
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!
IN PAGINA A ll-A

Trei calități (șl cerințe) 
ale muncii politice : DI
FERENȚIERE, INVENTI- 
. VITflTE, FINALITATE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i a primit pe tovarășii 

Rene Piquet și Guy Besse

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PAGINA A IV-A

Anul XXXIX Nr. 8495 Vineri 24 iulie 1970 6 PAGINI -30 BANI
CARTEA

LA PORȚILE DE FIER

HIDROAGREGATUL NR. 1
TRECE CU SUCCES

PRIMELE PROBE DE FUNCȚIONARE
S Prima rotire cu apă—întîiul răspuns pozitiv al colosului 
la comenzile oamenilor S Joi seara a fost lansat rotorul 

generatorului nr. 2
Aici, Ia Porțile de Fier, a început 

numărătoarea inversă. Zilele se suc
ced mereu mai încărcate de eveni
mente. Se apropie impresionanta pre
mieră a luminii. Jurnalului vieții de 
șantier i s-a adăugat zilele acestea 
o filă memorabilă plină în semnifi
cații : La 21 iulie, ora 20 și 5 mi
nute, a avut loc prima rotire cu apă 
a agregatului hidroenergetic nr. 1.

O succintă privire retrospectivă ne 
conduce spre momente de seamă care 
au precedat clipa primei rotații.

Anul 1964 — anul începerii prime
lor lucrări, urmate de structurarea u- 
nor fabuloase cantități de beton și 
fier la ecluză, la centrală, la bara
jul deversor ;

14 decembrie 1969 — a început mon
tarea rotorului turbinei nr. 1 ;

14 martie 1970 — colosul de 650 de 
tone, rotorul generatorului, este de
plasat pe verticală de două maca
rale îngemănate cu o capacitate de 
400 tone fiecare și lansat în uriașul 
inel al statorului ;

15 iunie 1970 — punotul inițial al 
probelor pe uscat, menite a reliefa 
funcționalitatea hidroagregatului și a 
instalațiilor anexe.

21 iulie, ora 12. Toate lucrările pre
gătitoare în vederea trecerii la pro
bele cu apă sînt încheiate. Au mai 
rămas numai cîteva ore pînă la mo
mentul supremei confruntări a agre
gatului cu torentele învolburate ale 
Dunării. Importanța momentului cere 
gînd limpede și braț neșovăitor. Con
ducerea șantierului hotărăște patru 
ore de repaos. La ora 16 se vor în- 
tîlni, din nou, lingă tabloul de co
mandă al hidroagregatului.

Ora 16,30. După 30 de minute de 
febrile și minuțioase pregătiri încep 
manevrele pentru pornirea agrega
tului : se deschide aspiratorul turbi
nei, apoi încep manevrele de închide-

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii*

Telegrama adresată 
C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Alăturîndu-ne eforturilor întregului nostru popor de construire 

a unei economii puternice, prospere, noi, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii-constructori, montori și beneficiari ai marelui Sistem 
hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, raportăm conducerii 
de partid și de stat, dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, începerea în ziua de 21 iulie a.c., la orele 20,05 
a probelor de funcționare cu apă la primul agregat hidroenergetic 
al celei mai mari hidrocentrale din țară.

Probele mecanice și electrice, prin care se verifică funcționarea 
sistemelor de comandă, protecție și semnalizare, precum și precizia 
centrării rotorului, se desfășoară în bune condiții, în conformitate 
cu programul stabilit.

Această importantă etapă, realizată cu succes, creează premisele 
devansării cu 30 de zile a termenului stabilit inițial de dare în 
exploatare a primului agregat hidroenergetic, în vederea punerii în 
paralel cu sistemul energetic național, permițîndu-ne astfel să ne 
îndeplinim și să ne depășim angajamentele asumate.

Prin punerea în funcțiune a acestui agregat hidroenergetic cu 
o lună de zile mai devreme, economia națională va beneficia de un 
plus de energie electrică, ceea ce constituie contribuția colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni de pe acest mare șantier la în
făptuirea politicii economice a partidului, la acțiunea de refacere 
și dezvoltare a economiei noastre naționale, la continua înflorire 
a acesteia.

Asigurăm conducerea partidului și statului nostru, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort în munca noastră de zi cu zi pentru scurta
rea termenelor de punere în funcțiune și la următoarele agregate 
hidroenergetice, conștienți fiind că în acest fel ne aducem contri
buția la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

în numele colectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni

COMITETUL DE PARTID
AL SISTEMULUI HIDROENERGETIC

• ȘI DE NAVIGAȚIE, PORȚILE DE FIER

:NICI UN BOB RISIPIT!;: 
ÎNTREAGA RECOLTĂ] 

SĂ AJUNGĂ GRABNIC
IN HAMBARE! |

! © FIECARE CEAS BUN DE LUCRU, TOATE MIJLOACELE
• DISPONIBILE SA FIE DIN PLIN FOLOSITE • ÎN ZONELE
! DIN CENTRUL Șl NORDUL ȚĂRII, COSAȘII Șl SECERĂ- > 
1 TORII SA INTRE ÎN LANURI ÎNAINTEA COMBINELOR <! 
I • ATENȚIE ÎNSAMINȚĂRII CULTURILOR SUCCESIVE
> Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a campaniei agricole de vară, care
j solicită Ia maximum eforturile oamenilor muncii de pe ogoare. Fie- ’ ) 

care zi, fiecare oră trebuie folosită din plin pentru stringerea la timp \ 
și fără pierderi a recoltei, pentru efectuarea celorlalte lucrări agricole • ( 
de sezon. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Silvi- <.

1 culturii rezultă că recoltarea orzului este pe terminate în majorita-
1 tea județelor țării. Pînă în ziua de 22 Iulie, această cultură s-a re-
• coltat in I.A.S. de pe 97 la sută din suprafață, iar în cooperativele
• agricole — de pe 91 la sută. Acum, principalele forțe mecanice și
I manuale trebuie îndreptate spre recoltarea griului. în ultimele zile, in J 
, județele din sudul țării recoltatul acestei prețioase culturi s-a inten- 

sificat. Griul a fost strîns de pe 87 la sută din suprafața totală cui- 
tivată în cooperativele agricole din județul Brăila, 85 la sută in cele 
din Județul Ialomița, 83 la sută — Buzău, 77 la sută — Tulcea, 76 la sută t.

• — Constanța. O dată cu pîrguirea lanurilor, se desfășoară tot mai in- (’
• tens recoltatul griului și în județele din centrul și nordul țării. în (
> această zonă, ca și in celelalte, peste tot unde nu pot intra combinele,
I trebuie să se folosească toate forțele manuale pentru grăbirea ritmu- J 
, lui de recoltare. Totodată, se impune să fie urgentate lucrările de 
) pregătire a terenului și de însămințare a culturilor succesive pe su- % 
. prafețele prevăzute, deoarece fiecare zi ciștigată se poate solda cu un \ 

mare plus de recoltă. *,
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DL MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, L-A PRIMIT 

PE AMBASADORUL REPUBLICII
ISLAMICE PAKISTAN

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, jo.i după-amiază, în vizită 
protocolară de prezentare, pe am
basadorul extraordinar și plenipo-- 
tențiar al Republicii Islamice Pa

kistan la București, Raziur Rah
man Noore.

La primire, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a V-a)

Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier. Contururile finale ale giganticei construcții sînt din ce în ce mai ușor de întrezărit (Foto : 8. Cristian)

PROGRESE CERTE IN COMERȚUL CU LEGUME
- dar scara exigențelor mai are destule trepte...

Comerțul cu legume și 
fructe (obiect al atitor dis
cuții !) a debutat în 1970 cu 
cîteva realizări notabile. Un 
raid prin piețele și maga
zinele de specialitate din 
cîteva orașe, prilejuiește ob
servații care rețin în mod 
deosebit atenția. In pofida 
condițiilor neprielnice din 
această primăvară, in mai 
toate piețele alimentare _se 
remarcă abundența de măr
furi. Se găsesc în cantități 
mai mari decît in anii tre- 
cuți diferitele soiuri de 
fructe și legume pe care ni 
le dau grădinile și livezile. 
Diversitatea șl calitatea 
produselor, prețurile accep-. 
tabile fac ca aprovizionarea 
să satisfacă cerințele cetă
țenilor.

© APROVIZIONARE ABUNDENTĂ, TENDINȚE NOI ÎN DESFACERE © 
Șl TOTUȘI, DE UNDE PROVIN PIERDERILE ? © ÎN LABIRINTUL TRAN
SPORTURILOR INUTILE © MILIOANELE PE CARE LE RATEAZĂ IN

DUSTRIA DE PRELUCRARE

Se cuvine, de asemenea, 
să subliniem și o altă ob
servație. Socotim că nu este 
deloc de prisos dacă rea
mintim, măcar în treacăt, 
un aspect al comerțului cu 
legume-fr-icte, care, in anii 
trecuți, făcea obiectul repe
tat al criticilor. Despre ce 
este vorba 1 Unitățile de le

gume și fructe practicau un 
comerț rudimentar, cu mar
fa pusă in vinzare exact 
cum venea de pe cîmp, a- 
mestecată cu pămînt, arun
cată la întîmplare pe tej
ghele. Dorim să fim bine 
înțeleși : nu se poate afirma 
că asemenea practici into
lerabile au dispărut. Ele

persistă, mai ales in orașele 
mici și chiar in cartierele 
mărginașe ale marilor ora
șe. Nu putem insă să nu re
marcăm fenomenul de res- 
trîngere a unor asemenea 
practici. locul tot mai 
mare pe care-1 ocupă desfa
cerea civilizată — atît în ce 
privește starea produselor

cit și atitudinea vînzătorl- 
lor. Mulți dintre ei încep să 
se poată compara — in ce 
privește solicitudinea, ser- 
viabilitatea, spiritul gospo
dăresc — cu cei mai buni 
confrați ai lor din restul 
sferei comerciale. In multe 
centre de desfacere expre
sia stupidă șl iritantă „da- 
că-ți place cumperi, dacă nu, 
nu" tinde să dispară. Iar da
că la acest aspect principal 
adăugăm stăruința cu care 
conducerea Centralei de le
gume și fructe reamenajea- 
ză și modernizează rețeaua 
sa de desfacere, ne putem

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)

Joi, 23 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, i-a primit 
la Mangalia Nord pe tovarășii 
Rene Piquet, membru al Biroului 
Politic, secretar al <p.C. al Partidu
lui Comunist Francez, și Guy 
Besse, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.F., care se află la o- 
dihnă în țara noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Iile Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de cordialitate, au fost abordate 
unele probleme ale activității și 
preocupărilor actuale ale celor 
două partide și s-a exprimat de 
ambele părți dorința de a dezvolta 
în continuare relațiile de prietenie 
și colaborare tovărășească exis
tente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Francez, 
corespunzător intereselor celor 
două partide și popoare, cauzei 
unității mișcării comuniste șl mun
citorești Internaționale, tuturor for
țelor antiimperialiste.

în industria materialelor de construcții 

Premisele 
unui start bun 
pentru viitorul 

cincinal
ing. Traian ISPAS

ministrul industriei materialelor de construcții

Efortul de investiții pe care statul, 
poporul nostru 11 fac in prezent pen
tru dezvoltarea economică șl socială 
a țării solicită din plin industria ma
terialelor de construcții. Mai direct, 
aș spune că, de fapt, concretizarea 
amplului program de investiții pro
ductive și social-culturale prevăzut 
de Congresul al X-lea al P.C.R. este 
de neconceput în afara unei serioase 
baze materiale de construcții, care să 
asigure atît o aprovizionare ritmică 
și la timp — în condițiile respectării 
cantităților șl sortimentelor solicita
te — cît și un nivel calitativ și un 
preț care să stimuleze indicii unei 
tot mai înalte eficiențe pe șantiere. 
La toate aceste determinări obiective 
ale dezvoltării industriei materialelor 
de construcții, aș mai adăuga și ten
dința, accentuat manifestată în ulti
ma vreme, de schimbare a ponderii 
diferitelor structuri constructive, în 
sensul restringerii consumului de 
metal și extinderii acelor soluții care 
se bazează pe folosirea prefabrica
telor, a betoanelor, ca și sporirea so
licitărilor la fondul pieței.

Iată de ce consider că nu întlmplă- 
tor, ci tocmai pornind de la o fun
damentare riguros științifică a tutu
ror necesităților economiei, în cinci
nalul actual industria materialelor 
de construcții s-a dezvoltat într-un 
ritm mai rapid față de cel prevăzut 
pe ansamblul industriei. Acum, cînd 
pînă la încheierea bilanțului general 
al unui întreg cincinal a rămas mai 
puțin de un semestru, făcînd o re
trospectivă asupra rezultatelor înre
gistrate în industria materialelor de 
construcții, constatăm cu satisfacție 
că toate prevederile Congresului al 
IX-lea al partidului pentru ramura 
noastră se materializează într-o 
certitudine deplină. Amintesc, pe 
baza unor recente preliminări, că 
ritmul anual de creștere a produc
ției industriei materialelor de con
strucții a fost, în ultimii cinci ani, de 
13,2 la sută, sensibil superior nivelu
lui de 11,2 Ia iută cit s-a prevăzut

Inițial. Fără excepție, toate sortimen
tele, toți indicatorii cantitativi și ca
litativi ai muncii noastre se realizează 
cu succes, ating și depășesc limitele 
superioare stabilite.

Aș vrea să mă opresc, tn mod spe
cial, asupra felului în care s-au rea
lizat sarcinile de plan în primul se
mestru din acest an. Deși în sectorul 
nostru au fost afectate de calamități 
18 unități, colectivele tuturor între
prinderilor, conștiente de marea răs
pundere ce le revine în asigurarea 
reconstrucției, și-au mobilizat toate 
forțele, reușind să realizeze exem
plar sarcinile de plan, să satisfacă în 
bună parte cererile de suplimentare 
a producției de materiale de con
strucții. Planul pe semestrul I din 
acest ultim an al cincinalului a 
fost îndeplinit pe ansamblul minis
terului în proporție de 101,9 la sută, 
realizîndu-se peste prevederi 22 400 
tone de ciment, 700 000 mp de gea
muri trase, 1,6 milioane cărățnizi și 
blocuri ceramice, ca și diverse produse 
în valoare de 57 milioane de lei la 
fondul pieței. Desigur. In lunile care 
au rămas pînă la sfîrșitul acestui an 
producătorii de materiale de cons
trucții vor căuta noi posibilități de 
suplimentare a producției și recupe
rarea pierderilor provocate de cala
mități.

Perioada actualului cincinal în in
dustria materialelor de construcții se 
caracterizează nu numai prin ritmul 
susținut de creștere a producției, ci 
și prin mutațiile calitative intr-o 
serie de sectoare. Precizez, în acest 
sens, că preocupările noastre s-au 
orientat spre creșterea gradului de 
diversificare a producției — prin lăr
girea gamei de sortimente — și spre 
îmbunătățirea calității materialelor 
de construcții fabricate. In ultimii 
ani s-a dezvoltat accentuat produc
ția de cimenturi de calitate superioa
ră — hidrotehnice, R.I.M. ș.a., de tu-

(Continuare în pag. a III-a)

Noi construcții 
industriale

BISTRIȚA (corespondentul 
„Scînteii"). în orașul Bistrița au 
înoeput lucrările pe șantierul 
unei moderne baze de producție 
aparținind întreprinderii județe
ne de construcții-montaj. Vor fi 
construite aici poligoane pentru 
producția prefabricatelor din be
ton (panouri mari, fîșii și prefa
bricate ușoare), ateliere pentru 
fasonarea armăturilor, pentru 
confecționarea și reoondiționarea 
cofrajelor, o stație de preparat 
betoane — complet automatiza
tă. Noul obiectiv va asigura ne
cesarul de prefabricate pentru 
toate șantierele din raza județu
lui Bistrița-Năsăud.

DEJ (corespondentul „Scin- 
teii"). în municipiul Dej a intrat 
în funcțiune o nouă fabrică da 
făinuri furajere, aparținind de 
întreprinderea de industrie lo
cală „Bobilna". Avînd un înalt 
grad de tehnicitate, fabrica poa
te prelucra zilnic 24 tone mate
rie primă. Primele cantități de 
făinuri furajere au fost livrate 
stațiunii experimentale agricole 
Turda.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România
BUCUREȘTI

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ml 
le-ațl adresat în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă Ro
mânia șl al Dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a zilei mele de naștere.

Vă transmit, Excelență, urări de sănătate și de numeroase succese 
în înalta Dumneavoastră misiune.

Avocat NGUYEN-HUU-THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud,

Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

Ca răspuns la telegrama de felicitare adresată de președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, doamnei Sirimavo Bandaranaike, cu prilejul investirii sale ca 
prim-ministru al Ceylonului, s-a primit următoarea telegramă:

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc dumneavoastră și guvernului român pentru mesajul 

de felicitare și urările transmise. Împărtășesc speranța dumneavoastră 
că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor întări în continuare în 
anii viitori.

