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In întreaga tară încep

adunărilTgenerale 
ALE SALARIAȚILOR 
Să le asigurăm:

■ pregătire temeinică
■ largă participare 
■caracter de lucru

EFICACITATE!

Spicele grele de rod cu cîteva clipe înainte de a lua calea hambarelor

Urgentarea tuturor 
lucrărilor agricole impune 
o mai bună organizare
• STRÎNGEREA GRIULUI FĂRĂ PIERDERI - PE PRIMUL PLAN • DUPĂ COMBINE SĂ 
INTRE IMEDIAT SEMĂNĂTORILE ! ® LA RECOLTARE SÎNT DIFERENȚE MARI ÎNTRE JU

DEȚELE DIN ACEEAȘI ZONĂ CLIMATICĂ

în aceste zile încep să se desfă
șoare în unitățile economice adună
rile generale ale salariaților, care au 
înscrise pe ordinea de zi două mari 
puncte, esențiale pentru activitatea 
curentă și viitoare a întreprinderi
lor : analiza bilanțului activității e- 
conomice și financiare din prima ju
mătate a acestui an și măsurile ne
cesare pentru asigurarea indeplinirii 
integrale a planului și a angajamen
telor asumate pe 1970 ; dezbaterea 
sarcinilor de plan pe 1971 — primul 
an al cincinalului viitor — și a măsu
rilor tehnico-organizatorice pentru 
realizarea exemplară a acestor sar
cini.

Ca instituții noi ale societății 
noastre, adunările generale ale sala
riaților — aflate la a cincea ediție — 
au fost create pe baza programului 
științific, vast și complex de perfec
ționare a organizării, conducerii și 
planificării economiei, elaborat de 
Conferința Națională a P.C.R. ; insti- 
tuționalizarea lor se înscrie în am

plul proces de adincire și con
solidare a practicilor democra
ției socialiste în toate sectoa
rele vieții economice și sociale, pri
lejuind o participare largă, activă și 
nemijlocită a tuturor categoriilor de 
salariați — muncitori, ingineri, eco
nomiști, tehnicieni — indiferent de 
funcția sau răspunderea în muncă — 
la organizarea și conducerea activită
ții economice.

Nu mai sint necesare, la ora ac
tuală, prea multe argumente pentrii 
a dovedi deosebita utilitate și efici
ență a adunărilor generale ale sala
riaților, rolul lor incontestabil, ca 
for colectiv de dezbatere și analiză 
a problemelor majore ale produc
ției, în fața cărora comitetele de di
recție sint obligate să prezinte dări 
de seamă asupra mersului activității 
economice, să răspundă pentru mo
dul cum asigură îndeplinirea sarci
nilor de plan și buna gestionare a 
fondurilor materiale și bănești puse 
de stat la dispoziția fiecărei unități

productive. în dubla calitate pe care 
o au salariații din întreprinderile 
noastre socialiste — de proprietari 
colectivi ai mijloacelor de producție 
și de producători — ei își definesc 
cu claritate capacitatea lor de parti
cipare conștientă la procesul de 
creare a bunurilor materiale, își a- 
firmă priceperea de gospodari chib- 
zuiți ai unei părți din avuția socie
tății — „zestrea" materială a între
prinderii în care lucrează, gestiunea 
încredințată spre administrare. în a- 
ceastă dublă calitate, fiecare salariat 
nu se mai poate interesa doar de 
propria muncă, de propriul venit, ci 
trebuie să aibă conștiința răspunderii 
mai largi pentru rezultatele întregii 
întreprinderi, manifestîndu-și activ 
inițiativa, capacitatea creatoare atît 
pentru a-și îndeplini sarcinile perso
nale, cit și pentru a-și aduce întrea
ga contribuție la realizarea planului 
de producție, la elaborarea și înfăp
tuirea măsurilor privind perfecționa
rea generală și permanentă a activi

tății economice. Această realitate 
esențială a economiei, această carac
teristică fundamentală a societății 
noastre socialiste trebuie să se mani
feste concret și în întregul mod de 
organizare și desfășurare a adunări
lor generale ale salariaților.

Așa cum dovedește practica de 
pină acum a adunărilor generale ale 
salariaților, acolo unde dezbaterile 
s-au caracterizat prin competență și 
răspundere, unde s-a asigurat o 
analiză profundă, obiectivă și realis
tă a situației economico-financiare, 
unde s-au stabilit cele mai judicioa
se soluții și măsuri, rezultatele ime
diate în producție, concretizate, în 
final,' în creșterea eficienței econo
mice, n-au întirziat să apară. Nu în 
puține cazuri, adunările generale ale 
salariaților au determinat o înviora
re a activității productive, au contri
buit la depășirea rapidă a unor difi-
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Ritmul ascendent în care se desfășoară lucrările 
agricole în marea majoritate a unităților agricole so
cialiste, extinderea ariei de recoltare a griului în tot 
mai multe județe ale țării, folosirea la întreaga capa
citate a tractoarelor, combinelor și celorlalte forțe de 
muncă asigură realizarea principalelor sarcini din 
această perioadă :

• STRÎNGEREA RECOLTEI LA TIMP ȘI FĂRĂ 
PIERDERI,

• ÎNSĂMINȚAREA CULTURILOR SUCCESIVE PE 
SUPRAFEȚE CÎT MAI MARI.

Din dateie centralizate la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii rezultă că pină în ziua de 17 iulie orzul 
a fost recoltat de pe 87 la sută din suprafața cultivată 
în întreprinderile agricole de stat și de pe 85 la sută 
din suprafață în cooperativele agricole. În marea ma
joritate a unităților agricole socialiste, strîngerea aces
tei culturi a fost încheiată.

În aceste zile principalele mijloace mecanice și forța 
de muncă din agricultură sînt concentrate spre GRĂ
BIREA RECOLTĂRII GRÎULUI. Pînă în ziua de 17 
iulie această prețioasă cultură a fost recoltată pe mai 
mult de 134 mii de hectare în întreprinderile agricole 
de stat, reprezentînd 35 Ia sută din suprafața culti
vată. în cooperativele agricole griul a fost recoltat de

pe 376 425 hectare, adică de pe 20 la sută din totalul 
suprafeței. întreprinderile agricole de stat din județul 
IALOMIȚA au reușit să strîngă griul de pe 20 752 hec
tare, reprezentînd 70 la sută din suprafața totală, iar 
I.A.S. din județul TULCEA au recoltat 65 la sută din 
lanurile de grîu, BRĂILA — 63 la sută, ILFOV — 53 
la sută.

Din analiza datelor centralizate se constată că între 
diferite județe cu condiții asemănătoare s-au creat 
mari decalaje la recoltat, ceea ce demonstrează că for
țele și mijloacele de lucru nu sînt utilizate peste tot la 
întreaga capacitate. în cadrul zonei întîi, care cuprinde 
județe din sudul și vestul țării, unde cerealele păioase 
s-au pîrguit mai devreme, diferențele merg de la sim
plu la dublu sau chiar la mai mult. Spre exemplu, 
cooperativele agricole din județul BRĂILA au recoltat 
64 la sută din suprafața de grîu, cele din județul IA
LOMIȚA 58 la sută, BUZĂU 56 la sută, TULCEA 53 
la sută. în cadrul aceleiași zone, realizările sînt de nu
mai 24 la sută în cooperativele agricole din județul 
OLT, 27 la sută în cele din județul DOLJ, 39 la sută 
în TELEORMAN, 10 la sută în ARAD și 17 la sută 
în TIMIȘ. Diferențe și mai mari la recoltatul griului
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Sat românesc
Oază de liniște, de frumusețe, de meditație — n> 

mi-a apărut dintotdeauna acest superb sat românes 
de pe malul lacului Herăstrău, căruia cu greu m-aș lăs 
învins să-i spun „muzeu". De ce „muzeu", cînd totul < 
aici atît de evocator și de autentic ? Copaci bătrîn 
foșnesc în ogradă, zăplazuri vechi, mâncate de ploi, in 
conjoară ca o ramă patinată de vreme această bijuteri 
de piatră și lut, de lemn și gingășie care e casa romă 
nească. Din Maramureș sau Deltă, din Bucovina sat 
Banat, din satele lui Horia sau de aici, din apropiatu: 
Bărăgan, aceste case vin de departe, din timp, din 
istorie, și de mai departe, din sufletul și ființa poporu
lui — de două milenii zidar sub umbra Carpaților.

Există țări în care joagărul de tăiat bușteni a deve 
nit mai rar decît mașinile electronice de calcul. Pentr 
vizitatorii din aceste țări, ca și pentru mulți orășen 
de la noi, uneltele și tehnicile populare constituie u 
spectacol inedit.

Ce-ar fi dacă, pe o uliță, am întilni un olar, de li 
Oboga sau Horezu, care ar scoate din cuptor ulc:ori

PICĂTURA DE CERNEALĂ
smălțuit cu flori, sticlindu-l în soare sub privirii', 
turiștilor și vinzîndu-l celui dornic, proaspăt și cald 
la fel ca plinea rumenită sub țest in ograda de-alături 
Și ar mai fi, în ulița vecină, o țesătoare și un cojocar 
cu suveica și acul in mîini, și un pridvor împodobit 
ca o vitrină, din care turistul străin să-și aleagă ii dc 
borangic ori clopuri oșenești, șerpare de flăcău ori 
scoarțe oltenești, zeghe bătute în piuă ori „zgărdane" 
de fată mare.

Și ar mai fi... Mă gindesc că satul de la Herăstrău 
ar putea deveni un adevărat forum al culturii popu
lare, stagiune estivală a folclorului autentic cu vechi 
balade spuse pe vioară și pe cobză, cu jocuri din stră
moși și teatre cu măști sau cu păpuși, ca în iarma
roacele de odinioară. Artiști bătrîni ori mai tineri, 
virtuoși ai cîntecului și ai dansului, ai naiului și ai 
solzului, ai călușului și ai bărbuncului, ar putea oferi 
vizitatorului seri de neuitat, anunțate din timp, în tot 
orașul, ca marile recitaluri sau concerte din sala Ate
neului. Superb, autentic, original și unic în lume prin 
capodoperele sale de arhitectură și artă populară — 
decorul unui atare spectacol există.

Cine preia acest gind, scris pe genunchi, în iarba 
grasă și înaltă, sub privirea ferestrelor înrămate in 
ștergare, aici in această oază de frumusețe, liniște și 
meditație ? E o modestă sugestie pe 
văd încăpută nu între scoarțele unui 
inimă generoasă și o minte iscusită.

Paul

care a? dori s-o 
dosar, ci intr-o

DIACONESCU

Excelenței Sale
Domnului AHTI KARJALAINEN

Primul ministru al Finlandei
HELSINKI 

în numele guvernului român și al meu personal, 
Vă rog să primiți cele mai cordiale felicitări cu pri
lejul numirii Dumneavoastră în înalta funcție de 
prim-ministru al Republicii Finlanda.

Mă folosesc de acest plăcut prilej pentru a-mi 
exprima convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Finlanda se vor dezvolta 
continuu, în interesul popoarelor noastre, al păcii și 
cooperării în Europa și în întreaga lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

h o ■ h h
„Fiul meu, Virgiliu, este 

elev în clasa a IX-a de li
ceu. Aș dori să-l internez 
intr-o școală de reeducare. 
Am încercat toate metodele 
de lămurire, convingere și 
constrîngere, dar nu am 
reușit să-1 îndrept. Băia
tul nu mă ascultă, nu mai 
învață și s-a împrietenit cu 
cei mai răi copii din școală, 
care-1 pot împinge spre 
fapte infracționale".

Am citat dintr-o scrisoa
re semnată de părintele 
D. I. din județul Arad. Scri
soarea, scoasă la întîmplare 
dintre multe altele, reflec
tă impasul unor părinți 
dezorientați în fața anumi
tor schimbări neașteptate 
pe care le capătă comporta
mentul copiilor lor la așa- 
numita „vîrștă critică". în 
fața constatării că atitudi
nea „educativă" pe care o 
adoptaseră pînă atunci nu 
mai are eficiență, că fiul 
„rebel" nu mai poate fi 
stăpînit ..nici cu binele, 
nici cu răul", ei ajung cu- 
rînd (chiar prea curînd) la 
concluzia panicardă că „nu 
mai e nimic de făcut". E, 
în fond, o poziție comodă, 
a minimei rezistențe, a ab
dicării cu ușurință de la în
datorirea fundamentală ce-1 
obligă pe părinte să se în
grijească. în orice condiții, 
de soarta celui căruia i-a 
dat viață (îndatorire și

■ ■■■■■■■■■■■I ■ ■ b a □ a

„INCORIGIBILII" 
purtau o etichetă falsă

DOI FOȘTI ADOLESCENȚI INFIRMĂ 0 PREJUDECATĂ

e ® e m o

Dezbaterile actualei sesiuni a 
parlamentului britanic au permis 
să se desprindă clar intenția 
noului guvern conservator de a 
imprima politicii externe un 
cuns diferit de al precedentei ad
ministrații laburiste, îndeosebi in 
ce privește orientarea politico- 
strategice la Est de Suez și in 
Africa de Sud.

Primele acțiuni pentru a se 
remodela un șir de poziții for
mulate și aplicate în ultimii șase 
ani au vizat o grabnică reînno- 
dare a legăturilor cu Republica 
Sud-Africană. în acest sens s-au

Corespondență 
din Londra

răspundere menționate — 
cu un accent deosebit — 
în două recente acte legis
lative : Legea pentru ocro
tirea minorilor și Decretul 
privind ordinea și convie
țuirea publică).

Cit de greșită este o ase
menea atitudine, în marea 
majoritate a cazurilor, ne 
demonstrează și ancheta de 
față declanșată de întreba
rea : oare ce vor fi de
venit, cu trecerea timpului, 
foștii „adolescenți-proble- 
mă“ ?

O biografie care, în linii 
generale, nu e unică, 
o cale urmată neîndo
ielnic și de alții : inginerul

anchetă socială

Dorel Anziac, de la fabri
ca „Inox" din Capitală. 
Bărbatul robust și volubil 
din fața mea are treizeci d? 
ani. Febril, dezvăluindu-mi 
cu fiecare cuvînt, cu fieca
re gest, acea mobilitate a 
gîndurilor pe care o remar
căm la oamenii cu o bogată 
viață interioară, inginerul 
Anziac își povestește bio
grafia. plină de momente 
zbuciumate și de nepre
văzut.

Bucureștean get-beget, pe 
la 10—11 ani a pornit-o 
razna de-acasă, atras de tu
multul marelui oraș, și s-a 
pierdut în torentul de oa
meni care se scurgea pe 
străzi. A fost adus de cîte
va ori înapoi și tot de-atî- 
tea ori a plecat iar. Cu chiu 
cu vai a terminat școala 
elementară, fiind prezent 
mai mult pe străzi decît la 
școală, drept care părinții 
au decretat că băiatul lor

nu-i bun de carte. Realita
tea era însă — orlcît de ne
verosimil ar părea — că 
micului vagabond de-atunci 
îi încolțiseră în minte niște 
planuri mari : visa să ajun
gă inginer. Dar cum ? Din 
partea familiei nu se putea 
aștepta la nimic altceva de
cît la reproșuri și bruftu- 
luieli. Asta l-a îndîrjit, l-a 
făcut și mai nesupus. Nu 
numai pentru familie, dar 
și pentru alții devenise o 
„problemă".

Așa a ajuns, pînă la ur
mă. într-o școală de reedu
care din Arad. La început 
s-a speriat. apoi și-a dat 
seama că „dracul" nu era 
nici pe departe chiar atît

de negru. Oricum, schimba
rea asta l-a pus pe gînduri... 
Nu cumva ar putea urma 
liceul în oraș ? A vorbit 
cu educatorii, s-a dus Ia 
director și treburile s-au 
aranjat mai simplu decît 
își închipuise. Niște străini 
au intuit o realitate funda
mentală a firii sale pe care 
n-o înțeleseseră părinții. A 
dat admitere la liceu și 
s-a așezat serios pe carte. 
Școala era acum pentru el 
familia, iar educatorii . ți
neau locul părinților. Cînd 
a plecat de la „corecție", în 
1957. avea diploma de ba
calaureat în buzunar.

Dar mai departe ? Cea 
mai fierbinte aspirație a lui 
era să urmeze facultatea, 
însă de unul singur, fără 
ajutor din partea nimănui, 
nu era posibil. Tatăl mu
rise, iar mama primea o 
pensie modestă. Le-a spus 
toate astea, la plecare, ce
lor de la școala din Arad. 
„Părinții lui adoptivi" i-au 
promis că, dacă reușește la 
admitere, îl vor sprijini să 
se întrețină în facultate. 
Toamna a dat admiterea la 
Politehnică, la facultatea de 
construcții de mașini, și a 
reușit. Educatorii din Arad 
nu l-au uitat. Prin grija

Ion VLAICU

(Continuare în pag. all-a)

decis măsuri de natură să ducă 
Ia invalidarea embargoului in
trodus anterior de laburiști care 
împiedica regimul rasist de' la 
Pretoria să facă comenzi de ar
mament pe piața engleză. Luni 
ar urma să fie anunțată în Ca
mera Comunelor hotărîrea gu
vernului de a relua livrările de 
armament pentru R.S.A.

Aceste reevaluări s-au dovedit 
a fi de natură a crea o situație 
agravantă nu numai într-o re
giune a Africii, ci pe întreg con
tinentul și chiar Ia scara Com- 
monwealth-ului. Oficial, se în
cearcă acreditarea ideii că Ma
rea Britanie ar fi datoare să res
pecte acordul de la Simonstown, 
încheiat cu Africa de Sud, care 
prevede folosirea acestei baze 
de către forțele navale engleze 
în schimbul furnizării de arma
ment. Din ultima cuvîntare ro
stită în Camera Comunelor de 
ministrul de externe, Alec Dou
glas Home, reiese că utilitatea 
acestei baze pentru Marea Bri
tanie ar rezida în acoperirea 
strategică a unei zone care in
clude trecerea între Atlanticul 
de Sud și Oceanul Indian, zonă 
considerată ca fiind vitală pen
tru itinerarul vaselor petroliere, 
după închiderea Canalului de 
Suez. Pentru majoritatea statelor 
africane această justificare este 
inacceptabilă, întrucît înarmarea 
Africii de Sud apare ca fiind e-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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FAPTUL I

DIVERS
Un trio 
cu brio

S-a întîmplat în comuna Si
liștea de Sus, județul Maramu
reș. Transportată la maternitate, 
Ana Vlad, din localitate, a dat 
naștere la trei gemene. Micuțele 
cintăreau împreună doar 4,200 kg. 
Trebuia făcut totul pentru men
ținerea lor în viață. Cele trei 
nou-venite pe lume au fost 
transportate de urgență la spita
lul din municipiul Sighetul Mar- 
mației. Aici, bucurîndu-se de o 
asistență medicală deosebită, ele 
au crescut mult în greutate. La 
o ultimă cîntărire, Măricuța a- 
vea 2,300 kg, Maria — 2,200 kg, 
Iar Florica — 1,800 kg. Fetițele 
cresc și se dezvoltă văzînd cu 
ochii. Mama lor se simte, de ase
menea, bine. Motiv de satisfacție 
pentru personalul sanitar al spi
talului. care a rezolvat cu „brio“ 
o dificilă problemă medicală.

Cu cărțile 
pe masă

Constantin și Matei Bofenescu 
(tată și fiu) din Bistrița deve
niseră adevărați „ași” in organi
zarea jocurilor de noroc, îndeo
sebi pocher. Seară de seară, in 
casa lor se adunau tot felul de 
indivizi, mulți atrași din diferite 
localuri publice, alții obișnuiți ai 
casei. Firește, nu dezinteresat. 
Participanții erau obligați să 
plătească o taxă care, așa cum 
s-a dovedit ulterior, reprezenta o 
serioasă sursă de venituri pentru 
gazde. Îndeletnicirea lor, atît 
de... bănoasă, a fost însă, în cele 
din urmă, descoperită — cum 
s-ar spune cu cărțile pe masă. 
Apăruți în fața instanței de ju
decată din Bistrița, cei doi or
ganizatori de jocuri de noroc 
au încasat ultima... miză : cite 
doi ani închisoare corecțională. 
Proverbul „ai carte, ai parte” 
nu se referă la cărțile de joc I

Somnoroșii»
la volan

Oboseala, se știe, îngreunează 
reflexele. Tocmai de aceea, pru
dența (și nu numai ea) recoman
dă șoferilor să fie cit mai odih
niți atunci cînd se urcă la vo
lan. Mulți, însă. Ignoră această 
recomandare. Dovada 7 Numai în 
ultimele zile, Cinci dintre acci
dentele petrecute pe raza jude
țului Ilfov s-au datorat unor șo
feri care... adormiseră la volan. 
Iată și numele acestor somnoroși: 
Iulian Petruș, șofer pe autobas
culanta l-B-9653, Mircea Pădu- 
rețu, conducătorul tractorului 
21-TR-1969, Aurel Bițir, șofer pe 
mașina 22-B-5045, Nicolae Unche- 
șel din Giurgiu (str. Alexan
driei 1) și Ilie Marcu, proprieta
rul autoturismului 5-B-3865. Doar 
din întimplare cazurile nu s-au 
soldat cu accidente prea grave. 
Putea fi însă și altfel. De a- 
ceea, e mai bine ca, în astfel de 
împrejurări, să trageți... pe 
dreapta. Altfel, în locul unui 
pui de somn, riscați un „somn" 
mult mai adine...

Conducerea partidului șl statului 
nostru a subliniat în repetate rîn- 
duri obligația industriei și comerțu
lui de a produce și desface bunuri de 
consum variate, accesibile și de bună 
calitate, care să se adreseze unor ca
tegorii foarte largi ale populației. 
Contractările dintre industrie și co
merț — pentru trimestrele IV 1970 și 
I 1971 — ne-au oferit posibilitatea 
unui util sondaj și a unor discuții 
concludente cu factorii responsabili.

Colecțiile de modele propuse de 
fabricile de confecții au fost, de data 
aceasta, chiar după aprecierea bene
ficiarilor din comerț, corespunzătoare 
sub toate aspectele,........................
prețului. Este un 
compartimente de 
celor din între
prinderile textile, 
care le-au pus la 
dispoziție desene 
și contexturi 
dovedind că 
tezia poate 
înnobileze și 
saturi din 
mai modeste, 
ieftin nu este si
nonim cu urit. 
Combinatul de li
nă nr. 1 din 
București, Fabri
ca de stofe Bra
șov, întreprinde
rea „Dacia", Com
binatul textil Bu
huși ș. a. au fo
losit cu pricepere 
și imaginație fi
rele sintetice in
digene, în special 
poliesterii, pentru 
a crea diferite 
combinații cu 
bumbac, cu lînă, 
cu celofibră din 
care au rezultat 
stofe sau țesături 
de vară 
fățișare 
modernă 
un preț 
Se poate spune că 
recentele contractări au risipit o 
anumită temere a 
lor comerțului : era 
tat o tendință a combinatelor de a 
propune articole frumoase, dar cu 
valori ridicate, care să le asigure în
deplinirea mai lesnicioasă a planu
lui. Iar dacă lucrurile nu s-au petre
cut astfel, meritul revine, intr-o 
măsură însemnată. îndrumărilor co
mune date de cele două ministere 
— M.C.I. și M.I.U. — cu privire ia 
direcțiile în care trebuie îndreptată 
creația, punîndu-se un accent deo
sebit pe produsele ieftine.

Fără a minimaliza efortul real de
pus în sensul reabilitării acestei cate
gorii de mărfuri, nu putem trece cu 
vederea faptul că acest efort nu a 
fost general, că sint încă zone destul 
de întinse încă necuprinse în preo
cupările de înnoire și împrospătare 
de care aminteam. Categorii întregi 
de confecții — pantalonii, sacourile 
și pardesiele pentru băieți, canadie- 
nele, fustele plisate pentru fete, sa
courile pentru bărbați ș.a. — nu au 
putut fi contractate, în principal din 
cauza țesăturilor învechite. La sa- 
couri, de pildă, I.C.R.T.I. — Bucu
rești a contractat numai 2 000 de 
bucăți, deși avea nevoie de 10 000 ; 
colecția sumară de țesături la prețuri 
convenabile pentru un asemenea 
obiect de cerere largă nu a permis 
mal mult. „Din cele trei tipuri de 
mostre prezentate de fabrica din 
Brașov, cu această destinație, abia 
s-au putut alege două articole", na 
spunea tovarășul Dumitru Iosif, di
rector-adjunct la întreprinderea co-

inclusiv cel al 
merit al propriilor 
creație — ca și al

merdală amintită. Astfel că, pînă 
una-alta, producătorii de confecții — 
dintre care unii cu o faimă bineme
ritată. cum este Combinatul de con
fecții și tricotaje-București — au 
fost trimiși acasă pentru a-și recon
sidera colecțiile la aceste produse și 
a le aduce la nivelul cerințelor. 
Desigur, creatorii vor face efortul 
necesar, dar, fără concursul colegi
lor din întreprinderile textile, solu
ția nu va fi decît un compromis.

— De multă vreme se vorbește 
despre faptul că apariția unor noi mo
dele la țesături ar trebui să premear
gă pe aceea din confecții. Cu 
toate acestea, ne relata Pela- 
ghia Lungu, creatoare de modele 
la fabrica „Bega" din Timișoara, nu

fie la metraj, fie în confecții, nu 
justifică stagnarea creației.

Pentru a suplini lipsa de varietate 
datorată întreprinderilor textile I.T. 
Galați, 30 Decembrie — Arad, „Tîr- 
nava" — Mediaș, Industria bumbacu
lui din București, comerțul recurge 
la import. Procedeul nu dă insă 
totdeauna rezultatele scontate, în
locuirea nefiind avantajoasă pen
tru cumpărător. Iată un exem
plu : printre cămășile pentru bărbați 
și copil mult solicitate se numără și 
acelea colorate, în carouri, fiind cele 
mal adecvate la lucru, la sport. Ele 
sînt preferate și pentru prețul lor 
scăzut. Dar țesăturile ieftine care 
constituie materia primă a acestor 
cămăși se iau la

noi, 
fan- 

să

că

cu o în- 
plăcută, 
și cu 

moderat.

O concluzie la contractările

dintre industrie și comerț

IEFTIN
poate fi sinonim cu

FRUMOS
reprezentanți- 

de aștep-
s-a realizat pînă în prezent decalajul 
necesar. La actualele contractări, de 
pildă, textiliștii au venit cu creații 
interesante, care, nefiind trimise din 
timp pentru a fi valorificate în con
fecții, au pierdut șansa de a fi re
marcate și contractate. Aceasta, în 
timp ce noi sîntem siliți să elabo
răm modele noi din țesături vechi.

Este pur și simplu păcat ca, din 
pricina unor simple probleme de 
coordonare, o prețioasă activitate de 
creație să se irosească în vint, în 
loc să ajungă la destinatarul ei final
— cumpărătorul. De ce să se facă 
200 de modele de rochițe de vară 
doar din 5 țesături — și acelea in
tr-un număr redus de desene — 
atita vreme cît, la acest capitol, 
există o creație diversă 7 în relațiile 
intercombinate se pot găsi, credem, 
soluții convenabile pentru ambele 
părți. Dar ele trebuie căutate ceva 
mai stăruitor decît pînă acum.

Principalul vinovat rămîne însă 
concepția — nemărturisită, ce-i drept
— a unor oombinate și fabrici, potri
vit căreia investițiile de inițiativă și 
efort ar trebui să fie direct propor
ționale cu prețul produsului : dacă 
se încasează puțin pe el, atunci și 
atenția care 1 se dă este mică. Iată 
cîteva argumente in sprijinul acestei 
afirmații, care cu greu vor putea fi 
combătute. Se știe că finetul, diftina, 
indianul sînt materia primă a sute 
de mii de rochițe, pijamale pentru 
mici și mari, capoade și altele din 
categoria celor mai populare dintre 
confecții. După părerea noastră însă, 
prețul moderat la care se vînd ele,

întrecere 
mohorîte 
notone : 
„Olimp", 
tacus", 
denumirilor sună
toare, au rămas 
aceleași, de ani 
de zile. Recent, 
„Țesătura" - Iași 
prezintă pentru 
„Spartacus" doar 
6 desene noi din 
15 ; „Gelu" și-a 
schimbat ameste
cul de fire, dar nu 
și Înfățișarea. Nu 
este deci de mi
rare că aceste că
măși — deși este 
multă nevoie de 
ele — au devenit 
greu vandabile, 
în dorința de a 
„colora* puțin o- 
ferta, comerțul a 
oferit cămăși în 
carouri, din țesă
tură de Import. 
A rezultat o di
ferență, In plus — 
17 lei. Dar cum
părătorii din me
diul rural nu s-au 
arătat dispuși să 
plătească această 
diferență. Așa se 

explică de ce cooperația de consum 
din numai câteva județe din Bărăgan 
a strins un stoc de 3 milioane de a- 
6emenea cămăși.

Reprezentanții mal multor com
binate textile ne-au servit o expli
cație : „Sîntem dispuși și avem ca
pacități pentru a satisface orice ce
rere a comerțului, la articolele pe 
care le producem". Declarația ne-a 
fost făcută de Toth Bela, directorul 
comercial al Combinatului textil-Si- 
ghișoara și de Llviu Brill, de la 
Combinatul textil Buhuși. Interlocu
torii ne-au explicat însă că, în multe 
cazuri, se face simțită o anumită 
neconcordanță între indicatorii pla
nului valoric și volumul cererii co
merțului : se cer mai ales articolele 
ieftine, dar aceasta dă peste cap pla
nul ; contractarea răstoarnă multe 
dintre prevederile inițiale ale planu
lui. Atunci incepe „modelarea" cere
rii după indicatorii valorici din plan, 
căutîndu-se a se impune beneficiari
lor articolele cu o valoare mai mare, 
pentru a contrabalansa producția ce
lor ieftine. Că nu e bine așa, e lim
pede. Cum ar trebui procedat ? Legea 
contractelor spune că planul se înte
meiază pe contractele încheiate cu 
beneficiarii pentru acele produse 
care intr-adevăr se cer. De vreme 
ce încadrarea diversității cererii în 
tiparele Indicatorilor nu este posibi
lă, poate că ar fi bine să se proce
deze invers. Ar fi în spiritul legii și în 
interesul aprovizionării populației cu 
mărfuri ieftine, bune și frumoase.

în a fl 
și mo- 
„Gelu“, 
„Spar- 

în ciuda

Rodica ȘERBAN

Soneriile 
fac pui?

Cazul se anunță ca o nouă mi
nune a secolului. Auzisem pină 
acum că găinile fac pui. Dar și 
soneriile ? Și încă de bicicletă ? 
Să recapitulăm. Cu mai mult 
timp in urmă, Depozitul nr. ÎS 
„Sport-turism” din Craiova a co
mandat Întreprinderii de indus
trie locală din Birlad 16 200 so
nerii de bicicletă. Comanda a fost 
executată și expediată, dar iată 
că depozitul craiovean (gestionar 
Florea Iova) refuză plata sone
riilor. Motivul ? La recepție s-a 
constatat un minus de 913 sone
rii I Întreprinderea din Birlad 
protestează. Cu argumente la fel 
de convingătoare. Din controlul 
efectuat la depozit a rezultat nu 
numai existența tuturor sone
riilor, dar și un... plus de 450 de 
bucăți. Care este adevărul ? În
cearcă să-l descopere și Arbitra
jul de Stat, in fața căruia cazul a 
apărut in cele din urmă. Pină 
una alta, sunăm și noi. Poate to
tuși cineva (de preferat vinova
tul de producerea încurcăturii) 
se dă la o parte.

