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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR
din Întreprinderi

La I.A.S. Simeria, județul Hunedoara, se lucrează neîntrerupt cu toate forțele la recoltatul griului

FOR DE PUTERNICĂ
AFIRMARE A INIȚIATIVEI 
Șl RESPONSABILITĂȚII 

COLECTIVE
în centrul dezbaterilor: problemele 

ridicării pe toate planurile

a eficienței
Examinarea realistă și exigentă a 

rezultatelor obținute pină acum, dar 
mai ales evidențierea direcțiilor în 
care trebuie acționat mai intens în 
viitor pentru ridicarea pe toate pla
nurile a eficienței activității econo
mice — trăsătura caracteristică prin
cipală a planului pe acest an și care 
se va accentua în 1971 — iată ce a 
caracterizat dezbaterile din cadrul 
adunării generale a salariaților de la 
cunoscuta uzină „Vulcan" din Ca
pitală.

De fapt, realizări meritorii în a- 
cest domeniu au fost obținute aici și 
în prima jumătate a anului în curs. 
Este, de altfel, o concluzie care s-a 
desprins clar din darea de seamă 
prezentată de ing. Ene Cache, direc
torul general al uzinei. In perioada 
ianuarie—iunie din 1970, colectivul 
acestei mari întreprinderi construc
toare de mașini a îndeplinit și de
pășit prevederile planului la toți in
dicatorii. Sintetic, eforturile deosebi
te depuse zi de zi — timp de șase

economice
luni — se pot exprima în cîteva ci
fre : planul la producția globală a 
fost îndeplinit în proporție de 101,9^ 
la sută, iar la producția-marfă în 
procent de 103,4 la sută. Totodată, 
nivelul planificat al productivității 
muncii a fost depășit cu 2,2 la suță, 
iar cel al beneficiilor cu aproape 4 la 
sută. Se poate estima încă de pe 
acum — s-a arătat în darea de seamă 
— că pînă la sfîrșitul anului se va 
obține, peste prevederile actualului 
cincinal, o producție globală de 54 
milioane lei și o producție-marfă de 
92 milioane lei, iar beneficiile vor fi 
cu 8,8 la sută mai mari decît s-a pre
văzut.

Indiscutabil, rezultatele pozitive ob
ținute în acest an vor constitui o te
meinică bază de abordare a impor
tantelor sarcini economice ce vor re
veni uzinei „Vulcan" în 1971, primul 
an al viitorului cincinal. Comparativ 
cu acest an, în anul 1971 producția 
globală a uzinei va crește cu 13,1 la 
sută, iar producția-marfă cu 15,2

la sută. Cu totul mobilizatoare sînt 
și sarcinile de pian care orientează 
eforturile colectivului de aici spre a- 
tingerea unor cote tot mai înalte ale 
eficienței : în 1971, productivitatea 
muncii va crește cu aproape 13,7 la 
sută, iar beneficiile cu 27 la sută.

Departe de a îmbrăca haina auto- 
mulțumirii, discuțiile vii și intere
sante care au avut loc în continuare, 
străbătute de un pronunțat spirit cri
tic și de o înaltă responsabilitate 
pentru perfecționarea laturilor cali
tative ale activității economice.

Dezbaterile din adunarea generală 
a salariaților, completing pe cele 
care au avut loc anterior în secții, 
s-au soldat cu un prim rezultat deo
sebit de valoros : față de prevederile 
pentru anul 1971, s-a propus ca pla
nul la producția-marfă să fie supli
mentat cu 10 milioane lei. Posibilități 
există, și ele pot fi fructificate prin- 
tr-o organizare mai bună a muncii, 
prin folosirea cu indici superiori a 
capacităților de producție. Propune
rea aceasta e cu atît mai valoroasă 
cu cît produsele uzinei sint’ deosebit 
de solicitate de beneficiari. O cifră 
ilustrează mai bine ideea : încă de 
pe acum, mai mult de 3/4 din pro
ducția prevăzută pentru anul viitor 
este' acoperită cu contracte ferme.

Cum spuneam, însă, schimbul 
fructuos de opinii, care a vizat re
liefarea posibilităților și căilor de

LA PORȚILE DE FIER

Au început probele 
cu apă la primul 

hidroagregat
TURNU-SEVERIN (Corespon

dentul „Scinteii"). — In seara 
zilei de 21 iulie, constructorii și 
energomontorii marelui șantier 
de la Porțile de Fier au trăit un 
moment important : au început 
probele cu apă la agregatul 
nr. 1 al centralei hidroelectrice 
de pe Dunăre. Probele mecanice 
și electrice prin care se verifică 
funcționarea sistemelor de co
mandă, protecție și semnalizare, 
precum și modul cum a fost exe
cutată centrarea rotorului, se 
desfășoară în bune condiții, con
form programului stabilit.

Prin realizarea acestei impor
tante etape se creează premisele 
dării în exploatare a primului 
hidroagregat cu 30 de zile în a- 
vans față de termenul prevăzut 
prin planul de stat, respectîn- 
du-se, in același timp, angaja
mentul asumat de colectivele în
treprinderilor care colaborează 
la construcția hidrocentralei Por
țile de Fier.

în aceeași zi au început pro
bele cu apă și la hidroagregatul 
nr. 1 al centralei hidroelectrice 
iugoslave. începerea simultană a 
probelor în cele două centrale 
hidroelectrice ilustrează încă 
o dată colaborarea rodnică și co
ordonarea perfectă a eforturilor 
constructorilor români și iugo
slavi pentru realizarea scopului 
comun — valorificarea potenția
lului hidroenergetic al Dunării în 
această zonă.

ORĂ DE ORĂ
cu toate forțele 

la recoltatul griului 
și însămînțarea 

culturilor succesive I
RAID-ANCHETĂ IN JUDEȚELE IALOMIȚA. BRĂILA, TELEORMAN, OLT, 

DOLJ, TIMIȘ, BIHOR Șl VÎLCEA

• COMBINELE - MAȘINI DE ÎNALT RANDAMENT, SĂ LUCREZE FĂRĂ ÎNTRERUPERE !
• PESTE TOT ACOLO UNDE NU POT INTRA COMBINELE, SĂ SE RECOLTEZE CU COASELE 
Șl SECERILE • LOCUL SPECIALIȘTILOR AGRICOLI ESTE ACUM ÎN CÎMP, DIN ZORI Șl 
PÎNĂ NOAPTEA ® IMEDIAT DUPĂ RECOLTARE, ÎN FIECARE UNITATE SĂ SE INSĂMIN-

ȚEZE CULTURILE SUCCESIVE !

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în această perioadă de vîrf a campaniei agricole 
de vară, recoltatul griului în bune condiții și fără 
pierderi, transportul produselor la bazele de recep
ție, însămînțarea culturilor succesive pe întreaga su
prafață prevăzută constituie cele mal urgente sarcini 
care stau în fața oamenilor muncii din agricultură. 
Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii rezultă că, pînă în ziua de 22 iulie a.c., grîul 
a fost recoltat de pe 51 la sută din suprafața culti

vată în I.A.S., Iar In cooperativele agricole — de p» 
34 la sută. Pină la aceeași dată, culturile succesive 
au fost însămințate pe 29 la sută din suprafața pre
văzută în Î.A.S. și pe 21 la sută In cooperativele agri
cole. Este necesar ca In aceste zile să se ia KSdl* 
măsurile, să se mobilizeze toate forțele pentru urgen
tarea recoltării griului și a celorlalte culturi, precum 
și pentru însămînțarea grabnică a culturilor succesive 
pe Întreaga suprafață stabilită.

[ împlinire și
1

I

i

I

satisfacție
După mai bine de cincisprezece ani de muncă in 

secția unei uzine, un om in puterea virstei a ajuns, 
intr-o bună zi, un fel de ajutor de băgător de sea
mă. Cu prilejul numirii intr-o funcție oarecare, un 
prieten se gîndise să-i arate un pic de recunoștință, 
iar el primise oferta, socotind că ar fi in ciștig. Nici 
un leu in plus la salariu, dar scăpa de răspunderi 
precise și — după cum se spune — îi mai rămînea și 
lui timp să răsufle. gi, astfel, un întreg echilibru, do- 
bîndit in cincisprezece ani de lucru, a început să se 
năruie. Aparent, totul era în ordine. Două, trei luni 
omul n-a zis nimic, sperind că pină la urmă se va 
obișnui cu noua lui îndeletnicire. Dar ii lipseau e- 
lementarele satisfacții ale unei zile de lucru. Hirtii, 
referate, discuții — și-apoi cele două, trei ore pe 
zi cînd nu mai avea ce să facă și nimeni nu mai 
avea nevoie de el. Obosea și acum, dar altfel de 
cum obosise în cei cincisprezece ani, și asta i se 
părea de nesuportat, să obosești așa, degeaba... S-a 
întors în secția lui, la meseria lui, ca să-și poată 
dovedi, zi de zi, că priceperea și strădania lui au un 
rost precis, ajută la ceva.

Zilele cele mai obositoare, spun oamenii învățați 
cu munca, sint cele in care nu ai nimic de făcut sau 
nu ai ceva precis de făcut, zile cînd nimeni nu-și 
mai găsește locul, cînd unii discută, numai așa, ca

PICĂTURA DE CERNEALĂ
să discute, cînd unii se agită, numai așa, ca să lase 
impresia că nu stau de pomană... Povestea cineva 
cum a ajuns să se simtă extenuat nu de un efort 
amplu, ci pur și simplu de perpetuarea timp de 
vreo două săptămini la rind a unor discuții 
despre eficiență, despre contribuția fiecăruia la reu
șita unei acțiuni (discutînd, în timp ce lucrările ur
gente erau aminate de pe o zi pe alta). Rezultatul ? 
— neindeplinirea planului, necazuri. Dar chiar 
dacă nu este vorba de plan, chiar dacă nu te-ntreabă 
nimeni — după opt ore de lucru te-ntrebi singur 
ce-ai făcut în ziua respectivă, și-ai dori să fi făcut 
ceva de folos, nu neapărat pentru a primi felici
tări...

Cred că în multe întreprinderi sau instituții e- 
ristă cel puțin un salariat veșnic agitat, alergind 
de ici-colo fără rost, trăgînd false semnale de alar
mă, veșnic preocupat de eficiență, în vorbe, și nu
mai în vorbe... Explicațiile pot fi multe, con
cluzia e una : o zi de vorbărie, de agitație 
inutilă înseamnă o zi pierdută — și de-aici nemulțu
miri, intîrzieri, deficiențe — care, pînă la urmă, tre
buie să conducă la o invitație adresată respectivului 
de a.-și căuta un alt loc de muncă, pentru că, să în
țelegem, ni se cere eficiență în fapte, nu în vorbe.

Este de neconceput să practici o meserie, pe care 
singur ți-ai ales-o, pentru care te-ai pregătit ani 
la rind, fără a te strădui să produci mai mult și 
mai bine, cu alte cuvinte, fără a face totul pentru 
a-ți onora meseria. Cine consultă dosarele de la 
cabinetul tehnic al unei uzine sau al unui 
șantier rămine surprins de numărul mare de pro
puneri de inovații și invenții pe care muncitorii 
și tehnicienii le fac cu scopul de a se ajunge cit 
mai repede la o perfecționare a procesului de pro
ducție. A fi eficient înseamnă a căuta în mod ope
rativ, grabnic, soluții superioare pentru cite pro
bleme se ivesc — și a le găsi la timp, incit lucrurile 
să meargă mai bine, mai economic, mai productiv, 
spre ciștigul societății, spre satisfacția fiecăruia.

Eficiența înseamnă satisfacție, înseamnă bucuria 
unei munci rodnice, unei datorii împlinite cu cinste.

Nicolae ȚIC

An de an, exploatările miniere au fost dotate cu utilaje și mecanisme, care au făcut munca mai ușoară și, în același timp, 
mai productivă. In fotografie : la exploatarea minieră de la Rușchița, brigada condusă de Bujor Mărgineanju execută lucrări 

de perforare, selecționare și încărcare a minereului Foto : Agerpres

CINE TRAGE CORTINA INDIFERENTEI 
PESTE SPECTACOLELE ÎN AER LIBER ?

• DIVERTISMENTUL ESTIVAL LUCREAZĂ CU 0 INFIMĂ CAPACITATE • „AICI A FOST ODATĂ UN CI* 
NEMATOGRAF - GRĂDINĂ DE VARĂ" • BUNURI IMPORTANTE, LĂSATE SĂ SE DEGRADEZE, ÎN LOC 

SĂ ADUCĂ BENEFICII

După aproape trei săptămîni de 
muncă încordată, în județul IALO
MIȚA recoltatul va fi încheiat du
minică, 26 iulie, în toate unitățile 
agricole. Afirmația aparține ing. Ion 
Cristea, directorul direcției agricole 
județene. Deși îmburuienarea lanu
rilor a încetinit, pe alocuri, ritmul de 
recoltare, totuși, datorită reparațiilor 
de calitate efectuate, au apărut puține 
defecțiuni la combine. Pînă în ziua 
de 21 iulie, în cooperativele agrico
le grîul a fost strîns de pe 54 577 
hectare, reprezentînd 87 la sută din 
suprafața cultivată. Un număr de 
24 cooperative au terminat secerișul.

Pe ansamblul I.A.S.-urilor din ju
deț s-au recoltat peste 90 la sută din 
suprafețele însămințate cu grîu. Ră- 
mîneri în urma se constată însă la 
însămînțarea culturilor succesive. 
I.A.S. Ograda, deși a terminat recol
tatul celor 3 600 hectare cu grîu, to
tuși din 2 200 hectare planificate pen
tru culturi succesive a realizat numai 
680 ha. Se impune ca și această im
portantă lucrare să fie Intensificată 
pentru realizarea integrală a supra
fețelor prevăzute.

în județul BRAILA, din totalul de 
62 970 ha cultivate cu grîu, au fost 
recoltate 53 360 hectare. Producția ob
ținută de pe această suprafață este 
depozitată în hambare. Peste 50 de 
cooperative agricole, din cele 91 exis
tente în județ, au încheiat campania 
de recoltare a griului. Aceste rezul
tate se datoresc bunei organizări a 
muncii, folosirii întregii capacități de 
lucru a combinelor și celorlalte mij
loace de lucru. Specialiștii au contro
lat zilnic tarlalele care urmau să fie 
recoltate, s-au respectat sau chiar 
devansat graficele de intrare în lan 
a combinelor. Spre exemplu, la coo
perativa agricolă din comuna Berles- 
cu, recoltatul celor 300 de hectare cu 
păioase s-a terminat în 8 zile, față 
de 11 zile cit era prevăzut.

Pentru a evita pierderea de timp 
cu transportul oamenilor în cimp, in

multe unități au fost instalate la ca
pătul tarlalelor vagoane de dormit, 
astfel îneît mecanizatorii au putut fo
losi din plin timpul bun de lucru. 
Așa au procedat cooperativele agri
cole din Mihai Bravu, Tichilești, Ba- 
togu, Dudești etc., precum și între
prinderile agricole de stat din Insula 
Mare a Brăilei însurăței, Siliștea, 
Surdila-Greci și altele.

Concomitent cu recoltatul, se des
fășoară și eliberarea imediată a te
renurilor de baloții de paie, precum 
și aratul — după metoda de lucru 
în flux contiiluu. în acest fel, s-a 
reușit câ, la majoritatea unităților, 
în cel mult două zile după recoltare, 
să se însămînțeze culturile succesive. 
Pînă acum au fost însămințate peste 
19 000 ha culturi succesive din cele 
27 000 de hectare prevăzute în coo
perativele agricole. în întreprinde
rile agricole de stat se va termina 
în cîteva zile însămînțarea. culturi
lor succesive pe întreaga suprafață 
de 9 000 ha.

DE CE NU SE FOLOSEȘTE 
ÎNTREAGA CAPACITATE 

DE LUCRU 
A COMBINELOR?

în județele Dolj, Olt, Bihor, Vîl- 
cea, Timiș, Teleorman și altele, re
coltarea păioaselor se, desfășoară in
tr-un ritm nesatisfăcătpr. K drept,

(Continuare în pag. a III-a)

Cu regularitatea unui 
ceasornic, începutul fiecă
rei stagiuni estivale declan
șează un veritabil cor al 
organelor culturale locale, 
care declară : „Vom avea o 
vară culturală bogată. Pu
blicul va fi mulțumit din 
toate punctele de vedere".

Dar, cu aceeași regu
laritate, zîmbetele îmbie
toare ale începutului de se
zon se metamorfozează pe 
parcurs în reci și oficiale 
justificări... obiective. Iar 
publicul, publicul căruia i 
se promiseseră spectacole 
de neuitat, este nevoit să 
remarce aceleași și aceleași 
neajunsuri. Este adevărat : 
în acest an, numărul mani
festărilor în aer liber a 
crescut, grija pentru ținuta 
lor civilizată s-a materiali
zat în măsuri concrete pe 
care le dorim continuate și 
amplificate. Și totuși, așa 
cum am putut constata cu 
prilejul raidului-anchetă, 
motivele de insatisfacție ale 
spectatorilor nu au dispă
rut. Cu cîteva zile în urmă 
publicam considerații cu

privire la optica pe care o 
au unele foruri culturale 
față de repertoriul specta
colelor estivale, față de con
ținutul acestora, sesizind, pe 
lîngă pașii înainte făcuți 
în ultimul timp, și o seamă 
de neajunsuri. Acum ne 
propunem să urmărim con
dițiile materiale, ambianța 
creată pentru desfășurarea 
spectacolelor în aer liber.

noscut faptul că, în sezo
nul estival, în toate loca
litățile' țării, oamenii sînt, 
în mod firesc, dornici de 
activități cultural-recrea
tive organizate în aer li
ber. Iar numărul solicitan- 
ților este de ordinul zeci
lor și sutelor de mii. De 
aceea, organizarea exem
plară a stagiunii estivale, 
continuitatea programelor

raid-anchetă

Gospodărirea sau mai exact 
spus negospodărirea unor 
grădini de vară, condițiile 
vitrege de vizionare, insta
lațiile tehnice defecte sînt 
doar o parte din dificultă
țile pe care trebuie să le 
întîmpine spectatorii.

Aspectul pe Care-1 su
punem discuției nu este 
deloc minor, așa cum apare 
unora citeodată. Este cu

pe fiecare dintre scenele 
existente în aer liber con
stituie pentru perioada 
verii o problemă realmen
te serioasă și de răspun
dere pentru organele cul
turale, o problemă care 
depășește prin implicațiile 
ei educative zona divertis
mentului, dobindind dimen
siuni și semnificații sociale.

Desigur, prima grijă a

organizatorilor activității 
culturale în aer liber este 
aceea de a răspunde cerin
țelor cetățenilor, avîndu-se 
mereu în vedere conținutul 
și calitatea programelor. 
Dar în sublinierea impor
tanței stagiunii estivale e- 
xistă și alte aspecte, între 
care cele de ordin econo
mic ocupă lin loc impor
tant. Experiența arată că 
divertismentul estival este 
deosebit de rentabil. în 
orice spațiu destinat acti
vității culturale în aer li
ber, în care e'ste prezentat 
un film de calitate, un 
spectacol de teatru sau de 
revistă al cărui nivel sa
tisface exigența spectatoru
lui, este ușor de constatat 
numărul mare al solicită
rilor. Raportînd la scara 
orașelor, a țării, afluența 
spectatorilor spre grădinile 
de vară devine evident vo
lumul mare de încasări 
care s-ar putea realiza. 
Din păcate. în multe locuri

(Continuare în pag. a IV-a)

Excelenței Sale
Domnului GAMAL ABDEL NASSER

Președintele Republicii Arabe Unite
în, numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 

poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu 
ocazia zilei naționale, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru 
progresul poporului prieten al Republicii Arabe Unite.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Arabă Unită Se vor dezvolta continuu, 
în interesul popoarelor noastre, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Maiestății Sale Imperiale
HAILE SELASSIE I

Împăratul Etiopiei _
Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre — sărbătoare națio

nală a Etiopiei -r- îmi este plăcut' să adresez calde felicitări împreună cu 
cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră perso
nală, pentru progresul poporului etiopian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Industria locală deține o 
pondere însemnată în eco
nomia județului Maramu
reș. în ciuda rezultatelor 
obținute și a condițiilor 
favorabile ce i s-au cre- 

în ultima vreme, in- 
locală maramu- 

pe

at, 
dustria 
reșeană bate pasul 
loc. Neajunsurile care s-au 
acumulat în activitatea ei 
au dus, în final, la nereali- 
zarea, ,în primul semestru 
din acest an, a planului pro
ducției globale cu 2 560 000 
lei, iar a beneficiilor stabi
lite cu circa 4 milioane lei. 
Este însă un fapt cert că, în 
măsură hotărîtoare. neînde- 
plinirea sarcinilor de plan 

' își are izvorul în unele de
fecțiuni organizatorice și în 
atitudinea tolerantă, îngă
duitoare manifestată de u- 

* nele cadre din conducerea 
direcției de industrie lo
cală a județului și a comi
tetelor de direcție ale unor 
unități subordonate față de 
actele dese de indisciplină 
economică. La carierele de 
piatră de la Seini, Valea 
Tisei, la întreprindere^ de 
prefabricate din Ulmeni, 
formațiile de lucru și chiar 
șefii de secții, maiștrii nu-și 
cunosc sarcinile de plan. Un 
asemenea mod defectuos de 
programare a producției a 

~ afectat în mod serios orga
nizarea și disciplina muncii. 
Sînt dese cazurile cînd 
întreprinderile recurg la 
așa-numitul „asalt", pen
tru a-și îndeplini sarcinile 
de plan și de multe ori 35— 
40 la sută din producția unei 
luni se realizează în ulti
mo decadă a acesteia, 

gospodăririi ne- 
a fondurilor ma- 

și bănești, vite- 
rotație a mijloa-

andezit de la Teceu, peste 30 
tone au fost refuzate de un 
beneficiar extern. Alte 100 
tone au fost transportate la 
Seini, unde au... zăcut un 
an. fără să-și găsească be
neficiari. Calitatea era ne- 
corespunzăfoare. Paradoxal

tehnică. De notat că, încă 
din 1967, comitetul execu
tiv al consiliului popular ju
dețean a întocmit un memo
riu pe care l-a înaintat or
ganelor centrale — C.S.P. 
și C.S.E.A.L. — propunînd 
înființarea secției de pre-

Ciudățeniile industriei locale 
din Maramureș
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/ devine
ma de 
Datorită 
glijente 
teriale 
za de . _____
celor circulante s-a înceti
nit extrem de mult, fapt 
ce a determinat imobiliza
rea unor fonduri în va
loare de 9 milioane de lei. 
A crescut și volumul chel
tuielilor neeconomicoase, 
care în primul trimestru din 
anul curent au sporit la 
343 000 lei — cu 230 000 lei 
mai mult față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

O situație îngrijorătoare 
s-a creat la întreprinderea 
de materiale de construcții 
din Baia Mare. In cursul a- 
njlor trecuți,. pe baza unor 

. aprecieri nsfundamentatejn 
științific, s-au efectuat chel
tuieli materiale pentru pu
nerea în exploatare a unor 
zăcăminte de marmură și 
andezit la Buteasa, Cufoaia 
și Teceu. Au fost angajate 
,fonduri — chiar valutare — 
dar în final cheltuielile 
s-au dovedit nejustificate, 
neeconomicoase. De ce ? 
Calitatea zăcămintelor, pre
țul de cost ridicat nu erau 
de natură să asigure o. bună 
desfacere a produselor. Ac
tualul director al întreprin
derii, Mihai Hoban, ne măr
turisește că „organizarea 
muncii, pregătirea produc
ției, exploatarea corectă a 
carierelor au fost tratate cu 
superficialitate". Interlocu
torul nostru ne-a relatat și 
un fapt semnificativ : anul 
trecut s-au investit fonduri 
pentru 50 000 mc descoper- 
tări, se pare însă că totul s-a 
redus la alocarea fonduri
lor...