SIRIMAVO BANDARANAIKE
Primul-ministru al Ceylonului
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! FAPTUL 
IDIVERS 
! Felicitări !

calde,
I „de la foc" |

Era aproape de miezul nopții, I 
cînd la cooperativa de consum 
din Păușești (Iași) a izbucnit un 1 
incendiu. Responsabilul coopera- i 
tivei, Vasile Haraga, uitase o 
lampă de control în priză și de | 
la ea se aprinsese tot imobilul. 
Mărfuri in valoare de peste I 
300 000 de lei se aflau în pericol 
de a fi mistuite de flăcări. Tre
buia acționat de Îndată, Iar gru- | 
pul de pompieri se afla la 20 km. 
Cu căldări, cu tot felul de unelte I 
pe care le aveau la îndemînă, . 
cîțiva săteni (între ei Vasile | 
Adalbert, Petcu Holban, Nicolae | 
Cernati) au intrat în luptă cu 
focul. A fost o luptă scurtă, dar | 
grea. După 15 minute, acționînd I 
hotărit, ei au reușit să stingă ' 
focul și să limiteze paguba la ■ 
6 500 de lei. Motiv pentru I 
care, sosit la fața locului puțin | 
timp după stingerea focului, lt. 
col. Petriță Crăciun, comandan- I 
tul grupului de pompieri al Jti- I 
dețului Iași, le-a adresat calde 1 
felicitări.

Pe muchie 
de cuțit

îl trebuiau cuțite cooperativei I 
meșteșugărești „Sucevița" din | 
Rădăuți cum îi trebuie chelului . 
tichie de mărgăritar. Merceolo- I 
gul Eugen Platec avea însă ne- | 
voie de o „ispravă" care să-i 
justifice... activitatea. In conclu- I 
zie, ca să se afle-n treabă, dum- I 
nealui a făcut o comandă de cu- • 
țite rindele, conducerea coopc- . 
rativei (vicepreședinte Marchl- I 
dan) a aprobat-o, iar unitatea | 
s-a trezit pe nepusă masă cu 
1 456 cuțite și cu un minus în I 
buget de peste 36 000 lei. Pagubă I 
care urmează să fie scoasă pe • 
seama cheltuielilor de producție. • 
Uite-așa ajung unii să se afle I 
„la cuțite" cu prețul de cost ! I 
Iar zelosul merceolog și-a 
justificat bine activitatea. Are I 
acum o poziție bună. Care ne-a | 
inspirat și titlul notei.

Căsătorie

Trei calități (și cerințe) ale muncii politice

DIFERENȚIERE,
INVENTIVITATE,
Fi h

*

ALI ATE

I

Puțin timp după oe a venit la I 
Brașov, Vasile Teodor Ungurea- • 
nu din Pădureni-Jariștea (Vran- ■ 
cea) o cunoaște pe tinăra Dom- I 
nica Rotbășan din doftiuna Fel- | 
dioara. După două-trei întâlniri o 
cere de soție. Dragoste fulger, ce I 
mai ! Părinții convin cu foarte | 
multă ușurință să i-o dea de 
soție, ba chiar pregătesc o nun- | 
tă... ca-n basme. Doar o dată I 
se-nsoară omul ! Numai că V. T. I 
Ungureanu se mai căsătorise o 
dată, în noiembrie 1968 — că- I 
sătorie oficiată chiar în Jariș- | 
tea. Pentru delictul de bigamie, 
el a fost condamnat de jude- I 
cătoria municipiului Brașov la I 
un an și șase luni închisoare. • 
Morala 7 Acordul „fulger" in . 
materie de căsătorie riscă să I 
atragă... trăznete.

O asigurare I 
la „sigur"

în complicitate cu cîțiva sala- . 
riați de la Direcția A.D.A.S. I 
(Constantin Paul, Ion-Dan Rai- | 
ciulescu, Ecaterina Marin și al
ții), Mihai Cucu și Vasile Prej- I 
beanu, tehnicieni la cooperativa I 
„Automatica" din Capitală, au ' 
pus „pe roate", timp de aproape ■ 
doi ani, o afacere sui-generis. I 
Iată cum : in înțelegere cu pro- | 
prietarii unor autoturisme se în
tocmeau procese verbale și bu- I 
lettne de constatare a avariilor I 
autovehiculelor, inscriindu-se • 
sume mai mari decît valoarea | 
reală a reparațiilor. In baza a- I 
cesior buletine fictive, Direcția I 
A.D.A.S. acorda despăgubiri al . 
căror surplus era împărțit „fră- I 
țește". In felul acesta au reușit | 
să ridice despăgubiri în valoare 
de 144 000 de iei ! In cele din I 
urmă, activitatea lor a ieșit la I 
lumină. Prinși de organele de 1 
miliție, mai au o singură... asi- ■ 
gurare. Că-și vor primi pedeap- I 
sa cuvenită.

Dacă am încerca o caracterizare a 
activității uzinei „Semănătoarea" în 
actualul moment economic am putea 
spune că aceasta se înscrie sub sem
nul unui amplu efort de modernizare 
a producției. în pas cu dezvoltarea 
producției și creșterea sarcinilor 
de plan, *se modernizează, firesc, și 
spațiile de fabricație și utilajele. 
Munca 
diții de șantier ; halele noi cresc o 
dată cu mașinile, dar mai ales o dată 
cu oamenii.

In acest context, comitetul de partid 
al uzinei s-a văzut pus în fața nece
sității de a adopta un asemenea stil 
șl asemenea metode în munca de 
partid, îneît aceasta să contribuie 
efectiv la realizarea principalelor o- 
biective economice, la ridicarea con
științei socialiste a colectivului.

Pornind de la ideea că succesul 
depinde în bună măsură de modul 
în care se asigură dezbaterea proble
melor ce preocupă fiecare colectiv, 
comitetul de partid s-a preocupat de 
diversificarea, de 
cii politice. El 
cărei organizații 
deze o tematică 
de cerințele cele 
producției. Dacă, 
două organizații de bază de la turnă
torie pun un accent deosebit pe redu
cerea consumului de metal și a re
buturilor, problemele specifice au 
solicitat organizației de bază de la 
strungărie să se ocupe cu perseve
rență de modalitățile folosirii mai 
judicioase a fondului de timp și 
mai bunei întrețineri a utilajelor.

îmbunătățirea calității produselor 
stă în permanență in atenția comite
tului de partid. Amintim între acțiu
nile întreprinse în acest scop pe li
nia muncii politice ancheta largă, 
bazată pe circa 700 de chestionare, 
organizată anul trecut pe trei idei 
principale — ce părere aveți despre 
calitatea produselor uzinei 7 care con
siderați că sint cauzele rebutu
rilor ? ce propuneți pentru îmbu
nătățirea calității 7 
o amplă dezbatere și de măsuri 
ferme, amenajarea 
rebuturi în principalele secții, e- 
vidențierea concretă, tot prin expu
nerea pieselor lucrate, a celor care 
lucrează bine. Eficiența continui
tății muncii politico-educative de 
masă in soluționarea unor probleme 
esențiale ale producției se 
practic — pentru a ne 
doar Ia un exemplu — 
vrarea în condiții optime de 
a miilor de semănători către 
clarii externi.

Un calcul foarte exact, urmărit cu 
rigurozitate pe sectoare și luni, a ară
tat că în întreprindere fondul de timp 
nu este valorificat decit în propor
ție de 94 la sută. O situație nemulțu
mitoare, care s-a impus în mod fi
resc atenției forurilor de conducere 
ale uzinei. Una din verigile slabe o 
constituie sectorul II prelucrări me
canice, sector de importanță primor
dială pentru asigurarea ritmicității 
producției ; aci disciplina era slabă, 
unii muncitori, între care mulți ti
neri, adoptau un stil „personal" în 
abordarea sarcinilor de producție. în
tărirea conducerii administrative a 
sectorului și asigurarea unei mai 
bune organizări interne s-au realizat 
concomitent cu folosirea, de către 
comitetul de partid, a unui evantai 
bogat de mijloace ale muncii politice ; 
discuțiile de la om la om sau în 
grupuri cu strungarii și frezorii, dez
baterea operativă a unor neajunsuri 
de către colectivele obștești de agi
tație politică — dialoguri vii, directe, 
la obiect — s-au împletit cu

se desfășoară în con-

diferențierea muije 
a solicitat fie- 

de bază să abor- 
proprie, în funcție 
mai arzătoare ale 
de exemplu, cele

urmată de
vitrinelor de

traduce 
referi 

In li- 
ealita te 
benefi-

înțepă-

Atenție
în munți!

Pentru cetățenii aflați la odih- 
nă pe Valea Prahovei, Bucegii I 
constituie o permanentă atrac- | 
ție, un îndemn la ascensiuni. 
Este bine insă ca, înainte de a I 
porni la drum, să vă alegeți tra- I 
seul cel mai potrivit posibilită- I 
ților și experienței dv. Pornind . 
în ascensiuni temerare riscați I 
mult, uneori totul. Argumente 7 | 
Destule. Numai de la începutul 
sezonului, în stațiunea Bușteni I 
numeroase accidente (dintre care I 
șapte mortale) s-au datorat fap- • 
tului că unii excursioniști lipsiți > 
de experiență s-au avîntat pe I 
trasee ca Valea Caraiman sau I 
Galbenele, dificile chiar și pen
tru alpiniști. Două cazuri recen- I 
te. Pornit pe un asemenea tra- I 
seu spre cabana Babele, Ștefan 
Dumitrescu, din Constanța, a I 
ajuns grav accidentat... la spital ; I 
Elisabeta Maria Soos, urci nd cu ' 
un grup de excursioniști, s-a | 
prăvălit în săritoarea văii Ba- I 
belor, aocident In urma căruia ’ 
și-a pierdut viața. Avertismen- j 
tul se impune de la sine : nu I 
depășiți cota riscului ! '

Rubricd redactată de :
Dumitru TÎRCO3
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

turile usturătoare ale „Ghimpelui", 
gazeta satirică a sectorului, cu criti- 
cile apărute în ziarul uzinei. S-a 
creat astfel o puternică opinie pu
blică împotriva celor nedisciplinați, 
a celor care lipsesc nemotivat de la 
lucru, ceea ce a dus la un reviriment 
al întregii activități a sectorului. Ac
țiunea nu slăbește însă nici o clipă. 
Procentul actual de folosire a timpu
lui de lucru, de 97.8 la sută, deși su
perior celui din primele luni ale anu
lui, nu exprimă încă posibilitățile 
reale ale sectorului și nu răspunde 
exigențelor. Rezultatele obținute în 
acest sector invită totuși la compara
ții, oferă subiect de reflecție organi
zațiilor de bază din atelierul de fontă

VIAȚA DE PARTID;
DIN EXPERIENȚA

UZINELOR „SEMĂNĂTOAREA-11

DIN CAPITALĂ

maleabilă, de preparat — debitare 
sau din sectorul IV sculărie, cu pri
vire la eficiența metodelor destinate 

ducă la o mai judicioasă- folosire 
timpului 

impune
partid șl sub aspectul necesi-

să 
a 
se 
de _____ __ _ r_________
țății de a generaliza experiența îna
intată in munca politică, de a popu
lariza inițiativele valoroase și a le 
transforma intr-un bun comun.

Arsenalul muncii politice s-a îmbo
gățit în ultimul timp cu mijloace noi, 
moderne, care acționează direct 
asupra conștiinței și comportării oa
menilor. „Reflectorul", oscilind intre 
fotocronică și raidul cu aparatul de 
fotografiat, imprimă pe peliculă și 
ceeș ce l-a mulțumit, dar mai ales 
ceea ce nu-i place, prezentînd apoi 
imaginile în văzul tuturor. Este neîn
doielnic că cei surprinși înghesuin- 
du-se la poarta uzinei după ce sune
tul de începere a lucrului se stin
sese de mult, n-au mai apărut, după 
aceea, în postura de întîrziați, iar cei 
găsiți risipind materialele au învă
țat că trebuie să le gospodărească 
mai bine. Un element de prospețime 
a introdus în munca politică și înfiin
țarea brigăzii artistice. Iar ziarul de 
uzină, punîndu-și coloanele în sluj
ba realizării principalelor 
economice ale colectivului, s-a fixat 
asupra citorva teme majore, dezbă
tute fără întrerupere timp de mai 
multe săptămîni, cu participarea 
largă a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor : folosirea mai judicioasă 
a potențialului de cercetare și con
cepție, identificarea și valorificarea 
rezervelor de economisire a metalu
lui, stabilirea unei corelații cores
punzătoare între folosirea timpului 
de lucru și ritmicitatea producției.

Dacă se poate aprecia că, în gene
ral, orientarea muncii politice de 
masă este judicioasă, grefată pe prin
cipalele probleme ale producției și 
avînd un caracter de continuitate, ni 
se pare totuși că, pe alocuri, forma
lismul, lipsa de perseverență impie
tează asupra eficienței. Este, desigur, 
un fapt 
ducție,

de lucru. Problema 
atenției comitetului

găzi, echipe și chiar oameni, au căpă
tat o expresie concretă, fiind înscrise 
pe panouri afișate vizibil. Dar agi-, 
tația vizuală nu poate fi utilă prin 
ea însăși, ea trebuie să-și afirme va
loarea în practică. Or, ce valoare 
au respectivele panouri, ce spun ele 
muncitorilor, cînd sînt lăsate neschim
bate luni în șir sau chiar un an în
treg, oamenii trecind pe lingă e!e 
fără să le mai ia în seamă 7 
Formalismul unor asemenea mijloa
ce se situează pe același plan cu cri
tica de dragul criticii, care scapă din 
vedere scopul urmărit. „Reflec
torul", brigada artistică, ziarul de 
uzină, care au criticat aspru unei? 
neajunsuri, ar trebui să revină cu 
mai multă perseverență asupra defi
ciențelor sesizate. Intransigența față 
de situațiile sau atitudinile negative, 
efortul de a îndrepta lucrurile pînă la 
capăt sint singurele de natură să le 
mărească autoritatea în fața colec
tivului.

Prin munca politică și acțiunile edu
cative desfășurate, comitetul de 
gartid își afirmă rolul conducător.

'e aceea, fiecare acțiune trebuie 
bine chibzuită, stabilindu-i-se o țintă 
precisă. Comitetul de partid de la 
„Semănătoarea" cunoaște bine aceste 
obiective ; sarcinile de plan nu pot 
fi îndeplinite decît în condițiile unei 
munci bine organizate, pregătirii unui 
număr corespunzător de cadre califi
cate în secțiile astăzi deficitare, va
lorificării depline a potențialului ti
neretului, folosirii cu maximum de 
randament a capacităților de pro
ducție și timpului de producție. învă- 
țînd din experiența sa și a altora, 
îndreptind ceea ce se cere îndreptat, 
comitetul de partid al uzinei va fi în 
măsură să folosească cu eficiență 
maximă acest instrument important 
care este munca politico-educativă 
de masă.

Unsprezece persoane In 
vîrstă, bărbați și femei, se 
așezară la masa lungă pe 
care se vedeau rînduite 
cîteva dosare. Și astfel au 
început dezbaterile.

Părea a fi un „consiliu 
de familie". De fapt însă 
asistam la prima ședință 
de lucru a comisiei pentru 
ocrotirea minorilor, orga
nizată pe lingă Consiliul 
popular al județului Bu
zău. Asemuind-o cu un 
consiliu de familie n-aveam 
să exagerăm, cel puțin în 
privința spiritului _ în 
care s-au purtat discuțiile. 
Iată de ce. Se știe că o 
contribuție însemnată la 
ocrotirea minorilor o aduc
— și trebuie s-o aducă — 
comitetele executive ale 
consiliilor populare. Bună
oară, în exercitarea atri
buțiilor lor de autoritate 
tutelară au și sarcina de a 
supraveghea cum sînt cres
cuți și educați copiii și de 
a sprijini pe cei ce au ne
voie de o ocrotire specială 
din partea statului. In acest 
sens, noua Lege privind 
regimul unor categorii de 
minori instituie comisiile 
pentru ocrotirea minorilor, 
organe chemate să realize
ze proteguirea acelora care 
nu au asigurate, în fami
liile lor, condițiile nece
sare pentru dezvoltarea fi
zică, morală și intelectuală 
normală. Comisiile recent 
înființate coordonează ac
tivitatea tuturor organelor 
locale de stat și obștești 
care au îndatoriri pe linia 
ocrotirji minorilor — mili
ție, învățămînt, sănătate — 
și antrenează, totodată, co
lectivitatea la cunoașterea și 
rezolvarea acestor probleme 
care ne interesează deopo
trivă pc toți.

...Membrii comisiei și-au 
octipat locurile ; un tînăr 
ofițer în civil — locotenen
tul major Ștefan Moldo- 
veanu. de la Inspectoratul 
județean Buzău de miliție
— a început să citească re
feratul de constatare :

„Petre P., minor sub 14 
ani. Infracțiunea săvîrșită : 
„omor prin imprudență...".

...Fiind singur acasă, și-a 
chemat un prieten. Mai tîr- 
ziu a luat, „din joacă", 
arma de vînătoare a tată
lui său, a încărcat-o (car
tușele se aflau la îndemî
nă ? !) și a tras, omorîn- 
du-și pe loc . prietenul. 
Neavînd 14 ani, Petre P. 
a fost scos de sub urmărire 
penală. Comisia avea să 
hotărască ce trebuia făcut.

— Citiți și referatul

anchetă socială al autori
tății tutelare — a cerut, în 
calitatea sa de președinte 
al comisiei, Gheorghe Ră- 
dulescu, secretarul consi
liului popular județean. S-a 
întreprins o anchetă și la 
domiciliul minorului. Să 
cunoaștem opinia colecti
vului autorității tutelare.

