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ÎNFĂPTUIM UN GRANDIOS PROGRAM DE INVESTIȚII

Eficacitatea economică:
UN CRITERIU, O SARCINĂ,

UN IMPERATIV!
Experiența eonstrucției socialiste 

din țara noastră, ca și din alte țări, 
demonstrează elocvent că dezvoltarea 
rapidă și multilaterală a economiei 
— și, pe această bază, ridicarea nive
lului de trai al poporului — depinde 
in măsură considerabilă de înfăptui
rea sistematică a unui amplu program 
le investiții. Asigurarea unui ritm 
□aținut al reproducției socialiste lăr

gite printr-o insistentă politică de in
vestiții se impune cu atît mai mult 
in cazul României, care are de înlă
turat decalajul existent în nivelul de 
dezvoltare față de alte țări. In aceas
tă ordine de idei, de o adîncă sem
nificație sînt cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostite la Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român : „Pentru țara noastră, 
care are de recuperat un important 
decalaj față de alte state, înfăptui
rea consecventă a unui amplu pro
gram de investiții, menținerea unei 
rate înalte a acumulării constituie un 
imperativ vital, de prim ordin. Aceas
ta este condiția hotărîtoare de care 
depinde posibilitatea de a ține pasul 
cu competiția ce se desfășoară pe 
Plan mondial în domeniul dezvoltă
rii economice și sociale, de a asigura 
ridicarea gradului de civilizație a 
societății, satisfacerea în tot mai 
bune condiții a nevoilor materiale și 
spirituale ale maselor. construirea 
socialismului și comunismului.

Dincolo de referirea strictă la rea- 
tățile specifice țării noastre, apre- 

>ierea dezvăluie un adevăr general 
1 Valabil pentru dezvoltarea societății 
Contemporane. Este îndeobște cunos
cut că înseși statele dezvoltate din 
punct de vedere economic nu pot 
ține pasul cu ritmul progresului teh
nic fără finanțarea unor ample pro
grame de investiții. Pot fi citate nu
meroase state dezvoltate în care pon
derea acumulărilor în venitul națio
nal sau a investițiilor în produsul in
tern brut variază între 20—30 la sută. 
In perioada 1960—1968, de exemplu, 
26—27 la sută din venitul național al 
U.R.S.S. a fost repartizat la fondul de* 
acumulare ; în aceeași perioadă, fon
dul de acumulare a atins 25—27 la
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sută din venitul național în R.P. Un
gară, 18—25 la sută în R.D. Germană 
și 24—26 la sută în R.P. Polonă. In 
1967, ponderea investițiilor în produ
sul național al Japoniei a fost de 
32,9 la sută, de 22,8 la sută în R.F. a 
Germaniei, de 25,2 la sută în Franța 
și de aproape 17 la sută în S.U.A. 
Menținerea acestor ponderi ridicate 
de acumulări, cu tendință de crește
re, se explică tocmai prin implica- 
țiUe revoluției tehnico-științifice care 
atrage după sine o sporire a ritmu
lui reînnoirii și lărgirii fondurilor de 
producție. De aici rezultă și importan
ța covârșitoare pe care o acordă par
tidul nostru înfăptuirii unei politici 
active și raționale în domeniul in
vestițiilor, capabilă să asigure dez
voltarea neîncetată a forțelor de 
producție, lărgirea continuă a propor
țiilor producției, sporirea neîntrerup
tă a venitului național — ca bază a 
ridicării nivelului de trai al popo
rului, a gradului de civilizație al so
cietății noastre.

Programele de investiții preconi
zate de partid au avut întotdeauna 
în vedere, dar mai ales după Con
gresul al IX-lea al partidului, dezvol
tarea cu prioritate a acelor sectoare 
ale industriei de care depinde utila
rea și dezvoltarea rapidă a tuturor 
ramurilor economiei naționale și, pe 
această bază, satisfacerea într-o mă
sură tot mai mare a cerințelor de 
consum ale populației. In actualul 
cincinal, din cele 283 miliarde lei in
vestiții din fondurile centralizate ale 
statului, industriei îi revin circa 58 
la sută ; în acest cadru, fondurile de 
investiții au fost astfel orientate în- 
cît să se asigure consolidarea poziției 
ramurilor care reprezintă adevărata 
forță a potențialului industrial — e- 
nergetica, chimia, metalurgia, con

strucțiile de mașini și, în cadrul a- 
cestora din urmă, producția de ma- 
șini-unelte, de mecanică fină, elec
tronica și electrotehnica, tehnica de 
calcul, domeniile de avangardă ale 
progresului tehnic.' In același timp, 
s-au alocat fonduri din ce în ce mai 
mari și pentru dezvoltarea ramurilor 
producătoare de bunuri de consum.

O atenție deosebită a acordat în ul
timii ani partidul creșterii bazei ma
teriale a agriculturii socialiste, fapt ce 
se reflectă în primul rînd în ritmul 
de creștere a lucrărilor de investiții. 
Dacă în anul 1969 volumul investi
țiilor din industrie a fost de 12,6 ori 
mai mare decît în anul 1950, în agri
cultură, în aceeași perioadă s-a in
vestit de 20 de ori mai mult. Politica 
partidului de folosire rațională a fon
durilor de investiții a avut efecte fa
vorabile în modificarea structurilor 
industriale și agricole, creîndu-se con
diții pentru satisfacerea necesităților 
materiale ale dezvoltării societății so
cialiste, pentru o participare tot mai 
însemnată a economiei noastre la di
viziunea internațională a muncii.

Investițiile sînt o pirghie puternică 
de dezvoltare economică numai în con
dițiile în care fondurile materiale și 
bănești sînt gospodărite rațional. A- 
cest imperativ major l-a avut perma
nent în vedere în ultimii ani condu
cerea partidului ; de la Congresul al 
IX-lea încoace, aproape la fiecare 
plenară, ca și în alte împrejurări, 
conducerea partidului a subliniat ne
cesitatea creșterii continue a eficien
ței economice a activității de inves
tiții, atrăgind atenția că orice leu 
investit trebuie să răspundă unei 
nevoi reale și stringente, să contri
buie la sporirea producției materiale 
și a productivității sociale a muncii, 
la creșterea avuției naționale.

Meritul partidului în această pro
blemă este că nu s-a rezumat doar 
Ia a enunța un principiu economic, 
ci a precizat căile concrete în care 
trebuie neintirziat acționat pentru 
a atinge limitele optimului economic, 
între acestea, pe primul loc a fost
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A INTRAT IN FUNCȚIUNE CU 0 LUNĂ 

ÎNAINTE de termen

LAMINORUL DE ȘASE ȚOLI
DE LA ROMAN

în dimineața zilei de 29 apri
lie a.c., pe noul laminor de 6 
țoii de la Uzina de țevi din 
Roman a fost trasă prima țea
va. Și iată că acum se anunță 
intrarea lui în funcțiune, cu o 
lună înainte de termen. Unul 
dintre cele mai importante o- 
biective ale industriei noastre 
siderurgice — laminorul de 6 
țoii de la Roman, cu o capaci
tate anuală de 100.000 tone țevi 
— a fost construit în circa 28 
de luni. în noua hală uriașă 
monobloc, s-au montat 30.000 
tone utilaje și instalații de au
tomatizare și comandă. ..Noul la
minor este în mare parte auto
matizat, utilajele din componen
ța sa fiind fabricate — în majo
ritate — în țara noastră. Pe noul 
laminor se pot lamina țevi cu 
diametru între 89—168 mm, deo
sebit de necesare la construcții 
metalice, cuptoare de rafinării,

instalații de apă și canale, în in
dustria petrolieră. Prin intra
rea lui în funcțiune, capacitatea 
de producție a uzinei din Ro
man sporește cu circa 25 la sută, 
această unitate ajungînd să fa
brice jumătate din producția de 
țevi a țării. Devansarea terme
nului de dare în exploatare a 
laminorului va permite colecti
vului uzinei să producă, peste 
prevederi, circa 21.000 tone bur
lane de foraj și țevi pentru o 
gamă largă de construcții și in
stalații. Se cuvine remarcat că, 
încă de la început, noul lami
nor funcționează în cele mai 
bune condiții, primele lui pro
duse putînd fi livrate atît bene
ficiarilor din țară cît și la ex
port.

Ion PREDA
corespondentul „Scînteii*

UZINA „INDEPENDENTA"

DIN SIBIU ÎNTR-0 NOUĂ 

ETAPĂ DE DEZVOLTARE
SIBIU (corespondentul „Săn- 

teii“) : Uzina „Independența1' 
din Sibiu, unitate importantă 
a construcției de mașini din țara 
noastră, marchează în acest an 
o nouă și importantă etapă de 
dezvoltare și modernizare a ca
pacităților de producție. La nu
mai patru luni după începerea 
construcției unei uriașe hale cu 
cinci niveluri, destinate produc
ției de unelte pneumatice și de 
lanțuri cu role, zilele acestea a 
fost deschis, în noua zonă in
dustrială a orașului, șantierul 
unei mari și moderne turnătorii 
de fontă, oțel și neferoase care, 
în prima etapă, va asigura uzi
nei un spor de capacitate de

turnare de 6 400 tone anual. De 
reținut este faptul că operațiile 
de formare și preparare vor fi 
integral mecanizate. In ace
eași zonă se fac ultimele pre
gătiri pentru începerea construc
țiilor destinate producției de 
serie a cuptoarelor de tratament 
termic, precum și a depozitelor 
de materii prime și materiale. 
S-au luat, de asemenea, măsuri 
ca vechile clădiri ale secțiilor 
calde din incinta întreprinderii 
să fie complet modernizate.

Prin finalizarea acestor in
vestiții, la sfîrșitul viitorului 
cincinal, producția uzinei „In
dependența" Sibiu se va dubla.

I» LLGĂIIIIÎĂ CU VIZITA
IIIIHAIIH Dl PARTID

Șl GUVERNAMENTALE SOVIETICE
IN DEPDDEH SOCIALISTA ROMÂNIA

Datorită îmbolnăvirii, din cauza 
unei răceli, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., L. I. Brejnev, 
care urma să conducă delegația de 
partid și guvernamentală sovieti
că în Republica Socialistă Româ
nia la începutul lunii iulie a. c., 
nu participă la vizita respectivă. 
Delegația de partid și guverna
mentală sovietică în Republica So
cialistă România va fi condusă de 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.

Din delegație fac parte: M. A. 
Suslov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne ad U.R.S.S., K. V. Rusakov, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., A. V. Basov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul U.R.S.S. în România.

Considerații 
despre talent 

și vocație 
scriitoricească

de Al PHILIPPIDE

Stinjenul 
și milimetrul 
Deși am intrat in ante-penultimul deceniu al 

secolului XX, mai folosim încă expresii-tip formu
late în urmă cu secole. Nu înțeleg, bunăoară, de 
ce vrînd să caracterizăm un om, spunem uneori : 
„lucrează cu o precizie de ceasornicar". Desigur, 
în secolele trecute, cînd ceasurile constituiau o ra
ritate, cînd profesioniștii acestei meserii se conside
rau (și chiar erau) o breaslă de elită, niște artizani 
aureolați de calități și îndemînări excepționale, 
expresia era exactă și, totodată, simbolică. Dar 
azi, azi cind ceasornicăria a devenit o meserie 
exercitată la fiecare colț de stradă, cînd numeroase 
alte profesii au suit pe treptele meticulozității și 
ale înaltei precizii, expresia de mai sus nu face 
decît să ilustreze stereotipurile inerte ale imaginației 
noastre. De ce să nu spunem : „lucrează cu preci
zia unui operator-oțelar", sau „cu rigurozitatea 
unui montor de turbine" ?

Imaginați-vă o elice.cu mai multe aripi, in dia
metru de 9 500 milimetri, în greutate de 360 000 ki
lograme. Acesta este rotorul turbinelor ce se mon
tează la Porțile de Fier, piesa esențială în care lo
vesc apele, piesa ce preia forța fluviului transfor- 
mind-o în mișcare. Ei bine, această mișcare e trans
misă, printr-un arbore de oțel, la o piesă și mai 
mare, rotorul generatorului electric, cu un diametru 
' 16 000 mm ! Toleranța, sau vibrația admisă in

(Continuare în pag. a III-a)

Sînt două feluri 
de a concepe și de a 
pricepe actualitatea. 
Unul din ele, și care 
este cel mai răspîndit 
pentru că se potriveș
te cu o mișcare de în
țelegere spontană, a 
minții umane, este 
acela care limitează 
conceptul de actual la 
prezentul imediat, la 
realitatea prezentă în 
timp, adică la ceea ce 
se întîmplă oarecum 
sub ochii noștri. Expre
sia „sub ochii noștri" 
nu este deloc inexactă 
și exprimă foarte mari 
cantități de fapte. Cu 
alte cuvinte, acest fel 
de a înțelege actualita
tea cuprinde înainte de 
orice întîmplările zilei, 
luînd aceasta în sensul 
larg al cuvîntului, adi
că, mai precis, ceea ce 
nu cere, ca să fie per
ceput și judecat, nici o 
perspectivă în timp.

Dacă acest mod de a 
concepe și de a pricepe 
actualitatea este cel o- 
bișnuit, cel cotidian, el 
este departe de a fi 
singurul existent. Mai 
este, cum am spus de 
la început, încă un fel 
de a concepe și de a

pricepe actualitatea. Aș 
încerca să definesc mo
dul acesta, spunînd că 
el consistă în a des
prinde din faptele ime
diate, din faptele care 
se întîmplă sub ochii 
noștri, ceea ce este sus
ceptibil de oarecare 
durată. Cu alte cuvin
te, mintea care con
cepe în acest mod ac
tualitatea raportează 
faptul particular la ge
neralitate, faptul trecă
tor la ideea de durabil, 
efemerul la permanent. 
Fiecare dintre noi, în 
prezența actualității, 
este înclinat, tocmai 
prin acea mișcare de a- 
daptare spontană a 
minții de care am vor
bit, să perceapă fap
tul imediat ca atare, 
fără nici o raportare la 
general, la durabil, la 
permanent. Acesta este 
modul obișnuit de a 
vedea al tuturor oa
menilor. Acest mod de 
a vedea este el oare 
propriu și scriitorului, 
în timpul cînd acesta 
concepe și construiește 
o lucrare literară ?

Funcția artei în ge
neral și a artei literare 
tndeosebi este să scoată

din efemer elemente d« 
durată, fixîndu-le în 
forme care tocmai sînt 
destinate să asigure 
durata. Prin definiția 
însăși a fenomenului li
terar, produs al aces
tei operații de fixare, 
în forme perene, a rea
lității veșnic trecătoare 
a vieții, atitudinea 
scriitorului față de fap
tul imediat actual este 
clar hotărîtă.

Scriitorul nu lucrează 
la reproducerea ime
diată a actualității 
imediate. El are ne
voie, ca să construias
că, de o perspectivă în 
timp, de o distanță oa
recare în timp față de 
realitatea pe care o pre
lucrează literar, față de 
faptul din realitate pe 
care îl transformă în 
fapt de literatură. A- 
ceastă distanță variază 
de la luni pînă la ani, 
dar orice dimensiune 
ar avea, perspectiva în 
timp trebuie să existe 
pentru ca lucrul lite
rar să se poată dezvol
ta bine.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

de

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Porfile de Fiert din gigantul de beton și oțel, va izbucni lumina Foto : Gh. Vințilă

rotația acestui imens disc este de ordinul milimetri
lor. Așadar. impărțiți 5 la 16 000 și veți afla un ra
port de 1 :3 200, raportul preciziei cu care trebuie 
montate și centrate aceste piese gigantice.

Precizia a ieșit, deci, din zona dimensiunilor mici 
tntrucît tehnica și industria modernă impun o pre
cizie la scară mare, sau, cu un cuyint inventat : 
macro-precizia. Dar prejudecata amintită la început, 
te menține.

Am ascultat cu stupoare explicațiile unui admi
nistrator de șantier in fața organelor de anchetă : 
„Noi, tovarășe, nu lucrăm ca alții, cu. trei lulele, 
noi folosim lunar vagoane de ciment, consumăm 
cisterne de benzină, manipulăm milioane de cără
mizi. Or, știți cum e : de unde e mult se pierde 
mult". Adică, vezi doamne, „noi“ lucrăm in stil 
mare și nu ne putem încurca in mărunțișuri. Pre
cizie ? Desigur, dar la cei ce lucrează cu trei ro
tițe și cinci șuruburi, la... ceasornicari.

Individul pronunță cuvîntul „milioane" și crede 
că ne-a epatat, ca și cum n-ar ști că milionul 
e o cifră la fel de exactă ca suta. Da, investim 
milioane, dar prețuim fiece leu ; da, folosim mii 
de tone de oțel, dar fiecare gram reprezintă o 
valoare l Societatea ne cere, in numele progresu
lui, să măsurăm cu milimetrul și nu cu stinjenul, 
să cintărim cu gramul și nu cu banița, ne cere 
să ne revizuim obișnuințele, prejudecățile, unitățile 
de măsură. Prin răspunderea sa cotidiană, mon- 
torul de turbine devine și pe planul conștiinței 
un intolerant. Cum ar putea rămine un tolerant, 
administratorul, contabilul, proiectantul etc ? Ar fi 
un nonsens pe care societatea nu intirzie să-l sanc- 
tioneze. . .Pentru că trăim, intr-o epocă in care precizia nu 
mai este doar apanajul unor profesii, ci marca unei 
mentalități generale. mACONKCU

DESTINE UMANE 
LA PORȚILE DE FIER

Excelenței Sale

Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Ou prilejul celei de-a VIII-a aniversări a zilei independenței Re
publicii Algeriene Democratice și Populare, tn numele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune 
urări de progres poporului algerian prieten.

Cu înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomâniaDe mai multe ori este 
marele șantier de Ia Por
țile de Fier un șantier al 
tinereții. întîi, pentru că 
oricît de mult ar fi îna
intat spre maturitate (cu
tând rețelele de înaltă 
tensiune vor primi fiorul 
primilor kW produși de 
energiile Dunării) rămîne 
un Imperiu al unor forțe 
mereu tinere, pline de vi
goare, noutate și dina
mism. In al doilea rînd, 
șantierul acesta ni se în
fățișează cu un peisaj 
uman a cărui trăsătură 
fundamentală — și prin 
media de vîrstă dar și 
prin spirit — este tinere
țea. Pe înălțimea silue
telor de beton, în cabine
le uriașelor macarale, la 
volanul mașinilor de șan
tier, In lamelele de tur
nare a betoanelor, tn 
febra operațiilor de mon
taj, se află într-o conti
nuă mișcare oameni tineri 
sau care radiază tinerețe, 
în al doilea rând, există

aici un Șantier național 
al tineretului care se a- 
nunță încă de la porțile 
simbolice pe sub care 
treci venind de la Tr. Se
verin. Șantierul național 
al tineretului, aici, la 
Porțile de Fier, unde 
mulți dintre constructori 
sînt veterani de la Salva- 
Vișeu, Bumbești-Livezeni, 
Bicaz, are o semnificație 
specială. Brigadierii, care 
și-au încrustat numele și 
patosul patriotic în beto
nul atîtor mari construc
ții ale socialismului, în
scriu și aici, în trupul ce
lui mai mare edificiu hi
droenergetic al țării, în
semnele tradiției, ale con
tinuității unor acte de 
înalt patriotism.

Șantierele naționale ale 
tineretului au rămas în 
memoria noastră prin 
două creații fundamenta
le : opera de construcție 
și opera de educație a 
cîtorva generații de con
structori ai socialismului.

Cu aceste două mari o- 
biective șl-a început ac
tivitatea șl aici. 1a Por
țile de Fier, șantierul 
care înglobează tineri 
constructori din aproape 
toate profesiile.

Nu căutați aici imagi
nile de la Bumbești-Live- 
seni, Salva-Vișeu, Agm- 
ta-Botorca. Nu veți vedea 
brigăzi încolonate mer- 
gînd, în zori, la lucru, cu 
fopeți și tîrnăcoape. Nu 
veți vedea, de asemenea, 
figuri de tineri care abia 
au coborât din creierul 
munților și privesc, cu 
ochi uimiți, o lume a unei 
civilizații despre care 
n-au știut mai nimic. 
Nu-i veți mai întîlni pe 
cei oare veneau să mute 
munții din loc cu singu
rul mijloc de care dispu
neau : forța brațelor. 
Timpul a lucrat pentru 
noi ; țara întreagă și tot 
ce se întîmplă acum pe 
întinderea ei a străbătut 
traiectoria unei mari evo

luții. La Porțile de Fier 
brigadierii au acum o cu 
totul altă menire. Ei nu 
dislocă pămint cu lopata, 
nu sparg stîncl în pumni, 
ci clădesc mari și com
plicate edificii din beton 
armat, montează agregate 
și utilaje de inaltă tehni
citate, lucrează pe mașini 
complicate și nu de pu
ține ori locul lopeții a fost 
luat de rigla de calcul. 
Sînt betoniști, montori, 
electricieni. macaragii, 
bobinatori, dispeceri, teh
nicieni. Ca și în urmă cu 
20 sau 25 de ani unii au 
venit pe șantier în gru
puri, pornind din același 
sat. Dar au venit cu un 
alt statut : sînt absolvenți 
de școală profesională ori 
s-au calificat în diverse 
profesii, pe alte șantiere.

...La ora înserării am 
pătruns într-unul din 
dormitoarele tinerilor. Nu 
era acasă decît una din
tre gazde, un băiat de 20 
de ani. In dormitorul cu

8 paturi albe locuiesc 
fl băieți din Butoești, de 
lingă Filiași. Toți lucrea
ză în aceeași brigadă șl 
.toți cunosc cite o meserie. 
Făiniș Marius, șeful lor, 
electrician, rămăsese în 
seara aceea acasă. Scria 
o scrisoare. Ceilalți erau 
la cursurile de ridicare a 
calificării sau la club. 
Alături, într-o altă tncă- 
pere, locuiesc patru frați 
din Slăvești-Vîlcea, frații 
Nicolaescu. Lucian, cel 
mal mic, lăcătuș ; Anton, 
electrician ; Ion, mecanic 
la Șantierul 2 porturi ; 
Pîrvu, mecanic la com
plexul de betoane. Cel 
mai mic 18, cel mai mare 
28 de ani. Toți sînt briga
dieri, fiecare muncește 
însă, în altă brigadă (bri-

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a II-a)

Excelenței Sale
Domnului RAFAEL CALDERA

Președintele Republicii Venezuela

CARACAS

Cu ocazia sărbătoririi zilei independenței naționale a Republicii Ve
nezuela, îmi este plăcut ca în numele poporului român și al meu perso
nal să transmit Excelenței Voastre calde felicitări împreună cu cele mai 
bune urări de prosperitate poporului venezuelean.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Venezuela vor continua să se dezvolte favorabil, 
în interesul popoarelor noastre, ai păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 5 iulie 1970

FAPTUL!