Din așa-zisa „comoară" de

RASPLATA
PĂGUBITORILOR

unele aduse din import — ca 
excavatoare, mașina de șle
fuit pe canturi plăci de mar
mură; Capacitatea acestor 
utilaje nu este utilizată decît 
în proporție de 40 la sută. 
La fabrica de cărămizi, care 
n-a atins încă parametrii 
proiectați, se înregistrează 
actualmente un minus de 
producție de circa 7 milioa
ne de dărămizi, față de pre
vederi. Neajunsuri de acest 
gen există și la întreprinde
rea „Băimăreana" și între
prinderea de prefabricate 
din Ulmeni.

Nu de mult, la inițiativa 
biroului comitetului jude
țean de partid și a comite
tului executiv al consiliului 
popular județean, s-a între
prins o largă consultare a 
specialiștilor, a tuturor co
lectivelor de muncă, s-au 
făcut analize și s-au convo
cat adunări deschise ale or
ganizațiilor de partid în 
întreprinderi. Cu prilejul a- 
cestor dezbateri au fost 
identificate mari posibilități 
pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de producție. 
Comuniștii, toți lucrătorii 
din industria locală s-au an
gajat să facă totul pentru 
creșterea eficienței activită
ții economice, pentru a ridi
ca din nou prestigiul produ
selor și prestațiilor oferite 
populației. Firește, s-au pro
dus și schimbări de cadre. 
La direcția județeană de 
industrie locală, Gheorghe 
Chioreanu a fost schimbat 
din funcția de director, iar 
Vasile Țiplea din cea de in- 
giner-șef. Au fost promova
te cadre noi și în întreprin
deri. Ne punem, totuși, o 
întrebare firească : cui i se 
vor imputa (și cînd ?) pagu
bele pricinuite statului de 
recompensele atît de gene
ros oferite unor inovatori 
fictivi ?

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

îîntarii
7 7

si inertia
7 7

. După ploile căzute din abun
dență asupra Capitalei, in 
diverse cartiere, dar mai ales 
în zonele din preajma lacuri
lor și parcurilor, țințarii s-au 
înmulțit peste noapte.

Ce legătură au insă cu iner
ția ? — veți întreba. Nu este 
vorba de inertia acestor in
secte, ci de aceea a inspectori
lor sanitari epidemiologi, care 
nu se prea sinchisesc de noc
turna invazie. „Sînt din specia 
Culex — ne-a declarat un 
medic inspector — și nu aduc 
primejdii sănătății publice". 
■Așa o fi, nu sînt purtători ai 
malariei, se mulțumesc nu
mai să-i siciie peste măsură pe 
locuitorii anumitor arii din Ca
pitală — Balta Albă, Floreasca, 
Tei, Băneasa, Colentina, 
răstrău, Pantelimon ș.a. 
se vede treaba că la 
ția
toratului sanitar nu 
făcut încă apariția, 
domnește calmul.
s-ar găsi : stropirea fațade
lor cu insecticide
D.D.T. — după cum recoman
dă un specialist — sau popu- 
larea lacurilor bucureștene cu 
un soi de pește numit gam- 
buzi, mare devorator de larve 
de țînțari. Și, atunci, ce se mai 
așteaptă ?

He-
Dar 
sec- 

epidemiologică a inspec- 
și-au
Aici 

Soluții

de tip

CU POD 
Șl FĂRĂ POD

este și faptul că valorifica
rea andezitului de la Teceu 
a fost înregistrată drept 
„inovație", alocîndu-șe au
torilor — ing. Vasile Pe- 
trușca, fostul director al 
întreprinderii de mate- > 
riale de construcții; Și „ 
colectivului său — circa 
100 000 lei. Prima tranșă de 
30 000 lei a și fost achitată. 
Așa cum rezultă dintr-un 
document aflat la direcția 
de industrie locală, accepta
rea inovației s-a făcut pe 
baza „descoperirii" zăcă- 
mîntului de andezit. Curioa
să „descoperire" ! Toți 
calnicii — pînă și 
județean — cunosc 
acest zăcămînt.

O altă „inovație", 
mără printre autorii săi pe 
același ing. Vasile Petrușca, 
se referă la valorificarea su
perioară a zăcămîntului de 
marmură de la Buteasa, 
prin înființarea unei secții 
de prelucrare. Recompensa 
cerută: 100 000 lei. Prima 
tranșă — 26 250 lei — s-a și 
achitat, pe baza unui ante- 
calcul greșit întocmit. La 
dosarul „inovației" nu s-a 
găsit nici un referat de spe
cialitate, din care să rezulte 
în ce constă noutatea ei

lo- 
consiliul 
de mult

care nu-

lucrare a marmurei de la 
Buteasa.

Tot cu titlu de inovație a 
fost înregistrată și metoda 
de exploatare prin pușcare 
masivă în cariere, deși ea e 
cu’ndsc'trtă Și 'practicată de 
ani ' ........... .
Ce 
tă 
să 
beneficii 
neau propunătorii ei în an- 
tecalculație — ea a cauzat 
întreprinderii... o pagubă de 
236 000 lei, prin distrugerea 
fronturilor de lucru în ca
riere și împotmolirea lor. 
Din concluziile unui colec
tiv de specialiști — care, la 
indicația secretariatului co
mitetului județean de partid, 
a analizat. în cursul lunii 
mai a.e., situația economico- 
financiară a I.M.C. din Baia 
Mare — se degajă, cu priso
sință, ideea că la baza aces
tor pseudoinovații a stat, in 
primul rînd, satisfacerea in
tereselor personale ale unor 
salariați, în frunte cu fostul 
director al întreprinderii. ■

Din păcate, pagubele nu 
■se limitează doar la cele7 e- 
numerate mai sus. La I.M.C. 
Baia Mare au fost achizițio
nate numeroase utilaje —

de-'Zile-‘în minerit, 
efecte a avut aceas- 
„inovație" ? In loc 

se obțină 660 000 lei 
așa cum susți-

G. C.

In comuna Prunișor — 
Mehedinți exista un pod 
cam putrezit, dar era pod. 
Se putea trece cu picio-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

el. Gospodarii co- 
au zis :

rul pe 
munei ...

— Vă facem alt pod !
L-au dărimat pe cel 

vechi, au făcut niște mă- 
f surători și atîta tot. N-au 

mai făcut alt pod. Au 
uitat de el. Grupul de 
cetățeni de dincolo de pod 
ne intreabă : „După pă
rerea dv.. cam cum am 
putea trece noi dincolo 
de pod și dincoace de pod 
fără pod ?“.

Dragi tovarăși, dincolo 
de pod și dincoace de pod 
fără pod s-ar putea trece, 
după părerea mea, invers. 
Eu aș zice să-l invitați 
pe la dv. pe primarul co
munei și să vedeți cum 
se descurcă domnia sa. Pe 
urmă faceți și dumnea
voastră ca el.

ROG SĂ I SE 
TRIMITĂ UN MIEL

Pe tovarășul Alexan
dru Dumitru Bădulescu îl 
cheamă Alexandru Dumi_

tru Bădulescu- încă de
ci nd era mic. Domiciali- 
ză in comuna Corbii Mari, 
satul Ungureni — Dîmbo
vița și astăzi e pensionar. 
Primește pensia de la o- 
ficiul de prevederi sociale, 
prin C.E.C. de la Tirgo- 
viște, unde are niște 
„nași" care ba îl botează 
Bărbulescu, ba Radules
cu, ba... De cite ori se 
duce să ridice pensia are 
încurcături. De doi ani 
zice că se chinuie să-l 
cheme așa cum îl cheamă 
în actele lui și 'nu 
cu care îi trimit 
cei din Tîrgoviște. 
gste imposibil să
trerupă acest botez per
petuu, să i se trimită ba-

de Nicuță TĂNASE

in cele 
banii 
Dacă 

se în-*

rem, o dată cu schimbarea 
numelui, și cite un miel, 
că așa e datina.

0 POVESTE 
CA ÎN BASME

Un anonim din Tulcea 
se jură pe ce are el mai 
sfint că la ferma nr. 7 a 
I.A.S. Baia s-a petrecut 
un caz cu totul și cu totul

ieșit din comun. Dumnea
lui, cică, a văzut cu ochii 
lui proprii cum, la margi
nea unei plantații de nu- 
știu-ce. un lup s-a dat de 
trei ori peste cap și s-a 
transformat in brigadier. 
Adică prima dată în om. 
După care s-a dus, s-a 
angajat și, abia după aia, 
s-a transformat in briga
dier. De atunci, pretinde 
anonimul, au început să 
dispară din fermă anima
le. De la ciobanul Ion 
Dan au dispărut 13 batali, 
de la Dumitru Manea, 5, 
de la Ilie Chiriță, 4, de 
la Toma Gheorghe, 17 
miei...

Că dispar batali și miei 
încercăm să credem că se 
poate. Se mai întîmplă. 
Dar că lupul s-a dat de 
trei ori peste cap și a de
venit brigadier ne este 
imposibil să credem. 
Nici Ispirescu n-ar fi fost 
în stare să facă așa ceva.

Dar pentru că te-ai ju
rat pe ce ai mai sfint că 
așa e. am trimis scrisoa
rea la Inspectoratul I.A.S. 
Tulcea. Orișicit, 
nealor sînt 
liști în... lupi 
în darea lor 
peste cap.

dum- 
mai specia- 
și. mai ales, 
de trei ori

URAȚI-MI SUCCES 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ
Baia populară din 

Moldova Nouă — Caraș-

Severin, în anul 1969 a 
început să nu mai func
ționeze

— De ce ? au întrebat 
cetățenii.

— Nu găsim un meca
nic și o femeie de servi
ciu.

In urma
cetățenilor - - 
probabil, la specializare 
în... străinătate niște ca-

insis tențelor 
s-au trimis,

dre și baia a început iar 
să funcționeze. A funcțio
nat cit a funcționat și, 
deodată, iar a început să 
nu mai funcționeze.

— De ce ? — au între
bat iar cetățenii.

— S-au îmbolnăvit 
„specialiștii". Și. la urma 
urmei, nu prea e renta
bilă. Dușurile sînt defec
te, conductele plesnite,

doi ani, pentru marea 
a locatarilor salariați,

HISTÂ „AC 01 COJIT Doi ani

de patru
9

carul cu fin! șl
co-

ore!

...în loc

-Desigur, dar I.A.L-urile 
il caută in

De peste 
majoritate 
chiria se încasează prin întreprin
derile unde aceștia lucrează. Dar, 
in Capitală, peste 30 la sută din 
locatari (pensionari, liber profesio
niști și alții) plătesc chiria la cen
trele I.A.L. cele mai apropiate. 
Ce-i drept, cea mai mare parte se 
achită conștiincios de această obli
gație elementară față de stat. In
vestigațiile făcute la centrele I.A.L. 
scot la iveală însă un fapt ce nu 
poate fi neglijat : sute de locatari 
ai imobilelor statului, mulți dintre 
ei avînd locuințe cu multe camere 
și un grad ridicat de confort, 
și-au achitat chiria de luni și 
de zile. Ei uită cu desăvîrșire 
locuințele pe care le folosesc 
construite și întreținute eu I 
eforturi din partea statului, că pen
tru a li se crea lor condiții bune de 
confort se utilizează anual impor
tante fonduri materiale și bănești. 
La această dată, în scriptele cen
trelor I.A.L. din Capitală sînt în
scrise sume restante ce se ridică 
la cîteva milioane de lei.

Cine sînt acești restanțieri ? Din 
capul locului se impune o preci
zare : cei care, cu rea credință, a- 

chiriei, 
ani 

sînt

nu 
luni 

! că 
sînt 

mari

mină la nesfîrșit plata 
„clienții" cunoscuți de 
zile ai centrelor I.A.L. 
meni cu suficiente posibilități ma
teriale. Avem la îndemînă o 
cu asemenea locatari (pe care, e- 
ventual, o putem pune la dispozi
ția celor... interesați). împreună cu 
șeful centrului nr. 2 I.A.L. Herăs
trău, Nicolae Chițimia, am vizitat 
zilele trecute, acasă, pe cîțiva din
tre aceștia.

...Strada Cosmonauților nr. 30 — 
32. Sunăm la ușa apartamentului in 
care locuiește Damian Caton. Gazda 
nu pare deloc îneîntată de vizita 
noastră. Explicabil. Era, poate, a 
zecea oară cînd funcționarii cen
trului I.A.L. îi făceau asemenea 
vizite, toate avînd același scop : să-i 
aducă aminte că el, Damian Ca
ton, de peste doi ani nu a achitat 
chiria, că datorează astfel statului 
aproape 4 000 lei. Un amănunt deloc 
neînsemnat : D. C. este executor de 
debite la Trustul de cofetării și ră
coritoare nr. 1 București (!) El în
suși debitor (și încă cu ce sumă!) 
este pus să facă ordine în scriptele 
financiare ale unității în care lu
crează. Ce se mai poate adăuga ?

Ne oprim la altă adresă : strada 
Cosmonauților nr. 6. O vilă fru
moasă. impunătoare. Aici, în a- 
ceastă casă. Maria Vasiliu, îm
preună cu fiica, fiul și nora au un 
apartament frumos, spațios, în su
prafață totală de 64 mp. Față de 
aceste condiții, pe care statul i le-a 
pus la dispoziție, chiriașa în cauză 
nu și-a achitat obligațiile asumate 
prin contract de luni și luni de 
zile, însumind o restanță de peste
3 000 lei. De cîte ori i se cere chi
ria, Maria Vasiliu apelează la cle
mență : „Nu pot plăti, mai amîna- 
ți-mă“. Nu spune însă că fiul 
ei cu care locuiește este ingi
ner la Institutul de proiectări Bucu
rești, iar nora — medic la spitalul 
Giulești (!), oameni care împreună 
cu ea realizează un venit lunar a- 
preciabil. Cum mai poate fi, moti
vată, în acest caz, „insolvabilitatea" 
de care titulara contractului pome
nește adesea ?

Lista Doate continua și cu alte 
nume : Ion Oproiu, strada Beloian- 
nis nr. 1 (chiria neachitată din iulie 
1968), Ilie Pavelescu, Calea Victo
riei nr. 142 (cu o restanță de peste
4 000 lei), Traian Gheorghe, str. 
Băiculești nr. 13 (cu 4 000 lei), 
Ghiță Alexandru, str. Academiei 
nr. 39—41 (cu peste 5 500 lei).

de 
oa-

listă

Se înțelege că aceste întîrzieri se 
datoresc, in primul rînd, atitudinii 
de rea credință a locatarilor în 
cauză. Dar și alți factori contribuie 
Ia apariția unor asemenea nereguli. 
Există un sistem greoi de urmărire 
a restanțierilor ; intreprinderile de 
administrație locativă nu dovedesc 
intransigență față de asemenea a- 
bateri de la prevederile contractu
lui de închiriere, nu-i acționează in 
judecată pe cei ce nesocotesc a- 
ceste prevederi. Este adevărat, cen
trele I.A.L. trimit din cind in cînd 
la domiciliu somații celor care 
nu-și achită chiria, fac propuneri 
de executare silită sau de evacuare 
a acestora. Dar mai departe ? I.A.L., 
care primesc aceste propuneri, in 
loc să-i acționeze în judecată, se 
dovedesc mame oblăduitoarc față 
de restanțieri. întreprinderea nr. 1 
Herăstrău, de pilda, a primit un 
mare număr de adrese, cuprinzînd 
asemenea propuneri. Dar acestea 
zac în sertare la oficiul juridic. De 
ce nu se dă curs propunerilor cen
trelor ? Jurista întreprinderii. Ani- 
șoara Carp, nu a putut să ne lă
murească. Se lamenta, explicîndu- 
ne că este o procedură greoaie, că 
cei acționați în judecată vor cere 
recurs la tribunal și (culmea !) vor 
plăti în instanță. Deci există o cale 
de recuperare a acestor datorii, dar 
întreprinderile n-o 
tîndu-se astfel de 
legii nr. 10/1968, în 
ționează clar că 
dreptul de folosință 
cative și vor fi evacuați dacă nu 
plătesc chiria timp de 3 luni conse
cutiv.

A apărut, în ultima vreme, o nouă 
categorie de restanțieri la plata chi
riei, din rjndul salariaților organi
zațiilor socialiste. Este vorba de cei 
care-și schimbă locul de muncă de 
la o întreprindere la alta. Cu toate 
că unitățile, conform instrucțiuni
lor Ministerului Finanțelor nr. 1550/ 
1968, în legătură cu aplicarea legii 
nr. 10, sînt obligate ca în termen 
de 5 zile să anunțe I.A.L. de plecă
rile salariaților locatari, funcționa
rii acestora nu respectă asemenea 
obligații. Centrele I.A.L., la rîndul 
lor, nu-i urmăresc la domiciliu și, 
în consecință, crește numărul celor 
ce nu-și respectă această elemen
tară îndatorire.

Este cazul ca Direcția generală de 
gospodărie locativă a Capitalei să 
se decidă. în sfîrșit. la 
ferme, de mult necesare, 
tul legii.

folosesc, abă- 
la prevederile 
care se men- 
locatarii pierd 
a suprafeței lo-

măsurile 
în spiri-

i

Vasile MIHAI

se consumă multă moto
rină, în loc de apă caldă, 
pe conducte ies aburi... 
Dacă o închidem nu mai 
avem bătaie de cap, nu 
mai avem nici reclama- 
ții, rezolvăm problema.

Și baia a fost închisă 
de citeva săptămîni, con
tinuă scrisoarea cetățeni
lor, care ne întreabă ce 
părere avem despre trea
ba asta ?

Neavînd studii în legă
tură cu funcționarea și 
nefuncționarea băilor pu
blice nu vă pot da nici 
un fel de sfat. în tot ca
zul, pentru a vă ajuta ar 
trebui să-mi sacrific vreo 
4—5 anj din viață. Să 
plec la specializare... Dar 
numai dacă-mi dă bursă 
consiliul popular al ora
șului Moldova Nouă. 
Urați-mi succes la învă
țătură !

— Vă vedem om în toa
tă firea. De unde apă mi
nerală ?

— Atunci un suc.
— Duceți-vă, domnule, 

de-aici, vreți să chem res
ponsabilul, să...

— O sticlă cu bere. O 
beau acasă. Fabrica e la 
doi pași, să 
că n-aveți.

— Tovarășe 
bil. ia vino, 
pot scăpa de

Vine responsabilul.
— Ce s-a intîmplat, to

varășe ?
Omul îi explică, îi spu

ne că îi este sete, că n-a

nu spuneți

responsa- 
dom’le, nu 
un pisălog.

LA SETE, SERVIȚI 
PEȘTE SĂRAT

în cartierul Brazda lui 
Novac din Craiova cică 
locuiesc circa 10 000 de 
suflete. Mai sînt aici vreo 
două complexe comercia
le, un restaurant, cofetă
rie etc., etc. In afară de 
aceste etcetera, mai este 
aici o căldură... mai mare 
decît cea din Caragiale. 
Și căldura asta produce o 
sete... Dacă intri la un 
complex comercial...

— Vă rog. o sticlă cu 
apă minerală. Chiar cal
dă.

ceva 
un 
ori 
se

nu trebuie 
noi neser-

servit : cu

găsit pe nicăieri 
rece de băut, că vrea 
suc, ori apă minerală, 
bere... Responsabilul 
răstește la vînzător.

— Un client 
să plece de la 
vit.

Și omul este
pește sărat. Cică taie se
tea. Nicolae Chivu, care 
ne-a trimis această scri
soare, ne roagă să trimi
tem directorului comercial 
al orașului Craiova multe 
felicitări pentru...

Alăturăm și felicitările 
noastre publice.

Dispensarul veterinar 
clădirea pentru medic din 
muna Pâtîrlagele, județul Bu
zău, sint date in folosință încă 
de la sfîrșitul anului 1968. Dar 
lumina electrică nu arde în a- 
ceste încăperi pentru că, fără 
nici un motiv, nu s-a făcut 
racordarea la rețea de către 
trustul județean de construcții. 
Adresindu-ne I R.E.P. Buzău, 
ni s-a răspuns că nu ne poate 
face asemenea lucrare, deoa
rece nu are schema instala
ției electrice.

Am făcut rost de schemă 
și împreună cu adresa nr. 
2339 din 30 VI 1969 a Consi
liului popular Pâtîrlagele, 
prin care se cerea efectua
rea racordării, le-am depus 
la I.R.E.P. Buzău. Inițial ni 
s-a spus că în 2-3 săptămîni 
lucrarea va fi efectuată. A tre
cut însă un an și lucrările au 
rămas baltă.

