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Preocupare pentru
IMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR, 
IPREUNĂ CU PREȘEDINTELE
ULUI DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU,

A VIZITAT CRAIOVA

perfecționarea calitativă 
a activității în întreprinderi

și centrale industriale
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Tn timpul vizitei la uzina „Electroputere*

Intre state cu orînduiri sociale 
diferite.

Exprimînd sentimentele de ade
vărată prietenie și stimă ale în
tregii populații a acestui mare 
oraș al țării, care este Craiova, 
zeci de mii de cetățeni i-au Intîm- 
pinat în vizita lor pe suveranul 
Iranului și pe președintele Con
siliului de Stat cu explozive mani

festări de bucurie, cu flori, cu u- 
rale.

Constantin Băbălău, președintele 
Consiliului popular al județului 
Dolj, primarul municipiului Cra
iova, Ion Zăvăleanu, precum și 
alte notabilități locale prezente la 
aeroport, au adresat Șahinșahului 
și președintelui Consiliului de Stat 
urări de bun venit pe meleagurile

oltenești. O gardă militară prezintă 
onorul. Un grup de copii oferă 
Maiestății Sale Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și președintelui Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

în uralele și aplauzele craiove- 
nilor veniți în întîmpinare la ae-

De cîteva zile, consiliile de admi
nistrație ale oentralelor industriale și 
comitetele de direcție ale întreprin
derilor au început să dezbată — in 
ședințe de lucru lărgite — cifrele 
de plan pe 1971. Dezbaterile in a- 
ceste organe de conducere colectivă
— cu participarea reprezentanților 
organizațiilor de partid, organizații
lor obștești, comisiilor economice, ca
drelor cu munci de răspundere din 
secții și principalele compartimente
— se înscriu în procesul promovat 
cu consecvență de partid, în ultimii 
ani, de adîncire a practicilor demo
crației socialiste în viața economică 
și socială a țării, de participare tot 
mai largă a oame
nilor muncii la ac
tivitatea de condu
cere a economiei, 
proces corespunză
tor stadiului actual 
de dezvoltare a so
cietății noastre.

Actualele dezba
teri au o semnifi
cație aparte. Ele 
au loc la mijlocul 
unui an de legătură 
între două cinci
nale, an care va 
marca înfăptuirea 
mărețului program 
trasat de Congre
sul al IX-lea și, 

» ‘otodată, pregătirea 
.. ondițiilor nece- 
Vare trecerii ia 
realizarea hotărîri- 
lor Congresului al 
tidului. în aceste 
firesc 
baterea 
să se examineze în mod aprofun
dat mersul îndeplinirii planului pe 
șase luni din acest an și, în pers
pectivă, pînă la sfîrșitul anului, in- 
trucît îndeplinirea întocmai a planu
lui pe 1970 și pe întreg actualul cin
cinal constituie o bază trainică de la 
care se va porni la înfăptuirea sar
cinilor anului viitor și ale cincinalu
lui 1971—1975.

Atît la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, cît și la uzina chimico- 
metalurgică „Neferal" din Capitală, 
dezbaterea a Început prin a se relie
fa că primul semestru al acestui an 
s-a încheiat cu rezultate bune. La 
Combinatul siderurgic din Hunedoa
ra s-a realizat peste prevederile pla
nului o producție globală in valoare 
de 58 milioane lei și o producție- 
marfă de aproape 80 milioane lei. 
Au fost produse suplimentar 8 500

tone de eocs metalurgic, peste 55 000 
tone de minereu aglomerat, aproape 
10 000 tone de oțel și mai mult de 
3 300 tone de laminate finite. Toate 
contractele economice cu beneficiarii 
Interni au fost onorate la termen, iar 
exporturile au fost suplimentate cu 
peste 80 milioane leL La uzina „Ne- 
feral" din Capitală, care și-a reali
zat planul semestrial la producția 
globală Încă de la 23 Iunie, produc
tivitatea muncii a depășit-o pe cea 
planificată cu 2,04 la sută, cheltuie
lile la o mie de lei producție-marfă 
au fost exact cit cele planificate, pla
nul la producția-marfă a fost reali
zat in proporție de 103,5 la sută, iar

globale de 10 la sută față de reali
zările preliminate pentru anul L

Comitetele de direcție

și consiliile de administrație

dezbat sarcinile de producție

pentru anul viitor

X-lea al par- 
condiții este 

ca, concomitent cu dez- 
sarcinilor de plan pe 1971,

cel al producției-marfă vlndute ți 
încasate — de 101,8 la sută.

Deși bilanțul amintit este rodnic, 
dezbaterile din comitetele de direc
ție au arătat că planul de producție 
pe întregul an va putea fi realizat la 
toți indicatorii, că angajamentele a- 
sumate în întrecerea socialistă pe a- 
cest an vor fi întocmai respectate nu
mai prin intensificarea eforturilor, 
prin aplicarea unor noi măsuri teh
nice și organizatorice. De la această 
premisă s-a pornit, în ambele ședin
țe, la analizarea cifrelor de plan pe 
1971, a posibilităților de 
a lor.

Față de rezultatele 
prelimina pentru 1970, 
siderurgiștil hunedoreni 
de realizat o producție de cocs 
mal mare cu 66 000 tone, de o- 
țel — cu 79 000 tone, iar de laminate 
cu 30 000 tone, o creștere superioară 
fiind prevăzută la laminatele din 
oțeluri aliate. La uzina „Neferal", 
sarcinile pe 1971 se pot rezuma la o 
creștere a volumului producției

îndeplinire

care se 
în 1971 

vor avea

____ r______ „__  . I în 
curs și la reducerea cu 13,5 lei a 
cheltuielilor la o mie de lei produc
ție-marfă.

Ambele comitete de direcție și-au 
pus întrebarea : ce măsuri trebuie să 
fie luate în vederea îndeplinirii în
tocmai a acestor sarcini — după 
cum au subliniat toți partlcipanții la 
dezbateri — deosebit de mobiliza
toare 7 Și trebuie spus din capul 
locului că acestei întrebări i s-a dat 
un răspuns cît se poate de precis.

La Combinatul siderurgic Hune
doara, creșterile prevăzute vor putea 
fi asigurate, potrivit opiniei particl- 

panților la dezba
teri, prin aprovi
zionarea ritmică cu 
fier vechi, de cali
tate corespunză
toare, prin îmbu
nătățirea activității 
de întreținere me
canică și electrică 
a laminoarelor și 
reducerea la mini
mum, pe această 
cale, a staționărilor 
accidentale, prin
crearea unor
stocuri Judicios di
mensionate de ma
terii prime șl ma
teriale pentru lu
nile de iarnă, prin, 
pregătirea minu
țioasă ș! din timp 
a tuturor repara

țiilor planificate, în așa fel încît 
durata lor să fie simțitor scur
tată, prin înzecirea eforturilor pen
tru reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime, materiale și 
de energie, precum și pentru îmbu
nătățirea calității produselor, prin 
utilizarea integrală și cît mal efi
cientă a fondului de timp de muncă.

Adoptarea de măsuri pentru creș
terea gradului de utilizare a capa
cităților de producție, a agregatelor 
și instalațiilor, atragerea în circuitul 
economic a utilajelor nefolosite a 
reținut atenția participanților la dez
bateri. In acest sens, în cuvîntul lor, 
numeroși membri ai comitetului de 
direcție de la combinatul hunedorean, 
printre care inginerii Gheorghe Pa
vel, Iosif Pîrvu, C. Zapis, Gheorghe 
Răduîescu, loan Niță și alții, au sub-

Ing. Adrian PRODAN 
Sabin IONESCU

(Continuare In pag. aVI-a)
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Șl TELEVIZIUNE

ASTĂZI, 1 IULIE, ÎN JURUL OREI 9,45, POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE VOR TRANSMITE 

PLECAREA DIN CAPITALĂ A MAIESTĂȚILOR LOR IM
PERIALE-ȘAHINȘAHUL IRANULUI, MOHAMMAD REZA 
PAHLAVI ARYAMEHR, Șl ÎMPĂRĂTEASA FARAH.

Excelenței Sale
ROLAND MICHENER

Guvernator general al Canadei

OTTAWA

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Canadei vă adresez, Exce
lență, în numele meu și al poporului român, felicitări și cele mai căl
duroase urări de sănătate și fericire pentru dv. personal, de pace și 
prosperitate pentru poporul canadian.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Colonel MICHEL MICOMBERO

Președintele Republicii Burundi

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal vă adresez, Excelență, cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii Burundi, felicitări cordiale și urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și progresul poporului burundez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

___ al Republicii Socialiste România

NOI UTILAJE 
MINIERE

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scînteii") : întreprinderile
Grupului de uzine pentru uti
laj minier Satu-Mare și-au di
versificat și amplificat, în ul
tima vreme, gama utilajelor 
miniere pentru construcții și 
de alte destinații industriale. 
Astlel, la uzina „Unio" — Satu- 
Mare a fost realizat un tip de 
transportor mobil cu bandă 
de 10 metri, liind pe cale de 
a 11 asimilate și transportoare 
cu bandă de 6 șl 8 metri. Do 
remarcat că, pentru prima 
oară în acest an, toate tipu
rile de transportoare sînt do
tate cu electrotamburi, cu dia
metru de 270, 320, 400, 500 mm, 
realizați tot în uzină, care în
locuiesc sistemul vechi și mal 
greoi al capului de acționare 
a transportoarelor. Tot în 
cursul acestui an vor fi asi
milați și electrotamburi de di
mensiuni mai mari. O altă u- 
nitate a grupului — U.U.M. din 
orașul Dr. Petru Groza — a 
realizat recent electrocarul do 
3 tone, un produs caro con
tribuie, alături de altele (e- 
lectrostivuitoare, transpalete 
electrice), la îmbunătățirea 
profilării acestei uzine In fa
bricarea de utilaje pen
tru transportul uzinal. La 
U.M.M.U.M. — Baia Mare sînt, 
de asemenea, în curs de exe
cuție utilaje noi, ca instalația 
cu lanț pentru antrenarea va- 
goneților în circuit, sita rota
tivă pentru stația de alimen
tare cu apă, dumperul pitic 
de 0,8 mc cu descărcare hi
draulică și alte asemenea mij
loace tehnice.
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FAPTUL
DIVERS
Vînătoare
fara pușcă

Emeric Pop, paznic la Ocolul 
silvic Lunca Bradului (Mureș), 
cunoaște 17 000 hectare de păduri 
ca pe propriile-i buzunare. In 
„grădina" sa trăiesc tot felul de 
sălbăticiuni — urși, mistreți, 
lupi sau vulpi. Iarna trecută el 
s-a întors din vînătorile la care 
a participat cu 7 lupi, 12 vulpi 
și 3 mistreți. O „recoltă" care 
— să recunoaștem — poate stirni 
invidia multor pasionați ai ex
pedițiilor cinegetice. Pasiunea 
lui Emeric Pop rămine insă 
vinătoarea „fără pușcă". O- 
chiul lui ager pătrunde chiar 
și în cele mai ascunse co
tloane. Așa se și explică fap
tul că, pînă acum, a reuși să 
prindă 2 pui de lup, 3 de 
vulpe și un rîs — care vor de
veni locatari ai diferitelor gră
dini zoologice — precum și cîți- 
va viței de ciută, în vederea 
repopulării altor păduri.

Răcoritoare
CC

Ne aflăm in plin sezon canicu
lar. Răcoritoarele sint bineveni
te la tot pasul. Unii dintre 
slujitorii lui Mercur sint insă de 
altă părere. Deunăzi, in nu mai 
puțin de cinci complexe alimen
tare (in care funcționează și co
fetării) din cartierele Balta Albă 
și Titan, nu se găsea nici un strop 
de pepsi-cola. In schimb, fiecare 
cofetărie desfăcea, in cantități 
industriale... bere. Ce-i drept, 
răcoritoare și ea. In plus, supe
rioară in... grade ! Dar acesta 
nu este un argument pentru a 
lua locul adevăratelor băuturi 
răcoritoare. Drept pentru care 
așteptăm ca Direcția comercială 
a Capitalei să găsească soluțiile 
cuvenite.

Lor cine
le pune diag- | 
nosticul ? I

De obicei, orice boală vine a- 
tunci cînd omul nici nu se aș
teaptă. Iată înisă că, și în acest 
domeniu, imprevizibilul începe 
să cedeze locul unei programări 
de o precizie uimitoare, Ecateri- 
na Cosma din Oradea și-a pro
pus să se îmbolnăvească în așa 
îel încit să i se acorde un con
cediu medical-de trei luni de 
zile. S-a dus la un medic care 
i-a spus (și eliberat un certi
ficat) că suferă de o boală pen
tru un concediu doar de cîteva 
zile. „Pacienta" însă nu s-a 
descurajat. A mers rînd pe rînd 
la alți cinci medici, a obținut opt 
certificate medicale (cu cinci 
diagnosticuri diferite) și, în fi
nal, a ajuns tot acolo unde do
rea : din 90 de zile — 83 în con
cediu. După același procedeu, E. 
Kiss de la fabrica de textile 
„Crișana", într-o singură lună, a 
dobîndit cinci certificate medi
cale care poartă parafa a nu mai 
puțin de patru medici. Și așa, 
cîte puțin, cite puțin, se adună 
anii. M. Pohor de la fabrica de 
confecții din localitate a strîns 
pină acum 41 de certificate me
dicale. care i-au adus 574 zile de 
concediu ! E o performanță. Dar, 
după cit se pare, unii medici 
orădeni țin neapărat ca ea să 
se oprească aici. In cit timp 
putea fi depășită ?

nu 
va

în umbră
poate spune că Cioacă

anul
Nu se

Remus-Ștefan (născut în 
1941 in orașul Sibiu) n-ar fi con
secvent cu sine insuși. Acum 
șase ani, judecătoria din Sibiu 
l-a obligat la plata unei pensii 
lunare de 150 lei pentru între
ținerea unui copil. De indată ce 
s-a pronunțat această sentință, 
dumnealui a hotărit să se facă 
nevăzut. Spre sfirșitul anului 
trecut, a apărut pe șantierul Fi
laturii din orașul Oltenița, dar 
exact in momentul cînd era să 
fie identificat a reușit să dispa
ră. Sentința amintită 
care va veni automat 
ceasta !) îl urmărește 
continuare. Cioază insă 
tulează : stă ascuns in umbră și 
speră să rămină așa pină cind va 
veni vremea să ceară el pensie 
de întreținere de la copil ! De 
aceea, dacă-l intilniți, scoateți-l 
la lumină !

(și alta 
după a- 

insă in 
nu capi-

Dați de lucru I 
lui Sfarmă- | 
Piatră! |

„Cartea de vizită" a celor mai multe 
magazine s-a îmbogățit simțitor răs- 
punzind exigențelor în firească evo
luție ale cumpărătorilor. Progresul 
tehnic contemporan a determinat, 
printre altele, sporirea cantităților 
de mărfuri, diversificarea lor accen
tuată. S-au creat astfel premisele 
materiale ale aprovizionării popu
lației cu mărfuri de consum de cali
tate superioară într-un sortiment tot 
mai variat care să satisfacă toate ce
rințele, exigențele și gustul consuma
torilor. Dar pentru ca aceste dezide
rate să se realizeze, în prezent — 
după cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu — „se impune îmbunătă
țirea rețelei comerciale, o mai apro
fundată și sistematică studiere a ce
rințelor pieței, în vederea orientării 
corespunzătoare a producției bunuri
lor de consum".

In rîndurile de față ne-am propus 
să facem investigații asupra modului 
în care comerțul acționează pentru 
cunoașterea pieței. Ne-am ales două 
sectoare comerciale : cel de confecții 
și cel de încălțăminte. Alegerea n-a 
fost întîmplă- 
toare, ea a fost 
determinată de 
faptul că in ulti
mii ani producția 
a oferit cantități 
îndestulătoare de 
asemenea măr
furi. Numai anul 
trecut vînzările 
de confecții rea
lizate au fost de 
peste 5,8 miliarde 
lei, iar cele de 
încălțăminte de 
aproape 4 mili
arde lei. Dar nu 
numai factorul 
cantitativ a fost 
determinant în 
opțiunea noastră. 
Realizările celor 
două sectoare a- 
mintite depind —• 
mai mult decit 
oricare altele — 
de măsura în 
care răspund gus
tului, model și 
exigenței cumpărătorilor. Ne începem 
investigațiile în magazine, veriga de 
bază a comerțului.

Am intrat într-una din. cele mai 
selecte galanterii de pe Calea Victo
riei. Am cerut un obiect de uz larg : 
o cămașă.

— N-avem cămăși în dungi cu nr. 
39, ne-a informat vînzătoarea abor- 
dind, de circumstanță, o tristețe... 
profesională.

— Dar de care aveți ?
— Tot cu dungi, dar nr... 44 !
— De ce nu cereți de la depozite 

și cămăși cu nr. 39 ? Doar nu toți 
oamenii...

— D-stră ? — a intrat vînzătoarea 
in discuție cu alt cumpărător. Era un 
semn vădit că timpul 
se epuizase...

La alte 12 galanterii 
aproape același lucru : 
pundea numărul, nu 
contextura ; __ ’
alta, nu se potrivea talia, și invers. 
Nepotrivirile s-au menținut, ba au 
apărut cu o frecvență și mai mare în 
magazinele care pun in vînzare 
costume bărbătești. La unitatea „Con
fecția" de pe Lipscani nr. 55, unui 
cumpărător destul de înalt și voinic, 
costumul cel mai potrivit ii „cădea" 
așa de lejer incit — dacă l-ar fi cum
părat — trebuia dus din nou la croi
tor. Magazinul ,, Diana". Pășindu-i 
pragul, gindești că de aici nimic nu 
poate lipsi. „Pantofi de 89 lei cu 
numere mici nu avem" — auzim ex
plicația dată de vinzătoare 
cliente. „Nu, nici din cei de 
Nici...".

Magazinul „Select"-Buzău,: 
vem pantofi bărbătești de 113 1 
cit numărul 43 și 44 — mai 
câți". încercăm și noi la alte 17 ma
gazine de specialitate din București, 
Oradea și Buzău. Situația este iden
tică : cind găsești culoarea și mo
delul, nu există numărul potrivit, 
cînd găsești numărul, nu se combină 
cu modelul... Ca la confecții.

De fapt nu spunem lucruri noi — 
un sondaj a arătat că din aproxi
mativ 9 000 de cumpărători, aflați în 
magazinele de încălțăminte, aproape 
jumătate n-au reușit să cumpere ni
mic. Motivul ? Peste 2 000 de cumpă
rători (50 la sută dih cei care au re
nunțat) n-au găsit mărimea dorită.

Ne oprim aici cu exemplificările. 
Convorbirile avute cu nenumărați 
vînzători, specialiști în comerț, cu re
prezentanți ai forurilor responsabile 
de destinele activității organizațiilor 
comerciale au readus în discuție me
todele prin care comercianții urmă
resc să sondeze gustul public pentru 
a realiza acea cumpănă necesară 
între producție, ofertă și consum. 
Cea mai simplă și o primă verigă in 
tot acest lanț îl constituie folosirea 
Caietului de sondare a cererii (aflat 
la vînzător). Am făcut lectura cîtorva 
file dintr-un asemenea caiet. Ce scria 
acolo ? Transcriem din caietele gă
site la magazinul „Confecția" de -pe 
Lipscani nr. 55. „Pantaloni tergal ; 
costume uni (!?) ; sacouri... băieți" ; 
etc., etc.

Care va să zică, avem în față 
primele semne de sondaj public. Ca 
să-și facă datoria și mai ales să în
deplinească o formă, al cărui rost 
nici nu-1 prea înțelege, un vînzător 
oarecare a notat o oarecare cerere 
de... pantaloni de tergal ! Și, mai 
departe, ce se întîmplă mai departe ? 
Am întrebat pe șeful magazinului de 
confecții de pe strada Lipscani :

— Vă folosesc la ceva caietele d» 
prospectare a cererii de consum ?

A zîmbit și a replicat:
— Vînzătorii cunosc pe dinafară 

ceea ce se cere și ce nu. Pe urmă, 
avem merceologul, care și el cunoaș
te...

Ce concluzie se poate trage ? Că cel 
puțin o parte din responsabili au o 
mentalitate stranie, un mod de a 
gindi și proceda rudimentar. Fi
rește, în cazul in care un vînzător ar 
vipde toată ziua numai batiste, ar fi 
posibil să țină minte „pe dinafară" 
ce culori sau mărimi sint mai solici
tate. Dar un magazin de confecții 
pune în vînzare mii de sortimente ! 
Și dacă nu notează nimic, pe ce bază 
formulează vinzătorul cererea ? Sim
plu : după inspirație, „ochiometric*.

Cînd vine vorba despre studiul ce
rerii de consum, comercianții se în
trec în a etala avantajele unei 
metode folosite pe larg : expoziția. 
Intr-adevăr, privind lucrurile din 
punct de vedere teoretic, metoda res
pectivă ar putea aduce organizatori
lor un substanțial volum de infor
mații. Sint folosite datele culese cu 
prilejul organizării expozițiilor, pa- 
răzilor modei ? De multe ori — cam 
prea adesea — expozițiile și mai 
ales parăzile modei au un caracter 
mai mult festiv de... paradă. Ni
meni nu înregistrează, decit după 
ureche, sugestiile, preferințele cum
părătorilor. Totuși la O.C.L. „Confec
ția" — București s-a organizat mai 
judicios o paradă a modei de pri- 
măvară-vară 1970. Rezultatul practic? 
Sintem în miezul verii, iar taloanele 
în care cumpărătorii își notaseră 
conștiincios impresiile le-am zărit 
deunăzi zăcînd grămadă... toropite de 
căldură, pe biroul directorului 
O.C.L. ! Despre prelucrarea lor nici 
vorbă. E oare rațional să investim 
timpul și banii în acțiuni despre care

lnțifice devine un imperativ pentru 
orice ramură. în comerț fluxul in
formatic are o direcție unică : de jos 
în sus. Este vorba aici de o vădită 
neglijare de către verigile centrale 
ale comerțului a importanței deose
bite pe care o au organizațiile co
merciale, cele care comandă și aduc 
efectiv marfa în fața cumpărători
lor.

Nu putem insă să trecem cu ve
derea nici ignorarea, în continuare, 
de către reprezentanții comerțului lo
cal din Oradea, Buzău, București 
ș.a.m.d. a posibilităților și rezerve
lor interne pe care le au și nu le 
valorifică. Sondajele de mică 
ploare, indiferent de forma 
sint binevenite pentru ____ ,
sint metode care, bine puse la punct, 
aplicate de către organizațiile co
merciale cu atenție și rigurozitate 
științifică, ar permite fundamentarea 
mai judicioasă a comenzilor și apro
vizionării, asortarea și formarea sor
timentului oomercial. Din păcate, am 
întîlnit doar o singură acțiune de a- 
cest fel: O.C.L. Încălțămintea-Bucu-

am- 
lor, 

magazine,
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cunoașterii evoluției cererii. Din ini
țiativa fabricii „Clujeana", s-a reali
zat un interesant studiu monografic 
despre tendințele volumului și struc
turii cererii de încălțăminte a popu
lației. Folosind metode moderne de 
investigare, specialiștii Institutului 
de cercetări comerciale au ajuns ast
fel la interesante concluzii, ba mai 
mult, spre deosebire de alte dăți, au 
făcut și propuneri pentru înlătura
rea deficiențelor. Ne-am închipuit că 
acest studiu a devenit „cartea de că- 
pătîl", un îndreptar pentru fiecare 
merceolog, că pe baza acestuia fie
care gestionar a primit indicații pre
cise privind alegerea culorilor, mo
delelor, mărimilor celor mai solicita
te de cumpărători. Ne-am înșelat. In 
afară de „Clujeana" și I.C.R.T.I. 
București, nimeni nu mai posedă 
vreun exemplar din respectivul stu
diu.

Celălalt sector — cel de confecții 
— analizat parțial la începutul an
chetei noastre, ne-a pus tot în fața 
unei acțiuni neterminate. Deși indus
tria a fost de acord — după mulți 

ani de discuții — 
să atașeze confec
țiilor, ca și la în
călțăminte, „ta
loane detașabile’* 
care, de 
nea.
prelucrate și in
terpretate dau o 
imagine mai com
pletă asupra ce
rerii de confecții, 
totuși, 
tuală, 
că nu 
studiu 
lizat pe baza a- 
cestor taloane 
mult discutate,
dar aceste petece 
de carton „scum
pe" sint pur și 
simplu aruncate ! 
„Ce putem face ? 
se Întreabă direc
torul Institutului 
de cercetări co
merciale. Direcția 
Comerțului cu tex- 

din M.C.I., benefi-

Centenarul

„Asociației genertik

a muncitorilor

din Arad" a
RIA — »;

afectat nouă
s-a petrecut 
unde cores- 
corespundea 

; unde găseam și una și

unei 
93 lei.
„N-a

lei de- 
incer-

știm din capul locului că se nasc— 
moarte ?

Am dorit să Împărtășim acest 
punct de vedere conducerii O.C.L. 
„Confecția". După ce ne-a ascultat 
cu multă atenție și răbdare, tovarășul 
director a clătinat capul oarecum 
înțelegător și ne-a împărtășit un 
punct de vedere propriu, diametral 
opus 1 A zis :

— Iată cum și pe ce temeiuri întoc
mim noi necesarul de marfă : cu
noaștem din datele noastre statistice 
volumul* de îmbrăcăminte vindut cu 
un an în urmă, pe grupe de con
sumatori : copii, adolescenți, femei și 
bărbați. Acesta e, să-l numim noi 
așa, cadrul general al cererii. Pentru 
ca cererea să fie și mai exactă (mai 
trebuie oare ?! n.a.) trecem și ana
lizăm situația... inventarelor semes
triale., Ce ne arată ele ? Ele ne arată 
situația stocurilor, deci a mărfurilor 
de care dispunem și a articolelor 
greu vandabile ; ne mai arată pe 
sortimente mișcarea mărfurilor. Ur
mează o consfătuire generală cu vîn
zătorii, în urma căreia formulăm 
necesarul de marfă către furnizorul 
nostru : întreprinderea comerțului cu 
ridicata.

Aproape uluiți de acest studiu 
„adine" și „multilateral" al cererii, 
atț1 făcut o deplasare la furnizor. 
Aici am pătruns mai în profunzime 
in mecanismul aprovizionării. Ce 
face I.C.R.T.I. după ce primește cere
rile tuturor organizațiilor corner ■ 
ciale ? Le centralizează și, combinir . 
rezultatul cu propriile sale aprecie: :, 
lansează comanda către industrie.

E bine ? E rău ? Dacă raidul cu 
care am Început aceste însemnări — 
din care s-a desprins, credem, că 
cererea cu oferta se potrivesc, une
ori, ca mănușa stingă la mina 
dreaptă — nu a fost totuși destul de 

1 rezultatul poate fi 
constatări 

i certă : în 
și măsură- 

lungul anilor,

rești a sondat prin chestionare pre
ferințele cetățenilor pentru iarna ur
mătoare. Este adevărat, un lucru bun, 
dar singular, pasager și deci insufi
cient. Ce se va intîmpla miine cu 
cerințele curente, nesatisfăcute azi ?

— Este drept, noi nu cunoaștem 
bine care este structura cererii de 
mărfuri a populației — ne declară 
Aurelian Boroga, directorul O.C.L. 
Incălțămintea-București. Mijloacele 
pe care le avem, actualul sistem de 
evidență nu ne permit să cunoaștem 
decît valoric ceea ce am vîndut. Așa 
se explică și faptul că dezasortările 
în structură (a culorilor, modelelor, 
mărimilor etc.) pot fi surprinse doar 
aproximativ. Soluția cea mai bună 
ar fi, după părerea mea, introduce
rea unui sistem informațional bazat 
pe etichete care să însoțească marfa. 
Etichetele ar urma să cuprindă : mo
delul. culoarea, prețul etc. Colectate, 
centralizate și analizate, ele ar oferi 
operativ și permanent imaginea reală 
a cererii cumpărătorilor. Din păcate, 
nu s-a ajuns încă la o înțelegere cu 
producătorii Ei susțin că introduce
rea acestor etichete costă. (Intr-ade
văr costă. Dar s-a întrebat cineva cit 
de puțin costă ele în raport cu sume
le investite 
în materiile 
mărfi care 
tă ? — n.n.).