Din noua arhitectura a Clujului. Hotelul Napoca Foto : Agerpres

Din culise 
direct
pe scenă

Casa de cultură a municipiu
lui Craiova. Dînd la o parte cor
tina, care pînă nu de mult aco
perea aici numeroase nereguli, 
organele de miliție au stabilit că 
fostul director al casei de cultu
ră, Ion Schinteie, a delapidat, în 
complicitate cu alți subalterni, 
peste 130 000 lei. Se tipăreau bi
lete fără serii pentru intrarea la 
spectacole a căror contravaloare 
era vărsată în conturi străine in
stituției. Se întocmeau state de 
plată fictive pentru spectacole și 
repetiții care nu aveau loc, de 
fapt, niciodată. Toate acestea a- 
testă o bogată activitate... de cu
lise. Acum urmează ca susțină
torii el să apară „pe rol“ la tri
bunal. Atunci să vedeți „specta
col". Fără sufleur 1

de :Rubrică redactata 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

LA VASLUI

O MODERNĂ FABRICĂ 
DE CONFECȚII

Printre noile obiective in
dustriale intrate în funcțiune 
în ultimul timp se numără și 
Fabrica de confecții din 'Va
slui, care realizează anual pes
te 1 milion de produse, într-o 
gamă variată de modele, pen
tru bărbați, femei, adolescenți 

• ți copii.
Colectivul acestei fabrici în

deplinește și depășește ritmic, 
în fiecare lună, sarcinile de 
plan și angajamentele asuma
te. Rezultatele consemnate în 
ultimele luni permit să se în
trevadă o sporire, în acest an, 
a valorii producției sale cu 
peste 20 000 000 lei, față de 
prevederile inițiale. Ridicarea 
eficienței întregii activități e- 
conomice se reflectă în cele 
25 000 000 lei beneficii obți
nute — printre altele — ca ur
mare a reducerii substanțiale 
a cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă, de la 858,5 
lei la 857 lei.

Anul acesta s-a vădit și o 
preocupare mai mare decît 
în trecut pentru munca de 
creație din fabrică, o activitate 
mai bună a colectivului spe
cializat în acest domeniu. S-au 
realizat astfel mai multe mo
dele la toate categoriile de 
confecții. Pentru contractările 
pe următoarele două trimes
tre, de exemplu, s-au pregătit 
65 de modele noi de costume 
bărbătești și mantale de relon

pentru bărbați, femei și ado
lescenți. Varietatea modele
lor, care includ o mare diver
sitate de confecții pentru di
verse ocazii, execuția lor ire
proșabilă conferă producției a- 
cestei unități o notă de pres
tigiu, fiind solicitată în țară 
ți la export.

Studiile efectuate la Fabrica 
de confecții din Vaslui, pri
vind folosirea spațiilor de 
producție existente, au relevat 
noi posibilități de creștere a 
capacităților sale productive. 
Planul complex de măsuri în
tocmit în acest scop include, 
între altele, extinderea siste
melor moderne de lucru, me
canizarea unor operații ma
nuale, introducerea utilajelor 
automatizate la operațiile cu 
un grad mare de repetare 
(coaserea nasturilor, a găici- 
lor). în același timp, vor fi 
folosite pe scară mai largă și 
o serie de materiale auxiliare 
cu însușiri superioare. Toate 
aceste înnoiri vor face ca o- 
ferta Fabricii de confecții din 
Vaslui să fie mai substanțială, 
potrivit gusturilor exprimate 
de numeroșii săi beneficiari.

în prezent, Fabrica de con
fecții din Vaslui are un maga
zin de desfacere, în localita
te, situat pe str. Primăverii, 
nr. 11, care oferă în perma
nență un bogat sortiment de 
modele.

LA „ELECTROMOTOR" 
Noi produse 
în ajutorul 
gospodinei
Ziarul nostru critica recent 

sortimentul scăzut al utilajelor 
menite să înlesnească munca 
gospodinelor.

Ni se aduce la cunoștință că 
în curînd in nomenclatorul de 
fabricație al uzinei „Electromo
tor" din Timișoara vor fi in
serate noi produse de uz casnic, 
gospodăresc. Ne referim la 
un bătător de covoare, care va 
putea fi lesne racordat la unele 
din aspiratoarele „Record", 
„Practic" sau „Ideal". Curățirea 
covorului se va putea efectua e- 
ficient cu ajutorul tamburului 
bătător, cuplat cu motorul de 
antrenare. Cadrul cu roți va 
putea fi reglat pe verticală, 
în funcție de înălțimea păru
lui covorului.

Un accesoriu binevenit în 
orice gospodărie va fi lustrui
torul de podele, destinat cu
rățirii și lustruirii parchetului, 
pardoselilor de seîndură și a 
celor acoperite cu linoleum, 
pe care-1 va produce în cu
rînd uzina „Electromotor". 
Specialiștii uzinei timișorene 
au mai conceput un mixer cu 
funcții multiple, foarte util 
gospodinelor. Cu ajutorul lui 
se pot obține, în circa 5 mi
nute, creme, piure-uri, maio
neze, spume de fructe, de ouă. 
Cu același aparat se pot fră- 
mînta și aluaturile ușoare.

aeriană 
turbo-

Curse turistice 
„TAR0M“ 

de pe litoralul 
Mării Negre 

întreprinderea de trans
porturi aeriene române „Ta- 
rom“ a înființat curse turis
tice de sezon de 1 și 2 zile de 
pe litoralul românesc al Mării 
Negre spre Odesa, Moscova, 
Kiev, Istanbul și Beirut. Pe 
aceste rute, compania româ
nească de navigație 
folosește avioane
propulsoare și turboreactoare 
de mare capacitate șl viteză, 
printre care Bac-111, 11-18 și 
An-24.

Avioanele decolează de pe 
aeroportul internațional Ko- 
gălniceanu — Constanța, care 
este prevăzut cu servicii mo
derne pentru deservirea că
lătorilor. Sectoarele de prog
noză economică ale Direcției 
generale a aviației civile pre
văd o sporire a traficului ae
rian turistic în acest an.

Atribuțiile acordate
organelor locale
n-au ajuns pînă

la Rimnicu Vîlcea
• CONSILIUL MUNICIPAL ARE „TOATE PUTERILE"... ÎN 
ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI • „ORAȘUL E ÎNCĂ 

MIC, MAI CREȘTEȚI - ATUNCI SE VA APLICA Șl LEGEA"
După cum se știe, 

Legea de organizare și 
funcționare a consilii
lor populare conferă 
municipalităților și ora. 
șelor atribuții largi, 
consacrîndu-le ca a- 
devărați gospodari, con
ducători nemijlociți ai 
treburilor locale. în ar
ticolul 39, de pildă, le
gea precizează : „Comi
tetele executive 
consiliilor populare și 
orășenești conduc, 
drumează, coordonează 
și controlează activita
tea întreprinderilor de 
Industrie locală, gospo
dărie comunală și lo- 
cativă, precum și a in
stituțiilor social-cultu- 
rale subordonate, luind 
măsuri pentru continua 
îmbunătățire a acestei 
activități". Am reprodus 
In extenso acest pasaj 
din textul legii pentru 
a-1 compara, sub aspec
tul aplicării sale în 
viață, cu situația exis
tentă în municipiul Rm. 
Vîlcea. Pare de necre
zut, dar după mai bine 
de un an și jumătate de 
la apariția noii legi, 
consiliul popular muni
cipal din această loca
litate n-a intrat încă în 
atribuțiile sale firești. 
Competențele sale se 
limitează la administra
rea... spațiilor verzi. 
Singura întreprindere 
locală asupra căreia 
municipalitatea își exer
cită rolul de conducă
tor, îndrumător și co
ordonator este... o seră 
de flori. Bine, dar cum 
conduce oare consiliul 
popular municipal ac
tivitatea economică și 
socială, întreprinderile 
de industrie locală, gos
podărie comunală, insti
tuțiile social-culturale 7 
Să dăm cuvîntul fapte
lor.

Atît întreprinderea de 
Industrie locală, cît și 
cea de gospodărie

ale
în-

Alo, 02? Reparați, vă rugăm, telefoanele din Buzău I
— Alo, 02 !
Nici un răspuns. In

sistențele sint zadar
nice. Formăm 03 și ce
rem lămuriri la „masa 
de verificare". Aici 
auzim un refren foarte 
frecvent la Buzău : 
„Sînt lipsuri... se va 
rezolva... Așteptați". 
Și... așteptăm.

Se pare că Buzăul 
n-a ieșit încă din epo
ca de preistorie a tele
foanelor. Formezi, de 
pildă, numărul 2105. îți 
răspunde cu regulari
tate 2995 — depozitul de 
mărfuri al O.C.L. „A- 
limentara". Și invers... 
Un cetățean din oraș, 
confundat cu respec
tivul depozit, ni se 
plîngea că primește de 
80—70 de ori pe zi 
menzi de carne, 
unt, de conserve...

Ne-am adresat

co
de

dl-

rectorului poștelor și 
telecomunicațiilor ju
dețene, N. Vizireanu, 
pentru explicații. D-sa 
recunoaște cu sinceri- - 
tate : „Da, telefoanele 
nu prea funcționează. 
Avem zeci de defec
țiuni in fiecare zi. Și 
tot atîtea reclamații". 
Măsuri 7 Aici urmea
ză același refren : — 
Se va rezolva... Se 
va face... Așteptați !

Să aștepți?! Ce 7 
Centralista consiliului 
popular 
asigură 
mere 
greșit.
Petrache consideră că' 
cel puțin 2 ore din 
cele 8 de serviciu se 
pierd în „acciden
tele" de telefon, 
serviciul tehnic
D.J.P.T.T. ni se oferă

municipal ne 
că 2 din 3 nu- 
se formează
Abonatul S.

La 
al

„INCORIGIBILII"
(Urmare din pag. I)
lor, pe toată perioada cît 
a urmat facultatea, a pri
mit o bursă anuală (condi
ționată de rezultatele la în
vățătură) și astfel peste 
cinci ani 1 s-a împlinit ma
rele vis al vieții : era in
giner.

— Planuri de viitor 7 —
11 Întreb.

— Planuri 7 Planul meu 
e să fac... planul ! Mai 
exact : să-l depășesc. fi
indcă aveam niște angaja
mente care trebuie respec
tate...

înainte de discuție ceru
sem relații despre inginerul 
Dorel Anziac de la tovară
șii săi de muncă. Unanimă, 
părerea lor suna cam așa : 
e foarte bine pregătit, do
tat, capabil, întreprinzător, 
cu idei, dar... cam dezor
ganizat, irascibil, reacțio
nează iritat la observații, 
renunță cu greu la punctul 
său de vedere. Am vrut să 
știu și părerea celui în 
cauză.

— Vă propun un mic ar
tificiu — mi-a propus el : 
înșiruiți toate aceste cali
tăți (care nu-s tocmai de 
disprețuit, n.n.) și toate a- 
ceste defecte (care nu-s 
chiar de neglijat, n.n.), pu
neți semnul egal și scrieți 
simplu ’ om. Sigur că ve
nind încoace nu v-ați aștep
tat să întîlniți în persoana 
mea un fenomen. Sînt. cum 
vedeți, un om ca toți oame
nii, cu calități și defecte, 
nici mai mult, nici mai 
puțin...

— Acceptați atît de sim
plu defectele 7

— N-am spus că le ac
cept, dar pot să nu fiu da

acord cu părerea unuia sau 
a altuia, și asta e cu totul 
altceva...

— Și... autocritic 7
— E posibil ca în anumi

te privințe să nu am drep
tate, să greșesc. Aștept a- 
tunci să mi se arate, să 
fiu combătut, dar nu așa, 
cu degetul ridicat amenin
țător : „băi tovarășe, ia 
vezi...", ci cu argumente, 
cu logică, ca să mă gîndesc, 
să-mi pun probleme...

— Practic, cu ce vă ocu
pați acum 7

— De fapt sînt un fel de 
„bun la toate", după cum 
scîrțîie treaba. Nu-mi place 
să stau. Dacă n-am de lu
cru, îmi fac. Uitați-vă — 
și-mi arată palma bătători
tă, murdară de ulei — chiar 
adineaori am avut de lucru 
la o mașină. Nu stau nici 
acasă (și-a cumpărat un 
apartament, n.n.). Am pus 
faianță in bucătărie, mi-am 
făcut singur o serie de a- 
menajări, mă specializez 
in tehnica auto, învăț limbi 
străine...

Cultul muncii i-a intrat, 
cum se vede, „în sînge", 
devenindu-1 o a doua na
tură.

Vorba lui : un om, nici 
mai mult, nici mai puțin.

Printre fișele dintr-o ar
hivă a miliției am descope
rit-o și pe cea a lui 
Victor B., care cu a- 
proape cincisprezece ani in 
urmă fusese internat „la 
reeducare" pentru fapte in
fracționale. L-am întîlnit 
apoi la Uzinele „23 August" 
din Capitală, în fața unui 
strung modern. I-am cerut 
să-mi vorbească despre el.

— Despre mine 7 1 Ce-aș

21 (douăzeci și unu) 
de motive, chipurile 
salvatoare. Cînd se 
vor remedia defecțiu
nile ! „în curind !“ Și 
totuși situația durează 
de 3 ani. Pentru edi
ficare, reproducem un 
calcul interesant : dacă 
10 000 de oameni chel
tuiesc 10—15 minute 
pe zi pentru ase
menea convorbiri, tim
pul pierdut de ei 
(6—7 000 ore) valorează 
aproximativ 40—50 000 
lei. Ce-ar fi dacă suma 
respectivă va fi plătită 
de șefii acestei insti
tuții, care are obliga
ția să asigure o rapidă 
comunicare intre oa
meni 7

Radu GHEORGHIU 
corespondentul 
„Scînteii'

locală din Rm. 
Vîlcea sînt subor
donate direcțiilor de 
specialitate ale județu
lui. Consiliul popular 
municipal are „dreptul" 
să apeleze la bunăvoin
ța lucrătorilor unități
lor amintite. Așa s-a 
stabilit înainte de apa
riția Legii nr. 57 și lu
crurile au rămas așa. 
încremenite parcă pen- 

. tru vecie. Cu asemenea 
atribuții știrbite nu este 
de mirare că diriguito
rii municipalității nu 
pot satisface întotdea
una și cu promptitu
dine doleanțele cetățe
nilor din oraș. Să dăm 
numai un exemplu : 
recent, consiliul popu
lar municipal a cerut 
întreprinderii de indus
trie locală să-și diver
sifice producția, potri
vit cu necesitățile re
clamate de populație. 
Dar conducătorii res
pectivei întreprinderi 
(care sînt dirijați de 
direcția de resort jude
țeană) n-au dat curs 
acestui apel. Direcțiile 
județene — ni se spune 
— se consultă totuși cu 
municipiul, iar consi
liul popular municipal 
are dreptul să ceară in
dustriei locale satisfa
cerea unor doleanțe ce
tățenești, așa cum este 
aceea menționată de 
noi. La atît se reduc 
însă atribuțiile consiliu
lui municipal din Rm. 
Vîlcea, la dreptul de a 
se „consulta" sau de a 
„cere".

Șl întreprinderea de 
gospodărire orășeneas
că este subordonată ju
dețului. Recent, s-a fă
cut un act de „drep
tate". I.G.O. — care, așa 
cum o arată numele, 
este o întreprindere 
creată pentru gospodă
rirea orașului — și-a 
mai adăugat la patri
moniu uri „J“, devenind 
astfel întreprindere cu 
caracter județean, fi
ind dirijată, bineînțeles, 
de direcția de specia
litate a consiliului 
popular județean. Ca 
urmare, întreprinderea 
și-a lărgit activitatea, 
prestînd servicii în lo
calitățile din județ, dar 
neglijînd adeseori ora
șul Rm. Vîlcea. în fo
losul căruia a fost de 
fapt înființată. In pri
măvara acestui an, con
siliul popular municipal 
s-a tîrguit, în toată pu
terea cuvîntului, pentru 
construcția unui gard la 
imobilul situat pe stra
da Lenin nr. 160. De 
altfel, I.G.O. hotărăște 
cum crede și în privin
ța transportului în o- 
ras. La cererea cetățe
nilor, consiliul popular 
municipal a dispus, 
prin decizia nr. 14 din 
14 ianuarie 1970, să se 
deschidă un traseu auto 
pe ruta Rm. Vîlcea—Fe- 
țeni. Decizia n-a avut 
însă nici o putere. A 
rămas pînă azi un petec 
de hîrtie. Datorită lip
sei de delimitare a a- 
tribuțiilor, în activita
tea municipiului inter
vin și unele anomalii

de planificare și coor
donare care împiedică 
buna gospodărire a o- 
rașului. Astfel, la pri
mărie, strada „30 De
cembrie" a fost inclusă 
în plan pentru moder
nizare, în vreme ce la 
I.G.O. aceeași stradă 
e prevăzută pentru ca
nalizare.

Tov. Gh. Rizescu, 
primarul orașului, ne-a 
relatat că învestirea 
consiliului popular mu
nicipal cu atribuții se 
tărăgănează de luni de 
zile, în ciuda unor pro
misiuni din partea con
siliului popular jude
țean. „Cum acționați 
totuși cînd conducătorii 
unor întreprinderi lo
cale nu-și îndeplinesc 
obligațiile față de ce
tățenii orașului" — 
l-am întrebat. „Uneori 
sînt criticați sau sanc 
ționați pe linie de par
tid, ca apoi să aflăm că 
sînt premiați pentru re
zultatele obținute in 
muncă..." — ne spune 
interlocutorul nostru.

în cursul investigați
ilor noastre am cerut 
și directorului I.G.O. 
părerea asupra ciudatei 
situații de la Rm. Vil- 
cea. „La drept vorbind 
— ne spune dînsul — 
nici noi nu mai știm ce 
sîntem, întreprindere 
orășenească sau jude
țeană 7... Ar trebui în
ființată in municipiu o 
unitate locală, subordo
nată consiliului munici
pal, pentru gospodări
rea fondului locativ".: 
Despre necesitatea în
ființării unor asemenea 
unități orășenești 
gospodărire, 
turi etc — ! 
municipiului 
vorbit și 
tori.

După 
Consiliul 
nicipal 
nu a intrat încă în a- 
tribuțiile conferite de 
Legea nr... 57.. Explicații
le culese ulterior la con
siliul popular județean 
încearcă să demonstreze 
că la Rm. Vîlcea nu es
te necesară o sporire a 
atribuțiilor. „Municipiul 
e mic — ni se spune — 
șl nu se ponte compara 
cu Piteștiul". Conclu
zia : pînă cînd muni
cipiul Rm. Vîlcea va 
crește și va ating» 
nivelul socotit de tova
rășii de la județ demn 
de o învestire cu atri
buții, direcțiile de spe
cialitate județene vor 
conduce și coordona 
treburile locale din o- 
raș. Ne punem totuși 
întrebarea : pentru ce 
a fost ales consiliul 
popular municipal de 
cetățeni și învestit ca 
organ local al puterii 
de stat 7 Și cum ră
mîne cu atribuțiile 
stipulate de lege pen
tru consiliile 
municipale 
nești 7 Oare 
lor în viață 
tărăgănată ia

de
transpor- 

subordonate 
ne-au 

alți lnterlocu-

cum se vede, 
popular mu- 
Rm. Vîlcea

populare 
și orășe- 
aplicarea 
poate fi 

nesfîrșit 7

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii'

purtau o
putea să vă «pun 7 Și cu
ce să încep 7

— Cu începutul, am răs
puns în glumă. De pildă, 
cu copilăria.

A schițat un zîmbet care 
mi s-a părut mai mult 
trist.

— Copilăria 7 De vreme 
ce m-ați întrebat atît de di
rect, probabil că știți că la 
capitolul acesta nu prea am 
cu ce să mă laud. N-am 
fost un copil tocmai liniștit, 
pină cînd...

Fraza s-a curmat aici tn- 
tr-o ezitare de moment.

— Pînă chtd — continuă 
— am fost dus la „corec
ție"...

A urmat o pauză.
De alături, de la secția 

motoare, se auzea vuietul 
înfundat al mașinilor grele, 
iar loviturile ciocanelor u- 
riașe de la secția forjă fă
ceau să vibreze ușor gea
murile.

— Și după ce am ieșit da 
la „corecție" am avut des
tule necazuri, a continuat 
el. Nu eram obișnuit cu 
ceea ce mi se cerea aici : 
pian, calitate, disciplină de 
producție... Unii mi-au dat 
sfaturi, alții m-au certat, 
am fost criticat și prin șe
dințe... Nu. n-a fost ușor, 
puteți să mă credeți... Și 
așa timpul a trecut, am de
venit și eu altul — om cu 
vechime în uzină. Nu mai 
eram un începător. Cînd ai 
de-a face cu oameni care 
vor sincer să te ajute, de 
piatră să fii și tot se prin
de ceva...

In ultimii ani drumul 
vieții lui Victor B. a fost 
mai neted : a plecat mili
tar, a revenit în uzină, s-a

etichetă falsă
căsătorit, au venit apoi 
copiii...

— Viața m-a învățat mul
te, mi-a spus la despărțire. 
Mi-am dat seama că, îna
intea oricăror răspunderi, 
cea mai importantă este 
răspunderea pe care o ai 
față de tine, față de pro
pria ta conștiință. In ce mă 
privește, am încercat în ul
tima vreme să mă judec 
fără cruțare în tot ce fac, 
să nu mă mai arate nimeni 
cu degetul.

Am fost in uzină acum 
cîteva zile și am discutat 
cu inginerul V. D„ șeful sec
ției unde lucrează Victor 
B., care mi-a declarat că „e 
unul dintre cei mai buni 
strungari, motiv pentru 
care a fost dat să lucreze 
la un strung special".

— II prețuim pe băiatul 
ăsta pentru că a crescut sub 
ochii noștri — a adăugat 
și maistrul A. C. care se 
afla de față. Astăzi e un 
om de nădejde.

Cele două exemple de in
tegrare socială a unor foști 
„adolescenți-problemă" au 
fost luate din evidențe, fără 
vreun criteriu de selecție. 
Nefiind cazuri izolate, unice, 
ele relevă un fenomen mai 
general care denotă că tul
burările de comportament Ia 
tineri au un caracter tem
porar. In fața unor aseme
nea tulburări, părinții, ca, 
de altfel, și cadrele didacti
ce, nu au dreptul să ridice 
din umeri ca in fața unei 
fatalități pentru că pretu
tindeni unde se vine în în- 
tîmpinarea lor, înțelegîn- 
du-le ca manifestări ale 
unei anumite vîrste și tra- 
tîndu-le ca atare, se ajun

ge la rezultate, uneori, 
spectaculoase.

In cursul anchetei am În
tîlnit, firește, și cazuri (e 
drept, mai puține) care nu 
și-ar fi aflat locul în textul 
de față, dar cele mai multe 
și mai concludente demon
strează că. în orice împre
jurări, condiția realmente 
generatoare a unei noi com
portări, în acord cu normele 
morale ale societății noas
tre, este munca ; valoarea 
educativă a mediului so
cial devine eficientă pen
tru tinerii dezorientați în 
măsura în care se face din 
munca (fizică și intelectua
lă) pivotul educațional, cale 
unică pentru cucerirea a- 
devăratei demnități.

In acest sens pledăm pen
tru mai multă înțelegere din 
partea întreprinderilor și 
instituțiilor față de tinerii 
care au săvîrșit greșeli,
pentru mai mult interes
din partea părinților, a ce
lor care îi au in grijă, pen
tru urmărirea evoluției lor 
și după împlinirea majora
tului. Acest lucru e cu atît 
mai necesar cu cît pentru 
destui dintre ei suișul vieții 
e multă vreme anevoios, cu 
poticniri și ezitări și, în 
chip firesc, așteaptă să 11 se 
întindă, la vreme, o mînă 
de ajutor. Și aici întîlnim 
încă un adevăr prețios : 
transformarea conștiinței tî- 
nărului in sensul impus de 
cerințele eticii noastre so-_ 
cialiste este condiționată, 
în principal, de sprijinul 
cald, omenesc, pătruns de 
o înaltă exigență, pe care îl 
primește din partea celor 
în mijlocul cărora trăiește 
și iși făurește idealul nou 
de viață.



SCInTEIA - simhâtâ 18 iulie 1970 PAGINA 3

pagina economică
£.....

Modernizarea, înlocuirea utilajelor învechite, cu 
altele noi, de mare productivitate, i-au permis 
uzinei „Laminorul" să-și sporească substanțial ca
pacitatea de producție în anii acestui cincinal. A 
intrat în funcțiune un nou sector profilat pe la
minarea oțelurilor aliate, destinate cu prioritate 
producției de arcuri și rulmenți, precum și noua 
secție de lanțuri. Uzina „Laminorul" din Brăila 
realizează în prezent o gamă largă de produse, 
începînd cu profile mijlocii și ușoare din oțeluri 
carbon și oțeluri aliate, sîrmă trefilată, lanțuri, 
nituri, etc. In fotografie : laminorul de profile mij

locii Foto : M. Andreescu

Ritm intens lucrărilor agricole
(Urmare din pag. I)

ae constată între cooperative agricole din aceleași ju
dețe, uneori între unități vecine, ceea ce arată că este 
necesar ca organele agricole să acorde un sprijin mai 
eficient unităților rămase în urmă, să asigure organi
zarea temeinică a muncii, folosirea cu întreaga capa
citate a combinelor și a celorlalte mijloace.

în condițiile acestui an, cînd solul a acumulat multă 
apă, este posibil să se obțină recolte bune prin 
însămînțarea culturilor succesive. Pînă în ziua de 
17 iulie întreprinderile agricole de stat au însămînțat 
doar 44 000 hectare cu culturi duble, față de 200 000 
hectare cît s-a prevăzut, iar cooperativele agricole au 
însămînțat numai 126 000, ceea ce reprezintă 14 la sută 
din suprafața totală prevăzută. Și la însămînțarea cul
turilor succesive se constată mari diferențe de la un 
județ la altul. Spre exemplu, cooperativele agricole din 
județul BRĂILA au realizat 40 la sută din suprafața 
planificată cu culturi succesive, cele din județul TUL- 
CEA 36 la sută, ILFOV 31 la sută. Rezultate dintre 
cele mai slabe se înregistrează în cooperativele din 
județul DOLJ, care au însămînțat culturi succesive pe 
abia 7 la sută din suprafața prevăzută. Intîrzierea în- 
sămînțării culturilor succesive se datorește în princi
pal slabei organizări a muncii la eliberarea și la pre
gătirea terenului. Suprafețe mari trebuie însămînțate 
sau plantate cu legume în cultură succesivă, realizările 
în această privință reprezentînd 56 la sută în între
prinderile agricole de stat și 35 la sută în cooperati
vele agricole. .

în spatele cifrelor medii se ascund adeseori situa
ții inadmisibile. Sînt unități agricole care n-au rea
lizat mai nimic din planul de legume în cultură 
succesivă.

Pentru a putea beneficia de condițiile excepțional de 
favorabile datorate umidității ridicate a solului, se im
pune ca, fără nici o întîrziere, organele agricole, con
ducerile unităților agricole socialiste să ia măsuri 
pentru aplicarea fluxului tehnologic continuu, astfel 
ca, paralel cu recoltatul griului, orzului și celorlalte 
culturi, să fie Imediat eliberat și pregătit terenul pen
tru însămînțarea culturilor succesive.

Folosind cu hărnicie și pricepere mijloacele meca
nice și atelajele, în fiecare oră bună de lucru în cîmp, 
lucrătorii ogoarelor vor asigura strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei, însămînțarea, cu maximă ur
gență, a culturilor succesive pe întreaga suprafață sta
bilită.

săvinești: Cercetări 
privind reducerea 

consumurilor specifice
Cercetătorii Uzinei de fibre 

și îngrășăminte chimice din 
Săvinești au elaborat o serie 
de studii privind recuperarea 
catalizatorilor de sinteză 
A.C.N., a solvenților și a unor 
polimeri ce se pierdeau în pro
cesul de fabricație a mela- 
nei. Aplicarea noilor măsuri 
are ca efect reducerea sub
stanțială a consumurilor spe
cifice de fenol, amoniac, eti- 
lenă, cloruri cuproase și mo- 
nomeri. Se obțin astfel econo
mii care vor însuma, numai în 
acest an, circa 2 milioane lei. 
Cercetătorii de la Săvinești au 
înscrise pe agenda lor de lu
cru și alte teme vizînd redu
cerea consumurilor de materii 
prime și auxiliare, care au o 
pondere mai mare în prețul de 
cost al producției-marfă.

Q B 0 a 0 H □
(Urmare din pag. I)

PREFABRICATE 
CU ÎNSUȘIRI 
SUPERIOARE

Fîșiile din beton ce
lular autoclavizat se 
numără printre noile 
produse asimilate la 
Întreprinderea de 
prefabricate din be- 
ton-Craiova. Aceste 
fîșii au fost experi
mentate cu succes la 
construcția unor noi 
blocuri de locuințe 
din Brașov. Prelucra
rea lor este lesnicioa
să, comparabilă cu a 
lemnului de esență 
moaie (pot fi tăiate 
cu fierăstrăul, se pot 
găuri). Pereții din 
fîșii de beton celular 
autoclavizat au o 
greutate volumetrică 
de trei ori mai mică 
decît a acelora din 
cărămidă. Montarea 
și asamblarea se rea
lizează prin simpla li

pire a fîșiilor, iar o- 
perațiile umede — de 
zidărie și tencuire — 
se suprimă total. în 
asemenea condiții, 
productivitatea mun
cii sporește de patru 
ori în comparație cu 
cea realizată la pe
reții din cărămidă. 
De subliniat că noile 
fîșii sînt foarte bune 
izolante termice și 
fonice.

Fîșiile din beton ce
lular autoclavizat se 
livrează celor intere
sați, pe bază de co
mandă adresată în
treprinderii de prefa
bricate din beton — 
Craiova, Calea Seve- 
rinului 170, telefoane 
941 — 13164 și 941 — 
11822, telex — 01960.

cultăți, la înlăturarea deficiențelor 
ivite la un moment dat in activita
tea diferitelor întreprinderi. în ase
menea situații și-au spus cuvintul, 
indiscutabil, atît seriozitatea cu care 
au fost pregătite adunările generale, 
numărul mare de propuneri judi
cioase făcute de salariați, cit și con
secvența și operativitatea cu care 
comitetele de direcție au aplicat ma
surile preconizate.

Iată de ce, ținind seama de expe
riența adunărilor generale preceden
te, de sarcinile economice deosebit 
de importante ce revin colectivelor 
de întreprinderi și organizații econo
mica pînă la sfîrșitul acestui an și 
în primul an al cincinalului viitor, 
de indicațiile cuprinse în cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., este absolut necesară con
centrarea atenției participanților a- 
supra problemelor de interes major, 
a căror soluționare să sporească con
tribuția fiecărei unități la ridicarea 
calitativă a activității economice. 
Și pentru ca adunările gene
rale să prilejuiască o cît mai 
activă participare la dezbateri, 
să stimuleze un fructuos schimb de 
păreri și cît mai multe propuneri 
privind modalitățile de obținere a 
unor rezultate economice superioare, 
important este ca salariații să fie 
informați în mod veridic și obiectiv 
asupra situației economice și finan
ciare din întreprindere, să cunoască 
bine problemele care iși așteaptă re
zolvarea, ca și sarcinile de perspec
tivă ale unității in care lucrează. 
Ceea ce înseamnă că dările de sea
mă prezentate de comitetele de di
recție să examineze in profunzime, 
intr-un spirit critic și autocritic, ac
tivitatea economică și financiară din 
perioada care a trecut din acest an, 
să sublinieze experiența și rezulta
tele pozitive, contribuția adusă de 
fiecare colectiv la îndeplinirea sar
cinilor de plan, să indice cauzele 
unor neajunsuri și ce trebuie făcut 
pentru eliminarea lor, să supună 
dezbaterii liniile definitorii ale acti
vității viitoare.