La 13 iunie m-am dus din 
nou la această întreprindere. 
Am intrat in biroul pe ușa 
căruia stătea scris „Șeful lo
tului". Tot ce am putut rezol
va aici a fost concluzia la care 
s-a ajuns, și anume că adresa 
respectivă s-a rătăcit și. prin 
urmare, trebuie să o luăm de 
la început. Luînd legătura cu 
electricianul din comună. Ion 
Moraru, am aflat cu surprin
dere că dosarul este la dîn- 
sul.de circa 9 luni, și tocmai 
voia să ni-l dea înapoi pen
tru că ..nu are materiale pen
tru lucrare". Dosarul nostru 
avea și un nttmăr de înregis
trare al I.R.E.P. Buzău — 
6532 — din 2 august 1969 cu 
următoarea apostilă : „Pătir- 
lagele, despre ce este vorba" ?

Iată că în timp ce dumnea
lor le trebuie aproape 2 ani 
să afle despre ce este vorba 
intr-o chestiune foarte sim
plă și concretă — pentru re
zolvarea căreia ar fi necesar 
cel mult 3—4 ore de muncă — 
dispensarul nostru folosește 
lampa cu petrol (in tot satul 
arde becul), nu putem între
buința frigiderul pentru men
ținerea calității produselor 
biologice și nici microscopul. 
Cred că alte comentarii sint 
de prisos.

Dr. Georgela TURCU 
circumscripția veterinară 
Sibiciu de Sus, comuna 
Pâtîrlagele, județul Buzău

S-a răsuflat
berea de Pitești...

■5

Anual, fabricile livrează comer
țului peste 400 000 000 litri bere. Sta
tul a făcut mari investiții pentru 
modernizarea și dotarea fabricilor 
de bere cu utilaje la nivelul tehnicii 
celei mai avansate. Au apărut noi 
unități, cu o capacitate mult spo
rită față de cele vechi, cu linii teh
nologice automatizate.

Una din aceste unități este și Fa
brica de bere din Pitești. Intrată în 
funcțiune anul trecut, în răstimpul 
în care unitatea s-a aflat în stadiul 
de însușire a procesului de produc
ție, prin strădaniile inimosului ei 
colectiv, fabrica a reușit să furni
zeze consumatorilor o bere de bună 
calitate ; drept recompensă, comisia 
de calitate a Ministerului Industriei 
Alimentare i-a acordat în 1969 locul 
întîi pe țară. Dar iată că, la numai 
șase luni de la această performanță, 
două dintre cele mai căutate sorti
mente, și anume berea blondă — 
„populară", cum i se mai spune — 
cît și berea „Trivale" au deseori un 
gust acru, astringent, leșios ; alteori, 
seamănă cu un fel de zeamă tulbu
re, cleioasă, lipsită de acid. Nici 
vorbă de faimosul guler de spumă 
deasă, pe care ar trebui să pluteas
că banul !... Cum se explică acest 
rabat la calitate, în momentul de 
față ? De ce multe dintre șarjele de 
bere ale sus-numitei unități ajung 
atît de depreciate calitativ în co
merț ?

Iată unele fapte constatate la fața 
locului, mai precis la braseria „Ar
geș" din Pitești, unde berea „Tri
vale", servită în aceeași zi consuma
torilor, avea gust de cocleală.

— De cîte zile aveți această bere 7 
— l-am întrebat pe Aurel Pîrîianu, 
responsabilul localului.

— De două zile. E in termen de 
garanție !

Interlocutorul nostru ne-a dat 
apoi asigurări că nu este vorba de 
o întîmplare, că nici berea de tip 
„Porter", primită cu cîteva zile îna
inte. nu putea fi consumată.

Opinii nefavorabile despre calita
tea berei de Pitești am întîlnit și 
în Capitală ; directorii I.A.P.L.- 
Ialomicioara, I. A. P. L.-Bistrița, 
I.A.P.L.-Izvorul Rece ne-au sesizat 
faptul că loturile de bere ce le-au 
fost trimise, în ultimul timp, de fa
brica piteșteană s-au situat sub ba
remul primelor livrări din ianuarie- 
februarie 1970.

în ciuda acestei realități, repre
zentanții fabricii au încercat să ne 
asigure că producția nu are nici o 
vină ; pe parcursul discuției ne-au 
fost prezentate însă o serie de 
neajunsuri car? impietează, într-o 
măsură mai mică sau mai mare, 
asupra calității unor șarje de bere. 
La Pitești, germinarea 
se desfășoară sub cele 
auspicii. Cauza : orzul 
devreme de pe cîmp 
form, nematurizat. Să 
și calitatea drojdiei de bere (care se 
utilizează la însămințarea berei) 
lasă de dorit. Apa care servește la 
pregătirea procesului de producție

orzoaicei nu 
mai fericite 
cules prea 
este neuni- 
adăugăm că

prezintă încă diverse impurități, 
deși s-au cheltuit cîteva milioane de 
lei cu stația de tratare a apei.

Defecțiuni prezintă și așa-numi- 
tele tancuri de beton (constructor : 
întreprinderea de construcții-mon- 
taj nr. 8-București și Trustul de 
construcții-Argeș), în care fermen
tează berea. Multe dintre ele (la pa
lierul 640, 9 din 14 erau defecte în 
ziua vizitei noastre) nu corespund 
cerințelor unui proces optim de fa
bricație. Din această cauză, fabrica 
lucrează în permanență cu o capaci
tate redusă, realizînd produse cu 
însușiri calitative deficitare. înseși 
organele locale ale inspecției co
merciale de stat au recomandat fa
bricii să ia măsuri în acest sens, dar 
aplicarea lor întîrzie.

Dacă aceste deficiențe se dato
rează producției, altele, de altă na
tură, aparțin comerțului. în drumul 
său spre consumator, berea suferă 
o serie de metamorfoze nedorite, 
semnalate de altfel și într-un arti
col apărut în „Scînteia" ; principala 
defecțiune se referă la transportul 
berei de la producător la unitățile 
de alimentație publică. De exemplu, 
în fața rampei de încărcare a res
pectivei fabrici, camioane întregi cu 
sticle de bere erau expuse canicu
lei. Adeseori. întreprinderile comer
ciale transportă berea, acum în toiul 
verii, pe o temperatură de plus 30 
de grade, în camioane deschise (de 
pildă, întreprindexile de comerț cu 
ridicata din Pitești, Rm. Vîlcea, Sla
tina), sticlele fiind astfel expuse 
ore întregi razelor solare, fapt ce 
afectează serios calitatea produsu
lui. Or, instrucțiunile Ministerului 
Industriei Alimentare și ale Minis
terului Comerțului Interior reco
mandă transportul și depozitarea 
berei la o temperatură medie de 
10°C...

însemnate cantități de bere ' sînt 
livrate comerțului prin intermediul 
centrelor locale de îmbuteliere sau, 
în butoaie, direct unităților comer
ciale. Atit în primul, cit și în al 
doilea caz, berea suferă un evident 
proces de depreciere, întrucît ma
joritatea acestor unități posedă in
stalații vechi, rudimentare ; bu
toaiele prezintă fisuri, nu sînt per
fect parafinate și degajă bioxid de 
carbon. Ajunsă Ia destinație, berea 
este din .nou expusă ore întregi la 
soare. Introdusă brusc în instalațiile 
de răcire, își pierde culoarea ini
țială, se tulbură, fermentează încă , 
o dată. în unele unități de alimen
tație publică din județele Argeș, 
Vîlcea, Olt și din Capitală, instala
țiile respective sînt prost întreți
nute. De ce inspectorii sanitari și 
comerciali, atunci cînd controlează 
calitatea produselor, nu-și aruncă 
privirile și asupra acestor instalații?

Cetățenii au tot dreptul să pre
tindă producătorilor o bere de cali
tate ; fie că aparțin producției, fie 
comerțului, nu există nici o scuză 
pentru neajunsurile semnalate.

George CUIEUȘ

i

sul.de
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timpul nefavorabil a îngreunat lu
crările, dar nici atunci cînd este po
sibil nu se folosesc toate mijloacele 
de recoltare. Se semnalează multe 
defecțiuni la combine, nu se folo
sesc decît. în mică măsură coasele și 
secerile. Iată o situație deloc- singu
lară din județul DOLJ. La ferma a- 
gricolă Greaca, aparținînd I.A.S. 
Goești, cele 558 hectare cu grîu au 
început să fie recoltate cu 16 com
bine, încă de la 2 iulie. Pină la 21 
iulie, însă, s-au recoltat numai 180 
hectare. Cum se explică această în- 
tîrziere ? Aproape zilnic, cel puțin 
cinci din cele 16 combine stau de
fecte, deoarece reparațiile nu au 
fost de calitate corespunzătoare.

Defecțiunile la combine constituie 
cauza întîrzieril recoltatului și în 
multe cooperative agricole. Spre e- 
xemplu, la cooperativa din Livezi, 
din cele 6 combine ale secției de me
canizare nț*. 17 de la I.M.A. Cîrcea, 
două erau defecte. Cu toate că pînă 
la apusul soarelui mai erau cîteva 
ore, președintele cooperativei, ingi- 
nerul-șef și secretarul comitetului 
de partid plecaseră în sat cu șareta. 
Prezența lor era necesară în cîmp, 
pentru a ajuta la remedierea defec
țiunilor, pentru a dirija riguros 
forța de muncă la efectuarea lucră
rilor de eliberare a terenului și la 
arat, lucrări ce sînt rămase în 
urmă.

în dimineața zilei de 22 iulie, In 
raza de activitate a I.M.A. Băilești 
lucrul a început tîrziu. La sediul 
secțiilor de mecanizare din coopera
tivele Rastu și Băilești se aflau nu
mai mecanizatorii. Pînă la ora 7 
nici un tractor n-a pornit la lucru. 
De ce oare inginerii șefi din aceste 
unități, care răspund de soarta re
coltei, nu se aflau la datorie ? Au 
considerat oare că este suficient doar 
să traseze sarcini fără să urmăreas
că realizarea lor 1

în ultimele zile, în județul BIHOR 
vremea a fost mal mult ploioasă și 
friguroasă, din care cauză recoltatul 
păioaselor" a fost mult stînjenit. To
tuși, acolo unde s-au luat măsuri de 
identificare a fiecărei parcele pe care 
s-a putut lucra și au fost utilizate 
nu numai combinele, ci și coasele, 
s-au recoltat mari suprafețe. La 
cooperativa agricolă „Drapelul 
roșu" din Salonta s-a recoltat În
treaga suprafață de 170 hectare cu 
orz, precum și 146 ha mazăre și 
100 ha grîu. Aici, în afară de cele 
21 de combine, lucrează zilnic și cîte 
40—50 de cosași, care string păioasele 
de pe terenurile unde nu pot intra 
combinele. La fel de bine se lu
crează și în cooperativele agricole 
din Boianul Mare, Burzuc, Mișca, 
Fegernic, Sîrbi, Păgaia și altele, unde 
paralel cu recoltatul păioaselor se 
face și însămînțatul culturilor succe
sive.

în ceea ce privește recoltatul griu
lui, situația este insă necorespunză
toare, deoarece nu s-au luat măsuri
le necesare in vederea folosirii mij
loacelor de lucru manuale. La coope
rativa agricolă din Mădăraș, strînsul 
păioaselor este in'tîrziat datorită fap
tului că lucrau puțini cosași. Pînă 
marți seara, aici mai erau de re
coltat 40 hectare cu orz, iar din cele 
350 hectare cultivate cu grîu nu s-au 
realizat decît 60 hectare.

Examinarea permanentă a lanuri
lor unităților agricole din județ, 
mobilizarea unui număr mare de co
sași pot să asigure grăbirea recol
tării. Totodată, este necesar să se 
utilizeze rațional mijloacele și for
țele de muncă pentru eliberarea te
renurilor în vederea însămînțării cul
turilor succesive.

IN
DECALAJE MARI 
CONDIȚII DE LUCRU
ASEMĂNĂTOARE

între județe situate în aceleași zone 
climatice se înregistrează rezultate 
mult diferite. Adesea se constată de
calaje mari și între unitățile agricole 
cu condiții de lucru asemănătoare. 
Iată care este situația în județul TE
LEORMAN. în cele mai multe coope
rative agricole și întreprinderi agri
cole de stat, munca în cîmp începe 
în zorii zilei și se termină la căderea 
întunericului. Acest program este im
pus de situația deosebită in care se 
desfășoară actuala campanie de recol
tare : exces de umezeală în sol și bu
ruieni în lanuri. Cu toate acestea, 
griul s-a strîns de pe 60 la sută din 
suprafață. în întreprinderile agricole 
de stat, din 17 000 ha cu griu, recolta
tul a fost executat pe 10 000 ha. La 
I.A.S. din Blejești și Piatra această 
lucrare se apropie de sfîrșit, dar în 
alte unități, ca cele din Lița și Topo- 
ru, recoltatul nici n-a ajuns la jumă
tate. Explicația acestui decalaj, după 
cum se apreciază la inspectoratul ju
dețean al I.A.S., constă în modul di
ferit de abordare a campaniei, de fo
losire a timpului prielnic și a mașini
lor.

Din aceleași motive și în coopera
tivele agricole s-au creat mari deca
laje între diferite unități cu condiții 
de lucru asemănătoare. Cauza princi
pală a rămînerii in urmă o constituie 
defecțiunile la combine. Unele dintre 
combinele secțiilor de mecanizare de 
la I.M.A. Tătărăști sînt de-acum cu 
o roată în lan și cu cealaltă în depo
zitele de fier vechi. La cooperativa 
„Unirea“ din Talpa, într-una din zi
lele trecute, din 10 combine nu func
ționau decît două, dar nici directorul, 
nici inginerul-șef, nici altcineva din 
conducerea întreprinderii nu trecuse

de multă vreme prin cooperativa res
pectivă.

Și în județul TIMIȘ se Înregistrea
ză mari decalaje la recoltatul 
griului. Din datele centralizate 
la direcția județeană agricolă 
rezultă că, pînă în seara zilei de 21 
iulie, din cele 83 245 hectare cultivate 
cu griu se recoltaseră 20 346 hectare, 
în timp ce numeroase cooperative a- 
gricole, ca cele din Tomnatic, Bulgă- 
ruș, Lenauheim și altele, au strîns 
griul de pe 50—60 la sută din supra
fețe, în altele lucrările întîrzie. Spre 
exemplu, la cooperativa din Coștei, 
combinele au încetat lucrul din lipsa 
mijloacelor de transport, pentru că in
ginerul-șef al unității a dirijat remor
cile la căratul îngrășămintelor. Ase
mănător s-au petrecut lucrurile și la 
cooperativa din Diniaș, unde, deși e- 
xistă suficiente remorci, totuși, la 
cîmp n-au fost scoase decît jumătate 
din ele. De fiecare dată cînd trebuie 
descărcate buncherele, combinele stau, 
în medie, cîte o jumătate de oră. Sînt 
și situații cînd, datorită umidității 
mari sau buruienilor din lan, în loc 
să se treacă la strînsul griului cu 
coasa, se așteaptă venirea timpului 
frumos. Așa se explică de ce la coo- • 
perativele din Brestovăț, Ghiroda, Ut- 
vin sau Moravița, pînă în ziua de 20 
iulie nu se recoltase nici un hectar 
de grîu.

RISIPEI DE PAIE!
La multe din cooperativele agri

cole ale județului Olt canalele risipei 
continuă să rămînă deschise mai ales 
în ce privește paiele.

Pierderile se înregistrează din 
cauza decalajului dintre recoltatul 
boabelor și stringerea paielor. întîr- 
zierea eliberării terenului de paie 
imediat după recoltat, efectuarea 
acestei lucrări mai tîrziu și la repe
zeală duce și la întîrzierea lucrărilor 
de pregătire a terenului și de însă- 
mînțare a culturilor succesive. La 
cooperativa agricolă din Potlogeni,

bunăoară, președintele, Pavel Diaco- 
nu,«spunea că nu mai prididește cu 
eliberatul terenului. Motivul : cele 
două prese de balotat ale secției de 
mecanizare mai mult stau în repa
rații decît funcționează, creînd un 
decalaj de zeci de hectare între re
coltat și strînsul paielor. Aceeași si
tuație se întîlnește și la cooperati
vele din Vișina Veche, Rusănești, 
Leotești, Găvănești etc. ; zilnic, una- 
două prese de balotat nu sînt folo
site.

Anul acesta, cooperativele agricole 
din acest județ au sarcina să livreze 
18 000 tone de paie. Cantitatea este 
foarte mică în raport cu producția 
ce se realizează de pe cele peste 
100 000 ha cultivate cu păioase. Dacă 
apreciem după modul în care se des
fășoară și în această campanie strin
gerea și depozitarea paielor în multe 
cooperative, este explicabil de ce 
anul trecut, deși sarcina a fost de 
numai 10 000 tone, s-au livrat numai 
3 600 tone. Dintr-un produs secun
dar, paiele devin o importantă ma
terie primă pentru industria prelu
crătoare și au o largă utilizare în ca
drul oricărei unități agricole. Iată de 
ce trebuie luate toate măsurile pen
tru înlăturarea risipei și stringerea 
paielor imediat după recoltat.

IA MASĂ, EA SEDIU, 
ÎN CONCEDIU SAU...

ÎN ȘEDINȚĂ
1 <

Cooperativele agricole din județul 
VILCEA au recoltat numai 4 862 ha, 
din cele 20 988 ha cu păioase. Intîr- 
zierile la recoltat se datoresc, în 
mare măsură, slabei organizări a 
muncii, lipsei de îndrumare califi
cată a desfășurării lucrărilor în 
cîmp. Unii președinți și ingineri din 
cooperativele agricole, președinți ai 
consiliilor populare și secretari ai

-Recoltatul griului la cooperativa agricolă din comuna Budești, județul Ilfov

comitetelor de partid nu se ocupă de 
urgentarea campaniei de recoltare. 
La cooperativa din Ionești, spre e- 
xemplu, unde din 130 ha ocupate 
cu grîu s-au recoltat numai 12 ha, 
inginerii Mihai Baicu și Maria Teo- 
dorescu, în loc să fie din zorii zilei 
prezenți în mijlocul cooperatorilor, 
sosesc în cooperativă pe la ora 8 
dimineața. Secretarul comitetului co
munal de partid, Gheorghe Buzatu, 
și președintele consiliului popular, 
Gheorghe Carboveanu, au găsit de 
cuviință să plece în concediu de o- 
dihnă tocmai acum cînd campania 
este în toi. Cum și-au înțeles ei 
răspunderile ce le revin 7

Cu greu se deplasează în cîmp ca
drele de conducere din o serie de 
alte cooperative agricole. Spre e- 
xemplu, la cooperativa din Mareea, 
președintele, Dumitru Buca, ingine
rul șef, Dumitru Gănescu, și Ing. Ni- 
colae Ioachim, la orele 8,30 luau masa 
la sediul cooperativei, în timp ce 
cooperatorii așteptau pe tractoriștii 
care, pină la acea oră, nu veniseră 
să pornească combinele.

Provoacă nedumerire și modul u- 
șuralic cu care se încalcă o serie de 
indicații precise privind folosirea 
integrală a timpului pentru grăbirea 
recoltatului. La cooperativa agricolă 
Lăpușata, cooperatorii care trebuiau 
să fie în cîmp, într-o zi plină de 
soare, fuseseră convocați la amiază 
la adunarea generală. In timp ce 
grîul era nerecoltat, președintele 
cooperativei, Virgil Cornoiu, s-a a- 
pucat să prezinte o xlare de seamă 
lipsită de interes, iar inginerul Va
lerian Bacolu a citit un Allan de 
măsuri ale căror termene de aplicare 
erau de mult expirate. Aducînd la 
cunoștință direcției agricole jude
țene aceste nereguli, am primit răs
punsul lapidar că „se vor lua mă- 
suri“. Să se ia, dar mai repede, pen
tru că, dacă mai întîrzie oamenii in 
concediu sau în ședințe, ajung să sa 
scuture lanurile.

Din raidul întreprins în numeroa
se județe din zone unde, in general, 
griul s-a copt mai devreme, se des
prind o serie de concluzii. In pri
mul rînd, se relevă necesitatea mă
surilor pentru utilizarea întregii ca
pacități de luchi a combinelor și a 
celorlalte mașini agricole. Deosebit 
de important este ca peste tot să 
Se folosească intens coasele și se
cerile, astfel incit întreaga recoltă 
de griu să fie strinsă intr-un timp 
cit mai scurt și fără pierderi.

Organele agricole județene, con
ducerile unităților agricole socialis
te trebuie să acorde o mai marc 
atenție organizării temeinice a 
muncii, îndeosebi in unitățile răma
se in urmă la recoltat, au datoria 
să intervină energic pentru înlătu
rarea oricăror defecțiuni. 'finind 
seama de timpul înaintat, paralel 
cu recoltatul și transportul griului 
la bazele de recepție, trebuie să se 
acționeze imediat pentru eliberarea 
terenului de paie, grăbirea arături
lor sau a discuitului pe suprafețele 
unde urmează să fie insămînțate 
culturi succesive. Este imperios ne
cesar să se ia toate măsurile pen
tru realizarea planului de insămin- 
țare a culturilor succesive, in toate 
unitățile agricole și pe întreaga su
prafață prevăzută.

Raid realizat de : C. BORDEIANU 
Al. BRAD, A. PAPADIUC, L 
CIOBOTARU, N. MARAȘANU, 
N. ȚUICU, Cezar IOANA, A. POP, 
P. DOBRESCU

CONTRASTE
• După cum bate

ceasul...
Dintr-o recentă a- 

naliză întreprinsă de 
organele de specialita
te ale sucursalei mu
nicipiului București a 
Băncii de Investiții, pe 
13 șantiere ale Minis
terului Industriei Con
strucțiilor de Mașini 
a reieșit că pe acestea 
existau utilaje tehno
logice nemontate în 
valoare de peste 30 
milioane lei, din care 
2/3 proveneau din im
port.

Cauzele acestei stări 
de lucruri sînt multi
ple. Mai intii — achi
ziționarea anticipată a 
unor utilaje, chiar și 
cu peste 12 luni înain
te de termenul de 
montaj. E cazul, bună
oară, al unor utilaje 
achiziționate de uzina 
„23 August" din Bucu
rești, necesare turnă
toriei de oțel, obiectiv 
a cărui construcție va 
începe insă de abia in

anul viitor. In al doi
lea rînd, un mare 
număr de utilaje teh
nologice stă in stoc 
datorită întîrzierilor în 
execuția lucrărilor 
de construcții-montaj. 
Așa s-a întîmplat, de 
exemplu, la Fabrica de 
cabluri și materiale 
electro-izolante, tot din 
Capitală, unde utilaje 
complexe, în valoare 
de aproape 16 milioa
ne de lei, destinate ha
lei „conductori în 
cauciuc", nu pot fi 
montate pentru că lu
crările de construcție a 
halei sînt întirziate cu 
3 luni.