Ancheta socială era con
cludentă. Bogată în fapte 
și mărturii, scotea în evi
dentă constatarea că bă
iatul scăpase încă mai de

scape probabil de urmările 
neplăcute atît el, cit și pă
rinții săi. ,

Dar adevărul nu putea 
fi ocolit. Din comisie fac 
parte, conform legii, oa
meni cu experiență de via
ță și socială — cîte un de
legat de la direcția pentru 
problemele de muncă și o- 
crotirl sociale, inspectora
tul școlar, direcția sanita
ră, direcția pentru admi
nistrația locală și de stat, 
inspectoratul miliției, or-

Tribunalul obștei

dezleagă un „ghem

sarcini

pozitiv că sarcinile de 
defalcate clar pe secții,

pro- 
bri-

de întrebări

UNDEA GREȘIT

FAMILIA P...?
mult de sub controlul fa
miliei, apucînd pe căi pri
mejdioase. Era necesară 
intervenția hotărîtă 
tului, a societății.

— Chemați-1 aici
' lat !

Mic, negricios, a 
în încăpere, 
rînd membrii co- 
Răspunsurile lui 
și clare lăsau să 
cit de colo că ve- 

cu „lecția" învăța- 
de-acasă. Totul era 
sub semnul întîm- 

drept,

a sta-

pe bă-

pășit 
pri-temător 

vind pe 
misiei, 
prompte 
se vadă 
nise 
tă 
pus 
plării — tragică, e 
totuși o simplă întîmplare, 
un accident fără nici o cau
ză determinantă — ca săMorio BABOIAN

din județul Prahovaîn stațiunea climaterică : S. Cristian

ganele județene de tineret, 
sindicate și femei, precum 
și doi părinți care au dove
dit, în creșterea copiilor 
lor, o grijă deosebită. Cum 
se vede, sînt oameni care 
în activitatea profesională 
și socială s-au ocupat, vre
me îndelungată, de proble
me specifice minorilor.

Asistam la discuția din
tre acești oameni — unii în
cărunțiți — și băiatul din 
fața lor. Membrii comisiei 
trebuiau să se lămurească 
asupra cauzelor, pentru a 
putea hotărî în privința vi
itorului minorului. Oare 
după toate cele petrecute, 
familia respectivă mai pu
tea prezenta garanții mo
rale pentru creșterea șl e- 
ducarea băiatului 7

Sarcina comisiei nu era 
deloc ușoară, în asemenea 
probleme n-ai voie, nu-ți 
poți permite să " greșești. 
Prin fața acestui tribunal 
obștesc pentru minori au 
trecut cîțiva martori. Legea 
prevede : „In fața comisiei 
vor fi chemați părinții sau 
tutorele, precum și orice 
persoane care pot da relații 
în cauză". Tocmai în inten
ția de a se putea lua, ulte
rior, o hotărîre în deplină 
cunoștință de cauză, după 
o serioasă analiză. Și, in 
cele din urmă, a fost che
mat și tatăl băiatului. Un 
om în vîrstă, cu oarecare 
pretenții, care s-a bucurat 
de respect, fiind multă vre
me primar în comună. Pe 
mulți dintre membrii comi
siei îi cunoscuse personal. 
Nădăjduia că va fi „înțe
les". De aceea apela la 
sentimentele lor, invoca 
anii de activitate socială, 
cite și mai cîte. Iată dia
logurile mai semnificative i

— Nu-i vorba de întîm
plare. Băiatul dumitale a 
mai speriat un copil cu a- 
ceeași pușcă de vînătoare. 
Altă dată a tras cu arma în 
peretele casei.

— L-am bătut...
— Vezi dar că nu-î o 

Întîmplare. E bine că ți s-a 
ridicat arma de vînătoare. 
Cum se face că băiatul a- 
vea cartușele la îndemînă 7

— 7 1
— Băiatul fuma, iniția 

jocuri de noroc, atrăgea și 
pe alții.

— Ba alții 11 atrăgeau pe 
el.

— Așadar, știai 7
— Da, mi-a spus direc

torul școlii...
— E rău., să aștepți pînă 

ce-ți spun alții. Vrem să 
știm, măcar . acum : ce 
crezi, cum apreciezi ceea 
ce s-a petrecut în familia 
dumitale 7

Spera să scape ușor. A 
dat însă peste o comisie 
formată din oameni. res
ponsabili, care nu-și îngă
duie să se joace cu viito
rul unui copil. Simțind că 
pierde teren, tatăl a făcut 
din nou apel la sentimente, 
a invocat buna lui credin
ță. Un lucru era limpede : 
nu-1 preocupa atît pedeap
sa pe care ar fi putut s-o 
capete băiatul, cît mai ales 
ce vor spune satul, comuna, 
despre el ca părinte. Nici 
un dram de recunoaștere a 
propriei sale vinovății.

Nu-i o familie dezorgani
zată. Părinții minorului nu 
au contravenit niciodată 
legii. Au greșit, Insă, prin 
altceva, prin ceva deosebit 
de grav : l&sind procesul e- 
ducației să se desfășoare de 
la sine. „N-a văzut în fami
lie, n-o să facă nici el". Pă
rinții nu s-au interesat ce fel 
de prieteni are băiatul lor; 
pe la școală nu se duceau; 
dacă ar fi controlat ce face 
copilul cu banii dați de ei 
pentru bomboane ar fi vă
zut că-i dă pe țigări. La 
observațiile critice ale să
tenilor că băiatul a spart 
un geam sau că a azvâr
lit carbid într-o fîntînă, 
stricînd apa, părinții au 
cocoloșit faptele, le-au mi
nimalizat, au reacționat cu 
Înverșunare... împotriva ce
lor care se „amestecau" în 
familia lor.

Așa au evoluat lucrurile 
lntr-un sens dramatic ; 
la joaca cu pușca, o dată în
dreptată spre perete, altă 
dată spre un copil, apoi spre 
altul — cu fatala apăsare 
pe trăgaci. Așa a ajuns bă
iatul lor înaintea comisiei 
pentru ocrotirea minorilor.

— în fața noastră, a tu
turor, vlnovați sînteți dum
neavoastră, părinții. Să nu 
uiți asta. Iți vom comuni
ca acasă hotărîrea luată. 
In cel mult cinci zile ai 
răspunsul — a conchis pre
ședintele comisiei.

S-au pronunțat pe rînd. 
Și astfel au hotărit, în una
nimitate, trimiterea mino
rului într-o școală specială 
de reeducare din subordi- 
nea Ministerului Muncii. 
Este o hotărîre în Interesul 
copilului. Va primi o edu
cație bună și va învăța o 
meserie, fiind redat socie
tății. în ceea ce-1 privește 
pe tată, care nu s-a achitat 
în mod onorabil de îndato
ririle sale de părinte, comi
sia a hotărit să recomande 
autorităților locale din co
muna respectivă punerea 
lui In discuția cetățenilor. 
Este o măsură educativă 
necesară.

Abia înființate, comisiile 
pentru ocrotirea minorilor 
de pe lingă consiliile popu
lare județene au intrat în 
plină activitate. Prezența 
lor în rețeaua atîtor orga
ne și instituții de stat și 
organizații obștești, care se 
ocupă de evoluția tinerei 
generații, demonstrează gri
ja deosebită a statului pen
tru creșterea și educarea 
minorilor, în spiritul trăsă
turilor societății noastre so
cialiste.

Z. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

face o idee asupra reviri
mentului ce se simte in co
merțul cu legume și fructe.

Recapitulînd cele subli
niate pînă acum, consta
tăm : a) unitățile de desfa
cere oferă marfă din abun
dență ; b) există o stăruință 
evidentă pentru ridicarea 
nivelului de servicii în acest 
sector, la nivelul preten
țiilor actuale. Iată su
ficiente motive nu de auto- 
mulțumire, firește, ci de a 
se tinde la noi pași înainte 
în activitatea acestui sec
tor.

Lăsînd la o parte faptul 
că I.L.F.-urile, așa cum 
spuneam, mai plătesc une
ori în continuare tribut 
vechilor metehne, ne-au 
reținut atenția o serie de 
exigențe încă nesatisfăcute. 
Să enumerăm cîteva : cu 
toate realizările subliniate, 
sectorul de legume și fruc
te avansează pe linia mo
dernizărilor într-un ritm 
încă necorespunzător. în 
nenumărate localități și 
chiar în Capitală, marfa se 
comercializează nu o dată 
în condiții improprii : ser
virea la domiciliu este încă 
la început ; volumul mărfu
rilor preambalate se menți
ne scăzut ; calitatea pro
duselor e de multe ori sub 
nivelul pretențiilor. Se naște 
în mod logic întrebarea : 
oare ce factori influențează 
și mențin o asemenea si
tuație 7

Cauzele acestor aspecte 
sînt, aparent, variate. Dar 
există un factor major 
care stă la baza celor mai 
multe din ele. Pare greu de 
crezut, dar actele pun în 
lumină următorul fapt : 
o parte dintre întreprinde
rile pentru legume și fructe 
lucrează cu... pierderi ! Prin 
prisma acestui lucru devine 
mai ușor de înțeles de ce 
pomenitele modernizări tre
nează. Intr-adevăr, cum ai 
putea să-ți perfecționezi 
rapid activitatea, dacă nu 
dispui de sume îndestulă
toare în acest scop 7

Desigur, important este 
de știut ce cauze gene

rează bilanțuri deficitare 
în sectorul legume-fructe 7

Să ne oprim asupra cîtor- 
va. Multe dintre I.L.F. 
(dacă nu majoritatea) con
tinuă — în pofida tuturor 
instrucțiunilor și criticilor 
— să irosească sume consi
derabile în transporturi 
inutile. Organele de control 
ale Centralei pentru legu
me și fructe au surprins în 
nenumărate rinduri autoca
mioane care transportă, te 
miri ce, de la un capăt la 
altul de țară. Colindind atî- 
ta, un kilogram de fasole, 
de doi lei, urcă artificial 
(în scripte, nu pe piață) la 
costuri astronomice. Un 
exemplu tipic : județul 
Galați și-a orinduit atît de

să-l hotărască destinația, 
să asiste la trierea ei, să de
cidă. Consecința : furni
zorii recoltează adeseori 
în 'mod inutil legumele, fără 
să existe coordonarea ne
cesară cu organizarea tran
sporturilor. I.L.F.-urile nu 
trimit Ia timp mașinile să 
ridice marfa, care ajunge 
astfel să se deprecieze.

în acest sector se finali
zează și o serie de defi
ciențe ale partenerilor de 
afaceri. Astfel — ca să dăm 
numai un exemplu — în
treprinderile de legume și 
fructe sînt nevoite, an de 
an, să cheltuiască milioane 
de lei pentru a plăti su
perficialitatea altora. Des
pre ce este vorba 7 In ac-

omogen, sistematic, cu 
alte cuvinte pentru ca 
piața să nu Înregistreze 
cind o lipsă acută de mar
fă, cînd o ofertă ce depă
șește nivelul cererii, gene- 
rînd degradări masive de 
legume și fructe, producă
torii ar trebui să livreze 
marfa eșalonat și ritmic. Ce 
se constată însă 7 Din date 
statistice reținem că (cel 
puțin pînă anul trecut) re
coltarea și, evident, livrarea 
legumelor se făcea de către 
producători astfel : în 3—4 
luni ale anului piața era 
„sufocată" cu marfă proas
pătă, iar în rest magazinele 
trăiau din rezervele conser
vate. Nu este vorba, cum 
s-ar crede la prima impre-

In afară de evitarea pierde
rilor, in aceste condiții piața 
ar fi aprovizionată perma
nent cu legume proaspete : 
iarna cu cele culese în sere 
— iar în celelalte anotim
puri cu cele de cîmp.

Dar nici în acest mod pro
blema pierderilor nu este 
pe deplin rezolvată. Sint 
ani cu producții neașteptat 
de mari, iar la fructe, de 
pildă, eșalonarea producției 
este imposibilă. Deci vrînd- 
nevrînd se creează un sur
plus de marfă, iar I.L.F.- 
urile nu pot refuza prelua
rea ei. Conform reglenfen- 
tărilor în vigoare, ele au o- 
bligația să preia de Ia pro
ducător totul, să valorifice 
totul. Cui să fie vîndute

Progrese certe în comerțul cu legume
„bine" achizițiile îneît, In 
loc să se aprovizioneze cu 
legume-fructe din zonele 
limitrofe, cum ar fi jude
țul Brăila, deci de la 20—30 
de km, le aduce de la... 300 
de km. hăt de la Zim- 
nicea I Ce rațiune or fi 
avind asemenea deplasări 
ne-a fost imposibil să înțe
legem.

Ne-am pus întrebarea : 
asemenea anomalii nu sînt 
sesizate la timp 7 Cerce- 
tind, am ajuns însă la o 
nouă constatare : în plină 
campanie, în zonele legu
micole nu găsești decît cel 
mult un recepționer de 
marfă, care lucrează și el 
in virtutea obișnuinței. De 
ce 7 Pentru că o parte din 
„specialiști" stau frumos în 
încăperi răcoroase și cal
culează, calculează și răs- 
calculează fără răgaz... Ce 7 
Poate... pierderile ? ! Și cită 
trebuință ar fi de ei la 
cimp, să controleze marfa,

tivitatea sa I.L.F. are ne
voie de ambalaje care îi 
sînt livrate de obicei de u- 
nitățile Ministerului Indus
triei Lemnului. Se petrece 
un fapt condamnabil : bu
toaiele, lădițele — repetăm, 
în valoare de milioane lei 
— sînt livrate I.L.F.-urilor 
In stare... udă ! Cu timpul, 
lemnul din care sînt con
fecționate se deformează, 
se strings. Și iată sectorul 
de legum'e-fructe pe post 
de... tîmplar. Pe scurt, din 
10 000 bucăți de ambalaje, 
nu mai puțin de 1 000 se 
pierd. Pagubele le suportă 
I.L.F.-urile. Te întrebi : 
pentru M.I.L. n-a intrat 
încă în vigoare Legea cali
tății produselor 7

Pe lingă asemenea cau
ze, oarecum colaterale, e- 
xistă și factori cu o pon
dere majoră care afectează 
încă activitatea I.L.F.-uri- 
lor. Pentru ca activitatea 
I.L.F, să se desfășoare

sie, de acele legume produ
se în cimp și care au ca 
urmare un inevitabil ' ca
racter sezonier. Aceste 
date se referă și la produc
ția legumicolă de seră. 
De pildă : în luna ia- , 
nuarie producătorii livrează 
0,06 la sută (!) din recol
tele lor anuale, iar în au
gust și septembrie... 50 la 
sută ! Efectul : o bună parte 
a anului piața este lipsită 
de legume proaspete (iar 
I.L.F. lucrează în pierdere). 
In schimb. în două-trei luni 
din vară și toftmnă, avalan
șa de fructe creează stocuri 
care se degradează, servind 
in final, la prețuri derizorii, 
drept furaj pentru animale.

Ne aflăm oare în fața u- 
nei situații insolubile 7 Nu. 
Astfel de pierderi, generate 
de recoltarea în salturi, ar 
putea fi lesne evitate dacă 
producătorii ar insămînța și 
recolta legumele eșalonat.

surplusurile, cînd piața e 
suprasaturată 7 Există și in 
acest caz „portițe" de ieșire. 
Surplusurile trebuie semi- 
industrializate. Am vizitat, 
în județele Buzău și Rm. 
Vîlcea, de pildă, cîteva 
instalații de semiindustria- 
lizare. Ne-a uimit simplita
tea lor, iar pe de altă parte 
mulțimea de sortimente pe 
care le pot produce : fructe 
uscate, paste de tot felul, 
marmeladă, legume deshi
dratate, sucuri, făină de 
cartofi ș.a.m.d. Mare parte 
dintre aceste produse sînt 
foarte solicitate la export, 
într-un singur an. din legu
me și fructe ce puteau fi 
sortite degradării, I.L.F. din 
Buzău a realizat un cîștig 
echivalent cu 5 milioane 
lei. Avantajele pe care le 
oferă eșalonarea producției 
și livrărilor, amenajarea de 
instalații prelucrătoare ni 
se par evidente. Rămîne de

văzut ce părere au In a- 
ceastă privință specialiștii, 
într-o recentă convorbire 
pe care am avut-o la Mi
nisterul Agriculturii și Sil
viculturii, tovarășii care 
coordonează activitatea de 
producție și valorificare a 
legumelor ne declarau : 
„Problemele legate de 
producția și valorificarea 
legumelor și fructelor stau 
și vor continua să stea pe 
agenda noastră de lucru. 
Unitățile de producție s-au 
convins de importanța eșa
lonării producției și li
vrărilor. Ce s-a întreprins 
In acest scop 7 S-a diver
sificat și continuă să se di
versifice soiurile (pentru 
obținerea legumelor timpu
rii, de vară, de toamnă) ; 
insămințările se vor face in 
etape — în scopul de a 
lărgi Ia maximum interva
lul de recoltare ; pentru a 
se putea livra legume 
proaspete și în timpul ier
nii, se vor extinde culturile 
in adăposturi de polieti
lenă".

La rindul lor, specialiștii 
din sfera comerțului cu le
gume și fructe și-au arătat 
intenția de a extinde cît 
este necesar amenajările de 
instalații pentru semiindus- 
trializarea surplusului de 
marfă, a producției de ca
litate inferioară. Iată, deci, 
cî teva perspective îmbucu
rătoare atît pentru cumpă
rători, cit și pentru renta
bilizarea tuturor întreprin
derilor de valorificare a le
gumelor și fructelor.

