanțele noastre foarte sincere și asigurarea simpatiei noastre frățești.

GASTON PLISSONNIER
Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez

CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

în numele Consiliului Național al Frontului Patriei din Bulgaria ex
primăm sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășu
lui Dumitru Petrescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI PATRIEI DIN BULGARIA



Adunarea Generală 
aO.M.U.

și-a început lucrările
CORESPONDENTA DIN NEW YORK

DE LA C. ALEXANDROAIE

Mărfi la orele 21,00, ora Bucu- 
reștiului, la Palatul Națiunilor, Unite 
din New York s-'a deschis-oficial cea 
de-a XXIV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în prezența delega
țiilor celor 126 de state membre, a 
secretarului general, U Thant, și a 
președintelui sesiunii trecute, Alber
to Fuentes Mohr, ministrul de exter
ne al Guatemalei.
. Loja rezervată publicului, precum 
și cea destinată presei erau arhipli
ne la ora deschiderii.’

După tradiționalul moment de me
ditație și reculegere, a fost consti
tuită Comisia de verificare a depline
lor puteri. Apoi, s-a trecut la ale
gerea președintelui actualei sesiuni 
în persoana d-nei Angie Brooks, sub
secretar de stat al Liberiei.

Activitatea procedurală a conti
nuat cu alegerea președinților comi
tetelor Adunării Generale. Președinte 
al Comitetului politic a fost ales Aga 
Shahi, ambasador al Pakistanului la 
O.N.U., al Comitetului politic spe
cial — Eugeniusz Kulaga, ambasador 
al Poloniei la O.N.U., Comitetului 
pentru problemele economice — 
Costa Caranicas, ministru plenipo
tențiar al Greciei, Comitetului pen
tru problemele sociale și umanitare 
— d-na Abdallahi Daddah Turkis, 
profesor universitar din Mauritania, 
Comitetului pentru problemele colo- 
niale — Theodore Idzumbuir, amba
sador al Republicii Congo (K) la 
O.N.U., Comitetului pentru proble
mele financiare — David Silveira 
da Mota, ministru plenipotențiar al 
Braziliei, Comitetului pentru pro
blemele juridice — Gonzalo Alci- 
var, ambasador al Ecuadorului la 
O.N.U.

Cu alegerea președinților comi
tetelor Adunării Generale, lucrările

primei zile a actualei sesiuni au 
luat sfîrșit, urmînd ca ele să fie 
reluate a doua, zi, cînd va continua 
activitatea procedurală, prin alege
rea birourilor comitetelor.

Anul acesta, dezbaterile de poli
tică generală din plenara adunării, 
care pentru fiecare stat membru al 
O.N.U. constituie un prilej de a-și 
expune punctele de vedere asupra 
problemelor majore ce confruntă 
astăzi comunitatea internațională, 
vor începe mai devreme decît se 
obișnuia. Potrivit buletinului oficial 
al O.N.U., aceste dezbateri vor de
buta joi dimineață cu discursurile 
rostite de ministrul afacerilor ex
terne al Braziliei, Jose de Magal- 
haes Pinto, și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon. 
Pînă acum și-au anunțat participa
rea la dezbaterile de politică gene
rală peste 70 de șefi de delegații. 
Șeful delegației române, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mănes- 
cu, va lua cuvîntul la începutul 
lunii octombrie.

Paralel cu activitatea de ordin 
procedural, la O.N.U. sînt în plină 
desfășurare o serie de contacte di
plomatice de natură să faciliteze 
rezolvarea unor probleme aflate pe 
ordinea de zi. Atrag atenția con
tactele care au loc în jurul proble
mei privind situația din Orientul 
Apropiat. Reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, G. Jarring, care 
a sosit la New York în ajunul des
chiderii sesiunii, urmează să se în
tâlnească cu toate părțile interesate.

In același timp, au loc intense 
consultări diplomatice în vederea 
întrunirii la sediul O.N.U. a unei 
conferințe a miniștrilor de externe 
ai țărilor neangajate, a cărei dată 
a fost fixată pentru 27 septembrie.