Urmărirea
fatală

Intr-una din zilele trecute, la 
«ediul asociației județene a vî- 
nătorilor și pescarilor Vrancea 
s-a primit vestea că pe raza sa
tului Tișița ar fi apărut un ani
mal necunoscut. Deîndată, pre
ședintele asociației și suprave
ghetorul serviciului de vînâtoa- 
re s-au deplasat la fața locului. 
Era însă prea tirziu. Intre timp, 
dînd dovadă de... prea multă 
curiozitate, grupuri de sătenii 
au început să hăituiască anima
lul pină ce acesta, istovit, a că
zut la pămînt. Era un elan, ră
tăcit în cine știe ce împrejurări 
pe acele meleaguri. O apariție, 
într-adevăr, rară. Ea nu consti
tuie însă o scuză pentru ceea ce 
«-a întîmplat.

DIVERȘI
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

La lumină
din 
ru-

In ziarul nostru nr. 8472 
iulie a.c., in cadrul acestei 
brici, a apărut nota „In umbră", 
în care relatam cazul lui Cioază 
Remus-Ștefan din Sibiu, care de 
șase ani de zile se sustrage de la 
plata pensiei de întreținere da
torate fiului său. Ieri am primit 
la redacție o scrisoare prin care 
sintem înștiințați că cel căutat 
a fost găsit la Galați. Ser
viciul de personal de la Combi
natul siderurgic din localitate, 
unde lucra Cioază Remus-Ștefan 
a anunțat imediat organele de 
miliție, care l-au reținut pentru 
cercetări. Fugarul a ieșit din 
umbră și a ajuns la lumină mai 
repede decit se aștepta.

„Magna cum |
laude"

La cantonul I, pe drumul na
tional care trece peste muntele 
Gulii, 60 de studenți—brigadieri 
de la Institutul pedagogic din 
Baia Mare, se pregăteau pentru o 
nouă zi de lucru. Deodată, dea
supra uneia din barăcile aflate 
in apropiere, s-a ridicat o trim- 
bă de fum. Studenții, conduși de 
lectorul universitar Petre Puș- 
cașu și asistentul Gheorghe Pop, 
au intrat imediat în acțiune. 
Valoarea bunurilor salvate 
circa 100 000 lei. A fost un 
men dificil, dar cei 60 de 
denți l-au trecut... „magna 
laude".

exa- 
stu- 
cum

Minunea
nu s-a
întîmplat

Jiu 
la 
de

lua 
re
in

Era in ziua de 30 iunie 1970. 
La întreprinderea balneoclirrta- 
terică și turistică din Tg. 
a sosit » adresă expediată, 
26 iunie a.c., de Comitetul 
stat pentru economia ?i admi
nistrația locală. (In paranteză 
fie spus, hîrtia trecuse mai intii 
pe la Comitetul executiv al Con
siliului popular județean Gorj, 
care adăugase pe ea mențiu
nea : „expediată azi 30 iunie 
1970 cu numărul de înregistra
re 6464“). Printre altele, depeșa 
respectivă glăsuia : „Veți 
măsuri urgente pentru a 
cruța absolvenți a 8 clase 
vederea recomandării lor la e- 
xamenul de admitere pentru 
școala profesională de ospătari 
din Craiova. înscrierile se fac 
pînă cel mai tirziu la 30 iu
nie 1970“. Pentru a aduce 
la îndeplinire această dispozi
ție, funcționarii întreprinderii a- 
mintite mai aveau la dispozi
ție citeva... minute. Ce puteau 
face 7 Să se dea de o mie de 
ori peste cap, ca să ajungă ia
răși ca la 18 ani, și să găsească 
imediat niște cai năzdrăvani. în 
stare să zboare pînă la Craiova 
mai iute ca vîntul (și, eventual, 
ca gindul !) N-au putut și... Gor- 
jul a rămas fără posibilitatea 
pregătirii unei noi promoții de 
ospătari !

Vulpea
paznic
autorizat

O „carte de vizită" aproape u- 
nică în felul ei : cinci luni în
chisoare pentru furt din avutul 
obștesc, 8 luni închisoare pentru 
fals de acte publice. S ani în
chisoare și 3 ani interdicție pen
tru trafic de influență, 5 ani în
chisoare plus 2 ani interdicție 
pentru uz de fals, 3 luni* închi
soare pentru neglijență în ser
viciu. Un palmares cu adevărat 
impresionant. De aceea. Moraru 
Maria a și fost angajată ca pla
nificatoare la Consiliul popular 
al orașului Olănești (Vîlcea). Și, 
probabil, tot pe acest conside
rent i s-au mai încredințat și 
alte atribuții pe care, chipurile, 
numai ea ar fi în stare să le 
îndeplinească. Bunăoară, se o- 
cupă cu întocmirea cărților de 
muncă ale salariaților, face parte 
din comisia de prețuri, stabi
lește procentul de degradare a 
mărf.urilor în comerțul de stat 
ș.a.m.d. Cum s-ar spune, vulpea 
a fost trecută pe post de paznic 
autorizat. De cine, nu se știe. 
Poate ne va preciza acest amă
nunt consiliul popular județean.

Rubrics redactată de ■■
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Tehnica modernă — ale cărei „an
tene" au pătruns și în sanctuarul 
preparării bucatelor — a perfecționat 
ustensilele de bucătărie, a contribuit 
la scurtarea timpului și efortului ne
cesar pregătirii mîncărurilor. In ce 
măsură industria noastră de specia
litate, care dispune de suficiente mij
loace, creează și produce asemenea 
„ajutoare" pe care, la rîndul său. 
comerțul să le poată oferi gospodi
nelor ? Un tur de orizont prin maga
zinele cu articole de menaj demon
strează că, în rîndul celor, să le spu
nem, „clasice" — veselă de faianță, 
vase de tot felul, tacîmuri — 
s-au făcut progrese atît pe pla
nul calitativ cît și pe cei al în
fățișării estetice. Au apărut o se
rie de dispozitive mecanice, cum este 
cel de tăiat cea
pă, mixere, rîșni
țe etc. Și prin
tre aparatele e- 
lectrice sint unele 
noutăți destinate 
bucătăriei. Cu 
toate acestea, nu 
se poate afirma 
că tehnica nouă a 
pătruns realmen
te adine pe teri
toriul bucătăriilor 
noastre. „Ajutoa
rele" amintite 
trebuie căutate 
cu luminarea.

Iată o întreagă 
listă de articole 
pentru bucătărie 
care nu se găsesc 
în magazine, în
tocmită la suges
tia gospodinelor 
cu care am stat 
de vorbă : diferi
te dispozitive de 
curățat, de stors 
sau fiert, deschi
zători de calitate 
pentru conserve, 
foarfeci pentru 
oase, o gamă mai 
variată de rîșnițe 
de cafea și piper, 
de solnițe, raste- 
luri pentru uscat 
vase, precum și 
pentru uscat rufe mici, dopuri regla
bile și fixe (ce pui în locul dopului 
de la sticla de ulei ?), diferite unelte 
de spălat v$se, dispozitive sau mi
nere pentru luat vasele fierbinți de 
pe foc, diferite suporturi care să per
mită punerea unui vas încins pe 
masă fără primejdia de a-i strica 
lustrul, o gamă mai variată de reci- 
pienți pentru resturile menajere ; din 
cele electrice : mixere, rîșnițe, apa
rate de prăjit pîine, cuptoare elec
trice cu termostat, termoplonjoare de 
diverse mărimi etc.

Care sînt cadzele acestor absehțe î 
Le-au lipsit fabricilor mijloacele de 
informare ? Nu știm ce se fabrică în 
alte părți ? Nicidecum. întreprinde
rile sînt abonate la zeci de reviste 
de specialitate. „Sintem la curent cu 
tot ce e nou, ne asigură specialiștii 
de la Centrala industrială a articole

• RECLAM ATU
• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
• Cu cîtva timp în urmă, ex

ploatarea minieră Leurda din Motru 
a trimis la uzina mecanică din 
Cîmpina un tractor pe șenile, pen
tru a i se executa reparații capitale. 
Lucrarea a costat 107 000 lei. Bani 
aruncați pe apa sîmbetei, deoarece 
reparațiile executate au fost sub 
orice critică. Deși uzina a garantat 
funcționarea tractorului timp de 
1 000 de ore, el s-a defectat la scurt 
timp după reparație. Sesizată, uzina 
din Cîmpina a trimis la fața locu
lui doi delegați să remedieze defec
țiunile, dar aceștia nu s-au ostenit 
să repare tractorul, ci au făgăduit 
că vor veni altă dată să-1 pună la 
punct. Ce fel de garanții oferă 
această uzină pentru lucrările pe 
care le execută ?

Victor LUNGU
exploatarea minieră Leurda, 
orașul Motru

O „In comuna Ciofrîrigeni, jude
țul Argeș, a fost dat în folosință, la 
1 martie anul trecut, un local nou 
pentru dispensar, dar, ce folos dacă 
n-avem nici un medic ?“ — ne-au 
semnalat, într-o scrisoare, mai mulți 
cetățeni din această localitate.

Direcția sanitară a județului Argeș, 
căreia i s-a adus la cunoștință a- 
ceastă stare de fapt, ne-a infor
mat recent că la dispensarul amintit 
a fost repartizat un medic care să 
acorde asistența medicală întregii 
circumscripții sanitare.

• In anul 1968, locatarii blocului 
nostru au adus Ia cunoștința I.A.L. 
defecțiunile existente la centrala 
termică a imobilului, solicitînd exe
cutarea de lucrări pentru a amor
tiza zgomotul puternic produs de 
cazanele ei. Ni s-au dat asigurări 
ferme că lucrările vor fi executate 
„în cel mai scurt timp". Dar nu s-a 
făcut absolut nimic. Intre timp, noi 
am continuat să trimitem sesizări, 
iar teancul de răspunsuri trimise de 
către I.A.L. „Vitan" a crescut. „Do
cumentația pentru remedierea zgo
motului produs de centrala termică 
din imobilul în care locuiți a fost 
înaintată, cu adresa noastră nr. 
2956 din 6 martie a.c., I.C.R. „Ti
tan", pentru contractare și execu
tare" — eram asigurați, la 19 mar
tie a.c., de către conducerea I.A.L. 
„Vitan" (director Alexandru Anca). 
Dar iată că ne aflăm în iulie și nu 
s-a mișcat nici un deget pentru în
ceperea lucrărilor. în ultimul răs
puns primit de curînd de la I.A.L. 
„Vitan" ni se comunică același lucru, 
și anume că „documentația privind 
remedierea zgomotelor provocate de 
centrala termică din imobilul în care 
locuiți se găsește în fază de contrac
tare cu I.C.R. „Titan". Cît timp se 
vor mai irosi vorbe și hîrtie în ju
rul acestei chestiuni ?

A. DUMBRAVA
șoseaua Giurgiului 168- 
București

• Acum cîtva timp, cariera Meri 
(Gorj) a întreprinderii de produse 
balastiere Brașov a solicitat O.C.L. 
„Comerț mixt“-Tg. Jiu să-i li
vreze cantitatea de 70.kg lapte praf, 

lor de uz casnic, piese de schimb și 
utilaje (C.I.A.C.U.P.S.). Se fac de
plasări de documentare în străinăta
te, participăm la tîrgurile internațio
nale care expun asemenea produse". 
Prin Camera de Comerț au fost puse 
la dispoziția acestor întreprinderi 
peste 1500 de repere din domeniul 
articolelor mărunte. Totuși, asimila
rea unor astfel de ustensile se face 
foarte greoi. De ce ?

— Livrările la fondul pieței — ne 
spune ing. H. Areșteanu, director teh
nic al Centralei industriale de ma
șini și materiale electrotehnice 
(C.I.M.M.E.) — reprezintă 11 la sută 
din totalul producției noastre. Avem 
două întreprinderi — „Electromotor"- 
Timișoara și „Electro-Mureș" — care 
au secții specializate în articole de 

„UȘA CU ȘAPTE LACĂTE" 
DIN FAJA 

USTENSILELOR ĂM 
BUCĂTĂRIEI MODERNE

uz casnic. Dar, e adevărat că asimi
larea noutăților avansează încet, în 
raport cu cerințele : aceasta, după 
părerea mea, din cauza amestecu
lui, în nomenclatorul întreprinderi
lor respective, a articolelor de uz 
casnic cu produse mai mari, cărora 
li se acordă mai multă atenție, dată 
fiind ponderea lor în plan.

La C.I.A.C.U.P.S., nu ponderea 
mică în plan este de vină, centrala 
fiind profilată în principal pe obiec
te de uz casnic. Ritmul de asimilare 
lent se datorește mai mult lipsei de 
interes a întreprinderilor pentru pro
dusele noi. Cu toate că printre indi
catorii de plan figurează și un ase
menea punct, ponderea pe care o 
ocupă produsele noi în planul în
treprinderilor este infimă în pre
zent : 3-4 la sută. Așa se și explică 

necesar acordării ca antidot munci
torilor care lucrează în mediu to
xic. Pe adresa oficială prin care 
se solicita livrarea acestui produs, 
directorul O.C.L. „Comerț mixt" — 
Tg. Jiu a pus următoarea rezolu
ție : „Se aprobă numai în cazul cînd 
se cumpără 500 borcane de varză 
cU orez și alte 500 de fasole cu cos
tiță". Ce legătură o fi avînd una 
cu alta nu știu. Știu doar atît că 
muncitorii au nevoie — ca antidot
— de lapte și nu de varză sau fa
sole ; iar cariera de piatră nu este 
unitate comercială, ca să desfacă 
mărfurile greu vandabile ale 
O.C.L.-Tg. Jiu.

Grigore POPESCU
cariera Meri, județul Gorj

• Intr-o scrisoare adresată re
dacției, Oprea Mihăilescu din Cra
iova sesiza o seamă de lipsuri din 
activitatea autobazei de transporturi 
auto din Roșiorii de Vede, județul 
Teleorman : orarul curselor auto nu 
se respectă, mașinile circulînd după 
bunul plac al șoferilor, personalul 
de deservire are comportări neco
respunzătoare față de călători ș.a. 
întreprinderea de transporturi auto 
București, căreia l-a fost trimisă 
scrisoarea, ne face cunoscut că cele 
sesizate se confirmă, iar împotriva 
celor vinovați s-au aplicat măsuri 
disciplinare. Șoferul Vasilică Ale
xandru, taxatorul Mihai Covete, 
impiegatul de mișcare Maria Săn- 
dulescu, șeful de coloană Gheorghe 
Enescu ș.a. au fost sancționați cu 
avertisment și reducerea, cu diferite 
procente, a salariilor pe timp de o 
lună.

Am cumpărat, deunăzi, cu plata 
în numerar, o garnitură de mobilă 
tip „Mamaia", produs al unității 
de mobilă din Medgidia. Mobila — 
luată de la magazinul cooperativei 
de consum din Agigea — era, la 
cumpărare, ambalată, așa că n-am 
mai desfăcut-o ca să văd cum 
arată, ci m-am mulțumit să privesc 
etalonul și să iau drept bune cele 
scrise în certificatul de garanție. 
Ajuns acasă cu ea și despache- 
tînd-o am avut parte de o 
seamă de surprize neplăcute : dor
meza avea majoritatea arcurilor 
slăbite, capacul studioului era 
strîmb, ușa șifonierului — lovită, 
lustrul de pe piese șters aproape 
complet ș.a.m.d. Altfel spus, mobila
— nouă-nouță — era într-un hal 
fără de hal. De la magazin mi s-a 
spus că așa a fost primită și nu 
poate fi schimbată. De altminteri, 
fiind ambalată din fabrică, nimeni 
nu putea să bănuiască existența u- 
nor asemenea defecțiuni, cîtă vre
me mobila era însoțită de un certi
ficat de garanție în toată regula, 
semnat de un reprezentant al servi
ciului C.T.C. al fabricii. Ce garan
tați, tovarăși de la C.T.C. ? Calitatea 
mobilei sau... neglijența ?

Aurelian TOADER 
bulevardul Muncii nr. 3- 
Techirahiol, 
județul Constanța 

de ce trebuie fă treacă ani pentru 
a vedea în magazine un produs cu 
adevărat nou. însuși consiliul de 
administrație al centralei, analizînd 
acest procent, a găsit de cuviință că 
este mult prea mic, astfel că s-a 
hotărît ca, în 1971, el să urce la 8 
la sută, lai- în 1975 — la 30 la sută. 
In acest sens, au și fost luate o se
rie de măsuri practice : crearea și 
dotarea atelierelor de prototipuri in 
întreprinderi, dezvoltarea matrițerii- 
lor etc. Este în studiu și un sistem 
de salarizare a cadrelor de condu
cere din întreprinderi care să stimu
leze permanenta împrospătare a no
menclatorului.

— Una din piedicile care stau 

în calea unei diversificări a produc
ției, pe măsura cerințelor — explică 
șeful serviciului producție al 
C.I.A.C.U.P.S. — este greutatea în 
procurarea accesoriilor, în special a 
micromotoarelor electrice care ar pu
tea să acționeze o multitudine de us
tensile moderne de bucătărie.

La conducerea C.I.M.M.E. aflăm cu 
destulă surprindere că aceste minus
cule „inimi" electrice fără de care, 
evident, introducerea tehnicii în bu
cătărie nu este posibilă, se pot pro
duce în țară, în cantitățile necesare.

— Sintem chiar foarte interesați în 
primirea unor astfel de comenzi — 
ne declară ing. H. Areșteanu. Pînă 
acum însă nu ni s-a cerut așa ceva, 
întreprinderile noastre ar putea pro
duce nu numai micromotoare electri
ce, ci și elemente componente pentru 
aceste motoare, precum -și rezis
tențe pentru oricare colaborator 
din industria republicană sau lo
cală, amator să producă articole elec
trice de uz casnic și care nu ar avea 
altceva de făcut decit să le asam
bleze.

Așadar, ușa pe care voiam s-o for
țăm era deschisă ! Acest răspuns 
naște însă cel puțin alte două între
bări : de ce, respectiva centrală indus
trială nu le-a folosit ea, în primul 
rînd, avînd în vedere că gama arti
colelor pe care le oferă comerțului 
este destul de modestă ? Și cum se 

DESTINE UMANE 
LA PORJILE DE FIER

(Urmare din pag. I)

găzile sînt alcătuite aici 
pe profesii) și duc, în 
dormitor, în timpul liber, 
și în timpul programului 
de lucru, o viață de bri
gadieri. cu toate regulile 
și cu întregul el roman
tism.

Unul dintre frați, Anton, 
ține un jurnal, în care își 
notează gînduri, întîm- 
plări, proiecte. Jurnalul 
lui este, in totalitate, o 
oglindă a preocupărilor, a 
vieții, a frumuseții morale 
ce-i caracterizează pe a- 
cești băieți. îmi amintesc 
doar două însemnări, de 
ajuns pentru a defini res
tul. Prima era foaia ace
lei zile in care Anton 
scrisese : „M-am decis să 
mă pregătesc pentru a da 
examen la seral. Trebuie 
să fac asta neapărat. Nu 
prea am timp dar efor
tul pe care mi l-ar cere 
in plus, merită".

O altă însemnare era 
cea înscrisă în deschide

explică faptul că C.I.A.C.U.P.S. caută 
stăruitor peste hotare ceea ce se gă
sea nu mai departe decît la centrala 
din ministerul vecin? Ar părea bizar, 
dar unele deficiențe provin și din... 
îmbunătățirea produsului ; sub eti
cheta unei astfel de „îmbunătățiri", 
un produs purtînd marca fabricii 
„Emailul roșu" — oala emailată de 
fiert sub presiune — a fost pur și 
simplu scos din circuitul comercial, 
încă de la apariție, această oală s-a 
bucurat de mult succes : într-un ase
menea vas, fiertul unei mîncări se 
reduce la cîteva minute, avantaj pre
țuit cum se cuvine de gospodinele 
aflate într-o perpetuă criză de timp, 
în 1968, producătorii s-au gîndit să-i 
aducă unele îmbunătățiri. Noul tip 
de oală a fost omologat, 1 s-a avizat 

prețul și, cînd să 
apară în magazi
ne — în 1969 erau 
contractate 9 000 
de bucăți — a dis
părut cu totul din 
fabricație. Pentru 
1970, mai circum
spectă, întreprin
derea a refuzat să 
o mai contracte
ze. Astfel, pînă 
una-alta, comer
țul a fost nevoit 
să importe astfel 
de „oale-minune".

In cursul inves
tigațiilor noastre 
prin magazine, ni 
s-a reliefat o de
ficiență legată de 
produsele acele
iași întreprinderi 
și nelegată, de a- 
ceastâ dată, de 
nici un fel de pro
bleme de asimila
re sau îmbunătă
țire : vasele emai
late de capacitate 
mică sînt foarte 
greu de găsit. Ra
ionul cu articole 
de menaj al ma
gazinului univer
sal „Victoria" ofe
ră stive întregi de 
oale și cratițe e- 

norme, ca pentru o cazarmă. In ziua 
vizitei noastre, cele mai mici erau 
cele de ...3 litri 1

Responsabilii comerțului explică a- 
ceastă situație prin tendința între
prinderii „Emailul roșu" de a pro
duce și de a livra cît mai multe vase 
mari, deoarece planul de producție e 
stabilit per tonaj, greutatea medie a 
unui produs fiind de 700—800 gr. 
Se înțelege de ce bietele ibrice, po
lonice, tigăi, spumătoare, cănițe, a 
căror greutate oscilează între 100— 
200 gr, nu constituie de loc o pasiune 
pentru producători. La fiecare ibri- 
cel, ca să-și poată echilibra planul, 
întreprinderea trebuie să impună be
neficiarului o cogeamite cratiță de 
10—15 1, mai grea la cîntar.