în final, am dori să atra
gem atenția că toate aces
tea nu vor putea fi în nici 
un caz realizate efectiv nu
mai de către Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii 
sau de către Centrala pen
tru legume și fructe. între
prinderile de specialitate, 
direcțiile agricole, consiliile 
județene (care au atribuții 
lărgite și sarcini precise în 
această direcție) au dato
ria să se consulte, să chib- 
zuiască și să ia măsurile 
cele mai potrivite impuse 
de nevoile practice, pentru 
ca bunele intenții amintite 
mai sus să devină cit mai 
curînd realitate.

Prezențe utile 

în fiecare 

gospodărie
Că aspiratoarele de praf 

„Practic" și „Ideal" sînt din 
ce în ce mai solicitate de cum
părători nu mai surprinde, 
pentru că uzina producătoare, 
„Electromotor" Timișoara, și-a 
cîștigat în ultimii ani un bi
nemeritat prestigiu. Ea ofe
ră garanția unor produse de 
calitate, cu o construcție mo
dernă și caracteristici func
ționale superioare. Aspiratoa
rele „Practic" și „Ideal" se 
folosesc cu succes la aspirarea 
prafului și a impurităților 
mici din locuințe, birouri, bi
blioteci etc. în timpul exploa
tării lor — în condițiile pre
scrise — consumul de energie 
electrică este de numai 0,15 
lei/oră.

Aspectul, manevrarea u- 
șoară, consumul redus de e- 
nergie electrică și randamen
tul superior în timpul func
ționării le-au asigurat aspira
toarelor „Practic" și „Ideal" 
aprecierea cumpărătorilor atît 
din țară cît și din străinătate. 
Numai în acest an au fost so- 
licitațe la export peste 30 000 
aspiratoare din cele două 
modele.

Folosirea multilaterală a a- 
cestor aspiratoare este asi
gurată de accesoriile cu care 
sînt livrate în comerț și pe 
care le asigură „Electromo
tor" : două feluri de perii, trei 
modele de diuze, pulverizator 
pentru lichide etc.
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COSTURILE LICENȚELOR 
sînt în relație directă cu

CALIFICAREA
PRIN UCENICIE

Timpul nu așteaptă!

LA LOCUL

TERMENELE ASIMILĂRII
Dezvoltarea și diversificarea 

ducției industriei construcțiilor 
mașini a impus, în anumite 
zuri, achiziționarea de licențe 
tru ' ' ' 
laje ___r___  _  ____
tehnicitate și mare complexitate. Și 
aceasta, pentru a grăbi procesul de a- 
slmilare a noi produse, pentru a ass- 
gura modernizarea într-un timp mai 
scurt a producției de mașini și insta
lații, ceea ce, în mod firesc, trebuie 
să aibă efecte economice favorabile. 
Faptele arată, totuși, că asemenea e- 
fecte favorabile sînt adeseori dimi
nuate ' de încetineala cu care are loc 
asimilarea produselor pe bază de li
cențe, de insuficientele eforturi pen
tru integrarea fabricației în țară a 
acestor produse, spre a elimina im
portul de piese și subansamble. Toc
mai din acest motiv, plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut a 
cerut constructorilor de mașini, spe
cialiștilor din această ramură — ca 
de altfel și din alte domenii ale eco
nomiei — să intensifice preocupările 
pentru valorifica
rea mai rapidă a 
licențelor achizi
ționate din străi
nătate.

Evident, s-ar 
putea da nume
roase exemple de 
licențe fructifica
te într-un termen 
scurt și la un ni
vel ridicat de efi
ciență. Am aminti doar exem
plul transmisiei hidraulice pen
tru locomotivele Diesel electrice, care 
a fost asimilată de colectivul uzinei 
„Hidromecanica" din Brașov într-un 
interval scurt de timp. Cadrele teh- 
nico-inginerești ale acestei uzine au 
mers chiar mai departe, aducînd 
perfecționări produsului, care au fost 
preluate și de firma licențiatoa- 
re. Dat fiind nivelul tehnic ridicat 
al execuției, această firmă a con
tractat recent cu întreprinderea 
brașoveană un număr însemnat de 
transmisii hidraulice. în condiții si
milare au fost însușite și alte pro
duse . pe bază de licență, cum ar fi 
turbosuflanta pentru supraalimen- 
tarea motoarelor Diesel, preluată de 
aceeași uzină, sau garniturile de 
cauciuc după o licență Pireli.

Dar, așa cum relevăm mai înaîhte, 
ți în cazul unor întreprinderi din ju
dețul Brașov durata de valorificare 
a licențelor, ca și aceea de integrare 
în fabricație a produselor asimilate 
pe baza lor, in scopul renunțării la 
importul de completare, este ln‘ 
multe cazuri extrem de lungă. Con
cludent în acest sens ni se pare e- 
xemplul licenței de echipament elec
tric pentru autocamioane și trac
toare. Contractul pentru achiziționa
rea acestei licențe a fost încheiat in 
vara anului 1965. Prima tranșă de 
documentație a sosit la uzina „Elec- 
troprecizia" din Săcele abia în tri
mestrul III 1967. La ora actuală — 
deci după cinci ani de la încheierea 
contractului — abia s-au asimilat in 
fabricație 5 din cele 31 de produse 
prevăzute. Asimilarea integrală a e- 
chipamentului electric se va încheia 
abia în anul viitor, deci după șa;;e 
âni. Din această cauză, statul nostru 
se vede nevoit să recurgă și astăzi la 
importul unor asemenea produse, 
cheltuind cu achiziționarea echipa
mentului electric pentru tractoarele 
de 40 C.P., parțial și pentru autoca
mioane și alte autovehicule, impor
tante fonduri valutare. Cum se ex
plică această stare de lucruri 1

— Cauzele sînt multiple, ne-a spus 
Ing. Octavian Taraș. șeful grupei de 
pregătire a fabricației de la uzina 
„Electroprecizia" din Săcele. în pri
mul rînd, s-au contractat niște echi
pamente care nici măcar nu erau în
sușite în fabricație de către licenți- 
ator. A trebuit să se aștepte circa un 
an și jumătate numai pînă ce aceste 
produse au fost realizate. Pe de altă 
parte, la prelungirea preluării licen
ței a contribuit în mare măsură și în
cetineala cu care a acționat partea 
română. Așa, spre exemplu, asigu
rarea tractoareliA- și autocamioanelor, 
ca și a benzinei solicitate pentru a- 
daptarea licenței la produsele noas
tre, s-a făcut cu o întirziere 'nejus
tificată de peste o jumătate de an. 
Alte patru sau cinci luni s-au pier

fabricarea unor mașini, 
sau echipamente de

pro- 
de 

ca- 
pen- 
uti- 

înaltă

dut ca urmare a tergiversării trimi
terii la firma licențiatoare a unor de
legați care să asiste la omologarea 
prototipurilor și însușirea tehnologiei 
produselor.

Acestea sînt. în general, cauze or
ganizatorice, subiective. Din păcate, 
în asimilarea echipamentelor electri
ce pentru autocamioane și tractoa
re, uzina din Săcele întîmpină și azi 
serioase dificultăți, mai ales din cau
za lipsei unor materiale, a unor 
utilaje, ca și datorită capacității in
suficiente a sculăriei uzinei. Dacă și 
de acum înainte Centrala industria
lă de autocamioane și tractoare Bra
șov și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini nu vor acorda un 
sprijin mai substanțial uzinei din 
Săcele în aprovizionarea țehnico-ma- 
terlală, în executarea sculelor și dis
pozitivelor, va fi prelungită și mai 
mult perioada de fructificare deplină 
a licenței.

Printre unitățile industriale din ju
deț care au avut sarcini importante 
pe linia asimilării unor produse pe

0 anomalie economică și o dublă cheltuială: 
licența achiziționată stă cu anii „la sertar", 

iar importul produsului continuă

bază de licență, un loc important l-a 
ocupat în ultimii ani și Uzina de 
tractoare Brașov. Este vorba de asi
milarea 
Sub 
luare „ ,
poate fi nici el considerat ca satisfă
cător, asimilarea durînd circa patru 
ani. Și mai nesatisfăcăror poate fi 
considerat ritmul de introducere in 

■J fabricație a reperelor și subansam- 
blelor ce trebuie realizate în țară.

— La prima vedere — ne spunea 
tov. Iulian Cazacu, inginer-șef cu 
problemele de concepție al uzinei — 
dacă avem in vedere gradul de in
tegrare in fabricație a tractoarelor 
pe roți și pe șenile la sfirșitul anului 
trecut — de 74 la sută și, respectiv, 
90,3 la sută — situația nu pare chiar 
âlit de alarmantă. Și totuși această 
situație este departe da a putea fi 
considerată ca normală. Cele cîteva 
repere pe care continuăm să le im
portăm sint dintre cele mai impor
tante și au o valoare ridicată, Este 
vorba de arborele motor, de pistoane, 
de pompa de ulei, de. echipamentul 
electric, de segmenți ș.a., pentru im
portul cărora statul nostru cheltu- 
iește anual multe milioane de lei va
lută. în cazul uzinei noastre, al u- 
zinei „Electroprecizia" Săcele și al 
Uzinei de mecanică fină din Sinaia, 
principala cauză a întîrzierii intro
ducerii în fabricație a acestor piese 
și subansamble o constituie lipsa uti
lajelor. Deși am amenajat o linie spe
cială pentru arborele motor, nu pu
tem produce acest reper în uzină, în- 
trucit ne lipsesc patru mașini-unelte.

După părerea inginerului-șef 
la — 
din 
cît se poate de păgubitoare pen
tru economia națională. Și pentru 
a veni în sprijinul afirmației de mai 
sus vom arăta că numai pentru im
portul unui număr de arbori-motor 
— jumătate din cît e prevăzut pen
tru anul aceasta — statul nostru a 
plătit 1,5 milioane lei valută, în 
timp ce importul celor patru 
mașini, care ar permite să se 
fabrice în uzină reperele amintite, 
valorează 1,2 milioane lei valută. Un 
alt calcul arată că valoarea importu-

tractoarelor de 40 C.P. 
aspectul duratei de pre- 
a licenței, cazul de față nu

de 
„Tractorul" și a altor cadre 
uzină, aceasta este o situație

rilor de piese și materiale numai 
pentru fabricația tractoarelor de 40 
C.P. se ridică in acest1 an la peste 
45 milioane lei valută.

Iată, prin urmare, suficiente argu
mente pentru a sublinia necesitatea 
stringentă a sporirii preocupărilor u- 
zinelor, a centralelor industriale și a 
forurilor din ministerul de resort 
pentru organizarea rațională a asi
milării produselor noi pe bază de li
cență, pentru coordonarea riguroasă 
a muncii unităților ce concură la a- 
ceastă activitate. Necesitate cu atît 
mai imperioasă, cu cît în acest an, 
ca și în anii următori, se va recurge 
în unele situații — bineînțeles după 
o matură chibzuință — la asimilarea 
unor noi produse "pe bază de li
cență. Chiar in momentul de față, 
la Uzina de autocamioane din Bra
șov se află în curs preluarea unor 
licențe pentru fabricarea de produse 
în mai. 'multe variante. Se pare că în 
cazul de față lucrurile au debutat 
oarecum mai promițător.

— Măsurile luate pînă acum — 
ne-a declarat ing. 
Mircea Florescu, 
directorul tehnic 
al Uzinei de auto
camioane Brașov 
— creează condi
ții pentru mărirea 
gradului de inte
grare, față de cel 
prevăzut inițial, 
încă din primul 
an de fabricație 

a noilor produse. Dar acest fapt 
reclamă o muncă asiduă din partea 
tuturor celor peste 50 de în
treprinderi care vor colabora la rea
lizarea noilor produse. Un fapt
pozitiv este că atît în uzina noastră, 
cît și la Uzina de piese auto din Si
biu au și fost asimilate în avans mai 
multe repere, au fost realizate și o- 
moiogate diferite scule și dispozitive. 
Mai sînt, însă, o serie de unități co
laboratoare care nu au acordat aten
tia cuvenită unor asemenea sarcini.

După cum s-a desprins și dintr-o 
recentă consfătuire consacrată asimi
lării noilor produse, pregătirile in 
acest sens nu sînt de natură să mul
țumească. Se ridica multe probleme 
care nu și-au găsit încă o rezolvare 
corespunzătoare, se întrezăresc u- 
îr.'le greutăți pentru Înlăturarea că
rora sînt necesare măsuri hotărite 
și imediate. Primul pas trebuie să-I 
constituie încheierea acțiunii de re
partizare a reperelor și subansamble- 
lor pe întreprinderi și centrale in
dustriale și începerea pregătirilor 
pentru asimilare. Aceasta se impune 
cu atît mai mult cu cît unele între
prinderi nu și-au dat acordul să co
opereze cu uzina brașoveană. iar al
tele au stabilit termene de asigurare a 
reperelor și 
prea târzii. în afară de aceasta, este 
necesar să se 
contractare a utilajelor și a liniilor 
dc fabricație prevăzute, de definiti
vare a studiului de sistematizare si 
dezvoltare a uzinei dc autocamioane, 
să fie intensificat ritmul de lucru 
pe șantierul uzinei. în cazul achizi
ționării utilajelor este imperios ne
cesar să se țină seama de experiența 
anilor trecuți, în sensul de a se evita 
eșalonarea nerațională a fondurilor 
valutare pe o perioadă îndelungată, 
soluție păgubitoare pentru economia 
națională.

Pentru achiziționarea licențelor sta
tul nostru face eforturi financiare 
deosebit de mari. De aceea, este ab
solut necesar să se acorde întreaga 
atenție accelerării procesului de 
integrare în fabricație a produselor 
care se realizează pe această bază.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

subansambli'lor mult
urgent'ze act’unea de

(Urmare din pag. I)

DE MUNCA
anvelope „Danu- 

recrutea- 
ai școlii 

în vîrstă de 15-13

Uzina de 
biana" București 
ză tineri absolvenți 
generale
ani pentru calificare prin u- 
cenicie la locul de muncă, du
rata 3 ani, în următoarele me
serii : operatori la fabricația 
anvelopelor și camerelor de 
aer ; lăcătuși mecanici în in
dustria chimică; frezori-ra- 
botori; strungari.

înscrierile se fac la sediul 
uzinei pînă la data de 31 VIII 
1970 și se primesc candidați 
din București și județul Ilfov.

Pentru meseria de operator 
se primesc și candidați 
alte județe, care își pot 
gura cazarea în București 
au posibilitatea să facă 
veta.

In timpul școlarizării
acordă indemnizații lunare și 
abonamente pentru ucenicii 
care fac naveta.

Se primesc fără examen de 
admitere candidați! reușiți 
fără loc la școlile profesiona
le, liceele de cultură generală 
și liceele de specialitate, pe 
baza unor adeverințe elibera
te de școala respectivă.

Informații suplimentare se 
pot obține la uzina de anvelo
pe „Danubiana", Serviciul în- 
vățămînt, telefon 23 42 80 — 
interior 154.

din 
asi- 
sau 
na-

se

Să accelerăm și mai mult

lucrările agricole!«I
De la o zi la alta, lanurile scad în 

suprafață pe măsură ce combinele, 
secerile și coasele, utilizate cu hărni
cie și pricepere, sporesc numărul 
hectarelor recoltate. în legătură cu 
desfășurarea actualei campanii agri
cole, tovarășul Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului agriculturii și silvi
culturii, ne-a relatat, intre altele, că 
in condițiile acestui an, caracteri
zat prin ploi abundente, care au fa
vorizat îmburuienarea lanurilor, este 
nevoie mai mult ca oricînd să se 
acționeze in mod organizat și rapid 
pentru utilizarea la maximum, cu 
mult discernămînt, a forțelor și mij
loacelor de lucru. Se relevă în pri
mul rind necesitatea ca, alături de 
combine, să fie în mai mare măsu
ră folosite mijloacele manuale, pen
tru grăbirea recoltatului și înlătura
rea pierderilor de boabe. In acest 
sens, se impune ca — îndeosebi în 
zonele din centrul și nordul țării, unde 
recoltatul a început mal tîrziu — să 
fie mobilizată masa largă a coope
ratorilor la seceratul griului, devan- 
sindu-se astfel cu cîteva zile intra
rea combinelor jn lanuri.

Din analiza datelor operative cen
tralizate la minister rezultă că s-a 
creat, un decalaj între recoltat și tran
sportul cerealelor la bazele de recep
ție, între aceste 
vind eliberarea 
rea arăturilor și 
rilor succesive, 
meroase întreprinderi agricole de 
stat 
tașe 
ci sar 
flux

lucrări și cele pri- 
terenului, executa- 
însămînțarea cultu- 
Experiența a nu-

și cooperative agricole frun- 
demonstrează cit este de ne- 

să se organizeze munca in 
tehnologic continuu, efectuîn-

du-se în mod corelat, fără decalaje, 
toate lucrările — de la recoltare și 
pînă la însămințarea culturilor succe
sive. O mai mare atenție trebuie 
să se acorde celorlalte lucrări din 
această perioadă : transportul cerea
lelor la bazele de recepție, recoltarea, 
transportul și depozitarea furajelor, 
intensificarea preluărilor de legume, 
fructe și alte produse de sezon, lichi
darea restanțelor, realizarea și de
pășirea graficelor de livrare stabilite.