Care sînt problemele principale a- 
supra cărora trebuie să fie concen
trată întreaga atenție a adunărilor 
generale ale salariaților ? Analizînd 
cu răspundere realizarea planului pe 
1970 — care are ca principală trăsă
tură sporirea pe toate planurile a 
eficienței economice — este necesar 
ca dezbaterile din adunările genera
le să fie axate, cu precădere, pe as
pectele legate de reducerea cheltuie
lilor de producție, folosirea intensivă 
a capacităților productive, a forței 
de muncă și a timpului de lucru, 
creșterea productivității muncii și a 
rentabilității activității economice. 
Rezultatele obținute în primele 6 
luni demonstrează că în toate între
prinderile există mari rezerve în 
acest sens.

Cu cea mai mare grijă și respon
sabilitate trebuie examinate, în fie
care întreprindere, posibilitățile pen
tru a realiza o producție cu mult mai 
mare decît cea stabilită prin anga
jamentele suplimentare asumate, ast
fel ca — așa cum s-a subliniat la

BALAST
ÎN ORGANIZAREA 
BALASTIERELOR

CONTRASTE

o Risipa a pornit
de la planșetă

Programele de Investiții tot mai 
mari de la an la an au impus creș
terea vertiginoasă a producției de 
balast și agregate de carieră. Cu cir
ca 15 ani în urmă, cînd a început să 
se facă simțită acut nevoia de ase
menea materiale, în cadrul mai mul
tor ministere au fost organizate pri
mele balastiere mecanizate. De a- 
tunci, „foamea" de agregate a fost 
permanent resimțită pe șantiere, ceea 
ce a determinat o înmulțire conside
rabilă a numărului de balastiere.

O activitate intensă a desfășurat 
In acest domeniu fostul minister al 
industriei construcțiilor, care a avut 
rolul de coordonator republican și pe 
cel de principal producător de balast 
și agregate. Prin larga sferă de pro
bleme pe care acest minister o abor
dase în domeniul respectiv, se părea 
la un moment dat că lucrurile se 
îndreaptă pe un făgaș bun, atît din 
punct de vedere tehnic, cît și organi
zatoric. Spun se părea pentru că, de 
la o vreme încoace, in domeniul pro
ducției de balast și agregate se ob
servă un regres evident ca urmare a 
unor neajunsuri de natură organiza
torică.

In urma restructurării activității 
ministerului amintit, marile balastie
re care i-au aparținut au fost împăr
țite între două mari unități ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
și alte cinci întreprinderi ale Minis
terului Industriei Materialelor de 
Construcții ; o altă balastieră, cea de 
la Pădureni, a fost trecută la între
prinderea de construcții și montaje 
siderurgice din Galați. Imprăștierea 
este și mai evidentă în cazul activi
tății de concepție.

Situația creată a generat o stare de 
fapte total necorespunzătoare atît 
pentru desfășurarea activității curen
te, cît și pentru dezvoltarea In per
spectivă a acestei subramuri indis
pensabile pentru industria construc
țiilor. Deși este vorba de un volum 
de producție ce va atinge peste 1 mi
liard de lei la sfîrșitul viitorului cin
cinal, activitatea unităților aferente 
continuă să rămînă dispersată, ca o 
preocupare secundară a altor ramuri 
cu care nu are altceva comun decît 
că le transmite spre utilizare, ca ma
terii prime, produsele respective. Du
pă părerea mea, nepotrivită este ac
tuala soluție organizatorică.

Un asemenea sistem organizatoric 
al producției de agregate și produse 
de balastieră este'de natură să gene
reze multiple neajunsuri, între care 
îngrijorătoare este proliferarea trans
porturilor încrucișate. Astfel, se în
crucișează, de exemplu, marșrutele 
cu agregate de la balatiera Borlești- 
Argeș a întreprinderii pentru produ
cerea agregatelor de construcții Bucu
rești — subordonată Consiliului Popu
lar al municipiului București — ce se 
îndreaptă spre Capitală, traversînd-

județul Dîmbovița, cu trenurile ce 
transportă agregate de la balastierele 
Pietroaia sau Mătăsaru — amplasate 
în județul Dîmbovița — ale Ministe
rului Construcțiilor Industriale, ce se 
îndreaptă spre șantiere din Oltenia, 
traversînd județul Argeș.

Suprapunerea pe teritoriul acelo
rași rezerve geologice a unor organi
zații diferite de exploatare generează 
pagube și de altă natură. Astfel, pe o 
porțiune de circa 60 km a rîului Ar
geș, între Borlești și Găești, există 
4 balastiere ale M.C.I.. intercalate cu 
4 balastiere ale C.P.M.B. și una a 
M.I.M.C., afară de alte exploatări lo
cale. Pe o porțiune de aproximativ 50 
km a Șiretului, Intre Orbeni și Su
ceava, vor exista curînd 4 balastiere

puncte de vedere

mari aparținînd Ministerului Cons
trucțiilor Industriale, Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții și 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Deci, în locul unor grupări teritoriale 
de unități cu posibilități de într-aju- 
torare și deservire comună. în prezent 
există o puzderie de unități risipite, 
conduse de la diverse centre și în 
care sînt imobilizate nejustificat un 
mare număr de cadre de conducere.

Totodată, datorită varietății condiți
ilor de exploatare, cît și unor consi
derații subiective, metodele și utilajele 
folosite în balastiere sînt diferite, a- 
vînd fiecare specificul său de ex
ploatare, particularitățile sale în ce 
privește întreținerea și efectuarea re
parațiilor. întreprinderile de care a- 
parțin balastierele, cît și forurile lor 
de resort, își pun și caută să 
rezolve, fiecare pe rînd și de 
multe ori pe căi diferite, cti 
multe greutăți, probleme legate de 
asigurarea cu personal de speciali
tate a utilajelor speciale, pu
țin obișnuite pentru ele ; în egală 
măsură, dureri de cap le dă și asigu
rarea pieselor de schimb pentru a- 
ceste utilaje. Este de înțeles că 
mult mai ușor s-ar rezolva aceste 
probleme dacă toate aceste utilaje ar 
fi administrate de un singur orga
nism economic.

In prezent, controlul de calitate 
este practic inexistent. Inițial, se 
prevăzuse cîte un laborator la fie
care balastieră mare, avînd personal 
pentru efectuarea de probe în toate 
cele 3 schimburi. Ulterior, constatîn- 
du-se că laboranții nu aveau un 
grad de ocupare suficient, s-au des
ființat aceste laboratoare, nrecomzîn- 
du-se efectuarea controlului calității,

de la centru. Practic, acest lucru nu 
a fost posibil în condițiile cînd ba
lastierele unei unități sînt răspindite 
pe întinsul țării ; mulți beneficiari 
de agregate se plîng însă continuu de 
calitatea slabă a acestora, neajuns 
pe care îl suplinesc adesea prin spo
rirea dozajului de ciment.

Tabloul descris mai sus nu este 
nici pe departe complet sub raportul 
implicațiilor. Care ar fi calea îmbu
nătățirii, sub raport organizatoric, a 
acestui sector de producție în plină 
dezvoltare ? După părerea mea, cred 
că o soluție judicioasă ar fi reunirea 
marilor balastiere într-o centrală in
dustrială de sine stătătoare. Rațiunea 
înființării unui asemenea organism 
cred că a reieșit chiar și numai prin 
înfățișarea celor citeva neajunsuri 
prezentate mai înainte. Punîndu-se 
problema care ar trebui să fie gra
dul de extindere a activității acestei 
centrale, consider că ea nu trebuie 
să monopolizeze întreaga producție 
de balast și agregate. în acest do
meniu, in care consumul este foarte 
variabil în timp și spațiu, iar trans
portul este foarte costisitor, repre
zentînd volume imense, deoarece 
există posibilitatea deschiderii de 
noi balastiere aproape pe întreg teri
toriul țării, este neapărat necesar ca 
în afara marilor balastiere, cu ca
racter permanent, să coexiste o ple
iadă de exploatări mărunte și tempo
rare deschise de șantiere sau de în
treprinderile locale. Cît privește ma
rile balastiere, ele ar urma sa intre 
în cadrul centralei pentru a fi gru
pate pe unități teritoriale, de exem
plu, pe bazinele principalelor rîuri : 
Argeșul, Oltul, Mureșul, Șiretul, So
meșul, Dunărea.

Mai dificil poate este răspunsul la 
întrebarea de cine să aparțină 
această centrală ? Pentru că argu
mente s-ar putea aduce atît în fa
voarea Ministerului Industriei Mate
rialelor de Construcții, a Ministerului 
Construcțiilor Industriale, cît și a Mi
nisterului Industriei Miniere și Geo
logiei. Cert este însă că viața de
monstrează necesitatea absolută a u- 
nei coordonări unitare în problemele 
care privesc amplasarea, execuția și 
exploatarea marilor cariere de balast 
și agregate.

Consider că, chiar în cazul cînd 
reunirea marilor unități producă
toare de balast și agregate într-o 
centrală Industrială ar mai întîrzia, 
problema activității de concepție ar 
trebui rezolvată cu maximă opera
tivitate, atribuindu-se unuia din mi
nisterele interesate sarcina de coor
donator general în acest domeniu.

Ing. Petra GHINESCU
Centrala industrială 
pentru prefabricate din beton 
din București

Cum sînt folosite 
fondurile de investi
ții ? De regulă, cu ma
ximă chibzuință, 
incit să permită o 
ciență superioară 
cărui leu investit. E- 
xistă însă și excepții. 
La întreprinderea 
„Flacăra" din Buzău, 
bunăoară, in luna de
cembrie 1969 a fost re
cepționată — fără o- 
biecțiuni — hala de fa
bricare a blocurilor 
mici cu goluri (înlocui
tori de cărămizi), in 
valoare de 1 400 000 lei. 
Hala nu este folosită 
insă nici in momentul 
actual in acest scop. 
De ce ? Pentru că pro
iectantul — combinatul 
„Progresul" din Plo
iești — nu a studiat te
meinic fluxul tehnolo
gic al noului obiectiv, 
așa incit instalațiile de 
concasare și de trans
port interior, precum 
și dozatorul de ciment 
nu pot funcționa in 
bune condiții. Factorii 
răspunzători, benefi-

așa 
efi- 
fie-

darul și proiectantul, 
nu au luat încă măsuri 
energice pentru înlă
turarea defecțiunilor.

Ar mai fi de adău
gat, în legătură cu 
proiectanții ploieșteni, 
că unii dintre ei nu 
stabilesc cu suficient 
simț de răspundere in
dicatorii economici ai 
noilor obiective, nu 
aleg variantele cele 
mai eficiente. Este ca
zul Fabricii de gheață 
din Buzău. Proiectan
tul — D.S.A.P.C. Plo
iești — a oferit o ghea
ță al cărei preț de cost 
urma să fie superior 
cu 15 lei pe tonă celui 
de vinzare. Ce-i drept, 
în urma analizei făcu
te de Banca de inves
tiții, s-a renunțat la o 
serie de cheltuieli ne- 
economicoase, în felul 
acesta noua fabrică 
devenind rentabilă. 
Dar unde este, totuși, 
spiritul de răspundere 
al mai sus-amintiților 
proiectanți ?

• Agrozootehnia
zi
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recenta plenară a C.C. al P.C.R. — 
pierderile provocate economiei de 
calamitățile naturale, să fie recupe
rate pină la sfirșitul anului, în pri
mul rînd din industrie, să se asigure 
îndeplinirea integrală a tuturor pre
vederilor planului pe 1970 și să se 
dea peste plan o producție industrială 
de circa 5 miliarde leî — bineînțeles, 
la produsele de care economia na
țională are o reală nevoie.

Practica de pînă acum a dovedit 
că nu pot fi concepute o producție 
ritmică și un înalt randament în va
lorificarea potențialului tehnic șl 
uman din întreprinderi fără asigura
rea unei riguroase baze tehnico- 
materiale. De aceea, analizînd cu
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sensul sporirii sarcinilor de livrare 
îndeosebi în prima parte a anului 
1971 ; reducerea importurilor de ma
terii prime și materiale, piese de 
schimb, subansamble, mașini și uti
laje etc.

Din perspectiva acestor importan
te sarcini trebuie apreciată reușita 
dezbaterilor, concretizată în contri
buția efectivă pe care o vor aduce 
adunările generale ale salariaților la 
mobilizarea rezervelor interne pen
tru realizarea și depășirea planului p« 
1970 și îmbunătățirea indicatorilor de 
plan pe 1971, la stabilirea măsurilor 
în vederea soluționării problemelor 
de bază ale producției, astfel incit 
fiecare unitate să fructifice cit mai

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE SALARIAȚILOR

răspundere problemele realizării pla
nului pe anul în curs, adunările ge
nerale ale salariaților trebuie să 
acorde o atenție deosebită pregătirii 
în cele mai bune condiții și din vre
me a fabricației din anul viitor. De 
cea mai mare importanță este, în 
acest sens, să se analizeze in adu
nările generale modalitățile de in
tensificare a acțiunii de încheiere a 
contractelor economice pentru 1971, 
precum și a oontractelor de lungă 
durată privind aprovizionarea cu 
materii prime, mașini și utilaje, 
desfacerea producției, atît pe piața 
internă cît și ia export, cooperarea 
în producție.

Cu întreaga exigență, în spiritul 
înaltei răspunderi muncitorești pen
tru ridicarea eficienței generale a 
producției anului viitor. în dezbateri 
va trebui să se pună accentul pe evi
dențierea căilor concrete de îndepli
nire a unor sarcini economice ma
jore, cum sînt : ridicarea gradului de 
utilizare a capacităților de pro
ducție ; reducerea cheltuielilor de 
producție prin micșorarea consu
murilor specifice și valorificarea 
superioară a materiilor prime, re- 
proiectarea unor produse, intensifi
carea utilizării înlocuitorilor, lichi
darea rebuturilor, a stocurilor supra- 
normative și a cheltuielilor nepro
ductive ; creșterea productivității 
muncii și folosirea judicioasă a for
ței de muncă ; ridicarea calității pro
duselor prin intensificarea ritmului 
de asimilare de sortimente noi, 
adaptarea corespunzătoare a standar
delor și a normelor interne ; majo
rarea exportului și îmbunătățirea 
eșalonării trimestriale a acestuia, în

Intens Întregul său potențial tehnic 
și uman, fondurile materiale și bă
nești încredințate, în Interesul ridi
cării calitative a întregii activități 
economice.

In unitățile care concură la înfăp
tuirea planului de investiții, dezbate
rile din adunările generale ale sala
riaților vor trebui concentrate spre 
identificarea măsurilor pentru inten
sificarea ritmului de realizare a lu
crărilor de construcții, lichidarea 
grabnică a rămînerilor in urmă, aco
lo unde acestea există, pentru pune
rea în funcțiune la timp și chiar de
vansarea unor lucrări, astfel incit să 
se asigure îndeplinirea în bune con
diții a investițiilor prevăzute in pla
nul pe acest an. cît și o bază trai
nică pentru anul următor. Este nece
sar totodată ca în analiza activității 
de investiții să fie identificate toate 
posibilitățile pentru suplimentarea în 
acest an a planului cu unele lucrări 
de investiții — devansarea deschide
rii șantierelor unor noi obiective, 
pentru a ușura realizarea sarcinilor 
foarte mari prevăzute în acest dome
niu în anul 1971.

O atenție aparte va trebui acor
dată pregătirii investițiilor anului 
1971, mai ales în ce privește urgen
tarea elaborării studiilor tehnico-e- 
conomice și a documentațiilor de e- 
xecuție, contractarea echipamentelor 
tehnologice, reducerea ponderii lu
crărilor de construcții și montaj și a 
consumului de materiale de construc
ții. Ținind seama de rezultatele bune 
obținute pînă în prezent, de efectele 
economice pe care le generează, se 
cuvine să se examineze posibilitățile 
de extindere a formei de organizare
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și plata a muncii în acord global in 
construcții și proiectare, de organiza
re a execuției lucrărilor mici în regie 
proprie de către centrale și întreprin
deri.

Experiența de pînă acum a dove
dit cu prisosință rolul deosebit de 
important pe care-1 au comuniștii, 
organizațiile de partid în buna pregă
tire și desfășurare a adunărilor ge
nerale ale salariaților, în creșterea 
eficacității acestora. Garanția reuși
tei dezbaterilor este dată de modul 
în care comitetele și organizațiile de 
partid din întreprinderi vor ști să 
stimuleze larg spiritul critic și ini
țiativa comuniștilor, ale tuturor sala
riaților, pentru dezvăluirea neajunsu
rilor și a căilor de înlăturare a' a- 
cestora, pentru formularea unor pro
puneri judicioase și stabilirea celor 
mai eficiente soluții în măsură să asi
gure îmbunătățirea activității econo
mice. realizarea sarcinilor tot mai 
mari și mai complexe care stau în 
fața fiecărui colectiv.

în practică s-a confirmat că adună
rile generale își ating scopul, iși de
monstrează viabilitatea numai în mă
sura în care rezolvă problemele de 
bază ale îmbunătățirii activității eco
nomice, iar propunerile formulate de 
salariați sînt examinate cu grijă și 
aplicate. De aceea, și de această dată, 
comitetele de direcție au îndatorirea 
primordială de a da socoteală în fața 
salariaților asupra modului în care 
s-a ocupat de aplicarea propunerilor 
formulate și hotărîrilor luate în adu
nările generale precedente. Fructifi
carea „tezaurului" de propuneri va
loroase decurge din necesitatea de a 
stimula cît mai puternic interesul și 
spiritul de răspundere al salariaților 
pentru bunul mers al treburilor în
treprinderii.

Firește, conducerile ministerelor și 
celorlalte instituții centrale, precum 
și consiliile de administrație ale cen
tralelor industriale, grupurilor de în
treprinderi și combinatelor poartă o 
mare răspundere pentru buna pregă
tire și desfășurare a actualei runde 
a adunărilor generale ale salariați
lor. Ele trebuie să sprijine efectiv 
comitetele de direcție în soluționarea 
operativă și eficientă a problemelor 
care se ridică în adunările generale 
ale salariaților, precum și în adopta
rea celor mai corespunzătoare mă
suri pentru realizarea integrală a 
sarcinilor din planul de stat pe acest 
an, pentru mobilizarea rezervelor și 
îmbunătățirea indicatorilor de plan 
pe 1971.

Bine pregătite și organizate, actua
lele adunări generale ale salariaților 
vor marca cu siguranță un plus de 
exigență in abordarea problemelor 
complexe și majore ale producției, 
constituind totodată un bun prilej de 
afirmare entuziastă a hotărîrii ferme 
a tuturor oamenilor muncii din uni
tățile economice de a nu precupeți 
nimic, de a face totul pentru înche
ierea cu succes a planului pe acest 
ultim an al actualului cincinal și a- 
sigurarea unui demaraj viguros pro
ducției din primul an ai cincinalului 
viitor, pentru ridicarea necontenită 
a eficienței activității economice, in 
lumina hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului.

Din inițiativa Comi
tetului comunal de 
partid Oltenești, jude
țul Vaslui, s-a întocmit 
un amplu program de 
expuneri, simpozioa
ne, proiecții de dia- 
filme, consfătuiri si 
schimburi de experi
ență sub titlul generic 
de „Agrozootehnia la 
zi". Programul cu
prinde, printre altele, 
expuneri privind „Ne
cesitatea și inserrinăta- 
tea dezvoltării inten
sive a agriculturii", 
„Căile de obținere a 
nutrețurilor verzi și în- 
silozarea acestora", 
„Noutăți și , tendințe 
in zootehnie", „Dez
voltarea și apărarea 
averii obștești" etc. De 
îsemenea, au loc schim
buri de experiență in 
sectoarele principale 
de producție din C.A.P. 
Nu au fost omise te
mele privind contribu
ția femeilor la înde-

plinirea sarcinilor t- 
conomice in cooperati
va agricolă. Intre al
tele, este 
deschiderea unei 
poziții legate de împli
nirea a două decenii de 
la înființarea coopera
tivei agricole din sa
tul Tîrzii. La realiza
rea programului par
ticipă toți intelectualii 
satului — ingineri a- 
gronomi, zootehniști și 
medici veterinari, în
vățători, cadre de con
ducere din cooperati
vele agricole ale comu
nei. Important este 
că multe din cunoștin
țele dobîndite de coo
peratorii care participă 
la manifestările cu
prinse în program au 
o influență directă in 
activitatea lor practi
că. Să le urăm recolte 
și venituri pe măsura 
programului la care 
participă.

prevăzută
ex-

® N-aveți un cintar

La depozitul central 
al întreprinderii jude
țene de construcții din 
Satu-Mare a fost in
stalat, cu citeva luni 
in urmă, un 
basculă. Toate 
frumoase, atît 
bascula nu e 
funcțiune nici 
actuală. După ce că 
instalarea propriu-zisă 
a cintarului a fost tă
răgănată multă vreme, 
au survenit și diferite 
obiecțiuni din partea 
organelor de metrolo
gie, care au semnalat, 
intre altele, lipsa unui 
puț de absorbție. S-a 
executat puțul. s-a 
instalat și o pompă 
manuală. Metrologii 
au recomandat, insă, o 
pompă electrică. Ser
viciul mecanic-șef al 
întreprinderii a fost de 
acord cu acest „amen
dament tehnic", dar nu

cintar 
bune și 
doar că 
pusă în 
la ora

a întreprins, practic, 
nimic pentru a procura 
o asemenea pompă. 
Pină una-alta, zeci de 
tone de materiale de 
construcție ies și intri 
in depozit „cintărite" 
doar cu ochiul... (E u- 
șor de imaginat ce po
sibilități de gestiune și 
evidență — de sustra
geri și risipă !) Culmea 
este că nici pe cele trei 
șantiere de construcții 
din oraș ale întreprin
derii nu există cînta- 
re. Explicația ? Ne-a 
dat-o, candid, me
canicul șef : „Nu au 
fost solicitate de șan
tiere".

N-ar fi cazul ca fo
rurile județene compe
tente să pună „pe cin
tar" nepăsarea și iner
ția celor care se com
plac în perpetuarea 
acestei stări de lu
cruri ?

® Juninca năzdrăvană
Un cetățean, Sava 

Ilie, din comuna Bu- 
ghea de Jos, județul 
Argeș, avea o juninca 
pe care a contractat-o 
încă de pe vremea 
cînd era vițelușă. Voia 
omul să ciștige un ban 
și să vindă statului o 
cantitate mai mare de 
carne. Pînă aici toate 
bune — juninca părea 
normală. Numai că a- 
tunci cînd respectivul 
animal a împlinit virs- 
ta de doi ani și a fost 
predat la centrul de 
achiziții din Cîmpu- 
lung au început minu
nățiile : Cînd o ținea 
de funie Ilie Sava era 
mai grea ; cum intra 
pe mina achizitorului 
Vrînceanu, 
cintar, cum 
peste 40 de 
Doar și la 
celălalt era
gă ; cu coarne, cu pi

șt urca la 
scădea cu 
kilograme, 
unul și la 
tot intrea-

cioare, cu coadă, cu tot 
ce are o vită, numai că 
greutatea scădea in loc 
să crească ca-n po
veste... De fapt e o 
poveste cu tilc, despre 
care ne-a scris Sava 
Ilie, nemulțumit de 
modul cum decurg lu
crurile la centrul de a- 
chiziții din Cîmpulung. 
Cînd și-a expus nedu
meririle, conducerea 
centrului de achiziții 
i-a răspuns că „din 
moment ce actele au 
fost întocmite nu se 
mai poate face nimic". 
Drept pentru care noi 
socotim că ar trebui să 
se facă totuși ceva 
pentru ca greutatea a- 
nimalelor să nu sufere 
metamorfoze de la o 
clipă la alta. Ceea ce ar 
fi întru totul posibil 
dacă conducerea Com
binatului industriei ali
mentare Argeș ar lua 
măsurile cuvenite.
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T Două întrebări rețin In ultimul 
■ timp tot mai frecvent atenția cadre

lor didactice și a unor specialiști : 
Ce învață și ce ar trebui să învețe 
elevii liceelor agricole 7 Răspunsu
rile, nu o dată contradictorii, au însă 
ca numitor comun ideea că actualele 
planuri și programe școlare nu oglin
desc încă suficient rațiunea care a 
prezidat crearea acestor licee : for
marea unor specialiști cu nivel de 
pregătire mediu, posesori ai deprin
derilor de muncă fundamentale in 
agricultură, capabili să desfășoare o 
muncă de specialitate, și ai unei cul
turi generale, tehnice și de specia
litate care sa le dea posibilitatea, 
după absolvire, celor ce au aptitu
dini pentru Învățătură, să urmeze 
cursurile învățământului superior. 
Spre aceeași concluzie converg in 
esență și punctele de vedere pe care 
le-am consemnat cu prilejul unei 
recente dezbateri pa care am orga
nizat-o la Craiova.

Iată o primă opinie, poate puțin 
prea categorică la prima impresie. 
„Elevii liceelor agricole n-au învățat 
pînă acum ceea ce trebuiau într-ade
văr să învețe și aceasta pentru că 
autorii planurilor și programelor de 
Invățămint n-au reușit să definească 
caracteristicile acestor licee, să le 

; delimiteze de liceele de cultură gene
rală". (Părerea aparține profesorului 

; emerit Aurelian Ionete, directorul 
îLiceului agricol din Malu Mare), 
ț Intr-adevăr, un calcul sumar, 
î făcut pe baza planurilor de învăță- 
jmînt din liceele cu profil zootehnic, 
*așa cum este cel din Malu Mare, a- 
rată că un elev are de audiat 4188 

.ore de diferite lecții cu caracter mai 
mult sau mai puțin teoretic și de 
participat doar la 1 080 ore de instrui
re practică. Potrivit acelorași calcule, 
In timp ce obiectelor de cultură ge
nerală li se consacră două treimi din 
programul de studiu, obiectele la care 
se studiază zootehnia generală și spe
cială, alimentația animalelor domes- 

. tice, reproducția etc., beneficiază doar 
î de un număr de ore care reprezintă 
■jumătate din totalul orelor acordate 
unor discipline specifice liceelor da 
cultură generală (de exemplu, mate
matica).

în aceeași ordine de idei, prof. 
Ana Velișcu, directoarea Liceului de 
îmbunătățiri funciare Craiova, apre
cia : „Experiența conduce la conclu
zia necesității reexaminării planuri
lor și programelor școlare, pentru a 
«e asigura o pondere mult mai maro 
disciplinelor de specialitate și pre
lungirii stagiilor de instruire practi
că. Un început bun mi se par a fi, 
în aoest sens, planurile de învăță- 
mînt experimentate in trecutul an 
de învățămînt pentru specialitățile 
agronomie, horticultură și zootehnie. 
Asemenea noi documente școlare 
cred că trebuie elaborate și pentru 
liceele care pregătesc cadre pentru 
lucrări de îmbunătățiri funciare. In 
aceste școli, în prezent se studiază 
matematica în 614 o»e, limba 
mână în 408 ore, fizica în 324 
iar îmbunătățirile funciare în 240 
construcțiile hidrotehnice în 197 
mecanizarea lucrărilor în 180 
Or, după părerea mea, raportul 
trebui să fie cel puțin invers".

Relulnd cu alte exemple, de la alte 
unități școlare doljene, aspecte ale 
aoeleiași probleme, alți interlocutori 
s-au completat în unele direcții, s-au 
contrazis în altele, vădit preocupați 
de găsirea soluțiilor potrivite care 
să asigure o formulă perfecționată a 
studiului în liceele agricole. Care a 
fost după opinia lor problema 
cheie ?

— Există o soluție unică șl Judi
cioasă, spunea Cristian Popa, direc-

tor-adjunct la Liceul agricol nr. 11 
renunțarea ia unele discipline de 
cultură generală pentru a face loo 
materiilor de specialitate, realizării 
unui echilibru realist intre pregăti
rea teoretică și cea practică. Cu 
alte cuvinte, unul din răspunsurile la 
Întrebarea : oe învață și ce ar trebui 
să învețe elevii liceelor agricole ar 
fi cam acesta : descongestionarea pla
nurilor de învățămînt prin comasa
rea unor discipline ca anatomia, 
agrofitotehnia, zoologia, reducerea 
numărului de ore afectat matemati
cii, fizicii, limbii române etc., care, In 
prezent, ocupă aproximativ aceeași 
pondere ca in liceele de cultură ge
nerală.

De altminteri, numeroși profesori 
consideră că trebuie atent examinate,

Este adevărat, proiectele noilor 
planuri de învățămînt rezervă un loc 
considerabil mărit instruirii practice, 
asigurindu-i o pondere de 37 la sută 
In specialitățile agronomie, horticul
tură, protecția plantelor, 38 la sută la 
zootehnie, 43 la sută la mecanica 
agricolă din totalul orelor destinate 
pregătirii elevilor. Astfel se va a- 
junge aproape la o dublare a timpu
lui afectat acestei laturi fundamen
tale a studiului in liceele de specia
litate. Dar, potrivit acelorași păreri, 
ar exista posibilități pentru extinde
rea timpului atocât pregătirii prac
tice. Pentru că obiectelor de cultură 
generală, chiar și planurile de învă
țămînt noi (care se propun a fi apli
cate începînd cu anul școlar 1970— 
1971) le rezervă între 31 și 48 la sută

TEORIA SI PRACTICA
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IA LICEELE AGRICOLE
Păreri exprimate la masă rotundă 

organizată de „Scinteia“ la Craiova

ro- 
ore 
ore, 
ore, 
ore.

ar

în continuare^ propunerile făcute 
pentru o nouă structură a procesului 
instructiv-educativ la liceele agri
cole și silvice. Astfel, se relevă nete
meinicia fărâmițării unor discipline 
fundamentale în mai multe „disci
pline mici", de tipul : culturi Irigate, 
îmbunătățiri funciare, exploatarea 
sistemului de irigații ș.a. O pro
blemă aparte este considerată pre
darea protecției muncii, meteorolo
giei și hidrologiei, componente ale 
legislației muncii și respectiv, hi
draulicii, despărțite arbitrar în ac
tualele planuri de învățământ. în ipo
teza luării în considerație a acestor 
observații sau a altora, pe care foru
rile de specialitate le vor aprecia 
Întemeiate, s-ar putea face loc, între 
altele, introducerii în planul de în- 
vățămînt, la toate specialitățile, a 
disciplinei „circulația rutieră și con
ducerea tractorului", astfel îneît în 
ultimul an de studii elevii să poată 
participa direct la executarea meca
nizată a lucrărilor agricole. In ceea 
ce privește planurile de Invățămînt 
cu specific veterinar, poate că ar fi 
utilă programarea însușirii conduce
rii mijloacelor auto, evident nece
sară pentru viitoarea activitate a ab
solvenților acestor școli.

din totalul orelor de curs, iar obiecte
lor de cultură tehnică generală și do 
cultură tehnică de specialitate doar 
24 la sută. Posibilitățile amintite sa 
conturează mai precis dacă ținem 
seama că printre obiectele de cul
tură tehnică sînt incluse și matema
tica, fizica, chimia etc. In plus, după 
cum releva prof. Ana Velișcu, bună
oară, noțiunile de mecanică tehnică, 
deși constituie un capitol aparte în 
cursul de fizică, în planul de învă
țământ al unor școli figurează ca dis
ciplină de sine stătătoare. Și acesta 
este doar un singur exemplu dintre 
multe altele care s-ar putea cita 
privitor la numeroasele parale
lisme existente în programele și ma
nualele școlare.