Trecînd peste această paranteză de 
ordin pur scriptologic, dorim să 
subliniem că nu este pentru prima 
oară cînd pledăm pentru așezarea la 
locul cuvenit a creației și producției 
de unelte casnice moderne. Nădăj
duim că centrala industrială nou în
ființată și profilată pe producția ar
ticolelor de uz casnic va opera o co
respunzătoare reconsiderare de con
cepție, punînd bazele diversificării 
rapide a producției, răspunzînd astfel 
promisiunilor făcute de-a lungul a- 
tîtor ani și prea puțin respectate 
pînă acum.

Rodica ȘERBAN

rea jurnalului. O maxi
mă : „Cea mai mare ru
șine e cea pe care n-o 
vede nimeni : rușinea de 
tine însuți". Gîndul aces
ta — lege morală — sub 
care băiatul de 24 de ani 
își începe, în fiecare sea
ră, dialogul cu el însuși 
mi s-a părut a ti un 
gînd al tuturor celor de 
seama lui care, aici, la 
Porțile de Fier, muncesc 
și trăiesc în așa fel incit 
să se poată înfățișa gene
rațiilor mai vechi și ce
lor viitoare cu conștiința 
unei vieți demne.

Demnitatea, conștiința 
participării la o muncă de 
mare importanță și răs
pundere socială, iată care 
sînt, în esență, jaloanele 
morale între care se des
fășoară activitatea aces
tor tineri. N-au trecut 
încă trei luni de la mo
mentul inaugural și Șan
tierul Național al Tinere
tului s-a și înscris in viața 
m'arii construcții cu fap

tele de muncă și cu at
mosfera lui de entuziasm 
și abnegație. Ecusonul de 
brigadier poate fi văzut pe 
salopete albastre, pretu
tindeni acolo unde se con
sumă cele mai importante 
acte din epopeea con
strucției. La barajul de- 
versor, actualul centru 
vital al turnărilor de be
ton, în incinta batardou- 
lui de închidere a Du
nării, macaralele-turn se 
rotesc și se agită conti
nuu, fără întrerupere a- 
leargă prin văzduh mari 
cupe cu beton. La unul 
din posturile de comandă 
ale acestor macarale l-am 
cunoscut pe mecanicul 
Petrică Teslărașu.

— Sîntem aici mai mulți 
macaragii tineri — îmi 
spunea el — și tocmai 
sîntem pe cale să ne or
ganizăm într-o brigadă, 
în felul ăsta vom putea 
să ne coordonăm mai bine 
munca. Vrem, de altfel, să

De Ziua internațională 
a cooperației

In diferitele țări ale lumii, coopera
torii sărbătoresc cea de-a 48-a zi in
ternațională a cooperației, prilej de 
trecere în revistă a rezultatelor obți
nute de organizațiile cooperatiste de 
pretutindeni în satisfacerea cerințe
lor membrilor și în propagarea idei
lor cooperatiste. Drumul parcurs de 
mișcarea cooperatistă mondială — în 
cei peste 100 de ani de la înfiin
țarea primei cooperative din lume, 
în orășelul Rochdale din Anglia — 
este nu numai lung și mereu as
cendent, dar și plin de semnifica
ție. Principiile generale care au 
călăuzit pionierii cooperației în găsi
rea unor modalități de sprijin și 
avantaj reciproc, de întrajutorare 
între oameni au cucerit teren mereu 
mai larg pe toate continentele.

In dezvoltarea cooperației mondia
le, un rol de seamă îl deține Alianța 
Cooperatistă Internațională, organiza
ție care anul acesta împlinește 75 de 
ani de existență. Afiliind peste 
593 000 cooperative, de toate tipuri
le, din 60 de țări ale globului, cu un 
număr de peste 255 milioane membri 
cooperatori, Alianța Cooperatistă In
ternațională are largi posibilități de 
a contribui la realizarea marilor as
pirații ale omenirii către pace, pro
gres economic și social, prin promo
varea ideilor cooperatiste, a dezvoltă
rii relațiilor economice și a colaborării 
între organizațiile cooperatiste.

După cum se știe, cooperația de 
consum și cooperația meșteșugăreas
că din țara noastră, ca membre ale 
Alianței Cooperatiste Internaționale, 
participă intens la activitatea acestei 
organizații. Cei peste 7 milioane de 
membri — mai mult de o treime din 
populația țării — cît reunește coope
rația de consum din România, ca și 
cei peste 200 mii de membri asociați 
în cooperativele meșteșugărești, au 
întîmpinat această zi, devenită o ma
nifestare tradițională de solidaritate 
a cooperatorilor din întreaga lurpe, 
cu întregul lor potențial pus în slujba 
progresului și înfloririi patriei.

Intreținînd și dezvoltând legături de 
colaborare și schimburi de experien
ță cu organizații cooperatiste din nu-

Instantaneu estival la Predeal. 
Și în acest sezon, cunoscuta 
stațiune și-a primit oaspeții... la 

înălțime

(Foto : Gh. Vințilă)

participăm la întrecerea 
între brigăzi. Avem mari 
șanse să cîștigăm întrece
rea.

— Șanse, în sensul de 
„noroc"?

— A, nu. Sînt băieți 
foarte buni, foarte pri- 
cepuți și serioși... Șanse, 
la noi, înseamnă muncă. 
Dacă vom fi uniți într-o 
brigadă atunci ne punem 
mai ușor de acord efortul.

Organizarea, disciplina
rea efortului, subordona
rea lui unui scop precis, 
iată din ce se constituie 
forța acestor brigăzi de 
tineri.

Traiectorii umane, tra
iectorii profesionale, tra
iectorii morale în care ti
nerețea vîrstei și a spiri
tului se împletește strîns 
cu maturitatea răspun
derii. în constelația de 
lumină a Porților de Fier, 
sub imboldul efortului, al 
disciplinei, al educației 
comuniste, se definesc ca
ractere puternice. 

meroase țări, organizațiile coopera
tiste din România își aduc și pe a- 
ceastă cale contribuția la întărirea 
prieteniei și înțelegerii reciproce in
tre popoare. Volumul operațiunilor 
de schimb de mărfuri al cooperației 
de consum, cu organizații din alte . 
țări, a crescut în acest an cu 8,1 la 
sută față de anul precedent și cu 35,4 
la sută față de anul 1965. Numărul 
țărilor cu ale căror organizații coo
peratiste, cooperația de consum din 
România are relații de schimb s-a 
dublat numai în decurs de 5 ani 
(1965—1970). Totodată, a crescut con
tinuu preocuparea și pentru utiliza
rea altor forme de colaborare econo
mică intercooperatistă pe bază de re
ciprocitate.

Spiritul de solidaritate Internațio
nală își găsește o expresie grăitoare 
și prin ajutorul dat recent de nu
meroase organizații cooperatiste din 
alte țări Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Consum din România pen
tru recuperarea importantelor pagu
be materiale pricinuite unităților 
noastre de calamitățile naturale ce 
s-au abătut asupra unor întinse zone 
ale țării. Cooperatorii din România le 
aduc acestora, și pe această cale, 
mulțumirile lor. Ei își reafirmă ho- 
tărîrea de a susține activ ideea lăr
girii și întăririi continue a mișcării 
cooperatiste, a dezvoltării legătu
rilor de colaborare între organi
zațiile cooperatiste din lume, indi
ferent de orânduirea socială a țări
lor în care acestea își desfășoară ac
tivitatea. In acest sens, CENTROCOOP 
alături de UCECOM acționează pe - 
tru strângerea legăturilor și dezv<~ 
tarea schimburilor economice și de 
experiență cooperatistă, promovînd 
forme și metode de colaborare și 
cooperare tehnico-economică, pe baza 
avantajului reciproc, pentru o mai 
bună cunoaștere și apropiere între 
popoare, în concordanță cu interesele 
generale ale destinderii și păcii în 
lume.

Ion SMEDESCU 
Secretar general 
al CENTROCOOP

Produse noi la 

„I.S.C.L." - Galați 
ti' 
1 1 

La întreprinderea de sîrmă, 
cuie șl lanțuri din Galați a- 
menajatâ și modernizată, în 
ultima vreme, corespunzător 
desfășurării proceselor tehno
logice și cerințelor de fabri
cație specifice celor trei ti
puri de produse principale — 
sîrmă trefilată din oțel, cuie 
din sîrmă de oțel, lanțuri in
dustriale și navale — se obțin 
22 sortimente, mult solicitate. 
De aici se livrează spre bene
ficiari sîrmă lucioasă, sîrmă 
mată, sîrmă neagră și zincată 
moale din oțel, precum și 
sîrmă neagră rebobinată, pen
tru mașini de balotat paie, 
sîrmă pentru șuruburi și ni
turi. Întreprinderea gălățeană 
mai furnizează bare trase din 
oțel carbon, oțel rotund cali
brat, ce se livrează în colaci, 
o largă gamă sortimentală de 
cuie din sîrmă de oțel — pen
tru construcții, ambalaje etc. 
— lanțuri navale și lanțuri in
dustriale de uz general, 
scurte și lungi, calibrate și 
necalibrate, cu diametrul de 
diferite dimensiuni. .

CURSURI

DE INSTRUIRE 

PENTRU
CULTIVATORII 

AMATORI
La terma Mogoșoaia (șo

seaua Odăile nr. 6, sectorul 8, 
București) se organizează 
cursuri lunare de instruire a 
cultivatorilor amatori de ciu
perci comestibile. Cererile de 
înscriere la aceste cursuri ini
țiate de Institutul de cercetări 
pentru legumicultură și flori- 
cultură se primesc pînă la 
data de 15 a fiecărei luni. 
Pentru lămuriri suplimentare, 
doritorii se pot adresa la te
lefon 33 09 61.

1
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ECOURI LA CHEMAREA COOPERATORILOR

DIN TELEORMAN
în telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către COMITETUL JUDEȚEAN 
DE PARTID CLUJ se spune : Țăra
nii cooperatori, lucrătorii din între
prinderile agricole de stat și produ
cătorii din zona necooperativizată, 
din județul Cluj, se alătură chemă
rii cooperativelor agricole din jude
țul Teleorman cu hotărîrea de a 
nu-și precupeți eforturile în sporirea 
producției agricole și creșterea con
tribuției la fondul centralizat al sta
tului. Deși în județul nostru mai 
multe unități agricole au avut de su
ferit de pe urma stihiilor ngturii, 
unindu-și eforturile în vederea recu
perării pagubelor provocate de gre
lele încercări prin care au trecut 
unele zone din țara noastră, unitățile 
agricole care nu au fost lovite de 
calamități, cooperatorii și producă
torii din zona necooperativizată a 
județului nostru se angajează să li
vreze peste plan, la fondul central, 
în anul 1970, următoarele cantități de 
produse agricole : 570 tone carne,
3 500 hl lapte de vacă, 250 hl lapte de 
oaie, 600 mii ouă și 1200 tone fin, 
în vederea ajutorării județelor care 
au avut de suferit în urma calami
tăților naturale.

Conștienți fiind că orice produs 
vîndut în plus statului contribuie la 
o mai bună aprovizionare a popu
lației și în același timp aduce veni
turi suplimentare, se vor livra la 
sortimentele de toamnă 400 tone le
gume peste plan.

Țărănimea și muncitorii din între
prinderile de stat din județul Cluj 
sînt ferm hotăriți să muncească din 
zori și pînă în noapte, să dea cea 
mai mare atenție calității lucrărilor. 
Se vor executa la timp și de bună 
calitate toate lucrările de întreținere 
și recoltare a culturilor, printr-o mai 
bună organizare a muncii și folosirea 
rațională a mijloacelor mecanizate.

Pentru sporirea producției din 
sectorul creșterii animalelor, vom lua 
toate măsurile în vederea asigurării 
bazei furajere necesare. Se vor re
colta la timp toate furajele cultiva
te și naturale și se vor însiloza can
tități sporite de nutrețuri.

Obiectivele mari ce stau în fața 
agriculturii județului s-au materia
lizat în chemarea lansată de confe
rința organizației județene de partid, 
prin care ne-am angajat să depășim 
producția la principalele culturi și să 
livrăm peste prevederi, la fondul 
central, cantități sporite de grîu, po
rumb, sfeclă de zahăr, legume, lap
te, carne, ouă, struguri și fructe — 
se spune, între altele, în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DE 
PARTID TIMIȘ, Condițiile natura
le cu totul neobișnuite din acest an, 
cantitățile excesive de precipitații 
căzute, la care s-au adăugat inun
dațiile din lunile mai-iunie, au dus 
la băltirea și inundarea unei supra
fețe de peste 100 000 ha. Pentru a redu
ce pe cît posibil daunele cauzate de ca
lamități, la indicația și sub conducerea 
comitetului județean de partid, orga
nele agricole și conducerile de unități 
agricole au luat o serie de măsuri 
pentru prevenirea extinderii calami
tăților, precum și pentru identificarea 
de noi resurse suplimentare de pro
ducție. Au fost luate măsuri de eva
cuare a apelor și de reamplasare a 
culturilor după importanța lor pentru 
economia națională, s-au redistribuit 
unele sarcini de plan între unități. S-a 
schimbat sortimentul de hibrizi du
bli, înlocuindu-se cei tardivi cu hi
brizi timpurii și extratimpurii și s-au 
asigurat semințele necesare pentru 
reînsămînțări. S-au repartizat sarcini

E G □ O ti ■■■■■■■■
(Urmare din pag. I) 

situată reducerea ponderii lucrări
lor de construcții-montaj m struc
tura investițiilor. în urma măsurilor 
întreprinse, se scontează că, în vii
torul cincinal, pe ansamblul econo
miei ponderea cheltuielilor pentru 
achiziționarea de utilaje, în totalul 
fondurilor de investiții, va crește 
pînă la 48,2 la sută, ceea ce repre
zintă un salt important față de ac
tualul nivel de 40,7 la sută. în <‘e 
privește investițiile industriale, pon
derea lucrărilor de construcții-mon
taj a scăzut de la 46,7, cît a fost în 
1965, la 44,8 la sută in 1969. urmind 
ca diminuarea lor să continue an de 
an, iar în 1975 să atingă un nivel de 
35,6 la sută. Este de la sine înțeles 
că ministerele, centralele, unitățile, 
economice au datoria să ia toate mă
surile pentru diminuarea substan
țială a cheltuielilor de construcții; 
montaj. în această direcție, sarcini 
deosebite revin institutelor de pro
iectare. Proiectanții vor trebui să a- 
dopte soluțiile constructive cele mal 
simple, să elimine cu hotărîre exa
gerările care s-au manifestat pînă 
acum în realizarea unor obiective de 
investiții, să asigure cheltuirea fon
durilor de investiții îndeosebi pen
tru achiziționarea de mașini, utilaje 
și instalații. în nici un eaz nu tre
buie să se mai repete asemenea si
tuații ca aceea întilnită, bunăoară, la 
Fabrica pentru elemente de automa
tizare din București, unde volumul 
mașinilor și utilajelor reprezintă 
doar 31 la sută din valoarea lucrări
lor.

Iată de ce este necesar să se ac-, 
ționeze insistent pentru ca viitoa
rele construcții să fie strict dimen
sionate în funcție de .nevoile tehnolo
gice, detaliile arhitectonice trebuind 
să fie cît mai simple, fără finisaje 
costisitoare ; suprafețele utile vor 
trebui să ocupe pînă la 75—80 la 
sută din suprafața totală, amplasa
rea instalațiilor în aer liber fiind 
recomandată cu prioritate la insta
lațiile tehnologice automatizate. O 
rezervă de diminuare a ponderii lu
crărilor de construcții-montaj rezidă 
în reducerea la maximum a supra
fețelor auxiliare care se construiesc 
în uzine. Este anormal și ineficient, 
4e exemplu, modul în care s-a ela
borat proiectul pentru secția de ba- 

suplimentare de culturi duble la po
rumb, legume și plante de nutreț, 
luîndu-se măisuri pentru impulsio
narea ritmului lucrărilor agricole. Pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui, prin însămînțarea unor suprafețe 
suplimentare de legume, în cultură 
succesivă, sînt condiții de realizare 
a angajamentelor inițiale de a obține 
5 520 tone și a angajamentului su
plimentar care prevede încă 1150 
tone. In întreprinderile agricole de 
stat, angajamentele de depășire a 
planului se vor realiza pînă la sfîrși- 
tul anului ; se vor livra la fondul 
central peste prevederi 1 000 tone 
carne, din care 570 tone carne de 
porc, 7 300 hl lapte și 750 mii ouă.

în telegrama COMITETULUI JU

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

DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se spune : In contextul ac
țiunilor de mare amploare ce se 
desfășoară pe tot cuprinsul patriei 
noastre pentru dezvoltarea economiei 
naționale și înlăturarea efectelor 
provocate de furia apelor, țărănimea 
cooperatistă, toți lucrătorii de pe o- 
g'oarele județului Caraș-Severin, își 
sporesc eforturile în vederea reali
zării și depășirii sarcinilor planifi
cate și a angajamentelor asumate, 
întreaga țărănime din județul nos
tru a primit și a dezbătut cu însu
flețire chemarea lansată de către 
cooperatorii din județul Teleorman 
pentru sporirea eforturilor în scopul 
realizării și depășirii producției a- 
gricole vegetale și animale, angajin- 
du-se să producă și să livreze sta
tului, peste prevederile planului, 400 
tone cartofi, 1500 tone legume, 100 
tone struguri, 500 tone fructe, 200 
tone carne, 1,5 milioane ouă și 1000 
tone furaje. Comitetul județean de 
partid Caraș-Severin, exprimînd 
voința unanimă a tuturor lucrători
lor de pe ogoare, asigură Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu toată energia pen
tru îndeplinirea angajamentelor lua
te, convinși fiind că prin aceasta ne 
vom aduce contribuția ia înfăptuirea 
politicii partidului nostru de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Cu multă însuflețire și viu intere» 
a primit țărănimea cooperatistă din 
județul Bistrița-Năsăud chemarea 
cooperativelor agricole din județul 
Teleorman, pentru desfășurarea unei 
activități susținute, în scopul reali
zării și depășirii producției agricole 
animale șl vegetale — se arată, în
tre altele, în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN DE PARTID BIS- 
TRIȚA-NASAUD. Sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român, a Comitetului său Central 
în frunte cu dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, care în 
clipele de grea cumpănă pentru țara 
noastră v-ați aflat în mijlocul cetă
țenilor afectați de calamități, țără
nimea cooperatistă din județul Bis
trița-Năsăud a depus și continuă să 
depună eforturi pentru înlăturarea 
distrugerilor provocate de Inundații, 

chelită de pe lîngă întreprinderea 
„Electroaparataj" din București ; din 
întreaga suprafață construită, 43 la 
sută este rezervată pentru fabrica
ție, tot atita pentru magazii și 16 la 
sută pentru circulație. Utilajele o- 
cupă 15,4 la sută din suprafața de 
producție și 6,6 la sută din supra
fața totală ; hala are o Înălțime 
foarte mare, utilajele ocupînd 4,4 la 
sută din volumul secției de fabrica
ție și 2 la sută din volumul total 
construit. Pardoselile sînt executate

Eficacitatea economică 
a investițiilor

atît în hala de producție cît și la 
magazie din mozaic. Sînt exagerări 
care depășesc orice măsură, care sfi
dează ideea de economicitate.

Un criteriu Important de efi
ciență îl reprezintă indicatorul ,.in
vestiția specifică pe tona de produc
ție realizată". în acest domeniu s-au 
obținut rezultate importante atît în 
industria metalurgică și chimică, în 
industria construcțiilor de mașini, în 
industria îemnului, cît și în indus
tria ușoară și alimentară. Ca urmare 
a introducerii progresului tehnic, a 
perfecționării metodelor de proiec
tare și de execuție a lucrărilor pe 
șantier, volumul de investiții rapor
tat la tona de produs a scăzut con
tinuu. Astfel, la instalația de polie
tilenă de la Combinatul petrochimic 
Pitești, pusă în funcțiune în anul 
1970, investiția specifică a scăzut Ia 
8 300 lei/tona, față de 10 500/tona, 
cît s-a realizat la instalația similară 
de la Combinatul petrochimic Plo
iești, dată In funcțiune In 1965. 

pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe 1970. Răspunzînd 
chemării lansate de consiliul Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție Teleorman, cooperati
vele agricole din județul Bistrița- 
Năsăud s-au angajat să producă și 
să livreze statului în acest an peste 
plan 250 tone carne de bovine, 30 
tone carne de porc și 200 hl lapte de 
oaie, iar membrii cooperatori vor 
contribui în plus cu 2 000 hl lapte 
de vacă, 141 hl lapte de oaie și 
20 000 ouă. De asemenea, pentru în
trajutorarea unităților puternic a- 
fectate de calamități, se va constitui 
un fond de furaje fibroase de 200 
tone. Pentru folosirea mai rațională 
a pămîntului, în scopul obținerii u- 
nui volum mai mare de produse, vom

însămînța în cultură dublă 30 ha le
gume și 4 000 ha culturi furajere.

Conștienți de răspunderea și sar
cinile pe care le avem în față, asi
gurăm conducerea partidului nostru, 
pe dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu întreaga noastră pricepere, 
pasiune și dăruire pentru a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin pentru realizarea și depășirea 
producției agricole vegetale și ani
male, pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de către cel de-al X-lea (jrps d! P P R

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE 
SATU-MARE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE a tri
mis o telegramă în care se arată, in
tre altele : Județul Satu-Mare, deși 
greu lovit de calamitățile provocate 
de revărsarea rîurilor Someș, Crasna, 
Tur și a afluenților lor, țăranii coo
peratori sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid — profund 
recunoscători față de grija deosebită 
și de ajutorul concret primit din par
tea conducerii de partid și de etat, 
a oamenilor muncii din întreaga țară, 
au depus și depun eforturi maxime 
pentru refacerea distrugerilor provo
cate de Inundații, în scopul desfășu
rării cît mai normale a procesului de 
producție în cooperativele agricole. 
Sub conducerea comitetului județean 
de partid, vom continua acțiunea de 
ajutorare a cooperativelor agricole lo
vite greu de furia apelor prin mobi
lizarea tuturor unităților cooperatiste 
la redresarea situației .economice, la 
refacerea adăposturilor distruse, asi
gurarea efectivelor de animale și 
completarea bazei furajere. Oamenii 
muncii de pe ogoarele județului nos
tru — români, maghiari, germani — 
analizînd cu deplină răspundere Re
sursele de creștere a producției agri
cole vegetale și animale, își exprimă 
hotărîrea de a munci cît mai mult, din 
zori și pînă noaptea, pentru a smulge 
pămîntului, în situația deosebită crea
tă de inundații, tot ceea ce este posi
bil de obținut.