Deci, pe de o parte, 
beneficiari prea „gri
julii", pe de altă par
te, constructori prea 
„delăsători". Vnii — 
prea înaintea timpului, 
alții — prea în urmă. 
Soluția 7 Una singură: 
alinierea. După cum 
bate ceasul termenelor 
reale.

• Renghiurile

proprietății
De cîteva luni curtea 

Fabricii de stofe Bra
șov are un aspect greu 
de descris. In jurul 
unei gropi uriașe — 
unde este amplasat 
subsolul viitoarei sta
ții de preepurare a a- 
pelor reziduale — tone 
de materiale de cons
trucții zac aruncate la 
voia întâmplării, ex
puse procesului de dis
trugere. Ca urmare a 
transportului, descăr
cării și depozitării de
fectuoase, o bună par
te din aceste materia
le s-au degradat, ne- 
maiputind fi utilizate. 
La repetatele apeluri 
ale beneficiarului, de a 
se gospodări mai bine

aceste materiale, ca
drele de conducere ale 
șantierului aparținind 
de întreprinderea de 
construcții locale Bra
șov au răspuns iritate : 
„Nu știm de ce vă in
teresează pe dv. aceste 
lucruri, doar este mar
fa noastră !“. Desigur, 
marfa, 
materiale 
ție, e „a 
aparține, 
de acasă 
tenire personală 
la bunici. Noroc 
nu-i

respectivele 
de construc

tor", lor le 
ei le-au adus 
ori ca moș- 

de 
că 

marfa statului. 
Dar asta înseamnă că 
și pagubele, împreună 
cu daunele, vor fi, 
negreșit, tot în proprie
tatea personală a dum
nealor I

q Consolare

reciproca

„nu costă mult"

\

ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI
(Urmare din pag. I)

ridicare mai accentuată a eficienței 
producției, a dominat dezbaterile din 
adunarea generală.

— Faptul că în primul semestru al 
anului, la unele produse — cazane 
de abur industrial (de 6,5—50 t), 
unități de pompare de 5,9—12 t, 
separatoare de gaze de 40 atm — s-a 
înregistrat o rentabilitate mai scă
zută, indică limpede direcțiile spre 
care trebuie să ne îndreptăm atenția 
în continuare, pentru ca nivelul chel- . 
tuielilor 1000 lei producție-marfă și, 
respectiv, beneficiile să cunoască o 
evoluție pozitivă — a spus, printre 
altele, ing Olimpian Florescu, con- 
structorul-șef al uzinei.

Cauzele rentabilității mai mici a 
unor produse sînt bine cunos
cute — au arătat mai mulțl 
vorbitori, printre care turnă
torul C. Obrocea, ing. Gheorghe 
Cristian, adjunctul șefului secției 
țevărie, ing. Paul Constantin, șeful 
secției turnătorie, și alții. în esență, 
este vorba de faptul că produsele 
respective se realizează cu costuri ri
dicate, determinate — în special 
de consumuri prea mari de materii 
prime și materiale, ca și de manope
ră. Aceste anomalii nu vor putea fi 
eliminate — au spus vorbitorii — a- 
tita vreme cît aprovizionarea în ne- 
concordanță cu necesitățile de pro
ducție obligă uzina să recurgă la de
rogări, atîta vreme cît procentul de 
rebuturi se va menține ridicat sau 
timpul de lucru nu va fi utilizat cu 
valoare maximă pentru producție (în 
semestrul I, timpul nefolosit la u- 
zina „Vulcan" a însumat 487 000 om/ 
ore, din care o mare parte se da
torează absențelor nemotivate).

Dar problema reducerii cît mai 
substanțiale a consumului de metal 
trebuie „văzută" și dincolo de ce
rința unei aprovizionări raționale cu 
laminate, de necesitatea micșorării 
procentului de rebut. Iar acest „din
colo" — au subliniat mai mulți vorbi
tori, printre care tehnicianul I. Al-

măjan, ing. Costin Morărescu și ing. 
V. Craioveanu — înseamnă asimila
rea de noi produse, reproiectarea și 
modernizarea celor aflate în fabri
cație. In această ordine de idei, în 
discuții s-a insistat asupra urgentă
rii asimilării în producția curentă a 
cazanului de 1035 tone abur/oră, a 
celui de 525 tone — abur/oră, a ge
neratorului de abur de 10 tone — 
abur/oră pentru injecție în zăcămin
te, a unor noi tipuri de unități de 
pompare. Adică a unor produse prin 
a căror realizare se asigură o valo
rificare superioară a metalului — 
deci, creșterea eficienței producției.

— Organizarea producției în 
fluxuri tehnologice, elaborarea unor 
normative îmbunătățite de #mp și 
creșterea indicelui de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor (atingerea unui 
grad de folosire de 77 la sută, față 
de 69 la sută în prezent, obiectiv pe 
deplin realizabil) vor duce, fără în
doială, la spoairea sensibilă a pro
ductivității muncii în uzina noastră 
—a spus tov. Ion Gheorghe, secreta
rul comitetului de partid din între
prindere.

— Nu trebuie uitat un lucru — 
remarca ing. Vasile Răducanu, șeful 
serviciului de control tehnic de ca
litate, din uzină. Eforturile pentru 
creșterea economicității producției 
nu trebuie să afecteze cu nimic ca
litatea produselor. Se știe că uzina 
„Vulcan" este unul din principalii 
furnizori de utilaje pentru multe din 
marile obiective de investiții care se 
înalță pe întinsul țării. Altă parte a 
producției noastre este destinată ex
portului. De altfel, anul viitor, com
parativ cu 1970, producția pentru 
export va crește cu peste 45 la sută. 
Iată de ce consider că ridicarea per
manentă a calității produselor noas
tre trebuie să constituie cea de-a 
doua latură — dar nu și ca impor
tanță — a preocupărilor noastre. E- 
ficiența nu înseamnă altceva decît 
economicitate plus înaltă calitate.

în concluzie, se poate afirma că 
dezbaterile din adunarea generală a

salariaților de la uzina „Vulcan" din 
București au relevat hotărîrea una
nimă a colectivului acestei impor
tante uzine constructoare de mașini, 
de a nu-și precupeți eforturile pen
tru îndeplinirea integrală a obiecti-

Capacitate 
idei realiste și

Din darea de seamă a comitetului 
de direcție de la COMBINATUL 
CHIMIC DIN CRAIOVA, prezentată 
de ing. Iustin Rogoz, directorul gene
ral, cît și din cuvîntul vorbitorilor, 
s-au desprins cu pregnanță direcțiile 
principale în care a acționat în acest 
an colectivul acestei mari unități a 
industriei chimice direcții pe care 
le va urma și mai stăruitor în ur
mătoarele luni ale anului curent : ri
dicarea gradului de utilizare a capa
cităților de producție, reducerea 
cheltuielilor de producție, creșterea 
productivității muncii.

Se cuvine evidențiat faptul că, în 
cursul primului semestru, instalațiile 
de pe platforma veche a combinatu
lui, cu excepția fabricilor de amo
niac și poliacetat de vinii, lucrează 
la capacitățile proiectate. Este de 
relevat, totodată, că pentru prima 
dată în istoria combinatului colecti
vul de aici are posibilitatea să rapor
teze îndeplinirea planului la toți in
dicatorii. Astfel, în semestrul I planul 
la producția globală a fost realizat 
în proporție de 106,8 la sută, la pro- 
ducția-marfă în proporție de 105,5 la 
sută ; de asemenea, nivelul planificat 
al productivității muncii a fost de
pășit cu 1,4 la sută, iar cheltuielile 
pe 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 20,6 lei.

O contribuție de seamă în obținerea 
acestor realizări au adus lucrătorii 
din sectorul de reparație și întreți
nere a utilajelor și instalațiilor, ceea 
ce^a permis menținerea în funcțiune

velor prevăzute în 1970, pentru pre
gătirea minuțioasă și din vreme a 
condițiilor necesare în vederea trece
rii cu succes la realizarea sarcini
lor din primul an al viitorului cin
cinal.

analitică, 
constructive 

pe o perioadă mai îndelungată a sec
țiilor de fabricație. Acest lucru a 
permis ca, după revizia generală a 
instalațiilor, fabricile să lucreze la 
parametrii de funcționare dinaintea 
opririlor. Scurtarea duratei de efec
tuare a reviziilor generale a determi
nat obținerea în cursul lunii iunie a 
unui spor de producție de 3 000 tone 
amoniac, 670 tone acetilenă din gaz 
metan, 330 tone butanol, 13 000 tone 
azotat de amoniu, 3 200 tone uree etc.

Subliniind rezultatele bune ob
ținute în primul semestru al aces
tui an, adunarea generală a repre
zentanților salariaților a analizat în 
spirit critic, combativ, principalele 
cauze ale deficiențelor ce continuă 
să mai existe în activitatea combi
natului. Pe larg a fost dezbătută, de 
pildă, problema reducerii consumu
rilor specifice. S-a demonstrat ma
tematic că rezultatele primului se
mestru ar fi fost cu mult mai bune 
dacă s-ar fi respectat consumurile 
specifice normate de amoniac și a- 
cid acetic. Numai din cantitatea de 
amoniac cbnsumată peste normativ 
ar fi fost posibilă fabricarea în pri
mul semestru a unei cantități su
plimentare de 3 133 tone uree.

Pe drept cuvînt s-a arătat în a- 
dunarea generală că respectarea con
sumurilor specifice normate și fo
losirea cu indici superiori a Instala
țiilor sînt în directă legătură cu 
întărirea disciplinei tehnologice. A- 
ceastă interdependență a fost remar
cată de ing. Constantin Pîrvuleț, de

la secția amoniao I, de mecanicul 
Marin Dobre și maistrul Adrian 
Ivan, care au subliniat că respecta
rea disciplinei tehnologice este de 
neconceput fără întărirea răspunde
rii personale a tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor. S-a relevat 
îndeosebi ideea că maiștrii trebuie să 
fie aceia care să simtă pe umerii 
lor principala răspundere în acest 
domeniu. S-a criticat faptul că in
ginerii au preluat sarcinile ce cad în 
seama maiștrilor, iar aceștia, la rîn- 
dul lor, fac lucrări pe care ar tre
bui să le execute muncitorii. O de
limitare riguroasă a sarcinilor ar 
permite întărirea răspunderii în pro
ducție a muncitorilor, evitarea a- 
glomerării de probleme în raza de 
activitate a maiștrilor, o mai bună 
utilizare a cadrelor inginerești.

Dezbătînd sarcinile de plan pe a- 
nul 1971, substanțial sporite față de 
acest an, numeroși vorbitori au sub
liniat că ele sînt pe deplin realiza
bile. Toți cei care au discutat pe 
marginea acestui punct al ordinii de 
zi au precizat că realizarea exem
plară a saicinilor anului viitor de
pinde de atingerea parametrilor 
proiectați la fabrica de amoniac. Mo
dul de funcționare a acestei unități 
condiționează nemijlocit atingerea 
nivelurilor de producție planificate la 
toate fabricile grupului de pe plat
forma veche.

Din dezbaterile pe secții și sec
toare, ca și din cadrul adunării ge
nerale a reprezentanților salariați
lor, s-au conturat aproape 100 de 
măsuri tehnico-organizatorice. Ele 
vizează în egală măsură realizarea 
in bune condiții a planului din a- 
cest an, cît și a celui din 1971. Toc
mai pe o asemenea temeinică bază 
analitică și-a întemeiat adunarea 
generală hotărîrea de a realiza pînă 
la sfîrșitul anului, peste angajamen
tele asumate pînă acum, o produc
ție în valoare de 10 milioane lei.

Dan MATEESCU 
Nistor ȚUICU

In toamna anului tre
cut, șantierul trustu
lui de construcții și 
montaje miniere a pre
dat spre exploatare 
drumul de beton Baia 
Borșa — mina Bur- 
loaia, pe care se trans
portă zilnic sute de 
tone de minereu. După 
numai cîteva luni de 
la darea in exploatare, 
drumul a început să 
se distrugă. Cauza 7 La 
turnarea stratului de 
uzură s-a folosit be
ton ce nu corespun
dea prevederilor de 
proiect. Cum a fost po
sibil acest lucru 7 
Simplu : a lipsit con
trolul factorilor de răs
pundere — al șefului 
de șantier, al maiștri
lor. Mai mult chiar, 
aceștia au tolerat a- 
baterile de la rețete
le de preparare a 
betoanelor. Cu bună

știință, s-a turnat be
ton de o altă marcă 
ce nu corespundea 
condițiilor de exploa
tare de la Baia Borșa. 
Ca atare, lucrarea tre
buie refăcută pe mai 
multe porțiuni.

— Nu costă mult — 
spunea candid 
șantierului. Cam 
50 000 lei.

Aducem faptul 
cunoștință Ministeru
lui Industriei 
lor și Geologiei, 
cum și 
popular 
Maramureș, 
rea este : din 
zunar se vor 
fondurile de 
re a lucrărilor 
executate 7 
din al celor vinovați.

Le oferim și 
pria consolare : 
costă mult...".

șeful 
vreo

spre

Mine- 
pre- 

Consiliului 
al județului 

Intreba- 
ce bu- 
scoate 

reface- 
prost 

Desigur,

pro- 
„nu

o Pompa păguboasă
La fermele agrico

le nr. 5 și 6 ale I.A.S. 
Piatra, județul Tele
orman, care dețin te
renuri In zona îndi- 
guită și desecată, ul
timele ploi n-ar fi 
făcut 
dacă 
pare 
cuiul 
ar fi 
mal. 
rioada 
lectro-pompele nu 
funcționat, au fost ca
lamitate 350 ha po
rumb, 150 ha floarea-

ploi n-ar 
mari stricăciuni, 

stațiile de pom- 
de la Gîrla Ian- 
și de la km 574 
funcționat nor- 
Dar cum în pe- 

respectivă e- 
au

soarelui, 100 ha soia 
și 26 ha fasole. Adică, 
pe lingă cei 122 000 lei 
plătiți Oficiului pentru 
gospodărirea apelor și 
îmbunătățiri funciare, 
care a instalat stațiile 
de pompare, I.A.S. 
Piatra mai înscrie în 
bilanț pierderi de re
coltă în valoare de 
circa 759 000 lei.

Oficiului respectiv 
trebuie să i se pom
peze urgent niște can
tități serioase de... res
ponsabilitate. Dar nu 
cu pompele proprii 
pe care le instalează.
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Corigentele cronice

ale manualelor liceelor

industriale si economice
9

Ceea ce frapează de la început, în 
orice discuție despre manualele li
ceelor industriale și economice, este 
deosebirea netă de aprecieri existen
tă între cei ce elaborează și cei ce 
utilizează aceste cărți. Editorii și au
torii citează progresele, foarte evi
dente de altfel, obținute în lărgirea 
ariei de cuprindere a manualelor și 
asupra celor mai noi descoperiri în 
materie. Dar, majoritatea cadrelor di
dactice exprimă, și pe bună dreptate, 
serioase rezerve cu privire la meto
dele folosite în acest efort, la va
loarea de întrebuințare practică a 
acestor cărți.

Cum se explică această situație 7 
Spre a putea oferi un răspuns con
cludent, să confruntăm mai pe larg 
cele două părți în câteva dintre punc
tele lor de vedere fundamentale. 
Avem în față o foarte interesantă a- 
naliză comparativă, prin care Editura 
didactică și pedagogică și-a propus 
o mai exactă evaluare a manualelor 
sale tehnico-speciale, în contextul 
multiplelor formule de elaborare a 
acestor cărți pe plan mondial. Siste
mul de referință astfel conceput în
globează îndeosebi obiectivul unei 
maxime actualizări tematice, pe mă
sura celor mai noi descoperiri tehni- 
co-științifice. Și, după ce se compară 
o seamă de manuale, unde sînt tra
tate probleme ca : Magnetofoane uti
lizate la bordul sateliților, Diferite 
clasificări ale corpurilor după numă
rul de electroni de pe ultimul strat, 
Transmisia ordinelor codificate etc. 
se afirmă cu îndreptățită mîndrie : 
„Prin compararea acestor manuale cu 
manualele noastre se poate trage con
cluzia că manualele apărute în țara 
noastră au o ținută științifică cores
punzătoare, însă la un nivel relativ 
superior manualelor străine..." Să 
vedem, aoum, oe spun și cei chemați 
să valorifice practic, concret, manua
lele de un asemenea nivel.

— „Manualul de construcții civile, 
industriale și agricole este unul din 
instrumentele de bază în procesul 
pregătirii viitorilor tehnicieni con
structori — ne spunea ing. Nechita 
Pantelimon, directorul Liceului in
dustrial de construcții din Timișoara. 
El este utilizat în anii III și IV, ani 
în care cunoștințele tehnice de spe
cialitate au roi precumpănitor. Dar 
deși rolul manualului este de prim 
ordin, ținuta lui științifică este slabă. 
Cititorul poate găsi aici elemente in
formative, care, însă, nu depășesc 
nivelul unei culturi teoretice 
nerale de construcții.
nu i te 
derne de construcție 
Ie mari prefabricate, 
xecutait în cofraje glisante, utilizarea 
prefabricatelor cu armătură preteh- 
sionată, — care la noi în țară se apli
că de cel puțin 10 ani“.

Și „variațiunile pe aceeași temă" 
continuă : „Din cauza faptului că 
raportul dintre obiectele de cul
tură generală și cele de specia
litate este net în favoarea celor 
dintâi, în toți cei 4 ani ai liceului 
economic — și nu înțelegem de ce, 
întrucât pregătim cadre medii de 
economiști, adică statisticieni, mer
ceologi, contabili și nu absolvenți „în 
general" — programele și manualele 
disciplinelor de specialitate răspund 
greu cerințelor practice concre
ta — este de părere prof. Gheorghe 
Lambru, directorul Liceului economic 
din Constanța. Așa se face că un 
manual ca oel de Tehnologie și Mer- 
ceologie tratează multe reacții chi
mice, dar se limitează doar la a enun
ța tehnologiile cauciucului, maselor 
plastice, coloranților, fără a le apro
funda".

Să presupunem, însă, că printr-o 
mai bună îmbinare a cerințelor știin
țifice cu cele de ordin metodic, fie
care din aceste cărți ar fi mai re-

ceptivă la aspectele concrete, nemij
locite ale muncii viitorilor absolvenți., 
Ar fi astfel rezolvată problema ma
nualelor de specialitate 7 Nu, pentru 
că abia din momentul precizării te
maticii fiecărui manual începe ma
rea operație de transformare a unei 
cărți în instrument didactic adap
tat la profilul liceului. Au do- 
bîndit manualele liceelor speciale a- 
ceastă identitate precisă, prin care să 
se deosebească atît de cele destinate 
liceelor de cultură generală, cît și de 
cele ale școlilor tehnice și profesio
nale 7

— „Dacă ar fi să apreciem condiția 
corelativă a manualului de specialita
te după cel de Mecanică tehnică, bu
năoară, cu greu am putea renunța la 
termenul de hibrid — intervine ing. 
Ion lone seu, director adjunct al Li
ceului industrial de chimie din Pitești. 
Aici sînt întâlnite unele elemente de 
geometrie analitică, pe care elevii 
abia ulterior le învață la matematică. 
Și tot astfel, unele noțiuni comple
mentare despre proprietățile meta
lelor se predau în anul I la studiul 
materialelor și în anul II la electro
tehnică, ou toațe că prima fiind o 
disciplină tehnică, iar cea de-a doua 
avînd un caracter mai mult de cultu-

ancheta pedagogică

------ ge- 
In schimb, 

prezintă procedee mo- 
— panouri- 
betonul e-

ră generală pentru un chimist, ordi
nea loc s-ar cere să fie inversă".

— „La noi a fost mai ușor de 
constatat că neoorelarea manualelor 
între eile este o piedică serioasă în 
calea înțelegerii profunde și sistema
tice de către elevi a tuturor elemente
lor care configurează viitoarea pro
fesiune. De ce mai ușor 7 — se în
treabă prof. Gheorghe Rednic, direc
tor adjunct la Liceul economic din 
Constanța. Pentru că între finanțe și 
planificare, între statistică și matema
tică, între 
cu greu 
pedagogică 
mercial.

Și asemenea observații ale cadre
lor didactice ar mai putea viza ma
nualele de. Matematică, Fizică, pe cele 
de limbi străine, „unde lipsa oricărui 
text ceva mai tehnic reduce posibili
tățile lexicale ale elevului la vocabu
larul unui turist" — după cum, pe 
drept, aprecia un interlocutor.

E adevărat, în această concluzie se 
întîlnesc și opiniile „celeilalte" părți. 
Nu mai departe decît înt.r-o notă pri
vind pregătirea prin liceele indus
triale, agricole, economice și sanitare, 
prezentată in urmă cu cîteva săptă
mâni în colegiul Ministerului învăță- 
mîntului, se prevede ca un obiectiv 
important pentru anul 1970—1971 „eli
minarea paralelismelor existente în
tre unele discipline de cultură teh
nică generală și disciplinele de spe
cialitate"... și, în continuare, se spe
cifică paralelismele dintre „fizică" și 
„rezistența materialelor" (capitolul 
statică), dintre „fizică" și „electro
tehnică" și „mașini electrice" (capi
tolul electricitate și electronică), din
tre „chimie" și „studiul materialelor". 
Toate bune pînă aici. Numai că din 
moment ce programele de ,învățămînt 
ale acestor discipline nu acum sînt 
gîndite prima oară în liniile lor esen
țiale, ci încă din 1966—1967 cu spriji
nul a circa 300 colective alcătuite din 
numeroase cadre didactice și specia
liști în producție, și cînd asemenea 
probleme au fost rînd pe rind „re
zolvate" în Consiliul învățămîntului 
profesional și tehnic, unde au parti-

finanțe și contabilitate 
0bți găsi o corelare 
adecvată liceului co-

cipat și numeroși specialiști, mai 
pot fi azi îngăduite asemenea parale
lisme dăunătoare ?

Asemenea întrebări se ridică tot 
mai stăruitor astăzi, cînd conducerea 
de partid fixează drept sarcină fun
damentală în domeniul învățămîntu
lui liceal de specialitate pregătirea de 
absolvenți cu un larg orizont de cul
tură și cu bogate priceperi practice, 
care să le permită încadrarea rapidă 
și ou rezultate foarte bune în pro
ducție.