Am putut constata, totuși, că a- 
colo unde convingerea că producția 
și comercializarea bunurilor de con
sum trebuie să aibă la1 bază studii 
științifice s-au făcut pași pe linia

în munca de concepție, 
prime, în circulația unei 
nu se vinde nicioda-

mănușa stingă

aseme- 
centralizate,

la ora ac- 
nu numai 
există un 

„la zi" rea-

tile-tncălțăminte 
ciarul nostru, nu ne mai comandă 
prelucrarea taloanelor. De ce ? Pen
tru că nu au simbolizată pe ele și 
culoarea mărfii".

In legătură cu tema în discuție am 
avut convorbiri cu specialiști și con
ducători ai unor direcții din Ministe
rul Comerțului Interior, care, într-o 
variantă sau alta, au confirmat o rea
litate : la ultima și cea mai impor
tantă verigă a comerțului — acolo 
unde are loc înfruntarea dintre ce
rere și ofertă, acolo unde se simte 
cel mai bine pulsul pieței, unde se 
nasc comenzile ce se vor materializa 
după contractări — studiul științific 
al cererii lipsește cu desăvirșire. în
semnările de față n-au dezbătut toa
te metodele și mijloacele existente 
și încă nefolosite. Ceea ce surprinde 
este faptul că peste tot, la toate ni
velurile ierarhiei comerciale, deși 
există de ani de zile conștiința ine
ficientei mijloacelor de cercetare a- 
plicate pînă acum, nu s-au adoptat 
încă soluții corespunzătoare pentru 
utilizarea unei metodologii riguroa
se. Socotim că trebuie să se treacă 
cu toată seriozitatea la inițierea unor 
măsuri de mare operativitate, care să 
permită studierea științifică a cere
rii de mărfuri, sondarea gustului pu
blic — condiție indispensabilă creș
terii eficienței activității comerciale 
și îmbunătățirii aprovizionării și de
servirii populației.

Gheorghe GRAURE 
George POPESCU

România — „Aso- 
muncitorilor din 
Însemnat in isto- 
mișcării noastre

elasel muncl- 
parcurs un 

forme simple 
asociațiile 
alături de 

elemente 
de organ! - 
politic, a

In urmă cu un secol, la 1 iulie 1870, 
a luat ființă una dintre primele or
ganizații cu caracter politic ale cla
sei muncitoare din 
clațla generală a 
Arad". Eveniment 
ria începuturilor
muncitorești, crearea acestei asocia
ții se înscrie pe linia eforturilor de
puse de proletariat în vederea consti
tuirii sale în organizații de clasă — 
instrument de luptă împotriva ex
ploatării capitaliste, pentru făurirea 
unei noi societăți.

Procesul organizării 
toare din România a 
drum ascendent, de la
de asociere, cum au fost 
de întrajutorare, la care, 
muncitori, luau parte și 
patronale, pină la crearea 
zații proprii cu caracter
căror etapă superioară o va constitui 
partidul politic al proletariatului 
român. In cadrul acestui proces, un 
rol de seamă a revenit ideilor socia
liste, pătrunse și răspindite în țara 
noastră încă din faza lor utopică și, 
mai ales, socialismului științific mar
xist. Ideile lui Marx și Engels au 
fost receptate în România îndeosebi 
prin intermediul Internaționalei I, în 
secțiile căreia au activat Mircea Ro- 
setti. Zamfir Arbore, Vasile Conta, 
Gheorghe Panu, Carol Farcaș, Gheor
ghe Ungureanu și alții. In Transil
vania și Banat influența ideilor In
ternaționalei I in rîndurile muncito
rilor a fost, de asemenea, foarte pu
ternică. După cum se știe, în no
iembrie 1868 s-a creat „Asociația 
generală a muncitorilor din Timi
șoara" ; în anii următori, astfel de a- 
sociații au fost înființate la Brașov, 
Cluj, Arad, Reșița și în alte orașe 
unde existau puternice detașamente 
proletare.

Crearea „Asociației generale a mun
citorilor din Arad" a fost marcată de 
adunarea muncitorească din 1 iulie 
1870, la care, după cum aprecia presa 
arădeană a timpului, au luat parte 
„numeroși muncitori cinstiți" din lo
calitate. Cu acest prilej a fost dez
bătut și aprobat statutul asociației și 
au fost alese organele conducătoare 
ale acesteia. încă de la începuturile 
activității sale, „Asociația generală a 
muncitorilor din Arad" s-a definit 
drept o organizație cu caracter poli- 
tio și economic, menită a grupa

Știți ce este un concasor ? Un 
fel de „Sfarmă-Piatră" meca
nic. Un asemenea utilaj, mult 
solicitat în aceste zile în con
strucții, stă de 8 luni părăsit, 
între blocurile de pe ..Platoul 
romanilor" din Alba Iulia. A 
fost transferat în luna decem
brie 1969 de la Trustul de con
strucții Hunedoara către între
prinderea județeană de construc- 
ții-montaj Alba. Deoarece îi 
lipseau cîteva piese, noul stă- 
pin a refuzat să-l ia in primire. 
In luna martie 1970, i-au fost a- 
dăugate și piesele lipsă. Totuși 
„Sfarmă-Piatră" a rămas nemiș
cat. Conducerea întreprinderii 
amintite așteaptă oare să-1 pună 
la treabă după ce... se va alege 
praful și pulberea de el ?

de :Rubrică redactată
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii" J

edificator, sau " 
bănuit a fi rodul unor 
subiective, iată o dovadă 
pofida tuturor „studiilor" ț 
torilor făcute de-a l_..e^.
O.C.L. Confecția retușează peste 50 
la sută din costumele vîndute. Este 
de-a dreptul inadmisibil !

Amplificînd investigația, am con
statat că în nici unul dintre cele 50 
de magazine de confecții și încălță
minte din București, Oradea și bu
zău nu ni se poate face dovada exis
tenței unui instrument eficace de cu
noaștere și măsurare a cererii 
de mărfuri a populației. Directorul 
organizației comerciale de produse in
dustriale Buzău, ca și directorul co
mercial al I.C.S.T.I. Oradea au în
cercat și ei să ne vorbească de exis
tența acelorași caiete pentru studie
rea cererii (caiete în care, după Cum 
am văzut, nimeni nu notează nicio
dată nimic).

— Ce studii, ce analize s-au între
prins la nivelul O.C.L. ? — l-am în
trebat pe Nicolae Răduță, din 
Buzău. „Studii ? (Ne-a privit cu 
uimire, ca și cînd i-am fi cerut să 
studieze vreun corp ceresc îndepăr
tat I). Noi urmărim cu metodele cu
noscute evoluția vînzărilor, colectăm 
date și le trimitem direcției comer
ciale, ministerului sau Institutului de 
cercetări comerciale...".

— Dar, pe plan local, deci in ca
drul organizației comerciale pe care 
o conduceți, ce date folosiți pentru a- 
provizionare ?

— Nu folosim nimic. Trimitem 
reu forurilor spre cercetare... 
ele nu ne comunică nimic din 
ce cercetează !

Sînțem prin urmare în fața 
ecuații cu două... cunoscute : a — 
nivelul O.C.L. nu se valorifică — cul
mea — nici măcar propriile date (așa 
incomplete, cum sint) și b — în 
schimb ele sint pompate cu perse
verență forurilor ierarhice, care le 
păstrează pentru ele. De ce ? Cea 
mai mare parte din uriașul volum de 
Informații trimis spre organele cen
trale este folosit (după cum aflăm de 
la Institutul de cercetări comercia
le) pentru întocmirea unor studii 
macroeconomice, care dau imaginea 
generală a pieței, a tendinței cere
rii. Nu punem la îndoială necesita
tea unor asemenea studii, dar nu 
putem înțelege de ce. atunci cînd a- 
plicarea în practică a cercetării ști-

în aceste zile Io Eforie-Nord Foto : Gh. Vințilă

me- 
Iar 

ceea
unei 

la

• Spre orașul Găești circulă în 
fiecare dimineață o seamă de auto
buze, care transportă călători din 
satele și comunele învecinate. Mulți 
dintre ei sint salariați navetiști și 
elevi ai școlilor din oraș. Pînă la 
1 iunie a.c. autobuzele îi lăsau in 
diferite puncte ale orașului, unde 
existau staț,ii dinainte stabilite. De 
la această dată, insă, toate stațiile 
au fost desființate, călătorii fiind 
nevoiți să coboare, toți, la capătul 
liniei, la au togară — situată într-o 
margine a o rașului. Și de acolo, s-o 
ia pe jos pînă-n oraș, cale de mai 
bine de doi kilometri. A cui o fi 
fost această năstrușnică idee nu 
știm. Știm doar atit că măsura luată 
nu este de .natură să vină in spri
jinul călătorilor, ci, dimpotrivă, le 
creează greutăți.

Nicoilae POSTELNICU
sala riat la Farmacia nr. 99, 
Găești, județul Dîmbovița

• Intre anii 1951 și 1953 am lu
crat la fosta bază tubulară Viforita, 
județul Dîmbovița. Dar, nu cunosc 
din ce motive, acești ani nu mi-au 
fost înscriși, la timpul potrivit, în 
carnetul de muncă. Pentru a-i trece, 
aveam nevoie de o adeverință. De 
necrezut, dar pentru obținerea aces
tui act am fost nevoit să fac nenu
mărate demersuri. Toate, însă, în 
zadar. Am fost îndrumat în cele din 
urmă la Bascov, județul Argeș, 
unde s-a mutat baza tubulară. Aici

CĂILE FERATE ÎN SPRIJINUL 
TURISMULUI

mei

In această perioadă 
de virf a activității 
turistice, s-au luat mă
suri pentru, asigura
rea de condiții de tran
sport cit mai bune ce
lor veniți la odihnă și 
tratament pe litoral. 
Șapte trenuri cu mers 
de accelerat, precum și 
rapidul „Tomis" fac le
gătura între Capitală 
și stațiunile litoralu
lui. De asemenea, în 
curind va fi pus în 
circulație expresul 
„Mamaia", care va

parcurge distanța Bu
curești — Mangalia cu 
viteze pînă la 120 km 
pe oră. El se va adău
ga celor două trenuri 
accelerate : Mangalia 
— Timișoara și acce
leratul „Moldova", pu
se în circulație înce- 
pind cu această săptă- 
mină.

Toate garniturile tre
nurilor au fost dotate 
eu vagoane noi, dis- 
punind de vagoane- 
restaurant sau vagoa- 
ne-bar. In ceea ce pri

vește procurarea bile
telor — pe Ungă cele 
două agenții C.F.R. din 
Constanța prevăzute 
cu 20 de case, și cele 
din Eforie-Nord. Efo- 
rie-Sud, Techirghiol 
și Mangalia — au fost 
înființate alte două, in 
stațiunile Jupiter și 
Venus din nordul Man
galiei. Totodată, s-a 
creat posibilitatea pro
curării biletelor de 
tren și la punctele de 
recepție din marile 
hoteluri, prin comenzi 
anticipate. (Agerpres)

• Petru CSiurcă din Brașov ne-a 
scris cu cîtva timp în urmă că. din 
cauza lipse'i unei piese de schimb 
(transforma tor de linii), nu poate 
folosi televizorul său „Dacia", care 
s-a defecta t mai *‘ «i care
stă, nerepa rat, în 
cooperației
înaintat acieastă 
nea județeană 
meșteșugărești - 
punsul prinnit 1; 
ceastă uniu ne sc 
respectivă r iu s 
dețul. deoar ece 
— care a f abri> 
vizor — n -a I 
piese de re zen 
județul Br așo 
zoare „Da cia" 
în termenul c 
pot fi repara 
gure pi ese d

„In riceste 
cititori rl nos 
dus u zina r 
„Dac> A" ? F 
tiv d e cătr 
const itui < 
sele lor ?“

î 
î 
î
î 
î 
î
î 
î 
î 
î

muncitorii din Arad In lu, j6: 18 30’. 
tru realizarea deziderate favo- 
și economice ale celor 18i 20,30, 
Programul asociației cupr 15: 17,45; 
dlcărl 
versal și directf dr4 
ciere și liberă exprim?. 
lor și convingerilor, lî 
sel, egalitatea In dre ‘ ’ ’ ’
ror naționalităților din 1 CA_ 
reglementarea sistemului im, 
etc. în alegerea membr'ilor ~ 
lui de conducere s-a Aplicat La- 1' 
piui reprezentării tuțțnror nații— 1 
taților și tuturor prot \junjior Șl i 
oraș. In fruntea orga, jhției al i 
du-se Moțan Gheorghe, ;aroi Firi ) 
ger, Andrei Valen’o 5»'ndțlî.

Dar curînd după cr ^rea asocia
ției, autoritățile austry 'jngare au în
ceput s-o prigonească' Din aceastâ 
cauză, asociația și-a ) aimbat de mal 
multe ori sediile și s. A stabilit într-o 
bibliotecă pentru a lă|a impres 
consacră doar activității de CI 
zare. In decembrie 18^:1, ea a 
tuși, nevoită să se reorganizezi 

■nind „Asociația pro^sională 
citorilor meseriași pentru culti 
jutor în caz de boalăJt _ denun 
care a ființat pînă/fo februar 
In pofida oricărei c numiri, t 
organizației, tradif de luptă, 
tivitate bazată peinirincipiile 
giel marxiste, au; mtinuat 
dincit. J

După reorganiza ;a asocia 
și a tuturor celor’* te asocia! 
tice din Transilvani*, autoriti 
intentat proces co&ucătorik 
tora. Printre acuzați;.-alături c 
Farcaș și de alți muncitori îi 
îl găsim și pe Carol ț^irtinger. 
depus strădanii de^feebite, g 
n-a putut condamrțh pe f 
muncitorimii. Sub presiunea 
publice, acuzații — cu o sing' 
cepție — au trebuit să fie pui 
bertate. După proces se va îr 
un nou avînt al mișcării mUn 
din Banat și Transilvani.s, a] 
muncitorești din întreaga țar 

Importanța activității «s. 
muncitorești din Transilvani, 
nat — între care se numără 
ciația generală a munlcito 
Arad" — a fost deosebit. < 
pentru istoria mișcării m*u 
din România. Ca prime o: 
proletare cu preocupări pre n’ 
politice, ele au meritul de » 
muncitorimii sentimentul 1

. luptei care îmbină revendii 
litice și economice, de a fi d 
însemnătatea unirii proletar 
organizații bazate pe princij 
aă și, mai ales, de a fi pre; 
nul in vederea constituirii I 
partidului

Crearea 
Comunist 
rea pe o 
îndelungate a poporului nostru pen
tru libertate socială și națională, a 
celor mai nobile tradiții ale mișcării 
noastre muncitorești. Angajat plenar 
în înfăptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea privind făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, poporul nostru aduce un 
cald omagiu activității tuturor ace
lora care au militat pentru triumful 
cauzei socialismului și comunismului 
în

ca : dreptul Îs
- ICTORIA 

,8.30; 20,45.

politic 
în mai 
Român 
treaptă

It

al munci 
1921 a 
a însemi 
superioai- _

patria noastră.
Vasile NICULAE
cercetător științific
la Institutul de studii istorice 
și social-politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Ui

de

cantitate, nu 
criterii, sala- 
Alexandria au 
tone, urmînd

sajul telegrafic a fost transmis la 
timp, banii n-au putut fi ridicați 
din cauza unei foarte simple gre
șeli de cifre. Eu depusesem 600 lei, 
iar fiicei mele i se spusese, de la 
oficiul P.T.T.R. București 12, că are 
de primit doar 100 lei. Am reclamat 
imediat cazul la poșta din Craiova 
și la oficiul nr. 12 din București, 
dar în zadar totul. Nimeni nu s-a 
oferit să repare imediat greșeala. 
Ba, mai mult, atunci cînd am insis
tat să i se achite destinatarei

trebuia să ni le livreze, prin de
pozitul de combustibil din Alexan
dria, in ultimul trimestru al anului 
trecut. Pină la sfirșitul trimestrului 
I din acest an nu ne-au fost 
trimise decit 60 de tone de deșeuri. 
Dar și din această 
știm pe baza căror 
riații depozitului din 
vîndut altora cîteva 
să ni le restituie cînd... vor primi 
și ei deșeuri. Sesizînd această stare 
de lucruri întreprinderii „Combusti
bilul" — București, ni s-a răspuns 
că totul se va rezolva și vom primi 
Întreaga cantitate de deșeuri pe 
care am plătit-o. Cînd, însă, nu ni 
s-a spus. Sperăip că nu tot în ulti
mul trimestru (al acestui an).

loan NICOLAB
Alexandria

• SESIZĂRI
• RĂSPUNSURI

mi s-a spus că nu mi se poate
:ra adeverința solicitată deoa- 

nu există statele de plată și 
.strele de evidență a personalului 
la fosta bază Viforita. Consider 
arhiva bazei n-a putut să dis- 

ră fără urme. Undeva trebuie să 
.iste. Și acest undeva nu poate fi 
scit la sediul întreprinderii, unde 
red că nu s-a căutat bine in acte, 
n orice fraz, eu continui să aștept 
jdeverința solicitată.

Marin NEAGU 
str. Glucozei nr. 119, 
sectorul 2, București

• Printr-un mandat 
depus la poșta centrală 
iova, la 26 mai a.c.. am 
fiicei mele din București 
600 de lei. care îi era de 
imediată necesitate. Dar.

telegrafic 
din Cra- 
expediat 
suma de 
strictă și 
deși me-

treaga sumă de bani depusă 
mine, salariații poștei din Craiova 
m-au tratat de parcă eu aș fi fost 
cel vinovat. Nu e prima dată cind 
am parte de astfel de necazuri 
după expedierea, prin mandat tele
grafic, a unor sume de bani. De 
aceea rog organele Ministerului 
Poștelor și Telecomunicațiilor să ia 
măsurile cele mai potrivite ca ser
viciul telegrafic să funcționeze, 
peste tot, ireproșabil

Dumitru FEROIU 
str. 24 Februarie nr. 2, 
Craiova

• In luna septembrie 1969 mai 
mulți salariați din Alexandria am 
plătit, cu chitanța nr. 250, între
prinderii „Combustibilul" — Bucu
rești, suma de 14 850 lei. ce repre
zintă contravaloarea a 100 tone 
deșeuri pentru foc, pe care aceasta

• Ce-or fi Insemnind, în mintea 
constructorilor bucureșteni, iniția
lele cu care numerotează blocurile 
— nu știu. Cert este că acest sistem 
de numerotare produce dese În
curcături. Pe bd. Ion Șulea există 
două blocuri H 13 : unul pe artera 
principală și altul pe o intrare. Din 
această cauză, de multe ori, cores
pondența locatarilor din blocul H 13 
de pe bulevard ajunge la blocul 
H 13 din Aleea Lotrioarei, care este 
o mică intrare pe acest bulevard, și 
vice-versa. Locatarii celor două 
blocuri cu pricina s-au transformat 
astfel in factori poștali, restituin- 
du-și unul altuia trimiterile poștale 
remise greșit. In ultimele săptămini 
au ajuns în cutia mea poștală — 
blocul H 13 din Aleea Lotrioarei — 
nu mai puțin de zece corespondențe, 
trimise de Judecătoria sectorului 5 
pe numele ing. B. Gheorghe 
blocul H 13. de pe bulevard, 
zadar am sesizat celor în drept 
ceastă situație, căci lucrurile tot 
s-au schimbat. De ce nu s-or 
punînd oare numere la blocurile 
nou construite — așa cum există 
peste tot — pentru a se evita aceste 
încurcături de litere ?

Leonte GEORGESCU
bloc H 13, Aleea Lotrioarei 
București, sectorul IV

din
In
a- 
nu 

fi

<
<
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VIZITA ȘAHINȘAHULUI IRANULUI, 

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

La sosiră, pe aeroportul din Craiova

(Urmare din pa*. I)

roport, cortegiul oficial ea in- 
•treaptă spre ora?. Drumul par- 

arge o oază de verdeață care des-

„Electroputere" își relevă 
virtuțile

Rrimul punct al itinerarului 
este uzina „Electroputere". Simbol 
al dezvoltării industriale a Olteniei 
de astăzi, complexul de fabrici de 
la intrarea în Craiova se înfățișea
ză ca un dinamic și viguros centru 
al industriei construcțiilor de ma
șini. De aid își iau drumul pe ma
gistralele de oțel ale patriei, pe ar
terele feroviare ale altor țări cu
noscutele locomotive electrice și 
Dlesel-electrice „Electroputere". 
Aici se produc transformatoare de 
forță de mare putere, agregate a 
căror autoritate tehnică s-a impus 
în peste 20 de țări ale lumii. Em
blema uzinei „Electroputere“ este, 
de asemenea, însemnul distinctiv 
a numeroase tipuri de motoare e- 
lectrice și aparataj de medie și 
Înaltă tensiune. Toate aceste re
marcabile performanțe tehnice 
sînt mărturii ale coordonatelor in
dustriale pe care, asemenea multor 
altor localități ale țării, s-a înscris 
In anii socialismului și orașul Cra
iova.

Făuritorii bijuteriilor tehnice de 
mare complexitate care sînt pro
dusele electrotehnice realizate aici 
au primit cu dragoste, cu multă 
prietenie, pe șeful statului nostru, 
Nicolae Ceaușescu, pe înaltul 
oaspete, Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi. Din dis
cuțiile pe care le-am surprins 
în momentele ce au premers 
sosirea la uzină, în timpul vi
zitei, am reținut faptul că ea 
este interpretată ca un semn 
al dorinței înalților oaspeți ira
nieni de a cunoaște Ia fața locului 
realizările poporului nostru, posi
bilitățile existente de a lărgi pe 
multiple planuri colaborarea eco
nomică între România și Iran. De 
altfel, uzina craioveană și-a tri
mis primele „cărți de vizită" în 
țara prietenă : transformatoare de 
forță de 150 și 200 kVA, precum 
și diverse tipuri de aparataj elec
trotehnic. în prezent se află în 
fază avansată de fabricație pri
mele tipuri de separatoare elec
trice de 20 kV, care vor lua calea 
Iranului Au fost și vor fi aceste 
produse, pe care hărnicia și price
perea muncitorilor craioveni le-au 
creat, mesaje concrete ale dorinței 
șl posibilităților reale ale econo
miei noastre de a purta un dialog 
fructuos cu economia iraniană, în 
folosul ambelor părți.

fată privirea. Țărani cooperatori 
aflați la muncă în livezi întrerup 
pentru cîteva clipe lucrul și ies 
la margine de drum să-i salute 
pe aleșii oaspeți.

Despre toate aceste realizări ale 
uzinei, despre potențialul său in
dustrial și investițiile de inteli
gență tehnică, materializate în sute 
de produse, oaspeții iranieni au a- 
vut posibilitatea să ia cunoștință 
din sursă directă în convorbirile 
cu ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Ion Avram, cu 
directorul general al grupului de 
uzine pentru aparataj și mașini e- 
lectrice, ing. Mihai Niculescu. 
Exemplificare convingătoare a in
formațiilor oferite a constituit-o 
vizita în principalele sectoare care 
alcătuiesc acest prestigios com
plex industrial. Cu deosebit inte
res, Șahinșahul Iranului s-a’oprit 
în fabrica de locomotive.

După ce se dau ample explica
ții asupra caracteristicilor funcțio
nale ale acestor titani ai drumu
rilor de fier, înaltul oaspete ira
nian și președintele Consiliului de 
Stat al României sînt invitați 
la pupitrul de comandă al unei 
locomotive care așteaptă semna
lul de plecare. Șahinșahul răspun
de invitației de a pune în mișcare 
turbinele puternicei mașini.

Reține apoi îndelung atenția 
înalților oaspeți locomotiva e- 
lectrică — produs de înaltă tehni
citate asimilat nu de multă vreme, 
în cabina locomotivei are loc 
o scurtă discuție între preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și Șa
hinșahul Iranului. Subiectul: per
spectivele pe care le deschide 
dezvoltării unei economii mo
deme înzestrarea transporturilor 
feroviare cu astfel de locomo
tive. Șeful statului român infor
mează pe interlocutor asupra pla
nurilor noastre de electrificare a 
magistralelor de cale ferată și sub
liniază, în această ordine de idei, 
gradul înalt de eficiență economică 
la care vor ajunge transporturile, 
mai ales în zonele de munte, cînd 
va fi extinsă utilizarea locomotive
lor electrice.

Șahinșahul Iranului subliniază 
că și țara sa este îndeaproape pre
ocupată de problema modernizării 
transporturilor feroviare. Totodată, 
are cuvinte de apreciere pentru 
modul cum a fost realizată loco
motiva electrică românească, pen
tru performanțele ei tehnice înalte.

Este vizitată în continuare fa
brica de aparataj electric. Impre
sionează aici, în mod deosebit, do

tarea tehnică de înalt nivel calita
tiv, organizarea modernă a fluxu
lui de producție. Finalitatea proce
sului muncii este verificată cu 
meticulozitate și riguroasă exigen
ță de către aparatele de precizie, 
precum și de instalațiile speciale 
ale laboratorului de înaltă tensiu
ne. Pe întreg parcursul vizitei, 
Maiestatea sa Imperială își expri
mă dorința de a cunoaște cît mai 
îndeaproape organizarea producției, 

1 modalitățile de perfecționare a ca
lificării cadrelor, retribuția acesto
ra. Gazdele înfățișează șantierul 
dominat de imense paralelipipede 
de beton și oțel, perspectivele uzi
nei. înaltul oaspete își expri
mă aprecierea sa deosebită pen
tru capacitatea colectivului uzinei 
„Electroputere" de a ține pasul cu 
progresele înregistrate pe plan 
mondial în acest domeniu. „Vă do-

In teritoriile chimiei
Străbătînd străzile orașului, de-a 

lungul cărora zeci de mii de local
nici au ținut să salute cu căldu
ră pe solii poporului iranian, pe 
conducătorul iubit al poporului 
nostru, președintele Nicolae 
Ceaușescu, coloana oficială a ma
șinilor, escortată de motocicliști, 
se îndreaptă spre un alt puternic 
obiectiv industrial al Craiovei con
temporane, edificat în anii socia
lismului, combinatul chimic. De 
departe se profilează siluetele ar
gintii ale impresionantei întreprin
deri chimice, din care pornesc a- 
nual un milion tone de îngrășă
minte pe bază de azot, precum șl 
70 000 tone produse chimice orga
nice. Combinatul chimic poate fi 
considerat, atît prin vasta pano
ramă pe caje o oferă, cît șl prin 
complexitatea proceselor chimice 
ce au loc în uriașele sale retorte, 
o veritabilă cetate a chimiei româ
nești.

Și colectivul acestei puternice 
unități industriale face o primire 
călduroasă, prietenească distinși
lor oaspeți. La intrare, în uralele 
sutelor de muncitori veniți în în- 
tîmpinare, oaspeților li se adresea
ză o sinceră urare de bun venit. 
Sînt prezenți ministrul adjunct al 
industriei chimice, Nicolae Io- 
nescu, directorul general al com
binatului, Ing. Iustin Rogoz, cadre 
din conducerea uzinei, specialiști, 
în fața unei machete, care înfă
țișează sintetic imaginea uriașului 
combinat, ce se întinde pe 100 de 
ha, se dau explicații amănunțite în 
legătură cu profilul și capacita
tea producției fabricilor aflate în 
funcțiune. Președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și Șahinșahului Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, li se prezintă succint 
istoricul dezvoltării combinatului.

Cei doi șefi de stat vizitează

resc toate succesele pe care le me
ritați din plin. Dat fiind ritmul 
schimbărilor pe care le-am remar
cat aid, sînt sigur că într-un timp 
scurt uzina dv. va deveni unul din 
centrele cele mal Importante de 1 
producție a locomotivelor. Vă urez 
multe succese în continuare".

în încheierea vizitei, Șahinșahul 
Iranului semnează în cartea de o- 
noare a uzinei. în amintirea po
pasului făcut la „Electroputere", 
ca semn al prețuirii pe care mun
citorii craioveni, ca de altfel popu
lația țării, o acordă colaborării din
tre popoarele român și iranian îi 
este dăruită macheta unei locomo
tive.