Ca urmare, ne propunem să vin
dem la fondul central al statului, 
peste prevederile planului :

— din producția cooperativelor a- 
gricole următoarele produse : carne 
total 300 tone, din care : bovine 200 
tone, ovine 100 tone, ouă pentru con-
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Practica a dovedit că eficiența in

vestițiilor poate crește simțitor în 
condițiile diminuării duratelor de e- 
xecuție a lucrărilor. Este lesne de 
sesizat acest aspect in cazul insta
lației de fibre melana de la Săvi- 
nești de 10 000 tone/an pusă în func
țiune anul acesta, după numai 20 de 
luni de la începerea lucrărilor, față 
de o instalație similară cu capacita
tea de 5 000 tone/an, a cărei con
strucție a durat 48 de luni. Pentru 
ca asemenea bune rezultate să devină

o oonstantă în realizarea programului 
de investiții, conducerea partidului a 
recomandat trecerea cu hotărîre la 
elaborarea și folosirea proiectelor tip. 
în timp ce în țara noastră gradul de 
utilizare a proiectelor tip in indus
trie este de numai 38 la sută, in alte 
țări acest nivel a atins 60 la sută. 
In baza unor calcule făcute în acest 
an, au fost stabilite nivelurile care 
trebuie să fie atinse în domeniul fo
losirii proiectelor tip pentru fiecare 
ramură industrială în parte. Acestea 
trebuie să se ridice în perioada 1970— 
1975 la 35 la sută în industria meta
lurgică și cea a construcțiilor de ma
șini, la 45 la sută în construcțiile agri
cole și alimentare și 80—90 la sută în 
oonstrucția de locuințe.

Mecanizarea lucrărilor de construc- 
m constituie, de asemenea, o cale 
Importantă pentru creșterea eficien
ței economice a investițiilor. Pe une
le șantiere, dacă ne orientăm după 
rezultatele din primul trimestru al 
acestui an, nivelul de mecanizare

sum 150 mii bucăți, fructe 500 tone, 
cartofi timpurii 2 000 tone ;

— din producția cooperativelor a- 
gricole, peste planul acestora și din 
produsele ce revin pentru normele 
convenționale din unitățile care nu 
au suferit de inundații, următoarele 
produse : grîu 500 tone, porumb 100 
tone, floarea-soarelui 100 tone, fructe 
200 tone.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către COMITETUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R. se arată : 
Excesul de umiditate provenit în 
urma ploilor torențiale și a inunda
țiilor din lunile mai și iunie a afectat 
grav și producția agricolă a județului 
Covasna pricinuind pagube în valoare 
de 20 milioane lei.

Mobilizați de organele și organiza
țiile de partid, membrii cooperatori 
și-au sporit eforturile pentru recupe
rarea pagubelor pricinuite de inun
dații. Plenara U.J. C.A.P. a analizat 
cu un înalt simț de răspundere sar
cinile care revin cooperativelor agri
cole de producție și cooperatorilor, 
hotărind să suplimenteze angajamen
tele inițiale cu importante cantități 
de produse agricole. Sporirea efortu
rilor țăranilor cooperatori se concre
tizează în hotărîrea lor de a supli
menta planul de livrare la fondul 
central al statului cu 550 tone grîu 
și secară peste angajamentul inițial. 
Prin asigurarea unor furaje de cali
tate superioară, printr-o îngrijire și 
hrănire corespunzătoare a animale
lor, va crește producția animalieră, 
permițînd suplimentarea planului 
inițial de livrare la fondul central al 
statului cu 2 000 hl lapte de vacă, 100 
tone carne de bovine și 100 tone 
carne de porc.

La uzina de țevi „Republica" din Capitalâ, livrarea unor produse de bunâ 
calitate ocupâ un loc de prim ordin în preocupările colectivului. în acest 
scop, cum se vede în fotografie, se acordă o mare atenție finisării țevilor 

din oțel Foto : Gh. Vințilă
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este foarte scăzut. La lucrările hidro
tehnice de la Jilău, bunăoară, acesta 
nu reprezintă debit 28 la sută din vo
lumul total al lucrărilor. Carențele 
care se mențin în domeniul mecani
zării lucrărilor determină implicit și 
o scăzută productivitate a muncii. 
Cît de mari sînt rezervele din acest 
punct de vedere o demonstrează exe
cuția a două mari hoteluri pe litoral, 
„Terra" la Neptun și „Flamengo" la 
Eforie-sud. Durata de execuție în 
cazul primului hotel cu o capacitate 

de 660 locuri a fost stabilită pentru 
maximum 4 luni, in timp ce cel de-al 
doilea hotel cu numai 420 de locuri 
este preconizat să fie construit în 9 
luni. Execuția rapidă și soluțiile con
structive folosite, înalta productivita
te, au permis în cazul primului hotel 
reducerea costului investiției pe pat 
cu circa 30 la sută în comparație cu 
hotelul „Flamengo". Este limpede ce 
eficiență sporită se poate obține a- 
tunci cînd proiectarea și execuția sînt 
realizate la nivelul posibilităților teh
nicii moderne.

Atingerea rapidă a parametrilor 
proiectați se detașează ca o sarcină 
centrală a planului de investiții. în 
această direcție, ca urmare a preocu
părilor existefite, majoritatea noilor 
obiective industriale au reușit să a- 
tingă parametrii proiectați în timpul 
normat, iar unele dintre ele chiar 
înainte de termen. Secția de sîrmă 
zincată de la uzina de sîrmă Buzău, 
de exemplu, a realizat indicatorii

NOUL SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

Rezultatele sînt net pozitive, 
dar metodologia mai poate 

fi îmbunătățită
Au trecut șase luni de la generali

zarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor 
în industria constructoare de mașini. 
Rezultatele obținute în acest răstimp, 
în unitățile Grupului nostru de uzine 
pentru aparataj și mașini electrice din 
Craiova, confirmă pe deplin că noul 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor au exercitat o influență fa
vorabilă asupra îndeplinirii obiecti
velor planului, asupra ridicării pe o 
treaptă superioară a eficienței în
tregii activități economice. Astfel, 
în primul semestru al anului, deși 
unitățile grupului au întîmpinat unele 
greutăți în aprovizionarea tehnico- 
materială, în cooperarea cu alte u- 
zine, principalele sarcini ale planu
lui au fost depășite.

Colectivele unităților noastre s-au 
convins că noul sistem de salarizare 
asigură o reflectare mai fidelă în ni
velul veniturilor a rezultatelor efec
tive obținute în producție. Acest lucru 
este facilitat de creșterea impor
tantă a ponderii salariului tarifar 
în cîștigul total al salariaților. 
La Uzina „Electroputere", din cadrul 
grupului, ponderea salariilor ta
rifare atingea înainte doar 75—79 
la sută din totalul cîștigurilor. 
Acum,, ponderea salariului tari
far in ciștigul total a atins, în 
medie, 90 la sută, creindu-se astfel 

proiectați în cursul trimestrului I a.c. 
în loc de trimestrul IV cum s-a pre
văzut inițial, la secția motoare de la 
uzinele „23 August" din Capitală, prin 
atingerea parametrilor cu un trimes
tru înainte de termen s-au realizat 
suplimentar 65 bucăți motoare.

Cu toate progresele de pînă acum, 
în acest domeniu se manifestă încă 
unele neajunsuri care fac ca eficiența 
utilizării fondurilor de investiții să 
nu fie cea dorită și pe deplin posibil 
de atins. Pentru înlăturarea deficien
țelor care mai persistă în activita
tea de investiții conducerea partidu
lui și statului a Inițiat măsuri de 
natură să determine îmbunătățirea 
radicală a modului de fundamentare 
a proiectelor de investiții și ridicarea 
continuă a nivelului calitativ al ac
tivității în domeniul proiectării și 
executării construcțiilor. Aceste o- 
blective le are în vedere legea pri
vind organizarea, planificarea și exe
cutarea investițiilor care precizează 
îndatoririle și răspunderile ministe
relor și organelor de sinteză econo
mică, ale centralelor industriale, ale 
întreprinderilor, organizațiilor de pro
iectare și de construcții-montaj, ale 
furnizorilor de utilaje și materiale, 
precum și ale celorlalți factori.

Sînt demne de amintit, de aseme
nea, măsurile preconizate în legătu
ră cu exercitarea unor atribuții lăr
gite de către ministere, centrale și 
întreprinderi în ce privește aproba
rea documentației tehnice și execuția 
unor lucrări de investiții. O aseme
nea orientare este cu atît mai nece
sară cu cît și în viitor creșterea efi
cienței economice a investițiilor va 
constitui factorul cu pondere hotărî- 
toare în dinamismul economiei na
ționale. Este posibil să scontăm pe 
o creștere a eficienței economice, în- 
trucît au fost create condițiile ca fie
care întreprindere, centrală și minis
ter în jjarte să poată interveni cu 
eficacitate în această direcție.

în anii construcției socialiste s-a 
cîștigat o experiență bogată în dome
niul investițiilor, a crescut calificarea 
și măiestria muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor care lucrează în ra
mura construcții-montaj, au fost 
create condițiile de planificare și or
ganizare care să asigure realizarea la 
timp și cu o înaltă eficiență a Impor
tantelor prevederi din viitorul plan 
cincinal in domeniul investițiilor. 

condiții favorabile de stimulare a sa
lariaților pentru îndeplinirea integra
lă a sarcinilor, ca și pentru ridica
rea calificării profesionale, în vede
rea promovării în categorii de sala
rizare și funcții de încadrare superi
oare.

Desigur, ca să menținem o pon
dere ridicată a salariului tarifar în 
cîștigul total a trebuit să îmbunătă
țim munca de normare, să extindem 
normețf cu motivare tehnică. încă 
din perioada de pregătire a aplică
rii noului sistem de salarizare, in 
cadrul uzinei „Electroputere" au 
fost verificate și reactualizate un 
număr de 140 normative la munca 
In acord și 80 de normative la mun
ca în regie, care pe parcurs se do
vediseră depășite. Paralel cu aceas
ta, au fost elaborate alte 30 norma
tive noi pentru munca în acord și 
15 normative pentru munca în re
gie. Punînd în concordanță normele 
de muncă cu condițiile tehnice și 
organizatorice concrete de lucru, s-a 
creat posibilitatea reducerii manope
rei specifice, față de manopera con
sumată în anul trecut, la toate pro
dusele din profilul uzinei. La o lo
comotivă Diesel electrică de 210Q 
CP, bunăoară, consumul de manope
ră a fost redus cu peste 5 550 ore 
normă, la locomotiva electrică de 
5100 kW — cu 10 367 ore, la moto
rul de tracțiune LDE — cu 200 ore, 
iar la generatorul principal LDE cu 
675 ore. Și lista de exemple ar pu
tea continua.

Stabilirea unor norme de muncă 
științific fundamentate, care țin sea
ma de timpul real necesar pentru 
efectuarea luorărilor, a permis, tot
odată, utilizarea mai bună a capaci
tăților de producție, a mașinilor-u- 
nelte, Realizarea unei productivități a 
muncii ridicate. în șase luni, planul 
productivității muncii a fost îndepli
nit în proporție de 100,5 la sută, ob- 
ținîndu-se față de realizările perioa
dei corespunzătoare din anul trecut 
un spor de 14,6 la sută. Nemijlocit a 
crescut și salariul mediu, acesta 
fiind cu peste 9 la sută superior față 
de nivelul atins în aceeași perioadă 
a anului trecut.

în perioada de aplicare experi
mentală a noului sistem de salariza
re, au apărut însă unele anomalii și 
neclarități care se cer elucidate cît 
mai repede. Este vorba, în primul 
rind, de inexistența unei diferențieri 
satisfăcătoare între salarizarea anu
mitor meserii care prezintă un grad 
de dificultate și complexitate diferit. 
Bunăoară, judecind după specificul 
grupului nostru de uzine, deși mun
ca strungarului, a frezorului și recti
ficatorului este mai Complexă și cere 
un grad de pregătire profesională mai 
ridicat și un consum mai mare de 
energie, aceștia au aceeași încadrare 
în' categorii și trepte ca și lăcătușii ce 
lucrează în acord sau regie, primesc 
același salariu tarifar orar de înca
drare, fără a exista vreo diferențiere 
în rețeaua tarifară. în afară de aceas-

Specialiști din Ministerul Muncii 
răspund în continuare la întrebările 
adresate de cititorii ziarului 
„Scînteia" :

— Cum se calculează — Întreabă 
Nineta Stănescu, proiectant prin
cipal la Institutțil de Studii și 
proiectări agricole din Capitală —

, ciștigul mediu realizat anterior a- 
plicării noului sistem de salarizare 
in cazul celor care au avut conce
diu medical (de boală, de naștere, 
pentru îngrijirea copilului) o pe
rioadă mai mare de timp ? Care 
este forma legală pentru calcula
rea ciștigului, care să folosească 
ca bază pentru stabilirea încadră
rii in vederea aplicării noului 
sistem de salarizare și majorarea 
salariilor ?

— După cum este cunoscut, o dată 
cu aplicarea experimentală a noului 
sistem de salarizare se acordă tuturor 
salariatilo.r o majorare de salarii. 
Cota de majorare a fost stabilită di
ferențiat pe ramuri și activități. .

Majorarea salariilor se realizează 
in primul rind prin încadrarea în 
noile salarii tarifare majorate, pre
cum și prin acordarea sporului de 
vechime pentru activitate neîntrerup
tă în aceeași unitate, spor introdus 
o dată cu noul sistem de salarizare 
în toate ramurile.

La salariile tarifare ale persona
lului tehnic-administrativ sînt stabi
lite la aceeași funcție un număr de 
gradații ce se acordă în raport cu 
aptitudinile personale și cu contri
buția adusă la realizarea sarcinilor 
unităților în care activează personalul 
care ocupă asemenea funcții.

Gradațiile fiind un element nou al 
sistemului de salarizare, la aplicarea 
acestui sistem acordarea gradațiilor 
se face în funcție de calitățile dove
dite pînă la data respectivă de către 
salariați, calități care de regulă se 
reflectau în cîștigurile realizate ante
rior.

în situația cînd un angajat a lipsit 
o perioadă mai mare de timp, a- 
proape doi ani, ca în cazul relatat, 
pentru perioada respectivă primind 
ajutor de boală,, indemnizația pentru 
concediu pre și post natal, reintegra
rea în muncă avînd loc o dată cu 
aplicarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în unitatea în 
care lucrează și, deci, neexistînd po
sibilitatea stabilirii salariului de refe
rință la care se aplica și majorarea 
salariului său, la fel ca pentru anga
jați! care au lucrat normal, în mod 
excepțional încadrarea în gradații se 
face în raport cu aptitudinile perso
nale și contribuția adusă la realiza
rea sarcinilor unității în care lucrea
ză. Se va ține totodată seama de 
nivelul ciștigului ce l-ar fi realizat in 

ta, se știe că munca strungarului sau 
a oricărui muncitor care lucrează pe 
mașini-unelte se poate norma mai 
științific, pe cînd la operațiile de lăcă- 
tușerie, de montaj etc. nu se poate 
spune că se pot elabora normative 
și norme tot așa de precise.

Din aceste considerente, apare ne
cesară diferențierea încadrării cel 
puțin a strungarilor față de restul 
meseriilor. Este o propunere pe care 
o supunem spre examinare foruri
lor de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministerul 
Muncii. Un motiv în plus pentru îm
bunătățirea în acest sens a încadră
rii unor muncitori din oonstrucția de 
mașini este și fluctuația ridicată la 
personalul care lucrează pe mașini- 
unelte. Dacă în momentul de față 
majoritatea Întreprinderilor duc lip
să de strungari sau frezori, una din 
cauze este și această insuficientă di
ferențiere a salarizării lor în compa
rație cu alte profesii.

încă o observație. Potrivit actualei 
metodologii, cîștigul mediu realizat 
de salariați este denaturat prin faptul 
că fondul de salarii se raportează la 
numărul mediu scriptic de salariați 
existent, care include șl pe cei care 
sînt în concedii medicale, concedii de 
maternitate, concedii fără salariu etc., 
cu toate că ei sînt plătiți din alte 
fonduri sau nu primesc salariu pen
tru timpul cît nu au lucrat. Totuși, 
în calculul ciștigului mediu se includ, 
în perioada raportată, numai pentru 
faptul că figurează în scriptele uni
tății. De aici și denaturarea corelației 
dintre productivitatea muncii și cîști
gul mediu. în această situație se poa
te întîmpla ca o unitate să lucreze 
bine, să realizeze volumul de produc
ție la nivelul planului și să se înca
dreze în fondul de salarii planificat, 
dar să nu-și realizeze productivitatea 
muncii planificată, denaturînd astfel 
și cîștigul mediu realizat.

Cred că pentru eliminarea acestui 
neajuns există o soluție — și anume : 
productivitatea muncii calculată după 
sistemul actual să rămînă numai ca 
un indicator statistic, pentru compa
rații la nivelul ramurii, al economiei 
naționale, iar întreprinderile să fie 
apreciate la indicatorul productivita
tea muncii determinată după metoda 
raportului între producția globală șl 
numărul mediu de salariați prezenți 
Ia lucru. Desigur, inclusiv absenții 
nemotivați și învoiți, de a căror in
fluență trebuie să se țină seama spre 
a se lua măsuri pentru întărirea dis
ciplinei în muncă.

Neîndoielnic, dat fiind timpul scurt 
care a trecut de la generalizarea ex
perimentării noului sistem de salari
zare, nu am avut posibilitatea să 
desprindem toate concluziile cuve
nite. în orice caz, el se dovedește 
viabil, stimulativ.

Nae TANASIE
Grupul de uzine 
pentru aparataj și mașini electrice 
din Craiova

cazul în care ar fi lucrat normal în 
această perioadă. Acest cîștig se de
termină, adăugind la vechiul salariu 
tarifar de încadrare un premiu sta
bilit, ținîndu-se seama de calitățile 
profesionale ale salariatului respec
tiv, în cadrul cotei medii de premie
re ce a fost aprobată pentru unitatea 
respectivă. La stabilirea acordării 
gradațiilor se va avea în vedere o 
justă corelare a salariului celorlalți 
angajați din compartimentul respec
tiv.

Un muncitor de la Combinatul 
de pielărie și incălțăminte-Clu) 
solicită să i se explice modul de 
calcul al ponderii salariului tarifar 
din salariul total. El exprimă, tot
odată, părerea că indemnizațiile 
pentru concediile de odihnă nu 
constituie adaosuri la salariile ta
rifare de încadrare și nu afectează 
salariul total realizat pentru tim
pul efectiv lucrat și ca atare nu 
trebuie să fie luat în calcul cînd 
se stabilește ponderea salariului 
tarifar din salariul total realizat.

Pentru a stabili ponderea salariu
lui tarifar în totalul salariului unui 
angajat se impune în primul rind 
necesitatea stabilirii celorlalte ele
mente din care se compune salariul 
total.

După cum este cunoscut, noul sis
tem de salarizare in curs de experi
mentare generalizată a prevăzut in
cluderea în salariul tarifar a celei 
mal mari părți din adaosurile varia
bile ce se plăteau în cadrul vechiului 
sistem de salarizare, ceea ce a con
dus la creșterea substanțială a sala
riilor tarifare și, ca atare, a ponderii 
lor în salariul total.

în acest fel, In noul sistem, sala
riul total este compus de regulă din 
salariul tarifar, sporul ce se acordă 
pentru activitate neîntreruptă în a- 
ceeași Întreprindere — spor introdus 
prin noul sistem în toate ramurile și 
activitățile — sporul ce se plătește 
celor care lucrează în condiții vătă
mătoare și periculoase de muncă, 
sporul de acord realizat de muncito
rii in acord care-și depăși’c normele, 
sporul pentru munca de noapte etc. 
Creșterea substanțială a salariilor ta
rifare conduce, așa cum este cunos
cut, la creșterea ponderii salariului 
tarifar de la circa 75—80 la sută la 
circa 90 la sută.

în ce privește indemnizația de con
cediu, indemnizație ce reprezintă me
dia salariului realizat in ultimele 12 
luni înainte de plecarea în concediu, 
evident că nu poate fi considerat a- 
daos Ia salariul tarifar, deoarece cu
prinde în primul rind salariul tarifar 
realizat in perioada de referință, pre
cum și media adaosurilor realizata în 
acea perioadă.
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5 Numai cu trei ani in urmă 
„bilețelul norocos" aducea 
sau nu candidatului la exa
menul de stat diploma uni
versitară. Formula aceasta 
de examen final, bazată pe 
cîteva întrebări întâmplă
toare, a fost considerată pe 
drept cuvînt deficitară și în 
contextul general al perfec
ționării procesului instruc- 
tiv-educativ s-a recurs la 
cerința elaborării și susține
rii — potrivit specificului 
facultății — a unui proiect 
sau lucrare de diplomă. In 
ultimii doi ani au devenit 
lîcențlați, în urma susținerii 
cu succes a unor asemenea 
luarări, aproape 48 000 de 
tineri.

— Indiscutabil, examenul 
de diplomă și-a găsit o 
formulă mai bună, ne-a de
clarat prof. dr. ing. V. M. 
C'ătuneanu, decanul Fa
cultății de electronică și 
telecomunicații din Insti
tutul politehnic din Bucu
rești Numeroși absolvenți 
au realizat proiecte va
loroase, unele adevărate 
prototipuri industriale sau 
aparate care rămîn în dota
rea laboratoarelor institu
tului. Dar tot atît de adevă
rat este faptul că anumiți 
tineri au devenit tributarii 
unei iluzii, crezînd că prin 
noua formulă de examen 
s-a ușurat sarcina candida
tului eînd, de fapt, acesta 
trebuie să facă față unor 
exigențe crescute. Drept 
rezultat, lucrările unora sînt 
la un nivel scăzut, neintere
sante, lipsite de spirit de 
investigație, de originali
tate.