Dar să revenim la problemele ln- 
atruirii practice, pentru că simpla el 
prelungire în timp, evident, nu este 
de manieră să asigure eficiența scon
tată.

— După cite cunosc — spunea 
prof. Ștefan Mateescu, Inspector la 
Inspectoratul școlar județean Dolj — 
fiecare nouă programă școlară la 
disciplinele de specialitate este alcă
tuită din două părți distincte: un

curs teoretic și unul de aplicații 
practice, care se execută în labora
tor sau în fermă, sub îndrumarea și 
controlul direct al cadrelor didactice 
și al cadrelor tehnico-economice din 
fermă. Pentru îmbinarea organică a 
acestor două laturi ale procesului de 
Invățămînt, s-a prevăzut săptămânal 
o zi de instruire practică în timpul 
căreia urmează să se efectueze lu
crări practice la toate obiectele de 
specialitate. De asemenea, conținu
tul programei de practică de vară 
și al celei în producție din ultimul 
an de studii permite elevilor partici
parea la toate muncile înscrise în 
calendarul lucrărilor agricole, în 
funcție de specificul specialității 
studiate. Dar ca aceste prevederi să 
conducă la obiectivul dorit, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii tre
buie să ia măsuri pentru crearea în 
unitățile agricole a unor condiții pro
pice efectuării lucrărilor prevăzute în 
programele de învățământ. In unită
țile de practică ei trebuie să pres
teze în primul rînd activități strins 
legate de viitoarea lor specialitate.

Firesc, elevii trebuie să fie puși 
în contact nemijlocit cu munca la 
eîmp, în ferme, cerindu-li-se bună
oară să monteze piesele unei mașini 
sau să urce la volanul tractorului, 
să însămânțeze cereale sau să le re
colteze, treeîndu-i prin filiera mun
cii, de la ajutorul de tractorist Ia 
conducătorul de sector. Numai astfel, 
constant și eșalonat, pe toți anii de 
studii și în toate anotimpurile anu
lui, vom putea pregăti specialiști 
apți să îndeplinească sarcinile spo
rite ale producției agricole și, even
tual, să-și continue studiile în în- 
vățămintul superior. Fără îndoială, 
spunea în această ordine de idei 
prof. Aurelian Ionete, înzestrarea 
școlilor cu o bază materială corespun
zătoare — laboratoare, microferme, 
loturi experimentale, construcții ane
xe, mașini agricole, documentare teh
nică — condiționează succesul. Cred 
că organele competente din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, in
spectoratele școlare județene, condu
cerile liceelor agricole trebuie să-șl 
coroboreze eforturile în acțiunea de 
dotare a fiecărei unități școlare cu 
strictul necesar efectuării practicii 
elevilor.

Suscită un studiu atent și opinia 
potrivit căreia ar trebui să se in
troducă 2—3 săptămîni de practică 
în producție In trimestrul I, la toate 
profilele, pentru ca elevii să parti
cipe la campania de recoltare. 
De altminteri, participarea elevilor la 
recoltare constituie unul din cele mal 
bune prilejuri de formare a deprin
derilor practice de muncă.

Există însă și un alt aspect al 
bunei organizări a instruirii practice. 
Cum se știe, în ciclul muncilor agri- 

situații indepen- 
oamenilor. Un an 

sau 
sau grăbește,

cole pot surveni 
dente de voința ________ _
încărcat de ploi, unul secetos 
altul vîntos intirzie 
stagnează sau favorizează dezvolta
rea normală a culturilor. Se impune 
în acest oaz ca noile planuri de învă- 
țămînt să lase la latitudinea condu
cerilor de școli și forurilor agricole 
locale alegerea momentului în care 
elevii să-și înceapă activitatea prac
tică. Altminteri aceste activități 
riscă să devină o formalitate.

Așadar, liceelor agricole trebuie 
să li se imprime specificul lor firesc. 
Și acest specific este determinat de 
misiunea lor de a pregăti cadre pen
tru munci specializate în agricultură 
corespunzător cerințelor ei de azi și 
de mîine.

DESPRE REPERTORIU IN PRAGUL NOII STAGIUNI

Dezideratul diversității
Stațiunea teatrală 1969—1970 t-a încheiat. Bilanțul ei constituie o pre

ocupare de actualitate, mat ales in perspectiva viitoarei 
trebuie să se bucure 
pregătirii ei.

Ne-arn adresat 
directorul Teatrului

Convorbirea a început cu o apreciere generală pe care interlocutorul 
a făcut-o, răspunzind solicitării noastre, cu privire la stagiunea 1969— 
1970. Caracterizarea lui Lucian Giurchescu a avut un uțor caracter 
lemic.

de pe ACUM de un climat dintre cele
stagiuni, care 
mai favorabile

in acest scop regizorului Lucian
de Comedie.

Giurchescu,

po-

a fost Mexico

Un spectacol
fără haz

Tănase

— îmi sînt Încă proaspete in me
morie cîteva declarații date în reviste 
sau la televiziune, conform cărora 
stagiunea ar fi fost lipsită de relie
furi, cenușie. Or, mie mi se pare că 
anul teatral 1969—1970 a fost un an 
teatral absolut normat Normal neln- 
semnînd mediocru.

Am impresia că pentru unii o sta
giune controversată pare ulterior bu
nă sau excepțională, fiindcă ea a avut 
darul să le ofere fapte artistice șo
cante, puternic controversate — chiar 
dacă adesea în gol. Și, deci, în final, 
cînd fac bilanțul, nu mai sînt obli
gați să se gîndească serios la ceea ce 
s-a realizat sau nu ; se mulțumesc să 
teoretizeze cîteva impresii. Din acest 
punct de vedere stagiunea nu a fost 
„excepțională", nu ne-a oferit prea 
multe șocuri. A avut doar spectacole 
bune.

Stagiunea mi s-a părut pozitivă, 
meritorie, din trei motive. In primul 
rînd, ea a oferit unor creatori ajunși 
la maturitate artistică prilejul unor 
verificări, al unei explicite definiri a 
propriei lor personalități și a crezului 
lor artistic. N-aș vrea să citez decît 
patru nume — lista ar putea fi com
pletată : Vlad Mugur, Radu Penciu- 
lescu, Liviu Ciulei, Sanda Mânu. Nu 
este vorba doar de stăpînirea foarte 
precisă a mijloacelor formale teatrale, 
ci mai ales de o înțelegere nuanțată 
a sensurilor piesei, deci de o luare de 
poziție ideologică față de actul artis
tic dat. Este vorba despre exprimarea 
unei opțiuni clare, umaniste și poli
tice, din care cauză spectacolele rea
lizate și-au dovedit o capacitate de 
influențare pe plan ideatic.

Sezonul teatral 1969—1970 a oferit 
prilejul afirmării, sau mai bine zis 
lansării, a cel puțin doi sau trei regi
zori tineri. Ceea ce mi s-a părut in
teresant atît in spectacolele „Săgetă
torul" de Ion Omescu de la Constan
ta, pus în scenă de Geo Berechet, cit 
și în spectacolul studențesc „Cartofi 
prăjiți cu orice" de Arnold Wesker, 
în regia lui Alexa Visarion — cu toa
te inegalitățile flagrante din distribu
ție — a fost o îmbinare aproape per
fectă între tema propusă de autor șl 
mijloacele de expresie scenică. Tine
rii regizori dovedeau o maturitate, o 
posibilitate de selectare a formelor 
contemporane de teatru surprinzătoa
re pentru puținătatea experienței lor.

Stagiunea de care vorbim mi s-a 
părut interesantă, în al treilea rînd, 
prin aceea că ea a afirmat un număr 
destul de mare de noi autori drama
tici, printre care D. R. Popescu și 
I. D. Strbu.

Ca o trăsătură de unire Intre cele

mal
su

trei aspecte meritorii, semnalate 
înainte, aș sublinia grija pe care 
torii șl Interpret!! au acordat-o mesa
jului, rostului de educator artistic pe 
care trebuie să-1 aibă teatrul. Cu 
mijloace dintre cele mal diferite, el 
s-au apropiat intr-un fel nedogmatio 
de realitatea contemporană, reușind 
să discearnă aspectele el semnifica
tive.

Cum dv. nu tlntețl numai regi
ei ți conducătorul unei insti- 
de teatru, m-ar interesa să 
dacă aveți o opinie la fel de

zor, 
tuții 
țtiu 
favorabilă despre afițul teatral al 
acestei stagiuni. Nu vă surprinde 
pe dv., chemat să faceți, chiar in 
fruntea unei instituții, operă cul
turală, absența anticilor, a multora 
dintre clasici sau, să zicem, absen
ța romanticilor 7

Interviu cu 
Lucian GIURCHESCU

masa

tea- 
nu o

F*

Spectacolul „Așa 
fost la... Mexico" are loc 
la „Teatrul de vară" din 
Parcul Herăstrău. Pu
blicul a ocupat pînă la 
refuz toate locurile, aș- 
iteptînd această „ediție 
specială" a Teatrului 
satiric-muzical „C. Tă
nase". începutul : spor
tivi în costume confec
ționate parcă din fețe 
de masă vopsite, defi
lează, cu steaguri, a- 
mesteeîndu-se cu ba
lerine „mexicanizate", 
care se mișcă fără ele
ganță, fără vervă. H. 
Nicolafde, mai tîrziu 
V. Tomazian, Zizi Șer- 
ban caută să salveze cîte 
un text născut mort și, 
cu verva lor, ne amin
tesc de o epocă „de 
aur" a revistei. Apoi 
un „Mexic cîntă și dan
sează" ne violentează 
privirile Ele — în fuste 
roșii cu volane, cu bluze 
din lamă și cu pălării 
de „Moși" ; ei — în a- 
ceeași ținută decolora
tă. Tot meritul acestui 
număr din programul 
spectacolului amintit 
este că nu te lasă deloc 
să respiri. Interpret!! 
pleacă victorioși (de 
ce ?) șl imping spre 
„succes" pe Ovid Teo- 
dorescu. Un potpuriu 
de „Sombrero", cu 
„Rumba negra". „Bra
sil" amestecat cu
rajos cu : „Fac o nun
tă șugubeață, / Dai un 
ban dar stal în față, / 
La ureche ca să-mi 
zică / Cu trompeta Tu- 
dorică...".

Greu să accepți că po 
o scenă a Capitalei, fie 
ea și estivală, în fața 
unul public care a fost 
martorul atitor succese 
autentice, se pot aduce 
laolaltă atîtea improvi
zații, atîtea lucruri gra
tuite. Se petrec sub 
ochii nemulțumiți al 
multora „actele" unei 
neîngăduite concesii 
făcute facilului, lipsei 
de gust. In fine... O 
cunoaștem pe Rodica 
Luca 1 cîteva strigă-

te și falsuri pe un 
joc stângaci de lumini. 
Se revarsă peste sală 
victoriosul „016“ și se 
cîntă „Abracadabra" 
în... italienește ! Nu nu
mai ochii ne sînt obo
siți. Microfoanele sînt 
amplificate la maxi
mum. Nu se înțelege a- 
proape nimic. Nici nu 
prea ar fi ce, e adevă
rat, dar cât de cit nu se 
poate să nu încerci să 
afli ce miracol împinge 
tot acest ansamblu să 
se obosească inutil. 
Cinci fete — formația 
„Madix" — și o solistă 
cu speranțe cîntă me
diocru, sînt bruiate de 
amplificatoarele care 
evidențiază chitara, 
șterg sunetul flautului, 
și uită cînd de solistă, 
cînd de percuție...

Nici cel mal slab 
concurs de amatori 
nu-și permite atâta lip
să de profesionalism. 
De fapt, trebuie foarte 
mult curaj pentru a o- 
feri sub afișe colorate 
un exemplu tipic de 
„masacru" al revistei.

Și vacarmul crește. 
Iar „Rio dansează" de 
data aceasta în costume 
de jupînese ! „Trio Ca
ban" e prezentat ca „in
vincibil", ceea ce nu 
pare a fi confirmat de 
textul rostit într-o en
gleză stricată în care 
se plîng — cum reu- 
'șesc ? — de „o fiecare 
zi", de „o fiecare noap
te". Nici George Bu
ne» nu are cum să 
se integreze — cu me
rituosul efort pe care-1 
face — în tonul fals al 
spectacolului ; șl 
Jean Păunescu — 
tăreț care impune 
calități vocale; dar
a prins prea devreme 
gustul improvizației. Nu 
mă înșel ; recitesc. Sînt 
anunțați în program și 
Sebastian Papaiani, Fă
râmiță Lambru, Angela 
Similea dar, probabil, 
n-au avut timp să dea 
o fugă pînă la Herăs
trău 1

nld 
dn- 
prln 
care

— Credeți că opinia celor care 
vorbesc despre pericolul invaziei 
divertismentului reprezintă o falsă 
alarmă ? Succesul de casă al „Pu- 
ricelui tn ureche" nu trebuie să 
dea de glndit 7
— Toate genurile au drept la exis

tență. Supraviețuirea lor de-a lungul 
secolelor mi se pare un argument in 
favoarea faptului că omul are nevoie 
de diversitate și chiar de divertisment. 
Alături de piesa gravă, el simte ne- * 
voia să se destindă, mergînd la piesa 
„roz" și la cea „bleu". Mai mult, cred, 
și experiența de director de teatru 
mi-o confirmă, că piesa „ușurică", 
cum o numiți mai ales dv., cronicarii, 
poate atrage publicul către cea 
gravă.

— Nu considerați că, prevalln- 
du-se de asemenea argumente, care 
maschează de fapt criteriul comer
cial, foarte real, teatrele aleg ca
lea minimei rezistențe 7 Personal, 
mi se par mult prea frecvente op
țiunile pentru repertorii quasi-es- 
tradistice. Ml se pare simptomatic 
că spectacolele cu piese clasice au 
avut caracterul de eveniment — e- 
veniment care a paralizat ți a sa
crificat restul activității teatrelor, 
îmi dă de glndit „cota înaltă" pa 
care o cunosc „musicalurile" In 
proiectele de activitate ale stagiunii 
viitoare.
— Părerea mea este că exa

gerați. Nu avem motive de În
grijorare atâta vreme cât crite
riul pur comercial nu devine uni
cul criteriu, cît ne dăm seama că pu
blicul, având nevoie de divertisment, 
nu are nevoie numai de divertisment, 
Există, in toate genurile de specta
cole, piese care se pot juca de pesto 
100 de ori. Un asemenea palmares a 
înregistrat, la noi, „Casa inimilor sfă
râmate" de Shaw, „Insula" lui M. Se
bastian, „Capul de rățoi" de G. Ci 
prian, „Aventurile soldatului Svejk* 
(150 de spectacole), „Dispariția lui 
Galy-Gay" (75 de spectacole numai în 
această stagiune, cu aproape două luni 
de Întreruperi). Pomenind de muzical, 
ați vizat, cred, și Teatrul de Comedie. 
Vom juca, intr-adevăr, un muzical! 
„Alcor și Mona", după „Steaua fără 
nume" de Mihail Sebastian. Muzica
lul este o expresie de teatru modern, 
o formă de teatru popular (și tot
odată genul de teatru cu cel mai 
mare succes la ora actuală în întrea
ga lume), care, ca oricare alt gen, 
poate fi bun sau prost. Poate vehi
cula un mesaj, poate influența niște 
conștiințe sau nu. El nu reprezintă 
neapărat o abdicare de la teatru, 
cum poate gindiți dv. Important este 
ca muzicalul să fie bine realizat: cu 
artă, de către creatori conștienți de 
menirea lor nobilă. în afara acestui 
muzical, fiindcă tot vorbim de echili
brul repertoriului, Teatrul de Comedia 
va mai avea numeroase alte produc
ții. Vom juca o piesă de Anouilh șl o 
alta de Kopit, care dezbat problema 
general-umane cu trimiteri în actua
litate. Vom juca „Ploșnița" lui Maia- 
kovskl. Vom pune în scenă 3—4 piesa 
românești în care se dezbat problema 
ale conștiinței omului societății noas
tre contemporane. Avem în lucru 
două piese de I. D. Sîrbu și D. Solo
mon șl avem promisiunea unor piesa 
ale lui Aurel Baranga și Ilia Pău
nescu.

— Vă satisface prezența calitati
vă ți cantitativă a dramaturgiei 
românești in această stagiune 7
— Dramaturgia românească a fost 

anul acesta mult mai bine reprezen
tată. Au debutat : D. R. Popescu, Io
sif Naghiu, Paul Anghel, Mircea Ra
du Iacoban, Paul Cornel Chitic.

S-au reprezentat autori dramatici 
bine cunoscuți: Horia Lovinescu, Paul 
Everac, Al. Mirodan, Aurel Baranga.

In interviul nostru cu Lucian 
Giurchescu am înregistrat o opinie 
pozitivă, chiar plină de optimism 
cu privire la sezonul teatral 
terminat.

Ne propunem să continuăm 
baterea aspectelor esențiale ți 
semnarea opiniilor — asemănătoare 
sau diferite — pe marginea sta
giunii încheiate, în scopul sprijini
rii, cum spuneam, a muncii de pre
gătire a anului teatral care urmează,

Natalia STANCU

abia

dez
con-

comer- 
roman- 
să tur

foarte

— în legătură cu repertoriul antic; 
într-adevăr, el lipsește, din păcate, 
de foarte mult timp. Sîntem datori 
anticilor și aș zice că, mai mult decât 
lor. spectatorilor noștri — mai ales 
tinerilor — cu mai multe stagiuni, nu 
cu una ! O datorie prezentă în min
tea unora dintre noi ! Vă pot mărtu
risi în acest sens un proiect al Tea
trului de Comedie : sperăm să punem 
în scenă, măcar în toamna viitoare, 
o „Aristofaniadă".

Fără doar și poate, In stagiunea a- 
ceasta nu am înregistrat o abundență 
de piese clasice, cu toate că în Bucu
rești s-au reprezentat : Shakespeare, 
Beaumarchais. Machiavelli, Biichner, 
Dostoievski, Turgheniev. Mi-a plăcut 
spectacolul Shakespeare de la Cluj al 
lui Vlad Mugur și am citit în „Croni
ca" despre „Tartuffe“-ul ieșean că ar 
fi fost cel mai bun spectacol al sta
giunii' acestui oraș cu veche tradiție 
teatrală.

La fel de adevărat este că jucăm 
foarte puțin romantici.

— Adică, un repertoriu care, pre
cis. ar avea o mare audiență la 
public, mai ales la cel tinăr, 
spectatorilor de mîine.
— Desigur.

— Intr-un moment In care 
trele încearcă să-ți justifice
dată repertoriul cam eclectic și lip
sit de ținutăt prin criteriul 
cial. tratamentul vitreg al 
ticilor e, oricum, de natură 
prindă.
— Cred că aici acționează

puternic o prejudecată. La noi, s-a 
jucat intr-o vreme foarte mult teatru 
romantic ; intr-o manieră a timpului 
respectiv. O manieră — poate artifi
cioasă ; o manieră care, cert, pare azi 
desuetă. O foarte mare parte a tea
trului romantic este in versuri, cu 
lungi tirade, care pot suna exagerat. 
Pe de altă parte, noi nu am cultivat 
multă vreme, nici institutul de 
teatru, și nici In teatru, versul, arta 
rostirii versului. Așa s-a ajuns la si
tuația ca actori excelenți să nu mai 
aibă exercițiul acestui gen de teatru. 
Examinînd problema din alt punct de 
vedere, mi se pare totuși că nu rosti
rea versului e cea mai importantă, 
ci exprimarea ideii cu ajutorul versu
lui. Si mi se pare că. fie chiar și în 
absența unei școli „de dicție" tradi
ționale, avem o mulțime de adori 
care ar putea valorifica excelent filo
nul ideatic al versurilor. Poezia pie
selor romantice nu este criptică. Ea 
poate prilejui într-un fel tulburător, 
emoționant, transmiterea unor idei 
prețioase, cu ecouri adinei în conștiin
țe, cu o mare forță educativă. Im
portant In valorificarea teatrului ro
mantic este ca, respectînd ceea ca 
este bun, să nu ni-1 apropiem cu 
teamă.

In sfîrșit, apare șl 
coautorul spectacolului, 
(alături de Petre Mi- 
hăescu) t Ciupi Rădu- 
lescu. Ca un fel de scu
ză a timpului frustrât, 
face „filmul" Mexicu
lui. Lumea se ridică și 
pleacă tăcută. Se con
sumă „încheierea" fes
tivă. Iar sportivii, iar 
„mexicancele" neuitat 
de urît îmbrăcate, tor
țele, erau și flori șl e- 
lemente de butaforie șl 
copii, poate... nu se 
mai știe. Greu de știut 
dacă făceau parte din 
reprezentație și acele 
persoane care au Ieșit de 
cîteva ori, din culise, 
făcînd cu mâna cuiva 
dintre spectatori 1

Un spectacol de re
vistă care nu poate a- 
duce nici un fel de ser
viciu revistei, artei in 
genere. Și cu atît mai 
puțin spectatorului. E- 
xistă rigori clasice ale 
divertismentului ; avem 
tradiții notabile în a- 
ceastă direcție. Gratui
tatea și vulgaritatea u- 
nor texte, lipsa lor de 
adresă și finalitate, 
minima rezistență in 
conceperea regizorală a 
unul spectacol de acest 
gen, ca și mediocrita
tea multora dintre In
terpretări nu pot să 
nu nască Întrebarea : 
„cum a putut fi lan
sată această Însăila
re pripită sub egida 
Teatrului „Constantin 
Tănase", cum a primit 
încuviințarea de a fi 
prezentată publicului ? 
Pledăm pentru arta a- 
devărată in spectacolul 
de divertisment și nu 
putem asista tăcuți la 
degradarea ei, nu pu
tem accepta cu senină
tate ca spectacole de 
ultimă mînă să vadă 
luminile rampei, ale 
rampei care a impus 
atîtea talente actori
cești, regizorale, cu 
vervă șt fantezie.

Smaranda OȚEANU

la sibiu vernisajul 
salonului de vară
Vineri după-amlază a avut loc la 

Casa artelor din Sibiu, Vernisajul sa
lonului de vară, manifestară artisti
că devenită tradițională în orașul de 
pe malurile Cibinului.

Organizat de filiala locală a U- 
niunii artiștilor plastici, expoziția 
reunește peste 100 de lucrări de pic
tură, grafică, sculptură și artă de
corativă, selecționate din cele mai 
reprezentative creații din ultima vre
me ale artiștilor plastici din județul 
Sibiu. (Agerpres)

DE ERGONOMIE
Vineri dimineața au început in sala 

de conferințe a Muzeului Bruken- 
thal, din Sibiu, lucrările unui simpo
zion pe teme de ergonomie, organi
zat de Ministerul Industriei Ușoare 
în colaborare cu Cabinetul județean 
pentru probleme de organizare știin
țifică a producției și a muncii. Sim
pozionul reunește specialist! ai labo
ratorului de ergonomie din cadrul 
Institutului de igienă și sănătate 
publică din București și reprezen
tanți ai centrelor de cercetare medi
cală și instituțiilor de invățămînt su
perior din Cluj și Timișoara, din 
combinatele industriale ale M.I.U., 
precum și invitați din întreprinderile 
de industrie ușoară din întreaga țară.

In prima zi au fost prezentate co
municări privind rolul ergonomiei in 
organizarea producției, referate în le
gătură cu unele cercetări medicale 
menite să determine influența condi
țiilor de mediu asupra organismului 
în diferite locuri de muncă din in
dustria textilă, precum și un stu
diu ergocinematografic realizat la 
Combinatul de confecții și tricotaje 
București. (Agerpres)

note de lectură • note de lectură • note de lectură
A

dumitru micu: „început i/e secol"
Dumitru Micu s-a făcut 

cunoscut ca un istoric li
terar de laborioasă struc
tură. Cărțile sale (să amin
tim cele despre Arghezi, 
Blaga, studiile despre 
Coșbuc, Filimon, despre ro
manul românesc contempo
ran) sînt mai totdeauna in
terpretări originale, avi
zate, pe marginea unei o- 
pere. Ca un istoric literar 
riguros nu se hazardează 
pe teritorii nesupuse 
prealabil unei operații 
defrișare, la care, ce-i drept, 
participă și el, sporind aria 
informației și a cunoașterii 
Lucrările sale au dovedit-o 
din plin. Ceea ce le carac
terizează nu e deci investi
gația istoriografică de or
din informativ, ci lărgirea 
ariei interpretative, prin a- 
dăugirea unor puncte 
vedere noi, care, mai 
deauna, chiar cînd sînt 
testabile — prezintă 
interes.

Ultima sa carte — 
ceput 
trează 
mente 
lucru 
mitru . .
cum se prezintă acum, a- 
cest volum compact (poate 
prea compact) este re
zultatul contopiri! a două 
cărți scrise în urmă cu un 
deceniu. Nu este însă o sim
plă contopire. Poate mai 
potrivit ar fi să spunem că 
materia celor două volume 
anterioare a fost supusă u- 
nui proces de retopire, prin 
migăloase și utile operații 
de reformulare, restruetu-

i'' — 
puține 
formula

de secol' 
nu 
din 

a studiilor lui 
Micu. De fapt,

în 
de

cie 
tot- 

con- 
real

„în- 
păs- 
ele- 

da 
Gu
așa

rare șl reinterpretare. A re
zultat o care care este to
tuși alta decît cele două de 
acum zece ani.

Cartea lui Dumitru Micu 
examinează epoca literară 
din primele două decenii 
ale veacului nostru. O epocă 
literară, se știe, agitată, 
multiformă, fără scriitori 
de valoare remarcabilă, 
care are însă meritul de a 
fi întreținut, într-o indecisă 
perioadă de tranziție, arde
rile ce aveau să dea naș
tere, după 1920, marilor ca
podopere din etapa inter
belică. Dar dacă nu s-a dis
tins prin opere ieșite din 
comun, această epocă a cu
noscut o foarte încinsă 
luptă de idei între curente 
literare acum constituite 
(sămănătorismul și popora
nismul) sau altele care, 
deși apărute mai înainte, 
se afirmă spectaculos, în 
polemici rămase notorii 
(simbolismul, prin apariția 
„Vieții noi", neojunimismul 
prin apariția „Convorbiri
lor critice"). Prin disputele 
angajate, aceste curente au 
clarificat unele motive este
tice esențiale, au năruit 
prejudecăți cu stagiu (nu 
fără a genera altele noi) 
preparînd climatul în care 
avea să evolueze în anii in
terbelici lupta de idei din
tre curentele tradiționaliste 
și cele moderne.

A examina cu metodă o 
epocă literară atît de com
plexă șl complicată nu e un 
lucru lesne de realizat. Du
mitru Micu a găsit o tor

mulă izbutită care Îmbină 
fericit analiza curentelor cu 
a operelor scriitorilor re
prezentativi pentru fiecare 
grupare. După un capitol 
dens care oferă un tablou 
concludent al revistelor, 
grupărilor și curentelor lite
rare, altul, masiv (de aproa
pe 350 de pagini) se ocupă 
de fiecare scriitor în parte 
(micromedalioane adeseori 
remarcabile) surprins în 
ambianța grupării din care 
făcea parte. Tabloul, cu 
fundalul lucrat atît de a- 
tent îneît valorile, cîte sînt, 
apar bine reliefate, devine 
astfel cu totul elocvent. Ci
titorului îi apar limpezi nu 
numai contururile unor di
mensiuni, dar și dinamica 
lor interioară, motivațiile 
estetice și ideologice ale 
scriiturii. Pentru că, obser
vația se impune. Dumitru 
Micu acordă în această 
carte o atenție, am spune, 
precumpănitoare substratu
lui ideologic. Al ideologi
cului în sensul larg al con
ceptului. Vrem să spunem 
că aflăm aici bine desci
frată nu numai ideologia 
literară a unei grupări, pu
blicații sau opere, dar și 
Ideologia politică sau cea 
socială. Surprinderea carac
terului de clasă al unor 
grupări e realizată cu miga
lă și aplicație. Perspectiva 
analitică e în aceste cazuri 
marxistă, în funcție de care 
sînt de altfel formulate ju
decățile de valoare. La o 
carte cu un asemenea o- 
biect, adaptată analizei u-

nor curente care n-au fost 
numai literare, ci au avut 
un profil plurivalent, meto
dologia aleasă de critic se 
dovedește a fi cea mai po
trivită.

Fără Îndoială, unele din
tre aprecierile privind unele 
curente, publicații sau cele 
care se referă la asimila
rea unor creatori în am
bianța unor grupări sînt 
discutabile. Astfel, mi se 
pare greu de acceptat ldeea 
caracterului diversionist al 
sămănătorismului, tot așa 
cum nu cred că este posi
bil să negăm orice semnifi
cație literară acestui curent 
și să-1 reducem la scrierile 
bieților manufacturieri care 
au compus la comandă, 
după un rețetar anume.

Unele rezerve s-ar putea 
face și la aprecierile pri
vind poporanismul și chiar* 
în cel din substanțialul ca
pitol despre simbolism. Al
tele s-ar putea formula pe 
marginea, să-i spunem, a- 
«imilării unor scriitori în 
sfera unor grupări. Dar a- 
semenea operații sînt ori- 
etnd controversabile șî a 
face din aceasta un reproș 
ni se pare nepotrivit. A- 
ceste aspecte controversa
bile sînt însă, nu uităm s-o 
spunem, din plin suplinite 
de valoarea cărții.

Lucrare serioasă, temeinic 
concepută, „început de secol" 
e o carte de istorie literară 
scrisă cu autentică vocație.

Z. ORNEA

Patru elevi din România

Trei din cei șase elevi români care 
au participat la ediția 1970 a Olim
piadei internaționale de fizică de la 
Moscova, Dragoș Fălie, de la Liceul 
„Dr. Petru Groza" din București, 
Florin Surțudău, de 1» Liceul nr. 2 din 
Ploiești, și Octavian Sima, de la Liceul 
nr. 2 din Turda, au primit premiul 
III. iar Ion Apostol, de la Liceul „Va- 
sile Alecsandri" din Galați o mențiu
ne. La această tradițională manifes
tare științifică internațională de tine
ret au participat elevi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugo
slavia. Polonia, România, Ungaria, 
Uniunea Sovietică. (Agerpres)

Festivalul 
cinecluburilor 
pionierești

în pitoreasca tabără de la Poneas- 
ca, județul Caraș-Severin, a început 
vineri după-amiază Festivalul cine
cluburilor pionierești din întreaga 
țară. Timp de trei zile, juriul festi
valului, prezidat de cineastul Geo 
Saizescu, împreună cu gazdele tabe
rei — peste 350 de pionieri din Ca
pitală și din toate județele țării, ca- 
re-și petrec aici o parte din vacanță 
— vor viziona un număr de 85 de 
filme artistice, documentare și di
dactice, cu teme inspirate din viața 
și activitatea copiilor patriei noas
tre, creații ale cinecluburilor pionie
rilor din București, Arad, Cluj, Con
stanța. Oțelul roșu, Reșița, Timi
șoara și din alte orașe. (Agerpres)
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rmînd drumul oțe
lului românesc pro
dus la Galați, am 
început colocviu] 

nostru din port și din șan
tierele navale. Am stat sub 
macaralele portal și am 
privit cum docherii incăr
cau tabla groasă pe navele 
acostate la dană. Am por
nit pe digul de armare și 
am contemplat siluetele na
velor construite din oțel 
românesc. Am străbătut 
noile platforme de depozi
tare a oțelului în portul de 
cherestea și am urcat pe 
cargoul Petroșani, abia re
întors din cursă, încărcat 
cu minereu. Am privit alte 
și alte nave 
oțelul.