REUNIUNEA EXTRAORDINARĂ
A ADUNĂRII NAȚIONALE FRANCEZE
PARIS 16 (Agerpres). — Adunarea 

Națională Franceză s-a întrunit marți 
în sesiune extraordinară pentru a 
dezbate politica economică și socială 
a guvernului. Premierul Chaban 
Delmas a prezentat o amplă expu- 
nere, subliniind dorința guvernului 
de a redresa situația economică. In 
opinia sa, trei factori ar concura la 
dificultățile actuale ale Franței : fra
gilitatea economiei franceze, funcțio
narea defectuoasă a aparatului de 
stat, arhaismul și conservatorismul 
structurilor sociale ale țării. Șeful 
guvernului a prezentat un plan de 
redresare pe- care agenția France 
Presse îl califică a fi „foarte ambi-

țios". Intre altele, guvernul are. în 
vedere descentralizarea administra
ției, crearea unui institut de dezvol
tare industrială care să dispună de 
fonduri pentru accelerarea expansiu
nii în anumite ramuri industriale, re
ducerea serviciului militar de la 16 
la 12 luni pentru a mări potențialul 
de forță de muncă calificată al țării, 
creșterea cheltuielilor pentru pregă
tirea muncitorilor calificați, unele 
măsuri de ameliorare a situației per
sonalului din întreprinderile secto
rului public.

Pe de altă parte, premierul Cha- 
ban Delmas a avertizat sindicatele 
împotriva organizării unei mișcări 
revendicative ample.

GENEVA

ÎNCHEIEREA SESIUNII

CONSILIULUI UNCTAD
GENEVA 16 (Agerpres). — La Ge

neva au luat sfîrșit lucrările sesiunii 
a IX-a a Consiliului Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
(UNCTAD). Consiliul a luat cunoș
tință de rapoartele diverselor co
misii permanente și a adoptat o se
rie de rezoluții. Obiectul acestora îl 
constituie problemele care s-au aflat 
pe ordinea de zi a sesiunii : elabo

WASHINGTON

0 hotărîre privind efectivele 
militare americane 

din Vietnamul de sud
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a anunțat marți că 
președintele S.U.A., Richard Nixon, a 
hotărît ca pînă la data de 15 decem
brie a.c. să fie retrași din Vietnamul 
de sud încă 35 000 de militari ameri
cani. Această măsură a fost luată după 
reuniunea Consiliului național al secu
rității S.U.A., organizată la Washing
ton la sfîrșitul săptămînii trecute, și 
după consultările cu reprezentanții gu
vernelor care au trimis efective militare 
pentru a lupta alături de trupele ame- 
ricano-saigoneze’. Acești 35 000 de mi
litari americani se adaugă celorlalți 
25 000 de militari retrași în lunile 
iulie-august a.c. din efectivele ameri
cane aflate în Vietnamul de sud. Pre
ședintele Nixon a ținut să precizeze că 
Statelș Unite vor continua să mențină 
480 000 de militari americani în Viet
namul de sud, pentru a sprijini regimul 
saigonez.

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU INDUSTRIA

CĂRBUNELUI
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările ședin
ței Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria cărbunelui. La ședință au 
participat delegații din Bulgaria,-Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S.

Comisia a elaborat și adoptat o serie 
de recomandări privind aprofundarea 
colaborării în vederea dezvoltării con
tinue a industriei cărbunelui în peri
oada următoare și în perspectivă. Re
comandările se referă, de asemenea, 
la alte probleme'ale colaborării, prin
tre care asigurarea livrărilor celei mai 
noi tehnici pentru industria cărbune
lui.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere recipro
că și prietenie.

La Belfast atmosfera 
se menține încordată

rarea sistemului general de prefe
rințe, finanțarea suplimentară, tran
sferul de tehnică, tehnologie și bre
vete. Consiliul a aprobat, de aseme
nea, o serie de concluzii privitoare 
la dezvoltarea relațiilor comerciale 
între țările cu sisteme economice și 
sociale diferite.