La această ultimă idee 
s-aîi referit șî numeroși 
dintre interlocutorii noștri 
din centrele universitare 
București, Cluj. Iași, Timi
șoara. Mal mult, s-a expri
mat părerea că anumite lu
crări, în ciuda unor titluri 
promițătoare, inedite, sînt 
de fapt simple compilații 
sau „împrumuturi" directe 
din autori publicați. După 
cum am fost informați, 
cadrele didactice au de
pistat cîteva asemenea ca
zuri chiar recent, lată ce 
scrie despre o asemenea lu
crare conf. dr. Pompiliu 
Mareea, de la Universitatea 
din București: Compilație 
total inabilă... metoda 
de „lucru" a candidatei 
M. P. constă în a lua o fra
ză dintr-un loc, o idee de 
altundeva, (uneori cu for
mulare cu tot) și în felul a- 
cesta ajunge să încropească

28 de pagini. Evident, lii- 
erarea trebuie respinsă.

Dar cum se desfășoară 
susținerea lucrărilor ? Dacă 
ținem seama de faptul că 
numai în sesiunile din 1968 
și 1969 au fost respinși a- 
proape 3 300 candidați, fie 
pentru lucrări sau proiecte 
necorespunzătoare, fie pen
tru răspunsuri neconcluden
te în fața comisiilor de e- 
xaminare, putem conchide 
că această examinare finală

să afirme Ia examenul de 
diplomă că „Ion Creangă 
a trăit în secolul al XVI- 
lea" ; numai așa se explică 
cum T. P. de Ia Facultatea 
de construcții Iași, ori O. I. 
de la Institutul de petrol, 
gaze și geologie București, 
n-au putut să ateste că po
sedă cunoștințe fundamen
tale de specialitate.

— Momentul susținerii 
lucrării de diplomă, ne spu
nea conf. dr. Sorin Statî, 
prodecan la Facultatea de

xigența la examenul de di
plomă.

Există însă și un alt as
pect al problemei, doar a- 
parent organizatoric. în zi
lele în care avea loc susți
nerea proiectelor sau lu
crărilor de diplomă ale pro
moției 1970, m-am aflat în 
sălile mai multor facultăți 
bucureștene, din Cluj, Timi
șoara și Iași. în vreme ce 
unele comisii de examene 
aveau de examinat pînă la 
14 candidați pe zi (la arhi-

LUCRAREA DE DIPLOMĂ

De la „bilețelul norocos11 
la un examen 
de prestigiu

«e desfășoară sub semnul 
unei îndreptățite exigențe. 
Revelator este și faptul că 
printre cei nereușiți s-au 
numărat și absolvenți bine 
cotați pe tot parcursul ani
lor de studiu.

— Situația e numai apa
rent paradoxală — aprecia 
conf. dr. Carol Hiilszky, 
de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie. Sînt 
studenți care clasifică dis
ciplinele de studiu în 
superioare și inferioare, 
importante și auxiliare, ne
cesare și facultative etc. 
Ocupîndu-se îndeosebi de 
primele, pot dobîndi în 
anii de studii note de per
formanță, neglijîndu-le pe 
celelalte, promovate cu me- 
dii-limită sau cu indul
gența profesorilor. Abia 
acum, la examenul de di
plomă, ele se „răzbună".

Intr-adevăr. Numai așa 
se explică nereușita lui Gh. 
V. (Craiova), care a putut

limbă și literatură română 
dig București, trebuie să se 
transforme în tot mal mare 
măsură într-o comunicare 
de idei reprezentative. Dar 
întrebările care li se pun 
candidaților sînt, uneori, de 
o manieră în care răspunsul 
pretins este departe de a 
indica măsura pregătirii au
tentice a celor chestionați. 
Din păcate, adesea nu se 
fac investigări de profun
zime în universul de cunoș
tințe generale ale candida
tului. Ca să iasă „teferi" din 
proba susținerii, anumiți 
candidați foiosesc chiar un 
șiretlic : lasă în cuprinsul 
lucrării pasaje sau capitole 
nerezolvate despre care 
sînt siguri că vor fi' între
bați. Pregătindu-le în mod 
expres, ei pot înșela, cîte o 
dată, prin „răspunsuri exac
te" pe membrii comisiilor 
de examene. Cred că nouă, 
cadrelor didactice, ne revi
ne obligația să sporim prin 
toate mijloacele posibile e-

tectură, de pildă,) altele, dg 
profil umanistic, trebuiau 
să examineze în aceeași u- 
nitate de timp 30—40 de 
candidați. Decalajul se răs- 
frînge, fără îndoială, a- 
supra profunzimii examină
rii. Un proiect de diplomă 
la arhitectură este susținut 
în minimum 45 de minute, 
în timp ce o lucrare de spe
cific umanistic bunăoară, da 
100—150 de pagini, se „sus
ține" în cîteva minute.

Firește, atunci cînd profe
sorii au în față un candidat 
a cărui activitate este bine 
cotată pe întreaga durată a 
studiilor și care .își susține 
lucrarea intr-un asemenea 
mod îneît nu ridică semne 
de întrebare asupra „pater
nității" textului prezentat, 
ei pot delibera fără ezitări, 
fără să mai insiste super- 
flu. în afara acestor situații 
însă, un lucru este cert : 
timpul de verificare a cu
noștințelor candidaților de 
la Institutele tehnice este

incomparabil mai avantajos 
față de cel al colegilor lor 
din lnvățămîntul univer
sitar, medico-farmaceutic, 
economic, artistic etc. Gă
sirea unei soluții de „echi
libru" apropiat ar exclude, 
pe viitor, aspecte care au 
dus, în unele cazuri, la for
malism.

Am Întrebat mai mulți 
candidați : „De cîte ori ați 
discutat cu cadrul didactic 
care v-a condus lucrarea ?“ 
— „De două-trei ori", au 
sunat răspunsurile. Anun
țarea temei, discutarea pla
nului, prezentarea unui ca
pitol redactat schițează con
ținutul celor 3 întâlniri.

— Fără o îndrumare per
manentă, pe etape, care să 
aibă în vedere urmărirea 
principalelor faze de reali
zare a unei lucrări — docu
mentare, redactare, ela
borare finală — șansele de 
suoces sînt minime, releva 
Nicolae Dima, director ge
neral-adjunct al Direcției 
generale a învățămîntului 
universitar. întâlnirile spo
radice, „de curtoazie", din
tre conducătorii științifici și 
studenți, caracterul efemer 
al îndrumării, suprasolicită
rile de ultimă oră sînt ca
rențe care prejudiciază 
conținutul examenului de 
diplomă, mult mai dificil 
în actuala sa formulă (sau 
cel puțin așa ar trebui să 
fie). Combătând la stu
denți acea optică după care 
diploma universitară se 
poate obține oricum, cu o 
lucrare oarecare, trebuie să 
ne pronunțăm și împotriva 
anumitor manifestări de 
dezinteres ale unor cadre 
didactice, care își asumă ro
lul de îndrumător. Dealt
fel, cred că în această a- 
titudine se concretizează o 
meteahnă mai profundă a 
ținutei universitare. în ul
timii ani, pe bună drepta
te, profesorii au devenit 
mai pretențioși la examene. 
Este cu totul firesc să ne 
întrebăm dacă aceste exi
gențe au fost anticipate de 
autoexigență profesorului la 
cursuri și seminarii, inclu
siv în îndrumarea elaboră
rii lucrării de diplomă. Cel 
puțin în acest ultim caz, 
cred că e încă mult loc de 
mai bine.

în prezent examenul final 
din școala superioară este 
învestit cu un binemeritat 
prestigiu. El se cere însă o- 
norat deopotrivă de candi
dați și de profesori.

Victor VIȘINESCU

cinema

r-

I
*

ț

*

) 
)

î 
)

)

ț

i
*

ț

i
ț

I
î 
ț 
ț

î

*

)

)

*

I
ț ț

J
L

Iepurele

era în altă

parte...

Ultimul număr al „României 
literare" însumează în paginile 
sale șî „Accente într-o discu
ție necesară" ale criticului Va- 
leriu Cristea. Cunoscînd înclina
ția exegetului spre analiza de 
finețe, ca și obiectivitatea dove
dită în unele luări de poziție 
anterioare, nu putem însă să nu 
remarcăm că opiniile exprimate 
nu-și află decît în parte adecva
rea necesară la exemplul discu
tat. Senzația că asiști la o vînă- 
toare în care criticul descarcă 
„focurile analitice" într-un punct 
în orice caz situat departe de 
locul în care se află iepurele 
pîndit se degajă pregnant Punc
tul de pornire al lui V. Cristea. 
drapat sub faldurile ocrotitoarei 
afirmații lovinesciene „singura 
pornografie în literatură este 
lipsa de talent" aplicat Ia volu
mul „Glorie" al Iui Matei Albas
tru (alias Gavril) nu-i scutit de 
riscurile erorii. Pledoaria lui Va- 
leriu Cristea pentru „foarte ta
lentatul" autor al „Gloriei" di
mensionează, unilateral profilul 
real al acestui volum ; versurile 
elogiate de exeget au desigur o 
vibrație lirică autentică și ten
siune emoțională, numai că... nu 
asupra lor s-au pronunțat criticii 
(deoarece nu ele constituie do
minanta plachetei) ci asupra al
tora, asupra versificațiilor șocan
te și teribiliste care abundă în 
carte.

Vrînd să-l absolve pe M. Al
bastru de acuzația de „licențiozi- 
tate" și „obscenitate", criticul 
construiește un raționament cu
rios. El susține că „o campanie 
împotriva pornografiei în litera
tură" trebuie ,„să aibă în vedere 
înțelesul dublu (pentru noi ca 
scriitori) al acestui cuvînt, de 
pornografie propriu-zisă și de 
lipsă de talent". Ce se poate des
prinde din această afirmație ? Că 
Matei Albastru neputând fi acu
zat de „lipsă de talent" scrie 
„pornografie propriu-zisă" ? Sau 
poate că poetul scrie pornografie 
pe care lipsa talentului o scu
ză ? Dilema e semnificativă.

Elogiile disproporționate adu
se tânărului autor nu ar fi putut 
fi însă susținute, dacă în însem
nările lui V. Cristea ar fi figurat 
șî versurile pe drept comentate 
defavorabil de critici. Este ceea, 
ce simte și semnatarul „accen
telor" care-și configurează un e- 
șafodaj adesea complezent, evi
tând prin „unele admonestări" și 
reproșuri edulcorate analiza e- 
xemptolor „nărăvașe". A elogia 
o poezie pornografică nu în
seamnă oare a promova ca for
mulă artistică viabilă niște în
cercări mai mult, decît discuta
bile ? Faptul că Virgil Cristea a 
considerat o astfel de discuție 
„necesară" este, oricum am 
privi lucrurile, o atitudine. Dar 
de pe ce poziții ? „Accentele" 
puse nu ni se par a fi cele obli
gatorii, or, într-o discuție de a- 
cest fel. esențiale rămîn doar 
accentele esențiale. De altfel 
„România literară" însăși dove
dește peremptoriu prin versurile 
selectate și publicate în paginile 
sale (să ne referim fie și numai 
Ia ultimele numere) că nu stea
gul unei astfel de poezii îl arbo
rează, că este consecventă în a 
publica versuri de valoare, cu un 
mesaj uman.

loan ADAM
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PE ECRANE

Darvas, Iren Psota.

Producție a studiourilor 
din R. P. Ungară, în regia 
Iul Lăszlo Nadassy. Pro
tagonista Ulmului : Nora 
Kălati. Alți interpret!: 
Zoi tan Latinovits, Ivăn

„MARELE

(Urmare din pag. I)
Desigur că reproduce-_ 

rea imediată, cu un mi-’ 
nimum de prelucrare li
terară, fără de care produ
sul rezultat din această 
operație nu mai este lite
ratură, ci dare de seamă — 
desigur, zic, că acea re
producere imediată se poa
te face și chiar se face în 
anumite specii literare, cum 
sînt, de exemplu, reporta
jul, foiletonul, impresiile 
de călătorie. Dar și aici, 
chiar în limitele acestor 
specii, sint trepte de fini
sare artistică, cea mai 
înaltă treaptă fiind ocu
pată de opere durabile, dar 
durabile tocmai prin faptul 
că autorul lor a ținut sea
ma de cel de-al doilea mod 
de concepere și de price
pere a actualității, pe care 
l-am definit, mod care îm
bină reproducerea actuali
tății cu interpretarea ei, în 
sensul raportării la ceea ce 
este susceptibil să dureze, 
sau în sensul chiar al ex
tragerii din actualitate a 
unor frumuseți, a unor idei, 
a unor conduite, capabile 
de durată.

Cu totul altceva se în
tâmplă atunci cînd e vorba

de alcătuirea unei piese, 
de construirea unui roman, 
a unei nuvele, a unei po
vestiri, precum și atunci 
cind e vorba de compune
rea unei poezii care nu țin
tește numai la ocazional.

șlefuirea finală. Așa cel 
puțin se cuvine să se lu
creze pentru ca rezultatul 
să fie bun. într-o vreme în 
care viteza este cultivată 
de multe ori ca un scop 
în sine, desigur că și mo-

Considerații 
ț 

despre talent

Lucrul literar oere tâmp 
și cumpănire ; el nu poate 
fi făcut în grabă și fără a- 
dinclme. Este o dezvoltare 
cu popasuri de chibzuință, 
cu întoarceri și cu refaceri 
în care opera este, bucată 
cu bucată, cercetată și co
rectată, pînă la sfirșit. iar 
cînd e gata, reluată pentru

dul lucrului literar suferă 
atingeri. Trebuie însă spus 
cu toată puterea că scri
sul literar nu se împacă 
cu viteza, așa cum nu se 
împacă lucrul artistic în 
genere.

Dacă aceste considerații, 
provenite din cercetarea 
firii însăși a lucrurilor sînt

luate în seamă cu seriozi
tate, atunci și prezența 
activă a scriitorului în e- 
poca sa capătă o însemnă
tate mai adîncă.

Scriitorul nu este numai 
un simplu martor al vre
mii sale ; opera sa nu este 
numai o înșirare de fișe 

■ documentare a faptelor de 
tot felul, cu care el este 
contemporan. Dacă ar fi 
numai atâta, el s-ar măr
gini numai la latura infor
mativă a scrisului literar, 
latură care își are desigur 
importanța ei, dar care nu 
reprezintă decît o mică 
parte din acest scris, nu
mai o mică parte din ceea 
ce se numește uneori, cu 
atâta emfază și pretenție, 
nu întotdeauna justificată 
de rezultate, creație lite
rară. Tocmai pentru ca re
zultatele căpătate cu lucrul 
său să poată merita acest 
nume pretențios, scriitorul, 
are datoria, atît față de el 
însuși, cît și față de citito
rii săi, să-și dezvolte in 
adîncime <. talentul, să-și 
hrănească cu cultură voca
ția și să descopere în ac
tualitate ceea ce este dura
bil, semnificativ, ceea ce 
poate să treacă dincolo de 
clipa prezentă. j

• Această femeie : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, GRĂDINA 
DOINA — 20,30, SALA PALATU
LUI — 19,30 (seria de bilete — 
3345).
• Dreptul de a te naște : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20,30, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, FEROVIAR
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Timp pentru a trăi : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Am întâlnit țigani fericiți: CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14.
• Familia Tot : CAPITOL — 16,30;
18.45.
• Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 21.
« Robii : GRADINA CAPITOL —
20.30.
• Marele semn albastru : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Salariul groazei: MELODIA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9—12 în 
continuare.
e Vrăjitorul : DOINA — 13,45; 16.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20,30.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti
nuare.
• Program de documentare româ
nești în premieră : TIMPURI NOI
— 19—21 în continuare.
• Străinii : REPUBLICA — 9,18; 
11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,46; 14,45; 
16,45; 19; 21, STADIONUL DINA
MO — 20,30, ARENELE ROMANE
— 20,45, MODERN — 9,18; 11,80; 
13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Afurisitul de bunic I CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13, 
Ia grădină — 20,30.
• Marile vacanțe : LUMINA — 
9—16,15 în continuare ; 18,30; 20,48, 
GRĂDINA PROGRESUL PARC — 
20,15.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, la grădină —
20.30. GRADINA EXPOZIȚIA —
20.30.
• Minăstirea din Parma (ambele 
serii) : CINEMATECA (sala Union)
— 9; 12,15.
Î Articolul 420 (ambele serii) :

INEMATECA (sala Union) — 
15,30.
• Idiotul : CINEMATECA (sala 
Union) — 18,30; 20,30.
• Freddy și cîntecul prerie! : 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 30,30, 
FLORE ASCA — 15,30; 18; 20,30,
ARTA — 15,30: 18, Ia grădină — 
20,30.
• Aventurile lui Juan : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,18; 
17,45; 20.
• Un om pentru eternitate : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Păcatul dragostei t GRADINA 
BUZEȘTI — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
• Dansînd sirtaki : BUCEGI — 
10; 16; 18,15, Ia grădină — 20,30.
• Warlock : UNIREA — 18,30: 18, 
la grădină — 20,30.
• Joc dublu în serviciul secret: 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
• Operațiunea Leontine : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Iubita Iul Graminla: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
GIULEȘTI — 18,30; 18; 20,30.
• Ghici, cine vine la cină ? : CO- 
TROCENI — 15.30: 17,45.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar : Jazz în mu
zica simfonică. Dirijor : George 
Byrd (S.U.A.). în program lucrări 
de Eșpai, Trozjuk, Gershwin și 
Hugo Montenegro — 20; (la Are
nele Romane) : Concert de muzică 
populară românească dat de or
chestra „Barbu Lăutarii". Dirijori : 
Ionel Budișteanu și Florian Eco- 
nomu — 20.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** (sala Comedia) : Fanny — 
20.
• Teatrul de comedie (la Parcul 
„N. Bălcescu“) : Dispariția lui Galy 
Gay — 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
premieră — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „23 August") : La 
ciorba de potroace —- 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30; (la patinoarul „23 
August ) : Așa a fost la Mexico 
— premieră — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20; Ga 
Teatrul de vară „Herăstrău**) : Ofi
țerul recrutor — 20.

GOLDONI 
interpretat de

II Teatro Stabile di Genova
In 1761 Goldoni se pregătea sd-și 

părăsească orașul natal, Veneția, șt 
să se stabilească pentru o vreme la 
Paris. Marele scriitor, considerat azi 
unul din întemeietorii teatrului ita
lian, pleca in căutarea unor succese 
mai sigure. Scria atunci „Una dintre 
ultimele seri de carnaval", povestea 
despărțirii de Veneția a desenatoru
lui de modele Anzoletto. Scria așadar 
o piesă cu un pronunțat caracter per
sonal, cu un pronunțat caracter ale
goric. Subiectul acestei comedii, 
tipic goldoniană, e simplu : intimplă- 
rile sint puține și obișnuite. „Una 
dintre ultimele seri de carnaval" re
prezintă însă și ea un exemplu con
vingător a ceea ce De Sanctis numea 
rodul „bunului simț" și al unei bo
gate experiențe de viață. Piesa e re
velatoare pentru „intuiția limpede și 
promptă a realu
lui", pentru ex
cepționala „capa
citate de a ob
serva natura" de 
care dădea dovadă 
scriitorul, pentru 
credința sa potri
vit căreia arta 
trebuie înțeleasă 
ca o reflectare nemediată, ca o iden
tificare cu realitatea. Găsim in aceas
tă piesă o galerie de caractere de 
mare autenticitate — deși șarjate co
mic și pitoresc ; o fidelă frescă de 
moravuri a unui timp, a unei socie
tăți — societatea venețiană a Sette- 
cento-ului.

Cea din urmă piesă venețiană — 
Goldoni va rămine fără întrerupere 
la Paris, unde va și muri în 1793 — 
este definitorie, după nu puțini exe- 
geți, și printr-o dimensiune de mai 
mare profunzime. Este vorba despre 
o foarte particulară, subtilă prezență 
a unui sentiment de melancolie in 
mijlocul veseliei și bucuriei generate, 
a unei atmosfere de robust optimism.

Pe cînd își scria comedia, Goldoni 
regreta plecarea; și regretul avea 
forța unui presentiment. La Paris, 
scriitorul își va îndrepta mereu gîn- 
dul către Italia, către Veneția, către 
„ultima seară", seara aceea de 
triumf din Teatrul San Luca, „cea 
mai strălucită", unde, după lăsarea 
cortinei, venețienii i-au strigat printre 
rafale de aplauze „Intoarce-te! Nu 
ne uita !".

Am vorbit despre o piesă de Gol
doni. De fapt despre Goldoni văzut 
de Luigi Squarzina, Goldoni: scriitor 
realist; excelent cunoscător al lumii 
reflectate. Ajutat și de dispozitivul 
scenografic mobil, bine gindit, al lui 
Gianfranco Padovani, Squarzina face 
efortul de a reînvia pe scenă, con
vingător și simplu, lumea obiectivă 
a creației goldoniene, cadrul ei de 
viață, caracterele ei tipice și senti
mentele ei definitorii. Un Goldoni așa 
cum îl știam mai de mult, poate ceva 
mai sobru. Văzut de Squarzina, Gol
doni apare ca un scriitor adîfic, un 
intelectual preocupat, de creație șî de 
realizarea sa în teatru, un optimist 
căruia nu-i sînt străine tristețile, 
nostalgiile.

carnet teatral

Conducătorul trupei genoveze, el 
însuși reputat dramaturg, este cunos
cut pentru felul original, matur, lip
sit de excese unilateralizatoare, de 
efecte gratuite prin care valorifică 
dramaturgia clasică. Montarea „Uneia 
dintre ultimele seri de carnaval" este/, 
și ea încă o dovadă a preocupării 
consecvente a lui Squarzina de a rea
liza prin spectacol un act de cultură 
care să sintetizeze „viața, pagina, 
scena și publicul" ; un act de cultură 
care să stabilească dialogul optim 
intre strălucitul scriitor al unei epoci 
și spectatorul contemporan.

Vrind să mulțumească publicului 
său, Goldoni dorise la fel de mult 
să-i mulțumească pe actori. Piesa sa 
de adio este ceea ce se numește o 
„piesă pentru actori"; o piesă care 
le favorizează multora dintre inter- 

preți compoziții de 
anvergură. Desi
gur, numai cu 
condiția unei dis
tribuții fericite.