Personajele 
meu sînt 
meserii foarte diferite ; toți 
Insă sînt reprezentanți ai 
celui mai Important furni
zor de oțel din țară. Iar a- 
cest platou — numit, pe 
bună dreptate, „al titanilor" 
— oferă una dintre cele 
mal expresive 
despre nivelul Ia 
juns țara noastră 
proape 26 de ani

care încărcau

reportajului 
oameni de

mărturii 
care a a- 
in cei a- 
de Ia 

liberare. Ambianța se a- 
flă în directă relație 
cu fascinația oțelului, care 
a pătruns în toate arterele 
orașului de pe Dunăre.

Mă întrețin, pentru în
ceput, cu directorul Di
recției de navigație fluvială 
Galați.

Iulian Simionescu : „Mon
tăm încă cinci macarale de 
mare capacitate la cheiul 
de la danele 15—20. Portul, 
în continuă dezvoltare, va 
atinge anul acesta un trafic 
de aproape două milioane 
de tone. Am calificat sute 
de noi docheri. Un sat în
treg, Grindu, își trimite 
bărbații în port. Munca de 
operator de dană, de maca
ragiu constituie o ocupație 
pretențioasă, în care efortul 
manual este în mare măsu
ră eliminat".

Pădurile de sălcii par 
plantate direct în fluviu. 
Insulele verzi plutesc pe i- 
mensa oglindă de ape. în 
acest loc, Dunărea și-a des
chis alte brațe spre sud, în- 
tinzîndu-se pînă sub mun
ții Dobrogei. Oamenii de 
dincolo de aceste ostroave 
privesc cu speranță spre 
portul oțelului ; au părăsit 
meseria lor tradițională de 
pescari și agricultori, tră
iesc în. mediul trepidant al 
industriei moderne. Mă în
drept spre șantierele nava
le. Silueta puternică a mi
neralierului Cugir domină 
construcțiile metalice. Teh
nologul șef ne vorbește 
despre faptul că la fiecare 
navă consumul de metal a 
scăzut cu aproape o sută de 
tone, despre oamenii care 
generalizează trasajul optic 
și debitările semiautomate, 
despre extinderea turnării 
centrifugale și folosirea ra
țională a pregătirii tehnolo
giei de fabricație.

Iulian Corpaci : „Anul a- 
cesta construim unsprezece 
nave. Cea mai mare este 
destinată flotei combinatu
lui siderurgic. Pînă la sfîr
șitul noului cincinal aceas
tă cifră se va dubla. Navele 
noastre sînt acum constru
ite din oțel românesc. Zil
nic intră în șantier însem
nate cantități de metal pro
dus la combinat".

tatea proiectată. Acum pu
tem spune că am realizat 
mai mult decît a gîndit în
suși proiectantul".

Intrăm în cabina de co
mandă. îl privim pe Viorel 
Armașu, sosit aici de la 
blumingul din Hunedoara. 
Este omul care a laminat 
primul lingou. Fire liniști
tă, calculată, stăpîn pe me
serie. Cu mișcări extrem 
de rapide, lucrează simul
tan cu brațele și picioarele. 
Apăsînd pe pedale, el re- 
versează linia de laminare 
înainte și înapoi. Cu brațul 
drept acționează șuruburile 
de presiune pentru coborî- 
rea cilindrilor, în vederea 
obținerii grosimii lamina
tului. Cu stingă lucrează la 
calea cu role de introdu
cere a piesei în cajă. în a- 
celași timp el pune pe lat 
și pe lung slebul, îl trimite 
spre trenul finisor, privește 
ecranul televizorului spre 
a observa mișcarea din 
spatele cajei, privește ca
dranele care indică regimul 
de presiuni, forța de lami
nare și centrarea lamina
tului. Ascultă comanda de 
la operatorul zonal care îi 
indică grosimea și lățimea 
slebului. Viteza de avans

foliile metalice pentru 
corpul lor. Deocamdată, o- 
țelarii gălățeni satisfac ne
voile interne cu tabla groa
să și au ieșit la export cu 
patruzeci la sută din pro
ducția lor, *" ‘ ' 
cut 
U.R.S.S., 
Franța,
R.F.G., Israel și alte țări. De 
la sonde și macarale la mari 
recipiente și cazane de înal
tă presiune, de la nave la 
tabliere metalice pentru 
poduri fluviale și hidrocen
trale, oțelul gălățean își gă
sește nenumărate întrebuin
țări. Directorul general ad
junct al Centralei siderur
gice Galați ne informează 
că optzeci la sută din pro
ducția de oțel este destinată 
mărcilor superioare.

Ilie NIsipeanu : „Prin pu
nerea în funcțiune a fabri
cii de prafuri și plăci ter- 
moizolante, vom îmbunătăți 
metalul în timpul turnării. 
Am introdus în fabricație 
lingouri cu suprafețe ondu
late și cu picior profilat. 
Este în curs de cercetare și 
proiectare o lingotieră de 
tip butelie. Am trecut la a- 
similarea lingoului de 23—25 
de tone greutate, care pune

făcînd cunos- 
metalul românesc în 

China, 
Italia,

Polonia, 
Spania,

este, după cum se știe, pro
cedeul cel mai nou în side
rurgia mondială. Cu un an 
în urmă turnam pînă la 
douăzeci de șarje pe zi. A- 
cum am depășit patruzeci 
de șarje pe zi. In fiecare 
oră dăm cite două șarje. 
Acest lucru n-ar fi fost po
sibil fără o serioasă muncă 
de organizare științifică, 
fără oameni cu o înaltă 
conștiință care să-și subor
doneze întreaga energie în
făptuirii unor sarcini ex
trem de pretențioase. Pen
tru pregătirea elaborării și 
turnării ne ajutăm de cal
culatoarele electronice, care 
urmăresc cu precizie fie
care operație, stabilind în 
ce fază trebuie realizată fie
care operație, pentru a se 
asigura ritmicitatea. Aici 
oțelarii lucrează cu rigla de 
calcul, cu teleimprimatoare
le, cu cîntarele electronice, 
procesul de comandă fiind 
perfect automatizat".

Ideea de tinerețe este si
nonimă cu ideea de 
nizare la tehnologia 
timă oră. A devenit 
noi o obișnuință să
formăm cu privire la vîrs-

sincro- 
de ul- 
pentru 
ne in-

An de an mă reîn
torc aici, pe plato
ul Smîrdanului, în 
craterul unui vul
can care erupe necontenit, 

spre a totaliza anual a- 
proape un milion de tone 
de lavă și oțel.

Țin să fiu prezent, de 
data aceasta, la teleconfe- 
rința de sîmbătă, cînd pes
te două sute de cadre din 
conducerea șantierelor dis
cută prin teleșpicher și ra
portează rezultatele obți
nute, situațiile în care se 
află. La masa aceasta cu 
participanți invizibili, un
de numai glasul este pre
zent, am sentimentul că 
mă aflu într-un punct de 
comandă al unei flote răs- 
pîndite pe mare. Glasurile 
vin de departe, se întîlnesc 
într-un singur mănunchi la 
masa de montaj, unde ingi
nerul-șef coordonator al 
producției le separă, le 
scutură, le expediază 
printr-o simplă observație, 
le dojenește sau le laudă. 
Impresia că iei parte la 
un consiliu de stat major 
se întemeiază pe faptul că 
toate aceste minți se reu
nesc spre a acționa ca o

spre a da dispoziții șl a re
gla cu propriile lor mîinl 
fiecare dispozitiv ! Direc
torul tehnic al I.C.M.S.G. 
ne înfățișează o situație ra
dical diferită.

Ștefan Șerban : „De cîțiva 
ani, șantierele noastre au 
devenit nuclee stabile, fa
milii cu viață proprie, uni
tăți omogene, specializate, 
cu tehnică proprie, cu oa
meni definitivi. Cele un
sprezece șantiere, cu unspre
zece mii de oameni, înde
plinesc anual un program 
de aproape un miliard de 
lei. Dacă ieri ne izbeam de 
insuficienta pregătire, de 
necunoașterea utilajelor și 
de lipsa de experiență, a- 
cum vorbim despre perso
nalitatea șantierelor care 
s-au profilat sub ochii noș
tri pe construcții de furna
le, oțelării, laminoare, tur
nuri etc. „Lecția" a fost 
învățată, iar nouă ne revi
ne acum obligația de a ve
ghea ca unitățile, bine con
stituite, să obțină randa
mente maxime".

Aici, la Galați, construc
torii s-au instalat pentru o 
viață. Ei nu și-au construit 
barăci, ci blocuri, n-au ve-

renul cu metal por
nește în serpentină 
spre platoul de vest 
al Galaților, lăsînd 

In urmă Dunărea și navele
pe cală, lăsînd macaralele 
portal și docherii în febrila 
lor activitate. Combinatul 
este dominat de cele patru 
imense laminoare. întreaga 
producție de oțel a combi
natului se preface aici în 
produse plate, încadrîndu- 
se în tendința mondială. 
Cele două laminoare în 
funcțiune așteaptă racorda
rea la laminoarele noi, la
minorul de benzi la cald șl 
laminorul de benzi la rece. 
Mi se spune :

— Cadrele de siderurgiștl 
trebuie să țină pasul 
nerile în funcțiune.

Nucleul de bază 
alcătuit cu cinci ani 
mă cu oameni de la 
Hunedoara, Oțelul . . 
Galați. Pe lîngă aceștia au 
crescut absolvenții școlilor 
profesionale, muncitorii ca
lificați la cursuri de pregă
tire în timpul rodajului la 
rece. Mulți s-ău încadrat 
rapid în disciplina siderur
giei, și-au însușit tradițiile 
existente în cetățile de foc 
ale Reșiței și Hunedoarei, 
au creat aici o nouă tradi
ție a Galaților. Cît a fost de 
greu ? Să ne închipuim că 
trebuie să punem în func
țiune un obiectiv cu o pro
ducție de un milion de tone 
pe an. Pentru aceasta a- 
vem patruzeci de ingineri, 
dintre care numai cinci au 
vechime în muncă. Acești 
oameni au dat la început 
cinci sute de tone pe zi. 
Aceiași oameni dau azi trei 
mii de tone pe zi. Pe par
curs s-a produs o selecție 
naturală severă. Rezultatul 
muncii de perfecționare a 
cadrelor ? Inginerul-șef al 
laminoarelor ni-1 înfățișea
ză în cuvinte simple, care 
nu ascund sentimentul de 
satisfacție.

Ion Aurel Moldovan : „Cu 
doi ani în urmă, primul e- 
șalon de două sute cinci
zeci de oameni a plecat la 
Slebing. în ultimul timp am 
dat o sută șaizeci de cadre 
pentru laminoarele de benzi 
la rece și la cald. Peste o 
sută de absolvenți de școa
lă profesională se pregă
tesc, la laminorul de tablă 
groasă, să înlocuiască ca
drele actuale pe care le 
vom transfera. în total, no
ile laminoare vor trebui do
tate cu patru sute de oa
meni bine pregătiți. Munca 
este foarte dinamică. Ceea 
ce pot spune este că eu în
sumi am învățat aici, în 
cîțiva ani de zile, practic și 
teoretic, cît am învățat în 
doisprezece ani în alte u- 
zine. Aici ne-am deprins să 
gîndim rapid, să dăm solu
ții viabile zi de zi, să a- 
ducem laminorul la capaci-

cu pu-

fost 
ur-

a 
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cincizeci de tone, spre a 
le răsturna și descărca în
tr-un singur minut. Acum 
apar alte trei culbutoare. 
îmi sînt arătate variatele 
game de excavatoare, de la 
0,15 mc la 3,5 mc, un ade
vărat serviciu de... devora
re. Excavatorul de tip 
gradai este cea mai Inde- 
mînatică mașină de acest 
fel și ea ne reține cu miș
cări ce seamănă în com
plexitate cu mișcările mîi- 
nii omenești. Cupa se ră
sucește, mușcă, apasă, 
smulge, roade, degajînd pi
lonul unei fundații. Maca
ralele de douăzeci de to
ne, socotite odinioară gi- 
ganți, au devenit minuscu
le pe acest platou. Mașini
le puternice au săgeata 
înaltă cît un turn și ridică 
pînă la o sută treizeci și 
patru de tone, iar această 
performanță spune multe 
pentru cel ce cunoaște ca
racterul muncii 
strucții, deoarece 
mai ia de la sol 
disparate, piese 
ci pereți întregi, 
bluri complete, gata mon
tate.

Aici, ultimul cuvînt al 
tehnicii înseamnă adeseori 
experiment sau premieră 
pe țară. Nu se poate să nu 
observi sistemele de închi
dere cu tablă cutată a ha
lelor. Constructorii trag 
cu pistoalele lor răsunătoa
re, prind tabla pe elemen
tele de susținere prin îm
pușcare cu nipluri de oțel 
superdur. Metalul nu mai 
vine din alte uzine. Acum, 
furnalele, oțelăria, lami
noarele lucrează pentru 
propriile furnale, oțelării, 
laminoare, depozite, uzine 
energetice care lărgesc aria 
și forța combinatului. A- 
nual, șantierele consumă 
patruzeci de mil de tone 
la construcțiile metalice și 
douăzeci și cinci de mii de 
tone la utilajele tehnolo
gice. Materialele sint de 
calitate, procurarea lor 
este mult mai economică.

Mi se vorbește despre 
echipele de electricieni ca 
despre oameni care au cîș- 
tigat aici o pregătire teh
nică superioară, cu mari 
consecințe în efectuarea di
feritelor procese. Ei s-au 
specializat în rularea ra
blelor. în montarea papu
cilor pe capete de cable, 
grăbind execuția a milioa
ne de conexiuni și îmbună- 
tățindu-le. Cuvîntul de 
ordine :

— Ne adaptăm la sarci
nile noului cincinal, sarcini 
complexe, care cer perfec
țiune tehnică, înaltă spe
cializare, o bună folosire a 
forței de muncă, noi meto
de de execuție, activi
tate organizatorică precisă, 
ritm.

Intr-adevăr, observ că 
lucrul potrivit graficelor- 
rețea se generalizează Ia 
marile obiective și că, pe 
baza lor, au început să 
funcționeze colectivele de 
la furnalul trei, de la uzina 
cocsochimică, o uzină cu 
caracter unic în țară, la 
noua fabrică de aglome
rare, la încălzire Slebing. 
Ne îndreptăm spre zona 
șantierului de la Stația Est, 
poarta de intrare a mate
riei prime în combinat, 
poarta principală pînă cînd 
portul de pe Dunăre va fi 
gata și va permite descăr
carea navelor maritime 
chiar la digul combinatu
lui. Aici vor fi preluate 
mari cantități de materii 
prime necesare funcționării 
furnalelor in etapa actua
lă. Lucrări de mare dificul
tate tehnică se desfășoară 
in subteran, pe un teren 
îmbibat cu apă, unde se vor 
întinde galerii de peste trei 
sute de metru Următoarele 
furnale — 3, 4, 5 — se vor 
alimenta prin Stația Est. 
Alte două culbutoare, o es
tacadă de benzi transpor
toare, fundații de beton ar
mat apar pe colina puter
nic modelată, ce dă spre 
balta Cătușa. Străbat cele 
două tunele de dezghețare 
care au apărut în răstimp 
de un an și. pe 
locuri, ascult marile 
legerl ale 
referitoare 
cîștigată la 
furnale, la 
funcționale 
platou, ca apoi să vizităm 
gospodăriile de apă. de 
gaze, de aer insuflat, de re
parare a oalelor, de ali
mentare cu energie. Prin 
eliminarea așteptărilor, ex
ploatarea giganticelor agre
gate se va face mult mai 
rațional.

în con- 
omul nu 
elemente 

singulare, 
ansam-

aceste 
pre- 

constru eforilor 
la experiența 
primele două 
îmbunătățirile 
obținute pe

a acestuia atinge trei metri 
pe secundă. în acest timp, 
toate operațiile trebuie 
făcute cu precizie milime
trică, fără nici o șovăire.

Operatorul a împlinit 
treizeci și doi de ani,, dar 
de cînd lucrează aici a cres
cut cinci cadre de bază, ca
pabile oricînd să-1 înlocu
iască. în primul rind Ie-a 
impus calmul în executa
rea mișcărilor, organizarea 
mișcărilor în timp, executa
rea mișcărilor suprapuse și, 
tn mod deosebit, coordona
rea celor patru mișcări 
combinate. Mi se relatează 
momentul cînd, după un an 
de funcționare, laminorul 
de tablă groasă a atins 
două mii de tone pe zi. A- 
tunci oamenii s-au îmbră
țișat, au înțeles că proba 
de maturitate a fost luată 
cu brio și că toate celelalte 
puneri în funcțiune vor de
curge normal și cu mult 
mai ușor.

subliniat 
faptul că 
efortului 
inunda- 

și-au

giuvaergiu. Scund, eu cas
că de miner, cu chip bina 
gravat, cu halat albastru, 
maistrul ne primește în 
buncărul său, vorbindu-ne 
despre ucenicii lui, băieți 
din Tulcea, Bîrlad, Transil
vania, mulți cu liceul ter
minat sau pe cale de a-1 
absolvi, crescînd sub ochii 
lui.

Gheorghe Bocan: „Acesta, 
pentru mine, este al un
sprezecelea laminor. Am 
făcut șapte linii la Hune
doara, iar aici am petrecut 
un întreg cincinal. Am lu
crat la furnale, la cuptoa
rele electrice, la fabrica de 
oxigen, cunosc toate utila
jele din siderurgie, de la 
oțelărie pînă la bateriile de 
cocs. Băieții mei — între 
care vreau să-i prezint mai 
întii pe Costel Stroe și pe 
Gheorghe Stoian — se ocu
pă de plăcile de acoperire 
și ramele de bordaj în ju
rul cajelor".

Maistrul a lucrat meca
nică fină, aici e mecanică 
grea. Intre una și alta 
există o strînsă relație, iar 
logaritmii și algebra sînt 
discipline absolut nece
sare în montarea mecanis
melor. Maistrul. Gh. Bocan 
speră să mai lucreze încă 
un cincinal la Galați, iar 
apoi să se întoarcă acasă, la 
Hunedoara.

In „Delta oțelului" două 
sînt aspectele care ne im
presionează : lumea gigan- 
ților și lumea miniaturilor. 
Ne-am obișnuit să vedem 
apărind aici mașini tot mai 
puternice. Cu cinci ani in 
urmă transportul unor pie
se de două sute de tone 
ținea cu respirația tăiată 
întregul oraș. Azi nimeni 
nu le mai bagă în seamă. 
Laminoarele au devenit a- 
devărate transatlantice ale 
bărăganelor. In spațiul 
lor interior, mai mare de- 
cit al stadioanelor, sînt a- 
dăpostite fortărețe de be
ton armat, formidabile ba
terii ale industriei grele. 
Miliardele de operații ne
cesare dirijării unui astfel 
de colos necesită prezența 
mașinilor 
calcul, pe 
nuință, le 
care dată.
getic al Centralei siderur
gice Galați ne vorbește 
despre acest ansamblu ci
bernetic ale cărui 
sporesc mereu pe 
ma Smîrdanului.

Mihai Chiculiță :
calculatoare electronice în 
diferite secții : la aglome
rare, la oțelărie, la Slebing, 
la laminorul de tablă groa
să, la dispeceratul energe
tic, ultimul urmînd a da in
formații și a măsura para
metrii fluidelor energetice 
în toate punctele principale 
din combinat, 
lator va fi 
efectuarea 
energetice, 
agregatelor 
babil fă. mai tirziu, vom fi 
dotați și cu un calculator 
pentru programarea pro
ducției, de la elaborarea 
șarjelor la executarea bru
melor, de la calcularea sa
lariilor la activitatea de 
gestiune".

Desigur, oamenilor li se 
cere o continuă specializa
re, o continuă autodepășire 
a capacității, a ingeniozi-, 
tății, a instruirii profesio
nale, dar iată că aici, în a- 
cest sector electronic, cu
noaștem și o altă formă a 
evoluției, cînd înseși mași
nile sînt supuse unor exa
mene severe și solicitate 
să-și depășească perfor
manțele. Tendința este de 
a mări cantitatea laminată 
cu ajutorul mașinilor ci
bernetice, deoarece calita
tea obținută este superioa
ră. Grosimile au toleranțe 
negative mult mai mici, 
mai apropiate de cotă. Cu 
aceeași cantitate de metal 
se pot astfel rezolva 
multe 
gură o ritmicitate uniformă 
in funcționarea utilajelor. 
Mașina ascultă de progra
mator mai bine decît de 
om, ea nu dă dovadă de 
oboseală, de subiectivitate, 
acționează cu constanță și 
precizie. Calculatorul pro
iectat pentru a realiza pro
ducții de șase sute de 
de tone de tablă și-a 
pășit prevederile și a 
juns la o producție 
aproape un milion de tone. 
Specialiștii de la automati
zări au făcut să crească 
viteza de comandă a proce
sului, deci și calculatorul a 
izbutit să-și sporească ca
pacitatea de gîndire.

electronice de 
care, din obiș- 
vizităm de fie- 
Directorul ener-

virtuți 
platfor-
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Acest calcu- 
foarte util la 
unor bilanțuri 
la optimizarea 
energetice. Pro-

mai
comenzi și se asi-

mii 
de- 
a- 
de

Init singuri, ci cu familiile, 
unii au venit tineri, acum 
sînt oameni în puterea 
virstei, partlcipînd Intens 
la acest maraton al indus
trializării care anunță, din 
vreme in vreme, lansările 
spectaculoase din interior. 
Casele mașinilor se ridică 
rapid, una se adaugă celei
lalte, așa încît în această 
vară platoul a devenit un 
oraș de catedrale cu vitra
lii albastre și verzi, unit 
printr-un viaduct superb 
cu orașul-port, de unde vin 
la diferite ore ale zilei con
voaiele de autobuze cu 
cele peste treizeci de mii 
de oameni.

amplă mașină cibernetică. 
Efectivele . sînt deplasate 
dintr-un loc în altul, situa
ții neobișnuite sînt elucida
te, sînt consultați oameni 
din depărtare și fire nevă
zute se leagă între ele.

Prezența unor noi unități 
(al căror glas îl aud la a- 
ceastă teleconferință) nu-mi 
produce nici o surpriză. 
De anul trecut, cind am 
fost ultima oară pe platou, 
a apărut șantierul uzinei 
cocsochimice, a apărut 
Stația Est cu tunelurile și 
galeriile subterane — o a- 
devârată mină a minereu
lui — au ajuns în faze a- 
vansate laminoarele de 
benzi la rece și la cald, de 
la primul auzindu-se vuie
tul motoarelor în 
Răspund la apel 
alcătuite în ultima vreme, 
șantiere care și-au încheiat 
opera în altă parte și care 
au trecut pe noi dispoziti
ve. Ecourile se aud din ha
lele ce depășesc, puse cap 
la cap, șase mii de metri. 
Trenurile trec in goană pe 
platou, pe ramificațiile de 
triaj ce însumează o sută 
cincisprezece kilometri. 
De peste tot, din acest 
spațiu vast, glasurile celor 
două sute de oameni se 
întîlnesc simultan la con
ferința de sîmbătă, spre a 
crea o amplă imagine a 
șantierelor. Și cînd te gîn- 
dești că n-a trecut nici un 
deceniu de cînd fiecare om 
trebuia căutat cu mașina 
pe un teren scormonit de 
excavatoare, iar conducă
torii lucrărilor goneau zil
nic dintr-un capăt în altul,

ta medie a oamenilor anga
jați într-o unitate industri
ală modernă, tot așa cum 
a devenit un loc comun să 
aflăm că toate aceste colec
tive noi au sub treizeci de 
ani. La Combinatul siderur
gic Galați vîrsta medie este 
de douăzeci și șase de ani, 
iar cei ce mi-au furnizat 
această Informație semnifi
cativă s-au grăbit să adau
ge : „Totuși, vîrsta medie 
a combinatului e în scăde
re". Cu alte cuvinte, tînă- 
rul combinat întinerește o 
dată cu primirea masivă a 
noilor promoții de lamino- 
riști pentru cele două mari 
obiective de pe platou, care 
urmează să ducă speciali
zarea la aspecte și mai fine, 
iar puterea de utilizare a 
agregatelor la performanțe 
practic necunoscute 
noastră.

La Galați, înainte 
plămădit în furnale 
vertizoare, metalul 
laborat în mintea ageră și 
pătrunzătoare a acestor 
bărbați vrednici, care, de la 
pupitrele lor de comandă, 
s-au pus în „coresponden
ță" directă cu industria 
grea a lumii moderne, fără 
sfială, fără trac. In plin 
proces de desăvîrșîre a con
strucției socialiste, talentul 
poporului nostru, care 
noaște în acești ani o 
voltare multilaterală, 
pune pecetea pe cel 
de seamă produs al civili
zației moderne, iși încrus
tează simbolurile în mărci 
de oțel superioare.

deosebite probleme de cali
tate. de puritate".

Ceea ce trebuie 
cu deosebire este 
— în condițiile 
pentru prevenirea
țiilor — siderurgiștii 
îndeplinit sarcinile de plan 
pe primul semestru, reali- 
zînd beneficii suplimentare 
de peste douăzeci și nouă 
de milioane lei ; de aseme
nea. față de consumurile 
specifice planificate s-au 
obținut economii de metal 
ce depășesc o mie de tone. 
Cifrele 
despre 
creație 
frunte 
armată a muncii, demons
trează capacitatea sa 
a-și spori eforturile 
ampla acțiune de depășire 
a angajamentelor asumate 
în fața partidului.

Trecem prin halele blocu
lui de convertizoare. Majo
ritatea celor care elaborea
ză scenariul otelului sînt 
oameni tineri, temeinic pre
gătiți înainte de porni
rea obiectivului și animați 
chiar de la început de am
biția de a se integra muncii 
rapide din secții, tmi no
tez numele maiștrilor Va- 
sile Pașc și Constantin 
Zamfir, al muncitorului de 
la elaborare Pavel Hangan, 
al turnătorului Emilian Mi- 
hăilă și al maistrului de 
turnare Ioan Mondor. Des
pre toți aceștia, și mai cu 
seamă despre inginerul 
George Drișcu, vorbește cu 
dragoste și sinceră prețuire 
inginerul-șef al oțelăriei.

Natan Kraft : „Elaborarea 
oțelului în convertizoare

de 
in

vorbesc de la sine 
forța și spiritul de 
al acestui eșalon de 
din marea noastră

cu- 
dez- 

iși 
mai

în tara

rin apariția noilor 
laminoare, gama de 
produse obținute 
din oțelul româ

nesc se diversifică. Apara- 
tajul extrem de sensibil de 
reglare la laminorul de 
benzi la rece va duce la 
realizarea de produse sub 
un milimetru grosime. în 
curînd, toate automobile
le și autocamioanele noas
tre vor lua de la Ga
lați mărcile de oțel șî

rodaj. 
unități rec din obiectiv In 

obiectiv.
Ceea ce cu un an 

în urmă era abia 
anunțat, acum s-a și ridi
cat la scara realității. Por
nesc de sus, de la excava
torul cu elindă. Roata cu 
cupe extrage mmpreul și-l 
depune pe baryKțUj o mie de 
tone pe oră. Cucele smulg 
neobosite rocile și le răs
toarnă cu zgomot pe ban
da trangjprtoașș. Caruselul 
sau joOT cțj forțele gravi
tației cunoaște formele 
cele maj curioase.. Cinta- 
rele imense ale combina
tului își încarcă necontenit 
talerele. Cu un an în urmă 
p»ive$m 
nu pri

toșpl care
$ in ghea- 

ne de

opasul cel mal în
delungat ni-1 cer 
pavilioanele lami
noarelor. Privin- 

du-le dintr-un capăt în ce
lălalt, am sentimentul că 
bulevardul de metal și sti
clă ar putea să acopere 
ușor distanța dintre Arcul 
de Triumf și Piața Scînteiî. 
La sfîrșitul acestui cincinal, 
laminorul de benzi la rece 
va intra în producție, mai 
devreme, conform angaja
mentului luat de construc
tori. Montajul utilajelor și 
al echipamentului electric a 
fost încheiat și motoarele 
vuiesc în probele la rece. 
Recunosc peisajul de acum 
cîțiva ani, cînd contem
plam primul laminor, cînd 
macaralele mai alunecau 
în interior, cînd buldoze
rele mai răsturnau dea
luri de pămînt, eliberînd 
spațiul pe care se Insta
lau, ca niște servicii pentru 
ciclopi, utilaje de cîte nouă' 
metri înălțime. 11 regăsesc 
pe maistrul principal care 
a montat foarfecele, com
pensatorii sincroni, turbi
nele pentru tensiune Ia pri
mul laminor, apoi conca- 
soarele la furnal și ma
rile instalații de la Slebing. 
Acum el încheie tandemul 
laminorului de tablă sub
țire, o lucrare extrem de 
pretențioasă, unde cele pa
tru mii de tone de utilaj 
au fost montate cu grijă de

e Ia un an la altul, 
peisajul combinatu
lui — în care se re
flectă forța și di

namismul operei de indus
trializare socialistă — se 
împlinește. Viaductul a fost 
încheiat, devenind și punct 
de atracție turistică și drum 
de acces extrem de lesni
cios, scurtînd distanțe, du- 
cind Ia economii de ma
șini și carburanți, economii 
de timp pentru cei peste 
treizeci de mii de oameni, 
care ajung cu o oră mai 
repede la locurile de mun
că. In vastul spațiu acope
rit, trenurile sînt minia
turi, oamenii aproape că 
nu se văd...

Sînt insă oameni extraor
dinari, care, răspunzînd cu 
însuflețire chemării parti
dului, au fost capabili ca, 
într-un singur deceniu, 
să-și însușească tehnica 
modernă a focului și să 
proiecteze pe malul Dună
rii un vulcan care va a- 
tinge peste cîțiva ani cîte- 
va milioane de tone de 
oțel, destinate progresului 
multilateral al țării, situă
rii României printre țările 
avansate ale lumii.

i
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Rămas bun,
prieteni cubanezi 
din Pinar del Riol"

••.yțî'AI.
De Ia Havana Ia San Cristobal, în 

Pinar del Rio, sînt aproape o sută 
de kilometri. Distanța nu-i prea ma
re, iar drumul, asfaltat, este ca-n 
palmă. Numai soarele tropical, care 
la amiază împinge mercurul termo- 
metrului la peste 35 de grade, te o- 
bligă la unele precauții. De aceea, 
am plecat în zori, cînd soarele abia 
mijește la orizont, cu gîndul de a 
ajunge pe răcoare la San Cristobal, 
la cantonamentul brigăzii noastre de 
tineri „23 August-România", partici
pantă la marea campanie de recol
tare și prelucrare a trestiei de zahăr 
din 1970, care, în acea zi — 8 iulie
— urma să-și Încheie activitatea.