Grăbirea lucrărilor agricole depin
de în cel mai înalt grad de utilizarea 
intensă a mijloacelor mecanice și 
manuale, din zori pînă în noapte. în 
acest sens, ing. Aurel Furfurică, 
directorul Direcției agricole județene 
Prahova, ne-a informat despre mă
surile luate în ultimul timp, în multe 
cooperative agricole din județ, pen
tru folosirea tractoarelor în orele de 
dimineață 
arăturilor 
succesive, 
cestea să
Ia recoltat. Cooperativele agricole din 
Ciorani, Sălciile, Fulga de Sus, Fulga 
de Jos, Baba Ana și altele, care au 
aplicat asemenea măsuri, se află in
tr-un stadiu avansat atît la recoltat, 
cit și la însămințarea culturilor succe
sive. Acolo unde timpul nu este bine 
folosit, bunăoară la cooperativele a- 
gricole din Cocorăștii Colț, Mizil etc., 
lucrările sînt rămase în unmă.

Una dintre sarcinile de maximă ur
gență este transportul rapid al cerea
lelor din lanuri direct la bazele de 
recepție. în prezent, s-a creat un 
mare decalaj între cantitățile recol
tate și cele transportate la baze. Or,

și de seară la executarea 
și însămințarea culturilor 
astfel ca în cursul zilei a- 
lucreze neîntrerupt numai

V . '.C *

Recoltatul griului la stafiunea experimentală agricolă din Caracal, județul Olt Foto : S. Cristian

Ce fel de articole 
din sticlă preferați ?
„Anul acesta — ne spune 

tovarășa Luiza Diaconescu, 
director general al Combina
tului de sticlărie din Bucu
rești — unitatea noastră tre
buie să atingă capacitatea 
proiectată : 112 000 tone de 
sticlărie finită, într-o gamă 
variată de sortimente. Ea du
blează, ca volum, întreaga 
producție de sticlărie a țării 
realizată în 1966“.

Toate secțiile intrate pînă 
acum în producție au consem
nat atingerea parametrilor 
proiectați. Combinatul bucu- 
reștean este înzestrat cu ma
șini automate de șlefuit, de
senat, sculptat, decorat și pic
tat, pentru orice articol de sti
clărie. O astfel de mașină, de 
exemplu, poate decora auto
mat pînă la 60 000 de pahare 
într-o oră. Combinatul își 
desface produsele, pentru son
daj, la Halele Obor. Un alt 
magazin de prezentare, cu 
vînzare, se va amenaja în 
curînd pe str. Nerva Traian. 
Specialiștii combinatului și-au 
propus, de asemenea, să exe
cute, pentru unitățile de al‘- 
mentație publică, seturi de 
pahare cu embleme sau în
semne specifice.

buri de azbociment, geamuri ondu
late, securizate, termoizolatoare, ds 
tuburi premo, elemente din beton 
celular" autoclavizat, de materiale de 
izolație, diverse materiale de finisaj 
ș.a., ajungîndu-se ca produsele și 
sortimentele noi — în număr de 
peste 100 — să aibă azi o pondere de 
circa 11 la suta in totalul producției.

Dacă privim in ansamblu tabloul 
statistic al rezultatelor noastre din 
actualul cincinal, concluzia este 
pozitivă. La o analiză mai amă
nunțită a aportului fiecărei întreprin
deri la realizarea acestui bilanț fa
vorabil, constatăm că există totuși o 
serie de rezerve de sporire a pro
ducției, de reducere a cheltuielilor 
care, in mod nejustificat, sînt încă 
nevalorificate. De exemplu, cu toate 
că în primul trimestru din acest an 
cheltuielile la 1 000 de lei producție- 
marfă au fost realizate pe minister. 
Centrala industrială a prefabri
catelor din beton nu s-a încadrat în 
sarcina planificată. Chiar dacă pe 
semestrul I vom realiza nivelul pla
nificat al acestor cheltuieli, nu tre
buie să ne declarăm mulțumiți, ci 
este imperios necesar să acționăm 
energic pentru diminuarea la mini
mum a costurilor de producție, ți- 
nînd seam’a că în acest fel ne adu
cem o contribuție importantă la spo
rirea eficienței tuturor lucrărilor de 
construcții.

Am legat de fiecare dată dezvolta
rea industriei materialelor de con
strucții de programul de investiții. 
Privind in aceeași corelare dezvol
tarea acestei ramuri în perspectiva 
cincinalului următor, desprindem, ca 
o primă trăsătură definitorie a ac
tivității noastre, înaltul dinamism al 
producției, determinat, pe de o par
te, de ritmul accelerat al investiți
ilor, al construcțiilor de locuințe și, 
pe de alta, de solicitările tot mai 
accentuate la fondul pieței. într-o se
rie de subrarnuri, cifrele de plan 
pentru perioada 1971—1975 sînt chiar 
superioare nivelurilor prevăzute în 
Directivele Congresului al X-lea. A- 
mintesc, de pildă, că pe ansamblul 
ministerului, ritmul de creștere a 
producției în perioada 1971—1975 este 
de peste 15 la sută, față de 12—13 Ia 
sută stabilit prin Directivele Congre
sului al X-lea. Creșteri mai mari se 
vor înregistra la producția de ciment

— 67 la sută, geamuri trase — 70 la 
sută, prefabricate din beton armat — 
124 la sută, și produse din azboci-, 
ment — 120 la sută.

Firește, nu putem să ne limităm 
doar la aceste creșteri cantitative. 
Trebuie să privim autocritic înceti
neala cu care s-a trecut, în unele în
treprinderi. la diversificarea produc
ției. Iată de ce am fixat ca unul 
dintre principalele obiective ale 
programului de producție din ein-

earea producției trebuie să li se ală
ture și beneficiarii produselor noi, 
printr-o preocupare mai susținută 
pentru experimentarea și folosirea 
lor efectivă pe șantiere. Spun aceasta 
pentru că, in momentul de față, s-a 
creat în unele cazuri un spirit ruti
nier in realizarea obiectivelor de in
vestiții, fiind solicitate an de an 
aceleași materiale de construcții, 
sortimentele noi croindu-și cu greu 
drumul in execuție. Desigur, în a-

întrebarea : ce garanții există că 
toate aceste sarcini sînt realiste, că 
ele vor putea fi realizate integral ? 
Un prim răspuns la această întreba
re ni-1 oferă tocmai recentele dezba
teri ale cifrelor de plan pe anul 1971 
din cadrul comitetelor de direcție 
întreprinderi, 
administrație 
dustriale, în 
salariaților. 
cest prilej

al
ale 

adunările generale 
Fără excepție, 
s-a ajuns ia

consiliilor 
centralelor

din 
de 

ln- 
ale 

cu a- 
conclu-

Premisele
unui start bun

cinalul următor diversificarea fa
bricației. La fundamentarea sar
cinilor în această direcție am avut 
permanent în vedere cerințele con
structorilor și posibilitățile noastre de 
fabricație. Astfel, pornind de la ne
cesitatea creșterii gradului de indus
trializare a lucrărilor, a eficienței 
investițiilor, au fost stabilite măsuri 
precise privind crearea unor elemen
te suple, autoportante pentru acope
rișuri din beton armat, realizarea de 
elemente prefabricate din corpuri ce
ramice, pentru pereți și planșee, ex
tinderea producției de materiale de 
construcții pe bază de beton celular 
autoclavizat, granulit și perlit, mă
rirea gamei de produse termo și hi- 
droizolatoare. Ca urmare, prin reali
zarea programelor și măsurilor în
treprinse, ponderea produselor noi 
— diversificate — va ajunge în anul 
1975 Ia 27,5 la sută din totalul pro
ducției.

Socotesc, însă, că eforturilor între
prinderilor noastre pentru diversifi-

ceastă privință, un rol Important 
revine proiectării, care trebuie să pre
vadă, încă din faza elaborării docu
mentației tehnice, utilizarea unor 
soluții și materiale noi. în ce ne pri
vește, subliniez că, pentru lărgirea 
domeniilor de folosire a materialelor 
noi și a prefabricatelor, ne-am pro
pus ca în cadrul fiecărei centrale 
industriale să fie organizate sectoare 
dc- proiectare și cercetare, avind sar
cini precise pentru a elabora soluții, 
tehnologii și dispozitive pentru 
asamblarea și m’ontarea materiale
lor și elementelor, ca și obligația de 
a asigura asistența tehnică necesară 
aplicării acestor soluții pe șantiere, 
în viitor va trebui ca fiecare între
prindere și centrală industrială să ia 
măsuri din timp pentru a evita stoca
rea pe perioade mari a unor însem
nate cantități de produse — în bună 
parte noi.

Am schițat doar câteva obiective 
centrale ale programului de produc
ție de perspectivă din industria ma
terialelor de construcții. Se ridică

zia că sarcinile stabilite pentru pri
mul an al cincinalului viitor — în 
care producția industrială a minis
terului nostru crește cu 14,3 la sută 
față de acest an — vor fi realizate 
Integral. Acum, cînd sînt în plină 
desfășurare adunările generale ale sa
lariaților, este deosebit de important 
ca aceste foruri de dezbatere colec
tivă a problemelor economice majore 
să analizeze posibilitățile de îmbună
tățire a indicatorilor de plan pe an-il 
1971. în al doilea rînd amintesc 
atît i ’ 
1971, cit și pe întregul cincinal, 
fost stabilite o serie de măsuri 
fiecare întreprindere și centrală 
dustrială, a căror aplicare va începe 
încă de pe acum.

Accentul principal în creșterea și 
diversificarea producției, in ridicarea 
nivelului calitativ al produselor va 
cădea pe asigurarea unei mai bune 
utilizări a capacităților de producție 
din fiecare 
siderăm că, 
in vederea

pentru realizarea planului
că 
pe 
au 
în 

in

unitate industrială. Con- 
în urma măsurilor luate 
Întreținerii și reparării

în bune condiții a utilajelor și 
liniilor tehnologice, îmbunătățirii 
tehnologiilor de fabricație, aprovi
zionării la timp cu piese de schimb 
și subansamble, vom asigura con
dițiile materiale menite să contribuie 
la înlăturarea în l)ună parte a în
treruperilor accidentale și organiza
torice. In esență, vom căuta ca fie
care capacitate de producție să lucrero 
din plin, pe cît posibil în trei schim
buri, așa cum cer interesele eco
nomiei naționale. în prezent, este 
în curs de aplicare programul pen
tru intensificarea asimilării piese
lor de schimb și îmbunătățirea ca
lității acestora. Cea mai mare aten
ție va fi acordată pieselor de schimb 
de mare uzură.

Paralel cu acțiunile complexe în
treprinse în direcția utilizării mai 
bune a capacităților de producție, vom 
urmări finalizarea cu rigurozitate a 
programului de investiții al minis
terului, ca și atingerea neîntîrziată 
a parametrilor proiectați la unitățile 
noi în funcțiune. S-au luat măsuri 
pentru ca echipe de specialiști din 
minister, din institutul de proiectări, 
din institutul de cercetări și din 
fabrici similare din sector să acor
de ajutorul tehnic necesar punerii în 
funcțiune și atingerii parametrilor 
proiectați la noile obiective. în ace
lași timp, 70—90 la sută din necesa
rul de cadre calificate al fabricilor 
noi va fi asigurat prin școlarizare în 
întreprinderi similare.

Creșterile calitative și cantitati
ve prevăzute pentru industria ma
terialelor de construcții în cincina
lul următor, pe baza sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea al P.C.R., 
constituie obiective de mare impor
tanță pentru economia noastră, deo
sebit de mobilizatoare și pe deplin 
realizabile. Sînt convins că, așa cum 
au dovedit de atîtea ori de-a lungul 
anilor, colectivele de muncitori, teh
nicieni, ingineri și economiști din în
treprinderile noastre vor ști să se 
angajeze cu toate forțele de care dis
pun și nu vor precupeți 
pentru a 
tiv toate 
capabile 
mism al 
construcții în cincinalul viitor, con
tribuind în acest fel la înfăptuirea 
vastului program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

este posibil ca transporturile să se 
efectueze oonoomitent cu recoltatul 
dacă se folosesc intens toate mij
loacele 
această 
relata 
rectorul
Galați, au putut fi luate măsuri pen
tru intensificarea transportului de ce
reale la bazele de recepție, ceea ce 
a permis ca, pînă la 22 iulie, să se 
achite mai mult de jumătate din obli
gațiile asumate față de stat. In acest 
scop se folosesc camioanele coopera
tivelor agricole și peste 150 de re
morci etanșeizate aparținînd între
prinderilor de mecanizare. In cursul 
zilei de sîmbătă, aprecia interlocuto
rul, recoltatul griului în județ se va 
încheia, ceea ce va permite intensifi
carea în mai mare măsură a trans
portului produselor la bazele de re
cepție, precum și a lucrărilor de pre
gătire a solului și de însămînțare a 
culturilor succesive.

Intensificarea recoltării griului este 
nemijlocit legată de folosirea întregii 
capacități de lucru a combinelor. Dar 
acolo unde umiditatea solului și mai 
ales gradul ridicat de îmburuienare a 
lanurilor Împiedică folosirea cu ran
dament normal a combinelor este a- 
vantajos să se organizeze strângerea 
recoltei cu seoerile și coasele. După 
cum ne informează ing. Gheorgho Co- 
rono, directorul Direcției agricole ju
dețene Vaslui, în prezent lucrează 
la seceratul griului circa 35 909 de co
operatori. Din totalul de 16 600 hec
tare cu grîu reooltat, peste 6 600 hec
tare au fost secerate de către echipele 
de cooperatori. în alte județe, numă
rul secerătorilor și cosașilor este ex
trem de redus. Din această cauză, în 
județul Arad, spre exemplu, numai 
359 hectare au fost recoltate cu coa
sele, ceea ce reprezintă puțin dacă a- 
vem în vedere că în multe locuri la
nurile sint imburuienate.

Firește, luînd toate măsurile pen
tru strîngerea producției actuale, 
specialiștii, oamenii muncii de pe 
ogoare se gîndesc la pregătirea con
dițiilor pentru viitoarea recoltă. în 
acest sens, are o mare însemnătate 
să se asigure întreaga cantitate de 
sămînță de grîu și de alte culturi, ce 
va fi necesară la însămînțările de 
toamnă, luîndu-se ' __
pentru recoltarea, condiționarea și 
depozitarea acesteia în condiții ire
proșabile. După cum ne spunea ing. 
Dan Șerbii, directorul Direcției a- 
gricole județene Constanța, s-a orga
nizat recoltarea separată a loturilor 
semincere de grîu, precum și a cul
turilor recunoscute pentru 
ță. Se urmărește respectarea cu ri
gurozitate a schemei de asigurare a 
semințelor pe județ, întocmită de 
către direcția agricolă, în colabora
re cu cercetătorii stațiunii experi
mentale Valul lui Traian. în aceste 
zile, specialiștii direcției se ocupă 
îndeosebi de recoltarea griului din 
fermele agricole care livrează grîu 
de sămînță. In afara asigurării ce
rințelor proprii, unitățile agricole 
ale județului Constanța vor livra cir
ca 35 000 tone 
rirea nevoilor 
județe.

Pentru a se 
condițiile climatice favorabile 
voltării culturilor succesive, se im
pune grăbirea însămînțării acestora 
pe toate suprafețele prevăzute. Deși 
timpul este înaintat, cooperativele a- 
gricole au realizat numai 21 la sută 
din planul de însămînțare a culturi
lor succesive. Rezultatele sînt 
trem de 
altul. în 
cole din 
țat pînă 
suprafața prevăzută cu culturi suc
cesive, în județul Constanța realiză
rile reprezintă abia 23 la sută din 
prevederi, în Teleorman — 14 la 
sută, Dolj — 16 la sută, Arad — 18 
la sută, Vîlcea — 5 la sută, Caraș- 
Severin — 1 la sută. Pentru urgen
tarea acestei lucrări este nevoie să 
se repartizeze un număr mai mare 
de mijloace de transport la elibera
rea terenului și de tractoare necesare 
la aratul sau discuitul solului și în- 
sămînțarea grabnică a culturilor sta
bilite.

Urgentarea lucrărilor agricole de 
sezon și, în mod deosebit, recoltarea 
fără nici o întirziere a griului și în- 
sămînțarea culturilor succesive con
stituie sarcini de maximă însemnă
tate și urgență, de Îndeplinirea că
rora depind evitarea pierderilor de 
recoltă și obținerea unor producții 
cît mai mari în viitor, în interesul 
unităților agricole, al întregii eco
nomii naționale.

de transport. Analizindu-se 
problemă, după cum ne 

Ing. Mircea Samoil, di- 
Direcției agrioole județene

toate măsurile

sămîn-

de grîu pentru acope- 
de semințe ale altor

beneficia din plin de 
dez-

ex- 
diferite de la un județ la 
timp ce cooperativele agri- 
județul Brăila au însămîn- 
la 22 iulie 58 la sută din

G BORDEIANU

eforturile 
aduce în circuitul produc- 
resursele tehnice și umane 
să întrețină înaltul dina- 
industriei materialelor de

*
*

*

r?
*
*
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In atenția crescătorilor
de albine

MĂTCI selecționate, 
ROIURI ȘI FAMILII DE AL
BINE se pot procura prin fi
lialele județene și cercurile 
apicole locale ale ASOCIA
ȚIEI CRESCĂTORILOR DE 
ALBINE DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA.
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roman

ISTORICĂ

„Istoria poporului

LITERARĂ

Documente omenești. Amintiri"

EDITURA „CARTEA 
ROMANEASCA"

La puțin timp după apariția lu
crării „Istoria României, Compen
diu" a văzut lumina tiparului în E- 
ditura științifică o nouă lucrare de 
sinteză consacrată istoriei patriei : 
„Istoria poporului român" — sub 
redacția acad. Andrei Oțetea și a 
unui comitet de coordonare din 
care mal fac parte I. Popescu-Pu- 
țuri. I. Nestor, M. Berza, V. Maciu. 
Cartea își propune să ofere citi
torilor o viziune de ansamblu, mul
tilaterală, asupra istoriei poporului 
nostru, asupra dezvoltării societății 
românești.