Și acesta este 
cazul alegerii fă
cute de către re
gizorul italian, 
după minuțioase 

prob. — conform unei metode de 
lucru foarte personale. Prin spec
tacolul lucrat cu precizie de me
canism, trupa Iul Teatro Stabile di 
Genova condusă de Squarzina dă o 
măsură revelatoare a calității sale 
o înaltă profesionalitate, un bogat 
simț al nuanțelor psihologice, o stă 
pinire și dozare sigură — cu rare 
excepții — a accentelor comice și li
rice, o rafinată știință a compoziției 
portretelor, caracterelor. Membrii 
teatrului genovez, personalități dis
tincte, relevă un extraordinar simț 
al jocului colectiv, al scenelor 
de grup. Fiecare actor, începin 
cu foarte cunoscuta Lina Vff- 
longhi, cu Elsa Vazzoler, Wanda 
Eenedetti, Esmeralda Ruspoli, Eros 
Pagni, Omero Antonutti și Gianni 
Galavottl, continuind cu Giano Fenzt. 
Grazia Maria Spina, Mara Baronti 
și sfirșind cu Sebastiano Tringali, 'își 
concep rolurile cu mare răspundere 
față de text și arta actoricească. S‘ 
cel puțin una dintre numeroasele 
scene de grup — jocul „la meneghel- 
la“ — e antologică. Interpretarea 
acestei scene îți dă sentimentul exe
cuției pe cît de riguroase, pe atît de 
strălucite, a unei partituri de mare 
complexitate și subtilitate. Ea vor
bește despre o foarte mare stăpînire 
a jocului simultan și a celui contra- 
punctic. O realistă scenă de epocă, 
dar, totodată, un moment de o per
fectă stilizare artistică, cu o mare 
forță de caracterizare și generali
zare ! Scena jocului „la meneghella" 
e definitorie pentru întreg spectacolul 
pe care ni l-au oferit actorii geno- 
vezi, spectacol care a obținut înaltele 
aprecieri ale spectatorilor bucureșteni 
și care a contribuit la cunoașterea 
de către publicul românesc a arte: 
interpretative italiene, ajunsă ta e 
remarcabilă profesionalitate.

Natalia STANCU
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PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. Gimnastică și mu
zică.

9,15 Vara copiilor — emisiune mu
zicală • Film serial „Noile 
aventuri ale lui Huckleberry 
Finn.

10,00 Viața satului.
Toma și Ștefan Tapalagă.11,00 Căminul. Prezentatori : San da

12,00 De strajă patriei.
12,30 Tele-vacanța. Prezintă Ion Mustață și Aristide Buhoiu.
13.15 Emisiune în limba maghiară.
14,45 Mic concert simfonic. în program : 12 contradansuri de Beethoven șl 

Poemul simfonic „Preludiile-1 de Liszt. Interpretează orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii. Dirijori : Iosif Conta șl Pietro 
(Italia). 
Microavanpremiera emisiunilor de după-amiază.
Fotbal : Steagul Roșu — Crișul Oradea. Transmisiune de la 
Studioul „N“. Emisiune de duminică după-amiază prezentată 
ținea Ralea și Tudor Vornicu.
Telejurnalul de seară.
La horă-n sat.
Reportaj T.V. : Examen de stat. Film realizat în iunie 1970, la Insti
tutul Politehnic, de Carmen Dumitrescu.
Palmaresul Festivalului Internațional al filmelor de animație „Ma
maia 1970“.

22,00 „Deasupra planetei" film muzical-coregrafic.
22.20 Strune și melodii — muzică ușoară.
22,40 Telesport.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii programului I.

15,50 
16,00 
17,45

19,30
20,15
30,40

21,00

PROGRAMUL TI

20,15 Seară de teatru : „Torente11 de Al. Stein. 
22,05 Arte frumoase.
22,25 Roman foileton „Casa Buddenbrook“ (IV).
23,10 închiderea emisiunii programului II.

note de lectură • note de lectură • note de lectură

PETRU VINTILĂ

Dansatoarea și cifrul
Pentru cei care au citit 

scrierile anterioare ale lui 
Petru Vintilă și cunosc tră
săturile și dominantele na
rative ale acestora — prin
tre care tonalitatea eonfe- 
sivă, simțul detaliului evo
cator erau lesne sesizabile 
— ultima sa carte „Dansa
toarea și cifrul" (apărută 
recent în Editura militară) 
vine să le ofere imaginea 
unui scriitor care, păstrîn- 
du-și caracteristicile remar
cate anterior de critica li
terară. își îmbogățește re
gistrul epic prin teme ine
dite și experimente artis
tice în genuri noi.

La lectură, volumul care 
înglobează sub titlul spec
taculos de roman de aven
turi mai multe povestiri, 
creează impresia unei struc
turi duale, a unei alternan
țe a temelor predilecte ale 
autorului (tema războiului 
și a consecințelor acestuia, 
a eroismului cotidian as
cuns sub învelișul insigni
fiant al aparențelor exte
rioare) cu tentative de a- 
bordare a prozei de aven
turi în care rapiditatea și 
concentrarea sînt situate în 
prim plan. Dacă însă cule
gerea are o compoziție bi
nară, vizibilă de altfel și 
din titluri, nu-i mai puțin 
adevărat că nuvelistul nu a 
operat selecția la voia în

tâmplării, deoarece dede
subtul temelor și motivelor 
diferite pulsează o coeren
ță interioară care dă cărții 
atmosferă unificatoare. Am
biția scriitorului pare a fi 
aceea de a surprinde frea
mătul vieții prin dezvălui
rea fațetelor ascunse ale 
personalității umane și des
coperirea unui fond de pu
ritate și eroism chiar la oa
meni cu aparențe din cele 
mai terne. Cînd povestito
rul, mereu prezent în nara
țiune, mărturisește despre 
unul din eroii săi că este 
„unul din cei dintâi oameni 
pe care, cunoscindu-i, am 
hotărît să-i trec din viață 
in literatură așa cum mi 
s-au înfățișat și relevat", 
cuvintele lui au semnifica
ția unei profesii de credin
ță. Acuitatea observației, a- 
mănuntul evocator, urmă
rirea personajelor în acțiu
ne, sînt subordonate năzu
inței de a surprinde aspec
tele și semnificațiile majore 
ale mediului social și ale 
realității. Din majoritatea 
povestirilor se degajă un 
suflu al autenticității și al 
angajării ce nu poate fi 
străin unui scriitor-cetățean.

„Omaha cea sîngeroasă", 
„A doua zi după război", 
„Depozitul subteran", „Tre
nul" sînt scrise în tradiția

nuvelelor anterioare ale 
prozatorului dintr-un volum 
ca „Eroul necunoscut" 
(1957) in care se manifesta 
Înclinația lui Petru Vintilă 
spre creionarea unor perso
naje prinse în ipostazele 
vieții de campanie sau de 
front, cînd caracterul se 
descoperă mai ușor, dez- 
ghiocat de crusta conveni
ențelor.

Nuvelele din volum poar
tă in ele nucleele unor po
sibile romane, elementele 
lor epice alcătuind o proză 
densă. De altfel, unele ne- 
împliniri identificabile în 
cîteva bucăți ale cărții se 
datorează tocmai tendinței 
de aglomerare a evenimen
telor. comentariilor, reflexi
ilor. informațiilor istorice în 
corpul unei singure poves
tiri, ceea ce impietează asu
pra unei pătrunderi mai 
profunde în analiza univer
sului interior al personaje
lor. Senzația veridicității 
este însă pregnantă atunci 
cînd pana circumscrie flu
xul sinuos al amintirii, cînd 
în spatele expunerii pasio
nale se simte experiența 
personală a autorului și ele
mentul autobiografic.

Ceea oe ni se pare însă 
nou în scrisul lui Petru 
Vintilă este tentativa de a 
aborda genul polițist, al

cărții de aventuri. Astfel de 
scrieri pot exercita o hotă- 
ritoare influență asupra ti
neretului, educîndu-1 în spi
ritul cinstei și îndrăznelii, 
al dragostei de adevăr și 
frumos. Cele două poves
tiri : „Dansatoarea și ci
frul", „Omul cu două um
bre" fac dovada înzestrării 
prozatorului pentru epica 
de aventuri, ele avînd cele 
două ealități indispensabile 
acestui gen — concentrarea 
și rapiditatea — fără de 
care reușita unor asemenea 
încercări ar fi compromisă. 
Că scriitorul modernizează 
trucul romantic al manu
scrisului găsit sau recurge 
la dilatarea descriptivă 
pentru a scoate efecte de 
spectaculozitate e poate mai 
puțin semnificativ ; ceea ce 
se dovedește important 
fiind frumusețea narațiunii, 
tensiunea faptelor, capaci
tatea autorului de a propu
ne enigme, de a invita la 
perspicacitate, de a doza 
informația și amănuntul 
semnificativ, de a da valoa
re educativă scrierilor sale, 
calități care sint promiță
toare pentru evoluția vi
itoarelor cărți de această 
factură ale lui Petru Vinti
lă. Cititorii au toate moti
vele să le aștepte eu Inte
res.

I. DINU
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ieri s-au încheiat

LUCRĂRILE SESIUNII

ȘTIINȚIFICE A ACADEMIEI
Sîmbătă la amiază s-au încheiat 

lucrările sesiunii Academiei Repu
blicii Socialiste România cu tema 
„Probleme de perspectivă ale 
cercetării științifice". în ședința 
plenară din cursul dimineții au 
fost prezentate comunicările : „Fi
zica nucleară în sprijinul agricul
turii și medicinii", de acad. Horia 
Hulubei și Ion Gălățeanu, „Orien
tarea cercetării științifice de per
spectivă către economia națională", 
de acad. Raluca Ripan, „Rolul cer
cetării științifice în unele domenii 
ale mecanicii solidelor", de acad. 
Ștefan Bălan, „Realitatea geogra
fică, echilibru geografic", de prof. 
Vintilă Mihăilescu, „Cercetări geo
logice în perspectivă", de acad. 
Alexandru Codarcea, „Sarcini ac
tuale și de perspectivă ale litera
turii", de Demostene Botez.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
prof. Manea Mănescu, membru ■ al 
Academiei, a prezentat comunica
rea „Modele economico-matema- 
tice“.

Acad. Miron Nicdlescu, președin
tele Academiei 
liste România, 
ziile sesiunii.

Cei prezenți 
atmosferă de 
gramă adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, în care se spune :

Membrii Academiei Republicii 
Socialiste România, specialiștii din 
unitățile de cercetare ale Acade
miei, întruniți în sesiunea științi
fică cu tema „Probleme de per
spectivă ale cercetării științifice", 
vă adresează dumneavoastră, tova
rășe secretar general al Partidului 
Comunist Român, conducător neo
bosit al vastei opere de dezvoltare 
și înflorire a patriei socialiste, cele 
mai frumoase gînduri și sentimente 
de recunoștință și prețuire pentru 
condițiile create tuturor lucrători-

Republicii 
a prezentat

au adoptat, 
entuziasm,

Socia- 
conclu-

într-o 
o tele-

lor pe tărîmul științei din țara 
noastră, în vederea desfășurării la 
un nivel tot mai înalt a întregii lor 
activități.

Sesiunea noastră a dezbătut pro
bleme majore și liniile fundamen
tale de orientare a dezvoltării vii
toare a muncii de cercetare în di
ferite ramuri, în concordanță ne
mijlocită cu necesitățile de bază 
ale economiei naționale, ale acti
vității de ocrotire a sănătății po
porului, ale vieții culturale și 
spirituale din societatea noastră.

Sîntem convinși că din aceste 
confruntări de idei vor îzvorî con
cluzii fertile, care ne vor permite 
să legăm și mai strîns activitatea 
noastră viitoare de cerințele prac
tice, concrete, ale procesului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, să răspundem cu 
noi realizări importantelor sarcini 
pe care hotărîrile Congresului al 
X-lea al partidului le-au pus în a- 
cest domeniu.

In spiritul unui cald patriotism, 
ne angajăm solemn ca, prin muncă 
neobosită, zi de zi, să nu precu
pețim nici un efort pentru a ne 
aduce întreaga noastră contribuție 
la recuperarea pierderilor de pe 
urma calamităților naturale ce s-au 
abătut asupra țării noastre.

Noi, oamenii de știință și cultură, 
cercetătorii din cadrul Academiei 
Republicii Socialiste România, ne 
angajăm în fața partidului, a dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, să muncim cu dăruire 
totală și profund devotament pen
tru îndeplinirea exemplară a pla
nului de cercetare științifică și a 
tuturor îndatoririlor ce revin insti
tuției noastre, îmbogățind astfel cu 
noi contribuții de valoare patri
moniul — cu atît de frumoase tra
diții — al științei și culturii româ
nești.

O invitație îmbietoare pe adresa celor ce străbat în aceste zile drumurile țării : motelul „Dacia" de la Sebeș, 
județul Alba Foto : Agerpres

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, ministrul afa
cerilor externe al Republicii. So
cialiste România, Comeliu Mă- 
neseu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Venezuela, A- 
ristides

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
O interesantă manifestare cultu

rală, festivalul folcloric „Sărbă- 
toare-n sat la noi“, se desfășoară în 
județul Botoșani. Ea constituie un 
prilej de trecere în revistă a po
tențialului artistic al mișcării lo
cale de amatori, de valorificare a 
bogăției artei cîntecului, jocului și 
portului popular din această parte 
a țării, de promovare a talentelor 
și creațiilor autentice. Desfășurat 
sub forma serbărilor cîmpenești 
săptămînale — pe comune — fes
tivalul reunește sute de interpreți, 
dansatori, povestitori populari, 
soliști vocali și instrumentiști.

★

între 1 și 5 iulie a. c. s-a des
fășurat la Brăila concursul de mu
zică ușoară românească „Lotca de 
aur" — ediția a Il-a — intrat deja 
în tradiția manifestărilor cultural- 
artistice ale orașului. Timp de 5 
zile, cetatea Brăilei a fost străbă
tută de melodiile cele mai fru
moase ale compozitorilor români, 
interpretate de treizeci și patru de 
concurenți — muncitori la uzinele 
brăilene „Progresul", la combina
tul de exploatare și industrializare 
a lemnului și la combinatul de

fibre artificiale, elevi ai liceului 
pedagogic, salariați diti . cgraerț, 
cadre didactice. Toți au fost prese- 
lectați la faza municipală, fază la 
care au participat 182 tineri.

In afara concursului au susținut 
recitaluri Doina Spătaru, Nicolae 
Suciu, Maria Bădoiu, Ana Petria, 
Mihaela Mihai, Ana Lăcătușul și 
alți interpreți de muzică ușoară.

★

In șase centre din județul Con
stanța — la Băneasa, Hîrșova, 
M. Kogălniceanu, Mangalia, Med
gidia și Negru Vodă — a început 
sîmbătă etapa județeană a festiva
lului muzical-coregrafic „Constan
ța ’70“. în etapele precedente ale 
manifestării, care s-a desfășurat 
după sistemul dialogului pe aceeași 
scenă, au participat peste 250 de 
formații artistice din orașele și sa
tele județului, reunind peste 2 500 
de artiști amatori.

Actuala etapă va culmina, la 
sfîrșitul lunii iulie, cu două specta
cole susținute de cele mai bune 
formații folclorice dobrogene, în 
cadrul altei manifestări cultural- 
artistice cu tradiție pe litoral: 
„Serbările mării".

Calvani.
★

între Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă — Centrul națio
nal al cinematografiei din Româ
nia — și Ministerul Culturii și Ar
telor — Direcția generală a cine
matografiei din R. P. Polonă — a 
fost semnată, sîmbătă, o înțelegere 
de colaborare în domeniul cinema
tografiei pe anii 1970—1971.

Documentul prevede organizarea 
reciprocă de manifestări ale fil
mului în cele două țări, schimburi 
de experiență, informații și mate
riale cinematografice, colaborarea 
în domeniul producției și difuzării 
filmului.

Din partea română, înțelegerea a 
fost semnată de Ion Brad, vice
președinte al C.S.C.A., iar din par
tea poloneză, de Czeslaw Wisniew
ski, adjunct al ministrului cultu
rii și artelor.

La solemnitate a participat Jerzy 
Bauer, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Polone la Bucu
rești.

în aceeași zi, ministrul polonez 
a fost primit de Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. (Agerpres)
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LA MOTRU

Un nou și modern

TG. JIU ^Corespondentul „Scân
teii") : Peisajul urbanistic al 
Motrului — „reședința" mineri
lor gorjeni — apărut ca oraș pe 
harta țării numai cu puțih timp 
în urmă, s-a îmbogățit cu o. nouă 
construcție, pe cit de impună
toare arhitectural, pe. atît de fo
lositoare : întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj a 
predat beneficiarului noul spital 
modem, a cărui investiție se ri
dică la circa 10 milioane lei.

Avînd o capacitate de spitali
zare de 300 de locuri, noua uni
tate sanitară dispune de două 
sSli de operații, dotate cu uti
laje moderne, farmacie, labora
toare, săli speciale pentru o mul
titudine de operații. 35 de me
dici, de diferite specialități, și 148 
cadre medii și auxiliare sanitare 
vor deservi patru secții în cadrul 
spitalului : interne, chirurgie, 
obstetrico-ginecologie și pedia
trie nou-născuți.

Bolnavii dispun de cele mai 
modeme condiții de tratament și 
spitalizare. Fiecare cameră, avînd 
numai două paturi, este prevă
zută cu sisteme speciale de sem
nalizare optică și acustică, lămpi 
de veghe cu lumină ascunsă, o- 
dihnitoare, precum și sisteme 
automate pentru aer condiționat. 
Aceeași notă a modernului este 
dată și de lifturile speciale care 
asigură transportul bolnavilor 
între etaje, automatizarea opera
țiilor la serviciul gospodăresc 
(bucătărie, spălătorie) și de in
trările special amenajate, prin 
care cele cinci autosalvări ale 
serviciului de urgență pot pă
trunde în interiorul spitalului.

în întregul complex te întîm- 
pină albul imaculat al mozaicu
lui, faianței și vopselei în ulei, 
al halatelor celor 273 salariați ai 
noului spital din Motru, menit 
să servească minerii acestui im
portant bazin carbonifer.

di
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U.T.A.—Dinamo București 
un meci pentru titlu

în cîteva rînduri

Poate că niciodată o întîl- 
nire U.T.A. — Dinamo Bucu
rești nu a susciiat atîta inte
res. Meciul, care se joacă as
tăzi pe stadionul din Arad, 
poate fi hotărîtor pentru soarta 
campionatului în situația în 
care arădenii realizează victo
ria, un succes al bucureșteni- 
lor readucîndu-i pe aceștia în 
lupta pentru primele locuri ale 
clasamentului. Tot atît de in
teresați în legătură cu ceea ce 
se va petrece pe terenul din 
Arad sînt și giuleștenii, căro
ra o defecțiune a echipei

U.T.A. le-ar prinde foarte bine 
în cursa pentru titlu pe care o 
iac. Deci, fără nici un dubiu, 
derbiul etapei a XXV-a se joa
că la Arad 1

Celelalte partide ale etapei 
programează următoarele în- 
tîlniri : F.C. ARGEȘ — POLI
TEHNICA IAȘI, STEAGUL RO
ȘU — CRIȘUL ORADEA, RA
PID — A.S.A. TG. MUREȘ, U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA — 
JIUL, DINAMO BACAU — FA
RUL, UNIVERSITATEA CLUJ — 
STEAUA și PETROLUL — C.F.R. 
CLUJ.

i

„Argintul viu‘s 
al industriei

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL IN U.R.S.S. 
VICTOR VANTU

Intîi am privit o mică bijuterie ce 
șe pierdea parcă în căușul palmei. 
Apoi, o aceeași bijuterie la dimensiu
nea ei maximă : în cercul de oțel 
stătea în picioare un om. Gama 
acestor creații se întinde, ca greu
tate, de la cîteva zeci de grame la 
șase tone și jumătate. Unele costă 
cîteva copeici, altele valorează cît 
patru automobile „Volga". Mă aflu 
în universul tehnic de o infinită va
rietate creat de Uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova. Un univers al 
„mișcării" începînd cu rulmenți sim
pli pentru cărucioarele de copii și 
sfîrșind cu cei destinați programului 
cosmic, marilor hidrocentrale de tip 
Bratsk-Krasnoiarsk.

Și, ca să completez sumar cartea de 
vizită a gazdelor noastre : colectivul 
uzinei, alcătuit din peste 20 000 de 
oameni, furnizează economiei sovie
tice circa 20 la sută din întreaga pro
ducție de rulmenți a țării.

Firește, ca un organism complex 
ce este, uzina de rulmenți prezintă 
interes din cele mai diverse puncte 
de vedere. Deosebit de interesant și 
definitoriu pentru destinul ei este 
însă procesul „tinereții veșnice". Căci 
ea face parte din prima generație a 
industrializării socialiste, născută în 
anii primului cincinal (1932), a fost 
pioniera și matricea rulmenților so
vietici ce se produc astăzi de către o 
familie de 20 de uzine. Citadela în 
care mă aflu a prezidat la crearea a- 
cesitei familii, a cunoscut dificultățile 
dispersării din timpul războiului, și-a 
încordat la maximum puterile pentru 
a asigura economiei sovietice, în can
tități mereu sporite, „argintul viu" al 
industriei : rulmenții;

Iată-ne intr-unui din „creierele" 
producției. O încăpere modern mo
bilată. în fața unui pupitru înzestrat 
cu telefoane, microfoane și ecrane 
de televiziune, dispecerii lucrează 
concentrat, absorbiți. Se oficiază o 
liturghie a secolului nostru : condu
cerea automatizată a procesului de 
producție. E de ajuns să aruncăm o 
singură privire asupra acestor „re
gistre contabile" electronice pentru a 
observa ritmul organismului automa
tizat. Fiecare din cele patru linii au
tomatizate de producție realizează 
cite un rulment pe secundă. Așadar, 
aici timpul se măsoară sui generis : 
în secunide-rulmenți.

în pofida anilor, uzina veterană a 
rămas tînără, capabilă să țină pasul 
cu noile solicitări, datorită tocmai 
faptului că ea s-a regenerat continuu 
și a cultivat statornic, prin munca

... ...........—'■ ..............

organizațiilor de partid, un spirit a- 
vîntat, novator. în acest spirit — 
confirma secretarul comitetului de 
partid al uzinei, Pavel Zaharovici So
rokin — se află filonul de aur al va
lorificării rezervelor noastre.