în aplauzele sutelor de muncitori 
al uzinei, oaspeții își iau rămas 
bun de la acest harnic și iscusit co
lectiv.

apoi, în mașini, vastul teritoriu al 
acestei împărății a chimiei, con
stituită dintr-o spectaculoasă țe
sătură de țevi și rezervoare me
talice. Fabrica de oxigen, prin fa
ța căreia trece la un moment dat 
coloana mașinilor, impresionează 
prin geometria desăvârșită a con
strucției, părînd, în întregul său, 
o ingenioasă eprubetă metalică ri
dicată, prin construcție, la o scară 
fabuloasă. Președintelui Consiliu
lui de Stat al României și Șahinșa
hului Iranului le sînt prezentate 
complexitatea procesului de pro
ducție, nivelul de înzestrare teh
nică, ultramodernă, caracteristică 
a întregului combinat. Toate aces
te calități tehnice, adăugîndu-și 
hărnicia muncitorilor, constituie 
o explicație edificatoare a renu- 
melui de care se bucură Combi
natul chimic Craiova atît în țară, 
cît și peste hotare, unde se exportă 
produsele sale.

Ca și în alte momente ale vizitei, 
suveranul Iranului, rostind cuvinte 
de prețuire pentru chimiștii craio
veni, pentru munca lor și calitatea 
produselor ce le obțin, își exprimă 
convingerea că obiectivele indus
triale vizitate ofe ră un argument în 
plus pentru prospectarea de noi po
sibilități destinat e dezvoltării coo
perării economice româno-iranie- 
ne. La încheierea vizitei în combi
nat, luîndu-și rămas bun de la 
gazde, Șahinșahi'il Iranului a spus, 
printre altele : „)Mi-a plăcut în mod 
deosebit ceea ce am văzut aici. Vă 
felicit sincer. Și ie noi ne preocu
pă dezvoltarea ii dustriei chimice. 
Vă doresc succese tot mai mari".

După un scurt popas la Casa de 
oaspeți a orașului, c onvoiul de ma
șini străbate din nou bulevardele 
Craiovei, înfrumusețate în ultimii 
ani de o salbă de blocuri construi
te cu fantezie arhitec tonică și bun 
gust Distinșilor oaspeți li se a

dresează salutul prietenesc; ee 
flutură stegulețe. buchete de flon. 
Se aplaudă cu căldură.

De pe aeroportul orașului Craio
va, oraș care a fost ieri o gazdă 
ospitalieră — în prezența oficiali
tăților locale — avionul preziden
țial în care se îmbarcă cei doi 
șefi de stat, persoanele oficiale 
care-i însoțesc își ia zborul la ora 
13,00, readucîndu-i pe președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și pe Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, în Capitala țării.

Vizita la Craiova — adăugîn- 
du-se celorlalte prilejuri pe eare 
oaspeții Iranieni le-au avut de a 
cunoaște realități economice și »o-

Vizitele împărătesei 

Farah
Maternitatea Polizu, una dintre 

Instituțiile sanitare model ale Ca
pitalei, a primit marți dimineața 
vizita împărătesei Iranului, Farah, 
și a soției președintelui Consiliului 
de Stat, Elena Ceaușescu. Distin
sele vizitatoare erau însoțite de 
Maria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, 
de Malektadj Alam, doamnă de 
onoare a împărătesei, și de alte 
persoane oficiale române și ira
niene.

La sosire au venit în întâmpi
nare un grup de medici, în frunte 
cu prof. univ. dr. docent Dan A- 
lessandrescu, directorul maternită
ții, care face o succintă prezentare 
a acestei instituții, unde, pe lîngă 
asistenta acordată mamelor șl noi
lor născuți, se desfășoară și o acti
vitate de cercetare, învățămînt șl 
îndrumare. în timp ce parcurge 
diferitele secții ale maternității, 
săli de operații, saloane, laboratoa
re, împărăteasa Iranului se intere
sează de o serie de aspecte ale ac
tivității care se desfășoară în in
stituție.

Se vizitează apoi complexul ar
hitectural de la Mogoșoaia. în să
lile palatului lui Constantin Brîn- 
coveanu, care adăpostește astăzi 
colecția de artă feudală brîncove- 
nească, vizitatoarele își exprimă 
admirația pentru splendidele pie
se expuse, provenind din vechi te
zaure : obiecte de argint, tapise
rii, broderii, sculpturi în lemn, în
gălbenite tipărituri, mărturii ale 
culturii românești din secolul 
XVIII. împărăteasa Iranului se in
teresează de elementele originale 
ale monumentului, își exprimă do
rința de a privi întregul ansamblu. Sanda IONESCU

La expozijia da flori din parcul Herăstrău

etate «te RomtateC, harnteîl săi lo
cuitori, hot&rfți să ducă mai de
parte realizările dobindite prin- 
tr-un unanim efort de muncă și 
creație — a ilustrat disponibili
tățile economice deosebite ale țării 
noastre, dorința de a statornici re
lații de colaborare trainică cu țara 
pe care o reprezintă Șahinșahul 
Reza Pahlavi — colaborare folo
sitoare deopotrivă popoarelor 
noastre, destinată a sluji cauzei 
păcii, progresului social, relațiilor 
internaționale de respect și pre
țuire reciprocă.

N. Popescv-BOGDANEȘTI 
Nicoloe DRAGOȘ 
Adnan IONESCU

face o plimbare prin parcul pala
tului. în continuare, o vizită în 
parcul Herăstrău oferă prilejul de 
a admira, la „Expoflora-1970“, o 
mare diversitate de specii de flori, 
arbori și arbuști ornamentali, în 
aranjamente pline de gust. Privi
rile sînt atrase de covorul multico
lor și înmiresmat, țesut pe o su
prafață de 10 ha, din mii de flori, 
de mîinile dibace ale grădinarilor 
noștri. Momente agreabile prile
juiesc scurtele popasuri în pavilio
nul cu flori, peluzele amenajate, 
grădina cu plante de umbră și pi
toreasca grădină sătească.

Pe aleile parcului, bucureștenl 
veniți să petreacă aici clipe de 
odihnă și destindere aplaudă căl
duros pe vizitatoare, le fac o ma
nifestație spontană de simpatie.

Muzeul Satului întîmpină, în 
după-amiaza aceleiași zile, pe îm
părăteasa Farah. în fața ochilor se 
desfășoară Imaginea complexă a 
satului românesc, sinteza unei țări 
întregi concentrată pe numai 7 ha. 
Directorul muzeului, Gheorghe 
Focșa, conduce pe vizitatoare prin 
numeroase gospodării, unele de 
vîrstă seculară, răspunde întrebă
rilor ce 1 se adresează despre folo
sința unui obiect sau altuia, des
pre destinația diferitelor încăperi, 
denumirea unor piese de îmbră
căminte, semnificația motivelor 
care împodobesc un stîlp de prid
vor etc. împărăteasa Farah admiră 
armonia culorilor, fantezia creato
rului popular prezentă pretutin
deni în acest muzeu, a cărui faimă 
a ajuns până departe de hotarele 
țării.

VEȘTI 
DEN 

TARĂ
La Combinatul chimic 

din Tîrnâvenl

Instalații 
repuse 

in funcțiune
P« platforma Combinatului 

chimic din Tîrnăveni a fost în
registrat un nou succes în lupta 
pentru înlăturarea urmărilor pro
vocate de recentele inundații — 
repunerea în funcțiune a cupto
rului nr. 2 de carbid. Au în
ceput. de asemenea, să produ
că instalațiile de bicromat de so
diu și cele de policlorurâ de vi
nii. In prezent, «fortul chimiș- 
tilor din Tîrnăveni este concen
trat asupra celei mai mari in
stalații de carbid din combinat 
— cuptorul nr. 5. Prin include
rea acestui agregat în circuitul 
productiv, combinatul va putea 
furniza zilnic beneficiarilor cir
ca 240 tone carbid.

Economii 
de metal

(âoepod&rtrea judicioasă a me
talului constituie principala pre- 

I miisă a îndeplinirii noului an- 
I gajament pe care și l-a asumat 

recent colectivul Uzinei de va
goane din Arad. în acest scop, 

I colectivele, de specialiști din ser
viciile tehnologice și de proiec- 

J țări din secțiile de tratamente 
termice și prelucrări me
canice au stabilit o nouă serie 
de subansamble, repere și pie
se. care prin reproiectare și mo
dificări constructive vor permi
te economisirea unei cantități de 
aproape 4 000 tone metal'. O altă 
sursă utilizată in același scop o 
constituie extinderea unor teh
nologii de prelucrare la nivelul 
producției industriale. Numai 
prin sporirea volumului și a 
cantității de piese executata 
prin ștanțar» liberă șl matrița- 
re fără bavurâ, consumul de o- 
țesl, la numărul de vagoane de 
marfă oe se vor construi în a- 
cest an. se va reduce eu 112 
tona.

Modernă 
aerogara 
la Bacău

B A C A U (corespondentul 
„Scînteii") : La Bacău a înce
put construcția unei noi aero
gări, care va deservi călătorii ce 
folosesc mijloacele aeriene de 
transport. Clădirea, cu o linie 
arhitectonică modernă, va dispu
ne de săli de așteptare, un salon 
oficial, cabine telefonice, ghișeu 
poștal, bar. Ea va fi înzestrată 
cu aparatură de înaltă tehnicita
te, care va asigura securitatea 
zborurilor în orice condiții me
teorologice. Alături de clădirea 
principală se vor construi un bloc 
tehnic și o platformă de îmbar
care și debarcare pentru avioa
nele care staționează în fața ae
rogării. Noul obiectiv, care va fi 
dat în exploatare la jumătatea 
anului viitor, va deservi anual 
peste 19 000 călătorL

Locuințe noi
PIATRA NEAMȚ (corespon

dentul „Scînteii") : Constructo
rii de pe șantierele de locuințe 
din orașele județului Neamț au 
organizat un front de lucru pen
tru 1160 apartamente, care se 
vor da în folosință de-a lungul 
acestui an. In primul semestru, 
ei au terminat, peste prevederi
le sarcinilor de plan, un număr 
de 169 apartamente, dintre care, 
la Piatra Neamț, 110 apartamen
te au fost date în folosința chi- 
miștilor de pe platforma indus
trială a Săvineștiului. Zilele tre
cute, în municipiul Piatra 
Neamț s-a deschis în cartierul 
Mărăței un șantier de locuințe. 
Noul ansamblu, consemnat în 
toponimia nouă a orașului sub 
denumirea de „Mărăței III", va 
însuma 11 blocuri cu 325 aparta
mente, cu o centrală termică 
proprie. Pină la sfirșitul anului, 
numai în acest nou cartier din 
Piatra Năamț, numărul aparta
mentelor date în folosință în 
ultimii ani se va ridica la 1500.

Invenție 
brevetată

Au fost acordate brevete de 
Invenție unui colectiv de spe
cialiști de la Institutul de cerce
tări metalurgice din București, 
alcătuit din dr. ing. Iosif Trip- 
șa, ing. Nicolae Iatan și ing. 
Stanca Lucia Dumitru, pentru 
realizarea unor procedee de pre
lucrare a cenușilor de pirită, în 
vederea folosirii lor în siderur
gie. Pînă acum, aceste reziduuri 
nu puteau fi utilizate în siderur
gie datorită faptului că ele con
țineau o mare cantitate de arsen, 
neînlăturabilă prin nici o me
todă cunoscută.

Avantajele folosirii tehnologi
ilor propuse de inginerii bucureș- 
teni sînt multiple : se realizea
ză îndepărtarea elementelor no
cive și aglomerarea la cald a pul
berilor de cenuși de pirită într-o 
singură operație, se obțin ma
terii de calitate superioară, uti
lizabile în furnale sau alte agre
gate siderurgice. Metoda nu ne
cesită agregate și instalații spe
ciale.

(Agerpreș)
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ructuri noi
invățămintul
superior 
arhitectură

• Secții de arhitectura la Institutele politeh nice din lași. Cluj șl Timișoara ® Arhitecți 
conductori și arhitecți diplomați • Examen dupâ absolvirea anului al lll-lea • Cum se 

va desfășură concursul de admitere.

Tncepînd cu noul an universitar, Invățămintul superior de arhi
tectură va funcționa sub o formă mult îmbunătățită. Perfecționă
rile aduse se răsfrîng deopotrivă asupra cadrului organizatoric, cit 
și asupra aspectelor de conținut și metodă ale procesului de în
vățămînt, vizînd în ansamblu orientarea activității arhitecților în 
spiritul unei mal înalte eficiența economice, mai buna pregătire 
și repartizare pe teritoriul țării a cadrelor din acest sector. Privi
tor la principalele motive care impun o nouă structură pen
tru Invățămintul superior de arhitectură, la semnificațiile sociale 
ale măsurilor adoptate recent, am avut convorbirea pe care o re
latăm mai jos.

șt structuri, cu accent deosebit In 
treapta I, păstrarea preponderenței 
orelor de atelier (2 715) față de cele 
de pregătire teoretică (1815), introdu
cerea unui curs de sociologie pentru 
studenții celei de-a doua trepte ș. a.

— Cum se va desfășura în 
acest an concursul de admitere 
în invățămintul superior de ar
hitectură 1

în atenția
participanțikr• •

la concursul de
fotografii turistice

„ROMANIA
PITOREASCĂ

1970“
concursul 
„România 
inițiat de 
Turism și 
fotografi.

Aplauze pentru
artiștii albanezi A

— Cu toate că cifra anuală de șco
larizare a crescut neîncetat în ulti
mele două decenii — ne-a spus pen
tru început interlocutorul — încă sa 
mai constată neconcordanțe între 
nevoile de specialiști în arhitectură 
ți urbanism și între capacitatea de 
pregătire a acestor cadre de către 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu", singurul de acest gen din 
țară. Dacă mai adăugăm faptul că 
existența unei singure școli a con
dus ani de-a rîndul la recrutarea vii
torilor specialiști aproape exclusiv 
din marile orașe și în special din Ca
pitală (în prezent, de pildă, dintre cei 
1 259 de studenți ai institutului nos
tru, 818, adică 65 la sută, provin din 
orașul București). înțelegem mai bine 
deficiențele care se fac simțite azi 
atit în prezentarea la posturi a ab
solvenților, cit și in încadrarea cu 
personal de specialitate a numeroase
lor compartimente de nivel jude
țean. Și lucrurile nu se opresc aici. 
Existînd un singur institut în țară, 
este exclusă orice posibilitate de 
confruntare a orientării, a metodelor 
și * rezultatelor obținute în pregăti
rea cadrelor. De aici provin o seamă 
de lacune ale învățămîntului supe
rior de arhitectură, între care dese
ori au fost semnalate atenția insu
ficientă arătată aspectelor economice 
ale problemelor — lntr-o bună mă
sură aceasta este valabil și pentru 
aspectele tehnico-constructive legate 
de concepția și detalierea concepțiilor 
— preocuparea destul de limitată 
pentru abordarea unei tematici de 
proiectare în care să se promoveze 
modularea, tipizarea și industriali
zarea în construcții pe măsura exi
gențelor contemporane, contactul li
mitat al studenților cu terenul și, 
drept urmare, insuficienta ancorare 
In concret * proiectelor elaborate 
ș.a/m.d. ■

— Care sînt principalele îmbu
nătățiri conținute de noua struc
tură a învățământului superior 
de arhitectură și cum vor răs
punde acestea sarcinilor actuale 
in domeniul arhitecturii și ur
banismului ?

Convorbire cu profesorul 
Ascanio DAMIAN 

rectorul Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu*

Mincu*, își va recruta studenți pe 
baza unui examen de baraj dintre 
toți absolvenții primei trepte, urmind 
ca după alți 3 ani de școlarizare să 
Ii se confere titlul de arhitect diplo
mat.

— Vă rugăm să menționați cl- 
teva dintre atribuțiile concrete 
ce le revin celor două categorii 
de specialiști.

— Se consideră îndeobște că lărgi
rea ariei de recrutare teritorială și 
socială a studenților, și îndeosebi su
plinirea lipsei specialiștilor — foarte 
solicitați astăzi — de profil și pregă
tire intermediară, a acelor „arhitecți 
conductori" care să se situeze din 
punctul de vedere al pregătirii lor 
Intre „arhitectul diplomat" (provenit 
din școala superioară de 6 ani) și în
tre tehnicianul absolvent al liceului 
de specialitate, sînt pasibile prin des
centralizarea învățămîntului de arhi
tectură și organizarea lui pe două 
trepte. De aceea, in noua sa organi- 
tare acest sector al învătămintului 
superior cuprinde deci o primă treap
tă. cu durata de 3 ani. care conferă 
pregătire de arhitect conductor și o 
bază pentru continuarea studiilor 
pentru a dobîndi titlul de arhitect 
liplomat. tncepînd chiar cu viitorul 
m universitar, pe lîngă facultățile 
ie construcții din Iași, Cluj și Timi
soara vor lua ființă secții de arhi
tectură, avind organizate pentru in- 
;eput doar cursuri pentru trei ani. 
După cîțiva ani de funcționare și pe 
caza rezultatelor și a nivelului de 
prganizare atins, secțiile de arhitec
tură din provincie vor prelua și ele 
pregătirea specialiștilor pentru cea 
ie-a doua treaptă. A doua treaptă, 
prganizată deocamdată doar în ca- 
irul Institutului de arhitectură „Ion

— Se urmărește ca arhitectul con
ductor să-și poată asuma indepen
dent, și nu ca ajutor al arhitectului 
diplomat, sarcinile unui bun con
structor și proiectant, capabil să re
curgă la tehnicile curente actuale și 
la utilizarea prefabricatelor, în cazul 
unor investiții limitate în orășele, 
comune, sate, lipsite acum de un a- 
semenea ajutor competent în aceste 
probleme. Pe baza unei conlucrări 
strînse cu agronomul, medicul, cu 
organele administrației locale, arhi
tectul conductor va propune soluții 
în realizarea obiectivelor de construc
ții, cit și în organizarea de ansam
blu a așezării respective. El va fi uti
lizat deopotrivă în conducerea pe te
ren a lucrărilor de construcție, de 
gospodărire și Întreținere a fondului 
locativ. In administrația comunală 
etc.

Arhitectului diplomat, beneficiar al 
unei pregătiri tehnice și estetice su
perioare, cu serioase cunoștințe în 
domeniul urbanismului, îi revine sar
cina concepției de bază în elabora
rea lucrărilor. El este chemat să ar
monizeze, în chipul cel mai satisfăcă
tor prin însăși natura soluției alese, 
cerințele de funcționalitate, econo
micitate, elaborare tehnico-construc- 
tivă rațională, detaliere adecvată, in
tegrare armonioasă și agreabilă a 
noilor obiective în cadrul sau ansam
blu preexistent sau pe cale de rea
lizare. Cu toate că, în mod firesc, 
va împărți cu alții o sumă de res
ponsabilități, arhitectul diplomat are 
îndatorirea să-și asume un rol de 
coordonator obiectiv, atent la o mul
titudine de aspecte care uneori 
scapă specialistului stăpînind un do
meniu relativ strimt și preocupat 
doar de problemele specifice acestuia.

— Ca măsură de tranziție datorită 
recentei înființări a secțiilor de ar
hitectură și în orașele Iași, Cluj și 
Timișoara, în anul curent concursul 
de admitere urmează să se desfă
șoare, pentru toate centrele, între 
1—8 septembrie, respectiv, după ce 
vor fi luate toate măsurile pentru 
organizarea în cele mai bune condi
ții a activității școlare în noile uni
tăți. Conținutul, modul de organizare 
și desfășurare a concursului rămîn 
cele cunoscute. El se va desfășura în 
două etape, prima — proba de apti
tudini — fiind eliminatorie. Pe timpul 
verii candidații pot beneficia de un 
program de pregătire prin care Ii se 
vor transmite cunoștințele strict ne
cesare prezentării convenabile la 
probele specifice, eliminatorii — de
senul tehnic și desenul liber — în 
domeniul cărora absolvenții liceelor 
se înfățișează foarte diferențiat pre
gătiți. Cei admiși la aceste probe vor 
susține și celelalte examene înscrisa 
în programul concursului.

Convorbire consemnata da
Mihai IORDÂNESCU

Lucrările pentru 
de artă fotografică 
pitorească — 1970", 
Oficiul Național de 
Asociația artiștilor
se pot trimite ptnă la data de 
30 funie (data expedierii prin 
poștă). Se primesc pentru 
concurs 4 lucrări de artă fo
tografică In alb-negru, la di
mensiunile 30x40 cm, sau va
riante avînd latura lungă de 
40 cm; 4 lucrări foto color la 
dimensiunile 18x24 sau 30x40 ; 
4 diapozitive reversibile color, 
6x6 cm. Lucrările, realizate 
prin orice procedeu fotografic, 
se vor expedia, însoțite obli
gatoriu de buletinul de parti
cipare la concurs, pe adresa: 
Oficiul Național de Turism, 
direcția de propagandă, bd. 
Magheru nr. 7 București, sec
torul 1, cu mențiunea : „Pen
tru concursul de fotografii tu
ristice".

„Ca și Ia București, 
Ia Mangalia, Constan
ta, Govora, Rm. Vilcea 
— am fost rechemați 
la rampă, am găsit un 
public receptiv, primi
tor" — spunea Jean 
Tziko, directorul artis
tic al Teatrului de O- 
peră și balet din Ti
rana.

Turneul muzicieni
lor albanezi s-a înche
iat aseară cu un con
cert susținut la Pitești. 
Fiecare concert al ar
tiștilor albanezi a fost 
o suită de microreci- 
taluri, dînd posibilita
tea spectatorilor să 
remarce ce este repre
zentativ, care sînt di
recțiile spre care se 
orientează școala in
terpretativă albaneză.

De la primul solist, 
basul Mentor Xhe- 
mali, unul din binecu- 
noscuții cîntăreți ai 
operei din Tirana, s-a 
putut observa sim
plitatea. firescul abor
dării partiturilor, fie 
că aparțineau literatu
rii muzicale albaneze 
contemporane, fie ce
lei universale. Cînte- 
cul „Hei, munților", 
alături de aria lui Gji- 
nit din opera „Mrika" 
(lucrare ce marchează 
Începuturile operei al
baneze) confirmă ex
primarea simplă, ne- 
artificioasă, emisia 
clară, Mentor Xhemali 
definind de fapt prin
cipala caracteristică a 
artei albaneze. Ne a- 
mintim de vocea ro
bustă a baritonului 
Ramiz Kovaci, de nota 
de voioșie, de sinceri
tate cu care intona 
„Condu dansul" — (un

din

cîntec albanez stilizat, 
in care ritmurile alba
neze erau pregnant 
subliniate).

Soliștii operei
Tirana au demonstrat, 
în turneul românesc, că 
repertoriul pe care și-l 
aleg propune în pri
mul rînd audiția celor 
mai interesante frag
mente din operele al
baneze ; apoi, piesele 
folclorice stilizate, ală
turi de romanțe, vin 
să convingă publicul 
că muzica populară 
este pentru opera al
baneză un izvor direct, 
o tălmăcire superioară 
care refuză artificiile ; 
și, în cele din urmă, 
includerea în reperto
riul curent a celor mai 
inspirate lieduri, cin- 
tece din literatura con
temporană universală, 
nu face decît să com
pleteze tabloul reper
toriului. Astfel, după 

a lui
Dukagjinit din 

„Skanderbeg".
Cako a impre- 

interpretînd

• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară „Herăstrău) : Dispariția 
lut Galy Gay — 20,30.

ci nem
*
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— Cum își vor găsi reflectarea 
aceste obiective specifice in noile 
planuri și programe de invăfă- 
mint ?

— în treapta I se va asigura baza 
cunoștințelor tehnice 
arhitectului conductor 
tatea sa practică, dar 
sare și aspirantului la 
tect diplomat. în același timp, stu
denților din primii trei ani li se va 
asigura și o pregătire teoretic mini
mală, fără de care formația arhitec
tului conductor ar deveni îngust 
practicistă. Pe ansamblu însă, noul 
plan de învățămînt pentru ambele 
trepte prevede reducerea discipline
lor cu profil de teorie și istorie de 
Ia 420 la 360 ore, majorarea numă
rului de ore la urbanism cu circa 20 
la sută, creșterea corespunzătoare a 
disciplinelor cu profij de construcții

indispensabile 
pentru activi- 
absolut nece- 
titlul de arhi-

Abonamente pentru trimestrul 111/1970 
la ziare și reviste

Direcția de expediere a pre
sei — București anunță citi
torii ziarelor și revistelor de 
pe Întreg cuprinsul țârii câ 
abonamentele care expirâ la 
30 iunie a. c. se pot reînnoi 
pentru trimestrul III/1970 la 
oficiile P.T.T.R., factorii poștali

șl difuzorii de presâ din În
treprinderi, instituții și de la 
sate. Publicațiile vor fi expe
diate la cerere la locul de 
muncâ, la domiciliu sau In 
locurile.de odihnă și trata
ment unde abonați! Iși vor 
petrece concediul.

A APĂRUT

„REVISTA DE FILOZOFIE"
Nr. 5/1970

Acest număr al revistei pu
blică, în deschidere, Cuvintul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia iniilnirea cu Prezidiul Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socialiste Ro
mânia. precum și Telegrama a- 
dresală, cu prilejul constituirii 
Academiei, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în continuare, revista inserea
ză studiile și articolele : Teoria 
modalității în „De Interprcta- 
tione“ de ATH. JOJA. Evoluția 
structurii de clasă a societății și 
reflectarea ei în confruntările 
Ideologice contemporane de NI

COLAE KALLOS, Statistica In 
sistemul științelor sociale de 
AL. BĂRBAT ; materialele : 
Este legitimă o antropologie pe
dagogică ? de IOAN NICOLA, 
Conceptul de structură în ma
tematică de ANGELA BOTEZ 
— la rubrica „Comunicări" ; 
Cultură și umanism (I) de AL. 
TĂNASE — la rubrica „însem
nări filozofice" ; Plerre Fran- 
castel și analiza structurală a 
limbajului plastic de LUDWIG 
GRUNBERG — la rubrica „Cro
nica ideilor".

Revista mai cuprinde rubrici
le : „Opinii despre cărți", „Con
sultații" și „Viața științifică".

de-

iar

cunoscuta arie 
Leke 
opera 
Gaqo 
sionat
„Crizanteme" de Sabin 
Drăgoi, foarte sensibil 
intr-o înțelegere 
plină a versurilor Iui 
Victor Eftimiu ;
Gjoni A thanes, alături 
de monologul lui 
Othello, a inclus în mi- 
crorecitalul său „Im- 
bătrînesc" de Gherase 
Dendrino și „S-ar găti 
badea de nuntă", cre- 
ionindu-le cu mult 
spirit și vervă.

Ne-a 
cantilena
populare" interpretate 
de Gjenovefa Heba, 
„Poemul" lui Taija pe 
care violonistul Ibra-

impresionat 
„Romanței

Buciumași din Paltin, județul Vrancea
Foto : N. Moldoveana

Salonul de primăvară al 
artiștilor prahoveni, deschis 
nu de mult la Cîmpina, pu
ne o problemă de mare ac
tualitate și necesară totoda
tă : aceea a difuzării pro
ducției artistice în rîndul 
unui public cit mai nume
ros, prin itinerarea unor 
expoziții nu numai în cen
trele de reședință a filiale
lor, ci și în alte centre și 
puncte importante din ju
deț. Dacă pînă acum prin
cipalele saloane de primă
vară comemorative, precum 
și expozițiile județene erau 
deschise numai în Ploiești, 
ideea comitetului județean 
pentru cultură și artă de a 
iniția expoziții și în alte 
orașe importante ni se pare 
cu atît mai bună cu cit u- 
nele centre, cum ar fi Cîm
pina, au constituit cîndva 
adevărate nuclee de cul
tură.

Expoziția cuprinde lu
crări de pictură, sculptură 
și grafică semnate de ar
tiști tineri care vin în în- 
tîmpinarea artei cu mijloa
cele, posibilitățile și elanul 
caracteristic vîrstei, pre
cum și artiști mai vîrstnici, 
unii dintre ei cîștigîndu-și 
deja un loc în arta plastică 
românească.