Pînă la portul Măriei, șoseaua mei 
ge paralel cu țărmul Atlanticului 
pentru ca de acolo să cotească spre 
sud-vest, la Guanajai, unde face jonc
țiune cu „Carretera central" — șo
seaua națională care străbate insula 
de la un capăt la altul — și de aici 
spre Artemisa, prima localitate mai 
importantă din Pinar del Rio.

Cu fiecare distanță In interiorul a- 
cestei provincii, poate cea mai verde 
dintre toate, îți apar peisaje din cele 
mai distincte, rezultat al unei confi
gurații de teren în care lanțul de 
munți Sierra del Rosario și Sierra de 
los Organos cu culmile lor joase, te
șite, constituie elementul dominant 
Acești munți sînt nu numai depozi
tarii unor bogății minerale, în spe
cial cupru, lăcașul unor centre turis
tice de o rară frumusețe — Soroa, 
Vinales. Guira, grota „De los indios" 
și altele — ci și izvorul a numeroase 
rîuri și rîulețe — San Juan, San Cris
tobal, Bacunagua, Palacios, Hondo, 
San Diego, Cuyaguateje — care stră
bat mănoasele cîmpii din sudul pro- 
vinciei. Nu întîmplător aici s-au dez
voltat, în afară de trestia de zahăr — 
care rămîne pe mai departe „regina" 
plantațiilor din Cuba — numeroase 
alte culturi (orez, tutun, cafea, po
rumb, malanga, bonlato), arbori fruc
tiferi (bananieri, cocotieri, mango, 
mamei, lămîi, portocali etc.) precum 
și îndeletniciri din cele mai diferite, 
între care creșterea vitelor, păsărilor, 
prelucrarea fructelor de palmier, 
transformarea artistică a cojii nuci
lor de cocos și a lemnului de caoba 
în minunate aplice, elemente decora
tive, instrumente muzicale tradițio
nale — maracasuri, bongo-uri, tobe
— care toate la un loc au dus faima 
celor din Pinar ca oameni harnici, în
treprinzători și pricepuți.

La cîțiva kilometri de San Cristo
bal se află cantonamentul brigăzii 
noastre (după cum indică și un mare 
panou așezat pe partea stingă a șose
lei naționale), unde timp de patru 
luni au lucrat membrii ei. O 
alee Îngustă, străjuită de pal
mieri regali, duce direct din șosea la 
mica tabără a tinerilor brigadieri ro
mâni. Ultimele raze ale soarelui care 
apune abia pătrund printre coroanele 
stufoase ale manglierilor care men
țin răcoarea nopții. Sub acești man- 
glieri protectori au fost amenajate, 
spre lauda gazdelor, dormitoarele, 
cantina, punctul sanitar, clubul, es
trada, micul teren de sport. Liniște, 
răcoare, ordine și curățenie — iată 
cadrul în care au trăit tinerii noștri 
veniți să participe la marea Zafră de 
anul acesta.

Acum, aci domnește o atmosferă 
sărbătorească. Sub arbori giganți, în 
curtea cantonamentului s-au strîns ti
nerii noștri, alături de colegii lor cu
banezi, în vederea festivității emoțio
nante de rămas bun. La masa prezi
diului, încadrată de drapelele de stat 
ale României și Cubei, de portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro, sînt prezenți comandantul Ju
lio Comacho Aguilera, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim-secretar 
al Comitetului de partid din provincia 
Pinar del Rio, Luis Orlando Domin
guez, membru al Biroului Național al 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, reprezentanți ai Ambasadei ro
mâne din Havana. în cuvinte vibran
te Luis Orlando Dominguez subli
niază că prezența și activitatea în 
Cuba a tinerilor tehnicieni români a 
constituit o manifestare pregnantă a 
prieteniei ce leagă popoarele și tine-

;r-

retul din Cuba șl România. Răspunde 
comandantul brigăzii, Gheorghe Radu, 
care mulțumește călduros pentru a- 
tenția, grija și dragostea cu care au 
fost înconjurați tinerii români.

Călduroase strîngerl de mină, îm
brățișări tovărășești, cuvinte de ră
mas bun. Părăsind San Cristobal, 
membrii brigăzii vor mai rămîne însă 
pînă spre sfîrșitul lunii în Cuba, 
unde au fost invitați să viziteze o 
serie de orașe și regiuni și să par
ticipe la festivitățile prilejuite de 
Ziua revoluției — 26 iulie. Mă apro
pii de un grup numeros de tineri ro
mâni și cubanezi. Se înfiripă o vie 
discuție.

Aflu că băieții noștri s-au simțit tot 
timpul excelent, că ambianța șl at
mosfera de lucru au fost din cele 
mai bune. Fabrica din San Cristobal, 
căreia revoluția i-a oferit marea 
cinste de a purta numele lui Josâ 
Marti — marele gînditor și inspira
tor al luptei pentru independență de 
la sfîrșitul veacului trecut — este cea 
mai mare unitate producătoare de 
zahăr din provincia Pinar del Rio.

Aici în tumultul cazanelor de pre
siune, al mașinilor care acționează 
agregatele fabricii, în hala atelie
rului de întreținere și reparații, au 
lucrat tinerii brigadieri români — 
operatori de cazane cu aburi, elec
tricieni, strungari, lăcătuși mecanici
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SOHO: 
insalubritatea morală 
are străluciri de neonnalize ale probelor de organe, 

secreții, sînge etc. Datele obți
nute permit conturarea unor con
cluzii cu privire la distribuirea 
cantitativă a diferitelor substan
țe celulare importante, grupurile 
celulare normale fiind ușor dis
tinse de cele suspecte de cancer. 
Noul aparat își va găsi o largă a- 
plicare în examenele profilactice 
de masă, contribuind la depista
rea la

Depistarea promptă a mala
diilor canceroase constituie o 
preocupare de prim ordin a ști
inței medicale. După îndelungate 
studii, Institutul de radiobiolo- 
gie al Universității din Munster 
(R.F.G.) a realizat un original a- 
parat pentru diagnosticarea can
cerului. Este vorba de „Impuls- 
cito-fotometrul“, un fel de robot 
complex care poate executa mai 
multe mii de calcule pe secundă, 
indicînd rezultatele diverselor a-

Proasta reputație a 
cartierului a luat 
proporții fără prece
dent de vreo 15—20 de 
ani, de cînd Soho a 
început să fie invadat 
de dughene cu litera
tură și fotografii por
nografice, spectacole 
de strip-tease, cluburi 
și cafenele prin subso
luri, spelunci deghiza
te. O lume pestriță, 
interlopă, vizitatori 
străini vîntură seară 
de seară cîteva străzi 
mai deochiate. Soho-ul 
devine noaptea un 
cartier al criminali
tății. Mașini ale po
liției staționează în di
ferite puncte, gata să 
intervină, știută fiind 
frecvența scandalurilor 
soldate adesea cu îm
pușcături șau înjun
ghieri, La mese izolate 
prin diferite cotloane 
ascunse, se încheie 
tîrguri între gangsteri 
pentru împărțirea „zo
nelor", se pun la cale 
lovituri sau se discută 
detaliile unei cont.rar- 
bande cu droguri. fi-’ 
încă vie în memS 
londonezilor teroarea 
bandelor lui Richard
son și a fraților Kray, 
foști stăpîni ai „under- 
worZd“-ului, care se 
făcuseră temuți prin 
asasinarea adversari
lor. Ani de zile i-au 
trebuit Scotland Yard
ului să strîngă dovezi 
suficiente — și mai a- 
les să-i convingă pe 
martori să vorbească 
— pînă a-i da pe 
gangsteri pe mina 
justiției șl a-i pune 
după gratii. Și cursa 
continuă. Cine știe 
dacă nu cumva la 
o masă retrasă din 
Soho, niște personaje, 
cu aspect de gentle
meni respectabili, în
tocmesc planul de a 
umple golul lăsat de 
Richardson și cei doi 
gemeni Kray ?

Băieți și fete de vir
ată școlară — unii ve
niți din orașe provin
ciale — caută în Soho 
mirajul aventurii. Da
că n-au împlinit 17 ani,' 
riscă să fie opriți de 
obișnuitele patrule de 
noapte și să ajungă la 
sediul poliției din 
West-End. Telefoane 
nocturne anunță pe 
părinți că odraslele lor 
nevîrstnice hoinăresc 
prin locurile dubioase 
din Soho. Unele rai
duri fulger prin spe
lunci și localuri de 
dans recoltează de obi
cei cantități considera
bile de droguri. Un a- 
semenea local este de 
regulă închis, dar în 
scurt timp el reapare 
în altă stradă, cu nu
mele schimbat. Se spu
ne că un club din Soho, 
după asemenea repeta
te .mutări", și-a anga
jat un zugrav perma
nent pentru înnoirea 
firmei. Detectivi în ci
vil se strecoară în a- 
ceastă lume a nopții, 
urmărind o pistă sau 
vizitatori străini sus- 
pecți. Dar a doua zi, di
mineața, o dată cu des
chiderea magazinelor, 
Soho își recapătă, tem
porar, mina de simplu 
și pașnic cartier co
mercial, cam cosmopo
lit și cu aparentă o- 
norabilă.

Căci nu rareori apa
rențele înșeală...

tui cartier B-a scris 
mult, lucruri adevăra
te și imaginare, înce
puturile lui datînd de 
pe vremea persecuții
lor religioase din 
Franța, cînd protestan
ții europeni își găseau 
refugiu pe malul en
glez al Mînecii. într-o 
curte din Soho mai e- 
xistă un dud bătrîn pe 
care se spune că l-ar 
fi plantat niște hughe- 
noți francezi. Dickens 
scria că pe timpul re
voluției franceze, la 
nord de Soho se aflau 
puține case, maî mult 
pădure și. flori sălba
tice. Pe aceste locuri 
se află astăzi unul din 
cele mai aglomerate 
centre comerciale lon
doneze, înfloritorul
cartier Bloomsbury, 
British Museum, Lon
don University. Soho a 
găzduit temporar per
sonalități celebre ca 
Marat, Mozart, De 
Quincey, Shelley. Exis
tă și acum locuri unde 
obișnuiesc să se lntîl- 
nească scriitori, artiști, 
ca și tineri aspiranți

Cea mai agitată 
poartă de intrare în 
renumitul cartier lon
donez Soho este Picca
dilly Circus — o piațe
tă modestă ca propor
ții, căptușită spre nord 
și est cu reclame lu
minoase și evocată cu 
nostalgie ca fostă „ini
mă a imperiului brita
nic". în mijlocul unui 
trafic unde se încruci
șează nu mai puțin de 
șapte străzi, se află un 
refugiu îngrădit pe 
care se ridică — spre 
consternarea criticilor 
de artă — o statuie a 
lui Eros. O dată cu se
zonul estival, mica 
insulă de beton intră 
în stăpînirea grupuri
lor de hippies, ușor 1- 
dentificabili după ți
nuta generală insalu
bră — plete și bărbi 
nețesălate, costumație 
de irozi purtată cu de
liberată ostentație, o- 
ferind turiștilor străini, 
în plin centrul orașu
lui, un obiectiv foto
grafic indezirabil, care 
stîrnește indignarea 
localnicilor. Nu de 
mult, un deputat, care 
a cerut să se ia măsuri 
împotriva acestor hip
pies, i-a comparat cu 
„barbarii cantonați 
printre monumentele 
unei civilizații muri
bunde".

Din acest punct, că
ruia a ajuns să i se 
spună „Hippiedilly" în 
loc de „Piccadilly", în
cepe Soho, acea inega
labilă milă pătrată din 
centrul Londrei, pe 
care unii autori o văd 
ca un fel de amestec 
între Place Pigalle din 
Paris, Downtown din 
New York și ceva din 
Neapole. Am trecut 
prin aceste locuri și 
nu mi s-a părut că 
Soho ar fi împrumutat 
ceva din trăsăturile 
altor cartiere faimoase 
ale lumii. Soho este o 
lume aparte, dar care 
a apărut și a evoluat 
sub influența mediului 
englez. Este un oraș în
tr-un oraș, cu o popu
lație eterogenă, prove
nită din toate punctele 
cardinale, un amalgam 
unic în care distingi a- 
romele specifice ale 
bucătăriei dar și ale 
limbii și obiceiurilor 
din Italia, Franța, Gre
cia, Spania, India, Ja
ponia, Caraibe, Afri
ca...

Parcurgînd păienje
nișul de străzi, îți for
mezi treptat imagi
nea unui mozaic 
multinațional numai 
citind firmele — 
„Boulangerie", ^„Trat
toria Fiorentina", „Ho- 
steria Romana", ,,L’- 
Epicure" etc. La „Or
tega", sezonierii spa
nioli pot găsi fai
moasa șuncă de Gra
nada, căreia îi trebuie 
3 ani pentru a fi adusă 
la „perfecțiune", la 
„Fratelli Camisa" — 
vinuri și preparate cu
linare din Italia, la 
„Istanbul" — delicio
sul șiș kebab...

în contact perma
nent cu tenacele tradi
ționalism englez, Soho 
a reușit să-și conture
ze de-a lungul decenii
lor o personalitate 
proprie, cu istoria, fai
ma și atmosfera de 
care și-a legat numele.

Despre trecutul aces

presiune pe una din locomotivele fa
bricii...

Tinerii citați nu constituie excep
ții fiindcă fiecare membru al brigăzii 
a contribuit cu toată pasiunea și dă
ruirea la realizarea atîtor sarcini, u- 
nele din ele aparent mai mici, dar 
toate importante prin finalitatea lor. 
Avea dreptate Humberto Solo, șeful 
secției de întreținere, cînd îmi spu
nea, referitor la munca băieților noș
tri : „Pentru noi orice șurub are im
portanță. Esențial este ca un lucru, 
mare sau mic, să fie bine făcut. Și 
asta mi-a plăcut la tinerii români ; 
competența și seriozitatea".

în carnetul de însemnări am notat 
și alte aprecieri frumoase la adresa 
membrilor brigăzii, făcute de tovarăși 
cubanezi care ar merita să fie citate 
în întregime. Rețin cele spuse de de
legatul U.J.C., Manuel Rivera : 
„Acum, cînd șederea tinerilor bri
gadieri români în Cuba se apropie de 
sfîrșit, aș dori să remarc con
tribuția lor foarte valoroasă, dovadă 
a spiritului internaționalist care-i r
animă. Nu mal puțin semnificative ț
sînt pentru noi gesturile lor de prie- 
tenie și solidaritate, caracterul lor 
sincer, deschis, afinitățile lor comune 
cu ale noastre, dorința manifestată 
de ei de a cunoaște Cuba, frumuse
țile, oamenii și valorile ei". în ulti
ma perioadă, în special de la nouă 
iunie, cînd fabrica „Josâ Marti" și-a 
încheiat activitatea, brigada a lucrat 
intens la revizia generală, la o serie 
de reparații capitale, la montarea 
unor agregate, pe scurt la pregăti
rea fabricii pentru viitoarea Zafra. 
în același timp, mecanicii de loco
motivă, după ce au recuperat și au 
pus la punct un cazan de locomo
tivă și au ajutat la montarea lui, au 
lucrat timp de trei săptămîni în ca
drul unei alte fabrici de zahăr „Au
gusto Sandino", unde campania nu 
se terminase încă.

în legătură cu felul in care au 
muncit tinerii noștri aș mai nota și 
declarațiile făcute ziarului „Gram
ma" de către Hipollto Sanfiel, direc
torul fabricii din San Cristobal : „Noi 
considerăm drept exemplară munca 
și atitudinea brigăzii române în toate 
și în fiecare aspect in parte, produc
tivitate, disciplină, responsabilitate, 
fraternizarea cu muncitorii noștri. 
Avem numai cuvinte de laudă pen
tru cei care au venit să ajute o țară 
frățească".

Ne întoarcem la cantonament. în 
cantina așezată la umbra manglieru- 
lui ne așteaptă o masă consistentă, 
bine preparată de bucătarul „criollo". 
Băieții noștri sînt în bună dispoziție, 
discută, glumesc, se interesează de 
ce mai e prin țară, își manifestă ne
răbdarea de a se reîntîlni cu cei dragi 
de acasă, laolaltă cu regretul de a 
trebui să se despartă de prietenii 
atît de buni pe care și l-au făcut 
aci. Regret estompat însă de satisfac
ția de a-și fi adus o modestă contri
buție la eforturile încordate și neîn
trerupte ale poporului cubanez pen
tru a-și făuri un viitor mai bun, 
pentru a trăi liber și demn.

...Undeva, în Pinar del Rio, timp 
de mai multe luni au muncit cu dă
ruire și dragoste un grup de tineri 
ai României socialiste, s-a manifestat 
spiritul internaționalist al poporului 
nostru, a vibrat sufletul său generos, 
sensibil la preocupările și idealurile 
prietenilor, alături de care construim 
lumea nouă.

timp a acestui flagel.

ATENȚIE LA CÎINI1
într-un studiu dedicat proble

melor mediului înconjurător, re
vista americană „Time" atrage 
atenția asupra pericolului pe 
care îl constituie în prezent pen
tru populația orașelor cel mai 
bun prieten al omului, clinele. 
Statisticile atrag atenția asupra 
faptului că el este transmițătorul 
unor boli cunoscute ca tubercu
loza și turbarea, dar. în același 
timp, al unor alergii și infecții o-

și intestinale extrem deculare
complicate. Revista arată că ora
șul Lima deține recordul în a- 
cest sens, înregistrînd o creștere 
a maladiilor amintite. De altfel, 
in capitala peruviană există mai 
mulți clini decît locuitori. Ciudad 
de Mexico are peste un milion 
de cîini, Londra — 700 000, New 
York — 500 000, Los Angeles 
300 000, Tokio — 280 000.

Corespondență din Havana,

de la Victor STAMATE *

de întreținere și mecanici de locomo- 
. tivă, oameni cu înaltă calificare 

formați in întreprinderi din Bucu
rești, Brașov, Craiova, Arad și din 
alte orașe ale României.

Ce au făcut tinerii noștri ? Ce a 
reprezentat prezența lor în mijlocul 
colectivului fabricii „Jose Marti" ? 
Iată întrebări ale căror răspunsuri se 
întregesc din cunoașterea faptelor co
tidiene pe care le-au săvîrșit acești 
băieți, o dată cu raportarea lor la si
tuația tehnică, specifică, a acestei fa
brici.

Secretarul organizației de partid de 
la „Jos6 Marti", tovarășul Jacinto 
Llano, ne declară că sprijinul și con
tribuția brigăzii de voluntari au fost 
cu atît mai valoroase cu cit colecti
vul fabricii a trebuit să facă față nu 
numai sarcinii de a produce 54 000 
de tone de zahăr în actuala „Zafra", 
de a prelucra suplimentar o cantita
te de trestie adusă din provincia Ha
vana, ci și de a realiza „din mers" 
un mare volum de investiții menit 
să mărească capacitatea de producție 
a fabricii — aceasta, paralel cu exe
cutarea lucrărilor tehnice curente de 
întreținere a utilajului. „Apreciem 
priceperea tehnică a tinerilor ro
mâni — ține el să sublinieze — aju
torul frățesc pe care ei ni l-au acor
dat într-o asemenea etapă, spiritul 
de inițiativă și comportarea priete
nească de care au dat dovadă".

...îmi reamintesc diferite secvențe 
din timpul unor vizite precedente : 
la atelierul de întreținere, bobinatorii 
Marcel Surugiu și Dan Filipescu lu
crau de zor împreună cu muncitori 
cubanezi la recondiționarea unor mo
toare electrice. Lăcătușii Gheorghe 
Condrea și Ticușan Petre, după ce 
au participat timp de cinci săptămîni 
la executarea unor reparații capitale, 
au executat apoi, împreună cu Ștefan 
Tabuia, montarea unei mașini com
plexe pentru atelierul de tîmplărie. 
Strungarii Dumitru Bodrogean și 
Petre Moiceanu au fost apreciați de 
colegii cubanezi pentru îndemînarea 
și rapiditatea cu care au executat o 
serie de piese de schimb. La fel și 
mecanicii Balomireanu Ion, Roșu Ni- 
colae și Nistor Ion care au luat ini
țiativa construirii unei instalații de 
tratare termică a arcurilor de locomo
tivă și de înlocuire a unui cazan de

Mărturisesc, eram cuprins de oa
recare neliniște atunci cînd, în plină 
zi, folosind bărci zvelte construite 
dintr-o singură tulpină de arbore, 
am traversat rîul Ruvuma, umflat 
de ploi — o apă lată de aproxima
tiv o jumătate de kilometru, care 
formează frontiera între Tanzania 
și Mozambic. Temerile mele s-au 
dovedit însă a nu fi justificate, 
în fața noastră s-a deschis perspec
tiva unui vast ținut eliberat, lucru 
pe care-1 știam de altfel, dar pe 
care nu mi-1 puteam imagina în a- 
devărata sa realitate. O regiune 
avind o întindere aproximativ ega
lă cu cea a Germaniei occidentale 
și unde, în pofida unor tabere 
militare întărite portugheze, hotă
răsc nu colonialiștii, ci organele 
Frontului de Eliberare FRELIMO, 
(Frente de Libertacao do Mocambi- 
que). Iar atunci cînd am continuat 
drumul — de data aceasta pe poteci 
care șerpuiesc prin desișul junglei 
și care nu pot fi zărite de avioa
nele portugheze — însoțitorii mei 
n-au luat măsuri speciale de secu
ritate.

Am pornit mal departe: șase 
pînă la opt ore de marș pe zi, o dată 
chiar zece ore. Viteza medie de 
înaintare — șapte kilometri pe oră. 
Dacă luptătorii din FRELIMO, 
în afara armelor și a propriilor lor 
bagaje, n-ar fi cărat și echipamen
tul meu, n-aș fi 
acest marș forțat, 
putut da seama, 
fizică constituie 
toare într-un război de partizani, 
în regiunile eliberate ale Mozam- 
bicului nu există șosele. Cele care 
au existat au fost făcute impracti
cabile pentru a împiedica deplasa
rea torțelor portugheze.

Chiar în una din primele zile 
mi-am putut da seama ce însem
nătate are acest lucru. Din direc
ția așezării Mangade, pornind de 
la o bază aflată in apropiere, o

Un nou aparat 
de fotografiat ? 
Nicidecum. Este 
vorba de un te
lefon pe bazâ 
de raze laser, 
realizat în 

ponia

PREA MULTĂ BERE STRICA!

putut rezista la 
După cum mi-am 
viteza și condiția 

premise hotărî-

companie de soldați portughezi 
înainta în direcția unei tabere a 
forțelor FRELIMO — aceeași ta
bără spre care ne îndreptam și noi. 
„Telefonul junglei1* a fost însă mai 
rapid. La distanță de o oră și ju
mătate de marș de obiectiv, forțele 
colonialiste au nimerit într-o am
buscadă. Supuși, din mai multe
părți, unui foc concentrat de mitra
liere, aruncătoare de mine, cara
bine și pistoale automate, suferind 
pierderi grele, colonialiștii au fost 
nevoiți să bată în retragere, care 
s-a transformat apoi într-o fugă 
dezorganizată.

Am participat la această luptă, 
dacă mă pot exprima astfel, doar 
cu auzul — de la o distanță de a- 
proximativ 5—6 kilometri. Atunci 
cînd a devenit limpede planul por
tughezilor, prin intermediul unul 
curier, grupului nostru i s-a trans
mis ordinul să rămînă pe loc și să 
caute un adăpost. Am putut zări 
însă elicopterul care, după termi
narea luptei, a sosit la fața locu
lui pentru a ridica pe cei morți și 
răniți. Am văzut și avionul de 
luptă care însoțea elicopterul și 
care a asigurat locul de aterizare 
a acestuia, lansînd în jurul lui un 
covor de bombe. Ceva mal tîrziu 
am vizitat locul pe care s-au petre
cut toate acestea : iarbă culcată la 
pămint, pete de sînge, copaci do- 
borîți, din care se confecționaseră 
tărgi, cutii goale de pansamente, 
care purtau însemnele armatei por
tugheze. însoțitorii mi-au atras a- 
tenția să fiu foarte precaut și să 
nu calc decît pe urmele pașilor lor, 
deoarece portughezii obișnuiesc, în 
asemenea cazuri, să îngroape mine 
pentru a se răzbuna astfel împo
triva partizanilor.

„Mîine această regiune va fi cu 
siguranță supusă unui 
ment — mi-a spus 
grupului. Portughezii 
întotdeauna astfel atunci cînd cad 
într-o ambuscadă". El a avut drep
tate. A doua zi și-au făcut apariția 
mai multe avioane. Am putut nu-

bombarda- 
comandantul 

procedează

Doctorul Tofler din Sydney 
(Australia) și-a propus să studie
ze efectul berii asupra inimii și 
sistemului circulatoriu. Timp de 
doi ani el a ținut sub observație 
400 de bărbați între 25 și 60 de 
ani. Iată concluziile la care a a- 
juns. Persoanele care nu au băut 
deloc sau pînă la două sticle de 
bere pe zi nu au avut nici un fel 
de tulburări, 
între două și

curind

Cei 
trei

care consumau 
sticle pe zi au

prezentat o serie de tulburări de 
circulație și o ușoară mărire a 
cordului. Categoria cea mai a- 
larmantă o constituie consuma
torii unor mari cantități de 
bere. Aceștia au avut afecțiuni 
circulatorii grave, tensiune ridi
cată, inima sensibil mărită și, în 
unele cazuri, gută și crize de fi
cat. Reiese, deci, încă o dată că 
prea multă bere strică !

Reportaj de

Liviu RODESCU

a
experimen- 
cu succes 

aceasta ambar
cațiune sovieti
că pe pernă de 
aer. Ea dezvol
tă o viteză de 
50—70 km la 
oră și poate 
transporta o 
greutate de 1,5 

tone

MATERIAL PLASTIC CARE 
SE AUTO-DESCOMPUNE

Societatea suedeză „AB Tetra 
Pak“ experimentează în prezent 
un nou tip de material plastic 
pentru ambalaje. Conservîn- 
du-și toate calitățile atîta timp 
cit este folosit, noul material 
are proprietatea de a se des
compune repede după folosin
ță. Societatea amintită care 
produce anual în jur de 7 000 
milioane de ambalaje anunță că

Intenționează să aplice noul 
procedeu și PVC-ului, material 
plastic din ce în ce mai folosit 
în industria ambalajelor. Lichi
darea suprastocurilor de am
balaje plastice folosite (care nu 
se distrug prin ardere) a deve
nit o adevărată problemă. Toc
mai acestei nevoi îi răspunde 
procedeul de mai sus.

..focul concentrat al mitralierelor este îndreptat asupra colonialiștilor nimeriți într-o ambuscadă

N MOZAMBICUL
UPTATOR

măra unsprezece explozii, spre 
norocul meu, nu prea aproape de 
mine. Aceasta, pentru că totul este 
acoperit de coroanele copacilor din 
junglă, iar bombardamentele se 
execută la pură întîmplare. Cînd 
am ajuns ceva mai tîrziu la un spi
tal al FRELIMO, așezat, de aseme
nea, în plină junglă, format din a- 
proximativ 10 colibe de paie, dis
persate. din motive de securitate, 
pe o mare suprafață, am văzut 
două femei rănite Una la cap. cea
laltă — la umăr Fuseseră lovite de 
schije în timpul bombardamentului 
portughez.

„Nu pot fi oare lichidate taberele 
întărite ale dușmanului, aflate în 
regiunile eliberate ?“ — am între-

Jiirgen REIFF,
publicist vest-german

bat pe șeful militar al provinciei 
Cabo Delgado, care ne-a însoțit o 
bucată de drum. „în principiu, da 
— a răspuns el. Aceasta ar însemna 
tnsă concentrarea unor importante 
detașamente ale Frontului de Eli
berare șl descoperirea principalului 
front, care se află mal spre sud. 
De altfel, ele nu ne deranjează 
prea mult. Aceste tabere sînt com
plet încercuite. Aprovizionarea lor

ae-se poate face exclusiv pe calea 
rului".

Altfel îmi Închipuiam viața pe 
care o duc în junglă luptătorii din 
forțele patriotice, într-un fel mai 
primitivă. Spre surprinderea mea, 
cantonamentele armatei de elibe
rare, aflate unul de altul la cel mult 
o zi de marș, sînt adevărate tabere 
militare : în mijlocul lor se află un 
loc pentru apel, cu un catarg pen
tru ridicarea pavilionului, încon
jurat de straturi de flori. Cărările 
care duc spre colibe sînt îngrijite, 
de o parte și alta sînt plantați ar
buști decorativi.

Și luptătorii corespundeau doar 
dintr-o singură privință imagine! 
pe care o aveam despre ei — din 
punct de vedere al exteriorului. U-

la generozitatea muze
lor, atrași mai ales de 
vechea tradiție a boe
mei cartierului. Aici, în 
Wardour Street, și-au 
stabilit sediile mari 
companii de cinema — 
Twentieth Century 
Fox. Warner, Pathe, 
Columbia, Paramount, 
Rank, cu săli pentru 
avanpremiere, de unde 
sînt lansate uneori 
versiuni controversate 
ale unor filme, după 
intervenția neînduple
cată a foarfecelui cen
zurii. Sînt și cîteva 
teatre, dintre care u- 
nele „experimentale", 
cu piese fără rezonan
ță, cu decepționante 
încercări de improvi
zație. Mal mult suc
ces au modestele mu- 
sic-hall-uri, unde au 
fost descoperite stele 
ca Tommy Steele sau 
Cliff Richard. Noi can
didați la celebritate se 
perindă pe aici cu șan
sele neîmplinite ; pe
piniera din Soho nu 
mai dă rod ca altă
dată.
în spre nord-vest labi

rintul include faimoa
sa „Carnaby Street", 
sediul unui gen de 
modă stridentă, abun
dentă în paiete, bro
derii, ținte, coliere 
metalice, paftale cît 
farfuria, caftane de 
mătase, jachete de pie
le bătute în nituri, 
pantaloni stacojii. Lan
sarea acestora din ur
mă a adus firmei 
„John Stephen" afaceri 
prospere și i-a permis 
să-și deschidă sucursa
le în alte cartiere.

Soho duce o binecu
noscută viață dublă, 
în contrast cu pitores
cul peisaj diurn, Soho 
își transformă chipul 
la căderea amurgului, 
mai bine zis după 
ce-șl aprinde luminile 
de neon, iar la unele 
ferestre becurile roșii.

niforma lor este departe de a fi 
unitară, totuși majoritatea efecte
lor provin din stocurile armatei 
portugheze ; multe din ele sînt 
rupte. Unii sînt încălțați cu bocanci 
cu ținte ; majoritatea însă umblă 
cu ghete de baschet sau sandale 
cu talpă din cauciuc. Unii sînt des
culți. Multe din arme sînt pro
duse in țări membre ale N.A.T.O., 
capturate de la portughezi. Mai 
poți întîlni carabine și mitraliere 
din timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, mortiere și grenade 
de mină de producție occidentală, 
puști „Mauser" etc.