La Editura didactică și pedagogică 
ni se dau primele asigurări că, în 
anul de învățământ‘care se apropie, 
toate cele 411 titluri de manuale ne
cesare liceelor de specialitate se vor 
afla în școli la data de 15 septem
brie.

— Este printre puținii ani cînd 
realizăm această performanță — a- 
predază dr. Emil Bâldescu, directorul 
editurii. Deși planurile și programele 
ne-au fost puse la dispoziție cu 8 
luni mai tîrziu, această întârziere este 
acum recuperată. Recuperarea s-a 
făcut însă cu efort și cheltuieli su
plimentare, dar mai ales pe seama 
calității manualelor.

— Dar pentru anul viitor 7
— Situația începe să se oomplice. 

Pentru că, deși Regulamentul de e- 
laborare a cărții școlare prevede 24 
de luni pentru redactarea și tipărirea 
manualelor, nimeni nu știe ca acest 
termen să fi fost respectat vreodată. 
Pentru că nimeni nu-și aduce aminte 
ca programele școlare — împreună cu 
planul editorial — să fi fost definiti
vate și predate în termenul f’xat. Și 
acum, la peste 9 luni de la data le
gală fixată pentru predare, aceste 
documente atît de necesare asigurării 
manualelor pentru anul școlar 1971— 
1972 sînt încă nedefinitivate. E drept 
că, între timp, activitatea în edi
tură nu stagnează. Se stabilesc 
liniile si soluțiile cerute de elabora
rea viitoarelor cărți școlare, se con
tractează unele angajamente cu au
torii etc. etc. Dar despre ce activitate 
organizată mai poate fi vorba în ca
zul elaborării Manualului electricia
nului pentru locomotive Diesel-elec- 
trice — spre a mă rezuma la un 
exemplu — din moment ce ministe
rul beneficiar ne-a expediat, la 16 
iunie, o programă școlară însoțită de 
mențiunea că aceasta va fi modifica
tă „în cel mai scurt timp" 7

De cel puțin patru ani se tot caută 
o formulă pentru depășirea acestei 
stări de lucruri, uitîndu-se că, de 
fapt, soluția era la îndemînă, în am
pla, sistematica și permanenta colabo-- 
rare între toți factorii de care depin
de elaborarea manualelor.la un nivel 
corespunzător. O 
ținut, prin care 
după un riguros 
întreaga masă a 
editorii, forurile
ferenții științifici să rezolve efectiv, 
în practică, această problemă deloc 
insurmontabilă.

colaborare de cbn- 
autorii, selecționați 
criteriu valoric din 
corpului didactic, 

departamentale, re-

Mihai lORDANESCU

(Urmare din pag. I)

si cuvintele
Pentru un scriitor, 

limba este, pe lingă 
un mijloc de comuni
care cu ceilalți oa
meni, și un mijloc de 
construire a operei li
terare. Principala o- 
bligație a scriitorului 
este stăpînirea limbii. 
Se face uneori, în pri
vința aceasta, o con
fuzie. Se vorbește, de 
exemplu, despre cu
vinte ca despre un 
material al scriitoru
lui. Lucrul nu este 
adevărat. Materialul 
scriitorului este viața, 
viața spirituală și via
ța materială. Vorbele 
sînt numai mijloacele 
cu ajutorul cărora el 
exprimă reacțiile sale 
față de viață, față de 
lume, față de el în
suși. Vorbele sînt tot
odată 
care 
iește 
după 
după 
după 
materialul 
care îl ia din realita
tea vieții și a lumii 
(atît interioare cît și 
exterioare). Stăpînirea 
limbii este de o im
portanță capitală în 
arta literară ; fără sa 
arta literară chiar nici 
nu poate să înceapă.

Un scriitor e dator 
să păstreze limba, s-o 
scrie frumos și s-o a- 
jute să se dezvolte, 
potrivit cu legile ei a- 
dînci și cu spiritul ei. 
Așadar, unui scriitor

nu-i este îngăduit să 
scrie de mîntuială și 
la întimplare, fără 
artă.

Nu lucrează bine un 
scriitor care lasă fra
za să țîșnească și să 
se aștearnă pe hirtie, 
fără s-o mai modele
ze. Cu un scris de fe
lul acesta se ajunge, 
de cele mai multe ori, 
la confuzie și la de
zordine. Acest fapt, 
bineînțeles, nu ajută 
la cultivarea limbii, 
ci numai la stricarea

însemnări de

Al. PHILIPPIDE

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Petrecerea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,15.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : REPUBLICA — 10; 13,30;
17; 20,30.
• Argoman superdiabolicul : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20, ARENELE ROMA
NE — 20,45.
• Jandarmul se însoară : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3372); 20,15 (seria de bilete
— 3380), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA DOI
NA — 20,30, BUCUREȘTI — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Sub semnul lui Monte Cristo ; 
VICTORIA — 8: 10: 12,15; 14,30; 
16,30; 19; 21, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Splendoare în iarbă : CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• P6p6 le Moko ; GRĂDINA 
CAPITOL — 20,15; 22.
• Așteaptă pînă se întunecă : LU
MINA — 9,15—15,45 în continuare; 
18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Marile vacanțe : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, VOLGA 
— 16; 18,15; 20,30, GRĂDINA BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Zece ani de eră cosmică ; 
a ieșit în Cosmos — 9; 13 
Pași spre infinit — 11,15; 
TIMPURI NOI.
• Fanfan la Tulipe — 9;
Articolul 420 — 15,30, Roșu 
gru (ambele serii) — 19 : 
MATECA (sala Union).
• Această femeie : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21, AURORA — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15, la grădină — 20,30.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
GRIVIȚA — 16: 18.15: 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15.30: 17,45: 20. GRĂDTNA PRO
GRESUL PARC — 20,15.

; Omul
.; 19.30,

17,15 :

h; 13, 
și ne- 
CINE-

mijloacele cu 
el își constru- 
opera, modelînd 

puterile 
talentul său 

priceperea 
brut

sale.
Și sa, 

Pe

ei. Scrisul scriitorului, 
ca să fie scris literar, 
cere organizare, disci
plină, gust .și o pregă
tire deosebită. care 
exclude cunoașterea 
limbii numai după u- 
reche și implică, dim
potrivă, un studiu pro
fund al ei.

Trebuie spus că și 
căutarea cu orice preț 
a strălucirii artistice 
poate să ducă fie la 
un metaforism prolix, 
fie la un purism al 
formei, sec și rece. 
Dar acestea sînt ex
cese și deformații. 
Dragostea de cuvîntul

scris, de frumusețea 
frazei, munca pentru 
găsirea expresiei celei 
mai potrivite, căuta
rea termenului exact, 
și în același timp grija 
de-a păstra cadența și 
echilibrul perioadelor, 
precum și adaptarea 
stilului la subiect cu 
toate schimbările de 
culoare și de ton — a- 
cestea sînt adevărate 
ocupații de scriitor și 
nici un scriitor adevă
rat nu le poate dispre- 
țui. Dacă le disprețu
iește, atunci scriitorul 
contribuie chiar 
mai prin 
stricarea 
care el are tocmai 
toria s-o apere de stri
căciune.

Toată această ope
rație complexă, de 
căutare, de alegere, de 
așezare și de con
struire este o operație 
a inteligenței. Stăpîni
rea limbii exclude 
ceea oe se numește 
inspirație, cuvînt foar
te vag, care, in cel 
mal bun caz. acoperă 
exact ceea ce spuneam 
despre 
control și fără măsu
ră. Pe 
se ajunge repede la 
anarhia verbală. Arta 
literară este făcută 
insă în mare parte 
tocmai din grija de a 
evita anarhia verbală. 
Scriitorul trebuie să 
stăpînească cuvintele, 
nu să se lase stăpînit 
de ele.

aceasta 
limbii,

nu- 
tla 
pe 

da-

scrisul fără
calea aceasta

INTRUSA

Y

Pe ecranele cinematografelor

*Producție a studiourilor poloneze. Scenariul : Kazimierz 
Orlos, Wladyslaw Slesicki. Regia : Wladyslaw Slesicki. 
Imaginea : Wîeslaw Rutowicz. Muzica : Jerzy Matuszkie- 
wiez. Interpretează : Malgorzata Braunek, Marek Walc- 
zewski, Grzegorz Borowski, Stefan Friedman, Jerzy 

Zelnik

• Armando ; Calul alb : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Warlock : DACIA — 8,45—20,30 
în continuare.
• Salariul groazei : BUCEGI — 
10; 15,45; 18,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 10; 17; 20.
• Asterix și Cleopatra : UNIREA
— 15,30; 18.
• Urmărirea : GRADINA UNIREA
— 20,30.
• Vînătorul de căprioare : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Oscar : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Dreptul de a te naște : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
10,30; 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 15,45; 18,15; 20,30.
• Freddy și cîntecul preriei : 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20, VI- 
TAN — 15,30, la-grădină — 20,30.
• Operațiunea Lăontine : PACEA
— 15,45; 18; 20,15.
• Jocul care ucide : CRlNGAȘI
— 16; 18; 20.
• Joc dublu în serviciul secret: 

.VIITORUL — 16; 18; 20.
« Străinii : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15* la grădină
— 20,30.
• Timp pentru a trăi : MOȘILOR
— 18.
• Misteriosul X din Cosmos : 
MOȘILOR — 15,30, la grădină — 
20,30.
• Dansînd sirtaky : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Acțiunea „Vulturul" : MUNCA
— 16; 18: 20.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Familia Tot : VITAN — 18.
• Cei cinci din cer : RAHOVA
— 15,30..
• Afurisitul de bunic : RAHOVA
— 18, la grădină — 20,15.
• Marele semn albastru : PRO
GRESUL — 15,30; 18.

• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Suzana — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Sonatul 
lunii — 20.
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această perspectivă rămîne 
de natură pur teoretică. 
De ce 7 Pentru că multe 
din grădinile de vară, din 
instalațiile și amenajările 
destinate activității esti
vale, pentru a căror edifi; 
care s-au afectat fonduri 
importante stau nefolosite 
sau sînt solicitate in prea 
mică măsură.

Un aspect deosebit de 
grav este acela ăl indife
renței pe care o manifestă 
forurile administrative și 
culturale față de această 
situație. Avînd în vedere 
implicațiile de natură eco
nomică — pe lîngă cele de 
natură educativă subliniate 
mai sus — este limpede cît 
de neîndreptățită este eti
chetarea de către unii fac
tori răspunzători drept mi
nore și periferice a proble
melor complexe ale activi
tății estivale.

Ce a evidențiat în mod 
concret investigația noastră 
în unele orașe și stațiuni 
de odihnă ?

Iată-ne la grădina de 
vară PITEȘTI. Capacitate : 
400 de locuri. Proprietar : 
teatrul din localitate. Cu 
ani in urmă, aici se orga
nizau spectacole în aer li
ber, rulau filme. De la 
1 mai a.c., de cînd ea a 
fost deschisă, a găzduit 
doar 3—4 manifestări. De 
filme nici nu mai este vor
ba ; există o instalație a- 
decvată, dar ecranul... a 
dispărut, iar scena e năpă
dită cu materiale de de
cor. Explicațiile inactivită
ții sînt cît se poate de bi
zare.

— întreprinderea cinema
tografică județeană și-a 
construit o grădină proprie. 
„Melodia", pentru că pe cea 
veche teatrul cind ne-o în
chiria, cînd nu ! — ne spune 
C. Stoica, salariat al În
treprinderii citate.

Și cu asta s-a rezolvat 
situația 7 Ne-am deplasat 
la cinematograful „Mo
dern", lipit de grădina în 
discuție. Aici ni s-a con
firmat părerea :

— Publicul ne
continuu spectacole în gră
dină pentru că în sală e 
prea cald. Din păcate sîn-

solicită

tem nevoiți să-i refuzăm 
și să-i „invităm" tot în 
temperatura înăbușitoare a 
sălii. O singură grădină nu 
e suficientă.

O altă grădină de specta
cole care stă nefolosită am 
întîlnit în stațiunea GO
VORA. Au trecut mulți ani 
de cind aici nu a mai rulat 
nici un film, instalațiile au 
dispărut, băncile sînt sfărâ
mate.

Este de neînțeles atîta 
dezinteres, atîta nepăsare, 
este de neacceptat poziția 
celor 
cieze 
care 
țial 
bani, 
arșița, 
le își 
neșters 
vreme, 
la fel de mult ca și o nouă 
construcție. Cine le va a- 
chita atunci 7 Cei ce le 
lasă acum în voia soartei 7

La SOVATA am întîl
nit o altă situație. Grădina 
construită cu circa 10 ani 
în urmă, cu o capacitate de 
700 de locuri, dispune de o 
scenă acoperită, de insta
lații pentru proiectarea fil
melor pe ecran lat. Și dacă 
filmele au totuși o frec
vență mulțumitoare, alte 
spectacole sînt „flori rare" 
(în actualul sezon numă
rătoarea s-ar opri la cifra 
doi). Interiorul grădinii 
ne oferă o mostră de felul 
cum... nu trebuie gospodă
rită o construcție : morma
ne de gunoi la intrare, bănci 
neîngrijite etc. Oare aici 
investițiile inițiale nu s-au 
făcut cu scopul de a oferi 
celor veniți la odihnă o ac
tivitate culturală bogată, 
variată 7 De ce s-au chel
tuit sute de mii de lei dacă 
acum grădina nu este folo
sită decît parțial 7 La fel 
e situația din municipiul 
TÎRGU-MUREȘ, unde tea
trul de vară de pe platoul 
Cornești, ridicat cu cîțiva 
ani în urmă, a devenit real
mente un loc al nimănuj, 
nefiind folosit „din cauza 
distanței" (de fapt, moti
vul este altul : publicul ca 
și interpreții s-au plictisit 
de defecțiunile frecvente 
ale luminii, microfonului, 
prizelor, scenei etc.), iar

care lasă să se depre- 
o bază materială 
s-au investit 
importante sume

Anotimpurile 
ploile și 
pun amprenta 
și, nu peste multă 

reparațiile vor costa

în 
ini- 

de 
trec, 

zăpezi- 
de

noul teatru de vară din cen
trul orașului stă mai mult 
gol, în așteptarea progra
mării spectacolelor diferi
telor instituții artistice.

. Să presupunem însă că 
toate aceste dificultăți de 
gospodărire și programare 
ar fi fost depășite. Ce sur
prize îl așteaptă pe cel care 
și-a cumpărat biletul de in
trare și a pășit în grădina 
de vară 7 în general, plă
cute. Atmosfera civilizată, 
grija pentru ca toți cei pre
zenți să se simtă bine con
stituie „invitații" de care 
publicul ține seama. Și a- 
fluența la spectacolele în 
aer liber nu contenește. Nu 
însă peste tot gazdele sint 
la înălțime.

— Pe litoral — ne decla
ră Jean Ionescu, directo
rul agenției O.S.T.A-CONS- 
TANȚA — grădinile de 
spectacol sînt la un nivel 
de amenajare pe care nu-1 
putem califica satisfăcător. 
Cu excepția teatrului de 
vară de la Mamaia, cele
lalte scene estivale — și 
mă gîndesc la cele din Efo
rie Nord și Sud, Techir- 
ghiol, Neptun — sînt im
proprii montării unor spec
tacole. Rezultatul 7 Se re
curge la fel de fel de im
provizații de moment, a 
căror consecință este depre
cierea montării, implicit a 
spectacolului ; se renunță 
la o parte din decoruri, la 
o parte din figurație, la ba
let în spectacolele de estra
dă, la perechi de dansatori 
în ansamblurile folclorice.

în plus, băncile de lemn 
sînt incomode, fără spătar, 
muzica de la restaurantele 
din apropiere împiedică au
diția, scenele sînt insufi
cient luminate, microfoane
le sînt neinteligibile sau nu 
merg deloc etc. Teatrul de 
vară din stațiunea Jupiter 
— ridicat nu cu multă vre
me în urmă — este inutili
zabil, deoarece cei ce l-au 
proiectat i-au prevăzut o 
scenă extrem de îngustă, 
care nu permite montarea 
unor decoruri, amplasarea 
instalațiilor de iluminare și 
de sonorizare etc.

Mai poate fi vorba în a- 
ceste condiții de capacita
tea spectacolului în aer li
ber de a contura o atmos-

feră care să faciliteze re
ceptarea actului artistic așa 
cum sunau promisiunile 
inițiale 7

De fapt, dacă ne-am re
feri strict la promisiuni, ele 
nu au fost respectate nici 
în ce privește asigurarea 
condițiilor tehnice normale 
pentru desfășurarea specta
colelor. In Capitală, cu pu
ține excepții, grădinile de 
vară prezintă — din acest 
punct de vedere — evidente 
lacune. La patinoarul „23 
August", ca și la grădina 
„Herăstrău", cu prilejul celor 
două spectacole de revistă 
din zilele de 12 și respectiv 
15 iulie a.c. sonorizarea a 
fost atît de defectuoasă îneît 
dialogul actor-public prac
tic nu a existat. La „Are
nele Romane" în aceste zile 
Teatrul „Bulandra" prezin
tă piesa „Puricele in ure
che". Și din nou sonoriza
rea ridică probleme.

— Am montat o serie de 
difuzoare suplimentare, am 
îmbunătățit amplificarea cu 
mijloace tehnice proprii — 
ne oferă amănunte I. Leu, 
organizatorul de spectacole 
al teatrului. Dar cînd vom 
termina seria reprezenta
țiilor ne vom strînge „zes
trea tehnică", iar cei ce vor 
veni după noi se vor găsi 
din nou în impas.

Spectacolele în aer liber 
atrag un public extrem de 
numeros. Mii de oameni 
sînt prezenți în fiecare sea
ră Ia manifestările'culturale 
estivale. Și tocmai de a- 
ceea nu se poate admite nici 
un rabat la calitatea și 
condițiile în care se desfă
șoară aceste spectacole, se 
cere onorat interesul gene
ral al publicului față de a- 
semenea manifestări. Măsu
rile pot fi luate operativ 
pentru că ne aflăm abia la 
jumătatea stagiunii estiyale. 
Spectacolul în aer liber re
clamă un sprijin atent și 
substanțial din partea con
siliilor populare județene 
pentru ca măsurile organi
zatorice, o dată luate, să de
termine revirimentul de an
samblu al stagiunilor esti
vale următoare.
Radu CONSTANTINESCU, 
Radu APOSTOL 
Gheorghe CÎRSTEA 
Lorand DEAKI

Ample manifestări
cultural-artistice

în întîmpinarea celei de-a 50-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român. Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, în colaborare cu 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Comitetul 

’ Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și alte organizații de 
masă și obștești organizează, în 
scopul dezvoltării și îmbogățirii 
continue a activității cultural- 
artistice de amatori, următoarele 
manifestări cu caracter național: 
Concursul de creație „Vasile A- 
lecsandri" pentru piese înir-un 
act, Concursul de creație „Ion 
Vidu" pentru cîntece de masă — 
ediția 1970, întrecerea pe plan 
republican a brigăzilor artistice 
de agitație de la orașe și sate șl 
Festivalul național al cineaștilor 
amatori — ediția a II-a.

Concursurile, deschise
scriitorilor și compozitorilor, cît 
și oricăror persoane cu aptitu
dini în domeniul creației drama
tice și muzicale, au menirea să 
stimuleze realizarea unor lucrări 
valoroase din punct de vedere 
artistic și educativ, inspirate din 
lupta partidului pentru eliberare 
socială și națională, pentru edi
ficarea noii orînduiri, din reali
tățile contemporane ale patriei, 
din viața și munca făuritorilor 
socialismului. Lucrările pentru 
ambele concursuri se primesc pe 
adresa Casei centrale a creației 
populare din București, pînă la 1 
decembrie 1970.

O altă amplă manifestare o va 
constitui întrecerea brigăzilor ar
tistice de agitație de la orașe și 
sate care se va desfășura în două

atît

faze : etapa de masă (august- 
deoembrie 1970) și etapa compe- 
tițională (ianuarie-aprilie 1971). 
Abordând ân programele lor o 
tematică strîns legată de speci
ficul locului de producție, de 
problemele pe care le ridică ac
tivitatea coleotivelor de muncă 
respective, brigăzile artistice de 
agitație participante la întrecere 
vor contribui la promovarea ati
tudinii înaintate față de muncă 
și colectivitate, la formarea unei 
puternice opinii de masă împo
triva manifestărilor retrograde.

De asemenea, între 30 septem
brie 1970—31 martie 1971, in ca
drul celui de-al II-lea Festival 
național al cineaștilor amatori, 
membrii cinecluburilor și creato
rii individuali vor avea posibili
tatea să prezinte reportaje și an
chete cinematografice, filme teh- 
niico-științifice, filme documen
tare și dooumentar-artistice, cu 
caracter instructiv-didactic, de 
protecție a muncii, turistice, 
sportive, filme artistice și de a- 
nimație, realizate în perioada 
1969—1970 și care nu au mai par
ticipat la alte manifestări simi
lare. Festivalul urmărește să o- 
rienteze preocupările cineaștilor 
amatori spre abordarea unei te
matici majore, evocînd momente 
importante din istoria poporului 
român, a Partidului Comunist 
Român, momente oglindind suc
cesele construcției socialiste din 
țara noastră, profilul omului 
contemporan, aspecte inedite ale 
activităților din industrie, agri
cultură, știință și artă.

(Agerpres)

cronica filmului „PAN
WOLODYJOWSKI"
Literatura istorică a Iul Henrik 

Sienkiewicz i-a inspirat și continuă 
să-i inspire pe cineaștii polonezi în 
creația unor filme de amploare e- 
pică. După „Cavalerii teutoni", rea
lizat cu cîțiva ani în urmă de Ale
xander Ford, iată transpus pe ecran 
un alt binecunoscut roman al scrii
torului, „Pan Wolodyjowski". Sien
kiewicz — precum la noi Mihail Sa- 
doveanu sau in Scoția, Walter Scott 
— a evocat în creația sa multe pa
gini reprezentative ale Istoriei țării 
sale și era firesc ca filmul polonez 
să apeleze Ia vasta sa operă, în ten
tativa de a reconstitui pe ecran ima
ginea unor secole eroice sau a unor 
figuri istorice intrate în legendă. Ci
nematograful polonez și-a creat, de 
altfel, o bună reputație pe terenul 
filmelor istorice și este suficient să 
reamintim cititorilor opere precum 
„Faraonul" (adaptare a unui roman 
de Prus, semnată Kavalerowicz). sau 
filmul Iul Andrej Wajda, „Cenușa", 
pentru a ilustra nivelul artistic la 
care au ajuns anumite realizări fil- 
mice poloneze cu subiect istoric.