Privită în ansamblu, ex
poziția se caracterizează 
printr-o putere de evocare 
a realității care nu se vrea 
cu orice chip inedită, dar 
care devine inedită prin 
aspectele variate pe care le 
sesizează majoritatea expo
zanților. Evocarea realității 
a găsit ca punct de echi
libru, ca punte în firul 
selectiv, reprezentarea po
tențată și tulburătoare cu 
semnificații social umane 
adinei. Dacă la unii artiști, 
cum ar fi pictorii Ion 
Hoeflich, Ovidiu Paștina, 
Nicolae Vasilescu, Vintilă 
Făcăianu, nevoia de con
cret, de formă, este fixată 
cu precizie și dezinvoltură, 
fără a cădea intr-un ma
nierism desuet, la alții, 
cum ar fi Nicolae Bălaj, Li
liana Lăzeanu, Ion Lăzea- 
nu, apar unele libertăți față

de model și reprezentare. 
Atît la unii, cit și iți alții 
pictura supraviețuiește da
torită mesajului ei pe care 
omul de azi, prins în Siste
mul infinit de forțe j ele
mentare ale vieții. 11 se
sizează. Vintilă Făcăianu, 
Vladimir Zamfirescu au 
găsit resurse de inspirație 
în arta veche, în ceea ce 
e mai valoros în arta ‘tra-

Ovidiu Paștina, Ion 
flich. Sergiu Rugină, 
tor Munteanu revendică o 
artă riguroasă, construită 
sobru, o artă în care orga- 
nicitatea și originalitatea 
timbrului personal sint evi
dente.

Dintre lucrările de pic
tură care rețin, de 
menea, atenția sînt cele 
semnate de Nicolae Toma

Hoe- 
Vic-

ase-

facă cu- 
un ansam- 

a cărui 
interpreta- 

perso-

him Madhi l-a contu
rat atit de echilibrat.

Și dacă soliștii cîn
tăreți au arătat în fie
care recital că arta in
terpretativă urmărește 
vibrația auditorilor, 
ecoul unei muzici sen
sibil tălmăcite, baleri
nii Zoica Haxho, 
Agron Aliaj au de
monstrat că arta core
grafică albaneză îm
bracă același veșmînt 
ii simplității, al ex
presiei directe.

Turneul Teatrului 
de Operă și Balet din 
Tirana a oferit publi
cului român din Capi
tală, ca și din alte lo
calități ale țării, posi
bilitatea să 
noștință cu 
blu artistic 
maturitate
tivă, ale cărui 
nalități actoricești fac 
dovada unei bogate 
tradiții culturale. Solii 
artei albaneze au fă
cut — prin calitatea 
programelor prezenta
te, prin vigoarea in
terpretării și gîndire 
scenică remarcabilă — 
o demonstrație con
vingătoare asupra ni
velului de dezvoltare 
al școlii interpretative 
dintr-o țară prietenă, 
au adus mesajul unei 
arte umaniste, capabi
lă să slujească la cu
noașterea dintre po
poare, să facă mărtu
rii edificatoare asu
pra disponibilităților 
creatoare ale unui po
por înscris pe drumul 
făuririi unei societăți 
noi, socialiste.

Maria SAVU

EXPOZIȚII
J

La Galați, în sălile Muzeu
lui de artă modernă și contem
porană românească, s-a des
chis expoziția retrospectivă 
Nicolae Mantu — unul din 
cunoscuții maeștri ai artei ro
mânești dintre cele două răz
boaie mondiale și în anii de 
după eliberare.

Expoziția prezintă peste 100 
lucrări de pictură și grafică, 
cuprinzind toate etapele de 
creație ale artistului. Domi
nanta tematicii sale, ilustrată 
și cu prilejul acestei 
ții, este pictura după

expozi- 
natură-

★

în sălile Palatului 
pal din Buzău s-a deschis ex
poziția „Pictori români între 
cele două războaie mondiale". 
Organizată de Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în colaborare cu Muzeul 
județean de istorie Buzău, ex
poziția cuprinde o parte din 
cele mai semnificative lucrări 
ale lui Teodor Pallady, Ni
colae Tonitza, Francisc Sirato, 
Nicolae Dărăscu, Alexandru 
Ciucurencu și alți mari artiști.

(Agerpres)

munici-

lucrărifost elaborarea unor 
de calitate.

Sectorul de grafică este 
susținut de lucrări ale Iui 
Nicolae Polidor, executate 
cu tehnică și sensibilitate, de 
Strîmbu și Ganea, care par
ticipă cu gravuri alb-negru, 
apropiate de gravura popu
lară și simbolică, sau de 
desenul sensibil aparținînd 
graficienei Irina Borovski.

Un test convingător 
pentru competiții 
de anvergură
Salonul prahovean de pictură.

sculptură și grafică

dițională. Modulurile co 1- 
poziționale aduse de ei / nt 
însă mult evoluate, sînt * n- 
dite și fixate într-un b od 
original. Mesajul este , on- 
temporan, vorbește de 
prezent. Intenția lor nu 
a fost aceea de a aduce 
în fața publicului o pictură 
veche, ci alta, aceea de a 
trezi interesul publicului 
spre infinitele posibilități 
pe care pictura contempo
rană le ridică.

Nicolae Balaj, Liliana 
Anastasescu, Ion t.ăzeanu,

sau peisajele Marianei Bă- 
bușanu. O viziune spon
tană și ' "
o autentică calitate se poa
te observa 
compoziții ale Lilianei Lă
zeanu sau in „Natura moar
tă" semnată de Nicolae Va
silescu. Potențialul filialei 
din Ploiești, care pînă nu 
de mult se afla la granița 
dintre diletantism și arta 
autentică, a crescut în ulti- 
timii ani considerabil. Prin
cipalul lucru pe care l-a 
urmărit fiecare expozant a

decorativă, de
în cele două

Ceilalți expozanți, Otto Ba- 
rabas și Lucia Ștefănescu 
prezintă cîteva lucrări exe
cutate parcă prea în fugă, 
evitînd meditația adîncă, 
făcînd — ultimul dintre cei 
doi — concesii unui univers 
facil, de gust îndoielnic.

Sculptura, sectorul cel 
mai sărac reprezentat, este 
dominată de un relief de 
mari dimensiuni semnat de 
Ecaterina Tudorache și 
unul de dimensiuni mult 
mai mici al sculptorului 
Virgil Potîrcă. Un bust în

mărime naturală semnat de 
Nicolae Kruch, (artist care 
are în momentul de față o 
expoziție de sculptură la 
Teatrul de Stat din Plo
iești). un inspirat tors, pre
cum și un portret de fată 
semnate de Iustin Bratu, 
completează acest sector 
care ne pune totuși în fața 
unor întrebări, mai ales a- 
cum, cînd filiala din Plo
iești are în față perspec
tiva „trijudețenei", expo
ziție care se va deschide 
anul acesta în luna august 
la sala Dalles (unde vor ex
pune, alături de filiala din 
Ploiești, și filialele Tg. Mu
reș și Timișoara). In a- 
ceastă perspectivă este ne
cesar să menționăm faptul 
că dacă unii artiști, făcînd 
dovada posibilităților lor, 
s-au străduit să creeze ope
re importante, alții au pri
vit actul de creație cu oare
care superficialitate. Ca 
o limită de ansamblu a 
expoziției este poate și o- 
rientarea prea egală a ex
pozanților spre o serie de 
subiecte exterioare, ne
semnificative fluxului vieții 
noastre. în sistemul in
finit de forțe ale contempo
raneității, artistul de azi 
este dator să surprindă și 
să reprezinte acele aspecte 
ale vieții care, într-adevăr, 
prin ineditul lor, trezesc in
teresul și adeziunea maselor. 
Arta mare s-a născut în
totdeauna dacă a fost hră
nită cu seva vieții. Ea tre
buie să reflecte modul nos
tru de viață, universul nos
tru, sentimentele noastre 
în raport cu noi, cu lumea 
in care trăim. Sînt în expozi
ția prezentată mărturii ale 
unor asemenea strădanii 
dar sînt și încă prea 
multe lucrări care solicită 
din partea expozanților o 
mai profundă meditație a- 
supra sensurilor și destinu
lui artei lor. Este condiția 
unei împliniri în calitate 
pe care o așteptăm confir
mată de expoziția ce se va 

în august, în sala

• Această femele : PAT. 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Dreptul de a te naște 
VAL — 8,30; 11; 13,30;
21, la grădină — 20,30. 
RIT — 10; 13; 15,30;
FEROVIAR — 9,30; 12,15; 
20,30.
• Timp pentru a trăi i V
— 9; 11,15; 13,30; 16; 1
• Am Intîlnit țigani feri 
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 7
• Subiect pentru o sch.
PITOL — 21.
• Robii î GRADINA CAPITG 
20,30.
• Salariul groazei : SALA PAL
TULUI — 19,30 (seria de bilete 
3163), LUCEAFĂRUL — 9; 12; 1. 
18; 21, GRADINA DOINA — 20,3t 
MELODIA — 8,30; 11,30, 4,30; 17,30;
20,30.
• Program de dese e animate 
pentru copil î DOINA - -
• Vrăjitorul 1 DOIN k 
13,45; 16.
• Astă seară mă distrez i
— 18,15; 20,30.
• Cu dirijabilul spre Pi 
TIMPURI NOI — 9—17 
nuare.
• Program de docum 
mâuești în premieră : 
NOI — 19—21 în conținu
• Străinii : REPUELIC 
11,15; 13,30; 16,30; 19; 21, 
REȘTI — 8,30; 10,30; 1! 
16,45; 19; 21, STAD1ONI 
MO — 20,30, ARENELE
— 20,45, MODERN 
13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Afurisitul de bu
— 9,15; 11,30; 13,45: 
AURORA — 9; 11 
18,15, la grădină -
• Marile vacanțe .__
9—16,15 în continuare ; 11 
GRADINA PROGRESUI
— 20,15.
• Sub semnul Iul Monte 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 
18,15; 20,30, GLORIA — 
13,30; 16; 18,15; 20.30, TOB 
11; 13; 15; 17; 19, la gr 
20,30.
• Mînăstlrea din Parma 
serii) : CINEMATECA (sal
— bilete la casă — 9; 12,
• Articolul 420 (ambele 
CINEMATECA (sala Unio
• Monparnasse 1» : CINEN 
(sala Union) 18,30; 20,30.
• Freddy și cîntecul prerie 
VIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20.1- 
REASCA — 15,30: 18: 20,30
— 15,30; 18, la grădină — 2
• Aventurile lui Huan : 
ȚIREA INTRE POPOARE 
17,45; 20.
e Un om pentru eternltat
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Păcatul dragostei : GR
BUZEȘTT ------
• Acțiunea
— 8,45—20,30 în continuare.
• Dansînd Sirtaki : BUC 
10; 16; 18,15, la grădină — 20
• Warlock : UNIREA — 15 
la grădină — 20,30.
« Operațiunea LSontlne :
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Căldura : FERENTARI — 
18; 20,15.
«t Așteaptă pînă se întu 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ghici, cine vine Ia cină ‘ 
TROCENI — 15,30; 17,45.
e Un cuib de nobili : CO 
CENI — 20.
• Urmărirea : PACEA — 15,3
20.30.
» Joc dublu în Serviciul Se 
CRÎNGASI — 15,30; 18; 20,15, :
— 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Ferestrele timpului : VOLGA — 
16; 18,15; 20,30.
• Bănuiala : VIITORUL — 15.30; 
18.
• Adelheid : VIITORUL — 20,30. 
a Ceî 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 
20.
• Vînătorul de căprioare : MO
ȘILOR — 15,30; 18, la grădină —
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Cazul sergentului Grlșa t 
POPULAR — 10.
O Explozie în munți î POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Castelul condamnaților : MUN
CA — 16; 18; 20.
a Noapte cu ceață : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Al 8-lea : FLACARA 
18; 20,15.
• Rio Bravo t VITAN — 16, la 
grădină — 20,30.
« 24 — 25 nu se înapoiază î PRO
GRESUL — 15,30; 18.

: DOINA

ț

1

Ic î 4 
16; 1 
5; 1
20,30.

LC

20.30. 
„Vulturul* :

tv.

□Ti

15,30;

In jurul orei 9,45 Transmi
sie de la Aeroportul inter
național Otopeni a plecării 
șahinșahului Iranului — Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, care la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

18,00 Deschiderea emisiunii 
după _ ______
premiera.

18,05 Universal-șotron — emisiune 
enciclopedică pentru cei mici. 
Litera ,,R“ : Robinson Cru
soe ; Relon ; Retezat ; Rîsul 
și... rîșii ; Rața ; C. Ressu ; 
Rouă cerului ; Romulus și 
Remus ; Rechini ; Ratonul.

18,30 Cabinetul economic T.V.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.

de
amiază o Microavan-

C.

19,30
20,00

20,15

21,40
22,10

22,35
22,45

mată de 
organiza 
Dalles.

23,00
23,15

Petm POPOVICI

Telejurnalul de seară.
Muzică populară interpretată 
de Florica Bradu, Elena Ma- 
carie, Gheorghe Bouleanu.
Telecinemateca. Filmul artis
tic „Eva“ — comedie cu 
Henry Fonda și Barbara 
Stanwick. Regia : Preston 
Sturges.
Ora editorului.
Gala marilor interprețl ro
mâni. Basul Nicolae Florei 
interpretează arii și lieduri.
Desene animate.
„Imagini din Canada" — film 
documentar.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

*
*
*
4 I
I

**
*
**

*
)

ă

locurile.de
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OMUL FA TĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUSI...
Deși reprezintă un adevăr bine- 

țtiut, trebuie să recunoaștem că 
sintem nevoiți, adesea, să atragem 
atenția unor tineri că existența uma
nă nu-i o ambarcațiune care poate 
fi lăsată la întîmplare, pînă cînd 
„soarta" li va scoate, in cale un val 
favorabil, ci un drum suficient de 
complicat ca să pretindă stabilirea, 
din timp, a itinerariului de străbătut. 
Cînd știi direcția către care te în
drepți, țelul — idealul, poți fi sigur 
că forța de atracție a acestuia te în
drumă corespunzător, căci, evident, 
idealul fiecăruia reprezintă o părticică 
din principiul de existență al colec
tivității din care faci parte, al socie
tății întregi. ,Am ales drept loc al investigației 
noastre o Întreprindere în care lu
crează ner.umărați oameni cu un 
vechi stagiu in același loc de muncă: 
Uzina de mecanică fină din Sinaia. 
Trei dintre ei, binecunoscuți în uzină 
ți in localitate, ne-au devenit inter
locutori : controlorul de calitate Ion 
Țapu (48 ani), maistrul Matei Rueg 
(47 ani) și șeful secției sculărie, Ion 
Ionescu (47 ani). „Diagrama" com
portării lor „de-o viață" este relativ 
ușor de schițat, deoarece lucrează 
neîntrerupt, de un însemnat număr 
de ani, la U.M.F.-Sinaia : Ion Țapu 
— 32 de ani vechime, Matei Rueg — 
31 de ani vechime. Ion Ionescu — 
„doar" de 14 ani, de cind s-a „tras 
mai aproape de părinți și frați, la 
Sinaia" (restul de 18 ani, „compacți 
la I.A.R.-Brașov).

— Vedeți dumneavoastră — spune
— Sinaia este, pentru 

■nplă stațiune balneo-cli- 
n fel de „oraș de pasaj", 
la odihnă și tot așa se 

t e păsări călătoare. Privită
realitatea noastră-i alta ! 
tați anume credeți că i se 
controlor de calitate ? il 
jn Țapu.

eu ? La urma urmei, șl 
.defect" 11 poți transforma 
De pildă, eu sînt prea po- 
ă aprind și nu mă reped 
rice ar fi, mă străduiesc 
ez cumpătul indiferent de 
iu greutatea care, slavă 
re grijă să-ți iasă în cale. 
: că, incă de tinăr, cam 
prin ’38, am bătut de nu 
te ori drumul dintre co- 
ilă, Adunați-Prahova, și 
;i, cale de treizeci de kilo- 
-doar izbutesc să fiu pri-

; plecam duminica, de cu 
ajung la vreme în Sinaia, 
căci luni se făceau anga-

1 magazia în care am ni- 
ceput, ucenic pus să în- 
ilițe, am fost pe rînd la

filetat, la strungărie și tn-am oprit, 
după stagiul militar, aici la secția de 
tratamente termice, unde sînt de 
«n sfert de veac... Timpul a trecut la 
iuțeală : ieri parcă m-aș fi culcat, 
seara, ucenic la 14 ani, pus să înșu
rubeze piulițe, și astăzi de dimineață 
m-aș fi trezit, la 48 de ani, cu răs
punderile pe care orice om le are 
intr-un loc sau intr-altul, de muncă. 
Am lucrat întotdeauna cit m-am pri
ceput de bine, cit mai conștiincios,

atelier. în directorul de uzină etc. un 
exemplu in toate privințele. Categoric 
nu-s de părerea acelora care susțin 
că „omul e om, mai greșește, ce să-i 
faci", căci deși există, intr-adevăr, 
greșeală și., greșeală, greșeala unu
ia care dă altora sfaturi de „bună 
purtare" și le coordonează activitatea, 
are — cred eu — o valoare înzecită 
in comparație cu a oricăruia altul.

Cuvintele maistrului Matei Rueg 
dobîndesc adevăratul lor relief abia

care ține de-o viață de om). Ce-am 
izbutit, cum am mai spus, pînă la 47 
de ani ? Profesional vorbind sînt 
mîndru de munca mea, îmi place, 
e pe genul meu și cred că și eu sînt 
pe genul ei. Apoi, alte „reușite" : 
sint căsătorit de la 25 de ani, am doi 
băieți. Nu obișnuiesc să merg nicio
dată în circiumă, nu beau, nu fumez, 
doar dacă vine vreun cunoscut la mi
ne în casă, ne cinstim cu un pahar. 
Nu fac pe moralistul, dar pretind O-

SIMPLE BIOGRAFII 
EXEMPLARE

reportaj - anchetd de Mihai STOIAN

ta paginii

1 PUTERE

il Scînteia nr. 8444 clin 
a.c., în pagina „Omul 
ță cu el însuși", a apă- 
sportaj despre noi, oa- 
1 Sighișoara, loviți de 

«oua ou de furia oarbă și ne
miloasă a apelor.

Mă numesc Dinul COstică, acea 
figură „firavă" bălană și nebăr
bierită", așa cum mă descrie ri
nul din reporterii dv. care m-a 
găsit ajutînd unui tovarăș al meu 
să mai adune ce se mai putea 
aduna după ce a trecut primul 
val al apelor. După articolul dv. 
im primit multe scrisori de com
pasiune, de îmbărbătare, ca să 
putem înfrunta greul cu bărbă
ție și speranță și să nu ne pier
dem curajul.

Am rămas însă cu cea mai 
nobilă însușire pe care o poate 
avea un om : dragostea de mun
că, eu care m-au înzestrat părin
ții și pe care în zilele noastre 
ne-a cultivat-o partidul.

Am rămas alături de soția cu 
care trăiesc de 15 luni și am rămas 
să-mi cresc cei doi copii gemeni 
născuți la maternitate la Tg. 
Mureș Și aduși acasă în ziua de 
11 mai, cu două zile mai înainte 
de a mi se distruge agoniseala.

Pînă acum, viața n-a fost prea 
darnică cu mine. La 9 septem
brie 1944 aveam 6 luni cînd am 
fost sinistrați de bombardament 
lingă Sibiu ; eu aveam 6 luni 

I p am scăpat ca prin minune : 
casa s-a prăbușit și am scăpat 
neatins în pătucul meu.

Am rămas în 1955 fără mamă, 
care a decedat la București în 
spitalul „Brincovenesc" de leu
cemie. în noaptea de 13 mai a- 
nul acesta eram singurul sal
vator, și nu știam ce să salvez 
mai curînd. Ne-am urcat cu so
ția în pod și cu cei doi copii, cu 
cîrpele ce le-am putut lua mai 
repede, și pe la orele 2 noaptea, 
cînd apa ajunsese la pod, am 
spart țiglele și pe acoperiș am 
trecut în podul vecinului — 
unda nu mai știu cum am stat 
pînă a doua zi, la orele 19, cînd 
am fost salvați. Dacă am putea 
povesti cuiva adevărul adevărat, 
ar crede că delirăm. Am rămas 
însă cu mintea întreagă și ve
dem că nu sîntem singuri. Cu 
noi este țara întreagă, cu noi 
este partidul și avem toată spe
ranța că, dacă astăzi am rămas 
așa cum am rămas, cu putere de 
muncă și încredere în noi — ne 
vom reface și ne vom crește ur
mașii, muncind fără preget la 
Combinatul textil-Sighișoara, unde 
sînt mecanic instalator.

Voi mulțumi întotdeauna celor 
ce ne-au ajutat și ne vor ajuta 
fi ne refacem.

nu n.mai din obligație, dar și fiindcă 
ăsta- felul meu de-a fi. Sint, cum 
s-ar sice, un om așezat. Mi-am văzut 
de șeserie, mi-am văzut de casă, 
de frnilie, sint căsătorit de tinăr, am 
o faă de 23 de ani, Mihaela — și 
ea ontrolor de calitate in uzină, la 
elemnți, alta — Marieta — asistentă 
medrală, Ion — care-mi poartă și 
numie mic, acum în armată, iși face 
și el stagiul, a trecut la rînd, alt Ion 
Țapuia viața de la capăt. Sper să-mi 
semee... Mi-am încropit o căsuță, in 
comua natală, n-am terminat-o, dar 
eu, ocă mă apuc de ceva, greu ră- 
mine neisprăvit.

— ă trecem atunci, în rîndul tră- 
săturor pozitive, și perseverența.

— Ei, să nu exagerăm cu calită
țile !Oacă-i cazul să spun și altora 
crezu meu ue-o viață întreagă, păi 
eu cid că numai un trai chib
zuit, ocotit, de om statornic și plin 
de rțiundere, serios nu numai la 
locul său de muncă, ci oriunde s-ar 
găsi, casă, pe stadion sau cine mai 
știe 1 unde, doar un asemenea om 
găseș „cheia" mulțumirii de sine, 
și-a ulțumirii altora față de sine. 
Existunii care zic : trec prin viață 
la luțilă, fac de toate și nimic, ard 
și ga, dar gust din plin orice. Cu 
ce se lege unul dintr-ăsta ? îl vezi, 
la vira mea, aproape fără busolă, 
n-areamilie, n-are nimic agonisit, 
mă rer la agonisirea mulțumirii 
sufletci, trece de colO-colo, păpădie, 
în vîr nu om cu rădăcina în pă- 
mînt. Gîndesc altfel : unii aleargă 
după Icurii „mari" fie și de-o clipă, 
eu m-a căznit să adun, în schimb, 
de cin mă știu, bucurii care pot să 
pară ,jci“, însă sînt stabile, sigure, 
iar cin faci bilanțul, rezultatul, cre- 
deți-m; e pe deplin satisfăcător.

MateRueg e de fel din Poiana 
Țapuluare aerul omului crescut la 
munte, ine clădit, suplu, sportiv. 
„Debut* său profesional este, de 
asemeni legat de uzina din Sinaia : 
la 16 ai— ucenic și elev la profe
sională,i 19 ani — strungar, la 24 
ani — structor la atelierul-școală, 
la 26 an- șeful organizării muncii 
pe uzină de la 39 ani — șef secție 
de prodtie și apoi de atelier (la 
piese derecizie).

— Incăle tinăr am avut munci 
care pretdeau mult tact, echitate, 
suplețe, c nu doar fizică. Cînd ești 
pus să-i :onduci pe alții, să-i în
drumi, ort de restrîns ar fi colec
tivul tău, datorie în plus apare : 
purtarea «mplară. Nici nu știți cît 
mă costă : gest sau o vorbă pe 
care-o mascap cîteodată, și citesc 
tn ochii cglalt că nu se aștepta la 
una ca asttân partea mea. în fond, 
nimic mai_>rmal și mai demn de 
lăudat decîmeastă dorință a oameni
lor de a ved' în orice șef de secție, de

atunci cind afli și ce calificare are : 
de un deceniu și jumătate lucrează la 
fabricarea pompelor de injecție pen
tru motoare Diesel ; in 1957 a fost 
în achimb de experiență în Ceho
slovacia, anul acesta a urmat — îm
preună cu încă trei tovarăși — o 
școlarizare de șase săptămîni în An
glia, pentru asimilarea de către 
U.M.F.-Sinaia, pe bază de licență, a 
unui nou tip de pompă de injecție.

— Sîntem, la ora actuală, în faza 
școlarizării altora, a muncitorilor 
care vor fabrica foarte curînd, în se
rie, acest produs. Sper că peste 
un timp, dacă veți reveni în 
uzină, să mă pot lăuda că, împreună 
cu ing. Gh. Irimoiu, maiștrii Lazăr 
Țacă și Niculae Deremptiu, am reușit 
să transmitem celorlalți cit mai mul
te din „tainele" preluate și de noi 
de la alții. Să nu mi-o luați în nume 
de rău, dar ceva asemănător aș pu
tea zice că am mai făcut, e mult 
de-atunci. cînd eram instructor la 
atelierul-școală al uzinei : astăzi lu
crează la noi, și știu meserie, nu 
glumă, și știu să fie și oameni, foști 
elevi de-ai mei. adică maiștrii Con
stantin Bărtușică, Vintilă Costea și 
Ion Vîlcu, ultimul predînd chiar la 
școala profesională.

Mărturisindu-și regretul că — în 
ciuda unei căsătorii reușite, a cărei 
nuntă de argint o va sărbători la 
anul — n-a putut să aibă copii, Ma
tei Rueg zimbește resemnat, înțelept, 
făcîndu-ne să înțelegem că, parțial 
măcar, nefericirea aceasta i-a fost 
compensată de „contingentele" de ti
neri care i-au trecut prin mină.

— Și eu mă pot lăuda cu ee-am 
izbutit să fac în viață numai prin 

zmuncă și iarăși muncă, deși la anii 
mei socotesc că nu-i cazul să trag 
încă linia pentru total — declară 
maistrul Ion Ionescu. La 15 septem
brie 1938 intram ucenic la I.A.R. 
Cînd am absolvit școala profesională, 
ieșind ajustor, m-am apucat să învăț 
și zborul fără motor, căci mă atră
geau înălțimile, deși n-aveam de 
gind să mă fac aviator de profesie, 
am urmat apoi și zborul cu motor, 
mereu mi-a plăcut să învăț cite ceva, 
incit aș sublinia că multe din de
prinderile pe care le am și care mi-au 
folosit în toate iși au sursa în înce
putul acela, în ceea ce ești obligat să 
cultivi, ca să te poți desprinde de 
pămint : echilibrul psihic și moral, 
curajul de-a înfrunta eventualele pri
mejdii, promptitudinea în hotărîri, 
simțul preciziei, meticulozitatea (a- 
cum nu susțin că toți șefii secțiilor 
de sculărie din lume, dacă n-au fost 
piloți, nu-s in stare să fie ordonați 
— mergînd pînă la pedanterie în 
ocupațiile lor profesionale ; dar mie, 
pasiunea a doua — să-i zicem colate
rală — mi-a devenit o perfectă „căp
tușeală" pentru costumul de lucru

mului — și mie însumi ! — să mun
cească și să-și ia drepturile. Impro
vizația, neseriozitatea sînt ucigă
toare pentru orice activitate. Și-n 
aviație, un „amănunt" neglijat 
te poate da peste cap ; la fel 
în secție sau atelier, pretutindeni. 
Secția de care răspund are multiple 
ramificații, lucrează cu absolut toate 
celelalte secții ale uzinei, avem, 
așadar, de-a face cu fel de fel de 
tipuri de activitate, cu fel de fel de 
oameni, și întotdeauna trebuie găsit 
„răspunsul" adecvat, căci la noi se 
execută toate. S.D.V.-urile (scule, 
dispozitive, verificatoare) necesare în 
permanență uzinei, astfel incit pro

cesul de producție să nu sufere nici 
o clipă. „Puțintică" răspundere apasă 
și pe bieții noștri umeri, dar nu ne 
plîngem. dimpotrivă, cu cît ni se pre
tinde mai mult. cu atît realizăm mai 
multe. Este un principiu pe care 
m-am străduit să-1 insuflu și fiilor 
mei, pretinzindu-le și obținind rezul
tatele dorite. De aceea sint mirat și 
mă nemulțumește profund cind aflu 
despre eșecurile educative ale unor 
părinți, oameni de treabă și harnici, 
care, însă, par să fi abandonat una 
din răspunderile lor fundamentele : 
„strunjirea" caracterului, a persona
lității copiilor proprii. Departe de 
mine ideea unei paralele „tehniciste" 
între ființa vie și piesa de lucrat la 
strung, și nici nu mă grozăvesc sau 
mă erijez acum in „profesorul" alto
ra, lucrurile sînt realmente însă mult 
mai legate între ele decit s-ar crede 
din fuga timpului : un model res
pectabil acasă, o atitudine fermă și 
binevoitoare, egală, produce „minuni" 
care, în fond, nu-s decît „roade" ex
trem de naturale : fructul să-i se
mene pomului ! Mi-am făcut și din- 
tr-asta, de timpuriu, un ideal. Cutez 
să adaug ; un ideal împlinit !