Luptătorii din FRELIMO m-au 
uimit prin disciplina lor militară, 
lucru pe care nu l-am considerat 
posibil în condițiile în care trăiesc 
și luptă. Această armată — cu un 
efectiv de circa 10 000 oameni — a 
eliberat aproape total în cei șase 
ani de luptă cele două provincii 
nordice — Cabo Delgado și Njassa, 
aproximativ o cincime a țării. Si 
aceasta împotriva unei armate de 
60 000 de soldați, mult mai bine e- 
chipată și modern înarmată. L-am 
întrebat pe Samora Machel, șeful 
armatei de eliberare, pe care 
l-am întîlnit în una din ta
bere, dacă, avîndu-se în Ve
dere sprijinul masiv acordat de 
N.A.T.O., există vreo șansă de 
a alunga dușmanul și din regiunile 
strategice importante situate mai 
snre sud. Iată răspunsul său. lipsit 
de echivoc : „Ceea ce am realizat 
pînă acum a fost obținut prin luptă 
nu numai împotriva forțelor portu
gheze, ci si împotriva puterii pac
tului N.A.T.O., care se află în spa
tele lor".

In pofida primejdiilor continue 
pe care le reprezintă atacurile ae
riene ale portughezilor. în regiu
nile eliberate viața se dezvoltă în
tr-un ritm pe care nu-1 credeam 
posibil. în apropierea satelor am vă
zut cîmpuri însămîntate cu porumb, 
orez și manioc — care în alimentația 
multor țări africane ocupă locul pe 
care îl are In Europa cartoful. Ne-

fiind camuflate de junglă, în 
perioada de secetă, avioanele colo
nialiștilor lansează bombe cu na
palm pentru a incendia recolta.

Dar lucrul care m-a impresionat 
cel mai mult sînt școlile. într-o 
țară care, sub dominația colonială, 
se afla în fruntea regiunilor cu 
populație analfabetă — aproximativ 
98 la sută din totalul locuitorilor — 
există acum o școală în fiecare sat. 
Unele — instalate sub acoperișuri de 
paie, altele — sub cerul liber. Elevii: 
copii de toate vîrstele, precum și 
unii adulți. în centrul administrativ 
al provinciei Cabo Delgado am vi
zitat chiar o școală cu internat, 
destinată copiilor ai căror părinți 
se află pe front. Colibe din bam
bus și ramuri de palmier servesc 
drept locuințe pentru cîte patru e- 
levi. La o anumită distanță se află 
sălile de clasă : sub un acoperiș de 
paie, susținut de trunchiuri de co
paci sînt așezate șiruri de mese și 
bănci. „învățămîntul este una din ' 
principalele noastre arme" — mi-a 
declarat conducătorul acestui cen- 3 
tru școlar. Mi s-a povestit desnre 
un prizonier de război portughez 
care, împreună cu alții, a fost reți
nut timp de opt luni într-o regiune 
eliberată. înainte de a fi trimis în 
Algeria în vederea repatrierii. în 
aceste opt luni, portughezul a în
vățat să scrie și să citească. După ‘i 
cum s-a putut constata, tocmai în ,h 
rîndul trupelor coloniale există un > 
număr foarte mare de analfabeți !

Mi-a venit greu să mă despart 
de prietenii mei din detașamentele 
de luptă ale FRELTMO. Am traver
sat din nou rîul Ruvuma. cu senti
mentul că las în urma m»a prie
teni buni și de nădeide. fără nici 
cea mai mică urmă din acea nesi
guranță do care fusesem cuprins 
atunci cînd am pășit pentru prima 
oară pe aceste meleaguri. Am cu
noscut un popor de o tărie si re
zistență greu de imaginat. Cu un 
moral de luptă care-1 face să fie 
superior dușmanului și care îi dă 
certitudinea victoriei.
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PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Cronica zilei

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Radulescu, a primit 
vineri la amiază pe Manuel Peres 
Guerrero, secretar general al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Împreu
nă cu Moses Adebandjo și Jiri Riska, 
directori In Secretariatul U.N.C.T.A.D., 
care la invitația Ministerului Aface
rilor Externe face o vizită în țara 
noastră.

La primire, desfășurată intr-o at-

*

Președintele Consiliului Economic, 
Manea Mănescu, a primit vineri 
după-amiază pe Manuel Peres Gue
rrero, secretar general al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru oomerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), împreună 
cu Moses Adebandjo și Jiri Riska, 
directori în secretariatul U.N.C.T.A.D,

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au luat parte Ion

mosferă cordială, a luat parte Mircea 
Petrescu, ministru consilier la Misiu
nea permanentă a Republicii Socia
liste România de pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite de la Geneva.

Cu acest prilej, au fost abordate 
unele aspecte actuale privind activi
tatea Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare și parti
ciparea României la acest organism 
internațional.

*

Șt. Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Economic, Mircea Petrescu, ministru 
consilier la Misiunea permanentă a 
Republicii Socialiste România pe 
lingă Oficiul Națiunilor Unite de la 
Geneva, și Ion Stoichici, consilier la 
Consiliul Economic.

Cu acest prilej, au fost abordate 
unele aspecte privind dezvoltarea e- 
conomică a României.

(Agerpres)

Sărbătorirea academicianului
Alexandru Graur

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, acad. Alexandru Graur, 
director general al Editurii Acade
miei, președintele Societății de știin
țe clasice, a fost sărbătorit vineri 
după-amiază în cadrul unei adunări 
festive, organizate de Academia Re
publicii Socialiste România. Activi
tatea sa desfășurată de-a lungul a

LOTO
Numerele extrase la tragerea LOTO 

din 17. VII. 1970. EXTRAGEREA I : 
69, 27, 11, 46, 74, 51, 79, 42, 73. Fond 
de premii, 405 811 lei. EXTRAGE
REA A Il-a : -82, 62, 26, 63, 65, 67, 17. 
Fond de premii, 374 623 lei.

patru decenii este concretizată în 
lucrări de mare valoare științifică, 
în domeniul gramaticii, lingvisticii 
generale, filologiei clasice și studiu
lui limbii române.

In cadrul ședinței, prezidată de 
acad. Athanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei, au evocat personalita
tea și opera sărbătoritului, acad. 
Alexandru Rosetti, președintele Sec
ției de științe filologice a Academiei, 
prof. Ion Coteanu, membru cores
pondent al Academiei, directorul In
stitutului de lingvistică, Constantin 
Busuioceanu, director la Editura 
Academiei, dr. Mioara Avram, șef al 
sectorului de gramatică din cadrul 
Institutului de lingvistică.

Acad. Alexandru Graur a mulțu
mit pentru prețuirea acordată.

(Agerpres)

Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Republicii Populare Polo
ne, primul secretar al Ambasadei 
Poloniei la București, Jerzy Bauer, 
a organizat, vineri seara, la sediul 
ambasadei, prezentarea filmului ar
tistic „Sarea pâmintulul negru“.

★
Vineri a avut loc o seară culturală 

belgiană, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturali cu 
străinătatea cu prilejul apropiatei 
sărbători naționale a Belgiei.

Cu acest prilej, ziarista Florlca 
Șelmaru a împărtășit impresiile sale 
de călătorie in Belgia. In continuare 
a fost prezentat un program de filme 
documentare belgiene.

Au fost prezenți Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, precum și Jan 
Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la 
București, și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
în cadrul relațiilor de schimburi 

culturale româno-cehoslovace, la 
Arad s-a deschis expoziția ..Cartea 
în R. S. Cehoslovacă", organizată 
sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

★
Secretarul general al Conferinței 

Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Manuel 
Peres Guerrero, a expus vineri, la 
sediul Asociației de drept interna
țional și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.), conferința cu tema „Pro
bleme actuale ale comerțului interna
țional".

★
Vineri seara s-a înapoiat de la' 

Varșovia ministrul industriei alimen
tare, Gheorghe Moldovan, care, în 
fruntea unei delegații de specialiști, 
a făcut o vizită in R. P. Polonă, la 
invitația Ministerului Industriei Ali
mentare și Achizițiilor. Ministrul ro
mân a fost primit de Mieczyslaw 
Jagielsk, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, și a 
avut convorbiri cu Stanislaw Gucwa, 
ministrul industriei alimentare și a- 
chizițiilor, și cu Franciszek Kaim, 
ministrul industriei grele. Cu prile
jul vizitei, a fost semnată o conven
ție de colaborare economică și 
tehnico-științifieă între ministerele 
industriei alimentare din cele două 
țări.

(Agerpres)

Ședința de constituire a Comisiei 
centrale pentru sistematizarea 
localităților rurale și urbane

Conform recentei hotărîri a Consi
liului de Miniștri, vineri a avut loc 
ședința de constituire a Comisiei 
centrale pentru sistematizarea locali
tăților rurale și urbane.

Din comisie fac parte specialiști, 
reprezentanți ai unor ministere și ai 
unor organe centrale și locale ale 
Administrației de Stat. Conform ho- 
tărîrii Consiliului de Miniștri, preșe

dintele acestei comisii este președin
tele Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, tova
rășul Petre Blajovici.

Comisia a dezbătut, cu prilejul șe
dinței de constituire, sarcinile ce-i 
revin în domeniul sistematizării.

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Leonte Răutu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Aplicațiile trupelor apărării 
antiaeriene ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia>
MOSCOVA 17 (TASS). — „în con

formitate cu planul, în perioada 13 
—17 iulie 1970 s-au desfășurat aplica
ții ale trupelor apărării antiaeriene 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Aplicațiile au fost conduse de co
mandantul trupelor apărării antiae
riene ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, mareșalul Uni
unii Sovietice P. F. Batițki.

Aplicațiile au demonstrat înalta 
pregătire operativă a comandanților 
și ostașilor, precum șl coordonarea 
precisă a acțiunilor marilor unități și 
unităților. Ele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de Înțelegere reciprocă, de 
strînsă cooperare de luptă și au con
tribuit la creșterea în continuare a 
pregătirii de luptă a trupelor".
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• Sunetul muzicii (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Această femeie : BUCUREȘTI - 
8,45; 11; 13,45; 16,15; 18,45; 21, ME
LODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,15, ARENELE ROMA
NE — 20,45.
• Cel cinci din cer : LUMINA — 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30.
• Urmărirea : VICTORIA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15. .
• Marele semn albastru : VICTO
RIA — 18,45; 21.
• Petrecerea : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
3421) ; 20,15 (seria de bilete — 3347), 
REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 19; 21,15, CAPITOL - 8; 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, STADIO
NUL DINAMO — 20,30.
• Argoman superdiabolicul : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, la gră
dină — 20,30, FAVORIT - 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRADINA DOINA 
— 20,30.

Ploi torențiale
In județele

Mehedinți și Dolj
(De la corespondenții noștri 

C. Cotoșpan și N. Țuicu)
în ziua de 16 iulie, asupra jude

țului Mehedinți s-au abătut din nou 
ploi torențiale însoțite de o furtună 
puternică. Apele provenite din pre
cipitații și din revărsările pîrîului 
Jidostița au pătruns la I.C.H. Porțile 
de Fier în sala de mașini și în gale
rii, pe canalele de cabluri, inundînd 
sala de compresoare de pe valea 
„Sînpetru", platforma și liniile de 
garaj din fața stației de betoane. 
Postul de transformare pentru ali
mentarea cu energie electrică a podu
rilor rulante de 400 TF din centrală 
a fost deranjat prin deplasarea talu- 
zului din zona de amplasare.

Datorita măsurilor operative luate 
de organele locale apa a fost de ur
gență evacuată. Unele dintre obiecti
vele mai sus-amintite au fost repuse 
în funcțiune, la celelalte fiind în curs 
acțiunea de remediere a avariilor. La 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului Turnu Severin 
au fost închise 27 guri de exploatare. 
Și-a întrerupt temporar activitatea 
Fabrica de cherestea Drencova în 
urma avarierii liniei C.F.F. și a unor 
drumuri. Pe Dunăre, la kilometrul 
996, datorită furtunii, remorcherul 
bulgar „Ivan Botev" a atins cu par
tea din spate epava unui șlep ceho
slovac, avariindu-se. Remorcherul a 
fost tras de urgență la mal pentru 
a fi salvat. Nu au fost victime ome
nești. S-au înregistrat pagube în co
munele Vinători, Sișești, Husnicioara, 
Izvorul Bîrzei și Oprișor, care au fost 
parțial inundate. Au fost distruse cul
turi, iar unele case avariate. Pretu
tindeni, oamenii au intervenit prompt 
și energic, limitînd pagubele materia
le și evitind pierderile de vieți ome
nești.

★
Vîntul puternic însoțit de ploaie, 

grindină și descărcări electrice din 
noaptea de 16 spre 17 iulie a pro
vocat pagube însemnate în comuna 
Bîrca din județul Dolj. Numeroase 
case au suferit avarii. Au fost cala
mitate culturi de sfeclă de zahăr și 
porumb. în comunele Giurgița, 
Breasta, Mischii și altele, apele pira- 
ielor au ieșit din matcă și au inundat 
numeroase case. Legăturile telefoni
ce cu 40 de localități au fost între
rupte. Organele județene de partid 
și de stat ca și cele din localitățile 
calamitate au luat urgent măsuri co
respunzătoare.

• Splendoare în iarbă : CENTRAL
— 8,45; 11; 13,30;........................
• Program de 
DOINA — 10.
• Freddy șl
DOINA — 11,30; _____ _____
20,30, GRADINA MOȘILOR - 20,30.
• Moshi, Moshi, alo* Japonia ! ; 
C.E.P.E.C.A. : TIMPURI NOI — 
D—21 în continuare.
• Străinii : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20.30.
• Dreptul de a te naște : GRIVI- 
ȚA — 10,30; 15,30; 18; 20,30, AU
RORA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,30.
• Cazul sergentului Grișa : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
15,15.
• Bănuiala : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 18; 20, COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Subiect pentru o schiță — BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Departe în Apus : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
• Fanfan la Tulipe : 9; 11; 13,
Articolul 420 ; 15.30, Aventură fan
tastică : 18.30; 20,30 — CINEMA
TECA.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădină
— 20,30, FLOREASCA — 10; 15,30; 
18; 20,30, ARTA — 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30.
• Al 8-lea : UNIREA — 15,30; 18.

16; 18,30; 21. 
desene animate :

cîntecul preriei :
13,45; 16; 18,15;

Pare neverosimil și 
n-am crezut, pînă n-am 
văzut. Totuși, așa stau 
faptele. Pe aleile din in
cinta unui modern și ma
re combinat chimic, am
plasat la „umbra" celui 
mai înalt vîrf carpatin din 
țara noastră — Moldovea-, 
nu — deseori își fac apa
riția, netemătoare și zvel
te, căprioarele. Am recurs 
la această introducere, la 
notațiile despre activitatea 
unei mari unități indus
triale pentru a sugera de 
la început cit mai exact 
peisajul și ambianța psi
hică, cu mult ozon, în ca- 
re-și desfășoară preocu
pările lor muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la 
combinatul chimic „Vic
toria" din tînărul oraș cu 
același nume.

în această unitate, ma
rea majoritate a muncitp- 
rilor prestează, realmen
te, numai o muncă cere
brală ; de urmărire și 
control a peste 13 000 de 
aparate de măsură, care 
supraveghează și conduc 
întregul proces de pro
ducție. Acestora li se mai 
adaugă încă peste 1.000 de 
aparate, cu funcția expre
să de a regla automat și 
prompt orice abatere de 
la prescripțiile stabilite, 
îndată ce sînt optic sem
nalate. O bună parte din 
aparatura la care ne refe
rim, ne informează ingine
rul Ovidiu Pantea, direc
torul tehnic al unității, s-a 
realizat prin autoutilare. 
Inginerul Kurt Breck- 
ner, șeful serviciului de 
automatizări, este, din a- 
cest punct de vedere, un 
creator talentat. El, și 
foarte mulți alții, asocia
ză... alpinismul cu tehnica 
modernă, simbioză din 
care în producție rezultă 
îmbunătățirea parametri
lor funcționali ai instala
țiilor.

Combinatul își desfă
șoară activitatea prin zece 
fabrici și un număr în
semnat de alte secții, in
stalații complexe, labora

se
18, la

întunecă s 
grădină — 
15,30; 17,45;

• Așteaptă pînă
LIRA — 15,30; "
20.30, COTROCENI
20.
• Ferestrele timpului
SĂRII — 16; 18.
• Astă 6eară mă distrez : DRU
MUL SĂRII — 20.
• Marile vacanțe : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 11; 
15; 17,30; 20.
• Stăpîn pe situație : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30.
• Castelul condamnaților : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
CRINGAȘI - 16; 18; 20.
• Cei 1 000 de ochi ai dr. Mabuse ; 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Jurnalul unei cameriste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Salariul groazei : GLORIA — 
9,30: 12; 14,30: 17; 19,30, FLAMURA
— 11; 16.30; ------ -----------
11,30; 14,30;
20.30.
• Vînătorul 
LAR — 15,30; 18.
• Pentru țară și rege : POPULAR
— 20,15.
• Familia Tot : MOȘILOR — 15.30; 
18.
• Misteriosul X
MUNCA — 16; 18;
• Răzbunătorul :
181 •).
• Aventurile lui 
RA — 15,30; 18.

DRUMUL

19.30, TOMIS — 8,30;
17.30, la grădină —

de căprioare : POPU-

din Cosmos : 
20.
CRINGAȘI — 16;

Juan : FLACA-

toare, stații-pilot ș.a. între 
acestea, materiile prime 
de bază — gazul metan 
în proporție de 80 la sută 
și celuloza — întreprind o 
„călătorie agitată". Ea se 
sfîrșește abia după ce au 
parcurs peste 400 kilo
metri. în instalații și con
ducte din oțeluri inoxida
bile. în interiorul cărora 
fac „cunoștință" cu un 
număr mare de formule 
chimice, modificări și res
tructurări. temperaturi și 
presiuni variate, finali-
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PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.

18.15 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți !

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiune 

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 ...................................

pen-

cu-

22,15

Tele-enciclopedla. In 
prins : Palomares ; Turkana ; 
Șoim.
Film artistic : „Semaforul 
verde" (premieră pe țară) cu 
Jean Seberg și “ 
Belmondo.
Fapt divers de 
mitrescu.
Tele-cine-reci tal

Jean Paul

Carmen Du-

22,25
23,20 Telejurnalul de noapte. Sport.

nr. 5.

PROGRAMUL II
20,00

20.15

20,45

21,15

22,30

Poesls. Antologie lirică de 
Radu Boureanu. Versuri de 
dragoste în selecția autorului. 
La fîntîna dorului. Prezintă 
prof. dr. Mihai Pop.
„Un Othello modern» — co
medie — producție a studiou
rilor de televiziune din R. P. 
Polonă.
Seara melomanului. Invitatul 
emisiunii : Mircea Simio- 
nescu.
Film serial : „La 
km" (V).

fiecare
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Noi succese ale tenismanilor 
români

Jucătorii români ILIE NĂSTASE 
și ION ȚIRIAC s-au calificat in „sfer
turile" de finală ale turneului de te
nis „Washington Star International".

în turul trei al competiției, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 6—2 pe 
Pancho Guzman (Ecuador), iar Ion 
Tiriac a ciștigat cu 6—8, 6—0, 6—1 în

Dinamoviada 
la handbal

în cadrul „Dinamoviadei" la hand
bal (întrecerile se desfășoară la Do- 
breczin), echipa DINAMO BUCU
REȘTI a obținut o nouă victorie, dis- 
punînd cu scorul de 10—8 (7—5) de 
formația DOZSA BUDAPESTA. în- 
tr-un alt joc. DYNAMO BERLIN a 
întrecut cu 13—6 (7—2) pe GWARDIA 
VARȘOVIA.

Viitorii adversari ai echipei Dinamo 
București vor fi handbaliștii de la 
Gwardia Varșovia.

fața sud-africanului Patrick Cramer. 
In sferturile de finală. Năstase îl va 
întîlni pe Hewitt, in timp ce Tiriac va 
juca cu Smith. Mexicanul Loyo Mayo 
(care în turul anterior il eliminase pe 
americanul Graebner) a pierdut cu 
3—6. 3—6 în fața australianului Dick 
Crealy. Campionul S.U.A., Stan 
Smith, i-a întrecut cu 6—4. 9—7 pe 
Charles Pasarell (Porto Rico), iar 
Arthur Ashe (S.U.A.) a dispus cu 
6—2, 6—2 de chilianul Jaime Fillol.

Alte rezultate : Goven (Franța)— 
Lutz (S.U.A.) 6—2, 10-8 ; Hewitt (Re
publica Sud-Africană) — Ralston 
(S.U.A.) — 7—5. 4—6, 6—1 ; Richey 
(S.U.A.)-Ester (S.U.A.) 6—0, 6—3.

Derby-ul de trap
Duminică, 19 iulie, incepmd de la 

ora 9,15 se va disputa pe hipodromul 
din Ploiești DERBY-UL DE TRAP.

Alergarea este rezervată celor mai 
buni cai de 4 ani și se va desfășura 
pe distanța de 2 800 metri.

• Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
FLACARA - 20,30.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
VITAN — 15,30; 18.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord s 
RAHOVA — 15,30; 18.
• Timp pentru a trăi : PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• Pasiunea fatală : GRADINA 
CAPITOL — 20,15; 22.
• Afurisitul de bunic : GRADINA 
BUZEȘTI — 20,30.
• Joc dublu în serviciul secret : 
GRADINA UNIREA — 20,30.
• Operațiunea Leontfne : GRADI
NA VITAN — 20,30, GRADINA 
RAHOVA — 20,15.
• Dansînd Sirtaki : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.

• Teatrul de operetă (la teatrul 
de vară „Herăstrău") : My 
lady — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. 
nase“ (la Arenele Libertății) : 
a fost la... Mexico — 20.

fair
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In cîtev a rinduri
LA BRATISLAVA, în cadrul cam

pionatelor internaționale de tenis ale 
Cehoslovaciei, Constantin Popovici 
l-a învins cu 6—0. 6—4 pe cehoslova
cul Szimbera. în urma acestei victo
rii. jucătorul român s-a calificat in 
„sferturile" de finală ale probei de 
simplu. în care il va întilni pe cunos
cutul campion cehoslovac Jan Kodes.

LA MALMOE, cunoscutul campion 
și recordman suedez Ricky Bruch a 
ciștigat proba de aruncarea discului 
cu 66,37 m. rezultat ce constituie cea 
mai bună performanță mondială a 
anului.

DISPUTATA LA BARCELONA, în- 
tîlnirea de tenis pentru „Cupa Davis" 
dintre echipele Spaniei și Iugoslaviei 
s-a încheiat cu succesul gazdelor. în
vingătoare cu scorul de 4—1. în ulti
ma partidă de simplu. Manuel San
tana l-a învins cu 6—2, 6—1, 7—5 pe 
Nikola Spear.

LA DUSSELDORF a început me
ciul dintre echipele de tenis ale 
U.R.S.S. și R.F. A GERMANIEI, 
contînd pentru finala grupei B a 
zonei europene a Cupei Davis. După 
prima zi scorul este egal : 1—1. Wil
helm Bungert l-a învins cu 6—4. 7—9, 
6—4, 6—3 pe Vladimir Korotkov, iar

Aleksandr Metreveli l-a întrecut cu 
6—1, 6—1, 10—8 pe Christian Kuhnkc.

LA BITOLIA, în cadrul campiona
tului universitar european de fotbal, 
s-au întîlnit selecționatele R. F. a 
Germaniei și Spaniei. La capătul 
unui joc echilibrat, scorul a fost 
egal : 1—1 (1—1). Au marcat Hei
mann și respectiv Pillel.

Din Budapesta se anunță că 17 țări, 
printre care și România, au confir
mat participarea la campionatul eu
ropean feminin de canotaj academic, 
programat pe lacul Tata între 20—23 
august.

vremea

veche tradiție în industria 
chimică.

Ne-am referit la origi
nalitate. Aici se cer ex
puse cîteva „amănunte". 
La Geneva se află înre
gistrat — printre alte 
produse românești origi
nale — și viopretul, o ră
șină sintetică elaborată de 
specialiștii combinatului, 
după o rețetă care le a- 
parține și care se foloseș
te ca apretură în indus
tria textilă. Dar, o cotare 
bună pe piața internă și

contribuții personale la 
consemnarea acestor re
zultate de prestigiu. Cert 
este că, pentru a face față 
tuturor solicitărilor, avînd 
în vedere că combinatul 
este singura unitate din 
țară care produce cleiuri 
pentru industria de mobi
lă — ne relata inginerul- 
șef de producție Emil 
Sburlea — trebuie să uti
lizăm din plin capacități
le de producție, să obți
nem o înaltă productivi
tate a muncii.

COMBINATUL DIN ORAȘUL VICTOR 

Un pionier al industriei 

chimice românești

zîndu-se apoi în 64 de 
sortimente, de un larg in
teres pentru economia na
țională.

în cursul acestor suite 
de procese, de chimizare 
și industrializare, gazul 
metan își sporește, în me
die, valoarea inițială de 
peste 30 de ori, partici- 
pînd într-un fel sau altul 
— ca osatură — în toate 
sortimentele livrate de 
combinat pentru nevoile 
industriilor de mobilă, 
farmaceutică, energetică, 
agricultură, de materiale 
plastice și fibre sintetice, 
de lacuri — produse care, 
de asemenea, datorită ca
lității și originalității lor, 
sînt solicitate în țări cu o

externă mai au și alte 
produse, cum sînt: răși
nile pentru lacuri — co
lor și incolor și cele șase 
sortimente de clei pentru 
industria de mobilă, pla
caje și p.f.L, „Urelit I.S." 
— pentru împîslituri de 
sticlă, rășini de impreg
nat — utilizate în indus
tria de hîrtie. schimbători 
de ioni (vionit), necesari 
în tratarea apei pentru 
cazane. Toate produsele 
amintite sînt elaborate pe 
baza unor studii proprii 
efectuate în combinat. Ni 
s-a spus că inginera Ele
na Hipp. șefa laboratoru
lui, și inginerul Iosif 
Gross, șeful serviciului de 
cercetări, au apreciate

Tot de la el mai aflăm 
că, în prima jumătate a 
anului curent, colectivul 
de aici a livrat peste plan 
— ca urmare a creșterii 
productivității muncii — 
730 tone îngrășăminte cu 
azot sută la sută, 622 tone 
amoniac, 315 tone mate
riale plastice și rășini sin
tetice. 222 tone metanol și 
altele, produse a căror 
valoare se ridică la aproa
pe 5 milioane lei.

Președintele comitetu
lui sindicatului. loan Cio
can, adaugă în completa
rea celor prezentate :

— La începutul anului 
s-a considerat că vom pu
tea da, peste plan, o pro
ducție de 3,5 milioane lei.

Pe urmă, după trecerea 
calamității naturale, oa
menii combinatului și-au 
reconsiderat angajamen
tul. Și-au dat seama că 
acesta poate fi dublat. 
Bineînțeles, nu ne vom 
opri nici aici. Chimiștii 
din orașul Victoria se 
străduiesc din răsputeri 
ca și acest nou angaja
ment să fie depășit.

în catalogul de produse 
al combinatului, cu denu
mirile acestora traduse în 
patru limbi de uz interna
țional, se precizează — 
încă de la prima pagină 
și chiar de la primul rînd 
— că unitatea este un 
pionier al industriei 
chimice românești. în 
actualul cincinal — me
taforic spus — tocmai 
pentru a i se păstra și 
dezvolta vigoarea și ti
nerețea pe plan tehnic, 
combinatului i-au fost 
alocate investiții de sute 
de milioane lei, urmînd 
ca alte sute de mili
oane de lei să se inves
tească aici în viitorul cin
cinal. în același timp, o 
infuzie de o tot atît de 
tonică tinerețe este asigu
rată producției, prin noi
le promoții de muncitori 
care absolvesc anual gru
pul școlar de pe lingă 
combinat.

— Ne dorim ca fiecare 
din acești tineri, intrînd 
în marele nostru colectiv, 
să ajungă cit mai repede 
la fel de prețuit ca mun
citorii noștri cei mai 
buni — Aurel Martin, Ilie 
Bărbieru, Ana Valeski, 
Vasile Sarsamă, Victor 
Ganea. Victoria Vasu și 
multi alții încă, ne-a spus 
directorul tehnic al com
binatului.

Ceea ce stă în putința 
oricărui muncitor tînăr, 
cu condiția să muncească 
la fel ca și mai vîrstnicii 
lor tovarăși din combina
tul cu nume atît de fru
mos : Victoria ! (Rep. pu
blicitar).

Sever UTAN

Timpul probabil pentru zilele de 
19,. 20 și 21 iulie, tn țară : Vremea 
se va menține răcoroasă și în general 
instabilă in prima parte a intervalu
lui, mai ales în jumătatea de sud-est 
a țării unde vor cădea ploi tempo
rare și sub formă de averse. în a 
doua parte a intervalului vremea se 
ameliorează începind din. nord-vestul 
țării, devenind în general frumoasă,

Meciul de atletism
RJ. a Germaniei - S.U.A.

/
Disputată timp de două zile pe 

stadionul „Neckar" din Stuttgart, 
dubla întîlnire de atletism dintre se
lecționatele R. F. a Germaniei și 
S.U.A. s-a încheiat cu victoria oaspe
ților la masculin (122—100 puncte) 
și cu succesul gazdelor la feminin 
(82—53 puncte).

Cele mai bune performanțe Înre
gistrate în ziua a doua de concurs 
au fost realizate de americanii 
SWENSON (l’44”8/10 pe 800 m), 
NORMAN TATE (17.10 m la triplu 
salt), WILLI TURNER (20”3/10 pe 
200 m) și de vest-germanii HARALD 
NORPOTH (13’34”6/10 pe 5 000 m) și 
UWE BEYER (70.78 m la aruncarea 
ciocanului). Un rezultat bun a obți
nut și atleta vest-germană HEIDI 
ROSENDAHL, învingătoare în proba 
de săritură in lungime cu 6,64 m.

CICLISM
TURUL FRANȚEI

Turul ciclist al Franței a continuat 
cu etapa a 21-a, Ruffec—Tours (194 
km), ciștigată de italianul Marino 
Basso în 5 h 24’55”. In clasamentul 
individual general conduce belgianul 
Eddy Merckx, urmat la 10’14” de o- 
landezul Zoetemelk.

„CUPA STEAUA"
Ieri, pe o vreme nefavorabilă 

(ploaie și vînt puternic) s-a disputat 
etapa I (100 km) a „Cupei Stea
ua", competiție la care iau parte 
peste 40 de alergători. A ciștigat cu 
timpul de 2 h 30’15” (M.O. 40 km/h) 
dinamovistul C. Ciocan, care l-a în
vins la sprint pe colegul său de club, 
I. Cosma. Pe locul a] treilea s-a cla
sat tînărul alergător Șt. Ene (Steaua). 
Azi are Ioc etapa a Il-a, contracrono- 
metru (25 km), pe șos. Oltenița 
(start la km 13,5).

mai cu seamă în Banat, Crișana si 
Transilvania, unde aversele vor că
păta un caracter izolat. Vint potri
vit, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura se menține coborîtă la 
început, apoi va crește treptat. Mini
mele vor fi cuprinse între 11—21 de 
grade, iar maximele între 20—30 de 
grade, local mai ridicate la sfîrșit. 
în București : Vreme instabilă și 
răcoroasă în prima parte a interva
lului, cînd cerul va fi mai mult noros 
și va ploua sub formă de averse, apoi 
se ameliorează devenind în general 
frumoasă. Vînt potrivit. Temperatura 
se menține coborîtă la început, apoi 
în creștere treptată.

„NU DAȚI ARME RASIȘTILOR
SUD-AFRICANI!”

(Urmare din pag. I)

vident îndreptată împotriva 
mișcării de eliberare in continuă 
creștere de pe continentul afri
can.