Luînd cuvîntul în cadrul plenarei, 
șeful delegației române, Gh. Dolgu, 
s-a referit, la sprijinul pe care Româ
nia l-a acordat țărilor în curs de 
dezvoltare, la faptul că țara noastră 
are de rezolvat numeroase probleme 
similare cu cele ce se ridică în fața 
acestor țări. Delegatul român a evo
cat o serie de argumente care în
dreptățesc România să -se numere 
printre țările beneficiare ale unui 
sistem generalizat de preferințe. Par- 
ticipanții la lucrările sesiunii a IX-a 
.a Consiliului UNCTAD vor dezbate 
în continuare, timp de încă o săp- 
tămînă, problrma contribuției aces
tui organism al O.N.U. la „al II-lea 
deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare".

O declarație a Comitetului Executiv 
al P. C. din Marea Britanie

BELFAST 16 (Agerpres). — Co
mandantul trupelor britanice din 
Irlanda de Nord, generalul Ian Free
land, a declarat marți că a început 
demolarea baricadelor pe care popu
lația catolică le ridicase în cartierul 
Falls Road din Belfast, cu prilejul 
recentelor tulburări.

Agențiile de presă relatează însă 
că trupele britanice însărcinate cu 
înlăturarea baricadelor întîmpină re
zistența populației, care reconstru
iește baricadele, pe măsură ce sînt 
demolate. Datorită încordării care 
domnește în cartierul catolic, coman
damentul militar britanic a dat „Co
mitetului de apărare a cetățenilor 
din Belfast", care grupează pe liderii 
tuturor grupurilor catolice din capi
tala Irlandei de nord, asigurarea că 
nici o baricadă nu va mai fi demo

lată pînă la reuniunea comitetului, 
care urmează să aibă loc.

★
LONDRA 16. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Rodescu, transmite : Zia
rul „Morning Star", relatează că Co
mitetul Executiv al P.C. din Marea 
Britanie a adoptat o declarație în 
care se arată, printre , altele, că pu
blicarea raportului comisiei guver
namentale conduse de lordul Ca
meron asupra situației din Irlanda 
de Nord a confirmat pe deplin 
justețea cererilor pentru drepturi 
civile Și ’reforme democratice în 
această regiune. Declarația sub
liniază, de asemenea, că acest ra
port „dezvăluie" un tablou șocant 
de manevre politice, discriminarea 
largă răspîndită in ce privește lo
cuințele și posturile , precum și 
părtiniri și violență din partea po
liției". .

Subliniind că hotărirea guvernu
lui britanic de a trimite mai multe 
trupe indică în mod clar seriozita
tea situației, declarația relevă, în

VIZITA Till 0. CERNIK 
IA MOSCOVA

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului da 
Miniștri al U.R.S.S., au avut marți o 
convorbire cu Oldrich Cernik, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele guvernu
lui federal al R. S. Cehoslovace, cara 
a sosit în U.R.S.S. pentru o scurtă 
vizită.

După cum anunță agenția TASS, 
în timpul convorbirii au fost aborda
te probleme ale relațiilor bilaterala 
dintre Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia.

în aceeași zi, O. Cernik s-a îna
poiat în patrie.

In timpul ultimelor ciocniri din capitala nord-irlandeză

continuare, că din nou se vădește 
„necesitatea urgentă ca guvernul bri
tanic să convoace Parlamentul și să 
ia măsuri pentru a introduce re
forme democratice în Irlanda de 
Nord, așa cum s-a cerut în decla
rația emisă de P.C. din Irlanda de 
Nord, Partidul Muncitoresc irlandez 
și P.C. din. Marea Britanie, la 19 
august. Mișcarea sindicală laburis
tă și progresistă din Marea Brita
nie trebuie să exercite presiuni ma
xime asupra guvernului britanic 
pentru ca acesta să introducă mă
surile necesare".