Deși de vîrste apropiate, cei trei 
interlocutori au, evident, fizionomii 
și firi distincte. Și totuși, un liant al 
acestor personalități deosebite, o tră
sătură comună lor : îmbinarea per
fectă a calităților profesionale cu te
meinice calități morale. Cu mina pe 
inimă, ei — și mulți alții din uzină — 
pot fi dați drept exemplu atit din 
punctul de vedere al nivelului pro
fesional, cît și din cel al comportării 
in viața de toate zilele — fie la lo
cul de muncă (îndeplinirea exempla
ră a îndatoririlor de serviciu, princi
pialitatea raporturilor cu colegii), fie 
acasă (atitudine model față de toți 
membrii familiei, indiferent de vîrs-ta 
acestora, față de vecini), fie în rest 
(în orice situație s-ar ivi).

Exemplul lor și al celorlalți asemă
nători dovedește că fundația unei 
construcții solide se pune devreme, 
la tinerețe, că e posibil să inalți din 
timp acest edificiu complex care se 
numește : personalitatea omului. Tn 
compoziția temeliei trebuie să intre 
însă, obligatoriu, elementele primor
diale ale stabilității și certitudinii : 
principiile sănătoase de viață, adică 
munca, cinstea, simțul moral... Fără 
ele, oricât der arătoasă ar părea, con
strucția e iremediabil șubredă !

„Cursa lungă✓✓

începe de aici
Pornim spre cala 

bazin, după Panait 
Bucur. Omul pe care 
directorul general al 
șantierului îl caracte
rizase scurt : ,,E din
tre cei de bază. Spe
cialist greu de egalat 
în lucrări la pupă. 
Modest pînă la ener
vare. Pepinieră de ca
dre statornice". Iar 
maistrul lui și mai pe 
scurt : „Viața ar 
infinit mai ușoară cu 
oameni ca Bucur".

Iată și cala bazin. 
In stingă, cheul de 
armare. Nave anco
rate la țărm, nerăb
dătoare să pornească 
în prima lor cursă. In 
față, închingate în 
schelării metalice, car
gourile de 4 500. 
un asemenea 
lansat la apă, pe 
schelă suspendată 
cinci-zece 
luciul reoe al 
lui — Panait

— Sinceri să 
auzit multe 
bune despre dv. 
părere aveți 
laudele ce vi se aduc ?

— Cred că e o ne
înțelegere. Nu v-a 
vorbit nimeni de mine, 
ci de oamenii care fac 
acestea.

Gestul larg al mîinii 
suplinește vorbele, 
cuprinde calele, șan
tierul gălățean cu na
vele în construcție ; 
cu zgomotul neîntre
rupt al unui pistol de 
craițuit ; cu scăpără
rile albastre de su
dură pe etajele sche
lelor. Mîna lui Bucur 
a fost alături de toa
te celelalte, miini care 
au făurit navele 
mânești aici, la 
80, în mai bine < 
sfert de veac, 
omul aceste se 
greu la vorbă :

fi

La 
cargou, 

o 
la 
demetri 

bazinu- 
Bucur. 
fim, am 
lucruri 

Ce 
despre

i ro- 
mila 

de un
Dar 
lasă 

in 
e 

de-a

ceva

sinea lui, desigur, 
mirat că are 
face cu... presa. Dacă 
munca sa are
deosebit ? „Nu, de ce, 
neapărat, deosebit ? 
Iți place o profesie, 
iți place pentru toată 
viața și atunci totul 
e simplu. Iarna lu
crăm pe cală, deasu
pra apei. Ne vîntură 
și pe noi crivățul. 
Vara, la fel, sub ar- 
șiți de foc. Asta e me
seria. Știam din capul 
locului toate ;
și totuși nu 
făcut strungari, 
electricieni, nici 
știu eu ce. De 
toate meseriile sînt la 
fel, numai că aceea pe 
care ai ales-o este cea 
mai frumoasă".

Emoționantă profe
siune de credință !

Știm că Bucur, îm
preună cu cei aproape 
20 de oameni alături 
de care muncește, e- 
xecută lucrări la por-

acestea 
ne-am 

nici 
mai 

fapt,

înseamnă : 
Mai 
con- 

de

lui
pare 
lău- 
Am 

afir- 
am 
588 
de 

ve-

țiunea de vas unde se 
concentrează întregul 
ci mp de forță al na
vei : pupa. Aici vin 
montate cîrma, axul 
port-elice, etrava. De 
șase, șapte ani briga
da lui Panait Bucur 
s-a specializat numai 
în lucrări de pupe.

— V-ați obișnuit 
cu dificultățile teh
nice ?

— Ce
ne-am obișnuit ? 
întii că mereu 
struim noi tipuri 
nave. Apoi, chiar dacă 
am lucra la o singură 
serie, datele planșetei 
sint aproximative. Așa 
le considerăm noi. E- 
xamenul, adevăratul 
examen al tuturor cal
culelor, aici se dă. pe 
cală. Milimetrii de pe 
turtle îi „așezăm" la 
pupa și totdeauna a- 
ceastă așezare înseam
nă o bătălie. O bătă
lie pe care, e drept, 
am cîștigat-o pînă a- 
cum în limitele tole
ranțelor admise.

Ultima frază a
Bucur nu spune totul. 
(Bucur și așa 
stingherit că s-a 
dat prea mult !) 
mers pe urmele 
mațiilor sale și
ajuns la comanda 
— tot un cargou 
4 500 tdw. Cînd au 
nit mecanicii Pavel 
Alecu și Vasile Profit 
și au măsurat, a ieșit 
zero toleranță.

— Ce fel de miini și 
ce fel de oameni o fi 
avînd Bucur ăsta ! au 
exclamat ei admirativ.

— Intr-adevăr, nu 
s-a lucrat rău la 588, 
recunoaște Bucur.

Atit. Acest „nu s-a 
lucrat rău" are în vede
re un drum mai lung. 
Una din primele bloc- 
secții s-a executat cu o 
diferență față de limi
tele admise de aproape 
20 de milimetri. („Con
tracțiile metalului tre
buiau luate în
înainte de sudură, 
cum ne-am învățat 
socotim mai bine").

— Lucrați de ani
ani aici. Cum trebuie 
să arate o navă ?

— Noi îi facem cor
pul. Și ne bucurăm 
cînd ajungem la o li
nie frumoasă, care să 
curgă nesilit, ca din 
compas. Oamenii cu 
care lucrez — Romică 
Teodorescu, Vasile 
Spulber, Alexandru 
Mătăsaru (...îmi pare 
rău că nu mă lăsați 
să-i numesc pe toți !) 
iși cunosc meseria, fae 
pupe frumoase.

— Vorbiți-ne de un 
eșec. Sau n-ați avut ?

— Ba am avut. în
trebarea a venit însă 
prin surprindere. Dar, 
pentru că discutăm,

știți cum se ajunge la 
eșec ? Mai bine insă să 
vă înfățișez un fapt : 
montam la un cargou 
o secție de volum. 
I-am spus unui băiat 
(nu-i dau numele că 
are stofă de construc
tor naval) : punctează 
aici și aici cu sudură. 
Secția o ancorasem 
zdravăn. Ce și-o fi zis 
tovarășul meu : „ține 
și așa !“ Și n-a execu
tat sudura. A doua zl 
dimineața găsesc miș
cată din locul ei, cu 
aproape 25 de milime
tri, masa aceea de zeci 
de tone. „S-au rupt su
durile !“ imi zic. Mă 
uit curios să văd ce și 
cum. Nici urmă de su
dură ! Privesc mai a- 
tent. Poate, totuși... 
Nimic. II rog atunci pe 
băiat să vină : „Ei, ce 
facem acum ?“. Ce să 
mai lungesc vorba : a 
fost ultima lui aba
tere !

Panait Bucur ne 
dezvăluie astfel secre
tul trăiniciei nucleului 
uman pe care-1 con
duce. Brigada sa este 
recunoscută pentru 
spiritul de ordine și 
disciplină. Virtuți pro
fesionale clădite pe 
respectul față de mun
că, pe dragostea de 
meserie, pe mindria 
întemeiată față de lu
crul durabil, făcut să 
cutreere mările și o- 
ceanele, să ofere navi
gatorilor calmul 
guranța lungilor 
torii acvatice.

De la maistrul
cipal Ghiță Angheliu 
aflăm și alte puncte de 
reper despre ținuta 
morală a acestui om 
călit la școala muncii : 

Bucur a crescut eșa
loane întregi de con
structori navali, consi
derând aste O 
firească. Mulți 
în care el a 
cunoștințele
meserie au urcat în 
categorii de salarizare, 
l-au întrecut chiar. El, 
Bucur, aproape că * 
fost împins de la spa
te să facă cerere pen
tru a primi categoria 
profesională la care îl 
ridicaseră de mult 
ritele, pregătirea

Maistrul Ghiță 
gheliu ne înfățișa
te acestea în timp ce 
Panait Bucur urca pe 
schelă alături de Spul
ber și Mătăsaru. Linia 
arcuită a pupei se o- 
glindea în luciul rece 
al apei. Un nou cargou 
prindea contur prin 
vrednicia acestor des
toinici constructori. 
„Cursa lungă" începe 
de aici...

și si- 
călă-

prin-

calcul 
A- 
să

Și

datorie 
din cej 
investit 
despre

me- 
lui.

Ilia TANASACHE
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O investție recentă 

ne-a dezyălu următoarea 
realitate : cfeună parte 
dintre eleme-le antiso
ciale descopee în Capi
tală nu sînt fapt... din 
Capitală ; nui aici nici 
domiciliu, nicamilie, nici 
loc de muncăCine sînt ? 
Ce caută în București ? 
Din ce trăiesc

De curînd, Iexandrina 
Trandafir din Iurgiu, str. 
Fundătura Ini nr. 6, a 
fost prinsă înagrant de 
către organele miliție pe 
cînd acosta tători. In 
aceeași zi, Judtoria Sec
torului 7 din pitală a 
condamnat-o la luni în
chisoare contrațională.

— De cînd eiîn Bucu
rești ?

— Din 1967.
— Din ce ai t în toți 

acești ani ?
O vreme a mțt pe un 

șantier, doar cij luni, 
apoi... și pleacăin jos 
capul, fiindu-i ine să 
pronunțe denum faptei 
pentru care a fo«ondam- 
nată.

Tace. Tace per că de 
trei ani se seu dimi
neața într-o casă rareori 
se întîmpla ca se să se 
întoarcă in ace loc. 
Obișnuia să acost zilnic 
pe cineva la cată ră- 
mînă peste noaț Alte
ori, infamante Izacție 
începută pe stradăiu la 
restaurant se inia în- 
tr-una din camere imo
bilului din str. VMicle 
nr. 20. Posesorul 1 Con
stantin Crețu, penar, 
s-a dovedit, vreme a- 
proape un an. o izdă, 
„binevoitoare" ; pei 50 
de lei pe noapte, îșj 
transforma căminul loc 
de desfrîu. Concursjnor 
asemenea „gazde" Scere 
fără îndoială sașnat 
eu toată severitat de 
către organele in ept. 
Fără el, unele mantări

BBBBBBBBBBBB SBOBBBBBBSBB
de parazitism ar f! adesea 
imposibile.

— De ce nu te-ai întor» 
în Giurgiu ?

— Cum era să mă în
torc ? Acolo mă cunoștea 

lumea, ne spune A.T.
. Ea și alții asemeni ei au 

credința că în Capitală pot 
rămîne în anonimat, că 
aici, necunoscîndu-i nimeni, 
faptele lor vor rămîne și 
ele necunoscute.

în fața cinematografului 
„Patria", un tînăr vinde bi
lete cu suprapreț. Să-1 
identificăm : se numește 
Ion Lăcătuș, are 20 de ani, 
locuiește în comuna Rusă- 
nești, județul Olt.

— De cînd ești în Bucu
rești ?

— Din 1965.
— De ce ai venit aici ?
— Cum de ce ? sare ca 

ars Ion Lăcătuș. Să învăț ! 
Doi ani am fost elev la 
„Electromagnetica". Sînt 
strungar.

— Și lucrezi undeva ?
Aici e aici ! Tinărul a- 

cesta care declară cu em
fază că a venit să învețe, 
după ce a terminat școala 
a muncit doar cîteva luni. 
Iar din vara lui ’68 — adică 
vreme de aproape doi ani ! 
— a vrut să se facă ospătar 
(„Mai un bacșiș, mai... știți 
dv. ! Altă viață") ; a vrut 
să se aranjeze spălător de 
mașini la Ciclop, etc. Tot 
ceea ce a făcut însă a fost 
specula de bilete.

De curînd, în Rusănești, 
pe adresa părinților iui 
I. L., a sosit o somație 
de plată pentru suma de 
5 000 lei — contravaloarea 
cheltuielilor de școlarizare 
făcute de uzină. Exact în 
momentul in care absol
ventul trebuia să pășească 
în viață, stăpîn pe o fru
moasă meserie, părinții sînt 
nevoiți să plătească daune 
uzinei, in timp ce. cu di
ploma in buzunar, tinărul 
muncitor calificat caută pe

străzile Capitalei... cîini cu 
covrigi în coadă.

în discuțiile purtate în 
jurul acestor cazuri, am 
auzit vehiculindu-se uneori 
următoarea afirmație: „Este 
major, treaba lui, răspunde 
de ceea ce face". Practic, 
acest mod de a gîndi se 
traduce astfel : dacă tînă- 
rul are 18 ani „fără o zi", 
dirigintele, maistrul, direc-

anului trecut. Cind a fost 
descoperit bătînd fără noi
mă bulevardele Capitalei, 
nu mai avea serviciu de 
aproape trei luni.

— Ce să-i fac, e om în 
toată firea... ridică din 
umeri mama tînărului.

— E major, e băiat cu 
școală, întărește tatăl : pe 
noi nu ne-a dus nimeni de 
mină în viață.

„sprijinul" părinților — 
drumul subvenției, al para
zitismului.

După cum ne-a spus tov. 
Ștefan Ivan, primarul din 
Gurbănești, cooperativa 
(datorită extinderii supra
fețelor irigate) ar primi cu 
brațele deschise un lăcătuș 
mecanic — meseria lui Vir
gil Chirivilă. După ce a fost 
prins fără nici un rost in

— Despre ce abonament 
este vorba ?

Și. spre surprinderea 
noastră, secretarul de U.T.C. 
spune că i se plă
tesc cheltuielile de de
plasare făcute pe rute 
București — Gurbănești și 
retur în calitatea sa de... 
portar al echipei de fotbal. 
Ciudată această înțelegere a 
rolului educativ al or-

...Șl N-AU GĂSIT Cil NI 
CU COVRIGI IN COADĂ!

torul întreprinderii ti 
cheamă pe părinți, le 
arată ce și unde a greșit 
copilul lor, le solicită spri
jinul în vederea îndreptării 
lui : părinții se socot, la 
rîndul lor, datori să ia toa
te măsurile de îndreptare. 
Dacă însă tinărul are 18 ani 
„și o zi", unii dintre cei 
care purtau răspunderea 
pentru faptele minorului 
se consideră automat... ab
solviți. Treaba Iui ! O ase
menea mentalitate am în- 
tîlnit-o la Zinca și Stan 
Chirivilă. din comuna Gur
bănești. județul Ilfov. Fiul 
lor, Virgil Chirivilă, are 19 
ani ; a terminat o școală 
profesională în primăvara

anchetă socială
Sună frumos aceste prin

cipii menite să ajute la 
creșterea responsabilității 
tînărului față de proprâul 
său drum în viață. Da- în 
practică ? Din cite nț s-a 
spus, în ultima vreme) pă
rinții i-au dat unele sur,te de 
bani sub formă de „im ru
mul". Oare cine poate preda 
mai bine pentru divorțul eu 
munca decît acest avocat 
fără scrupule — banul ne
muncit ? ! Rezultatul n-a 
întîrziat : în loc să iasă din 
impasul în care se afla, a- 
pucînd drumul drept al 
muncii, tinărul a ales — cu

Capitală, tinărul — potrivit 
legii — a fost „expediat" 
de organele în drept la do
miciliul părinților ; astfel 
o vreme a rămas în co
mună. S-a interesat însă 
cineva de el ?

— Eu am aflat de la cîți- 
va băieți din comună că nu 
ar avea serviciu, dar nu 
mi-a venit să cred — ne-a 
declarat tovarășul Ion 
Decu, secretarul comitetu
lui U.T.C. din comună. A- 
cum trebuie să mă intîlnesc 
cu el să-mi dea fotografiile 
pentru abonament. Chiar o 
să-1 întreb...

ganizației U.T.C. : dezinte
res față de ceea ce face un 
tinăr, față de comportările 
și modul său de viață, față 
de absența sa din cimpul 
muncii productive, in 
schimb o grijă deosebită 
față de prezența sa... pe 
cimpul de joc !

Intr-o zi sau alte, tînă- 
rul atras de magnetul bu
levardelor bucureștene is
prăvește banii. O dată, de 
două ori (numărul va de
pinde întotdeauna de slă
biciunea celor apropiați) 
va scrie acasă, se va îm
prumuta de la unul sau de 
la altul. Dar apoi ? Apoi, 
pragul infracțiunii se trece 
ușor. Mulți tineri din 
provincie, găsiți irosin-

du-și cei mai frumoși ani 
ai vieții fără nici un rost 
pe străzile Capitalei, au 
invocat faptul că ei au ve
nit aici „să caute de lu
cru". Așa ne-au răspuns, 
de exemplu, Gheorghe Căș- 
laru, 21 de ani, din Săveni. 
județul Botoșani, Daroi 
Barbu, 24 de ani, șofer din 
comuna Bărcănești, jude
țul Ilfov, Dumitru Bobotea. 
19 ani. din comuna Suraia, 
județul Vrancea. Este însă 
realmente justificată aceas
tă „căutare de lucru" sau 
constituie doar un pretext 
pentru a-și acoperi un trai 
ușor, tentația vagabonda
jului ? Să fi vrut, fiecare 
dintre ei ar fi găsit acolo, 
in ținuturile lor natale, nu 
una ci mai multe posibili
tăți de a munci în diferite 
unități productive, potrivit 
pregătirii lor. Pentru ei și 
pentru alții ispitiți să-și 
părăsească fără nici un sens 
locul de muncă din comuna 
sau orașul natal, pentru 
„mirajul" bucureștean, am 
solicitat opinia tov. Adrian 
Mîrza. directorul Direcției 
generale a forței de muncă 
din Ministerul Muncii :

— De la bun început tre
buie spus că angajarea 
oricărei persoane calificate 
in București, fără ca aceas
ta să aibă domiciliul stabil 
aici, este în afara legii. 
Pînă de curînd, asemenea 
încălcări ale normelor care 
reglementează obligațiile 
celor ce angajează au fost 
posibile datorită unor im
perfecțiuni ale vechii re
glementări. Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 2494, 
recent adoptată, elimină a- 
ceste neajunsuri, prevede 
sancțiuni pentru conducă
torul de unitate care nu 
s-ar conforma acestor dis
poziții. Pentru controlul 
sistematic al modului in 
care se aplică noua lege și 
pentru prompta sancționare 
a tuturor încălcărilor ei, pe 
lingă direcția pe care o

conduc, pe lingă direcțiile 
județene pentru problemele 
de muncă și ocrotiri so
ciale, cit și la nivelul mu
nicipiului București, s-a 
creat special cite un corp 
de inspectori. în ceea ce 
privește situația persoane
lor necalificate, s-au luat 
de asemenea măsuri ca an
gajarea lor să se facă tot 
organizat, prin direcțiile 
noastre județene.

Sint măsuri menite să 
ducă la o mai judicioasă 
utilizare a forței de muncă 
și. in același timp, să pre
întâmpine tendințele de 
parazitism și alte contra
venții la civilizație.

...Am avut în față cîteva 
fișe ale unor tineri — pu
țini la număr, e drept — 
care, încercînd să trăiască 
fără muncă, să-i „ducă" pe 
alții, nu au reușit decît să 
se inducă într-o gravă e- 
roare pe ei înșiși. Aproape 
toți ne-au declarat că „vor" 
să muncească. Realitatea ii 
contrazice însă. Iată de ce 
tendințe și manifestări 
antisociale, parazitare — 
de felul celor surprinse tn 
anchete noastră — se cer 
prevenite din vreme. Fac
torii educativi au posibili
tatea și datoria de a des
chide ochii celor tentați să 
plătească aurul tinereții lor 
pe mirajul unui trai din 
expediente, friabil și dezo
norant ca tot ce nu poartă 
pecetea nobilă a efortului, 
» muncii cinstite. Ei trebuie 
atent îndrumați pentru a 
ieși din acest impas trecă
tor. ajutați să meargă acolo 
unde e realmente nevoie de 
ei — pe șantierele din în
treaga țară, pe șantierele 
tineretului — acolo unde 
vigoarea anilor lor ar fi de 
cel mai mare folos, unde 
și-ar putea valorifica posi
bilitățile lor latente, deve
nind in scurt timp oameni 
de nădejde.

Titui ANDREI
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ECOUL CHEMĂRII
COOPERATORILOR
DIN TELEORMAN

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Țărănimea cooperatistă din întreaga țară a primit cu viu Interes chemarea cooperativelor agri
cole din țudețul Teleorman pentru desfâșurarea unei munci intense In vederea depășirii producției agri
cole vegetale șl animale. In scopul diminuării pierderilor provocate de inundațiile abătute asupra 
țării noastre in primăvara acestui an, al bunei aprovizionări a populației cu produse agroallmen- 
tare. în adunările generale extraordinare, membri! cooperativelor agricole, animați de un înalt senti
ment patriotic, au hotărît să suplimenteze contractele Încheiate cu statul șl să vîndă cantități Însem
nate din produsele cuvenite pentru munca efectuată in cadrul cooperativei. în telegrame adresate Co
mitetului Central al partidului, personal tovarășului Nlcolae Ceaușescu, trimise de comitetele județene 
de partid, este exprimată hotărlrea țăranilor cooperatori de a munci mal bine pămîntul, de a livra 
cantități mal mari de produse agricole, care să asigure înfăptuirea mărețelor obiective stabilite prin 
planul de stat.

fn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată: 
Exprimînd profunda recunoștință pe 
care țărănimea cooperatistă de pe a- 
ceste meleaguri o poartă partidului, 
conducerii sale, recentele adunări ge
nerale din cooperativele agricole au 
hotărît, ca răspuns la chemarea coo
peratorilor din Teleorman, să dea 
peste plan însemnate cantități de pro
duse la fondul central al statului șl 
anume : 2 000 tone cartofi, din care 
1000 tone pentru sămînță, 200 tone 
mazăre pentru sămînță, 500 tone le
gume, din care 200 tone ceapă uscată, 
și 200 tone came de bovine. De a- 
semenea, pînă la sfîrșitul acestui an, 
din cooperativele neafectate de inun
dații se vor livra în contul coopera
tivelor calamitate 750 tone grîu, 2 500 
tone sfeclă de zahăr, 1500 hl lapte 
de vacă și 120 tone came de porc. 
Alăturîndu-se efortului general, în
treprinderile agricole de stat și sta
țiunile experimentale din Județ s-au 
angajat să livreze peste plan 9 000 hl 
lapte de vacă, 150 tone came, din 
care 110 tone came de porc, 50 tone 
de cartofi și 65 tone sămînță de ce
reale șl leguminoase.

toarele cantități de produse agroall- 
mentare : grîu 500 tone, porumb 1 000 
tone, legume 2 000 tone, fasole uscată 
100 tone, sfeclă de zahăr 1 000 tone, 
cartofi 300 tone, came 100 tone, lapte 
de oaie 100 hl.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID BACAU se a- 
rătă : Țărănimea cooperatistă de pe 
meleagurile județului Bacău continuă 
să-și amplifice eforturile de a munci 
fără preget pentru a smulge pămîn- 
tului recolte tot mal mari. în vederea 
înfăptuirii acestor angajamente, răs- 
punzînd cu entuziasm chemării coope
rativelor agricole din județul Teleor
man, țăranii cooperatori din jude
țul Bacău s-au angajat ca, muncind 
mal bine pămîntul, să suplimenteze 
contractele încheiate cu statul din 
producțiile agricole, vegetale și ani
male, obținute peste plan, ca și din 
produsele ce se vor repartiza coo
peratorilor pentru munca depusă, cu 
următoarele cantități : grîu 650 tone, 
sfeclă de zahăr 500 tone, cartofi 150 
tone, legume 400 tone, struguri 250 
tone, carne 200 tone, lapte de oaie 
500 hl, lapte de vacă 2 000 hl, ouă 
400 000 bucăți.

Ca șl plnă acum, industria chimi
că se va situa în 1971 și în întreg 
cincinalul următor pe unul din pri
mele tocuri în ce privește dinamica 
producției. Lucru firesc dacă avem în 
vedere importanța pe care această ra
mură o are în valorificarea superi
oară a resurselor naturale ale țării, 
în asigurarea unei palete extrem de 
largi de produse chimice pentru sa
tisfacerea necesităților interne și ex
tinderea exportului. Această dinami
că ridicată a producției se va rea
liza atit prin valorificarea la maxi
mum a potențialului productiv exis
tent, dt și prin alocarea unor mari 
fonduri de investiții. Astfel, pentru 
acest an. în afa
ră de punerea in 
funcțiune a unui 
număr de 59 de 
obiective, de con
tinuarea execuției 
la alte capacități 
de producție, pla
nul de investiții 
prevede începerea 
a 50 de lucrări 
noi pentru care 
s-au alocat a- 
proape 600 mili
oane lei. Deschi
derea acestor șan
tiere răspunde ne
cesității de a se 
asigura legătura 
între cele două 
cincinale, de a se 
crea, încă din 
cursul lui 1970, un 
front de lucru co
respunzător pen
tru anul viitor.

Deși pe an
samblul Ministe
rului Industriei 
Chimice sarcinile 
planului de in
vestiții pe acest 
an sînt oarecum 
apropiate de cele 
din anul trecut, ca 
lum al lucrărilor, pînă acum 29 de 
șantiere nu și-au început activitatea. 
Cauza principală a acestor întârzieri 
se găsește, cu precădere, în lipsa do
cumentației, care nu a fost elaborată 
la termenele planificate. De altfel, 18 
lucrări noi se află încă pe diverse 
trepte de avizare și aprobare, iar la 
alte 5 studiile tehnico-economice nu 
sînt gata. Menționăm că la 14 dintre 
ele termenele de finanțare planificate 
au expirat, în unele cazuri de peste 
trei luni. De neînțeles este situația a

nouă șantiere, unde toate amănuntele 
sînt definitivate, putîndu-se da, în ori
ce moment, semnalul începerii activi
tății de construcții și montaj, dar nici 
titularul de investiții, nici construc
torul nu se grăbesc să facă acest lu
cru, fn virtutea unor întortocheate so
coteli comune.