Se știe că Londra a Încercat să 
preintîmpine reacțiile de protest 
trimițînd recent guvernelor din 
Commonwealth note explicative 
în care argumentează, printre al
tele, că Africii de Sud ar urma sâ 
i se livreze armament utilizabil 
exclusiv pentru apărarea externă 
și nu împotriva populației din 
interior. O asemenea explicație 
nu convinge însă pe criticii aces
tei măsuri. Săptămînalul „Ob
server", afirmînd că printre ti
purile de armament dorite de 
R.S.A. ar fi avioane, inclusiv 16 
bucăți de tip Buccaneer, scrie că 
„aceste avioane livrate încă îna
inte de embargo au fost văzute 
operînd — probabil împotriva 
guerilelor — plecind de la baza 
Caprivi, cea mai nordică bază 
militară a Africii de Sud la fron
tierele cu Zambia, Rhodesia și 
teritoriul portughez al Angolei". 
Adică tocmai în regiunile unde 
acționează grupuri importante 
ale forțelor patriotice. Semnifi
cativă este și declarația unui co
mandor englez, John Kennett, 
bun cunoscător al acestor avioa
ne, care a precizat că „Bucca
neer este un avion ideal ca armă 
de sprijin pentru trupele terestre 
și pentru acțiuni împotriva insur
genților". îngrijorarea resimțită 
în opini? publică din Africa și 
din alte țări se explică prin a- 
ceea că întărirea considerabilă a 
forței militare a R.S.A. ar putea 
servi nu numai în scopul intensi
ficării politicii de apartheid în 
această țară, dar și zădărnicirii 
hotărîrilor O.N.U. în legătură cu 
Namibia, Rhodesia și coloniile 
portugheze Angola și Mozambic.

Valul de proteste stîrnit în ță
rile africane, în țările membre

ale Commonwealth-ului îmbracă, 
în prezent, mai ales forma mesa
jelor care sosesc zilnic la Foreign 
Office din partea diferitelor can
celarii sau a unor lideri politici 
din țările africane. Au devenit 
cunoscute public reacțiile deza
probatoare ale unor țări din 
Commonwealth, printre care 
Zambia, Kenya, Uganda. în ter
meni neîndoielnici s-a exprimat, 
de pildă. Milton Obote, președin
tele Ugandei, care a declarat zi
lele trecute că proiectul de vîn- 
zare de armament Africii de Sud 
„va lega guvernul Marii Brita
nii de politica de apartheid pe 
care o aplică în mod nemilos gu
vernul Africii de Sud... Uganda 
va privi acest lucru ca o reacție 
întîrziată a Marii Britanii față de 
pierderea coloniilor britanice în 
Africa și ca o încercare tardivă 
de a începe de la Cap o recolo- 
nizare a Africii". Mișcarea de 
protest a luat o asemenea am
ploare. incit un grup de 40 de 
state membre ale O.N.U., majo
ritatea africane, au cerut, convo
carea Consiliului de Securitate 
în vederea examinării situației 
decurgînd din hotftrîrea de a 
vinde armament către R:S.A. 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit ieri seară ; la ora cînd în
chidem ediția nu sînt cunoscute 
dezbaterile.

In parlamentul britanic se 
semnalează de pe acum o atmos
feră încordată. Intr-adevăr se 
așteaptă ca la începutul săptămî- 
nii viitoare, ministrul de externe, 
Sir Alec Douglas Ho-me. să anun
țe în Camera Comunelor hotărî- 
rea adoptată de guvern în aceas
tă problemă. Aceasta va consti
tui. totodată, semnalul pentru 
dezbateri înverșunate în cadrul 
cărora atacul laburist urmează a 
ti condus de liderul acestui par
tid. Harold Wilson. Opoziția va 
prezenta, cu acest prilej, o mo
țiune de cenzură.



viața internaționala
Vizita

R. P. Albania

României la Phenian

Pentru pregătirea practică și convocarea 
conferinței privind securitatea europeană
® DECLARAȚIA ADOPTATĂ LA ÎNTÎLNIREA PARLAMEN
TARILOR ORGANIZATĂ CU PRILEJUL SĂPTĂMÎNII MĂRII 

BALTICE

ROSTOCK 16 (Agerpres). — La Ros
tock s-a desfășurat, timp de două 
zile, întîlnirea parlamentarilor, reu
niune organizată cu prilejul săptămî- 
nii Mării Baltice, Ia care au luat 
parte 67 de personalități reprezen- 
tînd 32 partide și organizații din 
Uniunea Sovietică, Polonia, Finlan
da, Suedia, Danemarca, Norvegia, 
Islanda și R.D.G.

Intr-o declarație, participanții la 
cea de-a 5-a întilnire a parlamentari
lor adresează parlamentelor, guver
nelor, partidelor și organizațiilor 
obștești apelul urgent de a face tot 
ce le stă în putință pentru pregătirea 
practică și convocarea grabnică a 
unei conferințe de securitate euro
peană. Cea de-a 5-a întilnire a con
statat cu satisfacție că de la Apelul 
de la Budapesta din martie 1969 
aproape toate statele Europei s-au 
pronunțat pentru convocarea unei 
conferințe de securitate europeană.

„Toate statele interesate, inclusiv 
R.D.G. și R.F.G., trebuie să aibă po-

sibilitatea de a participa nemijlocit 
pe baza egalității in drepturi și cu 
același statut la toate fazele pre
gătirii și desfășurării conferinței de 
securitate europeană" — se sublinia
ză în declarație.

Participanții la întilnire constată 
într-o altă declarație că la 25 de ani 
după terminarea celui de-al doilea 
război mondial este de o necesitate 
stringentă ca toate statele — indife
rent de orînduirea lor socială — să 
fie recunoscute. în acest sens întil- 
nirea parlamentarilor a subliniat fap
tul că stabilirea de relații diploma
tice normale cu R.D.G. servește păcii 
și securității în Europa, pronunțîn- 
du-se totodată în favoarea primirii 
în O.N.U. a R.D.G. și R.F.G. ca 
membre egale în drepturi, pentru ca 
R.D.G. să fie primită în Organizația 
Mondială a Sănătății și Comisia Eco
nomică pentru Europa și alte orga
nizații internaționale, iar Grupul in
terparlamentar din R.D.G. să fie 
primit în Uniunea interparlamentară.

Roma — Salaricții de la întreprinderile Fatma în timpul unei demonstra
ții în sprijinul revendicărilor lor economice

vest-german la Londra

delegației
U. G. S. R. în

TIRANA 17 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Generale a Sindicate
lor din Republica Socialistă Româ
nia. condusă de tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care se află în 
R. P. Albania, a vizitat vineri com
binatul de materiale de construcție 
„Josif Pashko", uzina mecanică 
„Enver Hodja" șl Universitatea din 
Tirana.

în aceeași zi, oaspeții români au 
depus coroane de flori la Monumen
tul Eroilor. La ceremonie a fost de 
față ambasadorul Republicii Socia
liste România la Tirana, Manole 
Bodnăraș.

Cooperarea — bază sigură 
a stabilirii relațiilor normale

intre toate statele lumii
INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE LA SESIUNEA 

CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL AL O.N.U.

GENEVA 17 — Corespondentul Agerpres. H. Liman, transmite : Partici
panții la cea de-a 4r9-a sesiune a Consiliului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), au incheiat dezbaterea generală in cursul căreia delegații au abor
dat diferite aspecte ale evoluției țărilor în curs de dezvoltare.

LONDRA 17 (Agerpres) — Minis
trul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, Walter Scheel, și-a în
cheiat vineri vizita de 24 de ore 
făcută la Londra, plecînd spre Wa
shington. Un comunicat dat publici
tății după convorbirile avute de 
Scheel cu omologul său britanic, 
Alec Douglas-Home, precizează că 
guvernul Marii Britanii „manifestă 
interes" față de politica R. F. a Ger
maniei de normalizare a relațiilor 
cu Uniunea Sovietică și alte țări so
cialiste europene și „înțelege și spri
jină obiectivele acestei politici". Do
cumentul menționează, totodată, că 
cei doi miniștri au examinat propu
nerea țărilor socialiste privind con
vocarea 
rității 
aceasta, 
tate de 
indicat
Marii Britanii și R. F. a Germaniei

„au căzut de acord, în principiu, că 
o asemenea conferință este necesară", 
subliniind importanța pregătirii cu 
grijă a ordinei ei de zi.

în cercurile diplomatice vest-ger
mane s-a subliniat că scopul princi
pal al turneului lui Walter Scheel la 
Londra și Washington, după recenta 
sa vizită la Paris, este de a permite 
R. F. a Germaniei să se consulte cu 
principalii ei aliați asupra politicii 
răsăritene a cabinetului vest-gerrrtan.

★

17 (Agerpres) — La 
nunțat oficial că, în 
cu acordul realizat, la

Greva generală
a docherilor britanici
• 36 000 DE MILITARI PUȘI ÎN STARE DE ALARMĂ • S0

CU GREVIȘTIILIDARITATE

unei conferințe asupra secu- 
europene. în legătură cu 
surse oficiale britanice, ci- 

agenția Associated Press, au 
că miniștrii de externe ai

MOSCOVA 
Moscova s-a 
conformitate 
26 iulie va sosi în capitala Uniunii 
Sovietice ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei, Walter Scheel, 
pentru convorbiri cu partea sovie
tică în probleme care prezintă interes 
reciproc — transmite agenția TASS.

STARE DE ASEDIU
IN COLUMBIA

• LA BOGOTA A FOST 
IMPUSĂ LEGEA MARȚIALĂ
BOGOTA 17 (Agerpres). — Vineri 

a intrat în vîgoare starea de asediu 
hotărită de guvernul columbian pen
tru a preveni ceea ce președintele 
Carlos Lleras Restrepo a numit „imi
nentul pericol al unei grave comoții 
interne". In capitală a fost impusă, 
in plus, legea marțială.

Observatorii politici, referindu-se 
la motivele reale ale acțiunii guver
nului, relevă că ar fi vorba de un 
complot pus la cale de adepții fostului 
dictator, generalul Rojas Pinilla, me
nit să blocheze instalarea președinte
lui ales, Misael Pastrana Borero, pre
văzută pentru 7 august.

Rojas Pinilla și partidul său. Alian
ța Națională Populară (ANAPO), au 
refuzat să recunoască proclamarea 
oficială a lui Pastrana, candidatul

partidului de guvemămînt șî adversar 
al lui Pinilla la reoentele alegeri pre
zidențiale de la 19 aprilie, drept cîș- 
tigător al acestor alegeri.

Se relatează că guvernul a luat mă
suri excepționale pentru a garanta 
reîntoarcerea în țară a lui Pastrana, 
care, după alegeri, plecase intr-o că
lătorie în străinătate. Au fost, în a- 
cest sens, ocupate de către armată 
toate punctele cheie ale capitalei tă
rii, precum și posturile de radio și te
leviziune.

LONDRA 17 (Agerpres). — Vineri, 
în cea de-a doua zi a grevei generale 
a celor 47 000 de docheri britanici, 
principalele porturi ale Marii Britanii 
aveau un aspect dezolant. Peste 150 
de mari cargoboturi au rămas imobi
lizate la cheiuri fără a mai putea fi 
descărcate sau încărcate. în acest 
timp, 36 000 de militari au fost puși 
în stare de alarmă pentru a acționa 
în cazul în care se va dovedi nece
sară folosirea lor la descărcarea na
velor avînd la bord mărfuri perisa
bile.

Prima grevă generală a docherilor 
britanici din ultimii 44 de ani a avut 
drept urmare, după cum s-a mai a- 
nunțat, instituirea de către guvernul 
de la Londra a stării de urgență. In 
cursul zilei de vineri, situația a fost 
examinată de Comitetul de urgență 
al guvernului, condus de primul mi
nistru Edward Heath, după care s-a 
anunțat că au fost luate o serie de 
măsuri ce vor fi supuse luni Came
rei Comunelor spre dezbatere și a- 
probare. Aceste măsuri prevăd folo
sirea militarilor în locul docherilor 
greviști, acordarea de împuterniciri 
guvernului pentru instituirea, în caz 
de nevoie, a raționalizării alimente
lor, controlul prețurilor, controlul re
zervelor petroliere, etc. Guvernul a 
desemnat, totodată, 12 comitete de 
urgență care vor supraveghea activi
tatea principalelor porturi ale țării

pe tot timpul actualei greve. Lordul 
Peanson a fost numit în fruntea unei 
comisii speciale de anchetă asupra 
„cauzelor și circumstanțelor" conflic
tului dintre docheri și cei ce exploa
tează instalațiile portuare.

în ultimele 48 de ore s-a înregistrat 
o goană a gospodinelor după alimen
te, ceea ce a determinat pe unii co- 
mercianțl să procedeze la o creștere 
a prețurilor. Guvernul a intervenit 
prompt, informînd că rezervele de a- 
limente ale țării sînt suficiente pen
tru o lungă perioadă de timp și aver- 
tizînd împotriva oricărei tendințe de 
sporire a prețurilor. ~ 
este ușor de 
jumătate din 
consumate in 
din importuri.

Hotărîrea guvernului de a folosi 
armata pentru descărcarea navelor 
a dus la o extindere a mișcării de 
solidaritate cu docherii in grevă. Ast
fel, cei 240 000 șoferi de camioane, 
membri ai puternicului sindicat al 
transporturilor, au anunțat că vor 
refuza să transporte mărfuri din sau 
în- porturile engleze. De asemenea, 
mai mulți deputați laburiști din Ca
mera Comunelor au avertizat că gre
va s-ar putea extinde și la alte sec
toare vitale ale economiei naționale 
dacă guvernul va folosi armata, iar 
patronatul va refuza să reia tratati
vele cu reprezentanții docherilor.

Panica creată 
înțeles, întrucît peste 
produsele alimentare 
Marea Britanie provin

■J

SENEGAL

Măsuri de securitate
la frontiera 

cu Gtiineea-Bissau
DAKAR 17 (Agerpres). — Un co

municat oficial dat publicității la 
Dakar anunță că guvernul Senegalu
lui a hotărît să întărească dispoziti
vul militar în regiunea Casamance, 
situată la granița cu teritoriul Gui
neea — Bissau, aflat sub dominația 
colonialiștilor portughezi. Această 
măsură a fost adoptată, precizează 
textil comunicatului, ca urmare a re
centelor acte de agresiune ale Por
tugaliei împotriva unor localități se- 
negaleze din apropierea frontierei.

Citind surse din Dakar, agenția 
France Presse precizează că unități 
militare au început să se îndrepte, 
încă în cursul aceleiași zile, spre re
giunea Casamance. Comunicatul sub
liniază că integritatea teritorială a 
țării va fi asigurată, în caz de ne
cesitate, prin toate mijloacele.

DEZNODĂMtNTUL
CAZULUI

ARAMBURU
• GUVERNUL ARGENTINEAN 

A CONFIRMAT OFICIAL 
ASASINATUL

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
Cadavrul descoperit joi la o fermă 
de lingă localitatea Carlos Tejedor 
este cel al fostului președinte Aram- 
buru, răpit recent de membrii orga
nizației clandestine „Montoneros", a 
confirmat oficial, vineri, guvernul ar
gentinian. Cercetările întreprinse au 
dus la concluzia că Aramburu a fost 
asasinat. Asupra cadavrului au fost 
găsite cîteva obiecte personale ale 
fostului președinte, ceea ce a ușurat 
identificarea.

PHENIAN 17 (Agerpres). — Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, l-a primit 
pe Nicolae Popa, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Phenian, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
în patrie. Cu acest prilej, tovarășul 
Kim Ir Sen a avut cu ambasadorul 
român o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Luînd cuvîntul în ședința plenară, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Ion Datcu, s-a ocupat pe larg de 
problemele cooperării pașnice, mul
tilaterale, între toate statele lumii. în 
condițiile pătrunderii explozive a 
științei și tehnicii în toate domeniile 
societății contemporane, a spus el, 
cooperarea internațională nu este o 
simplă opțiune. Ea a devenit o reali
tate a vieții națiunilor și iși are iz
voarele în înseși interesele și nece
sitățile cele mai stringente ale â- 
cestora. In condițiile traducerii în 
practică a principiilor fundamentale 
ale respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului în 
treburile interne și egalității în drep
turi, cooperarea internațională este in 
același timp un exercițiu al păcii, ea 
constituie o bază sigură a stabilirii 
relațiilor normale între toate statele 
lumii.

Reprezentantul român a insistat a- 
supra necesității de a se întări rolul 
comisiilor economice regionale. Un 
rol de cea mai mare importanță ce 
incumbă acestor comisii, a precizat 
el. este 
vederea 
nice ale 
zînd traducerea în viată a obiective
lor celui de-al doilea Deceniu al Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Referlndu-se la rezultatele pozitive

obținute de Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa în sensul rea
lizării unui dialog continuu, con
structiv. al identificării de noi do
menii de cooperare intre țările con
tinentului, vorbitorul a remarcat tot
odată persistența unor practici discri
minatorii care împiedică aplicarea 
principiului universalității. în acest 
context el s-a pronunțat în favoa
rea admiterii R.D.G. ca membră cu 
drepturi depline a Comisiei.

Delegatul român s-a pronunțat în 
favoarea eliminării treptate a obsta
colelor economice, administrative, ca 
și a tuturor discriminărilor din calea 
schimburilor comerciale intereurope- 
ne, precum și pentru acțiuni pe plan 
internațional în vederea asigurării 
protejării mediului de viață înconju
rător.

BUDAPESTA

concentrarea eforturilor în 
eliminării fenomenelor cro- 
subdezvoltării, atribuție vi Plenara 

al P. M
r

*• •

s. u.

KEKKONEN LA MOSCOVA
MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
La invitația Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, vineri a sosit la 
Moscova intr-o vizită oficială pre-

în II. R. S. S

ședințele Finlandei, Urho Kaleva 
Kekkonen.

în aceeași zi, au început convorbi
rile oficiale între Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosîghin și Urho Kaleva 
Kekkonen. Agenda convorbirilor cu
prinde o gamă largă de probleme de 
interes reciproc pentru ambele țări, 
precum și probleme internaționale. 
Vor fi studiate, de asemenea, jaloa
nele noului tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și Finlanda, pre
cum și unele probleme ale relațiilor 
economice. Un loc deosebit în cursul 
tratativelor îl ocupă problemele pri
vind colaborarea și securitatea țări
lor europene.

BUDAPESTA 17 
După cum relatează 
la Budapesta a avut loc Plenara lăr
gită a C.C. al P.M.S.U.

Informarea referitoare la situația 
internațională a fost prezentată 
Zoltan Komocsin, secretar al C.C. 
P.M.S.U.

Pe baza raportului prezentat 
Nyers Rezso, secretar al C.C. 
P.M.S.U., plenara a discutat șl 
doptat principiile de bază ale celui 
de-al 4-lea plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale maghiare 
(1971—1975).

Pe baza raportului prezentat deJâ- 
nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., plenara a dezbătut proble
mele politice și organizatorice lega
te de pregătirea Congresului al X-lea 
al partidului.

Comitetul Central al P.M.S.U. a 
hotărît să convoace Congresul al 
X-lea al P.M.S.U. la 10 noiembrie 
1970. Plenara a discutat și a apro
bat Directivele Congresului, precum 
și proiectul de modificări ale Statu
tului P.M.S.U.

(Agerpres). — 
agenția M.T.I.,

de 
al
da 
al 
a-

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Gamal 
Abdel Nasser, președinte și prim-mi- 
nistru al Republicii Arabe Unite, pre
ședintele Uniunii Socialiste Arabe, 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
a Prezidiului Sovietului Suprem și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
s-a aflat timp de aproximativ trei 
săptămîni într-o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică, a părăsit vineri 
Moscova, plecînd spre patrie — infor
mează agenția TASS.

La aeroport, președintele Nasser a 
fost condus de Nikolai Podgornii, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. și de alte persoane oficiale.

NOUA CONSTITUȚIE A IRAKULUI
• LEGEA FUNDAMENTALA GARANTEAZA DREPTURILE POPU

LAȚIEI KURDE

agențiile de presă transmit

BAGDAD 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, generalul Ahmed 
Hassan El-Bakr, luînd cuvîntul la 
postul de .-radio Bagdad, a dat citire 
textului noii constituții provizorii a 
țării. Noua lege fundamentală stipu
lează că Irakul este o Republică 
Populară Democratică. Cea mai înal
tă autoritate în stat este Consiliul 
Comandamentului Revoluției, al cărui 
președinte deține în același timp și 
funcția de șef al statului. Constituția 
proclamă că poporul irakian este for
mat din două naționalități — arabă 
și kurdă — în cadrul „unității indi
vizibile a Irakului", garantează drep
turile populației kurde și precizează 
că în regiunile de nord ale țării limba 
kurdă devine limbă oficială alături 
de cea arabă.

Noua constituție provizorie, care

cuprinde 67 de articole, prevede, da 
asemenea, instituirea puterii legisla
tive care va purta denumirea da 
„Consiliu Național".

Actualul text de constituție, garan- 
tînd drepturile minorității kurde, 
consfințește acordul intervenit la 12 
martie 1970 între guvernul central și 
minoritatea kurdă din nordul țării.

★
Cu prilejul Zilei Naționale a Repu

blicii Irak, la 17 iulie au avut loc la 
Bagdad o paradă militară și o adu
nare populară. La tribuna oficială au 
fost prezenți președintele Republicii 
Irak, generalul Ahmed Hassan El- 
Bakr, reprezentanți ai conducerii 
partidului Baas, membri ai guvernu
lui, conducători ai delegațiilor care 
au participat la festivitățile prilejuite 
de Ziua Națională.

Președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, ^”a înc^eiat Vineri vi
zita oficială în Republica Arabă Uni
tă, plecînd spre Bangui.

La Cairo, Jean Bedel Bokassa a 
avut întrevederi cu vicepreședintele 
R.A.U., Anwar Sadat, și cu alte ofi
cialități egiptene.

Vineri s-ou întrunit la 
Roma secretarii provinciali 
și regionali ai P.C.I. pen- 
tru a discuta situația politică actuală 
și a examina linia politică a parti
dului privind rezolvarea probleme
lor cu caracter economic la ordinea 
zilei, precum și relațiile P.C.I. cu 
celelalte forțe politice naționale. 
De asemenea, Direcțiunea p.S.I.U.P. 
a dat publicității un document în 
care propune P.C.I., P.S.I., celor trei 
confederații sindicale și catolicilor 
de stînga o dezbatere asupra situa
ției economice a Italiei.

Ambasadorul României la 
Vîena Dumitru Aninoiu, a fost 
primit vineri de ministrul pentru co
merț, meșteșuguri și industrie al 
Austriei, Josef Staribacher. Cu acest 
prilej au fost discutate, într-o atmos
feră cordială, aspecte ale relațiilor 
comerciale româno-austriece.

Noua Cameră a repre
zentanților din Cipru s-a în
trunit joi în prima sa sesiu- 
|țg_ Cu acest prilej, membrii Ca
merei au reales ca președinte pe 
Glafkos Cleridis. După cum se știe, 
Cleridis este și negociatorul principal 
al comunității cipriote grecești la 
tratativele de reconciliere cu comu
nitatea turcă din insulă.

Consultări la Washing
ton. David Bruce, noul șef al dele
gației americane la Conferința cva- 
dripartită de la Paris în problema 
vietnameză, șeful interimar al dele
gației, Philip Habib, precum și am
basadorul S.U.A. la Saigon, Elsworth 
Bunker, au fost chemați la Washing
ton pentru consultări, a anunțat joi 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat. Cei trei diplomați ame
ricani vor sosi duminică la Washing
ton și vor avea întrevederi la Casa 
Albă cu președintele Richard Nixon.

Rezultatele finale ale 
alegerilor prezidențiale din 
MeXiC, desfășurate la 5 iulie, au 
fost date publicității în capitala me
xicană. Candidatul Partidului Revo
luționar Instituțional de guvernămînt 
(P.R.I.), Luis Echeverria Alvarez, a 
obținut victoria, în favoarea sa vo- 
tînd 86 la sută din alegători. Eche
verria " " \
față de 1 945 204 obținute de adver
sarul său, Efrain Gonzalez Morfin, 
candidatul Partidului Acțiunea Na
țională, de opoziție. P.R.I. a anunțat, 
de asemenea, că reprezentanții săi au 
cîștigat toate cele 60 de locuri din 
Senat și 178 mandate în Camera Re
prezentanților.

a totalizat 11 948 412 voturi,

Un acord privind înfiin
țarea unei corporații iugo- 
siavo-americane pentru cola- 
borarea economică a fost semnat la 
Belgrad — relatează agenția Taniug. 
Acordul, semnat de Bosko Tonev, 
directorul general al Băncii Agricole 
iugoslave, și de cunoscutul om de 
afaceri american Robert Anderson, 
are ca scop dezvoltarea și promova
rea comerțului dintre cele două țări 
și pe terțe piețe.

Președintele Republicii Algeria, Houari Boumediene, 
a prezentat politica țării în domeniul petrolului, tn- 
tr-un discurs rostit la Skikda. Amintind de dificultățile existente în relațiile 
statului algerian cu companiile petroliere străine, vorbitorul a afirmat că pe
trolul și toate bogățiile solului și subsolului aparțin în exclusivitate poporului 
algerian si vor servi la edificarea unei noi societăți. Președintele Houari 
Boumediene a menționat că societățile străine trebuie să coopereze cu statul 
în interesele Republicii Algeria, respectîndu-se pe deplin suveranitatea națio
nală a țării.

La invitația C.C. al P.C. al 
Marii Britaniia p'ecat la Londra 
o delegație a P.S.U.G., condusă de 
președintele Comisiei Centrale de re
vizie Kurt Seibt.

La Helsinki a avui loc o 
conferință de presă la caie au 
participat miniștri ai noului guvern 
de centru-stînga din Finlanda. Luind 
cuvîntul, primul ministru al Finlan-

dei, Karjalainen, a subliniat că noul 
guvern se sprijină pe păturile largi 
ale majorității poporului finlandez, 
în capitolul de politică externă al 
programului guvernamental, ai cărui 
text oficial a fost difuzat ziariștilor 
prezenți la conferința de presă, se 
arată că guvernul va promova o po
litică de neutralitate activă, cunoscu
tă sub denumirea de linia „Paasikivi- 
Kekkonen". în program se subliniază 
necesitatea dezvoltării relațiilor eco
nomice cu țările socialiste, precum și 
eu țările scandinave.

Consiliul de securitate s-a înîrunit vineri la ora 2130
(ora Bucureștiului) pentru a discuta, la cererea grupului țărilor africane, pro
blema încălcării embargoului asupra livrărilor de armament către Repu
blica Sud-Africană. Reprezentantul statului Mauritius, Radha Ramphul, 
a prezentat expunerea de motive a țărilor africane ser ios îngrijorate de pers
pectiva reluării livrărilor de armament către R.S.A. de către Marea Britanie.

Cel mai mare incendiu care s-a abătut asupra Hamburgului in ultimii 25 
de ani a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri într-unul din antrepozi
tele portului. în cîteva ore focul a distrus importante stocuri de cauciuc, lină, 

cafea, etc., în valoare de mai multe milioane de mărci vest-germane.

, v

\

*

î
ț 
ț 
ț
î

I
I
ț

* 
)
I
I 
$
I
I
I
I

i

RĂBUFNIRILE UNUI CONFLICT COMERCIAL

între S.U.A. și Piața comună
Contradicțiile econo

mice dintre S.U.A. și 
Comunitatea Economi
că Europeană au cu
noscut zilele acestea o 
nouă răbufnire, ame- 
nințind — după păre
rea unor observatori 
occidentali — să pro
voace un adevărat 
„război comercial". To
tul a pornit de la fap
tul că Comisia Came
rei Reprezentanților a 
S.U.A. pentru alocații 
bugetare a aprobat o 
serie de proiecte de 
lege privind comerțul 
exterior al țării, care 
recomandă impunerea 
de cote la importurile 
de textile și încălță
minte, in special din 
spațiul C.E.E. Proiec
tele preconizează ca 
importurile acestor ar
ticole pentru anii 
1970—1971 să fie men
ținute la nivelul me
diu al anilor 1967— 
1969, ceea ce înseamnă 
de fapt o reducere a 
cotelor de import. Răs
punsul C.E.E. nu s-a 
lăsat prea mult aștep
tat : ea a anunțat că 
va supune la noi taxe 
fiscale unele 
importate din

Ce motive 
baza acestui 
comercial ? Firește, în 
primul rînd teama de 
concurență pe piața a- 
mericană. Contingen
tarea importurilor la 
aceste articole se ma
terializează, in primul 
rind, prin creșterea 
prețurilor. Dar nu nu
mai atit. Este vorba

mărfuri 
S.U.A. 

stau la 
conflict

de noi represalii în le
gătură cu politica a- 
grară a C.E.E. și siste
mul ei de subvenționa
re, pe care cercurile 
economice din S.U.A. o 
consideră drept o ame
nințare pentru proprii
le lor exporturi de 
produse agrare. In a- 
cest sens, lărgirea re
țelei de acorduri pre
ferențiale încheiate de 
C.E.E. cu o serie de 
noi țări constituie pen
tru S.U.A. — după cum 
se exprimă mai mulți 
observatori — „un a- 
devărat semnal de 
alarmă".

In plus, în S.U.A. 
se acreditează părerea 
că lărgirea Pieței co- 

intensifica 
din partea 
în alte

mune va 
concurența 
acesteia și 
giuni cum ar fi 
rieniul Apropiat 
Mijlociu. Africa 
chiar în unele țări 
din Orientul Îndepăr
tat. De aceea, nu este 
de mirare că — după 
cum scrie „Die Pres- 
se“ — aceste cercuri 
caută să pună mereu 
„bețe in roate" pă
trunderii mărfurilor 
din spafiul C.E.E.

Experții Pieței co
mune încearcă să de
monstreze că lucru
rile nu stau așa, 
dimpotrivă, S.U.A. 
profitat și profită 
pe urma constituirii 
C.E.E. în primul rind, 
ca urmare a 
considerabile a 
lor comerciale 
partenerii de 
mal și altul al Atlanti-

re- 
O- 
fi 
Și

că
a 

de

lărgirii 
relații- 
dintre 

pe un

cuiul, și, în al doilea 
rînd, în urma crește
rii considerabile a ve
niturilor realizate din 
investițiile americane 
făcute după constitui
rea C.E.E.

Oricare ar fi argu
mentele și contraargu- 
mentele celor două 
părți în litigiu, re
marcă ziarul citat, ele 
nu sînt in stare să în
lăture contradicțiile ce 
se ascut între S.U.A. 
și C.E.E. în lupta pen
tru cucerirea de noi 
piețe.

In dorința de a evi
ta din motive politice, 
o încordare a relațiilor 
cu țările C.E.E., unele 
personalități ameri
cane ca, de pildă, se
cretarul de stat, Wil- 
liam Rogers, au luat 
poziție împotriva noi
lor planuri protecțio- 
niste. Acesta din urmă 
a declarat că orice le
gislație cu caracter 
protectionist ar putea 
să se dovedească 
„foarte dăunătoare" in
tereselor comerciale 
ale S.U.A. „Dacă le
gislația va~fi adoptată 
de către ~ 
forma sa 
spus el, 
provoca 
gravă 
S.U.A.".

Rămine de 
punct de vedere 
învinge. Sau mai pre
cis : cum vor func
ționa barierele comer
ciale la care recurg 
atit S.U.A. cit fi Piața 
comună.

Congres, 
actuală, 

ea 
o 

in
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