în „Pan Wolodyjowski" este evo
cată pe ecran o epocă agitată din is
toria Poloniei, din a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea, perioadă în 
care — după abdicarea ultimului su
veran al dinastiei de Wasa, Jean Ca- 
zimir — regatul polon a avut de în
fruntat, în lupte crîncene. numeroa
se atacuri otomane și tătare. Sien
kiewicz a plasat pe fundalul acelor 
ani frămîntați figura fictivă a colo
nelului Wolodyjowski, de numele că
ruia a legat numeroase victorii îm
potriva cotropitorilor (precum aceea 
din noiembrie 1673) și i-a întocmit o 
biografie romanțată, bogată în ele
mente senzaționale, menită să trans
mită, peste generații, pilda unor fap
te de bravură intrate în legendă. Fil
mul urmează fidel firul cărții, se- 
lectînd, firește, doar anumite mo
mente, caracteristice pentru destinul 
personajului, și respeotînd totodată 
spiritul cărții, „cel mai puțin răz
boinic roman" al trilogiei pe care 
Sienkiewicz a consacrat-o secolului 
al XVII-lea.

Scenariștii Jerzy Lutowski și Jerzy 
Hoffman au acordat atenție deose
bită personajelor lui Sienkiewicz, 
produsul unor atente observații a 
realității ; galeria tipologică a fil
mului se impune, astfel, prin veri
dicitate și diversitate. în afara e- 
roului titular (pentru interpretarea 
căruia Tadeusz Lomnicki a fost dis
tins cu medalie de 'Argint la Festiva
lul de la Moscova), reținem figura

picarescă de aventurier, băutor, zur
bagiu a lui Zagloba — pe care unii 
comentatori îl compară pe bună 
dreptate cu Falstaff — interpretat cu 
mult umor de Mieczyslaw Pawlikow- 
ski, precum și personajele interpree 
tate de Daniel Olbrychski, Magdale
na Zawadzka, Barbara Brylska.

Poate părea surprinzător faptul că 
acest film istoric de anvergură poar
tă semnătura regizorului Jerzy 
Hoffman, cunoscut publicului nostru 
printr-o comedie spumoasă și dezin
voltă, „Gangsteri și filantropi". Sal
tul de la comedia de actualitate — 
pe teritoriile căreia Hoffman a de
monstrat reale aptitudini, satirice — 
spre filmul istoric de mare montare 
este, intr-adevăr, de natură să in
trige, dar regizorul polonez se a- 
firmă și în acest domeniu, făcînd do
vada unor calități profesionale com
plexe. Chiar dacă ritmul filmului În
registrează scăderi de tensiune și 
chiar dacă secvențele expozitive o- 
cupă un loc cam mare in economia 
peliculei, „Pan Wolodyjowski" se 
impune printre cele mai reprezenta
tive creații de inspirație istorică ale 
cinematografiei poloneze, fiind com
parabil — pe picior de egalitate — 
cu cealaltă ecranizare după Sienkie
wicz, „Cavalerii teutoni". Acordind o 
atenție deosebită scenelor de masă, 
cu o impresionantă figurație, regizo
rul izbutește cîteva memorabile fres
ce cinematografice care, și datorită 
operatorului Jerzy Lipman, impun 
îndeosebi prin virtuți plastice. Ase
diul cetătii apărate de colonelul Wo
lodyjowski dinspre finalul filmului, 
asalt desfășurat sub un cer apăsă
tor de nori plumburii, constituie u- 
nul dintre momentele cele mal di
namice ale peliculei, reconstituirea 
cinematografică a bătăliei înscriin- 
du-se printre paginile reprezentative 
ale genului. Jerzy Hoffman prospec
tează nuantnt psihologia personaje
lor, respectând încă o dată spiritul lui 
Sienkiewicz, acea plasticitate remar
cabilă a figurilor ; minuția recuzitei 
stă alături de larga viziune a an
samblului și de arta compoziției.

Spectacolul de gală cu „Pan Wo
lodyjowski" — organizat în cadrul 
manifestărilor consaorate aniversării 
eliberării Poloniei — ne-a oferit, deci, 
o prestigioasă ecranizare cinemato
grafică a cărei prezență, în conti
nuare, pe eoranele noastre constituie 
o invitație convingătoare pentru 
spectatori.

Călin CALIMAN
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PROGRAMUL I

emisiune

17.30 Emisiune în limba maghiară. 
18,00 Mult e dulce și frumoasă —

Emisiune de conf. dr. Sorin 
Stati.

18.30 Atletism : U.R.S.S. — S.U.A. 
Transmisiune de la Lenin
grad. Comentatori : Cristian 
Țopescu și Nicolae Mără- 
șescu.

19,20 „1001 de seri" 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Filmul serial „Trei prieteni" 

(V) : „Hoții de cupru".
20.30 Al VI-lea Festival național 

de folclor : Aveți legătura cu 
litoralul. In program : soli ai 
artei populare din județul 
Satu-Mare.

20,50 Teatru scurt : „Rîpa albas
tră" de Leonida Teodorescu. 
In distribuție : Sandu Sticla-

21,45

22,15
22,25
22,40

22,55
23,05

ru, Ștefan Iordache, Se
bastian Papaiani.
Anchetă TV : „Nu trebuia să 
se întîmple".
Anunțuri — publicitate. 
Poșta TV.
Din carnetul cu amintiri al 
„Cerbului de aur“ : Repetiție 
cu Juliette Greco.
Telejurnalul de noapte.

x.* v-fc. progra—închiderea emisiunii 
mului I.

PROGRAMUL II

20,00

20,50
21,20

I

„Inedit" : Spectacol 
zică și coregrafie în 
ră pe micul ecran, 
concursul : Emilia Petrescu, 
Viorica Cortez-Guguianu, A- 
lexandru Hrisanide, Elena Si- 
mionescu, Ruxandra Vlad, 
Stana Olteanu, Daniela Voi- 
cu, un grup de balerini de la 
Opera română, orchestra și 
corul de studio ale Conser
vatorului „Clprian Porumbes- 
cu“. Prezintă Vasile Donose. 
Actualități literare.
Film serial : „Rocambole". 
Reluarea episodului IX. 
închiderea emisiunii progra
mului II.

de mu- 
?«remie- 
și dau

J
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I
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FAPTUL!
Întîlnirea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

Cocteil cu prilejul 
sărbătorii naționale

viața internațională

DIVERS
cu tovarășul Carlo Galluzzi

9
Miercuri, tovarășul Paul Nicule3- 

cu-Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu tovarășul Carlo Galluzzi, 
membru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, care își petrece 
concediul în țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească, în 
spiritul relațiilor de colaborare și 
solidaritate tovărășească existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian.

a Republicii Populare Polone

Intr-o bună zi, Dumitru Jurcă, 
din comuna Gura Riului (Sibiu), 
s-a dus la tăbăcăria din oraș cu 
mai multe ■ piei de căprioară, 
pentru argăsire. Faptul a atras 
atenția celor de la cooperativă. 
Vî.natul căpriorilor era prohibit, 
iar pieile păreau proaspete. Au 
fost sesizate organele de resort 
și acestea au efectuat o perche
ziție la domiciliul „vînătorului". 
Nu se înșelaseră. împreună cu 
consăteanul său Nicolae Ciortea, 
Dumitru Jurcă efectuase mai 
multe „expediții" cinegetice ile
gale, în urma cărora „dobîndise" 
opt căprioare. Drept pentru care 
filiala județeană a vinătorilor 
le-a aplicat o amendă „să-i us
ture" — 30 000 lei. Prin urmare 
sînt buni de plată. Acum să-i 
vedem... ce le poate pielea !

0 delegație română a plecat la Havana 
pentru a participa la festivitățile cu prilejul celei 

de-a XVII-a aniversări a insurecției naționale cubaneze
» »

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Polone, ambasa
dorul acestei țări la București, Jaro
mir Ocheduszko, a oferit, miercuri 
după-amiază, un cocteil.

Au participat tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Va- 
sile Vîlcu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Agachi și Dan Enăchescu,

miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat, conducători ai unor 
instituții centrale 1 și organizații 
obștești, academicieni, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

în seara aceleiași zile, ambasa
dorul R. P. Polone la București a 
rostit o cuvîntare la posturile noas
tre de televiziune. (Agerpres)

Cronica zilei

Antidot
necesar

Se știe că salariațli care mun
cesc în mediu prăfos, primesc 
ca antidot, zilnic, lapte proaspăt. 
Este și cazul muncitorilor de la 
Fabrica de ciment din Bicaz. A- 
dică ar trebui să fie. Dar ade
seori, laptele livrat fabricii de 
către I.C.I.L. Piatra Neamț este 
acrit sau brînzit, aceasta deoa
rece autocisternele nu sînt bine 
spălate. Din această cauză, con
ducerea fabricii a refuzat, în re
petate rînduri, să primească 
laptele. Dar I.C.I.L. își trimite 
mai departe cisternele cu lapte 
acrit, iar delegații vin tiptil, 41 
lasă și o iau la fugă. Le este ru
șine să semneze pînă și actele de 
predare-primire. Ba de mai mul
te ori acești delegați au semnat 
în fals- actele de predare. Ce-i de 
făcut ? Rămîne, în concluzie, să 
se găsească de urgență un anti
dot pentru lipsa de răspundere 
de la I.C.I.L. Piatra Neamț.

Nu faceți pe 
specialiștii

Vaslle Tămaș din Tăuți — 
Măgherăuși, comună aparțină
toare de municipiul Baia Mare, 
s-a urcat pe casă să-și monteze 
o antenă de televizor. Ca un 
bun vecin, Iosif Feher a venit 
să-l ajute. Dar, in timp ce în
tindea un cablu metalic de an
corare a antenei, a fost elec
trocutat. Cu toate îngrijirile a- 
cordate, el și-a pierdut viața. 
Cauza accidentului ? Nerespec- 
tarea (mai corect spus — necu
noașterea) normelor de montare 
a instalațiilor electrice. In acel 
moment, televizorul era cuplat 
la curentul electric, iar antena 
s-a aflat în contact cu cadrul 
metalic al televizorului. Dacă ar 
fi fost solicitat un specialist...

Festina 
lente

Pripeala nu este un sfetnic bun 
in soluționarea pricinilor legate 
de administrarea valorilor ma
teriale. Aceasta nu înseamnă că 
se poate admite tărăgănarea 
lor. A trecut mai bine de un an 
de cînd, în urma unor revizii 
efectuate la 11 gestiuni din ca
drul Oficiului nr. 3 de legume 
si fructe din București, au fost 
descoperite prejudicii variind 
între 10 000 și 173 000 lei. Era de 
așteptat ca oficiul să întreprin
dă imediat măsurile necesare 
pentru descoperirea vinovaților 
și recuperarea prejudiciilor. In 
loc de aceasta însă, dosarele 
respective au fost (bine ar fi să 
se afle de către cine și mai 
ales de ce) ,.,uitate“ într-un ser
tar și... uitate au rămas pînă 
în ziua de astăzi. Cum se ex
plică o atare lipsă de grijă față 
de recuperarea unor pagube a- 
duse avutului obștesc ? O an
chetă grabnică și temeinică a- 
supra cazului e necesară, iar 

o pedeapsă
supra cazului e 
pentru vinovați 
drastică.

Unde-i cauți
si unde-i
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găsești
Recent, lucrători 

râtului de miliție ; 
Ilfov au identificat 
cători auto (190 șoferi și 124 de 
tractoriști) care parcau la do
miciliile lor mijloace auto și 
tractoare (deosebit de necesare 
acum, în timpul lucrărilor agri
cole), sau se abăteau de la iti- 
nerariile prevăzute în foaia de 
parcurs, efectuînd curse în in
teres personal. Un număr de 83 
conducători auto au fost sur
prinși efectuînd diferite trans
porturi ilegale de mărfuri, ma
teriale de construcții și persoa
ne. Cei găsiți în culpă au pri
mit sancțiunile de rigoare, 
au de spus 
celor 
care 
misă 
tici ?

ai Inspecto- 
al județului 
t 314 condu-

Ce 
însă conducătorii 

66 de unități economice, 
înlesnesc, printr-o 'neper- 
îngăduință, astfel de prac-

de :Rubrică redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Economia Uniunii Sovietice 

in primul semestru al anului 1970 ,

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist și a Guvernului 
Revoluționar din Cuba o delegație 
română, formată din tovarășii Bu
jor Almășan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei miniere 
și geologiei, Constantin Mitea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a ple
cat miercuri la amiază la Havana 
pentru a participa la festivitățile 
care vor avea loc cu ocazia celei

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI

Al PARTIDULUI POPULAR 
REVOLUȚIONAR MONGOL

I

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație de activiști ai 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, condusă de D. Terenpil, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.P.R. 
Mongol, \care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

La sosire, pe Aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Lucian Drăguț, secretar ge
neral al Consiliului Economic, de ac
tiviști de partid.

Au fost de față Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de-a XVII-a aniversări a insurecției 
naționale cubaneze.

Pe Aeroportul București-Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Dan Enăchescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul sănătății, 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Era de față Jesus Guerrero, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și călduroasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin. Vintul a suflat 
slab pină la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 22 de 
grade la Mangalia și 32 de grade la 
Viziru.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 iulie. In țară : vreme 
călduroasă și în general frumoasă, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil. In nord- 
vestul țării si zona de munte, către 
sfirșitul intervalului, ploile vor de
veni mai frecvente. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 10 și 20 de grade, iar ma
ximele între 24 și 34 de grade, local 
mai ridicate. In București : vreme 
călduroasă și în general frumoasă, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil către sfîrși- 
tul intervalului, devenind favorabil 
aversei de ploaie. Temperatura se 
menține ridicată.

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă , de fe
licitare lui Luis Maria de Pablo 
Pardo, cu prilejul numirii acestuia în 
funcția de ministru al relațiilor ex
terne și cultelor al Republicii Argen
tina.

în telegrama de răspuns, noul mi
nistru argentinean al relațiilor exter
ne a mulțumit pentru felicitările pri
mite.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministrului afa
cerilor externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, o telegramă de 
felicitare cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația de activiști ai 
A.R.L.U.S., condusă de prof. univ. A- 
lexandru Roșea, membru în Consiliul 
General A.R.L.U.S., care a făcut o 
vizită de schimb de experiență în 
U.R.S.S., la invitația Asociației de 
prietenie șovieto-române. La sosire, 
pe Aeroportul „București-Otopeni“, 
erau prezenți Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., precum și membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

aniversării eliberării Poloniei, la 
Constanța a avut loc, miercuri seara, 
deschiderea „Zilelor filmului polo
nez", care se desfășoară între 22 și 
24 iulie la Cinematograful popular 
din localitate. înaintea spectacolului 
inaugural, Jean Badea, președintele 
Comitetului municipal Constanța pen
tru cultură și artă, a vorbit des
pre creația cinematografică din 
țara prietenă și a prezentat publi
cului pe Zulia Wybranowska și

Mieszyslaw Pawlikowski, membri ai 
delegației de cineaști polonezi pre
zentă în țara noastră cu acest prilej. 
A fost vizionat apoi filmul „Pan Wo- 
lodyjowski".

★
Oaspeții de peste hotare sosiți în 

țara noastră pentru a participa la 
Conferința internațională „Educația 
copilului" au vizitat miercuri orașul 
și județul Brașov. Au fost vizitate 
tabăra de la Timișul de Sus, unde își 
petrec vacanța de vară sute de copii, 
tabăra de corturi de la Grupul șco
lar C.F.R. — Poiana Brașov, precum 
și monumente istorice din Brașov. 
De asemenea reprezentanții organi
zațiilor internaționale și națibnale de 
copii și tineret au avut o întîlnire cu 
reprezentanți ai conducerii consiliu
lui județean al pionierilor din loca
litate.

(Agerpres)

Sute de participant 
cîștigă autoturisme 

la Loz in plic
Jucînd la Loz în plic puteți 

cîștiga autoturisme Dacia 
1 100, Moskvioi 408, Skoda 
1 000 MB, Fiat 850 și Trabant 
601, precum și premii în bani 
de 20 000, 10 000, 5 000, 2 000 
lei ș.a.
Oriunde vă aflați jucați la 

Loz în plic.

MOSCOVĂ 22 (Agerpres). — Ia 
Moscova a fost dat publicității co
municatul Direcției centrale de sta
tistică a U.R.S.S. cu privire la rea
lizarea planului economiei naționale 
în primul semestru al anului în curs, 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului precedent, produc
ția industrială a înregistrat un spor 
de 8,5 la sută. Cea mai intensă dez
voltare au cunoscut-o construcțiile 
de mașini și industria de prelucrare 
a metalelor — 11 la sută, industriile 
chimică și petrochimică — 12 la sută. 
Toate republicile unionale sovietice 
au depășit planul producției industri
ale. In primul semestru al anului, 
s-au produs 363 miliarde kWh ener
gie electrică, 172 milioane tone pe
trol, 42,3 milioane tone fontă și 57,1 
milioane tone oțel, 445 000 automo
bile.

Volumul comerțului exterior al

U.R.S.S. în primele șase luni s-a 
ridicat la 10,5 miliarde ruble, înregis- 
trind o creștere de 12 la sută față de 
prima jumătate a anului 1969.

Se relevă că 88 la sută din sporul 
producției a fost realizat prin ridi
carea productivității muncii, care a 
crescut cu 7,5 la sută.

în agricultură, suprafețele cultivate 
se ridică în prezent la 206,3 milioane 
hectare, peste jumătate din acestea 
fiind sejnănate cu cereale. A crescut, 
de asemenea, șeptelul. Agricultura a 
continuat să beneficieze de noi dotări 
cu tehnică modernă. Ample lucrări 
au fost realizate în domeniul iriga
țiilor și ameliorărilor funciare.

Direcția centrală de statistică in
formează, de asemenea, că la 1 iulie 
populația U.R.S.S. era de 242,8 mili
oane persoane. f .
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ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

1. U.T.A. 2. Rapid 3. Steaua
• CRIȘUL N A MAI PUTUT EVITA RETROGRADAREA • OBLEMENCO GOLGETER
încă o dată, U.T.A. CAMPIOANA, 

și toate felicitările de rigoare. Titlul 
l-au ciștigat arădenii pe terenurile 
de joc, deci în mod meritat și incon
testabil, la fel ca anul trecut. Rapid, 
vicecampioană, Steaua pe cea de-a 
treia treaptă. Singura surpriză a cla
samentului ediției 1969—1970 a cam
pionatului : Dinamo București — 
abia pe locul al V-lea, în urma Uni
versității Craiova...

După cum era de prevăzut, lupta 
a patru echipe pentru evitarea re
trogradării a monopolizat interesul 
amatorilor de fotbal în această eta
pă. Cu ajutorul televizoarelor și al 
tranzistoarelor au fost urmărite, a- 
proape minut cu minut, desfășurările 
meciurilor de la București (Steaua— 
Crișul), Iași, Cluj și Brașov. Calculul 
indica drept cea mai periclitată for
mație pe Crișul. In pauzele meciuri
lor, prevederile se împliniseră. Gaz
dele conduceau peste tot, 1—0 la 
București, Iași, Cluj, 2—1 la Brașov. 
Crișul era eliminată din prima divi
zie de fotbal.

însă iată ca, după timpul de odih
nă, pronosticurile au început să se 
clatine, unul după altul. La Cluj, 
egala Farul (iar C.F.R. era serios a- 
menințată), la Iași egala U.T.A. (iar 
Politehnica vedea reapărînd dea
supra capului sabia lui Damocles), 
Petrolul însăși era pusă în pericol.

Acestea toate se petreceau fiindcă 
la București, Crișul răspunsese prin- 
tr-un gol, acelui punct înscris de ex- 
orădeanul Vigu, repunînd astfel sub 
semnul incertitudinii întreaga situa

ție a celor trei „contracandidata" la 
retrogradare. Chiar după ce se știa 
că Politehnica jk-învins pe U.T.A., 
grație unui gol marcat» în penultimul 
minut de bucureșteanul Marica, 
chiar după ce devenise evident că 
și Petrolul scăpase de grijă, fiindcă 
orădenii terminaseră la egalitate cu 
Steaua, „suspensul" a persistat pînă 
in ultima clipă a disputării meciului 
de la Cluj. Dacă Farul reușea să în
scrie golul victoriei, atunci C.F.R., 
rămasă la egalitate de puncte cu 
Crișul. ar fi retrogradat în divizia 
secundă ! Pînă la urmă, alarma s-a 
dovedit falsă iar Crișul, iarăși, con
form calculului, nu s-a mai putut 
menține în categoria primă. Le do
rim atit orădenilor cît și tirgumure- 
șenilor să găsească forțele fotbalisti
ce necesare, astfel’ ca la anul să re
vină pe cîmpurile de joc ale primei 
divizii naționale.

Mai mult, ce am putea spune des
pre rezultatele ultimei etape ? Că 
s-a jucat același fotbal care-1 cunoaș
tem 7 Sau că jucătorul Gerghely, pro
movat cu rapiditate, a marcat trei 
puncte, în timp ce despre celălalt 
talentat internațional, Helvei nu se 
mai aude nici o veste bună ? E pre
ferabil să încheiem prin cîteva vorbe 
despre cei doi tunari ai campionatu
lui, Oblemenco și Dobrin care s-au 
întrecut așa cum se cuvine, bombar- 
dînd porțile și mareînd goluri. Se 
știe, a învins în acest clasament, 
încă puțin luat în seamă, craioveanul 
Oblemenco.