O atare situație nu este deloc ine
dită, iar consecințele pe care le de
clanșează sînt binecunoscute. Nu mai 
departe decît anul trecut, lucrările 
la nouă obiective au fost amînate, 
din motive asemănătoare, pentru 1970. 
De aceea, evoluția execuției lor este 
precară. Explicabil, întrucît luînd 
startul cu intirziere, constructorii 6e

me, cu forță de muncă suplimentară 
impusă de aceste salturi neprevăzu
te se face, de multe ori, la întîm- 
plare, în discordanță cu graficul coor
donator de execuție și. ca urmare, 
este aproape în permanență insufi
cientă. Iar restanțele se recuperează 
cu greutate. Așa stau lucrurile pe 
șantierul unității de îngrășăminte a- 
zotoase nr. 4 din Piatra Neamț, lu
crare întîrziată cu circa o jumătate 
de an, unde, datorită întîrzierii elabo
rării documentației tehnice și lipsei 
unor fronturi de lucru, cu tot efor
tul depus de constructor s-a reali
zat, în cinci luni, doar 10 la sută din 
planul de investiții pe 1970. Fapt este

eumentațla aprobată, cu suficiente 
proiecte de execuție, dar la care nu 
s-a turnat nici un metru cub de be
ton, deși termenele de deschidere a 
finanțării au expirat. Iată cum stau 
lucrurile în cazul unora dintre aceste 
investiții noi. La instalația de pre
lucrare a foliilor transparente din vîs- 
coză de la Combinatul de fibre ar
tificiale din Brăila, contractul de an
trepriză încheiat precizează începerea 
execuției lucrărilor la 1 iulie a. c., in
dică cu trei luni mai tîrziu decît era 
posibil. De ce s-a întîrziat ? Iată o 
explicație :

— Am avut oarecarl greutăți cu 
contractarea unor

Reacțiile în lanț
ale unei combinații

X greșite
valoare și ca vo- lansează Intr-o adevărată cursă de 

urmărire a timpului pierdut din vina 
titularului de investiții, caracterizată 
prin înlocuirea succesiunii preconi
zate in parcurgerea etapelor lucrării 
cu o simultaneitate neritmică, oare
cum haotică, a lor. Inerent, apare un 
cortegiu întreg de neajunsuri : con
centrări masive de forțe și mijloace 
tehnice, tocuri de muncă supraaglo
merate cu oameni, apariția de timpi 
morți în folosirea echipelor de mun
citori și a utilajelor. Aprovizionarea 
cu materiale, cu utilaje și mecanis

utilaje din străi
nătate și, pentru 
recorelarea livră
rii acestora cu 
termenele de în
cepere a montaju
lui, ne-am gîndit 
să demarăm mai 
tirziu lucrările — 
ne-a spus ing. 
Victor Samoilă, 
șef de serviciu în 
minister. Terme
nul final nu este 
însă periclitat. 
Scurtăm durata 
lucrării. Depinde 
de noi cum ne or
ganizăm...

Și, cu o „trăsă
tură din condei", 
problema a fost 
rezolvată. Acest 
gen de calcule su- 
praoptimiste, în 
flagrantă discre
panță cu realita
tea, a câștigat a- 
depți. „La insta
lația de polietile
nă din cadrul 
Combinatului pe
trochimic Pitești, 
investiția e mică, 
ne spunea tov. 
Aici nu sînt pro-

I

eâ deficiențele In pregătirea mor In
vestiții. întirzlerile în lncepees lu
crărilor influențează negativ ritmici
tatea realizării sarcinilor de >lan ale 
organizațiilor de construcții.

Ce a generat aceste neajnsurl șl 
de ce se mențin ele atît d stărui
tor 7 Ne-am adresat tov Gavril 
Grossman, șef de serviciu 1 Direc
ția investiții a Ministerului Idustriel 
Chimice : „Unele dintre oîectiveto 
noi au fost introduse suplirentar în 
plan. în aceste condiții, eborarea 
documentațiilor tehnice șl jegătirea, 
în general, a lucrărilor la tmen au 
fost serios stînjenite".

De fapt, adevăratul motl al ter
giversării deschiderii șantielor noi 
în industria chimică const în pre
gătirea sumară, la vremearespectl- 
vă, a noilor lucrări din sest an. 
Fenomen stăruitor, adeseoi criticat, 
existența unor studii nedaficate de 
dezvoltare în perspectivă «unor u- 
zine și combinate din aceaă ramu
ră a generat o anumită ssiguran- 
ță în ce privește necesitat* și opor
tunitatea unor capacități n. De pil
dă, specialiștii din minist au sus
ținut introducerea în pla a 4 de
pozite de azotat de amiiu. Nu
mai că această propunere fost for
mulată pe baza unor idevagi, lip
site de o cunoaștere pred a nece
sităților reale. La prima naliză ri
guroasă făcută de organe economi
ce centrale de avizare, urfepozit a... 
dispărut. Ulterior, chiar onducerea 
ministerului a renunțat lalte două, 
descoperind o soluție mt mal a- 
vantajoasă de depozitarePar studii
le tehnico-eeonomice fuseră deja 
elaborate și ele au „înght" fără rost 
o prețioasă capacitate d proiectare, 
în schimb, documentați singurului 
depozit rămas in planude investi
ții se află in plină refare.

Alte lucrări, cu temșiine funda
mentate, n-au demaraincă pentru 
că proiectele întocmitterau lipsite 
de aprofundarea cuveni a lalurilot 
calitative, de eficiență onomică. La 
scurt timp, ele au fostiapoiate pro- 
lectanțitor în cauză p-tru refacere 
sau adăugiri, fiind ipinse de la 
primii pași străbătuți s filiera avi
zărilor. Pentru instalai de acid sul
furic din cadrul Uzir chimice Va
lea Călugărească, stiul tehnico-e- 
conomic a fost închei anul trecut. 
Totuși, la 20 mai a. finanțarea n-a 
fost deschisă deși sst lucru era 
dar stabilit. De ce ?a avizare, Co
mitetul de Stat al Inificării a re
comandat scurtarea opului de exe
cuție și reducerea iiorturilor de u- 
tilaje tehnologice c4 milioane lei. 
Curios, în minister s acreditat ideea 
că de amînarea deciderii șantieru
lui se fac vinovateTganele de avi
zare. Faptul că elența economică 
a acestui proiect, forma sa ini
țială, era redusă, proiectanțil nu 
aflaseră că o serife utilaje tehno
logice se pot fabA In țară, nu • 
căpătat însă nici interpretare.

Paradoxal, exis'9 lucrări cu do-

Gavrfl Grossman. 
bleme*. Cu alte cuvinte, Întârzierea 
deschiderii acestei lucrări nu 
considerată o mare pierdere. v 
situație similară notăm și la pro 
iectul Instalației de hidrazidă de 
la Combinatul chimic din orașul Vic
toria, unde, după definitivarea docu
mentației, au început discuții inter
minabile pe marginea ei.

Aminteam că o serie de obiective 
mari, introduse ulterior în planul de 
Investiții pe acest an al industriei 
chimice, s-ati bucurat de un rObrn 
diferențiat. în ideea ca întreprinde
rile de construcții să-și poată orga
niza șantierele mal repede, să în
ceapă execuția unor faze și lucrări 
pentru care s-au creat condițiile ma
teriale, ele au fost deschise în re
gim derogatoriu. Din păcate, situația 
tor actuală este la fel de neconclu
dentă. La Uzina de aluminiu din 
Tulcea, de exemplu, constructorul a 
intrat în acțiune abia în urmă cu 
vreo două săptămîni, deși ar fl tre
buit să o facă de la 1 aprilie. După 
opinia specialiștilor din minister, aici 
toată vina o poartă... terenul di?I|c!l 
de fundare, Iar răspunderea nv.jpă 
organizația de proiectare. La ar' 
obiectiv, instalația de pire’ de 11 
Combinatul petrochimic Pitești, unde 
termenul de Începere a lucrărilor «-a 
prevăzut pentru 1 iulie a.c., docu
mentația este, de asemenea, în curs 
de refacere.

Chiar șl numai din aceste dteva 
exemple se desprinde clar că toc
mai pregătirea necorespunzătoare a 
unora dintre noile lucrări a deter
minat întârzierea începerii lor. în
trebarea care se pune este : se În
treprinde acum ceva, în mod deose
bit, pentru urgentarea deschiderii a- 
cestor șantiere ? în afară de faptul 
că ministerul a propus scoaterea din 
planul pe acest an a 6 obiective, sin
gurul răspuns primit a fost acesta : 
„Vor începe în orice caz în acest 
an toate lucrările programate" — 
ne-a spus Ing. Victor Samoilă. Răs
punsul este vag sau, mai bine-zis, pu
țin convingător. Nu este tot una dacă 
construcția unui nou obiectiv Începe 
în aprilie sau în octombrie ori In 
noiembrie. Credem că tovarășii din 
minister care răspund de sectorul In
vestiții s-au convins, mal mult de
cît noi, de aceasta.

Atingerea la obiectivele Industriei 
chimice care urmează să înceapă In 
acest an a unor stadii de execuție 
avansate are un rol hotărîtor în reali
zarea, din primul an al viitorului 
cincinal, a programului de investiții, 
în punerea la termen în funcțiune a 
noilor unități și capacități de produc
ție. Este un lucru care trebuie înțeles 
cu toată claritatea de toți factorii an
gajați în procesul de realizare a in
vestițiilor din această ramură și, în 
primul rînd, de cadrele care au răs
punderi In această privință din Mi
nisterul Industriei Chimice — ca ti
tular de investiții.

Ing. Cristian ANTONESCU

P.C.R.

(Urmare din pag. I)
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PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII
IN ÎNTREPRINDERI Șl

Pe baza hotărlrltor luate fn adu
nările generale, care au evidențiat 
posibilitățile existente de sporire a 
producției — se arată In telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R. — țăranii cooperatori din 
județul nostru își propun să valori
fice în acest an, vînzînd statului 
pentru fondul central, peste preve
derile Inițiale, din producția coope
rativelor agricole, din produsele ce 
revin cooperatorilor pentru munca 
prestată, următoarele : grîu 400 tone, 
porumb 100 tone, floarea-soarelul 400 
tone, sfeclă de zahăr 2 700 tone, in și 
cînepă fuior 400 tone, cartofi 3 000 
tone, legume 500 tone, fructe 100 tone, 
carne 400 tone, lapte de vacă 4 000 hl, 
lapte de oaie 200 hl, lină 5 tone, ouă 
15 000 bucăți.

în momente grele pentru populația 
zonelor calamitate, țăranii coopera
tori din județul nostru — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — s-au 
alăturat prin fapte la ajutorarea sl- 
nistraților, iar acum chemarea coope
ratorilor din județul Teleorman a 
găsit un larg ecou în rîndurile lor, 
fiind primită cu o puternică însufle
țire, aprobată unanim de Întreaga 
țărănime. Ca urmare a studierii a- 
tente și detaliate a posibilităților de 
care dispunem, ne propunem să rea
lizăm și să livrăm statului in acest 
an, peste prevederile de plan, urmă-

Alăturl de întregul nostru popor, 
țărănimea cooperatistă din județul 
Sibiu depune eforturi susținute pen
tru ca și în acest an în toate unități
le agricole socialiste să se realizeze 
producții dt mai bune, se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE- 
JEAN SIBIU AL P.C.R. Anali- 
zînd posibilitățile de sporire a 
producției agricole, țărănimea coope
ratistă din județul Sibiu răspunde 
chemării cooperatorilor din județul 
Teleorman, angajîndu-se să supli
menteze livrările de produse agri
cole la fondul de stat într-un nu
măr de 48 de cooperative agricole, 
care nu au fost calamitate, cu urmă
toarele cantități de produse, peste in
dicatorii planificați în aceste unități: 
grîu 120 tone, legume 20 tone, stru
guri 11 tone, lapte de vacă 1 210 hl, 
lapte de oaie 330 hl, carne 216 tone, 
ouă 109 000 bucăți, lină 1100 kg.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. se arată : Oamenii muncii din 
județul nostru, încercat de furia a- 
pelor revărsate, în multe localități de 
două și chiar de trei ori în cursul lu
nilor mai și iunie, au înțeles că a- 
cum, mai mult ca oricînd, este nece
sar să-și înzecească eforturile pentru 
recuperarea pierderilor, pentru înlă
turarea grabnică a tuturor pagubelor

suferite. Pătrunsă de un profund a- 
tașament față de partid, față de pa
tria socialistă, țărănimea maramure
șeană, mobilizată de organizațiile de 
partid, este ferm hotărîtă să facă tot 
ce-1 stă în putință pentru a-și spori 
contribuția la fondul central de pro
duse agricole al statului. Pe aceas
tă bază ne angajăm în fața con
ducerii partidului, a dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca agricultura Maramu
reșului, afectată și ea de furia apelor, 
să producă și să livreze statului pes
te sarcinile contractuale următoare
le : 870 tone fructe, 120 tone carne, 
900 000 ouă, 300 kg lînă șl alte canti
tăți de produse, printre care cartofi, )
legume, tulpine de in pentru fuior, i
fin. ț

La chemarea țărănimii cooperația- 
te din județul Teleorman, toți mem- 1
brii cooperativelor agricole de pro- >
ducție din județul Botoșani, mobili- l
zați de organizațiile de partid, sînt 7
hotărîți să-și sporească contribuția la !
formarea fondului central de produse ț
agricole, care să ducă la diminuarea i
pierderilor provocate economiei na- 1
ționale de inundații și să asigure i
înfăptuirea planului de stat pe acest ?
an — se arată In telegrama COMITE- 1
TULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL i
P.C.R. Analizînd posibilitățile de ?
care dispune fiecare unitate, țăranii j
cooperatori din județ se angajează să l
livreze în acest an peste plan : 1 800 ’
tone grîu, 3 600 tone porumb, 1700 
tone legume, 2 800 tone cartofi, 50 
tone mac, 200 tone carne, 8 000 hecto
litri lapte de vacă și 2 000 hectoli
tri lapte de oaie. Sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid, 
membrii cooperatori, cadrele tehnice 
și de conducere din agricultură vor 
depune și de acum înainte eforturi 
susținute pentru o mai bună organi
zare a muncii, întărirea disciplinei și 
ordinii în toate sectoarele de activi
tate, folosind la maximum timpul 
de lucru, forța oamenilor și mijloa
cele mecanice ce le stau la dispo
ziție pentru a obține sporuri cît mai 
Însemnate de producții vegetale și 
animale. Vă încredințăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că orga
nizațiile noastre de partid, toți oa
menii muncii de pe aceste meleaguri 
vor desfășura o muncă susținută pen
tru înscrierea județului Botoșani cu 
realizări din ce în ce mai importante 
în efortul întregului nostru popor 
de a face țara mai înfloritoare, de a 
îndeplini și depăși sarcinile trasate 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

Ministerulul 
în asigu- 

corespunză-
liniat că sprijinul 
Industriei Metalurgice 
rarea unor condiții 
toare de desfășurare a muncii în com
binat va fi hotărîtor pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe 1971. 
Promptitudinea în asigurarea pie
selor de schimb mecanice și elec
trice, Încărcarea liniilor de lamina
re pe întregul an și pe structura 
sortimentală a laminatelor, consulta
rea conducerii combinatului la defi
nitivarea balanțelor de materii pri
me și materiale sînt tot atîtea cerin
țe de importanță vitală pentru utili
zarea integrală a capacităților de pro
ducție. Totodată, de aprovizionarea 
ritmică cu materiale refractare, de 
calitate superioară, depinde în mod 
hotărîtor reducerea consumurilor 
specifice de utilaje de turnare, de 
metal și de cocs. Se impun, de ase
menea, după cum sublinia ing. Cos- 
tache Trotuș, directorul general al 
combinatului, planificarea din timp a 
utilizării furnalelor mici, întocmirea 
din vreme a balanțelor de materii 
prime, pregătirea judicioasă a lami
nării oțelurilor aliate pe laminorul 
de 800 mm, într-un cuvint — organi
zarea superioară a producției și a 
muncii.

La uzina „Neferal", în urma dez
baterilor din comitetul de direcție, 
a fost întocmit un proiect de plan de 
măsuri tehnico-organizatorice, a că
ror aplicare se anticipează că va asî-

gura Integral sporul de producție pla
nificat. Am reținut, dintre aceste mă
suri, îmbunătățirea activității de sor
tare a materiilor prime în vederea 
simplificării procesului tehnologic, a- 
similarea în fabricație a noi produse, 
care asigură o valorificare superioară 
a materiilor prime și sînt deosebit 
de solicitate de beneficiari, Întărirea 
controlului tehnic interfazic, precum 
și diferite măsuri vizînd mărirea in
dicilor de utilizare intensivă a unor 
agregate și utilizarea cît mai judici
oasă a cadrelor tehnice și inginerești. 
In cuvîntul lor, inginerul-șef Cezar 
Corîci, inginerii Nicolae Munteanu șl 
Mircca Micșunescu, șefi de secție, 
muncitorul specialist Radu Mihai, in
ginerii Ion Iuga, Silviu Inghel și 
Ion Georgescu, șefi de servicii, s-au 
referit și la alte măsuri menite 
să asigure realizarea sarcinilor spo
rite de plan pe 1971. Bunăoară, la 
construirea — prin autodotare — a 
unul cuptor electric, la sporirea can
tității de metal în șarjă și a numă
rului de șarje elaborate în 24 de ore, 
la mai buna organizare a întreține
rilor curente în vederea prelungirii 
duratei de funcționare neîntreruptă 
a utilajelor, la optimizarea . consu
mului de energie electrică. în mod 
deosebit s-a insistat asupra nece
sității întăririi colaborării cu între
prinderea de colectare a metalelor, 
I.C.M., în vederea aprovizionării u- 
zinei cu cantități sporite de deșeuri 
de metale neferoase, inclusiv a ace
lora care — în mod cu totul nera-

țional — sînt reintroduse în prezent, 
în condiții improprii și cu mari pier
deri tehnologice, în circuitul pro
ductiv al diferitelor uzine prelucră
toare.

— Sarcinile cantitativ, dar mai ales 
calitativ, noi care stau în față — a 
spus ing. Ladislau Frumosu, directo
rul uzinei — pot fi îndeplinite. Oa
menii s-au convins că propunerile 
de îmbunătățire a condițiilor de mun
că, de perfecționare a procesului de 
fabricație, pe care le-au formulat 
cu diferite prilejuri, au fost anali
zate și valorificate în producție. Sînt 
sigur, de aceea, că ei vor veni și 
de data aceasta în întîmpinarea noi
lor sarcini cu numeroase idei valo
roase.

Discuțiile din consiliile de admi
nistrație ale centralelor industriale 
și unităților asimilate acestora, din 
comitetele de direcție ale întreprin
derilor vor fi urmate în curînd de 
dezbateri în adunările generale ale 
salariaților. Analiza îndeplinirii pla
nului pe 1970 și dezbaterea cifrelor 
de plan pe 1971 în aceste adunări — 
formă superioară de participare a 
oamenilor muncii Ia gestiunea în
treprinderilor. la activitatea de con
ducere și administrare a unităților 
productive, la efortul general pen
tru bunul mers al economiei națio
nale — vor permite mobilizarea de 
noi rezerve și posibilități, vor face 
să sporească contribuția fiecărui co
lectiv de întreprindere Ia ridicarea 
calitativă a întregii activități econo
mice.

LUCRĂRILE DE EXTINDERE 

A PORTULUI CONSTANTA 3
Constructoriî hidrotehnlști care 

lucrează la extinderea portului 
Constanța au Încheiat cu rezul
tate bune prima jumătate a anu
lui. In această perioadă a fost 
începută construcția celor două 
faruri de semnalizare la poarta 
de intrare în noul bazin portuar, 
a continuat construcția noilor 
cheiuri și dane, a platformelor, 
a magaziilor destinate depozită
rii mărfurilor și a drumurilor de 
acces.

Concomitent, colectivul între

prinderii de construcții hidroteh
nice Constanța a terminat și dat 
în exploatare, înainte de termen, 
lucrările prevăzute la portul mi
nier de la Mahmudia pentru li
vrarea calcarului necesar mare
lui combinat siderurgic din Ga
lați, a modernizat 28 km dru
muri, în special pe traseele tu
ristice ale litoralului etc. Planul 
semestrial al întreprinderii a fost 
depășit cu 5,11 la sută, reali- 
zîndu-se lucrări suplimentare în 
valoare de 7 milioane lei.

Mecanizatorii întreprinderii agricole de stat Ograda, din județul Ialomița, 
lucrează intens la recoltarea celor 700 hectare cultivate cu orz 

Foto : A. Cartojan

Din noua
în sudul țării, orzul a dat în copt, 

iar griul a început să se pirguiască. 
A sosit momentul recoltatului. De 
altfel, pînă la sfîrșitul săptămînii tre
cute se și recoltase orzul de pe o su
prafață de aproape 1 300 hectare 
in întreprinderile agricole de stat și 
4 700 hectare în cooperativele agrico
le. In județele Dolj, Ialomița, Brăila, 
Olt, Teleorman au fost secerate cele 
mai mari suprafețe cu orz, iar în 
Județul Olt a inceput și strînsul griu
lui. în multe unități agricole din su
dul țării, producția la cerealele pă- 
oase este bună, iar în unele locuri 
— chiar foarte bună. Pentru a se 
evita pierderile este necesar ca mun
ca să fie astfel organizată Incit re
colta să fie ștrînsă la timp și înma
gazinată cu cea mai mare atenție.

Desigur, în zilele care urmează va 
trebui executat un mare volum de 
lucrări. In întreprinderile agricole 

1 de stat și cooperativele agricole tre
buie să se recolteze cerealele păioase

și mazărea de pe o suprafață de 
2 746 000 ha. Totodată se vor face 
arături pe 2 488 000 ha, se vor însă- 
mînța culturi duble pe 1 210 000 
hectare Pentru efectuarea acestui 
volum mare de lucrări, unitățile a- 
gricole au la îndemînă o bază ma
terială corespunzătoare : 95 000 trac
toare, 44 000 combine, 16 800 prese de 
balotat paie, 7 300 combine pentru 
siloz și un mare număr de remorci, 
autocamioane, mașini de împrăștiat 
îngrășăminte și alte utilaje. Față de 
anul trecut, întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii dispun de o 
capacitate mai mare de recoltare. Ele 
au mai fost dotate cu 200 combine 
„Gloria" și 1 500 prese de balotat 
paie. Baza materială mai puternică, 
conjugată cu măsurile organizatorice, 
permite unităților să asigure strînge- 
rea recoltei în cooperativele agricole 
în 10—12 zile. Este necesar însă ca, 
în fiecare unitate agricolă, cu spriji
nul direcțiilor agricole județene, să

BACAU fespon- 
dentul „Scînto : Pe 
planșeta protanților 
din Bacău s«roftâea- 
ză un nou tier al 
orașului. Situpe ma
lul Bistriței, >ul car
tier denumitremenea 
se va întindie apro
ximativ 36 Keren și 
va însuma ste 5 000

apartamente. Avînd o 
linie arhitectonică deo
sebită, blocurile 
5—11 nivele vor da 
căului o notă de 
ginalitate. Pentru 
torii locatari vor fi__
struite aici două școli 
generale, cu cite 24 
săli de clasă, un liceu, 
două grădinițe, un cine-

matograf cu 350 locuri, 
un dispensar cu două 
circumscripții sanitare, 
complexe comerciale și 
de deservire, unități 
ale cooperației mește
șugărești pentru pres
tații de servicii. Pri
mele obiective din noul 
cartier se află de acum 
în construcție.

nici un bob risipit!
se acorde ce*ai mare atenție core
lării capacit ț- ---11— „ ----:: __r_ :t de recoltare a com
binelor cu finite utilaje, îneît re
coltatul, eliarea miriștei de paie 
și pregătireirenului să se execute 
într-o concAnță perfectă.

Paralel etrîngerea recoltei este 
necesar ca, această perioadă, să se 
facă și alterări tot atît de impor
tante. Dinuza inundațiilor și a 
băltirii apenu au putut fi însămîn- 
țate și reîmințate toate culturile. 
Potrivit ulei situații centralizate ■ 
la MinisteAgriculturii și Silvicul
turii, la iputul acestei săptămîni 
mai erau semănat 124 000 hectare 
In intrepierile agricole de stat 
și 335 OOOectare în cooperativele 
agricole, rebuie depuse eforturi 
pentru grea semănatului îndeo- 

agricole din 
_ Satu-Mare,
C Sălaj, Ialomița. De ase- 
uie continuate cu toate 

Jrile de întreținere a cul-

sebi în iterativele 
județele rad. Timiș, 
Mureș, 
menea, 
forțele

turilor. în întreprinderile agricole de 
stat, prașila a doua mecanică a fost 
executată pe 84 la sută din suprafețe 
la porumb, 83 la sută la soia și 65 la 
sută la cartofi, iar în cooperativele 
agricole prașila a doua manuală s-a 
făcut în proporție de 49 la sută la 
porumb, 86 la sută la floarea-soare- 
lui, 89 la sută la sfecla de zahăr și 
47 la sută la cartofii de toamnă. Lu
crările trebuie intensificate îndeosebi 
în județele Timiș, Arad, Dîmbovița, 
Argeș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, 
Hunedoara, Sibiu, Bistrița, Maramu
reș, unde nu s-a încheiat nici prima 
prașilă la porumb.

Strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei, paralel cu executarea ce
lorlalte lucrări agricole de sezon, pre
zintă o mare însemtâtitate ecopomică. 
De aceea, organele de partid și de 
stat, direcțiile agricole și uniunile co
operatiste, toți oamenii muncii de 
pe ogoare sînt chemați să le acorde 
cea mai mare atenție.
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Cronica zilei > Sosirea in Capitală Miting do solidaritate cu lupta
RECEPȚIE

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE 

A REPUBLICII DEMOCRATICE 
CONGO

Cea de-a 10-a aniversare a săr
bătorii naționale a Republicii De
mocratice Congo a fost marcată 
marți, în Capitală, printr-o recep
ție oferită de însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al acestei țări, 
Jean-Marie Tuma-Waku.

Au participat Bujor Almășan, 
ministrul industriei miniere și geo
logiei, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, ai vieții științi
fice și culturale, funcționari supe
riori din M.A.E.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

*

Primul secretar al C.C. al U.T.C., 
Ion Iliescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit marți 
pe Ulf Sundqvist, președinte al 
Uniunii Centrale a Tineretului so
cial Democrat din Finlanda, care, 
Ia invitația C.C. al U.T.C., face 
o vizită în țara noastră.

*

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală dl. Andre Chandernagor, 
președintele Uniunii interparla
mentare. cu soția, care, la invi
tația grupului român al Uniunii 

i“’e, va face o vizi- 
I.
aeroportul „Bucu- 
oaspetele a fost în- 
ihai Levente, pre- 
ul român al U- 
lamentare, Traian 
ir Drăgan, vicepre- 
Mărgineanu, secre- 

român al Uniunii 
re.
iță membri ai am- 
la București.

SEARĂ CULTURALĂ 
CU PRILEJUL APROPIATEI 

SĂRBĂTORI NAȚIONALE 
A S.U.A.

Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Statelor Unite ale A- 
mericii, marți a avut loc la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. o seară cul
turală, organizată sub auspiciile 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof. univ. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al I.R.R.C.S., muzicologul 
Octavian Cosma a prezentat con
ferința „Itinerar american". A ur
mat apoi un moment poetic din li
rica americană. în încheiere, au 
fost prezentate filme documentare 
realizate de studiourile din S.U.A.

Au participat reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și Leonard C. 
Meeker, ambasadorul Statelor U- 
nite la București, și membri ai 
ambasadei.

★
„Teatro stabile" din Genova a 

prezentat marți seara, în sala Co
media a Teatrului Național „I.L. 
Caragiale", primul spectacol în Ca
pitală cu piesa „Una dintre ultime
le seri de carnaval" de Carlo Gol
doni. Lucrarea clasicului italian, 
din a cărui operă teatrele româ
nești au prezentat multe piese, este 
pusă în scenă de Luigi Squarzina. 
Scenografia aparține lui Gianfran
co Padovani, iar muzica lui Fer
nando Mainardi. O numeroasă dis
tribuție a dat viață scenică perso
najelor care populează această an
trenantă creație goldoniană, tipi
că pentru „commedia dell’arte“.

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din M.A.E., 
precum și Pasquale Antonio-Bal- 
docci, însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Italiei la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice și membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

a unei delegații 
de activiști

ai P. C. Bulgar
Marți la amiază, a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de Hristo Tanev, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C. Bulgar, 
care,la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român va 
face o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de tova
rășul Constantin Mîndreanu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

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

(Agerpres)

Simpozion

STA

ȘTIGURI
obligațiunile C.E.C. 

câștiguri

IA LA SORȚI
IUNIE 1970

80
80
80
80
80
80

800
800
800 _
2887 I

755
976
333
668
174
307

19
26
71

Valoarea
u. ciștigurilor
c

»cc DI 2 CB •a
w- CB

‘o u
Q 3

100 000 100 000
75 bob 75 000
50 000 50 000
25 000 25 000
10 000 10 000

5 000
5 000 10 000

43 2 000
15 2 000 320 000
10 1000
06 1 000
08 1 000
22 1 000 320 000
29 800
42 800
14 800 1 920 000
TOTAL : l 2 830 000

Clștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea ciștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

LISTA

DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe libretele de economii 
. cu ciștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL II 1970

Nr crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

CÎștitfăbidre

Procentele 
de clșlig

1 065 250”.
2 572 200».
.3 4G4 100”.
4 545 50”.
5 089 25’.
6 859 25».
7 884 25”.
8 317 25",
9 601 25"/,

ID 679 25”,
II 623 25”,
12 738 25”,

, 18 173 25»'.
14 189 25“,

i ” 219 25»/.