Deodată, în cursul dialogului, aten
ția îmi este atrasă de o prezență fa
miliară : pe o măsuță din biroul se
cretarului de partid, un televizor „Da
cia".

— Este un cadou primit de către 
organizația noastră de partid în 1967, 
cînd uzina a avut ca înalt oaspete pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în frun
tea delegației care a participat la 
sărbătorirea celei de-a 50-a aniver
sări a Marii Revoluții din Octombrie. 
Cu acest prilej, secretarul general al 
Partidului Comunist Român ne-a fă
cut cinstea de a ne invita pe direc
torul uzinei, Anatolii Gromov, și pa 
jnine să vizităm frumoasa dv. țară, 
să cunoaștem realizările poporului 
român în opera de construcție so
cialistă.

— Ce impresii v-a lăsat vizita în 
România ?

— Impresii de neșters. Cu inima 
deschisă, ni s-a înfățișat tot ce am 
fi Horit să vedem. Pretutindeni pa 
unde am fost — și am fost în multa 
locuri, în uzine, la sate,'într-un șir 
de localități presărate de la munte la 
mare — am putut vedea marile în
făptuiri ale unui popor harnic, stăpîn 
pe destinele sale. Ne-au impresionat 
multe lucruri, roade ale unei munci 
socialiste avîntate, noua arhitectură 
a orașelor, bunăstarea satelor, efortu
rile încununate de succes și năzuința 
de a utiliza mai bine capacitățile de 
producție de la Uzina de rulmenți 
din Brașov și multe altele. îndeosebi 
însă ne-au reținut atenția chipurile 
oamenilor, pe care am citit mulțu
mirea și mândria față de propriile 
lor realizări..

De altfel — a ținut să sublinieze 
în continuare tovarășul Sorokin — 
această vizită nu constituie un fapt 
izolat. Dimpotrivă. Colectivul uzinei 
de rulmenți din Moscova este mem
bru activ al Asociației de prietenie 
sovieto-română. Adesea au loc aici 
adunări consacrate acestei tradiționale 
prietenii, cunoașterii succeselor do* 
bîndite de România socialistă. Se or
ganizează expoziții, simpozioane, seri 
culturale, atît la nivelul uzinei, cit șl 
al capitalei. în felul acesta, conchi
de interlocutorul, ne putem cunoaște 
mai bine, contribuim în mod efectiv 
la continua întărire a prieteniei, la 
strângerea relațiilor multilaterale 
dintre cele două popoare ale noastre.

Uzina „Electromotor" din 
Timișoara își aduce o contri
buție de preț la măreața 
operă de edificare socialis
tă a patriei. Colectivul ei 
produce o largă gamă de 
motoare, cu capacități de 
la 0,25 kilowați pînă la 
1,1 kilowați, și de la 4,5 
kW pînă la 37 kW. Dato
rită construcției lor moder
ne și calităților funcționale, 
ele și-au găsit un vast cîmp 
de întrebuințare, în con
strucțiile de mașini-unelte, 
agricultură, electrotehnică, 
construcțiile de nave și de 
locomotive Diesel și Diesel- 
electrice, aparatura de uz 
casnic și în alte sectoare ale 
economiei. Se poate aprecia 
că această uzină timișo
reană a devenit principalul 
furnizor de 
tere mică 
țară.

în anii
treprinderea timișoreană a 
cunoscut o puternică dez
voltare, prin modernizare 
și dotare cu utilaje de 
mare randament și pre
cizie în executarea lucrări
lor, ceea ce asigură produ
selor performanțe ridicate, 
la nivelul celor mai mari e- 
xigențe, fiind competitive cu 
produse similare realizate în 
alte țări. Acest lucru a fost 
recent scos în evidentă, încă 
o dată, de către un specia
list în motoare de acest gen, 
reprezentant al unei cunos
cute firme din Austria. Du
pă vizita făcută la „Elec
tromotor", acesta a apreciat 
că motoarele realizate și li
vrate de către uzina timi
șoreană — folosind rul
menți fabricați la Brașov —

sînt economice, construite 
cu grijă și pricepere de că
tre muncitorii, inginerii și 
tehnicienii unității, sînt . 
competitive. Tocmai acest 
lucru face ca motoarele și 
micromotoarele să fie soli
citate cu încredere de că-

tr-o concepție modernă — 
„Practic" și „Ideal", care — 
la scurt timp după lansarea 
pe piață — și-au cîștigat 
aprecierea cumpărătorilor 
din țară și din străinătate. 
Pentru anul în curs s-au ce
rut la export peste 30 000
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• Cel de-al treilea tur ciclist 

Turciei a luat sfîrșit la Istanbul 
victoria echipei Bulgariei, urmată 
ordine de selecționatele României 
Turciei. Ultima etapă, Tekirdag-Istan- 
bul, a fost cîștigată de polonezul 
Gazda. în clasamentul general indi
vidual, pe primul loc a terminat bul
garul Nikolov, urmat de românul 
Constantin Ciocan.

• Disputată contra cronometru in
dividual, între Liubliana și Kranj 
(24,500 km), etapa a 9-a a turului ci
clist al Iugoslaviei a fost cîștigată de 
iugoslavul Rados Cubrici în 32’45”. 
Cubrici a preluat și tricoul galben. 
Primul român în clasamentul general 
este Nicolae Ciumeti, pe locul 8, la 
2’18” față de lider. Pe echipe con
duce Iugoslavia, urmată de Cehoslo
vacia la 5’28”, România la 6’08”, O- 
landa la 8’09”, Italia la 9’22” etc.

• Campionatul mondial de plano
rism a continuat la Marfa (Texas) cu 
proba de viteză în triunghi pe traseul 
Marfa—Sierra Bianca—Fort Stockton 
(527,500 km). Pe primul loc s-a cla
sat americanul George Moffat, care a 
realizat o viteză medie orară de 
104,500 km. El a fost urmat de fran
cezul Michel Mercier și Wallace Scott. 
In clasamentul general, după 8 probe 
la clasa liber, conduce George Moffat, 
iar la clasa standard, planoristul vest- 
german Helmut Reichmann.

• La Zurich atleta vest-germană 
Heide Rosendahl a stabilit două noi 
recorduri ale țării sale : 13”l/10 la 
100 m garduri și 6,72 m Ia săritura în 
lungime. Acest din urmă rezultat con
stituie și cea mai bună performanță 
mondială a anului.

• Selecționatele masculine de vo
lei ale R.F. a Germaniei și Franței 
s-au întîlnit din nou la Aachen. Vo
leibaliștii francezi au cîștigat cu 3—0 
(15—13, 17—15, 16—14). în primul 
meci, ei terminaseră învingători cu 
3—2.

• Echipa Burevesnik din Alma Ata 
a intrat în posesia „Cupei campioni
lor europeni" la volei (masculin), în- 
vingînd în meciul retur al finalei cu 
scorul de 3—1 formația Zbroiovka din 
Bmo (Cehoslovacia). în primul meci, 
voleibaliștii sovietici cîștigaseră cu 
scorul de 3—0.

• La „Memorialul fraților Znamen- 
ski“, ce se desfășoară la Kiev, tînărul 
atlet sovietic Valeri Borzov a egalat 
recordul unional în proba de 200 m 
plat cu rezultatul de 20”5/10.

Alte rezultate : masculin : înălțime 
— Gavrilov 2,20 m (concurentul nostru 
Ion Șerban a ocupat locul 3 cu re
zultatul de 2,15 m) ; 400 m garduri — 
Kazakov (U.R.S.S.) 50”6/10 ; feminin : 
lungime — Bîcikova (U.R.S.S.) 6,24 m; 
400 m plat : Nikanorova (U.R.S.S.) 
54”2/10. în proba de 200 m plat băr
bați, Gh. Zamfirescu a ocupat locul 5 
cu timpul de 21”3/10.

• In proba de simplu bărbați a 
turneului internațional de tenis de la 
Zinnowitz (R. D. Germană), jucătorul 
sovietic Tarpicev l-a învins cu 13—11, 
6—,1, 6—8, 6—2 pe românul Viorel 
Marcu.
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Venezuela tși dato
rează numele salbei 
de golfuri ce se întind 
pe întreg litoralul din
spre Marea Caraibilor. 
Priveliștea a sugerat 
descoperitorilor aces
tui pământ asemăna
rea cu Veneția — de 
unde el a rămas bote
zat „Mica Veneție" 
(Venezuela), deși sta
tul respectiv de azi e 
de trei ori mai mare 
decât întreaga Italie.

Dar dacă de la gol
furi se trage numele 
țării, tot datorită lor, 
mai precis celui mai 
mare — Maracaibo — 
și-a dobîndit specificul 
economic. Din pădu
rea de sonde de pe la
cul Maracaibo se ex
trage principala bogă
ție a Venezuelei — pe
trolul. Traiectoria pro
ducției de petrol a ur
cat spectaculos și în 
cîteva decenii aceas
tă țară a ajuns pe lo
cul intîi în lume ca 
exportatoare și pe lo
cul trei ca producătoa
re. Dar cum zăcămin
tele erau concesionate 
trusturilor străine, ve
niturile realizate, de 
ordinul zecilor de mi
liarde de dolari, reve
neau firmelor respec
tive, în timp ce Vene
zuela se alegea numai 
cu un mic procent de 
redevențe. Treptat, 
trusturile au fost o- 
bligate să-și sporească 
obligațiile fiscale, a- 
jungîndu-se mai întîi 
la principiul „fifty- 
fifty", apoi la aproape 
70 la sută în favoarea 
statului venezuelean 
din valoarea țițeiului 
extras. Profiturile con
tinuă însă să rămînă și

așa de trei ori mai 
mari decît în țara de 
origine a trusturilor.

Lupta pentru recu
perarea bogățiilor pe
trolifere a trecut acum 
la noi obiective. Lozin
ca „Nici o altă concesie 
companiilor străine" — 
cu amplă rezonanță în 
opinia publică, lansată 
sub guvernul trecut și 
confirmată de actualul 
guvern — s-a transfor
mat într-un principal 
obiectiv politic. Efor
turile în acest sens se 
desfășoară pe două 
planuri : pe de o parte, 
este stimulată crește, 
rea participării între
prinderii petroliere de 
stat la extracția țițeiu
lui (cu scopul ca, în 
perspectivă, să preia 
integral controlul), iar 
pe de altă parte au 
fost elaborate o serie 
de proiecte privind 
instalarea de întreprin
deri naționale de pre
lucrare a țițeiului, în
deosebi petrochimice. 
Ambele direcții relevă 
preocuparea de a va
lorifica bogăția numă
rul unu a țării la nive
lul posibilităților oferi
te de avansul științei 
și tehnicii, de a face ca 
beneficiile acestei va
lorificări să revină în 
întregime economiei 
naționale, și nu aface
riștilor străini.

Un proces similar de 
recuperare și utilizare 
rațională se petrece, 
deocamdată în măsură 
mai redusă, cu mine
reul de fier,’ bogăția 
numărul doi a Venezu
elei, ale cărei dimen
siuni, de fapt, nici 
nu se cunosc încă 
cu exactitate. Pla

nurile guvernamentale 
acordă, totodată, a- 
tenție sporită agricul
turii, sector pînă acum 
neglijat, din care cauză 
Venezuela e silită să 
cheltuiască anual im
portante sume pentru 
importul de alimente, 
în special din S.U.A. 
Alături de promisiunile 
de a accelera ritmul a- 
plicării reformei agrare 
(inițiată mai de mult, 
dar avansând lent), ac
tualul guvern se preo
cupă de înzestrarea a- 
griculturii cu mijloace 
mecanizate ; de doi ani 
încoace, pe ogoarele 
venezuelene lucrează 
și un număr de trac
toare românești, care 
și-au câștigat și aici un 
bun renume.

Venezuela, ca și alte 
țări latino-americane. 
face astăzi pași pe li
nia slăbirii dependenței 
de monopolurile stră
ine, de afirmare na
țională multilaterală. 
Este un proces com
plex, îngreunat de re
zistența tenace din 
partea intereselor afec
tate. Dar acestea nu 
pot slăbi convingerea 
venezuelenilor — care 
astăzi sărbătoresc ziua 
independenței — că 
aspirațiile lor de pro
gres și prosperitate pot 
fi atinse perseverîn- 
du-se pe calea apărării 
și consolidării Indepen
denței Și suveranității 
naționale, a valorifică
rii resurselor proprii, 
paralel cu promovarea 
de reforme autentice 
pe planul relațiilor so
ciale.

V. OROS

S. UTAN

tice pentru fiecare casă), 
radiatoare cu diferite pu
teri, care se pot utiliza și 
în postură de ventilatoare, 
și altele. Cu un asemenea 
radiator, de exemplu, o ca
meră se poate încălzi în cel 
mult 15 minute — aceasta

TEHNICA si CALITATE
9

la uzina „Electromotor"
din Timisoara

9

tre beneficiarii din străină
tate.

Anul acesta, uzina preia, 
de asemenea, concepția și 
producția unor noi tipuri de 
motoare, avînd capacități 
între 1 și 3 kW. Concomi
tent, specialiștii de aici și-au 
îndreptat preocupările și a- 
tenția și în direcția perfec
ționării și îmbunătățirii ca
lității și aspectului altor pro
duse fabricate, cum sînt as
piratoarele de praf — în-

de astfel de aspiratoare. Ele 
au o linie suplă, sînt as
pectuoase, pot fi ușor ma
nevrate, au un consum eco
nomic de energie electrică 
și randament bun în timpul 
funcționării.

„Electromotor" mai pro
duce, într-un sortiment va
riat, diferite modele de 
ventilatoare pentru birouri 
sau încăperi, uscătoare de 
păr (aparate ingenios și sim
plu concepute și foarte prac-

fiind o dovadă a randa
mentului superior în ex
ploatare.

Dar catalogul cu produse 
realizate de această cunos
cută întreprindere timișo
reană mai cuprinde și alte 
articole, de uz casnic, cît și 
de interes industrial, caTe, 
pentru calitățile lor, sînt so
licitate în țară și peste ho
tare. Astfel, trebuie aminti
te : elecțropompele mici, 
binevenite pentru orice

grădinar amator, precum și 
dinamurile și releele utili
zate în construcția autove
hiculelor românești, insta
lațiile de aeraj pentru in
dustria minieră.

în aceste zile, întregul co
lectiv al întreprinderii mun
cește cu multă însuflețire 
pentru a realiza peste plan 
un sortiment cît mai variat 
de produse, pentru a con
tribui în acest fel la recu
perarea grabnică a pagube
lor cauzate de inundațiile 
recente. în lunile mai și iu
nie a. c., de exemplu, aici 
au fost fabricate peste plan 
sute de diferite motoare și 
alte produse. Se acordă prio
ritate executării comenzilor 
care urmează să fie desti
nate unităților economice 
din zonele care au fost ca
lamitate de inundații.

în prezent, uzina „Elec
tromotor" din Timișoara, în
tregul ei colectiv depun e- 
forturi în vederea realizării 
înainte de termen a pla
nului pe anul în curs, 
pregătirii judicioase a pro
ducției anului viitor — care 
va fi cu 14 la sută mai 
mare, în condițiile creșterii 
productivității muncii cu 17 
la sută. Uzina timișoreană 
— rod al politicii de indus
trializare, prompvată cu 
consecvență de partid — va 
marca noi rezultate de 
prestigiu în domeniul crea
ției tehnice, menite să spo
rească randamentul și cali
tatea producției, (rep. publi
citar).

Turism in Delta Dunării
Sezonul turistic este in toi șt 

In Delta Dunării. Numeroși oas
peți din țară și de peste hotare 
care-și petrec vacanța pe litora
lul românesc includ in programul 
lor și acest pitoresc colț al țării.

în actualul sezon, vizitatorii 
gășesc aici condiții îmbunătățite 
deicazare și transport. Capac na
tal campingurilor de la Muri- 
gniol și de pe malul lacului 
„Ciuperca" din Tulcea a fost râă- 
rită cu peste 200 de locuri. Pen
tru deplasarea turiștilor spre 
așezările din deltă s-a pregătit 
o adevărată flotă de agrement :

nave de pasageri, hidrobuze, șa
lupe, lotci pescărești. Pentru vî- 
nătorii și pescarii amatori s-a 
amenajat un vas-dormitor cu 60 
de locuri, iar la Murighiol și 
Maliuc au luat ființă puncte de 
închiriere a bărcilor și sculelor 
de pescuit.

Reținem ca o altă noutate fap
tul că, in acest sezon, harta tu
ristică a deltei s-a îmbogățit cu 
noi trasee, incluzînd pădurea Le- 
tea, ghiolul Fortuna, nisipurile 
de la Caraorman și alte locuri 
atractive.

(Agerpres)



viața internațională
Ciocniri violente 

în Irlanda de Nord
• Bilanț dramatic : 5 morți, peste 100 de răniți, 150 per
soane arestate • Unități britanice staționate în R.F.G. și 
bazinul Mării Mediterane au primit ordin să se pregă

tească pentru a fi dislocate în Irlanda de Nord

BELFAST 4 (Agerpres). — Capitala Irlandei de Nord, Belfast, • fost timp 
de 10 ore scena unor violente lupte de stradă între peste 2 000 de militari en
glezi și extremiști catolici, care s-au soldat cu moartea a cinci persoane, ră
cirea a aproximativ 100 de persoane și arestarea a peste 150.

Noile tulburări, cele mal grave din 
Ulster de la reizbucnirea ciocnirilor 
dintre extremiștii catolici și protes
tanți, precum și cu trupele engleze, 
în urmă cu aproximativ 10 zile, au 
creat o situație de criză. Autoritățile 
militare britanice au instituit în zo
rii zilei de sîmbătă „starea de ur
gență parțială" în cartierul catolic 
Falls Road, unde populația nu are 
dreptul 6ă-și părăsească domiciliile.

Ciocnirile au izbucnit vineri după- 
amiază, la ora 19, după ce trupele 
engleze care au percheziționat o lo
cuință au descoperit un important ar
senal de arme, muniții și sticle incen
diare. Imediat după aceea, sute de 
locuitori ai cartierului Falls Road au 
ieșit în străzi, atacînd pe militarii 
englezi cu sticle incendiare, pietre, 
au ridicat baricade și au incendiat 
automobile. Folosirea gazelor lacri
mogene de către armată nu a dus 

' decît la amplificarea ciocnirilor, tră
gători izolați deschizînd foc de armă 
de pe acoperișurile clădirilor asupra 
militarilor. în tot cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă între armată și 
locuitorii cartierului catolic au avut 
loc neîntrerupte schimburi de focuri, 
în cursul cărora cinci civili au fost 
uciși. Militarii au luat cu asalt casă

Suspens la O.S.A.
WASHINGTON 4 (Agerpres). — A- 

dunarea Generală a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) și-a între
rupt vineri lucrările, începute la 25 
iunie la Washington, din cauza a- 
menmțărilor de atentate cu bombe, 
în cursul zilei de vineri au fost pri
mite mai multe telefoane anonime 
care avertizau că imobilul în care se 
desfășoară dezbaterile va constitui o- 
biectul unor atentate cu bombe. Deja, 
în cunsul ultimelor 48 de ore, cinci 
explozii au avariat sediile unor am
basade sud-ameriioane și cel al Comi
siei interamericane pentru apărare.

Criză în relațiile 
Portugalia-Vatican
ROMA 4 (Agerpres) Ambasa

dorul Portugaliei la Vatican a fost 
rechemat de urgență în țară. Mă
sura a fost luată ca urmare a pri
mirii în audiență de către Papa Paul 
al VI-lea a trei conducători ai miș
cărilor de eliberare națională din 
coloniile portugheze Angola, Gui- 
neea-Bissau și Mozambic. Cercurile 
guvernamentale din Lisabona nu și-au 
ascuns iritarea față de acest fapt, 
luînd o hotărîre care, potrivit apre
cierilor observatorilor din Roma, în
seamnă deschiderea unei crize între 
Portugalia și Vatican.

Greva ziariștilor italieni
ROMA 4 — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : La che
marea Federației naționale a presei 
italiene ziariștii italieni au declarat 
sîmbătă o grevă pe timp de 24 de ore 
în semn de protest împotriva supri
mării edițiilor de luni dimineața ale 
ziarelor, hotărîre luată, în mod unila
teral, de Federația editorilor de ziare. 
Acțiunea revendicativă afectează coti
dienele, agențiile de presă ca și ra- 
dioteieviiziunea.

Greva ziariștilor se desfășoară can- 

cu casă, pînă la ora 4,30 dimineața, 
eînd ordinea a putut fi restabilită.

Agențiile occidentale de presă apre
ciază noile incidente drept „o ade
vărată insurecție" a populației cartie
rului catolic Falls Road. Este scos în 
evidență faptul că extremiștii cato
lici nu s-au mai ciocnit cu extremiș
tii protestanți, ci direct cu trupele 
hritanice. Imediat după instituirea 
restricțiilor de circulație, anunțată 
populației din elicoptere, importante 
forțe militare britanice au început să 
efectueze percheziții. Sînt căutate în 
special arme.

La Londra s-a anunțat că unități 
ale forțelor britanice staționate în 
R. F. a Germaniei și în bazinul Mă
rii Mediterane au primit ordinul să se 
pregătească pentru a fi dislocate în 
Irlanda de Nord. Statul major al 
trupelor britanice staționate în Ul
ster consideră că cei 12 000 de mili
tari de care dispune nu sînt suficienți 
pentru menținerea ordinii și a cerut 
trimiterea imediată de întăriri. Gu
vernul englez, prin intermediul lor
dului Balniel, ministru de stat la Mi
nisterul Apărării, care se află în 
Irlanda de Nord, a dat asigurări că 
aceste întăriri vor sosi cît mai re
pede cu putință • în Ulster.

Realizarea securității europene- 
temelia unei păci juste 
și durabile pe continent

I o Un interviu al ministrului de externe al Turciei

ANKARA 4 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Sabri Caglayangil, a declarat, într-un 
interviu acordat agenției „Taniug", 
că guvernul țării sale „salută cu sin
ceritate orice inițiativă menită să re
ducă încordarea in relațiile interna
ționale". Exprimindu-și poziția favo
rabilă față de realizarea securității 
europene care să reprezinte temelia 
unei păci juste și durabile pe conti
nentul nostru, Caglayangil a spus : 
„Considerăm o conferință pentru 
securitatea europeană ca o posibili
tate reală de acord în probleme sub
stanțiale, cu condiția ca ea să fie 
pregătită în mod adecvat".