Valeria MIRONESCU

Dacă n-ar fi fost acest gol... (Vigu înscrie în poarta Crișului I)
Foto : M. Cioc

UN MECI AL DUELULUI DINTRE TUNARI
F. C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (1-1)

PITEȘTI (prin telefon). — Duelul 
dintre Oblemenco și Dobrin pentru 
desemnarea golgeterului actualei e- 
diții a campionatului categoriei A a 
atras in tribunele stadionului „1 
Mai" din Pitești peste 15 000 de spec
tatori. Dar partida nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor. Toate mingiile 
i-au căutat pe Dobrin sau, respectiv, 
pe Oblemenco care însă au fost 
foarte sever marcați, astfel că spec

tacolul fotbalistic a avut de suferit. 
Cele două goluri ale întîlnirii au 
fost înscrise, totuși, de Dobrin pen
tru F.C. Argeș care a reluat din vote 
o pasă trimisă de Jercan, iar egala- 
rea a provocat-o Oblemenco care, 
servit de Martinovici, a trecut de 
Barbu și de Olteanu și de la 30 m. 
a șutat puternic in colțul sting al 
porții.

Petre RADULESCU

REZULTATE TEHNICE
STEAUA — CRIȘUL : 1—1 (1—0). Au marcat : Vigu (min. 40) și, res

pectiv, Kun II pentru Crișul.
POLITEHNICA IAȘI — U.T.A. : 2—1 (1—0). Au marcat : Moldoveanu 

(min. 7) și Marica (min. 89). Pentru arădeni a înscris : Sima (min. 81).
STEAGUL ROȘU — PETROLUL : 4—3 (2—1). Au marcat : Gergeiy 

(min. 6, 16 șl 85), Necula (min. 75), și, respectiv, Cringașu (min. 11 și 59) 
și Iuhasz (min. 89) pentru Petrolul.

C.F.R. — FARUL : 1—1 (1—0). Au marcat : O. Ionescu (min. 39) și 
Tufan (min. 72). Soos a ratat o lovitură de la 11 m.

RAPID — DINAMO BACĂU : 1—0 (1—0). A marcat : Neagu (min. 21 
din 11 m).

F. C. ARGEȘ — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 1—1 (1—1). Au mar
cat : Dobrin (min. 36) și Oblemenco (min. 39).

A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO BUCUREȘTI : 2—0 (0—0). A mar
cat : Fazekas (min. 80 și 85).

JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 1—0.

CLASAMENTUL FINAL
U.T.A. 30 18 3 9 54—42 39
RAPID 30 14 9 7 39—31 37
STEAUA 30 14 6 10 56—37 34
UNIVERSITATEA CRAIOVA 30 13 7 10 40—37 33
DINAMO BUCUREȘTI 30 14 4 12 51—41 32
FARUL 30 13 6 11 45—40 32
JIUL 30 14 4 12 37—37 32
STEAGUL ROȘU 30 12 6 12 38—41 30
DINAMO BACĂU 30 10 10 10 37—42 30
F. C. ARGEȘ 30 11 7 12 51—47 29
UNIVERSITATEA CLUJ 30 9 10 11 40—37 28
POLITEHNICA IAȘI 30 12 3 15 37—39 27
PETROLUL 30 10 7 13 36—42 27
C.F.R. CLUJ 30 10 7 13 29—45 27
CRIȘUL 30 10 6 14 38—44 26
A.S.A. TG. MUREȘ 30 5 7 18 23—49 17

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
1. OBLEMENCO : 19 goluri — 3 din 11 m.
2. DOBRIN : 18 goluri — 3 din Hm.
3. TĂTARU. NEAGU : 16 goluri — 1 din 11 m.

Ce 6/ne e in Divizia A...
C. F. R. CLUJ -

CLUJ (prin telefon). — Jocul în
cepe cu o „lovitură de adio" execu
tată de Vasile Alexandru, vechi slu
jitor al fotbalului care a părăsit te
renul aplaudat și cu buchete de flori 
în brațe. în prima repriză ar fi 
de remarcat doar golul frumos înscris 
de localnici prm O. Ionescu cu capul 
in min. 39 la o splendidă centrare a 
lui Sod. în rest, ceferiștii acționează 
crispat, iar constănțenii nu strălucesc 
nici ei.

în repriza secundă ceferiștii in
sistă la început mai mult, domină 
teritorial dar nu reușesc să-și mă
rească avantajul. „Marinarii" orga
nizează și ei cîteva acțiuni pericu
loase dintre care cea din min. 72 se 
soldează cu golul egalizator marcat 
impecabil de Tufan.

Frica de înfringere sau chiar da

FARUL 1-1 (1-0)
egalitate (care putea fi tot atît de 
păgubitoare, in funcție de rezultatele 
de la București sau Iași) pune stăpî- 
nire pe echipa clujeană. Punctul cul
minant este atins in min. 80 cînd 
Cojocaru, singur cu portarul, este 
faultat, iar arbitrul Limona dictează 
lovitura de la 11 metri. Pentru 
C.F.R. era un tel de hotar dintre A 
și B ! Și răspunderea trecerii aces
tui hotar l-a revenit Iul Soos. Șutul 
lui, tras cu „adresă" îndoielnică este 
însă apărat de Ștefănescu. Acum to
tul depinde de celelalte rezultate, 
mai ales de acela de la București.

După cum se știe, pină la urmă 
ele au fost favorabile clujenilor. Uf ! 
Ce bine e in divizia A...

Al. MUREȘAN
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lucrează
cu întreaga capacitate

Cu numai două zile 
înaintea sărbătorii na
ționale a Republicii A- 
rabe Unite — a 18-a 
aniversare a revoluției 
de la 23 iulie 1952 — 
constructorii Barajului 
înalt de la Assuan au 
obținut un important 
succes : marți, o dată 

zcu intrarea în func
țiune a celei de-a 12-a 
turbine, hidrocentrala 
a început să lucreze 
cu intreaga sa capaci
tate. Evenimentul, aș
teptat 
interes 
țării, 
cat 
tr-iin cadru festiv. La 
adunarea populară 
care a avut loc cu a- 
cest prilej au luat par
te ministrul energiei 
electrice și al bara
jului înalt, Sedky So- 
liman, mii de munci
tori și tehnicieni.

Ce înseamnă, de 
fapt, Assuanul pentru 
Republica Arabă 
nită se poate 
din următoarele 
energia electrică pro
dusă de cele 12 
bine — 10 miliarde ki
lowați /oră anual — 
este de zece ori mai 
mare decît întreaga 
producție de curent 
lectric a Egiptului 
1952, consumul de 
lectricitate pe cap 
locuitor a crescut 
ultimii zece ani 
aproape • cinci 
Semnificația i

cu deosebit 
de populația 

a fost mar- 
la Assuan în-

U- 
vedea 
date :

tur-

e- 
în 
e- 
de 
în 
de

ori. 
acestor 

procente este însă și 
mai evidentă dacă se 
iau în considerare 
faptul că mii de sate 
și orașe de pe între
gul teritoriu al R.A.U. 
vor fi electrificate, că 
activitatea unui șir de 
sectoare ale industriei 
va cunoaște profunde 
transformări. Va fi 
lărgită capacitatea de 
producție a combina
tului siderurgic de la 
Heluan (în următorii 
șase ani producția sa 
va crește de la 350 000 
la 1,5 milioane tone), 
vor fi construite noi 
fabrici și uzine.

Assuanul reprezintă, 
fără îndoială, una din 
principatele realizări 
ale poporului egiptean 
în anii care au trecut 
de la revoluția de a- 
cum 18 ani, fiind 
rodul mobilizării unor 
uriașe resurse umane 
și materiale. De ridi
carea acestui gigant 
de pe Nil sînt legate 
cele mai îndrăznețe 
planuri de dezvoltare 
a economiei naționale, 
de consolidare a inde
pendenței țării.

...în mai 
cursul Nilului a 
schimbat. Pentru pri
ma dată, după zeci de 
mii de ani, el înce
pea să fie reglemen
tat potrivit voinței o- 
mului, punindu-se ca
păt capriciilor bătrî- 
nului fluviu, care au 
provocat, de-a lungul 
istoriei, cînd secetă, 
cînd inundații catas
trofale ; 
revărsărilor 
său se ridica 
la un miliard de me
tri cubi de apă pe zi, 
pentru ca în timpul 
verii să scadă la nu
mai 40 de milioane.

Ideea stăvilirii re
vărsărilor Nilului, a 
folosirii apelor sale în 
folosul omului nu este 
insă npuă. Amemme- 
het. un faraon al ve
chiului Egipt, a fost 
poate primul care 
s-a gîndit la aceas
ta atunci cînd a 
pus să se construias
că un baraj la Faium, 
pe care, mai tîrziu, 
grecii l-au denumit 
„Lacul Mauriciu". A-

1964, 
fost

în perioada 
debitul 
uneori

cesta este cel mai 
vechi baraj din lume 
și* reprezintă o lucra
re de mare artă în 
domeniul construcției.

La începutul aces
tui secol, in anul 1902, 
după studii îndelun
gate, s-a hotărît con
struirea unui mare re
zervor de apă la As
suan, cu o capacitate 
de inmagazinare de un 
miliard metri cubi de 
apă. Construcția ba
rajului a dus la for
marea unui mare lac 
artificial, in care nive
lul mediu al apei era 
de 106 metri deasupra 
celui al Mării Medite- 
rane. După numai pa
tru ani, s-a simțit 
insă .nevoia înălțării 
barajului pentru a re
ține 2,5 miliarde metri 
cubi de apă.

Lucrările de recu
perare a terenurilor 
de deșert, ca și trans
formarea treptată a 
irigației- prin bazin, în

pen- 
caiea 
cons- 
Inalt

CORESPONDENTA 
DIN CAIRO 

DE LA C. OPRICA

cea perenă, perma
nentă, a necesitat fo
losirea a 15 miliarde 
metri cubi de apă in 
plus față 
normal 
A avut 
nouă ridicare a nive
lului barajului. înma- 
gazinarea apei înce
pea de obicei in fie
care an între mijlo
cul lunilor noieniDrie 
și decembrie. Incepind 
cu luna aprilie, cînd 
apele fluviului deve
neau insuficiente pen
tru nevoile irigației, 
începea folosirea apei 
înmagazinate. Rezer
vele de apă se termi
nau spre sfirșitul lu
nii iulie.

9 ianuarie 1960 mar
chează începerea lu
crărilor de construc
ție a unuia din cele 
mai mari baraje din 
lume, denumit Barajul 
înalt (pentru a-1 deo
sebi de primul), al 
cărui volum este de 
17 ori superior marii 
piramide a lui Keops 
de la Guizeh. Con
struit din blocuri de 
granit și nisip, el are 
o lungime de 3600 
metri, din care 520 
metri reprezintă extin
deri pe cele două ma
luri ale Nilului. Lăți
mea barajului este de 
980 metri la bază și 
40 de metri la vîrf.

în momentul in ca
re cursul Nilului a fost 
deviat și apele sale au 
început să crească 
pentru a forma noul 
lac de acumulare, as
pectul fizic al regiunii 
s-a transformat. Apele 
au năvălit inundînd 
toate satele anticei 
Nubii, ai cărei locui
tori au fost evacuați și 
reinstalați pe noi tere
nuri mai sigure. In ce 
privește vestigiile an
tice din această regiu
ne, ele au putut fi re
cuperate, după cum se 
știe, datorită contribu
ției a numeroase țări 
ale lumii, printre care 
și țara noastră, care au 
conlucrat pentru sal
varea acestor comori 
inestimabile ale civili
zației omenirii.

Această 
construcție, 
realizează în colabora
re cu Uniunea Sovieti
că, va juca un rol de 
o însemnătate deosebi
tă în eforturile po-

de debitul 
al fluviului, 
loc deci o

gigantică 
care se

porului egiptean 
tru înaintarea pe 
progresului. Prin 
truirea Barajului 
se realizează nu numai
o sporire a cantității 
de energie electrică, a- 
tît de necesară dezvol
tării economiei R.A.U.. 
ci și extinderii supra
fețelor cultivate cu a- 
proximativ 600 000 hec
tare de terenuri. A- 
ceasta va face însă ne
cesară extinderea pro
ducției de îngrășămin
te chimice, fapt luat în 
considerație de autori
tățile egiptene care iau 
măsuri pentru cons
truirea unui mare nu
măr de obiective in
dustriale, adecvate. 
Alături de fabrica de 
îngrășăminte chimice 
de la Alexandria, se 
află in execuție mai 
multe proiecte pentru 
sporirea producției de 
fosfați.

Preocuparea de a 
pune în valoare resur
sele naturale este poa
te cea mai pregnantă 
în domeniul extracției 
și industrializării pe
trolului. Noi cîmpuri 
petrolifere au fost des
coperite atît în partea 
estică, mai ales în Gol
ful Suez, cit și în De
șertul occidental, unde 
cîmpurile de la El Ala- 

' mein, Marsa Matruh 
sint deja bine cunos
cute. De la o producție 
de 20 milioane tone a- 
nul trecut R.A.U. va 
ajunge la 25 milioane 
tone de petrol la sfîr- 
șitul acestui an și la 50 
milioane tone în 1975. 
în același timp se fac 
eforturi pentru valori
ficarea superioară a a- 
cestor bogății, prevă- 
zîndu-se construirea în 
anii următori a unor 
uzine petrochimice.

Poporul român, care 
și-a manifestat activ 
solidaritatea cu lupta 
de eliberare a poporu
lui egiptean de sub ju
gul imperialismului și 
colonialismului, spri
jină aspirațiile sale le
gitime și urmărește cu 
caldă simpatie efortu
rile R.A.U. pentru 
progres economic și 
social, pentru transfor
mări înnoitoare și dez
voltare de sine stătă
toare. Acordurile eco
nomice încheiate de 
țara noastră cu R.A.U., 
deschid noi perspecti
ve pentru dezvoltarea 
relațiilor economice 
româno-egiptene. cre
ează un cadru propice 
pentru dezvoltarea co
laborării economice 
fructuoase în avanta
jul ambelor țări. După 
cum se știe, România 
construiește, in colabo
rare cu R.A.U., două 
importante obiective 
industriale : la Ale
xandria— o fabrică de 
produse sodice și la 
Hamrawein — un com
plex de fosfați. Partea 
română livrează pro
iecte. mașini și utilaje 
pentru aceste între
prinderi, acordă asis
tență la luerările de 
construcții-montaj și 
pregătește specialiști e- 
gipteni pentru diferite 
ramuri ale economiei.

In această colaborare 
care cunoaște o conti- 
nuă extindere și' are 
largi perspective de 
fructuoasă dezvoltare, 
își găsesc expresie 
sentimentele de priete
nie și stimă care leagă 
popoarele celor ‘ "
țări, animate de 
ța de a dezvolta 
nuu legăturile 
ele. spre binele 
lor țări, corespunzător 
intereselor lor națio
nale. cît și intereselor 
generale ale păcii și 
progresului in lume.
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viața internațională
Stare

de urgență 
in Bolivia

GUVERNUL A ELIBERAT ZECE DE
ȚINUȚI POLITICI ÎN SCHIMBUL TEH
NICIENILOR VEST-GERMANI RĂ
PIȚI ÎN LOCALITATEA TEOPONTE

LA PAZ, 22. — Corespondentul 
Agerpres Vasile Oros transmite : 
Președintele Boliviei, Ovando Can- 
dia, a anunțat hotărîrea guvernului 
de a elibera pe cei 10 deținuți poli
tici, în schimbul punerii în libertate 
a tehnicienilor vest-germani răpiți în 
localitatea Teoponte de organizația 
clandestină „Armata de eliberare na
țională".

Situația creată de această ultimă 
răpire a determinat guvernul boli
vian să instituie starea de urgență, 
în scopul împiedicării oricăror altor 
încercări de forță. Trei dintre pro
vinciile țării au fost, de asemenea, 
puse sub controlul armatei. Măsu
rile au fost adoptate marți în cadrul 
unei reuniuni a Cabinetului de Mi
niștri bolivian.

Aceste evoluții grave au loc pe fun
dalul unei ample mișcări revendica
tive. Incepînd de marți, aproape toa
te institutele de învățămînt mediu și 
superior din Bolivia sînt paralizate 
ca urmare a grevei cadrelor didacti
ce. Acesteia i se adaugă acțiunea re
vendicativă a lucrătorilor de la căile 
ferate din departamentul Potosi, care 
a întrerupt incepînd de marți toate 
comunicațiile cu Argentina șl a afec
tat totodată transportul cositorului 
de la mine spre uzinele de prelu
crare din regiune.

EVENIMENTELE DIN INDOCHINA
® ACȚIUNI OFENSIVE ALE FORȚELOR PATRIOTICE CAM
BODGIENE Șl SUD-VIETNAMEZE
• 0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R.D. VIETNAM
• ÎNTREVEDEREA PREȘEDINTELUI NIX0N CU NOUL ȘEF 
AL DELEGAȚIEI AMERICANE
PARTITE DE LA PARIS

PNOM PENH 22 (Agerpres). — O- 
perațiunile ofensive lansate de for
țele de rezistență populară din Cam
bodgia continuă să fie 
în jurul 
în zona 
rii — 
agențiilor 
zilei de miercuri, patrioții au atacat 
fortificațiile deținute de trupele ge
neralului Lon Noi în orașul Sre 
Khlong, situat la 77 kilometri sud- 
vest de Pnom Penh, pe șoseaua na
țională nr. 4, care face legătura între 
capitala khmeră și principalul port 
cambodgian, Kompong Som. Tot în 
ultimele 24 de ore, forțele patriotice 
au supus unui puternic atac tabăra 
de antrenament a trupelor inamice, 
amplasată la Romeas, la circa 70 ki
lometri nord-vest de Pnom Penh.

SAIGON. — Din Vietnamul de sud, 
agențiile de presă anunță că detașa
mentele militare ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au declanșat pu
ternice acțiuni împotriva trupelor a- 
mericane și saigoneze în citeva re
giuni ale țării. Au fost semnalate 
lupte în apropiere de localitatea Hue, 
unde o divizie aeropurtată americană 
a înregistrat pierderi în oameni și 
materiale de luptă. De asemenea, 
forțele patriotice au atacat pozițiile 
fortificate americano-saigoneze din 
provincia Bien Hoa, la 70 de kilome-

concentrate
Pnom Penhului și 

septentrională a ță- 
transmit corespondenții 

de presă. In zorii
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CONVORBIRILE CVADRI

sud de Saigon, și în delta fluviu- 
Mekong.

SAIGON — La numai cîteva zile 
după vizita șefului regimului saigo- 
nez, generalul Thieu, în capitala 
Cambodgiei, colaborarea dintre regi
murile impopulare de la Sâigon și 
Pnom Penh capătă contururi tot mai 
precise. JJn purtător de cuvînt mili
tar saigonez a anunțat miercuri că 
„6 000 de soldați au fost trimiși în 
Cambodgia pentru a participa la o- 
perațiunile din estul Mekongului", 
adică la acțiunile de luptă împotriva 
forțelor patriotice khmere.

Totodată, din Bangkok se anunță 
că șeful actualului regim cambod
gian, generalul Lon Noi, este oas
petele oficialităților tailandeze.

HANOI. — Purtătorul de cuvînt 
Ministerului Afacerilor Externe 
R, D. Vietnam a dat publicității

NAȚIUNILE UNITE

Proiect de rezoluție privind necesitatea 
embargoului total asupra livrărilor

al 
al

, ------- ,. — ,---- .__ o
declarație în legătură cu bombarda
mentele americane efectuate la 19 și 
20 iulie asupra unor localități din 
provincia Quang Binh și din partea 
de nord a zonei demilitarizate. Gu
vernul R. D. Vietnam, se spune în 
declarație, denunță și condamnă cu 
severitate aceste acte și cere înceta
rea imediată a oricărei violări a su
veranității și securității Republicii 
Democrate Vietnam.

WASHINGTON. — Președintele 
Nixon a conferit marți la Washing
ton cu noul șef al delegației america
ne la convorbirile cvadripartite de la 
Paris în problema vietnameză, Da
vid Bruce. La întrevedere, care s-a 
desfășurat cu ușile închise, au asistat 
fostul șef interimar al delegației a- 
mericane, Philip Habib, și ambasado
rul S.U.A. la Saigon, Ellsworth Bun
ker. Casa Albă nu a furnizat nici O 
indicație în legătură cu cele discu
tate în cursul întrevederii.

Festivitățile prilejuite
de Ziua renașterii

Poloniei ■
VARȘOVIA 22 — Corespondentul 

Agerpres losif Dumitrașcu transmi
te : Ea 22 iulie, poporul polonez a 
sărbătorit cea de-a 26-a aniversare a 
Zilei renașterii Poloniei, 26 ae ani de 
viață socialistă.

in centrele voievodale au fost or
ganizate adunări festive sub egida 
Frontului Unității Poporului, in tirhp 
ce in capitală, in Sala Congresului 
din Palatul culturii și științei, a a- 
vut loc un concert festiv la care 
și-au dat concursul cunoscuți artiști 
ai scenelor varșoviene. La Monu
mentul eroului necunoscut, la Mau
soleul ostașilor sovietici și la Monu
mentul eroilor Varșoviei, precum și 
în alte locuri carte amintesc de jert
fele aduse in lupta pentru eliberarea 
țării, au fost depuse coroane de flori.

In seara zilei de 22 iulie, J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri, a oferit o recepție. La lu
mina reflectoarelor, varșovienii și-au 
dat întilnire, potrivit tradiției, la 
zeci de manifestări cultural-artistice.

Angiia. Vas blocat în estuarul Tami- 
sei ce nu poate intra în portul Lon

dra din cauza grevei docherilor
Telefoto : A.P. — Agerpres

f I ®
fi

de arme către R.S.A
NEW YORK 22 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate și-a continuat 
miercuri dezbaterile, inițiate la ce
rerea grupului statelor africane, a- 
supra violării embargoului impus li
vrărilor de armament către Republi
ca Sud-Africană.

Un grup de țări din Africa 
și Asia — Burundi, Nepal, Sierra 
Leone, Siria și Zambia — a supus

consiliului un proiect de rezoluție in 
care se cere întărirea embargoului și 
se adresează tuturor țărilor membre 
ale O.N.U. apelul de a respecta „de
plin și necondiționat" embargoul asu
pra livrărilor de arme și armament 
către R.S.A. Proiectul apreciază că 
încălcarea embargoului constituie „o 
amenințare serioasă la adresa păcii 
fi securității internaționale";

CRIZA POLITICĂ
DIN ITALIA 

ÎNTR-O NOUĂ FAZĂ

VIZITĂ DELEGAȚIEI MILITARE 

ROMÂNE IN R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 22 (Agerpres). — Dele

gația militară română, condusă de 
general-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii Socia
liste România, a vizitat muzeul me
morial al victoriei în războiul de apă
rare a patriei. Delegația a oferit cu 
acest prilej muzeului unele exponate 
care reflectă activitatea forțelor ar
mate române în domeniul pregătirii 
de luptă și politice.