„Morning Star" anunță, totodată, 
că la ședința Comitetului Executiv 
a participat și Hugh Moore, secretar 
general al P.C. din Irlanda de Nord, 
care a făcut o expunere asupra si
tuației politice create în Ulster în 
ultimul timp, precum și asupra 
eforturilor continue ale partidului 
pentru înlăturarea discriminărilor, 
pentru drepturi democratice și po
litice pentru întreaga populație din
Irlanda de Nord.

PENTRU UNITATEA TUTUROR 
FORȚELOR PROGRESISTE 
Șl DEMOCRATICE DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager
pres). — Secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, s-a pronunțat pentru 
înfăptuirea unei largi unități a tu
turor forțelor progresiste și democra
tice din Chile în vederea alegerilor 
prezidențiale ce vor avea loc în sep
tembrie anul viitor. Intr-un interviu 
acordat revistei „Cuademos Univer- 
sitarios", Luis Corvalan a arătat ne
cesitatea creării unui guvern care să 
cuprindă nu numai reprezentanți ai 
tuturor partidelor progresiste, dar și 
ai organizațiilor oamenilor muncii, în 
primul rînd ai organizațiilor sindi
cale. Un asemenea guvern, a spus el, 
trebuie să reprezinte interesele tutu
ror păturilor poporului chilian.

- - - - - - - - - - - - - - - i
ORIENTUL APROPIAT italia

© Raid aviatic israelian în nordul Iordaniei
® Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat 

proiectul de rezoluție prezentat de Pakistan
Mișcarea grevistă ia amploare

Un pur- 
m'ilitar iordanian 

France Presse a a- 
formații de avioa- 

întreprins marți 
raid asupra satelor

AMMAN 16 (Agerpres). 
tător de cuvînt 
citat de agenția 
nunțat, că două 
ne israeliene au 
după-amiază un 
Vahadna și Samma din nordul Ior
daniei. El a precizat că în cursul 
acestui .raid, care a durat 30 de mi
nute, antiaeriana 
rît. un avion.

iordaniană a dobo-

★
(Agerpres). — Pos- 

citat de
16 . _ . 
Tel Ăviv

TEL AVIV 
tul de Radio 
agenția France Presse — a transmis 
o declarație a unui purtător de cu
vînt militar israelian care a anunțat 
că avioane israeliene „au atacat două 
bază ale comandourilor palestiniene" 
din Iordania. După acest raid, care a 
durat 20 de minute, toate avioanele

s-au întors la bazele lor, a decla
rat purtătorul de cuvînt.

★
NEW YORK 16 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate a încheiat luni 
noaptea dezbaterile în legătură cu 
incendierea moscheii Al-Aksa din 
Ierusalim. Cu 11 voturi pentru, 4 ab
țineri (S.U.A., Paraguay, Columbia 
și Finlanda) și nici un vot contra, 
consiliul a adoptat proiectul de re
zoluție prezentat de Pakistan în nu
mele a 24 de țări arabe și islamice.

După ce reafirmă principiul că 
orice cucerire de teritorii cu ajuto
rul forțelor armate este inadmisibi
lă, rezoluția condamnă Israelul pen
tru că nu s-a conformat hotărîrilor 
anterioare adoptate de Consiliul de 
Securitate ou privire la Ierusalim. 
In rezoluție se subliniază, de aseme
nea, că „orice distrugere sau profa
nare a clădirilor, locașurilor reli
gioase și locurilor sfinte din Ierusa
lim, sau orice aprobare a unor ase
menea acte poate afecta în mod se
rios pacea și securitatea internațio
nală".

ROMA 16 (Agerpres). — Marți, 
220 000 de salariați din industria far
maceutică și chimică și 24 000 de mun
citori din industria cimentului au de
clarat o grevă de 48 de ore, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și încheierea unor noi contrac
te între sindicate și cercurile patronale. 
In industria metalurgică și construc
toare de automobile, 300 000 de mun
citori au încetat marți lucrul pentru

24 dș^gțe,. In cursul acestei săptămîni 
au fost anunțate noi greve. Aproxima
tiv 1 000 000 de muncitori din con
strucții au anunțat că vor declara 
miercuri și joi greve în sprijinul re
vendicărilor formulate în timpul ac
țiunilor greviste de săptămîna trecu
tă. Se apreciază că la acțiunile gre
viste din această săptămînă vor par
ticipa peste 2 500 000 de salariați din 
diferite ramuri de activitate.