Calcularea și Înscrierea ciștigurilor 
In librete se face de către filialele 
C.E.C. după normele stabilite prin 
regulament.

ț

I

ii

Marți a avut loc la Institu
tul de fizică atomică din Cluj 
un simpozion științific consa
crat contribuțiilor româhești 
în domeniul calculului ana
logic. Prof. dr. docent Victor 
Mercea, membru corespondent 
al Academiei, a făcut o trecere 
în revistă a rezultatelor obți
nute în ultimul deceniu de 
către colectivul laboratorului 
de calcul analogic al institutu
lui. Apoi au fost susținute co
municări, pe marginea cărora 
au fost purtate discuții, evi- 
dențiindu-se îndeosebi succe
sele înregistrate prin folosirea 
calculatorului analogic româ
nesc „Anca-1“.

(Agerpres)
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I 
I
I

poporului
în cadrul lunii de solidaritate cu 

lupta poporului coreean, la Casa de 
cultură a studenților din Capitală, a 
avut loc, marți după-amiază, un mi
ting organizat de Uniunea Tinere
tului Comunist și Uniunea Asociații
lor Studențești. La miting au par
ticipat elevi, studenți și muncitori 
bucureșteni. Au luat parte, de aseme
nea, membri ai Ambasadei R. P. D. 
Coreene la București.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul 
Nicolae Gîrceag, secretar al Comi
tetului municipal București al U.T.C., 
care a înfățișat lupta eroică a po
porului coreean pentru independență 
națională și socială, pentru dezvolta
rea economiei, științei și culturii, 
pentru construirea socialismului. 
Țara noastră — a spus vorbitorul — 
și-a manifestat de-a lungul anilor 
calda simpatie și solidaritate față de 
lupta poporului coreean, pentru li
bertate și independență, pentru res
pectarea drepturilor sale naționale, 
a sprijinit lupta pentru unificarea 
pașnică și democratică a țării. în spi
ritul tradițiilor de trainică prietenie 
frățească, statornicite între popoa
rele noastre, între tineretul român și 
coreean, transmit în numele Uniunii 
Tineretului Comunist, al întregului 
tineret român, un fierbinte salut fră
țesc de solidaritate Uniunii Tineretu
lui Muncitor Socialist din Coreea, în
tregului tineret coreean și exprim 
convingerea fermă că această luptă va 
fi încununată de succes.

coreean
în numele tineretului și-au mai ex

primat sentimentele de prietenie și 
solidaritate cu lupta poporului core
ean, studenta Viorica Popescu, mun
citorul Gheorghe Roman și eleva Ma
riana Maraloiu.

A luat apoi cuvîntul Li Ciăn Uăn, 
secretar al ambasadei R.P.D. Co
reene la București, care a pre
zentat momente importante ale 
luptei poporului coreean pentru eli
berarea națională și independența 
patriei. Victoria istorică în răz
boiul pentru eliberarea patriei — 
a spus vorbitorul — a consti
tuit o demonstrație vie a vitalității 
inepuizabile a republicii noastre, a 
forței invincibile a poporului nostru, 
care a devenit stăpînul țării. Popo
rul român a acordat poporului core
ean un ajutor sincer — material și 
moral — în zilele grele din tim
pul războiului și în timpul reconstruc
ției, iar poporul nostru nu uită acest 
lucru. Sîntem convinși că relațiile de 
prietenie și colaborare între tineretul 
coreean și român se vor dezvolta și 
mai mult în viitor, în lupta pentru 
victoria cauzei socialismului și comu
nismului.

Participanțil au adoptat o tele
gramă către organizațiile de tineret 
și studențești din R.P.D. Coreeană, 
în care se exprimă solidaritatea de
plină cu lupta poporului și tineretului 
coreean.

(Agerpres)

SPORT
Victorii românești la concursul 

international de la Pistoia

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii cu dobîndă și câștiguri

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL II 1970

Nr •tștigoillor Nr libretului 
•tștiaător

Valoarea alștlgnrilor

parțială totală

1 608642 10 000
1 1513701 10 000
1 1636963 10 000
1 936874 10 000
1 1918112 10 000
1 1883131 10 000
1 2056540 10 000
1 455414 10 000
1 1396960 io oon
1 40728 10 000 100 000

Terminația
libretului
cîștigător

22 46323 5 000
22 47597 5 000
22 63971 5 000
22 99773 5 000
22 73978 5 000 550 000

Clstirf'irî 220 (cu 4 ochiuri) 1783 1 955
fn 220 ( — idem — ) 2755 1 955 860 200

aratjH/e 220 (cu 3 ochiuri) 5031 1 709cu butelie » 220 ( — idem — ) 3974 I 709 751 960
220 5908 1 000
220 1782 1 000 440 000
220 5332 500
220 9771 500
220 6137 500
220 9827 500
220 7694 500
220 4978 500
220 3883 500 770 000

Total : 2 980 CÎȘTIGURI IN OBIECTE IN VALOARE DE LEI : 3 472 160

Cîștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestiial egal cu cei puțin 10“/, din valoarea cîștigului. 
Dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10o/„ din valoarea ciștigului. 
se acordă un ciștig de 10 ori mai mare decit soldul mediu trimestrial al li
bretului.

Titularii libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri ieșite Ia sorți pot 
alege, in cadrul listei și în limita valorii ciștigurilor ce li se cuvin, obiectele 
preferate.

Obiectele se vor ridica de la filialele C.E.C. de care depind unitățile care 
au emis libretele cu dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau in minus între valoarea obiectelor alese și va
loarea ciștigurilor se lichidează în numerar, la înm'narea obiectelor.

De cîștigurile in aragaze cu butelie beneficiază titularii libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri ale căror numere curente au terminațiile 
ieșite la sorți pentru aragaze, cu condiția să aibă un sold mediu trimestrial 
de cel puțin ltP/odin prețul de vînzare al aragazului cu butelie.

Pentru a beneficia de aragazele cu butelii, titularii libretelor ciștigătoare 
trebuie să se prezinte în termen de 30 de zile de la data tragerii, la filialele 
C.E.C. care țin fișele de cont ale libretelor respective.

a
Tn orașul italian Pistoia au luat 

sfîrșit întrecerile „patrulaterului" de 
decatlon și pentatlon la care au par
ticipat echipele României, Italiei, 
Franței și Finlandei. Atleții români 
au avut o comportare remarcabilă, 
dominînd cele două competiții. La 
pentatlon, victoria finală a revenit 
atletei românce Cornelia Popescu, 
care a totalizat 4 708 puncte. Ea a 
fost urmată în clasament de Viorica 
Viscopoleanu cu 4 558 puncte. Denise 
Bantegny (Franța) a ocupat locul trei

cu 4 514 puncte. Pe echipe a cîștigat 
România — 30 puncte, urmată de 
Franța, Italia și Finlanda. Decatlonul 
a fost dominat pînă la sfîrșit de Curt 
Sokol (România) cu 7 354 puncte. 
Hannu (Finlanda) s-a clasat pe locul 
doi cu 7 268 puncte urmat de Vesala 
(Finlanda) — 7 153 puncte, Șepci (Ro
mânia) — 7 135 puncte, Mureșan (Ro
mânia) — 7 076 puncte etc. Formația 
României s-a clasat pe primul loc, 
cu 51 puncte. Finlanda a realizat 49 
puncte, Franța (22 p.) iar Italia (14 p).

r
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i
i
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ASTĂZI LA FOTBAL

Opt meciuri
Astăzi sînt programate jocu

rile unei noi etape contînd pen
tru campionatul cat. A de fotbal, 
în Capitală, au loc două partide: 
Steaua-Steagui Roșu (ora 18, 
stadionul „23 August") și Di- 
namo-Farul (ora 18, stadionul 
Dinamo) Iată meciurile din ța
ră : C.F.R. Cluj—F. C. Argeș ; 
A.S.A. Tg. Mureș—Dinamo Ba
cău ; Politehnica Iași—Petrolul ;

în cîtev

in divizia A
Oradea—U ni versitatea 

Jiul Petroșani—Rapid și 
Arad—Universitatea Cra-

Crlșul 
Cluj ; 
U. T. 
iova.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, cu începere din ju
rul orei 17,55, aspecte de la 
meciurile Steaua—Steagul Roșu, 
Politehnica—Petrolul, Jiul—Ra
pid și U.T.A.—Universitatea Cra
iova. Transmisia se va face pe 
programul I. 3

A

II ri
Turul ciclist al Iugoslaviei a con

tinuat cu desfășurarea etapei a 
3-a pe ruta Majdanpek—Pozarevac 
(109 km.). Primul a trecut linia de 
sosire olandezul Kujaep, cronome
trat in 2 h 26’53”, care l-a învins la 
sprintul final pe Tudor Vasile (Româ
nia). Italianul Vencot a sosit pe lo
cul trei, in același timp cu învin
gătorul. în clasamentul general con
duce iugoslavul Cubrici. C. Grigore 
(România) ocupă locul 6, la 3 min. 
de lider. Pe echipe, in fruntea cla
samentului se află Iugoslavia. Ro
mânia ocupă locul 4.

Federația franceză de rugbi a con
firmat că întilnirea dintre selec
ționatele secunde ale Franței și Ro
mâniei va avea loc la 20 septembrie, 
întilnirea se va desfășura în locali
tatea Bourg. Meciul dintre primele 
selecționate ale României și Franței 
se va desfășura la 29 noiembrie la 
București.

In proba de dublu mixt a turneu
lui internațional de tenis de la Wim
bledon, cuplul Ilie Năstase (Româ

nia), Rosemary Casals (S.U.A.) a în
vins cu 5—7, 8—6, 6—-2 perechea 
R. Hewitt (R.S.A.), Billie Jeanne 
King (S.U.A.). în urma acestei vic
torii, Năstase și Casals s-au calificat 
în optimile de finală. La simplu 
bărbați, Ken Rosewall l-a eliminat 
cu 10—8, 6—1, 4—6, 6—2 pe Tony 
Roche, iar John Newcombe a cîști
gat cu 6—1, 5—7, 3—6, 6—2, 11—9 în 
fața lui Emerson. Celelalte partide 
s-au întrerupt din cauza ploii.

„Săptămîna yachtului" de la Kiel 
s-a bucurat de o participare valoroa
să, favoriții terminînd în general în
vingători. Astfel, la clasa „Finn", cu
noscutul yachtman vest-german Willy 
Kuhweide a terminat învingător cu 
un total de 7,4 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat austriacul Randaschl 
— 10 puncte. La clasa „Olandezul 
zburător", victoria a revenit lui U. 
Libor (R.F. a Germaniei), iar la clasa 
„Soling" primul loc a fost ocupat de 
suedezul Von Gruenewaldt.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
pentru Înlăturarea urmărilor inundațiilor

Directorul J. W. Hawkins, de la 
„Save the children fund" (Anglia), 
a comunicat că în urma apelului lan
sat de Comitetul pentru măsuri ex
cepționale în caz de dezastru s-a co
lectat suma de 80 000 LIRE STER
LINE. Suma va fi folosită pentru 
procurarea și trimiterea de ajutoare 
în România.

Firmele austriece W. Koreska, A. 
Streller și Agrex, Asociația funcțio- 
narilor internaționali de Ia Agenția 
Internațională pentru Energia Ato
mică din Viena și cetățeanul Vasile 
Popa, de origine română, au donat 
aproape 21 000 ȘILINGI.

Societatea Caritas — Klagenfurt a 
mai donat îmbrăcăminte, încălțămin
te, pături, saltele și medicamente in 
greutate totală de 4 487'kg. care au 
și fost expediate în România.

Biserica evanghelică din Austria 
a donat 130 000 ȘILINGI pentru aju
torarea zonelor sinistrate din Româ
nia.

Societatea Caritas din aceeași țară 
a donat un nou ajutor, constînd în 
obiecte de îmbrăcăminte in greutate 
de circa 15 500 kg. expediat pe adre
sa Crucii Roșii din Oradea.

Biroul regionalei din Lifege al Fe
derației generale a muncii din Belgia 
și Societatea de binefacere „Entraide 
Socialiste" au donat cite 100 000 
FRANCI BELGIENI fiecare. Krediet

Bank din Anvers a donat 50 000 
FRANCI BELGIENI. Mai multe fir
me, cetățeni belgieni și de origine 
română au donat 48 000 FRANCI 
BELGIENI.

Crucea Roșie birmană a donat me
dicamente in valoare de circa 1237 
DOLARI, pentru sinistrații români. 
Medicamentele vor fi transportate 
gratuit în România de avioanele 
Aeroflot.

Cetățeanca bulgară de origine ro
mână, Ioana Ion Savova, a donat 300 
LEVA și pături pentru ajutorarea si- 
nistraților.

Elio Gabbugiani, președintele pro
vinciei Florența, a donat în numele 
„Giuntei" suma de 5 000 000 LIRE 
ITALIENE, primarul din Padova 
1 000 000 LIRE, Primarul Enzo Baî- 
dassi, in numele . comunei Parma 
1 000 000 LIRE, și primarul Paolo di 
Bartolomeo, in numele comunei Sul- 
mona — 150 000 LIRE ITALIENE.

Societatea generală de construcții 
electro-mecanice Alsthom din Paris, 
Societatea Delle Alsthom din Lyon, 
Compania generală de electricitate 
din Paris și societatea Cifai au donat 
cite 10 000 FRANCI fiecare pentru a- 
jutorarea zonelor sinistrate din 
România.

Mai mulți cetățeni francezi și de 
origine română, printre care Jean 
Munteanu, Doamna Giry, Vasile Stă-

nescu și Martin Radu, Jean Claude 
Fasquelle, Doamna Brunei din Le 
Havre au donat peste 2 400 FRANCI.

Maria Barbier din Brunoy a făcut 
o colectă în rîndul colegilor de la fa
brica unde lucrează și a donat 1250 
FRANCI.

Alianța evanghelică a orașului Ko
then a donat 1 326 MĂRCI, iar Co
munitatea tineretului creștin Berlin- 
Lichtenberg și Comunitatea biserici
lor evanghelice „Bartholomauz" din 
Halle au donat 4 300 MĂRCI.

Diverse instituții, întreprinderi și 
cetățeni ai R.D. Germane, printre 
care și Willy Rutschg, Kuzne Nicu- 
lina, cetățeanca română rezidentă in 
R.D. Germană, dr. Laura Schreiber, 
cetățeancă română, personalul Far
maciei Humboldt din Berlin au donat 
în total 3 900 MĂRCI.

Organele competente vest-germane 
au hotărît să doneze încă un aparat de 
filtrat apă din cele ce au fost împru
mutate României.

Cooperativa Friese Coop. Handei- 
sver. Vcor Zaaizand en Pootgoed din 
orașul Leeuwarden (Olanda) a do
nat 10 000 FLORINI.

Directorul Willem Welling a comu
nicat că Fundația olandeză „Bernard 
van Leer" se oferă să plătească re
construcția unei școli sau centru 
preșcolar dintr-una din localitățile 
din țara noastră.

Asociația pentru ajutorarea indi
viduală din Suedia a donat circa 4 
tone îmbrăcăminte, iar Asociația 
„Salvați copiii", secția din Vargarda, 
1 739 COROANE SUEDEZE.

Un grup de cetățeni de origine ro
mână din Uruguay au donat obiecte 
de îmbrăcăminte și suma de 13 750 
PESOS.

Compania de transporturi aeriene 
din R.D. Germană „Interflug" s-a o- 
ferit să transporte gratuit, în mă- 
sura posibilităților, coletele conținind 
obiecte oferite de cetățeni din R.D.G. 
pentru ajutorarea sinistraților.

Instituții și cetățeni din R.D. Ger
mană au donat pentru fondul de a- 
jutorare suma de 11541 MĂRCI.

Liga Națională a Cooperativelor și 
Ajutorului Reciproc din Italia a a- 
nunțat că a expediat o primă cursă 
cu ajutoare acordate de cooperatorii 
italieni, cuprinzînd medicamente și 
produse lactate.

Grabler Alexander, reprezentantul 
firmelor „Geschmay" din Goppingen 
și „Villforth" din Rontlingen — R.F. a 
Germaniei, a donat suma de 2 500 
MĂRCI.

Firma „British Oxygen" din Anglia 
a expediat 3 garnituri de piese com
binate pentru sudare și tăiere și două 
transformatoare pentru sudare cu 
arc electric, destinate fabricilor care 
au suferit de pe urma inundațiilor.

Moscova de azi 
și cea întrevăzută 

pe planșetele 
viitorului

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL VICTOR V1NTU

Urmăresc, cu ochii pe ceas, acest 
zbor vertical. După ce ne-a catapultat, 
oferindu-ne senzații de cosmonaut, 
ascensorul ne debarca intr-un fel de 
nacelă circulară cu pereți de sticlă, 
în aproximativ un minut, am ajuns 
sus, la 337 de metri, pe ultima plat
formă a turnului televiziunii. Dea
supra capului, pînă în vîrful antenei 
înfipte ca o suliță în cerul moscovit, 
mai sînt alți 200 de metri. Este locul 
cei mai înalt, ideal pentru a contem
pla capitala sovietică, locul care a 
„detronat" — turistic vorbind — tur
nul Universității Lomonosov.

Sub priviri, în prim plan se eta
lează clădirea modernă a noului cen
tru al televiziunii, Bulevardul Păcii, 
străjuit de avîntatul monument în
chinat eroilor cosmosului, Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S., acest veritabil „oraj în o- 
raș“. Apoi, plimbîndu-ți privirile pe 
un circuit de 360 de grade, descoperi 
treptat, prin pereții de sticlă ai ori
ginalei nacele, întreaga panoramă 
urbanistică : edificii moderne alături 
de cupolele aurii și verzi ale unor 
monumente istorice, zone industria
le îmbrățișate de mari trupuri de pă
dure rusească, bulevarde de lățimea 
unor fluvii, mărginite pe alocuri de 
ulicioare ale vechii Moscove, cu că
suțe de lemn și mesteceni esenineni. 
Dominantă insă este imaginea ample
lor construcții care înconjoară ca un 
brîu alb orașul. Orizontul este stră
puns de siluetele macaralelor turn 
care nu ostenesc zi și noapte.

Cu atît mai pregnantă îmi apare 
imaginea cu cit, în urmă cu 11 ani, 
ultima oară cînd am fost la Moscova, 
în locul acestor noi raioane, nu 
erau decit zone pustii sau așe
zări rurale. Aterizînd acum pe 
aeroportul Seremetievo, am pătruns 
în oraș pe șoseaua Leningradului 
care străbate numeroase noi cartiere 
din zona Himki, odinioară mult în 
afara Moscovei. Aici se afla un mo
nument expresiv („arici" anticar din 
beton), menit să amintească locul, la 
citeva zeci de kilometri de intrarea 
în oraș, unde a fost zdrobită încer
carea trupelor hitleriste de a pătrun
de în Moscova. Datorită dezvoltării 
noilor zorie de locuințe, acest monu
ment se află astăzi înăuntrul grani
țelor orașului ! Dar zona care a cu
noscut cea mai amplă desfășurare de 
forțe, acolo unde în acest răstimp 
s-a înălțat un nou oraș, este cea 
cunoscută sub numele de raionul 
de sud-vest, întins în direcția aero
portului Vnukovo, care s-a „apropiat" 
astfel sensibil de Moscova. Tînărul 
organism urban gravitează în jurul 
citadelei universitare Lomonosov și 
are drept coloană vertebrală, măsu- 
rind 20 de kilometri, impunătorul bu
levard Lenin.

Am ales doar două exemple din- 
tr-un tablou ale cărui dimensiuni pot 
fi mai lesne exprimate în cifre. în 
ultimii patru ani, s-au construit lo
cuințe cu o suprafață totală de circa 
douăzeci de milioane de metri pătrați. 
Anul acesta se dau în folosință 
125 000 de apartamente. Zilnic, deci, 
apar circa 400 de noi adrese. 
Dincolo însă de statistici, ceea ce îl 
frapează pe vizitatorul de astăzi este 
stilul noilor construcții. Au învins li
nia simplă, edificiul suplu, au învins 
sticla și aluminiul — intr-un Cuvint 
criteriile estetice și funcționale mo
derne. Astfel de clădiri adaugă o 
notă inedită peisajului moscovit, fără 
a-i altera năzuința de totdeauna spre 
monumental. Experiența urbanistică 
de pe bulevardul Kalinin, din vecină
tatea Pieței Roșii, unde a apărut un 
complex de edificii, magazine, săli 
de spectacol, braserii (detaliu nou și 
semnificativ pentru oraș : mese și 
scaune scoase pe terasele de lingă 
trotuar) — e considerată un succes 
și, totodată, o stație pilot a noului 
urbanism, un punct de referință pen
tru acțiunea de reconstrucție a cen
trului orașului, aflată acum în aten
ția edililor.

Acestea sînt prime impresii pe 
care ți le comunică strada sau 
panorama îmbrățișată din turnul te
leviziunii. Pentru a putea însă tran
smite cititorilor „Scînteii" o imagine 
de ansamblu a construcțiilor moscovi
te, a principiilor urbanistice care 
prezidează în perspectiva zilei de azi 
și de mîine, am solicitat părerile 
specialiștilor. Cu multă amabilitate 
ne-a răspuns prof. Nikolai Nikolae- 
vici Ullas, laureat al premiului Lenin, 
care îndeplinește funcția de arhitect-

șef adjunct al orașului și este unul 
dintre autorii planului general de 
dezvoltare a Moscovei. Mai mult, 
ne-a invitat intr-un cadru optim : 
expoziția permanentă de arhitectură 
de pe cheiul riului Moscova, prin 
ferestrele căreia se zărește configu
rația urbanistică a Bulevardului Kali
nin. La discuție, prof. Ullas și-a invi
tat cițiva colaboratori — ei înșiși 
specialiști reputați.

— O primă chestiune, de princi
piu, este aceea a proporțiilor. Noul 
plan de dezvoltare a orașului, ale 
cărui linii se întind pînă spre finele 
secolului nostru, exclude din capul 
locului factorul extensiv. Moscova 
nu-și va lărgi teritoriul, iar popu
lația ei va rămîne aproximativ la 
nivelul actual, in jur de 6,6—6,8 mi
lioane locuitori. Personal sînt împo
triva megalopolisului : poate fi Și 
trebuie evitată creșterea haotică, hi
pertrofiată a marilor orașe. Cum ? 
Prin crearea unui sistem de orașe în 
jurul Moscovei, puternic dezvoltate, 
bine dotate urbanistic, care vor stă
vili atracția spre Capitală. Da, pla
nul nostru e conceput la nivelul 
întregii regiuni a Moscovei, pe o 
rază de 90-100 km de Capitală și 
se sprijină pe coordonatele viitoarei 
dezvoltări economice, sociale, cultu
rale, demografice. Din cite știu, de 
altfel, și in România se urmărește 
dezvoltarea echilibrată, armonioasă, 
nu numai a Capitalei, ci și a tuturor 
așezărilor limitrofe, întărirea lor 
economică și înzestrarea lor edilitară, 
la un ridicat nivel de civilizație. 
Vedeți, posibilitatea de a înfăptui o 
astfel de politică urbanistică cu o 
mare perspectivă, concepută în folo
sul omului, este unul dintre avanta
jele economiei socialiste, planificate, 
a țărilor noastre.

— Cum se prefigurează contururile 
Moscovei de mîine ?

— Potrivit, firește, cerințelor șl 
trăsăturilor viitoarei societăți comu
niste. Un oraș pentru oameni care 
vor trăi mai bine, se vor odihni mai 
mult, am în vedere odihna activă, și 
ale căror preocupări se vor diversi
fica. Una dintre problemele cardinale 
o constituie economia de timp, pe 
seama scurtării distanțelor pe traiec
toria activităților zilnice. Iată de ce, 
tot ceea ce proiectăm și construim 
se subordonează ideii de a profila cu 
timpul opt orașe în cadrul Moscovei, 
avînd fiecare circa 600 000—1 000 000 
de locuitori. Ele vor beneficia de 
toate dotările necesare existenței — 
începînd cu o bază industrială proprie 
și sfîrșind cu instituții de cultură și 
locuri de agrement — în așa fel incit 
oamenii nu vor mai trebui, pentru 
diverse nevoi, să străbată în lung și 
în lat Moscova sau să se aglomereze 
în nucleul central-istoric al Capitalei.

Ne-am propus ca in centrul Mos
covei de mîine, pe bulevardele și 
piețele sale principale, atenția să fie 
acordată pietonului, iar întreaga cir
culație să fie subsumată acestui prin
cipiu. Fie ca omul să se plimbe pe 
stradă după pofta inimii. Cel ce se 
grăbește va folosi metroul, a cărui 
rețea va fi considerabil lărgită. Prin
cipalele fluxuri de automobile vor fi 
dirijate pa magistrale de mare vite
ză, special construite, care vor tăia 
orașul ca niște albii, izolate de 
pulsația urbană.

Discuția noastră e „mobilă", pur
tată de-a lungul planșelor și mache
telor din expoziție, a fotografiilor 
care întăresc convingător, ca niște 
oglinzi ale realității, opiniile pasio
nante ale arhitecților. Se conturează 
astfel un oraș care valorifică „plă- 
minii verzi", pădurile ce pătrund 
organic în ființa urbanistică a raioa
nelor mărginașe cit și a complexe
lor centrale. A devenit o imagine 
frecventă, tentantă pentru ochiul 
fotoreporterului atras de contrastele 
istorice, prezența cite unei bisericuțe 
cu turle aurii, restaurată, lingă ecra
nul de sticlă și aluminiu al blocurilor 
cu 16—25 de etaje. In mod progra
matic, edilii Moscovei scontează pe 
aceste efecte arhitectonice, dobîndite 
prin raportarea la tradiție.

Firește, rîndurile de față nu redau 
decit o serie de jaloane ale operei de 
construcție și reconstrucție a Capitalei 
Uniunii Sovietice, cauza comună a 
zeci de mii de arhitecți și construc
tori, a sute de întreprinderi și insti
tute. Este un vast front constructiv 
întregit dintr-o caleidoscopică multi
tudine de mărturii cotidiene ale unor 
realități care înregistrează, an de an, 
un continuu curs ascendent.

vremea

și 
sub 
de

Ieri in țară : Vremea a deve
nit instabilă și s-a răcit ușor 
în jumătatea de nord-vest. S-au 
semnalat averse și. frecvente 
descărcări electrice in Maramu
reș, Transilvania, sudul Crișa- 
nei, nordul Banatului și zona 
de munte. Descărcări electrice 
și ploi izolate s-au mai semna
lat și în Muntenia. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 18 grade la Zalău și 
32 grade la Viziru. Tn București: 
Vremea a fost călduroasă. Ce
rul, variabil la început, a favo
rizat în cursul după-amiezii a- 
verse de ploaie, însoțite de des

cărcări electrice. Vîntul a su
flat in general slab. Tempera
tura maximă a fost de 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 iulie. In țară : pro
cesul de răcire se va resimți în 
următoarele zile, mai intens în 
nord-vestul țării. Cerul va pre
zenta înnorări accentuate 
vor cădea ploi, mai ales 
formă de averse, însoțite 
descărcări electrice și intensifi
cări locale ale vîntului. Pe 
alocuri, la începutul intervalu
lui, sînt condiții favorabile pro
ducerii grindine!. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, iar maximele între 
16 și 26 grade. In București : 
procesul de răcire se va resimți 
mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi sub formă 
de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla potri
vit. Temperatura în scădere.

PRONOSPORT
Premiile concursului nr. 26 din 28 iunie 1970

I Categoria T (12 rezultate) : 0,5 va
riante a 48 780 lei.

Categoria a Il-a (11 rezultate) t 
14,7 variante a 3 982 lei.

Categoria a III-a (10 rezultate) t 
155.4 variante a 565 lei.

Cîștigător categoria I — Opera 
Ion — din Ploiești.



ARGENTINA CONVORBIRI
Preludiul

unei noi crize
politice ?