Ministrul de externe al Turcie! a 
salutat, de asemenea, inițiativele pen
tru dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate în Balcani, pronunțîndu-se 
in favoarea dezvoltării unei cooperări 
multilaterale in această regiune, 
ceea ce — după cum a arătat el — 
ar servi nu numai intereselor regio
nale, ci șl intereselor păcii și priete- 

comitent cu acțiunile revendicative 
pe care le întreprind de mai mult 
tirnp muncitorii tipografi, precum și 
muncitorii din sectorul metalurgic, 
care în ultimele zile au înoeput < 
serie de greve, adunări și manifes
tații de protest în unele ateliere ș; 
secții ale uzinelor de automobile 
„Fiait". în fotografia de mai jos : de 
monstrație în capitala italiană pen 
tru condiții mai bune de muncă și d< 
viață.

IN SPRIJINUL DECLARAȚIEI 
IUI NORODOM SIANUK

CU PRIVIRE LA RETRAGEREA 
TRUPELOR TERESTRE AME

RICANE DIN CAMBODGIA

HANOI 4 (Agerpres). — Poporul și 
guvernul R. D. Vietnam sprijină în
tru totul poziția șefului statului Cam- 
bodgia, Norodom Sianuk, care con
damnă S.U.A. pentru continuarea 
agresiunii din Cambodgia, se arată 
Intr-o declarație publicată de Minis
terul Afacerilor Externa al R. D. 
Vietnam. Poporul vietnamez — se 
spune în declarație — va continua 
lupta pentru a face să eșueze planu
rile „de vietnamizare" ale S.U.A., 
pentru eliberarea Vietnamului de 
sud, pentru eșuarea tuturor acțiuni
lor provocatoare împotriva Vietna
mului de nord, pentru apărarea și 
construirea socialismului în R. D. 
Vietnam și mersul înainte pe calea 
reunificării pașnice a patriei.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
sprijină recenta declarație a lui No
rodom Sianuk, șeful statului cambod
gian, și cere retragerea Imediată și 
necondiționată a tuturor forțelor ar
mate de pe teritoriul acestei țări — 
se spune într-o declarație a Ministe
rului de Externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, transmisă de 
agenția V.N.A.

Calea pentru instaurarea p&cii ta 
Vietnamul de sud, Cambodgia și 
Laos, se arată în continuare, o con
stituie încetarea războiului de agre
siune dus de S.U.A. în aceste țări, 
respectarea cererilor legitime ale 
F.N.E. și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, ale Frontului Național 
Unit Kampuchea și ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională și ale 
Frontului Patriotic din Laos.

niei internaționale. El a subliniat că 
politica externă a guvernului turc 
pune un accent special asupra „îm
bunătățirii relațiilor cu vecinii noștri, 
cu țările neangajate și cu toate sta
tele din lume".

„Turcia, a declarat Caglayangil, a- 
eordă o mare importanță creării unor 
condiții trainice pentru pacea și secu
ritatea lumii. Turcia consideră că 
consolidarea păcii și securității lumii 
depinde de eliminarea cauzelor con
flictelor și încordării internaționale".

Festivalul cintecului 
și dansului balcanic
BELGRAD 4 (Agerpres). — In lo

calitatea Ohrid din Iugoslavia a fost 
deschis cel de-al treilea Festival bal
canic de cintece și dansuri populare, 
la care participă formațiuni din Iu
goslavia și din alte țări balcanice. In 
cadrul programului din prima zi au 
prezentat spectacole grupuri de fol
clor din Iugoslavia, care au interpre
tat cintece și dansuri originale din 
diferite regiuni.

Tot in prima seară a festivalului a 
fost prezentat un frumos program de 
ansamblul „Doina Oltului" din Rim- 
nicu-Vilcea. Bogăția folclorului ro
mânesc, precum și iscusința interpre- 
ților au entuziasmat pe spectatori, 
care au aplaudat la scenă deschisă 
pe solii muzicii și jocului popular 
românesc.

Femei laoțiene aparținînd forțelor miliției populare lucrînd pdmîntul într-o regiune eliberată a Laosuiui. Ele 
sînt pregătite pentru a se apăra de atacuri inamice prin surprindere

agențiile de presă transmit:
Congresul Partidului so

cialist elvețian s_a desfășurat 
timp de două zile la Bienne. In tim
pul lucrărilor au fost adoptate o se
rie de hotărîri, printre care și aceea 
de a se susține în mod oficial proiec
tul de lege care cere interzicerea ex
porturilor de armament. De aseme
nea, participanții la congres au cerut 
reducerea cheltuielilor militare ale 
Confederației elvețiene. Referindu-se 
la ' desfășurarea lucrărilor, corespon
dentul din Berna al ziarului „Le 
Monde" relevă că „ele au permis a- 
ripii de stingă a partidului să-și în
tărească sensibil pozițiile".

Consultări între repre
zentanți ai ministerelor afa
cerilor externe ale Suediei 
și R.P. Polone au avut loc u 
Stockholm, informează agenția P.A.P. 
O. Joedhal, secretarul general în 
M.A.E. al Suediei, și A. Wilmann, 
ministru adjunct al afacerilor externe 
al Poloniei, au abordat în cursul dis
cuțiilor probleme privind asigurarea 
securității europene, precum și as
pecte ale relațiilor bilaterale.

La Sofia au avut loc tratatlv® 
referitoare la interconectarea siste
melor energetice ale Bulgariei șl Gre
ciei. Au fost discutate, de asemenea, 
probleme legate de folosirea apelor 
rîurilor care trec pe teritoriul ambe
lor țări și de dezvoltarea turismului, 
în legătură cu problemele discutate, 
au fost semnate documente corespun
zătoare.

Un avion militar ameri
can a pătruns în spațiul ae
rian al R.P. Chineze 13 8 lu- 
lie într-o zonă situată în insula Tung. 
anunță agenția . China Nouă. în a- 
aceeași zi, un alt) avion militar ameri
can a pătruns în spațiul aerian al 
Chinei într-o zonă situată în regiu
nea autonomă Guansi Ciuan. Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze a fost 
autorizat să adreseze un avertisment 
în legătură cu aceste acțiuni provo
catoare.

Marca vest-germană nu 
va ii reevaluată. mfo««awie 

potrivit cărora guvernul R.F. a Ger
maniei ar avea în vedere o nouă re
evaluare a mărcii în scopul frînării 
conjuncturii și limitării afluxului de 
divize străine în țară sînt „eronate", 
a declarat un purtător de cuvînt al 
Ministerului Economiei vest-germa- 
ne. Precizarea aceasta a fost făcută 
deoarece, de mai multe săptămîni, 
circulă numeroase speculații privind 
o eventuală reevaluare a mărcii vest- 
germane după cea realizată în oc
tombrie 1969, șî că mai mulți experți 
din domeniul economiei și finanțelor 
din R. F. a Germaniei s-ar arăta par
tizanii acestei măsuri.

MOSCOVA — Prezidiul Sovi
etului Suprem ai U.R.S.S. l-a 
decorat pe comandantul navei 
cosmice „Soiuz-9“, Andrian Ni
kolaev, pentru a doua oară cu 
medalia „Steaua de aur", con- 
ferindu-i totodată gradul de ge- 
neral-maior de aviație. Ingine
rul de bord al navei, Vitali Se- 
vastianov, a fost distins cu titlul 
de „Erou al Uniunii Sovietice" și 
de „Pilot cosmonaut al U.R.S.S.".

Un comunicat comun al 
Comitetului de coordonare 
al serviciilor poștale din ță
rile maghrebiene 8 fost pu_ 
blicității la Rabat. Comunicatul con
ține o serie de hotărîri privind cola
borarea regională și prevede standar
dizarea legăturilor poștale și a tele
comunicațiilor.

Fenomen fără precedent
Un uragan de o vioîn Uganda.

lență neobișnuită, care s-a abătut 
timp de două ore asupra capitalei u- 
gandeze, Kampala, a fost însoțit de o 
ploaie tropicală torențială cu grindi
nă. Granulele de gheață au acoperit

PARIS 4 — Corespon
dentul Agerpres, Al. 
Gheorghiu, transmite : 
Ambasadorul României 
la Paris, Constantin Fli- 
tan, ,a avut o întîlnire 
cu reprezentanți ai a- 
gențiilor de presă, ai 
principalelor publicații 
periodice și ai radiodi

fuziunii și televiziunii 
franceze, la care a par
ticipat și Gheorghe Te- 
odorescu, vicepreședinte 
al Oficiului Național de 
Turism al Republicii 
Socialiste România. în 
cadrul întîlnirii, invitații 
au fost informați des
pre dezvoltarea turis

pămîntul cu un covor de un alb scli
pitor, oferind un spectacol fără pre
cedent pe aceste meleaguri, chiar în 
memoria celor mai virstnici locuitori.

întîlnire Gromîko-Riad.
O întâlnire între Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, și Mahmud Riad, mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
a avut loc sîmbătă la Moscova. Mah
mud Riad îl însoțește pe președintele 
Gamal Abdel Nasser în vizita pe care 
acesta o face în U.R.S.S. Cu acest 
prilej, relatează agenția TASS, cei 
doi miniștri au analizat situația din 
Orientul Apropiat.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Pal Losonczi, a părăsit Ulan Batorul, 
încheindu-și vizita oficială făcută în 
R.P. Mongolă la invitația președinte
lui Prezidiului Marelui Hural Popu
lar.

Epava avionului „Cornet" 
a fost localizată. Autoritatile 
spaniole au anunțat că ieri dimineață 
a fost localizată epava avionului bri
tanic de pasageri „Cornet", aparți
nînd companiei „Dan Air“, care s-a 
prăbușit vineri seara cu 112 persoane 
la bord pe vîrful muntelui Agullas, 
situat la o altitudine de 1 706 metri. 
Avionul trebuia să sosească la Barce
lona cu 105 turiști englezi care inten
ționau să-și petreacă vacanța în Spa
nia. Echipe de salvare se îndreaptă 
spre vîrful muntelui, dar există foar
te puține speranțe să fie găsiți su
praviețuitori.

0 experiență nucleară 
franceză mare putere « avut 
loc vineri seara deasupra lagunei Mu- 
ruroa din Pacific, a anunțat Ministe
rul Apărării al Franței.

mului în România. Au 
fost evidențiate, toto
dată, măsurile luate de 
către O.N.T. pentru a 
se crea condiții optime 
turiștilor francezi care 
doresc să viziteze Ro
mânia, atît prin inter
mediul agențiilor de tu
rism cit și individual.

TRANSFORMĂRI 

ÎN PEISAJUL 

ECONOMIC
ALGERIAN

Poporul algerian sărbătorește astăzi 
împlinirea a opt ani de la proclama
rea independenței țării. Această zi 
constituie pentru el nu numai un pri
lej de a evoca memorabilul eveni
ment petrecut la 5 iulie 1962 dnd, 
după 132 de ani de dominație colo
nială, Algeria a pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, ci și de a 
evalua ansamblul transformărilor în
noitoare înregistrate în intervalul 
de timp oare s-a scurs de atunci.

Acesta poate fi caracterizat ca o 
perioadă de eforturi susținute și 
asidue căutări pentru înlăturarea ur
mărilor îndelungatului război de eli
berare : orașele și satele țării pur
tau încă din plin urmele distrugerilor, 
numeroase fabrici, uzine, păminturi, 
fuseseră abandonate ; economia era 
complet dezorganizată. Animat de do
rința de a-și reclădi țara, poporul ni
gerian și-a ooncentrat toate eforturile 
în vederea refacerii economiei. După 
cucerirea independenței, arăta nu de 
mult președintele Houarl Boumediene, 
„nu am uitat nici un moment că tre
buie să desfășurăm și să cîștigăm n 
altă bătălie, cea a construirii unei 
economii naționale independente șl să 
înlăturăm interesele străine care ex
ploatau bogățiile noastre naționale".

In acești ani au fost elaborate în
drăznețe planuri de dezvoltare. Se în
făptuiește cu succes reforma agrară, 
s-a trecut la naționalizarea principa
lelor ramuri ale economiei, punân- 
du-se bazele unei industrii proprii. 
Localități ca Arzew, Tindotif, Hass; 
Messaoud și-au înscris numele pe 
harta economică a Algeriei ca puter
nice centre industriale.

La Arzew s-a deschis recent un 
nou șantier pentru construirea unei 
rafinării de petrol cu o capacitate 
de 2,5 milioane tone pe an, iar acum 
cîteva zile a intrat în funcțiune un 
combinat de îngrășăminte chimice. 
Construcția lor, concomitent cu ter
minarea unor obiective aparținînd 
altor sectoare de activitate, vădește 
preocuparea guvernului algerian de 
a valorifica pe scară tot mai largă 
resursele naturale ale țării, de a grăbi 
dezvoltarea economiei algeriene.

Noul plan de patru ani (1970—1973), 
reflectînd concentrarea eforturilor 
către dezvoltarea bazei tehnico-ma 
teriale a societății, acordă în conti
nuare principala atenție unor sectoare- 
cheie ca hidrocarburile, petrochimia, 
metalurgia etc. acestora revenindu-le 
48 la sută din totalul de 26,4 mili
arde dinari alocați investițiilor. în 
urmă cu cîteva zile, un comunicat 
al Consiliului revoluției a anunțat 
că „în cadrul politicii de recuperare 
a bogățiilor naturale ale țării, pentri 
a permite folosirea acestora în folo
sul colectivității naționale", au fost 
trecute sub controlul statului algerian 
sucursalele din Algeria a o serie de 
societăți petroliere. Noile naționali
zări vor permite statului algerian să 
controleze în proporție de 80 la suta 
rafinăria de la Alger, iar în ceea ce 
privește sectorul producției, partea 
statului în cursul acestui an va spori 
de la 7,5 milioane tone la 14,5 mili
oane tone țiței.

De-a lungul celor opt ahi care s-au 
scurs de la proclamarea independen
ței, relațiile prietenești româno-alge- 
riene, afirmate pregnant prin simpa
tia și solidaritatea manifestate de po
porul român față de lupta de elibe
rare a poporului ailgerian, au cunoscut 
o evoluție ascendentă. Potrivit unor 
acorduri de colaborare economică în
cheiate între cele două țări, în Alge
ria lucrează în prezent numeroși spe
cialiști români în diferite domenii de 
activitate, în mod deosebit în sectoa
rele minier și petrolier. Echipe 
de specialiști i-omani șl alge
rieni prospectează ținutul Hoggar 
pentru identificarea a noi zăcă
minte de cupru, uraniu, zinc, 
wolfram, platină etc., cercetează pus
tiul saharian în căutare de țiței, gaz 
metan și apă. Se întocmesc hărți, se 
fac studii și cercetări complexe pre 
gătindu-se astfel trecerea la exploa
tarea noilor resurse. în această co
laborare își găsesc expresie sentimen
tele de prietenie și stimă reciprocă 
statornicite între popoarele român și 
algerian.

C. BENGA

AZI, SCRUTIN 
MEXICAN

(De la coresponden
tul nostru pentru Ame
rica Latină). Conform 
unui calendar respec
tat cu strictețe, o dată 
la șase ani, in prima 
duminică a lunii iulie, 
mexicanii sînt convo- 
cați la urne pentru a 
alege pe președintele 
statului, o dată cu com
ponența organelor le
gislative la nivel na
țional și local. De astă- 
daiă, doi candidați dis
pută preferințele cor
pului electoral pentru 
a-i succeda președinte
lui Gustavo Diaz Or
daz : Luis Echeverria 
Alvarez, exponent al 
Partidului revoluționar 
instituțional (care se 
află la putere fără în
trerupere de la înteme
ierea sa în 1929) și 
Efrain Gonzalez Mor
fin, reprezentând Par
tidul acțiunea națio
nală. O caracteristică a 
alegerilor prezidențiale 
mexicane constă în a- 
ceea că pronosticurile 
nu se referă decît la 
procentele de voturi, 
intrucit numele învin
gătorului e cunoscut cu 

anticipație : el este, in
variabil, candidatul gu
vernamental. Intr-o 
bună măsură împre
jurarea se datorește 
prestigiului obținut de 
acest partid, care se 
proclamă depozitar al 
idealurilor revoluției 
mexicane din 1910 și a 
asigurat țării o stabili
tate unică In America 
Latină, înscriind la ac
tivul său importante 
realizări pe linia dez
voltării. Așa stind lu
crurile, Echeverria — 
fost ministru in actua
lul guvern — are ab
solută siguranță că va 
ciștiga. Iar Gonzalez 
Morfin are in schimb 
absolută siguranță că 
va pierde ; o recunoaș
te chiar în public. De 
aici și ironia că orice 
candidat al unui partid 
de opoziție, înainte de 
a fi desemnat să con
cureze, trebuie să jure 
solemn în fața conven
ției partidului său că 
va rămâne candidat.

în prezent Partidul 
opoziționist al acțiunii 
naționale dispune în

total de 19 locuri in Ca
mera deputaților, nici 
unul în Senat și nici 
un post de guvernator, 
pe cind Partidul re
voluționar instituțional 
dispune de 176 de 
locuri în Camera de- 
putaților. Cu toate că 
de la întemeierea sa ca 
„partid confesional și 
de bancheri" Partidul 
acțiunii naționale a e- 
voluat, componența și 
orientarea lui rămin 
destul de marcate de 
conservatorism șl cleri
calism ca să poată cap
ta preferințe largi.

După părerea una
nimă a observatorilor, 
alegerile' vor asigura 
continuitatea actualei 
orientări mexicane in 
liniile ei esențiale, atît 

•pe plan intern, cît și 
extern. Una din marile 
preocupări ale campa
niei electorale oficiale 
a fost apropierea de 
problemele tineretului, 
care formează practic 
60 la sută din populație, 
și deci are o greutate 
decisivă în balanța ur
nelor.

ÎNCORDARE 
In republica 
DOMINICANĂ
UNITĂȚI MILITARE PUSE ÎN 
STARE DE ALARMA ÎN ORA

ȘUL SANTIAGO
SANTO DOMINGO 4 (Agerpres) - 

Avioane de luptă, tancuri și trupe de 
infanterie au fost puse în stare de 
alarmă vineri noaptea la Santiago, 
al doilea oraș ca importanță din Re
publica Dominicană, ca urmare a zvo
nurilor privind debarcarea unor ele
mente antiguvernamentale care ar 
intenționa să preia puterea în țară. 
Cercurile guvernamentale dominicane 
au refuzat să facă vreun comentariu 
în legătură cu această debarcare. Ob
servatorii reamintesc faptul că regi
mul președintelui Balaguer trece 
printr-o serioasă criză,, marcată de 
repetate acțiuni teroriste.

Pe de altă parte, din Santo Domingo 
se anunță că ieri au Intrat în vigoare 
o serie de legi care prevăd pedepse 
aspre pentru actele de terorism și 
interzic deținerea armelor de foc. Un 
purtător de cuvînt al guvernului do
minican a declarat că aceste măsuri 
constituie un efort menit să pună ca
păt valului de terorism care, numai 
în ultima săptămînă, a provocat 13 
victime. Observatorii politici de la 
Santo Domingo consideră că noile 
măsuri reprezintă o consecință fi
rească a atentatului nereușit de 
miercuri noaptea împotriva fostului 
președinte Juan Bosch. Joi, actualul 
președinte a pus la dispoziția lui 
Bosch o gardă personală, iar guvernul 
a întărit patrulele militare și poli
țienești care supraveghează in per
manență străzile orașelor și princi
palele căi de comunicație ale țării.

„Pacem in mari bussc

Reuniunea de la Malta pentru utilizarea
în scopuri pașnice a fundului mărilor

Vineri au luat sfîrșit la Mal
ta lucrările reuniunii „Pacem 
in maribus" (Pace pe mări), des
fășurată sub auspiciile unui 
Centru de studii juridice din 
Santa Barbara (S.U.A.). 250 de 
specialiști in problemele drep
tului din 45 de țări au lansat un 
apel către toate națiunile mem
bre sau nu ale O.N.U. pentru 
punerea la punct a unui acord 
internațional cu privire la utili
zarea fundului mărilor în sco
puri pașnice și protejarea me
diului marin împotriva poluă
rii.

Acest deziderat este impus de 
o serie de realități ale lumii 
contemporane. In condițiile pro
greselor fără precedent ale cu
noașterii, determinate de revo
luția tehnică și științifică, mă
rile și oceanele au dezvăluit bo
gății de nebănuit, plasate aproa
pe în totalitate în afara apelor 
teritoriale. De pildă, extragerea 
manganului sau a nichelului de 
la mari adincimi, pe baza unui 
nou procedeu de exploatare, re
prezintă o sursă de venituri 
considerabile. „Zăcămintele sub
marine descoperite recent — re
marca ziarul „Tribune de Ge
neve" — lasă să se întrevadă că 
acestea sînt mult mai impor

tante decît totalul resurselor 
subsolului, a căror raritate rela
tivă face să crească prețurile și 
să ascută concurența". Pe de 
altă parte, dreptul internațional, 
elaborat într-o perioadă cînd 
omul nu putea încă să prospec
teze decît apele puțin adinei, 
zonele de vecinătate a coaste
lor, nu avea cum să prevadă 
evoluțiile spectaculoase de astăzi.

In acest context, participanții 
la reuniunea de Ia Malta nu an 
exclus posibilitatea unor con
flicte între state sau chiar în» 
tre marile monopoluri pentru 
dreptul de exploatare a aceste* 
mari resurse. „Nu este de necon
ceput — a declarat lordul Rit
chie Calder, cunoscut specialist 
britanic în problemele juridice 
— ca societăți și consorții, dis- 
punînd de nave proprii de 
război, să încerce să-și apere 
interesele în ce privește bogă
țiile de pe fundul mărilor".

Iată de ce numeroși partict- 
panți și-au expus punctul de 
vedere, larg împărtășit, că mă
rile și oceanele nu trebuie să 
devină teatrul unor conflicte de 
interese, ci să fie transformate 
în zone ale colaborării pașniae 
între state.
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