Valul acțiunilor
5

■y_.

La Dresda și la Halle 
(R.D.G.), au avut loc manifestări cu 
prilejul Zilei internaționale în memoria 
victimelor terorii fasciste și a luptei 
împotriva fascismului și războiului. In 
cadrul mitingului de la Dresda a luat 
cuvîntul Ion Rab, iar la cel de la 
Halle — Gheorghe Velcescu, membri 
ai Comitetului foștilor deținuți antifas
ciști din România. z

In orașul nigerian Iba
dan a avut loc marți o ma
nifestație 8 fermierilor nemulțu
miți de impozitele stabilite d.e autori
tăți. Fermierii au atacat administrația 
închisorii din Ibadan și au eliberat a- 
proximativ 400 de deținuți, informează 
agenția Reuter. Unități ale armatei și 
poliției au fost mobilizate în vederea 
restabilirii ordinii și prinderii deținu- 
ților evadați — menționează aceeași a- 
genție, citind un comunicat al postu
lui de radio nigerian.

blindate și au doborît un avion. Pa- 
- trioții guineezi controlează în prezent 

toate drumurile importante ale țării, se 
arată într-un comunicat dat publicității 
la Dakar.

Ministrul afacerilor ex
terne al fingîiei, Michael Ste- 
wart, care face o vizită oficială în 
Canada, a avut convorbiri cu omologul 
său canadian, Mitchel Sharp. In cadrul 
convorbirilor au fost evocate proble
mele referitoare la activitatea N.A.T.O. 
și poziția celor două țări față de acest 
bloc militar.

Ministrul afacerilor externe al Indiei, Dinesh ?insh>8 sosit 
luni la Belgrad într-o vizită oficială, la invitația omologului său iugoslav. In 
aceeași zi, au început convorbirile între Mirko Tepavaț, secretai de stat pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, și Dinesh Singh. Cei doi miniștri au făcut 
un schimb de păreri cu privire la unele probleme internaționale, referindu-se, 
îndeosebi, la,situația din Vietnam și din Orientul Apropiat. S-a constatat iden- 

• titatea sau apropierea punctelor de vedere în problemele examinate, precizează 
agenția Taniug.

★
CAIRO 16 (Agerpres). - 

ministru iordanian, Bahjat 
houni, aflat la Cairo într-o 
ficială, a fost primit marți de pre 
ședințele R.A.U., Gama) 
Nasser. Convorbirile au fost consa
crate examinării aspectelor militare 

,și diplomatice ale crizei din Orientul 
Apropiat. în cursul întrevederii, pre
mierul iordanian i-a înmînat ■ pre
ședintelui R.A.U. un mesaj special 
din partea șefului statului iordanian, 
regele Hussein.

Primul 
Al Tal- 

vizită o-

Abdel

valență cu aproximativ 800 000 tone de 
trinitrotoluen.

Unitățile Partidului afn- 
cim al independenței din 
Guineea (Bissau) și Insulele 
Capului Verde au scos din luPta> 
în cursul lunii august, 76 de militari 
portughezi,, au distrus 20 de vehicule

0 delegație de specialiști 
din diferite sectoare eco
nomice poloneze,care 8 făcut 
o vizită în Berlinul occidental, s-a 
întors la Varșovia. După cum anunță 
agenția P.A.P., delegația 'a vizitat în
treprinderi și instituții de cercetări ști
ințifice, precum și diferite firme co
merciale vest-berlineze, unde a purtat 
discuții referitoare la dezvoltarea 
schimburilor reciproce de mărfuri.

Expoziția „Trecutul și 
prezentul românesc", orsani- 
zată cu concursul Asociației de prie
tenie Austria-Romania, s-a deschis la 
Viena. Expoziția prezintă o serie de 
fotografii ilustrîna vechea civilizație 
daco-romană, precum și lucrări de artă 
populară românească.