Beneficiind de cele mai recente 
rezultate ale cercetării științifice în 
domeniul istoriei vechi, medii, 
moderne și contemporane — fapt 
ce generează unele deosebiri ale 
acestei lucrări față de sinteza 
în mai multe volume „Istoria 
României", elaborată sub egida 
Academiei — care a înfăți
șat pentru prima dată Istoria 
poporului român în lumina concep
ției materialist-istorice — autorii 
volumului de față s-au străduit și 
au reușit să scoată în relief pro
cesele și evenimentele care au avut 
o însemnătate hotărîtoare în dez
voltarea poporului nostru. Istoria 
patriei este urmărită în ansamblul 
său ca un proces unitar, analizîn- 
du-se simultan, în flecare perioadă, 

țări române 
Moldova și 

constituire 
lor intr-un

i

dezvoltarea celor trei 
— Țara Românească, 
Transilvania — de la 
și pînă la contopirea 
•tat național unitar.

Lucrarea scoate în evidență cu 
pregnanță lupta dirză, însuflețită 
de un înalt patriotism, dusă de-a 
lungul veacurilor de poporul ro
mân pentru apărarea ființei sale 
naționale, a dreptului său la viață 
și progres, pentru independența și 
suveranitatea patriei. Principalele

etape ale procesului de făurire a 
statului național unitar român — 
Unirea Principatelor, cucerirea in
dependenței naționale, desăvîrșirea 
unității statale în 1918 — își găsesc 
o amplă prezentare în lucrare.

Volumul realizează, de asemenea, 
un amplu tablou al luptelor des
fășurate de-a lungul secolelor de 
masele largi populare pentru drep
tate socială și o viață mai bună, 
împotriva exploatării și asupririi 
exercitate de clasele dominante.

Sînt reliefate pe larg procesul 
de dezvoltare a mișcării muncito
rești, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a luptei revoluționare pen
tru libertate socială și națională o- 
dată cu apariția . 
politice românești a clasei munci
toare, 
gardă — Partidul Comunist Român,

pe scena vieții

a partidului ei de avan-

lupta condusă de P.C.R. pentru 
instaurarea puterii populare și con
struirea socialismului în România.

Poziția claselor sociale, a diver
selor lor grupări politice, a perso
nalităților istorice, meritele, ca și 
limitele lor, în ansamblul realită
ților epocii, se bucură de o pre
zentare mai nuanțată. Se impune 
a fi relevată analiza cuprinzătoare 
a istoriei culturii, integrată orga
nic în evoluția generală a țării.

Istoria României este tratată în 
strînsă legătură cu dezvoltarea 
generală a Europei, în primul rind 
a sud-estului european. Cartea re
liefează, totodată, contribuția ori
ginală pe care a adus-o poporul 
român — în pofida condițiilor vi
trege în care s-a dezvoltat — la 
patrimoniul culturii și civilizației 
universale.

Dacă un mare număr de proble
me prezente în volum reprezintă 
cuceriri definitive ale științei noas
tre istorice, cartea cuprinde și u- 
nele concluzii, opinii personale ale 
autorilor — ce pot suscita încă 
discuții. Prezentarea lor într-o lu
crare ce se adresează marelui pu
blic — cum este cea de față — 
poate contribui la stimularea dez
baterii de idei. în scopul adîncirii 
analizei, al tratării nuanțate a dife
ritelor momente 
nale.

Volumul se 
ținută grafică 
ilustrație bogată.

„Istoria poporului român" este o 
lucrare accesibilă și utilă celor mai 
largi categorii de cititori, tuturor 
acelora care doresc să cunoască — 
în lumina stadiului actual al cer
cetărilor în domeniul istoriei — ja
loanele fundamentale ale istoriei 
societății românești.

Gh. ZAMFiR

Cezar Petrescu : LA PARA
DIS GENERAL. MISS RO
MANIA
Profira Sadoveanu : PLA
NETA PĂRĂSITĂ
Mircea Ciobanu : CARTEA 
FIILOR
Leonid Dimov : SEMNE CE
REȘTI
Nicolae Manolescu : CON
TRADICȚIA LUI MAIO- 
RESCU
Irina Mavrodin : POEME

EDITURA „EMINESCU"

ale istoriei națlo-
remarcă printr-o 
îngrijită, printr-o

Alexandru Stefanopol :
HANGIȚA TUDORA, MA
RIA SA BURDUJA-VO- 
DA

O ițea Alexandru : RACUL 
Ana Delea : CEAS MIRAT 
(povestiri)
Matei Alexandrescu : DON
NA SIXTINA (versuri^ 
Alexandru George : 
PLE ----- ------ ""
SENSUL 
Liliana 
PENTRU 
but) 
Ioana 
TATE 
Tudor
DE CIINE (schițe)
Mircea Cîrloanță : SOLDA- 
ȚII MOR DUPĂ RĂZBOI 
(proză)
Maria Ghiolu : SERENADA 
ZADARNICA. 
DE JURNAL 
Constantin Cuza : 
GUL NU MOARE 
Clementina Voinescu : VER
SURI

Cartea lui Mihai Sevas
tos „Documente ome
nești. Amintiri", apărută 
recent în Editura „Miner
va", face parte din acele 
lucrări de memorialistică 
— literatură de evocare, 
reportaj cotidian, schițe 
caracterologice, crochiuri 
psihologice — tot mai des 
prezente în ultimul timp 
în librării. Să amintim în 
acest sens cărțile: „Zilele 
care au trecut" de Puia 
Florlca Rebreanu, „Amin
tiri" de Mihail Șerban, 
„Vinurile lor..." de Vin- 
tilă Russu Șirianu, „Stele 
și luceferi" de Profira Sa
doveanu sau „Ursitul" de 
Ștefana Velisar Teodorea- 
nu pentru a ilustra in
teresul manifestat de nu
meroși scriitori și publi
ciști pentru consemnarea 
unor fante și întîmplări 
inedite din viata unor e- 
poci și personalități.

Aoreciat om de litere si 
publicist, participant activ

la viața literară, confrun
tat adeseori cu realitățile 
sociale, politice și cultu
rale ale vremurilor trecu
tei orînduiri, Mihai Sevas
tos notează, în prima par
te a cărții sale, impresii 
izvorîte din cunoașterea 
nemijlocită a unor stări 
de fapte din domenii va
riate, cum ar fi școala, jus
tiția, administrația, viața 
culturală etc., iluminînd 
condiția dureroasă a o- 
mului de rînd în societa
tea interbelică. Aceste 
mărturisiri, de un puter
nic realism, au darul de 
a surprinde lapidar eve
nimente diurne și de a 
transmite nealterată în
treaga lor semnificație u- 
mană. însemnările au va
loarea unor documente de 
epocă realizate cu mij
loace literare. Spunînd a- 
ceasta nu infirmăm can
titatea de real cuprinsă 
în aceste „fișe", ci numai 
subliniem capacitatea

scriitorului de a conferi 
unor însemnări cotidiene 
însemnele unei vibrații 
artistice discrete‘și ele
vate. în „Amintiri", par
tea a doua a volumului, 
autorul creionează pro
pria sa biografie, anii 
formării spirituale. Re
găsim și aici acele no
tații despre anii copilă
riei și ai școlii, schițe ca
racterologice ale colegi
lor sau pagini dense des
pre profesorii săi iluștri: 
Calistrat Hogaș și Gara- 
bet Ibrăileanu. Cu tot 
materialul documentar 
amplu dezvoltat, însem
nările din „Amintiri" fac 
Insă uneori concesii spiri
tului romanțios, litera
turizării infructuoase în
tr-o carte de strictă con
fesiune. Valoarea docu
mentară a cărților de me
morii, a jurnalelor „inti
me", a evocărilor, canti
tatea de adevăr obiectiv 
cuprinse în ele constituie

suportul fundamental al 
dăinuirii lor. Asemenea 
lucrări au capacitatea de 
a conserva peste ani spi
ritul unei epoci, marile 
confruntări de idei, viața 
personalităților, geneza 
operelor, culoarea și par
fumul faptelor cotidiene. 
Utilitatea lor este eviden
tă și acolo unde obser
vația directă, bogăția do
cumentară s-au întîlnit 
cu sensibilitatea unor ta
lente autentice, paginile 
unor asemenea cărți s-au 
metamorfozat în lucrări 
cu valențe artistice care 
depășesc simpla consem
nare. în paginile unde 
scriitorul rememorează 
trecutul cu luciditate pen
tru a descoperi semnifi
cația gestului, unde gestul 
se convertește în destin, 
cartea lui Mihal Sevastos 
se dovedește o verosimilă 
mărturie asupra epocii și 
oamenilor săi.

Emil VASILESCU

SIDCÎC
>>-•>

IPA

Contribuții la sociologia culturii de masă"
Rezultat direct al politicii parti

dului și guvernului — răspîndirea 
largă a culturii în societatea noas
tră, amplificarea ritmului în care 
masele asimilează valorile ei — re
clamă intervenția sociologiei, aptă 
să contribuie la optimizarea efortu
rilor materiale și spirituale care se 
fac în acest domeniu, în funcție atit 
de creșterea nivelului general de 
cultură al maselor, cît și de cerin
țele dezvoltării conștiinței socialiste 
a acestora.

în prezent, sociologia culturii de 
masă face în țara noastră abia pri
mii pași. Ea se constituie, de fapt, 
în însuși procesul clarificării con
ceptelor, fundamentale, al investi
gației 'realităților socio-culturale 
circumscrise de cultura de masă.

Un exemplu grăitor în acest sens 
îl oferă chiar lucrarea cu titlul de 
mai sus, apărută în Editura Acade
miei. Rod al muncii colectivu
lui de sociologi alcătuit din : Fran- 
cisc Albert, Pavel Cîmpeanu. Hara- 
lamb Culea, Victoria Dumitrescu, 
Elena Gheorghe, Maria Larionescu, 
Oltea Mișool, Octavian Neamțu, 
Ștefana Steriade — volumul este 
editat sub egida Institutului de 
filozofie al Academiei de științe so
ciale șl politice și sub redacția dr. 
Mihail Cernea. Este prima lucrare 
sociologică apărută la noi care ana
lizează, în lumina concepției 
marxist-leniniste și pe baza unor

cercetări concrete, mecanismele 
intime ale fenomenului difuzării și 
asimilării culturii de masă 
tatea noastră socialistă.

Volumul înmănunchează, pe lingă 
cîteva capitole cu Caracter trite":,, 
mai multe studii în „care sînt ..ex
puse rezultatele unor investigații 
nemijlocite de teren privind acțiu
nea culturală a unor mijloace de 
comunicație de masă, ca : radioul, 
televiziunea, cinematograful, presa. 
Amplasarea unora dintre cercetări 
atît într-un mediu muncitoresc, 
urban, cît și într-unul sătesc 
a oferit posibilitatea unor ana
lize comparative, desprinderii u- 
nor concluzii interesante. Astfel,
confruntîndu-se funcțiile radio
ului, televiziunii, presei, cu exi
gențele diferitelor categorii de ra- 
dioascultători, telespectatori și citi
tori, studiile pun în evidență atît 
relații de concordanță, cît și necon- 
cordanțe nu numai elocvente, dar, 
uneori, chiar surprinzătoare, 
producătorii programelor de 
și T.V., pentru redactorii 
centrale și locale ca și, în 
pentru organizatorii activității cul
turale de masă, constatările asupra 
modului cum sînt primite de public 
diferite emisiuni și programe, asu
pra felului cum sînt citite diferite 
rubrici ale ziarelor sînt deosebit de 
instructive.

Un interesant studiu de „sociolo-

în socie-

teoretic,

Pentru 
radio 

presei 
genere.

ș ȘTIINȚIFICĂ

„STRUCTURA

gie a anti-culturii" îl constituie cel 
consacrat timpului liber. Sînt depis
tate, în chip pertinent, multiple și 
contradictorii solicitări la care este 
supus timpul liber, ca și modalități 
apte să comprime activitățile „cro- 
nofage" care consumă în chip ne
cultural, neinstructiv, neformativ 
timpul liber al oamenilor muncii, 
să raționalizeze folosirea lui.

Valoarea aplicativă a unor ase
menea investigații de teren, capaci
tatea lor de a fi utile practicii, 
muncii culturale de masă sînt, de
sigur, evidente. Trebuie însă ob
servat că, pe alocuri, unii dintre 
autorii studiilor se limitează, cîte- 
odată, la a descrie constată
rile făcute — în literatura de 
specialitate ori pe teren — din
tre care unele apar evidente 
și fără o cercetare propriu- 
zisă — nu fac Întotdeauna și efor
tul de a trage maximum de conclu
zii posibile în urma prelucrării da
telor, a înfățișării faptelor, de a 
propune soluții, căi de corijare a 
carențelor pe care au meritul de a 
le descoperi.

Pe deasupra acestor observații, 
relevăm însă valoarea științifică 
în ansamblu a volumului, utilitatea 
sa deosebită atît pentru cercetătorii 
din domeniul științelor sociale, cît 
mai ales pentru multiplele grupuri 
sodo-profesionale angajate în pro
cesul creării și difuzării culturii de 
masă în țara noastră.

Cercetări ca cele prezentate mai 
sus merită a fi dezvoltate, acordln- 
du-se, credem, mai multă atenție 
analizei sociologice a activității de 
răspîndire a culturii întreprinse de 
așezămintele culturale, cluburi, ca
sele de tineret, muzee, biblioteci 
etc.

I. TEODORESCU

4
a

BIOPOLIMERILOR"
în vremea din urmă, cercetarea 

proteinelor și a acizilor nucleici, 
stimulată de interesul crescind al 
multor categorii de specialiști — 
biofizicieni, biochimiști, biologi — 
a dus la o dezvoltare considerabilă 
a teoriilor și tehnicilor experimen
tale specifice polimerilor care stau 
la temelia vieții. Numeroase lucrări 
de ansamblu și monografii au fost 
dedicate structurii uneia sau alteia 
din clasele de biopolimeri, sau po- 
lizaharidelor. O primă tratare uni
tară, care încearcă să desprindă 
aspectele comune și esențiale ale 
polimerilor, determinate de struc
tura lor macromoleculară, a apărut 
nu de mult in Editura științifică, 
sub semnătura doctorului în chimie 
Oswald Horer, intitulată „Structura 
biopolimerilor".

De la primele pagini, lectura căr
ții ne dezvăluie intenția autorului 
de a înțelege, nu numai prin pris
ma specialității sale — chimia fi
zică — dar mai ales cu ajutorul ei, 
semnificația structurii macromo- 
leculare în esența proceselor bio
logice. Pornind de la analiza su
mară a principalelor forme de ma
nifestare a vieții — structură, 
mesaj, mișcare șl metabolism — 
trecerea de la monomer la polimer 
și, mai departe, realizarea unor 
conformații din ce în ce mai com
plexe ale biopolimerilor apar ca o 
caracteristică pregnantă în siste
mele vii.

In două capitole centrale sînt 
prezentați sistematic factorii care 
determină structurile complexe ale 
biopolimerilor în general, forțele 
inter și intramoleculare, precum și 
distribuția lor în macromoleculă, 
metodele teoretice și experimen
tale de studiu ale structurilor in 
succesiunea complexității lor ; ca
zurile particulare de biopolimeri 
sînt folosite numai la ilustrarea

eficienței și limitelor metodelor 
prezentate.

Cedînd în fața unei necesități 
de sistematizare, autorul a trebuit 
să cuprindă, într-o rețea de sub
capitole și paragrafe, de cele mai 
multe ori disimulate prin titluri și 
numerotări, un vast material fap
tic, oglinda unei bibliografii exten
sive, reflectată într-un index ne
obișnuit de bogat. Construcția si
metrică a cărții, izvorîtă din an
tagonismul dintre rigoarea știin
țifică pe care o implică subiectul 
și formularea cît mai accesibilă 
.unor cititori cu diferite pregătiri și 
interese, a determinat încheierea 
lucrării prin revenirea, la alt nivel, 
asupra problemelor puse în intro
ducere.

Avem, așadar, în fața noastră o 
operă de concepție, în care autorul 
și-a valorificat o activitate de a- 
proap'fe două decenii de cercetări 
în domeniul structurilor de asocia
ție coloidale și macromoleculare. 
Respectuosul omagiu adus regre
tatului profesor și om de știință 
Eugen Angelescu mărturisește 
înalta școală la care a crescut 
autorul, iar subiectul tratat se 
leagă nemijlocit de activitatea sa 
în laboratorul de chimie fizică a 
acizilor nucleici din Institutul de 
virusologie „Ștefan S. Nicolau", în 
care și-a dezvoltat o bogată com
petență teoretică și o serioasă pre
gătire experimentală în domeniul 
care constituie obiectul cărții sale.

Prin analiza critică a metodelor 
prezentate și sublinierea particu
larităților lor experimentale, cartea 
constituie totodată și un manual 
de laborator, pentru cel care stu
diază polimerii.