.® Mișcare grevistă de am' 
ploare

BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 
Noua echipă guvernamentală din 
Argentina este confruntată în pre
zent cu o mișcare grevistă de am
ploare, care, potrivit observatorilor 
politici de la Buenos Aires, datorită 
implicațiilor sale, ar putea declanșa 
o nouă criză politică. Situația actu
ală este generată de nemulțumirile 
muncitorilor, oauzate pe de o parte 
de masivele concedieri făcute în 
urma închiderii unor importante fa
brici, iar pe de altă parte din cauza 
arestărilor operate de autorități în 
rîndul muncitorilor și activiștilor 
politici ce au participat la recentele 
greve generale. în ultimele zile, la 
Cordoba, centru Industrial de impor
tanță națională, unde se află nu
cleul industriei autohtone de automo
bile, muncitorii au declanșat o nouă 
grevă generală, acuzînd autoritățile 
de sprijinirea fără rezerve a patro
natului.

în același timp, cercetările pentru 
depistarea fostului președinte argen- 
tinean, Pedro Eugenio Aramburu, 
răpit la 29 mal de doi necunoscuți 
în haine ofițerești, continuă fără să 
se fi obținut pînă în prezent vreo in
formație sigură privind soarta a- 
cestuia. Luni, poliția a arestat trei 
persoane, două dintre ele fiind bănu
ite că ar fi fost implicate în această 
afacere. Despre cea de-a treia per
soană se afirmă că ar deține infor
mații privind răpirea lui Aramburu.

în capitala argentineană se ex
primă însă îndoiala că Aramburu 
s-ar mai afla în viață după anunțu
rile repetate ale comandoului „Juan 
Jose Valle" — care și-a asumat res
ponsabilitatea răpirii — că fostul pre
ședinte a fost judecat și executat.

r

în timpul recentelor ciocniri care au 
avut loc pe străzile Belfast-ului (Ir
landa de Nord) soldate cu mor)i și 

răniți

SOVIETO-EGIPTENE
MOSCOVA 30 (Agerpres) — La 30 

iunie, Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornii, președintele Prezidiului So
vietului Suprem, și Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au avut, la Moscova, con
vorbiri cu președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, care face o vizită în 
Uniunea Sovietică. După cum rela-

tează agenția TASS, în cursul convor
birilor au fost abordate probleme re
feritoare la dezvoltarea continuă șl 
întărirea colaborării dintre U.R.S.S. și 
R.A.U. în toate domeniile. S-a făcut, 
de asemenea, un schimb de vederi în 
legătură cu situația din Orientul A- 
propiat și cu alte probleme interna
ționale.

încheierea vizitei
lui Mitia Ribicici la Moscova

Conferința de presă a premierului iugoslav

Pentru securitate 
și cooperare în Europa

Comunicat privind convorbirile între delegațiile P.C. 
Italian și P.C. Francez

încheierea protocolului 
cu privire la ajutorul

acordat de R. P. Chineză
Corespondentul A- 
Puicea, transmite : 
publicității un co-

ROMA 30. — 
gerpres, Nicolae 
Marți a fost dat 
municat în care se arată că la Roma 
au avut loc convorbiri între o dele
gație a Partidului Comunist Italian, 
condusă de Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al P.C.I., și delega
ția Partidului Comunist Francez, 
condusă de Georges Marchais, secre
tar general adjunct al P.C.F. Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I., a 
participat la prima ședință a con
vorbirilor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă frățească.

P.C.F. și P.C.I. — subliniază co
municatul — intenționează să lupte 
— împreună cu toate forțele iubitoa
re de pace europene, cu țările so
cialiste — pentru securitate și coope
rare europeană. Ele acționează pen
tru participarea activă a țărilor lor 
la pregătirea și la ținerea unei con-

ferințe a statelor europene ; cer re
cunoașterea frontierelor existente șl 
a Republicii Democrate Germane ; se 
pronunță pentru o politică de depă
șire a blocurilor militare, care tre
buie să ducă la dizolvarea simultană 
a N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia și la înlocuirea lor cu un sis
tem de securitate colectivă, deschis 
contribuției suverane a tuturor sta
telor europene. Cele două partide se 
declară gata să sprijine toate iniția
tivele opiniei publice europene țin
tind spre aceste obiective.

Cele două partide își exprimă, de 
asemenea, hotărîrea de a activa in 
favoarea întăririi unității de acțiune 
a partidelor comuniste și muncito
rești, respectînd principiile interna
ționalismului proletar, solidarității, 
independenței, egalității In drepturi 
și neamestecului.

României
PEKIN 29 — Corespondentul A- 

gerpres Ion Gălățeanu 
te : între guvernul
Socialiste România și 
R.P. Chineze a fost semnat 
29 iunie protocolul cu privire la aju
torul material nerambursabil oferit 
României de către R.P. Chineză.

După cum s-a mai anunțat, guver
nul R.P. Chineze a hotărît, potrivit 
indicației președintelui Mao Tzedun, 
să acorde României, pentru înlătura
rea urmărilor inundațiilor, un ajutor 
în produse industriale și agroalimen- 
tare în valoare de aproximativ 
52 600 000 iuani, Inclusiv transportul 
lor.

transmi- 
Republicii 
guvernul 

la

Împuternicirea 
protocolul a 

de ambasadorul 
Pekin, Aurel 

partea guvernului

a
Din 

român 
nat 
la 
din _ ________  _____
de Li Cian, ministru adjunct al co
merțului exterior. La semnare au a- 
sistat Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ciao Kuan-hua, 
ministru adjunct, al afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale, precum 
și membri ai ambasadei române.

Luni seara. Li Cian a oferit un di
neu. în timpul dineului, Li Cian și 
ambasadorul român au toastat pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări, în sănătatea conducătorilor de 
partid și de stat români și chinezi.

guvernului 
fost sem- 

României 
Duma, iar 

chinez

MOSCOVA 30 (Agerpres) — La 30 
iunie s-au încheiat convorbirile so- 
vieto-lugoslave, purtate la Moscova 
de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Mitia Ribicici, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R. S. F. Iugosla
via. In legătură cu convorbirile dintre 
cei doi șefi de guvern a fost dat pu
blicității un comunicat comun în care 
se relevă că părțile au discutat pro
bleme referitoare la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și la unele probleme 
Internaționale actuale.

Marți, premierul iugoslav a pără
sit Moscova plecînd spre patrie. Oas
petele a fost condus la aeroport de 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

După cum anunță agenția Taniug, 
la încheierea vizitei sale în Uniunea 
Sovietică, Mitia Ribicici a ținut o 
conferință de presă. Premierul iu
goslav a apreciat că tratativele pur
tate cu conducătorii sovietici au con
stituit un preludiu la pregătirea acti
vă a viitorului acord economic între 
țara sa și Uniunea Sovietică pe pe
rioada 1971—1975. Cooperarea și spe
cializarea în producție între cele 
două țări, a spus el, prezintă mari 
avantaje pentru ambele părți. în pre
zent, Uniunea Sovietică este al trei
lea partener în comerțul exterior al 
Iugoslaviei.

Abordînd apoi situația din Europa, 
Ribicici a arătat că Iugoslavia a fă
cut propuneri și, totodată, a sprijinit 
propunerile avansate de Finlanda și 
România în legătură cu conferința 
consacrată securității europene. Țara 
noastră, a spus el, sprijină apelul de 
la Budapesta al țărilor socialiste pri
vind convocarea unei conferințe asu
pra securității și colaborării în Eu
ropa.

Răspunzînd la o întrebare, șeful 
guvernului iugoslav a arătat că : „în 
ceea ce privește orientarea politicii 
externe a Republicii Populare Chine
ze față de Iugoslavia, apreciem favo
rabil această orientare și la rîndul 
nostru vom face totul ca relațiile 
dintre R.S.F. Iugoslavia șl R.P. Chi
neză să fie cît mai bune".

La o altă întrebare privind relații
le țării sale cu Albania, premierul 
iugoslav a arătat că „Iugoslavia con
sideră că relațiile de colaborare cu 
țările vecine din Balcani constituie o 
contribuție reală la întărirea păcii în 
Europa, precum și pe un plan mal

larg. Salutăm pașii guvernului alba
nez In această direcție" — a spus el.

în continuare, Ribicici a relevat că, 
In discuțiile de la Moscova, „au fost 
reafirmate întru totul pozițiile și 
principiile declarației de la Belgrad 
din 1955. Aceste principii — suverani
tatea, independența, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile In
terne ale altor țări și respectarea pă
rerilor — au constituit baza convorbi
rilor noastre cu conducătorii sovie
tici".

Șeful guvernului iugoslav a ară
tat apoi că in cursul convorbirilor a 
explicat interlocutorilor politica In
dependentă și stabilă a Iugoslaviei. 
El a spus că politica țării sale im
plică discuții sincere, chiar asupra 
punctelor de vedere deosebite, șl că 
convorbirile purtate cu conducătorii 
sovietici au contribuit la o mai bună 
cunoaștere și înțelegere reciprocă a 
punctelor de vedere ale celor două 
țări, la întărirea relațiilor de priete
nie dintre Uniunea Sovietică și Iu
goslavia.

agențiile de presă transmit
Convorbirile sovieto-a- 

mericane de la Viena. Marțl 
a avut loc la ambasada sovietică din 
Viena cea de-a 21-a ședință de lucru 
a convorbirilor sovieto-americane în 
problema limitării cursei înarmări
lor strategice. Următoarea ședință va 
avea loc marțea viitoare.

Consiliul de Administra
ție al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvolta
ți (P.N.U.D.) a aprobat o rezoluție 
prin care cere Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) să 
recomande crearea unui Fond de

0 NOUĂ ETAPA IN RELAȚIILE DE COLABORARE 
ROMÂNO-IRANIANĂ

PRESA IRANIANA DESPRE VIZITA ȘAHINȘAHULUI 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ART AMEHR IN ROMANIA

Cipru în preajma
alegerilor parlamentare

TEHERAN 30 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Popovici, transmi
te : Pe lîngă relatările privind des
fășurarea vizitei întreprinse în Ro
mânia de Șahinșahul Iranului și îm
părăteasa Farah, presa Iraniană scoa
te în evidență, în comentarii specia
le, rezultatele cooperării româno-ira- 
niene în domenii multiple, în special 
în cele economic și tehnic, precum și 
similitudinea poziției adoptate de 
guvernele celor două țări intr-o 
serie de probleme de prim ordin ale 
vieții internaționale. în acest sens, 
cotidianul de limbă engleză „Kay- 
ham International" remarcă extinde
rea considerabilă a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
româno-iraniene. apreciind că aceas
ta va contribui la înfăptuirea progra
mului de industrializare a Iranului. 
Sint citate obiectivele industriale 
construite în comun de cele două sta
te, printre care : uzina de tractoare, 
un complex forestier, un complex 
agrozootehnic  ̂etc.

La rîndul său, editorialul ziarului 
de limbă farsi „Marde Mobarez" sub
liniază „seriozitatea cu care Româ
nia participă la realizarea obiective
lor de industrializare a Iranului", 
apreciind că vizita întreprinsă în 
România de suveranii Iranieni va 
deschide o etapă nouă In relațiile de 
colaborare dintre cele două țări.

într-un articol dedicat dezvoltării 
considerabile a schimburilor irano- 
române, „Journal de Teheran" remar
că volumul ridicat al comerțului din
tre cele dotiă țări. De asemenea, cea 
mai mare parte a presei iraniene ac
centuează efectele favorabile ale co
operării dintre cele două țări în con
strucția uzinei de tractoare de la 
Tabriz, care va transforma Iranul în 
cel mai de seamă producător și ex
portator de tractoare din Orient.

Pe de altă parte, întreaga presă ira
niană relevă în comentarii ample po
zițiile comune dintre cele două state 
într-o serie de probleme internațio
nale.

„Asemănările dintre Iran și Româ
nia în problemele de politică exter
nă, scrie în articolul său de fond pu
blicația „Ayandegan", nu sînt întîm- 
plătoare, cele două țări, deși au sis
teme social-politice diferite, se întîl- 
nesc pe platforma unor țeluri comu
ne, deoarece amîndouă sînt adepte ale 
principiilor care preconizează respec
tarea independenței și a suveranită
ții, amîndouă se pronunță pentru nea
mestecul în treburile interne ale al
tor state, dorind în mod sincer ca în 
lume să se statornicească un climat 
de pace, înțelegere și colaborare, pe 
bază de egalitate în drepturi".

urgență prin contribuții voluntara 
ale statelor membre și ale institu
țiilor specializate ale O.N.U. Acest 
fond ar urma să fie destinat ajuto
rării victimelor calamităților natu
rale.

0 delegație a trupelor de 
grăniceri din Republica So
cialistă România, condusă d« 
general-locotenent Vasile Petruț, a 
sosit luni la Belgrad într-o vizită 
oficială de prietenie, la invitația co
mandantului trupelor de grăniceri 
iugoslave. Delegația română a fost 
primită în aceeași zi de generalul 
Nikola Liubicici, secretar de stat pen
tru problemele apărării naționale al
R. S.F. Iugoslavia.

Cea de-a 5-a reuniune In 
cadrul schimburilor de pă
reri dintre ambasadorii 
celor patru mari puteri • 
avut loc în Berlinul occidental la 30 
iunie. După cum anunță agenția 
TASS, următoarea întîlnire a amba
sadorilor celor patru mari puteri se 
va desfășura la 21 iulie.

Cea de-a „20-a Conferin
ță a laureaților Premiului 
Nobel" s-a deschis la Lindau, în 
landul vest-german Baden-WUrtem- 
berg, in prezența a 12 savanți euro
peni, deținători ai acestei înalte dis
tincții pentru chimie. La lucrări iau 
parte 500 de personalități științifice și 
studenți dm Anglia, Elveția, U.R.S.S.,
S. U.A. și R.F.G

Convorbiri Spychalski - 
El Numeiry. Luni au avut loc ’■ 
Varșovia convorbiri oficiale între 
Gaafar Mohammed El Numeiry, pre
ședintele Consiliului Comandamentu- 
tului Revoluției Sudaneze, și Marian

Spychalski, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone. în aceeași zi, 
Numeiry a avut o Întrevedere cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și cu Josef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.

LONDRA 30 — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : La Royal Festival 
Hall din Londra a avut loc un 
concert simfonic al lui Royal 
Philarmonic Orchestra sub con
ducerea dirijorului Lawrence 
Foster. în cadrul programului au 
figurat concertele nr. 2 și nr. 3 
pentru pian de Beethoven, exe
cutate de pianistul român Radu 
Lupu. Concertul s-a bucurat de 
o caldă primire din partea pu
blicului londonez și de o înaltă 
apreciere a criticilor muzicali.

0 delegație a Uniunii ti
neretului socialist din Re
publica Federala a Germa
niei, condusă de Karsten Voigt, 
președintele organizației, a făcut re
cent, la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Tineretului Liber German, 
o vizită de 5 zile în Republica De
mocrată Germană. Cu această ocazie, 
delegația a fost primită de Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

PREȘEDINTELE MAKARIOS 
REMANIERE

A ANUNȚAT 0 IMPORTANTĂ 

MINISTERIALA Sărbătoarea națională

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare 

de la Geneva

NICOSIA 30 (Agerpres). — După 
ce a hotărît numirea lui Ihsan Aii în 
funcția de consilier prezidențial, pre
ședintele Ciprului, Makarios, a anun
țat luni seara o importantă remaniere 
ministerială, in cadrul căreia au fost 
redistribuite 6 portofolii. Astfel, An
dreas Loizides a fost numit ministru 
al comerțului și industriei, Panayio- 
tis Toumazis — ministru al agricul
turii, Andrea» Mavrommatis — mi
nistru al muncii. George Ioannides — 
ministrul justiției, Frixos Petridea — 
ministru al educației, și Nicolaos 
Rousos — ministru al comunicațiilor 
și lucrărilor publice. Noii miniștri ur
mează să-și preia funcțiile cu înce
pere de la 1 iulie a. c. Trei miniștri 
și-au păstrat posturile : Spyros Ky- 
prianou (afacerile externe), Epami- 
nondas Komodromos (afacerile in
terne și apărare) și Andreas Patsali- 
des (finanțe).

Portofoliul sănătății n-a fost încă 
distribuit. Potrivit observatorilor din 
Nicosia, noul ministru în acest post 
va fi numit în următoarele zile.

Pe de altă parte, campania electo
rală în vederea alegerilor parlamen
tare programate la 5 iulie se apropie 
de sfîrșit. Acesta va fi primul scru
tin organizat în insulă din anul 1960, 
cu toate că constituția țării prevede 
ca alegerile parlamentare să aibă țoc 
din patru în patru ani. Incidentele 
ce au avut loc în anii trecuți între 
ciprioții greci și turci l-au obligat 
însă pe președintele Makarios să 
amine în mai multe rînduri scrutinul.

După cum relevă agenția U.P.I., 
campania electorală de pînă acum s-a 
desfășurat în liniște. Președintele Ci
prului, Makarios, a declarat că a fost 
îndepărtat pericolul unor tulburări în 
timpul scrutinului. El a menționat că 
eforturile sale în vederea formării 
unei coaliții a tuturor partidelor ci- 
prioților greci nu au avut rezultatul 

• scontat. Președintele a exprimat, pe 
de altă parte, rezerve față de o unire 
a Ciprului cu Grecia, 
asemenea măsură ar 
să fie folosită drept 
N.A.T.O.

a Canadei

subliniind că o 
face ca insula 
bază de către

Suplimentarea ajutorului acordat de S.U.A.
inundațiilor

SAN CLEMENTE (California) 30 
(Agerpres). — (Buletinul de știri al 
Casei Albe). — Casa Albă a 
anunțat că președintele Nixon a 
hotărît să acorde României un 
ajutor suplimentar în valoare de 
8 500 000 dolari, constînd în cereale 
furajere, praf de lapte, semințe, me
dicamente și alte produse necesare 
pentru a face față urmărilor calami
tăților. 1500 000 dolari din această

sumă sînt acordați sub formă de 
împrumut.

Statele Unite au anunțat, de ase
menea, că vor da României, prin pro
gramul mondial al F.A.O., praf de 
lapte, uleiuri vegetale, făină în valoa
re de 2 400 000 dolari. După cum se 
știe, S.U.A. au acordat pină acum un 
ajutor în valoare de 220 000 dolari. 
Ajutorul a fost transmis prin Crucea 
Roșie și a constat din pături, corturi, 
paturi și medicamente.

Pentru poporul ca
nadian ziua de 1 iulie 
evocă evenimentul is
toric al creării, în urmă 
cu mai bine de un se
col, a Confederației ca
nadiene. La 1 
1867, provinciile 
rio, Quebec, 
Brunswick și 
Scoție se reuneau In
tr-un singur stat, a- 
ceastă dată memorabi
lă fiind sărbătorită de 
atunci înainte în fieca
re an ca zi națională 
a Canadei.

Țară cu inestimabile 
bogății naturale, dis- 
punînd de o suprafață 
ce ocupă o mare parte 
a continentului nord- 
american, Canada cu
noaște o evoluție eco
nomică dinamică, si- 
tuîndu-se astăzi prin
tre statele avansate 
din lumea capitalistă. 
Ea deține 80 la sută 
din producția de nichel 
a țărilor occidentale și 
ocupă unul din prime
le locuri în extracția 
de azbest, platină, zinc, 
uraniu, cobalt etc. A- 
vînd o industrie mo
dernă, cu un înalt grad 
de tehnicitate și o a- 
gri cultură dezvoltată, 
Canada și-a sporit an 
de an participarea la 
schimburile internațio
nale, ocupînd în pre
zent locul al șaselea în 
comerțul mondial.

O dată cu venirea la 
conducere a actualului 
guvern, în frunte cu

iulie 
Onta-

New 
Noua

premierul Pierre Elliot 
Trudeau, în politica 
internă și externă a 
Canadei au survenit o 
serie de reevaluări în
tr-un sens pozitiv. 
Noul guvern preconi
zează in interior o po
litică vizlnd continua 
dezvoltare a economiei 
țării, reorganizarea 
structurii organelor de 
stat provinciale și fe
derale, în vederea a- 
daptării lor la actua
lele condiții, asigurării 
egalității juridice a 
celor două comunități 
— engleză și franceză.

Pornind de Ia reali
tățile noi ale vieții in
ternaționale, guvernul 
canadian promovează 
pe plan extern o poli
tică în direcția destin
derii, a asigurării păcii 
și înțelegerii între po
poare. în acest sens 
sînt deosebit de sem
nificative o serie de 
măsuri întreprinse în 
ultima vreme, între 
care decizia de a re
duce efectivul trupelor 
canadiene staționate în 
Europa occidentală, 
precum și hotărîrea de 
a normaliza relațiile cu 
Republica Populară 
Chineză. Asemenea ac
țiuni, apreciate și sa
lutate de opinia publi
că canadiană, poziția 
constructivă în favoa
rea securității europe
ne constituie o contri
buție utilă și activă a 
Canadei la cauza păcii

și destinderii interna
ționale.

Relațiile dintre Ro
mânia și Canada cu
nosc o evoluție poziti
vă, avîrid largi pers
pective de dezvoltare, 
in special după stabi
lirea de legături diplo
matice în urmă cu trei 
ani. O serie de acor
duri și înțelegeri inter
venite în această pe
rioadă definesc un ca
dru larg, favorabil in
tensificării schimbului 
de valori materiale 
dintre țările și popoa
rele noastre. Un mo
ment important în dez
voltarea relațiilor reci
proce l-a constituit re
centa vizită în țara 
noastră a secretarului 
de stat pentru afacerile 
externe al Canadei, 
Mitchell Sharp. Con
tribuind la o mai bună 
cunoaștere și înțelege
re reciprocă, vizita a 
reliefat în același timp 
existența unor posibi
lități largi de dezvolta
re în viitor a schimbu
rilor și cooperării 
fructuoase, în intere
sul ambelor popoare, 
al păcii și colaborării 
internaționale.

Cu ocazia sărbătorii 
naționale a Canadei, 
poporul român trans
mite poporului cana
dian călduroase felici
tări, urări de prosperi
tate și pace.

Teodor COSTEA
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GENEVA 30 — Corespondentul A- 
gerpres Horia Liman transmite : La 
Geneva a avut loc marți, sub preșe
dinția ambasadorului Ion Datcu, șe
ful delegației române, cea de-a 474-a 
ședință a Comitetului pentru dezar
mare.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentantul Italiei, Roberto 
Caracciolo, s-a referit la problema in
terzicerii armelor chimice și bacte
riologice. El a depus un document de 
lucru, în care se afirmă că problema 
controlului prezintă unele aspecte cu 
caracter științific a căror cunoaștere 
ar fi indispensabilă încă înainte de a 
se angaja negocierea unul proiect de 
tratat cu privire la interzicerea arme
lor chimice.

Al doilea vorbitor, James Leonard, 
șeful delegației americane, a prezen
tat, la rîndul său, un alt document 
de lucru care propune amendarea 
proiectului de convenție britanic prin 
includerea „toxinelor" în categoria 
armelor bacteriologice ce ar urma să 
fie interzise.

CHILE: 0 nouă provincie 
sub stare de urgență

CHILE 30 (Ager- 
chilian a decretat

SANTIAGO DE 
preș). — Guvernul 
luni seara stare de urgență în pro
vincia Antofagasta, situată la 1 400 km 
nord de capitală. Comandantul pri
mei regiuni militare, generalul Gal- 
varino Mandujano, a preluat contro
lul asupra provinciei, pentru a asi
gura aplicarea măsurilor legate de 
decretarea stării de urgență.

După cum a anunțat Juan Achurra, 
subsecretar în Ministerul de Interne, 
noua măsură extremă la care a re
curs guvernul chilian a fost adoptată 
ca urmare a ciocnirilor dintre «tu- 
denți și poliție la Antofagasta.

Guvernul chilian decretase deja, 
vinerea trecută, starea de urgență în 
provincia Santiago, unde au avut loc, 
de asemenea, incidente.

Peste 80 de persoane au fost ares
tate la Santiago de Chile după decre
tarea de către guvernul chilian a 
stării excepționale. Luni, noi inci
dente s-au produs intre studenți și 
poliție in provincia Antofagasta. Cinci 
studenți, arestați în cursul acestor 
incidente, au fost deferiți Curții Mar
țiale sub învinuirea de port ilegal de 
arme.

Un complot vizînd răs
turnarea guvernului preșe
dintelui Omor Torrijos *fost 
anunțat de Departamentul panamex 
de anchetă care a dat publicității ur 1, 
comunicat în acest sens. Comunica
tul menționează că unul din partici- 
panții la complot, avocatul Felipe 
Santiago Tapia, a fost arestat.

Ieri s-a deschis sesiu
nea Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. 13 Moscova. Pe ordi
nea de zi a sesiunii figurează pro
bleme legate de dezvoltarea indus
triei locale în unele regiuni ale re
publicii, discutarea proiectului nou
lui Cod funciar al R.S.F.S.R. și alte 
probleme.

Au luat sfîrșit la Haga 
lucrările celui de-al doi
lea Congres mondial al 
alimentației,11111131 da Orsani- 
zația Națiunilor Unite pentru agricul
tură și alimentație (F.A.O.). Timp da 
două săptămîni, peste 1 500 de dele
gați din 100 de țări ale lumii au ana
lizat probleme legate de lupta îrt- 
potriva foametei și a subdezvoltțri 
România a fost reprezentată de o 
delegație condusă de prof. dr. Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice.
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Cu opt ani în urmă, la 1 Iu
lie 1962, Burundi a devenit 
stat suveran. în 
trecut de atunci 
rundez a depus 
tru consolidarea 
ței, pentru dezvoltarea econo
mică șl culturală. Abolirea 
monarhiei, la 28 noiembrie 
1966, a dat posibilitate țării 
să treacă la înfăptuirea unor 
programe economice care 
prevăd valorificarea bogățil-

anii care au 
poporul bu- 
eforturl pen- 
Independen-

lor țării, extinderea căilor de 
comunicație.

între Romănia și Burundi se 
dezvoltă relații prietenești la 
care au contribuit vizitele re
ciproce din ultimul timp. A- 
ceste relații se dezvoltă In in
teresul celor două popoare, al 
colaborării internaționale.

în fotografie s Piața Revolu
ției din capitala țării, Bujum
bura, unde se află mormîntul 
luptătorilor pentru indepen
dență.

EVENIMENTELE DIN INDOCHINA
• Operațiuni militare de amploare pe teritoriul Cambod* 
giei • Trei capitale provinciale atacate de forțele de re* 
zistențâ populară • Precizări în legătură cu angajamen
tele militare din „Coridorul Mekong" • Atacuri ale pa- 

trioților sud-vietnamezi

PNOM PENH 30 (Agerpres). — în 
operațiunile militare din Cambodgia, 
care au cuprins întreg teritoriul țării, 
forțele de rezistență populară dețin 
inițiativa în luptele angajate cu tru
pele regimului de Ia Pnom Penh și 
unitățile militare saigoneze. Puter
nice atacuri cu mortiere și de arti
lerie au fost lansate asupra capita
lelor provinciale Sien Reap, Kom- 
pong Thom și Kompong Cham. rela
tează agenția France Presse. Referi
tor la angajamentele militare din 
„coridorul Mekong", agențiile de 
presă semnalează că Kompong Cham 
este unul din puținele orașe situate 
pe cele două maluri ale fluviului 
Mekong care se mai află încă sub 
controlul trupelor administrației de 
la Pnom Penh.

Corespondentul agenției Associa
ted Press relatează că unitățile forțe
lor de rezistență populară și-au re
luat atacurile asupra complexului 
militar Long Vek — unul din cele

mai mari depozite de armament și 
muniție de care dispune guvernul 
generalului Lon Noi.

La Pnom Penh un purtător de 
cuvînt a recunoscut că forțele pa
triotice au atacat la Siem Reap pozi
țiile saigoneze și cele ale adminis
trației.

SAIGON 30 (Agerpres). — în 
cursul nopții de luni spre marți, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au declanșat 13 bombardamente cu 
rachete și mortiere asupra unor po
ziții fortificate americano-saigoneze. 
Printre principalele obiective ale a- 
cestor atacuri s-au aflat instalațiile 
militare ale trupelor americano-saf 
goneze din orașul Ben Tranh. situai, 
la numai 57 kilometri de Saigon, 
în Delta Mekongului au fost semna
late, de asemenea, în ultimele 24 de 
ore, ciocniri între forțele patriotice 
și unități ale trupelor inamice.
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