104 răniți și 114 dispăruți. Au rămas 
fără adăpost aproximativ 100 000 de 
persoane.

0 delegație ungarăcondusă 
de Istyan Gergely, adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimentare, 
a plecat într-o călătorie în Statele 
Unite și Canada,- transmite agenția 
M.T.I.

POLONIA
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Comisia pentru energia 
atomică a S.U.fi. a experimen
tat marți la poligonul din Nevada o 
bombă cu hidrogen avînd o forță echi-

Partidul conservator din 
Columbia 8 desemnat Pe Mihael 
Pastrana Borrero, fost ministru și fost 
ambasador la Washington, drept can
didat la președinția republicii în ale
gerile din anul 1970. în baza sistemului 
electoral existent în Columbia, postul 
de 
de

Navigatorul solitar,irlande- 
zul Bill Verity, a reușit să, traverseze 
Atlanticul la bordul unei rudimentare 
ambarcațiuni construite din lemn. El 
a atins țărmul american după un voiaj 
de patru luni, în cursul ,căruia s-a 
aflat de cîteva ori în dificultate, dar a 
refuzat ajutorul navelor întîlnite.

președinte este ocupat alternativ 
politicieni liberali și conservatori.

Tradiționalul tîrg 
„Fiera del Levante" 
manifestare economică, 
internațională, la care 
participă sute de fir
me italiene și străine, 
are loc la Bari. La 
tîrg participă și Ro
mânia cu un pavilion 
al Oficiului Național 
de Turism. Pavilionul 
românesc a fost vizi-

tat, ca și alte pavilioa
ne, de primul ministru 
al Italiei, Mariano Ru
mor și de ministrul de 
externe, Aldo Moro.

In același timp, la 
Bari se desfășoară di
verse manifestări con
sacrate înfrățirii aces
tui oraș cu Brăila. O 
delegație română con
dusă de Radu Constan-

tin, primarul orașului 
Brăila, a participat la 
ceremonia care a avut 
toc la palatul primă
riei din Bari. Prima
rul orașului Bari, Tri- 
zorio Liuzzi, urînd bun 
venit delegației româ
ne, a subliniat legătu
rile tradiționale dintre 
Italia și România și a 
salutat înfrățirea 'celor 
două orașe.

Noi zăcăminte petrolifere 
fost descoperite în Peru după expro

prierea instalațiilor companiei petrolie
re americane „International Petroleum 
Company". In perioada cînd aceste 
regiuni se aflau în proprietatea I.P.C., 
specialiștii americani afirmau că zăcă
mintele de petrol din Peru sînt epui
zate.

au

Guvernul ceylonez a re- 
vocat ordinul în baza căruia fuseseră 
interzise grevele în domeniul industriei 
petrolului și serviciilor de distribuire a 
electricității. Această hotărîre a fost 
luată în vederea atenuării tensiunii 
existente în țară după decretarea stării 
excepționale, informează agenția 
Reuter.

Bilanțul inundațiilor ca
tastrofale —ce,e mai grave din u1' 
timii 10, ani — care s-au abătut asupra 
regiunilor de coastă ale Coreei de sud 
se cifrează în prezent la 304 morți,

Sntr-un nou canton din 
Elveția, Zurich, femeile au obținut 
dreptul de a alege și a fi alese în 
organele de conducere locală. Intr-un 
referendum desfășurat în acest canton, 
majoritatea corpului electoral a aprobat 
modificarea în acest sens a constituției 
locale.

Adunări • 
ale organizațiilor 

de bază ale P. M. U. P.
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — In 

R. P Polonă au loc în prezent adu
nări ale organizațiilor de bază ale, 
P.M.U.P., în cadrul cărora sînt dis
cutate probleme legate de elabora
rea planurilor întreprinderilor pen
tru cincinalul viitor. Necesitatea unei 
discuții largi în legătură cu proble
me economice, relevă Agenția P.A.P., 
rezultă din faptul că în cadrul lu
crărilor de elaborare a planului pe 
anul 1970 și pentru cincinalul viitor 
au apărut unele lipsuri Secretariatul 
C.C al PM U P a adresat o scrisoare 
'către toate organizațiile de partid din 
economie, prin care le cere să exer- , 
cite un control riguros asupra între
gii activități de elaborare a planului 
cincinal și să ia măsurile necesare 
pentru o bună desfășurare a muncii.