SIM-
INTIMPLARI CU 

LA URMA 
Brateș : COAJA
AER (versuri, de-

Diaconescu : JUMA-
ZEU (versuri) 
Vasiliu : PROIECT

PAGINI
INORO.
(roman)

EDITURA „MINERVA"
• Tudor Vianu : CORESPON

DENȚA
• At. Marian Marienescu : 

NOVACEȘTII.

EDITURA „MERIDIANE"
• Radu Bogdan : ANDREES- 

CU, VOL. I „ARTISTUL 
IN EPOCA"

• Peter Paul Rubens : PIC
TOR Șl DIPLOMAT (scri
sori)

• Francis Carco : PRIETENUL 
PICTORILOR

• Helmut Gernsheim : FO
TOGRAFIA ARTISTICA, 
(album). Tendințe estetice, 
1839—1960.

••• CONSTANȚA (album), fo
tografii de Sandu Mendrea, 
text de Radu Tudoran 
VALEA TELEAJENULUI, 
(ghid), seria „Itinerare 
turistice"
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//CUVINTE SI DRUMURI"
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Una din primele pro
ducții ale noii edituri bu- 
cureștene „Kriterion" 
este volumul WORTE 
UND WEGE (Cuvinte și 
drumuri, București, 1970), 
o masivă antologie a pro
zei contemporane de lim
bă germană din țara 
noastră, scoasă de HANS 
LIEBHARDT, unul din 
povestitorii îndrăgiți din 
rîndurile naționalității 
conlocuitoare germane.

în 1955 a mai apărut 
o antologie de proză do
minată de lucrări ale u- 
nor autori ce debutase- 

realizaseră 
mai de 

de 23 Au
de a rea- 
țle orizont 
acest do-

ră sau își 
scrierile cele 
seamă înainte 
gust. Intenția 
liza un tur 
cuprinzător în 
meniu se cerea să aibă 
în vedere faptul că spa
țiul rezervat fiecărui au
tor într-o culegere de 
proză este, prin forța îm
prejurărilor, limitat, că ro
mancierii și nuveliștii de 
largă respirație nu pot 
fi prezenți decît prin 
fragmente.

Este de aceea de înțe
les că în „Cuvinte și dru
muri" — ca și în vechea 
antologie — domină pro
za de mică întindere, dar 
de astă dată nu mai este 
vorba de povestire, schi
ță sail anecdotă, ci de 
genul scurt, pe care cri
tica de limbă* engleză îl 
numește „short story", 
iar cea de limbă germană 
„Kurzgeschichte". Genul

Antologie a prozei de limbă 
germană din țara noastră

scurt, care, după consta
tările lui Liebhardt, s-a 
dezvoltat la noi cu repe
ziciune în ultimul dece
niu

Antologia „Cuvinte și 
drumuri" însumează a- 
proape 21 coli editoria
le, inclusiv eseul intro
ductiv și o foarte utilă 
anexă bio-bibliografică, 
fiecăruia din cei 20 pro
zatori fiindu-i deci rezer
vate în medie 20 pagini 
și — să mi se ierte sta
tistica — cam 4—5 titluri.

Acești autori, pe care 
Liebhardt i-a conside
rat ca fiind cei mai de 
seamă dintre cei ce au 
debutat după 1944, apar
țini mai multor „genera
ții". LUDWIG SCHWARZ 
(n. 1925), de pildă, a cu
noscut cel de-âl doi
lea război mondial și 
scrisul său este dominat 
In bună măsură de. re
crearea atmosferei atroce 
din acei ani : proza lui 
LIEBHARDT însuși și 
a celor de o vîrstă apro-

•q piață de > "sa feflefctâ a- . _ .... ..... .....
nil, adoleșcqnței petrecuți spiritul unei stilizări pe 
în perioa'da furtunoasă 1- J- ~ ----- ' ---- •—*
mediat de după 23 August, 
iar cei mai tineri, tefmi- 
nînd cu FRANZ HOD-

Marin Sorescu, 
parabola, iar 

STEPHANI 
cînd

JAK (n. 1944), pentru ca
re realitățile socialismu
lui sînt un bun cîștigat, 
se străduiesc să-și perso
nalizeze stilul („cuvinte
le") și structurile prozei 
lor („drumurile").

Diversitatea textelor din 
această antologie merito
rie este remarcabilă : 
DIETER ROTH (n. 1936), 
premiat recent pentru vo
lumul său de traduceri 
din 
cultivă 
CLAUS
(n. 1938), mitul, pe 
FRANZ STORCH (n. 1927) 
și ARNOLD HAUSER 
(n. 1929) investighează pro
bleme de conștiință și e- 
vocă tensiunea momente
lor de cumpănă. Preferin
țele unei largi părți 
a publicului cititor în- 
dreptîndu-se prin tradi
ție către literatura dia
lectală și cea de colorit 
regional, o parte din 
autorii acestui volum 
s-au axat pe aceste coor
donate, firește cp o de
tașare sănătoâAă și în
de-a-ntregul modernă. 
HEINRICH LAUER (n. 
1934), de pildă, transpune 
osatura anecdotei bănă-

țene într-o limbă litera
ră care sugerează savoa
rea dialectelor „șvăbești", 
iar PAUL SCHUSTER 
(n. 1930) —de altfel cel 
mai cunoscut dintre noii 
scriitori de limbă germană 
de la noi, adeseori tradus, 
republicat în străinătate 
și prezent în manualele 
de literatură germană — 
găsește inflexiunile ne
cesare pentru ca prin 
transparența textului să 
se întrevadă „săseasca" 
vorbită prin Sibiu : eroul 
povestioarelor lui Hans 
Liebhardt, Andreas (An
tei) Weisskirchner, care 
are multe din trăsăturile 
creatorului său, este solid 
ancorat în realitățile sa
tului sud-transilvănean.

Volumul „Cuvinte șl 
drumuri" reunește texte 
dintre cele mai semnifi
cative, scrise sau publica
te în ultimii zece ani, și 
permite o viziune de an
samblu asupra dezvoltării 
tot mai rapide și diver
sificării crescînde a scri
sului naționalității con
locuitoare germane din 
țara noastră. El dovedeș
te că. în condițiile socia
lismului, ale întăririi 
legăturilor de prietenie 
dintre poporul român 
și naționalitățile conlocui
toare, dezvoltarea cultu
rii face prpgrese tot mai 
simțite în toate sectoa
rele.

Dr. Heinz STANESCU

PEDAGOGICĂ ARTĂ

Din tainele profesiunilor"
Continuînd publicarea unor lu

crări de pedagogie cu o tematică 
de stringentă actualitate. Editura 
didactică și pedagogică a scos recent 
de sub tipar volumul „Din tainele 
profesiunilor". Lucrarea se impune 
atenției, atît datorită studiului in
troductiv, semnat de profesorul Du
mitru Salade, care a coordonat și 
activitatea colectivului de autori, 
cît și selecției ingenioase de texte 
alese deopotrivă din creații literare 
și din presă, prin care sînt prezen
tate amplu 81 de profesiuni. Lec
tura volumului oferă o imagine con
cludentă asupra paletei posibilități
lor de opțiune ale tinerilor aflați în 
pragul alegerii viitoarei profesiuni 
— de la actor și aviator, la betonist, 
furnalist, geolog, inginer, laminator.

mecanic agricol, profesor, strungar, 
zootehnician — și reliefează totoda
tă, concludent, rosturile sociale ale 
celor mai multe din profesiunile 
prezentate.

Fiind adresată profesorilor che
mați să participe cu tot mai multă 
competență la orientarea școlară și 
profesională a elevilor, cartea ar fi 
cîștigat mult în substanță și utilita
te dacă ar fi cuprins și pagini con
sacrate îndrumării practice. Ple
doaria aceasta pentru 81 de pro
fesiuni se înscrie, totuși, printre 
aparițiile notabile în domeniul li
teraturii pedagogice, cu atît mai 
mult cu cît ea este încă săracă în\ 
lucrări care abordează domeniul 
atît de vast al profesiunilor.

4

ALBERT CAMUS:

Dr. docent Radu PORTOCALA 
membru corespondent
al Academiei de științe medicale

Prima piesă a lui Al
bert Camus datează, dacă 
nu mă înșel, încă din 1938 
și este Caligula. Atunci 
cînd, după război, ea a 
fost montată la Teatrul 
Hebertot, cu Gerard Phi- 
lipe în rolul titular, spec
tatorii erau în măsură să 
înțeleagă mesajul tulbure 
și inuman pe care îl purta 
cu sine tînărul împărat cu 
un renume atît de sinis
tru. Europa abia ieșise 
din ghearele demenței u- 
cigașe a cavalerilor de 
apocalips modern și arbi
trarul absolut imaginat de 
Caligula în piesa scriito
rului francez avusese un 
corespondent real în re
gimul instaurat de fas
cism cu cițiva ani în 
urmă pe continent. Trium
ful lui Gerard Philipe și 
al piesei avea explicații 
în sensibilitatea traumati
zată a unui public care 
pierduse multe Iluzii des
pre natura umană. Opera 
literară a Iul Camus a fost 
încununată cu Premiul 
Nobel, dar piesele sale au 
căzut la primele repre
zentații. Explicația nu este 
greu de găsit. Toate pie
sele de după 
acestui mare 
dună scenele 
jele pentru a 
singură idee 
torul o avea 
se așeza Ia masa de lu
cru. Sigur, din nunct d->

Caligula ale 
scriitor a- 
și persona- 
demonstra o 
pe care au- 
înainte de a

UNIVERSALĂ

//
problema- 
interesantă

TEATRU"
vedere uman, 
tica lor este .... 
și nu poate fi ignorată 
de cineva care este atent 
la 
in
tat A obliga însă fap
tele să probeze o anumită 
viziune, a le da o falsă 
coerență pentru a demon
stra o idee înseamnă a 
considera literatura din- 
tr-un punct de vedere în 
afara rosturilor sale. Lo
gica operei de artă este 
logica vieții, dacă putem 
spune așa. în măsura în 
care evenimentele celei 
dintîi probează un anumit 
sens, el poate să apară și 
intr-un roman sau într-o 
piesă de teatru. Aplecat 
asupra rosturilor umane, 
fascinat de problematica 
etică, de antinomiile mo
rale, Albert Camus le-a 
transferat în formă nudă 
în piesele șale, fără a ține 
seamă de 
culoasă a 
infinită îrj 
și în rău. 
nism" al 
de pildă, și la Shakespea
re, el își urmează însă 
planul prin intermediul 
apatiei „prințului de la 
Dania", al ioviaiității gra
se a lui Falstaff, al fre
neziei lui Richard al III- 
lea sau al viselor erotice 
ale Titanieî. Erau formele 
vieții. în afara lor nu 
»v<stă nimic, decît imari-

destinul umanității 
acest secol frămîn-

bogăția specta- 
vieții omului, 
nuanțe, în bine 
„Marele meca- 
istoriei există,

nația noastră plină de e- 
rori. în legătură cu pie
sele lui Camus mi-am a- 
dus aminte că dogmă În
seamnă etimologic ceva 
care indică un dat funda
mental, cu caracter de 
lege, o realitate decreta
tă. Pentru greci, care erau 
mari legiuitori, dogmă era 
ceva aproape sinonim cu 
lege. Oricît ar părea de 
ciudat, Albert Camus a- 
pare astfel ca un scriitor 
dogmatic. El descoperă 
legea motală și apoi gu
vernează realitatea 
funcție de ea. Ceea ce 
măreție incontestabilă 
mului, dacă ne gîndim 
problemele sale de con
știință. Piesgle sînt însă 
eșuate din punctul de ve
dere al teatrului, fiindcă 
pe scenă trăiesc oameni 
vii și nu iDOStaze indife
rente ale absurdului, cum 
sînt cele din Neînțelege
rea, de pildă.

Incontestabil, însă, Ca
ligula este o piesă mare. 
Frenezia ucigașă a Ceza
rului avea același resort 
cu apatia Iui Meursault, 
personalul din Străinul, 
cel dinții roman al lui 
Camus. Era vorba de re
acția violentă față de a- 
parente, de Împotrivirea 
lor față de alienarea a- 
dîncă și iremediabilă a 
vieții pe care o trăiau. 
Salvarea o constituie lu
ciditatea. neliniștea rău-

în 
dă 
o- 
la

tării unor noi dimensiuni. 
Meursault amenința edi
ficiul valorilor constituite 
prin sinceritate absolută, 
care devenea un fel de 
impasibilitate de dinami
tă, ușor convertibilă în 
crimă. Caligula era însă 
în poziție să transforme 
gîndul său în realitate 
trăită, el putea să impu
nă adevărul său celorlalți 
ceea ce va și face, fără 
nici o reținere. Cezarul 
lui Camus este complex, 
plin de umbre și lumini, 
un personaj trăind ple
nar efortul său de a-l 
plonja pe om dincolo 
de bine și de rău, asu- 
mîndu-și însă povara e- 
șecului și a unei morți 
artistice, în fond grotescă 
și lipsită de orice umani
tate.

Un nou contact eu re
pera unuia din scriitorii 
de seamă ai secolului este 
oricînd binevenit. Cu atît 
mai mult cu cît el Inmli- 
că semnături alese, cum 
sînt acelea de pe recentul 
volum de teatru i ‘ 
Camus, apărut în 
nește. Menționăm 
numele Catincăi 
pl lui Laurențiu 
Marcel Aderca sau 
roșianu, garanții 
tului succes aj < 
„Univers".

Aurel Draqoț 
MUNTEANU

al Iul 
româ- 

i doar 
Ralea. 
Ful va. 

: I. Igi- 
recen- 

editurii

Două monografii
„Nutzi Acontz” 
și „Patriciu Mateescu”

Destul de puțin se mai vorbește 
astăzi la noi despre Nutzi Acontz. 
Numele său în pictura românească 
dintre cele două războaie era foarte 
cunoscut. Actuala monografie a 
Georgetei Peleanu (Ed. „Meridiane") 
are, pe lîngă meritul de a fi primul 
studiu sintetic asupra unei prezențe 
foarte interesante în pictura ulti
melor decenii, și meritul de a re
pune în circulație numele unei ar
tiste formată în cadrul celor mai 
bune tradiții ale învățămîntului de 
artă românesc. Elevă, la Iași, a lui 
Gheorghe Popovici și Emanoil Bar- 
dasare, de la care a deprins mește
șugul picturii, Nutzi Acontz apare 
în pictura anilor '30 ca o artistă 
extrem de receptivă la sugestiile 
realității. Afinitățile sale plastice 
merg către operele lui Tonitza și 
Stefan Dumitrescu, intermediari ai 
apropierii sale de fauvism. E sem
nificativ, de altfel, faptul că To
nitza — care a fost și un excelent 
cronicar plastic — va introduce în 
circulație, în 1930, numele artistei.

depînă atunci necunoscut. Marcată_
o experiență coloristică interesantă, 
ca și de o ridicată conștiință a pro- 
fesionalității, opera lui Nutzi Acontz 
oferă toate temeiurile pentru o in
vestigație menită să releve virtuțile 
unei creații mature, apropierea de 
realizările unor pictori deja lntrați 
în conștiința artei europene : Ce
zanne, Matisse, Dufy. Georgeta Pe
leanu se achită conștiincios de a- 
ceastă sarcină, relevînd constant 
calitățile picturale ale pînzelor lui 
Nutzi Acontz. Demonstrația autoa
rei în acest sens este destul de con
vingătoare, în sprijinul afirmații
lor sale fiind ades invocate referi
rile unor prestigioși'critici și oa
meni de artă care s-au preocupat 
de opera pictoriței. Monografia în
cheagă într-o imagine de ansamblu, 
unitară, portretul unei artiste pre
ocupată de afirmarea în creația sa 
a unor valori umane și plastice în- 

uzînd de mijloace de 
calitate.
Grigore ARBORE

tr-o viziune și 
cea mai bună

<

* ■k

Apărut în ciclul micromonografii
lor consacrate de editura „Meridia
ne" artiștilor plastici contemporani, 
studiul pe care Neaga Graur îl de
dică artistului decorator Patriciu 
Mateescu se înscrie printre puținele 
lucrări închinate unor reprezen
tanți al artei decorative, realizate 
în ultimul timp. Autoarea știe să în- 
fringă dificultatea studierii unui ar
tist aflat acum in plin proces de 
maturizare. Ea decantează informa
ția reținind numai ceea ce este re
velator, semnificativ pentru creația 
ceramistului Patriciu Mateescu, în- 
tr-o succintă dar pătrunzătoare ex
punere, ale cărei rezultate optime 
sînt de ordinul nuanțării portretu
lui artistic. Este, credem, un exem
plu de prezentare sintetică a evo-

luției unui artist, bazată nu pe ge
neralizări pripite, ci pe o analiză a- 
tentă, surprinzînd aspecte esențiale, 
pe explicarea intențiilor și reușitelor 
unei creații care pune pe primul 
plan satisfacerea necesităților de 
frumos ale ambianței cotidiene. 
Cartea relevă, cum notează autoa
rea, „necesitatea lăuntrică a artistu
lui de a comunica plastic, prin re
prezentări sintetice, contemporane 
cu colosalele cuceriri ale științei, 
sensuri umaniste". Informația vine 
să lumineze sensuri ascunse ale o- 
perei, să-i contureze mai exact per
sonalitatea. Detaliile se adaugă spre 
a întări conturul acestui profil.

Marina PREUTU

EDITURA ȘTIINȚIFICĂ
ȚĂRĂNIMEA din 
NIA INTRE 1864 ȘI 
de Constantin Corbu. 
SCRIERI DE IERI ȘI 
— de Al. Graur.
EVOLUȚIA GINDIRII IN A- 
NATOMIa OMULUI — de 
prof. dr. I. Th. Riga, dr. Gh. 
Călin.