Marți, delegația militară română, 
însoțită de generalul de armată O 
Jin U, șeful Statului Major General, 
a vizitat apoi casa-muzeu din locali
tatea Manghiongde, unde s-a născut 
tovarășul Kim Ir Sen. în continuare, 
membrii delegației române au fost 
oaspeții Academiei militare „Kim Ir 
Sen" din aceeași localitate. Aici a 
avut loc un miting la care au luat cu- 
vintul comandantul Academiei mili
tare și general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România ; .cu acest prilej 
s-a făcut un schimb de drapele de 
luptă.

în cursul dimineții de miercuri, la 
Prezidiul Adunării Populare Supreme 
a avut loc ceremonia conferirii de 
ordine și medalii coreene membrilor 
delegației militare române. Din în
sărcinarea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri, Kan Rian Uk, 
vicepreședinte al Prezidiului Adună
rii Populare Supreme, a inminat ge- 
neral-colonelului Ion Ioniță ordinul 
„Drapelul de stat" clasa întîi, iar 
celorlalți membri ai delegației or
dinul „Drapelul de stat" clasele a 
doua și a treia, precum și medalia 
„Meritul militar".

La ceremonie au participat gene
ral de armată Toi Hiăn, ministrul a- 
părării naționale, O Jin U, șeful Sta
tului Major General de armată, Pak 
Mun Kiu, seoretarul Prezidiului A- 
dunării Pop'ilare Supreme a R.P.D. 
Coreene, generali și ofițeri ai armatei 
populare coreene. A fost, de aseme
nea, prezent Nicolae Popa, ambasa
dorul României la Phenian.

In numele celor decorați, general
colonel Ion Ioniță a

mulțumiri pentru înaltele distincții 
primite.

Cu prilejul încheierii vizitei în 
R.P.D. Coreeană a delegației militare 
române, ambasadorul Nicolae Popa a 
oferit o recepție.

Din partea coreeană au luat parte 
membri ai Cabinetului de Miniștri, 
generali și ofițeri al armatei R.P.D. 
Coreene, reprezentanți ai organizați
ilor de masă, precum și atașați mi
litari străini acreditați în capitala 
R.P.D. Coreene.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, Ion Ioniță și Toi Hiăn au 
rostit toasturi.

adresat calde

SPANIA

din orașul GranadaI 
au declarat grevă

MADRID 22 (Agerpres). — Mun
citorii constructori din orașul spa
niol Granada au declarat miercuri 
grevă, după ce trei tovarăși de-ai lor 
au fost uciși și alți 88 au fost răniți 
în cursul ciocnirilor ce au avut loc 
marți cu poliția. Atmosfera în oraș 
continuă să rămînă încordată. Alți 
șase muncitori au fost răniți, 
miercuri, de polițiștii care au încer
cat să oprească manifestațiile de pro
test.

După cuim se știe, demonstrațiile 
au început marți dimineața pe prin
cipalele străzi ale orașului, la pfîțin 
timp după anunțarea eșuării con
vorbirilor dintre reprezentanții mun
citorilor din acest sector și patronat 
pentru reînnoirea contractului colec
tiv de muncă.

Alarmate de amploarea acțiunilor 
de' protest, autoritățile au dat pu
blicității o notă în care 
zează că „ordinea va fi 
prin orice mijloace".

se averti- 
menținută

agențiile de presă transmit:
Comitetul de coordonare al celei de-a 49-a sesiuni a 

ECOSOC a luat în discuție probleme referitoare la aplicarea științei și teh
nicii. Delegații Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Franței și-au exprimat 
preocuparea pentru căutarea unor aranjamente instituționale în cadrul O.N.U, 
în vederea asigurării unei concepții unitare și a unei mai bune coordonări în 
aplicarea științei și tehnologiei. Referindu-se la promovarea științei, repre
zentantul român, C. Mitran, a subliniat importanța formării de cadre, condi
ție fundamentală a dezvoltării economice. Vorbitorul a amintit că, animat de 
dorința de a contribui la extinderea cooperări; internaționale in domeniul 
științei și tehnologiei, guvernul român a cerut înscrierea pe agenda provizorie 
a celei de-a 25-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite a punctului 
intitulat „Rolul științei și al tehnologiei moderne în dezvoltarea națiunilor și 
necesitatea de a se intensifica cooperarea economică și tehnico-științifică 
între sțpte".

Delegația guvernamen
tală franceză, condusă do 
Andră Bettencourt, ministru delegat 
pe lingă- prirftHj-ministru, -însărcinat 
cu planificarea și administrarea te
ritoriului, a părăsit miercuri R.P. 
Chineză, îndreptîndu-se spre patrie. 
Intre 15 și 22 iulie, delegația franceză 
a vizitat o serie de m'ari'orașe și a 
avut convorbiri cu. conducători chi
nezi. In cursul vizitei, delegația gu
vernamentală franceză a fost primi
tă de Mao Tzedun, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, și de Lin Biao, vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez.

Incepînd de marți du- 
, pă-amtază, direcțiunile 
partidelor democrat- 
creștin, socialist, socia
list unitar și republican 
analizează 
platformă 
programatică 
de premierul 
nat.

Demonstrând 
subestimează cîtuși 
puțin obstacolele 
continuă să bareze 
lea spre reconstituirea 
unui guvern cvadripar- 
tit, Andreotti a întocmit 
„platforma" sa într-o 
conoepție ce reflectă 
dorința realizării unui 
compromis și apropie
rea treptată a pozițiilor 
divergente. In prima 
parte, documentul sin
tetizează linia politică 
generală a coaliției gu
vernamentale. Se re
marcă în acest sens 
preocuparea premieru
lui desemnat de a con
cilia pozițiile P.S.I. și 
P.S.U., armonizîndu-le, 
totodată, cu cele ale 
P.D.C. Astfel, în docu
ment se recunoaște că 
trebuie să existe o 
„margine de autonomie" 
a fiecărei componente a 
coaliției, care să fie însă 
însoțită de confirmarea 
„angajamentului comun 
de a face să prevaleze 
înțelegerea asupra sfe
rei diferențierilor". In 
sfirșit, în privința ra
porturilor în parlament 
între majoritatea gu
vernamentală și opozi
ție, Andreotti se pro
nunță pentru o „netă 
demarcație".

Partea a doua a plat
formei programatice, 
mult mai amplă, cu
prinde programul gu
vernamental 
zis, menționînd Î4 
te prioritare. în 
tea acestora se 
măsurile pentru 
ducerea în viață 
ternului de organizare 
pe baze regionale a 
țării, precum și iniția
tive în domeniul eco
nomic și financiar, con
cepute ca o îmbinare în
tre „măsuri conjunctu- 
rale și reforme de 
tură". Urmează 
bleme de 
social-economic 
cuințe, transport pu
blic, reforma asisten
ței medicale) față de 
care se propune urma
rea liniei rezultate din
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discuțiile de pînă a- 
cum cu sindicatele, re
forme în domeniul în- 
vățămîntului, impozite
lor, agriculturii și dez
voltării sudului țării. 
Cea de-a treia și ulti
ma parte a platformei 
politice și programatice 
este consacrată contro
versatei probleme a a- 
lianțelor Ia nivelul ad
ministrațiilor regionale, 
provinciale și comuna
le. Nefiind un pro
gram guvernamental în 
adevăratul înțeles al 
cuvîntului, „platforma" 
elaborată de Andreotti 
reprezintă mai curînd 
un document ce se limi
tează la înregistrarea 
datelor celor mai sem-

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale' 
xei Kosîghin, a priniit miercuri la 
Kremlin un grup de reprezentanți ai 
intelectualității americane, în frunte 
cu cunoscutul activist pe tărim social 
Jerome Davies. Cu acest prilej, pre
cizează agenția T.A.S.S., Alexei Kosî
ghin a răspuns la o serie de întrebări 
ale intelectualilor americani in legă
tură cu necesitatea normalizării si
tuației internaționale, încetarea agre
siunii S.U.A. în Indochina, o regle
mentare pașnică în Orientul Apropiat, 
încetarea cursei înarmărilor.

face o vizită oficială fn Iugoslavia. 
Cu acest prilej, precizează agenția 
Taniug, s-a făcut un schimb de pă
reri în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor bilaterale dintre cele două țări. 
Părțile și-au exprimat dorința de a 
prom'ova legăturile dintre Iugoslavia 
și Australia, în special» în domeniul 
economic.

Regele Marocului, Hassan> 
care urma să sosească joi la 
Washington într-o vizită oficială, și-a 
amînat această călătorie pentru anul 
viitor, la o dată care nu a fost stabi
lită. Nu se cunosc motivele acestei 
hotărâri.

Un val de căldură cum 
nu a mai fost cunoscut în 
istoria Turciei8 3 abătut 3SU- 
pra regiunilor de sud-est ale acestei 
țări. Lipsa apei în condițiile unei 
temperaturi de plus 45 grade la um
bră a făcut imposibilă viața locuito
rilor din zona afectată de secetă. In 
regiunea Cinar, cinci sate au fost 
părăsite de locuitorii lor, care s-au re
fugiat în alte locuri unde pot găsi apă 
de băut. Căldura și lipsa apei au pro
vocat moartea a numeroase animale 
și au compromis culturile agricole de 
pe însemnate suprafețe de teren. Au
toritățile locale au hotărit luarea u- 
nor măsuri de urgență.

La Ramsar, pitorească locali
tate a litoralului Caspicii, s-a 
desfășurat, zilele trecute, in pre
zența Șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a 
primului ministru, Hoveida, cea 
de-a treia conferință a învăță
mântului din Iran. Conferința a 
prilejuit o trecere in revistă a 
realizărilor obținute in acest im
portant domeniu, de care depin
de in mare măsură înaintarea 
țării pe calea progresului. Se știe 
că in Iran se aplică un vast pro
gram de dezvoltare a invăță- 
mîntului. Numărul studenților 
este, în prezent, de 68 mii, de
pășind cu mult prevederile ac
tualului plan de cinci ani, iar al 
elevilor și școlarilor a atins 4,2 
milioane. Dezbaterile din cadrul 
conferinței au subliniat, totoda
tă, utilitatea continuării efortu
rilor, in lumina hotăririlor ante
rioare și a indicațiilor Șahinșa
hului, spre îmbunătățirea acti
vității de invățămint, armonir 
zarea ei cu programul general 
de dezvoltare a țării.

Și la această întrunire s-a pus 
un accent deosebit pe necesitatea 
îndrumării tineretului studios 
către facultățile cu profil ingi
neresc, pentru a se asigura, cu 
cadre tehnice, competente, noile 
ramuri industriale pe cale de 
formare. De altfel, rezoluția con
ferinței indică metoda planifică
rii ca un principiu esențial după 
care trebuie să se călăuzească și 
instituțiile de invățămint, dind 
dreptul ministerelor de resort 
de a controla activitatea acesto
ra, chiar și in cazul cind unele 
dintre universități, colegii sau 
facultăți nu aparțin statului. 
Conferința, relevind lipsa acută 
de cadre tehnice cu , pregătire 
medie și de muncitori calificați, 
a hotărit, în scopul remedierii 
acestei situații, ca în viitor să 
se acorde o mai mare atenție 
sporirii numărului de școli pro
fesionale centrale și înfiin
țării de cursuri de calificare pe 
lingă fiecare întreprindere in
dustrială.

Remarcabilele rezultate în do
meniul științei de carte, al lichi
dării analfabetismului, la care 
și-au adus contribuția zeci de 
mii de tineri — profesori, învă
țători, studenți — au reliefat, în 
același timp, necesitatea de a se 
mări corpul de învățători. în g- 
cest sens, rezoluția stabilește 
crearea unei universități pedago
gice și dezvoltarea școlilor nor
male existente și sugerează gu
vernului acțiuni vizind îmbună
tățirea condițiilor de viață și de 
muncă ale institutorilor și pro
fesorilor. în sfirșit, conferința 
recomandă autorităților să acor
de prioritate extinderii și mo
dernizării rețelei de invățămint 
in cadrul programului de ansam
blu al dezvoltării economice și 
sociale a Iranului.

Teheran
N. POPOVICi

a-
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nificative ale proble
melor de rezolvat și 
afirmă necesitatea re
glementării lor. Cum, 
pînă cind, în ce mod 7 
— greu de spus.

Direcțiunea P.S.U. — 
întrunită marți după- 
amiază — a adoptat 
seara tirziu un docu
ment în care . se spu
ne : „Direcțiunea P.S.U. 
apreciază ca fiind ne
corespunzătoare plat
forma politico-progra- 
matică propusă de pri- 
mul-ministru desemnat 
și consideră că, în a- 
ceste condiții, nu se 
pot începe tratative 
pentru formarea guver
nului".

La rândul său, Direc
țiunea P.S.I. a adoptat 
miercuri la prânz, în 
unanimitate, o rezolu
ție, în care „apreciază 
că documentul întocmit 
de premierul desemnat 
constituie o bază utilă 
pentru tratative meni
te să ducă la constitui
rea unui guvern capa
bil să înfrunte cele 
mai urgente probleme 
ale țării". Precizînd, a- 
poi, că dat fiind refu
zul socialiștilor unitari 
de a participa la noi 
tratative, „în circum
stanțele actuale nu 
există condițiile pentru 
constituirea unui gu
vern cvadripartit" —

„revine, deci, celorlal
te partide de centru- 
stinga responsabilita
tea de a asigura ra
pid. un guvern țării. 
P.S.I., reafirmîndu-și 
ferma împotrivire față 
de orice eventuală ten
tativă de dizolvare an
ticipată a parlamentu
lui, se declară dispus 
să continue colaborarea 
în cadrul guvernului cu 
P.D.C. și P.R.I.".

Republicanii au
doptat, de asemenea, o 
rezoluție în care „con
firmă disponibilitatea 
P.R.I. pentru o politi
că de centru-stînga".

Așteptată cu deose
bit interes, poziția de
mocrației creștine a 
fost și ea exprimată 
miercuri, în cadrul lu
crărilor direcțiunii sa
le. După cuvîntări ros
tite de Forlani și An
dreotti, urmate de dis
cuții aprinse, a fost a- 
doptată o rezoluție în 
care „se aprobă indi
cațiile politice și pro
gramatice cuprinse în 
documentul elaborat de 
Andreotti" și se afirmă 
convingerea că „trebuie 
să fie promovate de 
către secretarul națio
nal Forlani și premie
rul desemnat noi 
profundări 
constituirii 
lui". _______
rezoluția P.D.C. a fost 
adoptată de către „toți 
cei prezenți", dar în 
absența reprezentanți- 

.. i Rumor— 
care țineau o 
separată. Prin 
după cum a- 

|O- 
lor
se

a- 
în scopul 
guvernu- 

De remarcat că

lor grupului 
Piccoli, 
ședință 
aceasta, 
preciază marea maji 
ritate a observatorili 
politici, începe să l_ 
delimiteze cu mai mul
tă claritate în rându
rile P.D.C. divergențe- 

mai 
spri- 
care

le de păreri și 
ales cine sînt 
jinitorii P.S.U. ___
solicită cu atîta îndîr- 
jire un guvern de „ne
tă opoziție față de co
muniști".

Evident, în ac
tuala evoluție a crizei 
se deschide o fază și 
mai complexă, suscepti
bilă de .„surprize" în 
ceea ce privește viito
rul formulei guverna
mentale de centru- 
stînga și al reușitei mi
siunii încredințate lui 
Andreotti.

Mitia Ribicici, președinte
le Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, 13 prl- 
mit miercuri la Brioni pe vicepremie- 
rul Australiei, John McEwen, care

JEFFERSON CITY 
22 (Agerpres). — La 
un an de la ziua debar
cării pe Lună, Neil 
Armstrong și ceilalți 
doi membri ai echipa
jului navei „Apollo-11* 
s-au intilnit Ia Jeffer
son City pentru a mar- 

acest eveniment.

V orbi nd in fața * 7 000 
de persoane, ei au ca
lificat istorica lor că
lătorie drept un simbol 
al păcii, menit să con
tribuie la realizarea u- 
nor aspirații comune 
ale intregii omeniri. In 
aceeași zi, ei au sosit la 
Națiunile Unite, unde

Nepal. O expediție vest-germanâ a reușit sâ atingă recent vîrful Nanga
Parbat, din munții Himalaia, înalt da 4 500 m, pe versantul de gheațâ 
Rupal. Tn fotografie : unul din membrii expediției pe vîrful Nanga Parbat 

Telefoto : A.P. — Agerpres

LA NEGOCIERILE DINTRE „CEI ȘASE" Șl ANGLIA

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Reprezentanții Pieței comune și cei 
ai Angliei au ajuns în prima lor re
uniune de lucru, ținută la Bruxelles, 
la un acord minim privind modul de 
angajare a negocierilor propriu-zise 
in vederea aderării Marii Britanii 
la C.E.E. Rezultat al unui compro
mis, acordul — după cum apreciază 
agenția France Presse — „nu entu
ziasmează pe nimeni".

Expunerea pozițiilor celor două 
părți a evidențiat numeroase deo
sebiri în metodele de lucru propuse. 
In timp ce englezii au dorit crearea 
unor grupuri de lucru, „cei șase" 
s-au pronunțat pentru stabilirea, mai 
întîi, a problemelor destinate a fi 
rezolvate. De asemenea, pentru re-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteli'

prezentanții Pieței comune perioada 
de tranziție ar trebui să ofere 
timpul și căile necesare pentru so
luționarea tuturor problemelor ridi
cate de adaptarea economiei și le
gislației britanice la politica și re
gulamentele C.EIE. In ce o privește, 
Marea Britanie vrea să fie lăsate des
chise porțile și pentru alte soluții 
decît formula tranzitorie.

Compromisul realizat la Bruxelles 
constă în a încredința Comisiei Pie
ței comune definirea, în contact di
rect cu delegația britanică, a obsta
colelor ce se vor ivi, problemele cele 
mai generale urmînd să fie remise 
spre examinare reprezentanților per
manent!.

au Inminat secretaru
lui general al O.N.U., 
U Thant, un fragment 
de rocă lunară ca sim
bol al „pasului gigan
tic" făcut de om prin 
această cucerire știin
țifică, precum și un 
mesaj din partea pre
ședintelui Nixon.

Demisia generalului Odd 
Bull. La Națiunile Unite s-a anun
țat că gen'eralul Ensio Siilasvuo (Fin
landa) a fost numit succesorul gene
ralului Odd Bull în funcția de șef al 
misiunii de observatori ai O.N.U. în 
Orientul Apropiat. In același timp, 
s-a confirmat oficial demisia lui Odd 
Bull din acest post.

Capturarea unui avion al 
societății „Olympic Airways"

ATENA 22 (Agerpres). — Timp de 
peste șapte ore, un avion „Boeing- 
727", aparținînd companiei grecești 
„Olympic Airways", a fost imobilizat 
pe aeroportul din Atena de șase 
membri ai unei organizații palesti- 
nene de guerilă. Avionul aterizase , 
după un zbor pe ruta Beirut—Atena, 
cind comandoul a preluat controlul 
lui, amenințind că va arunca apara
tul în aer, împreună cu cei 58 de pa
sageri și membri ai echipajului aflați 
la bord, dacă guvernul de la Atena 
nu va elibera imediat șapte palesti- 
neni judecați în Grecia pentru orga
nizarea de atentate pe teritoriul aces
tei țări. După tratative duse de un 
reprezentant al Crucii Roșii Interna
ționale cu persoanele ce au .capturat 
avionul, 47 de pasageri au primit per
misiunea să coboare din aparat. Apoi, 
avionul a decolat îndreptîndu-se spre 
Cairo, unde a aterizat în cursul serii.

Un comunicat oficial difuzat 
miercuri seara de postul de radio 
Atena a precizat că deținuții pales- 
tineni din Grecia vor fi predați 
Crucii Roșii Internaționale după ju- 
decarep a doi palestineni care au 
atacat birourile companiei „El Al" în 
noiembrie, anul trecut. La Amman, 
organizația Frontul de luptă popu
lară palestineană (F.L.P.P.) și-a asu
mat, intr-un comunicat oficial, res
ponsabilitatea executării operațiunii 
de capturare a avionului societății 
„Olympic Airways".

Sărbătoarea națională

o Etiopiei
Astăzi este sărbătoarea națională 

a Etiopiei — ziua de naștere a 
împăratului Haile Selassie I.

Unul din cele mai vechi state ale 
Africii, Etiopia și-a păstrat inde
pendența timp de 3 000 de ani. Pen
tru a-și apăra ființa națională, po
porul etiopian, curajos și tenace, a 
înfruntat și a respins pe agresorii 
care urmăreau să-l îngenuncheze și 
să-1 înrobească. In anii din urmă, 
poporul Etiopiei s-a angajat in
tr-un amplu efort pentru dezvolta
rea și modernizarea țării. Cu toate 
că agricultura constituie încă prin
cipala ramură a,economiei, în ul
timul deceniu s-au pus bazele unei 
industrii autohtone pe baza valo
rificării marilor bogății naturale. 
Dacă în 1957 industriei iii revenea 
doar ceva mai mult de 1 la sută din 
produsul național global, în peri
oada 1963—1964, producția indus
trială a țării a crescut cu 52 la 
sută, iar în anii următori ea s-a 
dublat. Ritmul anual de creștere a 
producției industriale este de 13 la 
sută. A fost elaborat un program

de dezvoltare pe o perioadă de 20 
de ani, program care prevede creș
terea producției in toate sectoa
rele prin construirea de noi obiec
tive economice, extinderea bazei 
energetice, diversificarea agricultu
rii. în același timp se acordă o a- 
tenție sporită formării de specia
liști necesari economiei naționale.

Pe plan extern, Etiopia militează 
pentru pace, pentru lichidarea colo
nialismului, pentru stabilirea unui 
climat de încredere între state și 
rezolvarea problemelor internațio
nale pe calea tratativelor.

Intre România și Etiopia s-au sta
bilit, de-a lungul deceniilor, relații 
de prietenie și colaborare. Contacte
le directe dintre conducătorii celor 
două state au scos în relief posibili
tățile de dezvoltare a colaborării 
prietenești, reciproc avantajoase, în
tre țările noastre în domenii mul
tiple.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Etiopiei, poporul român adresează 
poporului etiopian cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.

Monumentul leului din capitala Etiopiei, Addis Abeba
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