De asemenea, se atrage atenția ca 
elaborarea proiectelor planului cin
cinal trebuie însoțită, în fiecare în
treprindere. de aprecierea gradului de 
utilizare a oapacit.ăților de produc
ție, a nivelului calitativ al produse
lor, a posibilităților grăbirii recupe
rării investițiilor

în document se atrage, de aseme
nea, atenția asupra tendințelor de 
creștere peste necesități a număru
lui salariaților, ceea ce determină o 
scădere nejustificată a ponderii creș
terii productivității muncii.

„20 000 de mineri și 
18 500 de oțelari in 
grevă", „Grevele , din 
Saar paralizează in
dustria carboniferă", 
„Furtună în indus
tria oțelului", 
întrevede 
grevelor’ 
tluri și : 
nătoare 
ții largi în 
pagini 
vest-germane. 
feră o imagine 
noramică a ; 
mișcări greviste care 
a cuprins de cîteva 
zile R.F. a Germani
ei. După cum scrie 
„DIE WELT" mișca
rea socială a cuprins 
principalele centre 
industriale ale țării : 
bazinul carbonifer al 
Saar-ului, marile șan
tiere navale Howaldt 
din Kiel, impor
tantul centru al in
dustriei metalurgi
ce din Dortmund, 
Ruhr, Bremen. Osna- 
bruck. Bavaria.

Ziarele relevă soli
daritatea dintre diferi-

C/ u. , 
indus- 
„Nu se 

sfîrșitul 
"t Aceste ti
uitele asemă- 

ocupă spa- 
primele 

ale ziarelor 
Ele o- 
i pa- 
amplei

tele categorii de oa
meni ai muncii în fo
cul luptei revendicati
ve. Se regăsesc pe a- 
ceeași platformă de 
luptă membri de sin
dicat, , muncitori so- 
cial-democrați, comu
niști, creștin-democrați 
și oameni ai muncii 
fără de partid. Intr-un 
articol apărut în 
„BONNER KORRES- 

■RONDENZ", revista 
remarcă că patronatul 
„urmărește cu îngrijo
rare unitatea dintre 
greviști. Această uni
tate constituie princi
palul .rezultat al miș
cării revendicative".

Exprimîndu-și de
plina solidaritate cu 
muncitorii aflați în 
grevă, P. C. German a 
chemat populația la 
acțiuni de sprijinire a 
mișcării. Apelul n-a ră
mas fără ecou. La Duis
burg-Huckingen, 
pildă, populația 
localitate a adus 
mente minerilor 
viști de la minele
cornului Mannesmann.

de 
din 
ali- 
gre- 
con-

a organizat o chetă 
pentru strîngerea de 
fonduri.

In pofida presiuni
lor la care sînt. supuși 
greviștii din partea 
patronatului (concer
nul Klockner din 
Dusseldorf, de pildă, a 
declarat lock-out pen
tru întregul efectiv de 
muncitori din marea 
sa uzină de cabluri din 
oraș), muncitorii nu 
intenționează să 
nunțe la lupta lor re
vendicativă. Referin- 
du-se la aceasta, ziarul 
„Die Welt" scrie că 
„nu se întrevede incă 
sfîrșitul grevelor".

Comentatorii de pre
să vest-germani subli
niază că mișcarea gre
vistă capătă o deose
bită semnificație dato
rită faptului' că ea se 
desfășoară în ajunul a- 
legerilor pentru Bun
destag și că este de 
presupus că ea își va 
pune amprenta asupra 
scrutinului.

re-

G. D.

In timpul grevei muncitorilor de Io minele concernului Mannesmann 
din Duisburg-Huckingen
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