ROMA-
1888 -

DE AZI

CRONICARI MUNTENI — 
de Livlu Onu.
CIVILIZAȚIA OCCIDENTU
LUI MEDIEVAL — de Ja
ques Le Goff.
ALGORITMI, AUTOMATE, 
FINITE. CALCULATOARE E- 
LECTRONICE — de Edmond 
Nicolau. Alex. Popovici. 
LEXICOGRAFIA DE-A LUN
GUL VEACURILOR. DE 
CÎND EXISTA DICȚIONA
RE ? — de Ana Canarache.
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Deschiderea lucrărilor Membrii ambasadei R. P. Chineze Cronica zilei SPORT
Conferinței internaționale au prestat o zi de muncă la stringerea

»»

în sala de marmură 
pionierilor din Capitală 
joi dimineața lucrările 
internaționale „Educația 
fața progresului științei și tehnicii 
contemporane**, organizată, în cadrul 
Anului internațional al educației, de 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor, cu sprijinul Comitetului 
internațional al mișcării de copii și 
adolescenți și al Comitetului interna
țional pentru inițierea în știință și 
dezvoltarea activităților științifice 
extrașcolare.

La manifestare. Inițiată în baza 
unei propuneri făcute de delegația 
română la Conferința internațională 
pentru drepturile copilului de la Bu
dapesta, participă reprezentanți a 28 
de organizații de copii și adolescenți 
din diferite țări ale lumii, precum și 
ai unor organisme internaționale 
care se ocupă cu probleme educative.

La lucrări participă, de asemenea, 
M. Teterin, director general adjunct 
pentru problemele educației al 
U.N.E.S.C.O.

Rostind cuvîntul de deschidere, 
Virgiliu Radulian, președintele Con
siliului Național al Organizației pio
nierilor, a subliniat că această con
ferință este menită să contribuie la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei poDoarelor și 
tineretului de pe meridianele glo
bului, la propagarea ideilor de pace 
și cooperare internațională.

în nu,iele Consiliului de Miniștri, 
Ion Iliescu, ministru pentru proble
mele tineretului, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, a adresat un cald 
salut participanților la această reu
niune internațională.

Ecoul larg de care s-a bucurat 
inițiativa Organizației pionierilor 
din România de a convoca această 
conferință, a subliniat vorbitorul, 
confirmă interesul și actualitatea te
mei abordate, precum și dorința de 
a realiza un schimb larg de opinii 
și experiențe în acest domeniu, ho- 
tărîtor pentru judicioasa corelare a 
educației cu cerințele de azi și de 
mîine ale societății.Studiul legităților dezvoltării știin
ței și, mai ales, prospectarea tendin

a Palatului 
au început 
Conferinței 

copilului în

cinema

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
a Petrecerea: CAPITOL — 9,15; 
1130; 14; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT 

10; 13; 15,30; 18; 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,15.
• Pan Wolodyjowskl (ambele se
rii) : REPUBLICA — 10; 13,30; 17; 
20,30.
m 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.
a Jandarmul se Însoară : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, GRADINA t FESTI
VAL — 20,15, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,16; 13,30; 16; 18,30; 21, GRĂ
DINA DOINA — 20,30.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto : 
VICTORIA — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,30; 19; 21, MIORIȚA - 11; 15; 
17,30; 20.
• Splendoare In Iarbă : CENTRAL
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
a Noaptea amintirilor : GRADI
NA CAPITOL — 20,15; 22.
0 Așteaptă pînă se întunecă : LU
MINA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30.
a Program pentru copil : DOINA
— 10.
a Marile vacanțe : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 16; 
18,15; 20,30, GRĂDINA BUZEȘTI
— 20,30.
a Zece ani de eră cosmică ; Omul 
a ieșit în Cosmos — 9; 13; 19,30, 
Pași spre infinit — 11,15; 17,15 :
TIMPURI NOI.
a Fanfan la Tullpe — 9; 11;
Articolul 420 — 15,30, Roșu șl ne
gru (ambele serii) — 19 : CINE
MATECA (sala Union).
a Această femele : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 8,30; II; 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 : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA PRO
GRESUL PARC — 20,15.
a Armando ; Calul alb : BUZEȘTI
— 15,30; 18.
a Warlock : DACIA — 8,45—20,30 
în continuare.
a Salariul groazei : BUCEGI — 
10; 15,45; 18,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 10; 17; 20.
• Asterix șl Cleopatra : UNIREA
— 15,30; 18.
a Urmărirea : GRADINA UNIREA
— 20,30.
• Vînătorul de căprioare : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
a Oscar î DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
a Ferestrele timpului : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• 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.
a Freddy șl cintecul preriei î CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20, VI
TAN — 15,30, la grădină — 20,30. 
a Operațiunea Leontine : PACEA
— 15,45; 18; 20,15.
• Jocul care ucide : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
a Joc dublu în serviciul secret: 
VIITORUL — 16; 18; 20.
a 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.
a Misteriosul X din Cosmos l 
MOȘILOR — 15,30, la grădină —
20.30.
• Dansînd sirtaky : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
a Acțiunea „Vulturul" s MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Departe în apus :
15.30.
o Cel 1 000 de ochi
Mabuse :
20,15.
a Păcatul
— 18; 20,30.
• Familia
a Cel cinci din cer : RAHOVA — 
15,30.
0 Afurisitul de bunic : RAHOVA
— 18, la grădină — 20,15.
0 Marele semn albastru : PRO
GRESUL — 15,30; 18.

țelor creșterii ei viitoare impun ome
nirii, comunității internaționale și 
fiecărui stat preocuparea pentru ca 
toate cuceririle mîinilor și minții să 
servească omului, fericirii și bună
stării lui, creșterii puterii lui asu
pra naturii și societății. Educarea co
piilor și tineretului în raport cu cu
ceririle științei și tehnicii se înscrie 
ca unul din aspectele principale ale 
raportului dintre noile generații și lu
mea în schimbare. Receptivitatea, di
namismul și spiritul înnoitor carac
teristice tinerilor se cer orientate și 
modelate în raport cu condițiile vii
toare ale vieții sociale, economice, 
culturale și științifice în care ei vor 
trebui să se integreze. Ca principal 
factor de cultură și civilizație, școlii 
ii va reveni și în viitor rolul hotărî- 
tor în formarea tineretului, In înar
marea sa tehnico-științifică. în con
dițiile lumii de azi, în perspectiva 
educației permanente, școala trebuie 
să colaboreze îndeaproape cu cei
lalți factori educativi : instituțiile so- 
cial-culturale, unitățile economice, 
organizațiile de copii și tineret, mij
loacele de comunicație de masă, fa
milia etc., acționind în cadrul unui 
sistem organic, integrat.

Reuniunea, a spus în continuare 
vorbitorul, va da totodată posibilita
tea oaspeților de a cunoaște reali
tățile politice, sociale, economice și 
culturale ale României socialiste, 
precum și aspecte ale activității edu
cative în rîndul copiilor și tineretului 
menite să dezvolte interesul pentru 
știință și tehnică.

Susținînd activ dezvoltarea 
tinuă a schimbului de valori 
rale și științifice, ca o condiție 
greșului contemporan, a spus 
cheiere tovarășul Ion Iliescu, 
vedem în această întîlnire o nouă și 
reală contribuție la înțelegerea și 
cooperarea internațională. Urăm de
plin succes acestei reuniuni, care se 
desfășoară sub semnul ideilor nobile 
ale păcii și prieteniei între popoare.

Reuniunea a fost salutată apoi de 
ministrul învățămintului, Mircea 
Malița.

După festivitatea inaugurală, Vir
giliu Radulian a prezentat raportul 
Consiliului Național al Organizației 
pionierilor, intitulat „Educația pionie
rilor și școlarilor in pas cu progresul 
științei și tehnicii contemporane". 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
învățămintului, a expus apoi refe
ratul „Contribuția învățămintului la 
formarea și educarea tineretului, co
respunzător cerințelor progresului 
tehnic și științific contemporan", iar 
Ion Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, 
referatul „Tînăra generație și dez
voltarea actuală a tehnicii și știin
ței".

în prima zi a luat cuvîntul Fran
cis Wattier, secretar general- al Co
mitetului internațional pentru..- ini--, 
țierea in știință și dezvoltarea acti
vităților științifice extrașcolare, Va
lia Tanon, președinta Asociației in
ternaționale a terenurilor de joc, Ma
ria Lexova. din partea Uniunii in
ternaționale pentru protecția naturii 
și a resurselor sale, Sergio Blanco, 
secretar al F.M.T.D., Gerhard Voss- 
berg, directorul Palatului pionierilor 
din Berlin (R. D. Germană), Gana 
Milceva, reprezentantă a Organizației 
Dimitroviste a pionierilor „Septem- 
briice" din Bulgaria, Huttenen Sep
po, din partea Uniunii democratice a 
pionierilor din Finlanda, Jean Pierre 
le Rident, membru al Consiliului 
Național al pionierilor din Franța, 
și Constantin Dinculescu, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România.

★
în seara aceleiași zile, Ion Iliescu, 

ministru pentru problemele tinere
tului, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, și Mircea Malița, ministrul 
învățămintului, au primit delegațiile 
străine participante la conferință.

(Agerpres)

La 23 Iulie, potrivit dorinței expri
mate de colectivul Ambasadei R. P. 
Chineze la București, lucrătorii am
basadei, în frunte cu Cian Hai-fun, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Chineze la București, 
a prestat o zi de muncă la stringerea 
recoltei în cooperativa agricolă de

producție „Prietenia româno-chineză" 
din comuna Muntenii-Buzău, județul 
Ialomița.

Țăranii cooperatori au făcut oaspe
ților o primire călduroasă, exprimînd 
mulțumiri pentru gestul prietenesc al 
colectivului Ambasadei chineze.

(Agerpres)
/

întoarcerea delegației de activiști
ai P. C. R. din R. P. Polonă

Joi după-amiază s-a Înapoiat In 
Capitală delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român condusă 
de Aldea Militaru. membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în R.P. Polonă.

în încheierea vizitei delegația a 
fost primită de Ryszard Strzelecki,

membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de 
Andrei Cervencovicl, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și de Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

Jol după-amiază a fost semnat la 
București, în urma convorbirilor pur
tate, un aranjament de colaborare 
tehnico-științifică intre Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii al țării 
noastre și Consiliul Producției Agri
cole și Industriei Alimentare al Re
publicii Democrate Germane, pre
cum și protocolul privind desfășura
rea colaborării pe anul 1970.

Aranjamentul prevede extinderea 
colaborării în domeniile cercetării 
științifice, producției, proiectării, a- 
meliorării de soiuri de plante și 
rase de animale prin schimburi re
ciproce de documentații și informa
ții tehnico-științifice, modele de ma
șini și echipamente agricole, semin
țe, material săditor, animale de re
producție.

Din partea română aranjamentul 
a fost semnat de Ion Moldovan, ad
junct al ministrului agriculturii și 
silviculturii, iar din partea germană 
de Gustav Zlnne, vicepreședinte al 
Consiliului Producției Agricole și 
Industriei Alimentare.

★
Joi la amiază a părăsit Capitala, 

plecînd spre Moscova, P. Morozov, 
adjunct al ministrului agriculturii ai 
U.R.S.S., conducătorul delegației de 
specialiști care au făcut o vizită de 
documentare în țara noastră în do
meniul creșterii industriale a anima
lelor.

La invitația Ministerului Comerțu
lui Interior al Republicii Populare 
Ungare, joi dimineața a plecat la 
Budapesta o delegație a Ministerului 
Comerțului Interior condusă de 
Mauriciu Novac, adjunct ai ministru
lui. Delegația va purta tratative pri
vind schimburile directe de mărfuri 
și colaborarea tehnico-științifică între 
cele două ministere.

(Agerpres)

la Consiliul Național
al Frontului Unității

Socialiste
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Fibrele chimice sub noi

Specializarea Uzinei de fi
bre sintetice de la Săvinești 
a început cu ani în urmă, cînd 
a devenit imperios necesară 
realizarea unei producții de 
fire și fibre chimice sinteti
ce și artificale — într-un sor
timent variat și de bună ca
litate.

Fibrele chimice dețin o pon
dere tot mai însemnată în rîn- 
dul materiilor prime și mate
rialelor, ca urmare a realiză
rilor obținute în tehnologia 
producerii și utilizării lor. In
dustria textilă din țara noas
tră constituie unul dintre ma
rii consumatori de fibre chi
mice. Pentru satisfacerea ce
rințelor acestei industrii, au 
intrat de curînd în funcțiune 
și produc din plin noile unități 
furnizoare de fire poliamidi- 
ce „Relon" și „Relontex", de 
fibre poliesterice „Teron", de 
fibre poliacrilonitrilice „Me- 
lana”.

înființarea Centralei Indus
triale de fibre chimice de la 
Săvinești a marcat un salt ca
litativ superior, ce se reflectă 
în rezultatele unităților sale 
componente. Toate unitățile 
centralei realizează sarcinile 
de plan. De la începutul anu
lui și pînă în prezent, unități
le Centralei industriale de fi
bre chimice din Săvinești au 
realizat, peste prevederile ini
țiale de plan, produse a căror 
valoare depășește suma de 
100 000 000 lei. Pentru anul 
1971, se prevede o creștere cu 
peste 19 la sută a producției 
unităților din cadrul centra
lei.

Producătoare de fibre sin
tetice și artificale, de mono-

meri, mase plastice, precum și 
de diferite produse chimice 
de sinteză, amoniac și îngră
șăminte chimice, Centrala in
dustrială de fibre chimice de 
la Săvinești întreține relații 
rodnice de colaborare cu be
neficiari din industrie, agri
cultură și transporturi, 
lizînd astfel îmbinarea 
diului pieței, a cercetării, 
iectării, aprovizionării și pro
ducției într-o activitate unică, 
de mare complexitate.

Specialiștii Centralei indus
triale de fibre chimice de la 
Săvinești Btnt preocupați să 
obțină numai produse de cali
tate superioară, în vederea 
satisfacerii comenzilor interne 
și a celor externe, din Euro
pa, Asia și Africa. O întreagă 
succesiune de cercetări, în
treprinse în ultima vreme, au 
permis îmbunătățirea tehno
logiilor » de fabricație, între 
care menționăm vopsirea în 
flotă a granulelor poliamidi- 
ce înaintea fazei de filare, ob
ținerea de fire cu secțiune 
profilată și punerea la punct 
a tehnologiei de texturare a 
firelor poliamidice groase. A- 
ceasta a permis omologarea 
unui proces tehnologic pen
tru fabricarea firelor volu
minoase de tip „Relontex-C“ 
pentru covoare. în viitorii ani, 
mii de tone de astfel de fire 
voluminoase, în cele mal 
splendide culori, vor putea fi 
transformate în covoare.

încă în cursul acestui an 
vor apărea pe piață țesături și 
tricotaje realizate cu fire po
liesterice produse in noile in
stalații.

Noi produse cu marca

„CEMI
O extindere a producției — 

de la 94 milioane în anul 1966 
la 505 milioane în prezent; o 
creștere rapidă a productivi
tății muncii; de ani de zile 
nici o reclamație de la clienți; 
toate contractele realizate în 
termenul și condițiile prevă
zute. Iată, pe scurt, cartea de 
vizită a întreprinderii meta
lurgice „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț, care își va sărbători 
în decembrie o jumătate de 
veac de existență. La început 
era aici un atelier de rotărie, 
apoi o mică turnătorie de 
fontă, unde se făceau ceaune 
„numai bune să strecori jin- 
tița prin ele" — cum spuneau, 
în glumă, ciobanii de pe 
Ceahlău. După 1944 au înce
put să se repare vagoane de 
cale ferată 
lună ! apoi 
teva utilaje 
agricultură, 
treprindere 
duce instalații de irigații prin 
aspersiune, confecționate din 
aluminiul slătinean. Sub mar
ca internațională înregistrată 
la Haga — „CEMI" — ceea ce 
înseamnă „Ceahlăul — echi
pament mobil pentru irigații" 
— întreprinderea s-a impus, 
prin produsele sale, atît in 
țară, cît și peste hotare. în 
afară de instalații de irigații, 
aici se mai produc generatori 
de acetilenă pentru sudură, 
superfiltre pentru mori, plăci 
turnante pentru linii ferate 
înguste, transportori cu ra- 
cleți pentru pătuîele de po
rumb, diferite piese turnate 
din aluminiu. De asemenea,

— cîte unul pe 
s-au asimilat cî- 
și mașini pentru 
Azi, moderna în- 
„Ceahlăul" pro-

/✓

se află în curs de asimilare 
un nou tip de betonieră pen
tru șantierele de construcții. 
Pentru 1971 se prevăd noi 
produse în catalogul „CEMI“ : 
grapă cu discuri dezaxabile, 
grapă cu discuri pentru vii, 
instalație de împrăștiat îngră
șăminte, noi tipuri de instala
ții de irigare.

în această uzină, unde me
dia de virstă a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor nu 
depășește 30 de ani, s-a creat 
un climat propice promovării 
tehnicii înaintate. Numai în 
ultima vreme s-a înlocuit su
dura manuală a generatoare
lor de acetilenă cu sudură 
automată, s-a pus în funcțiu
ne o mașină automată de su
dat țevi (realizată de un co
lectiv din uzină și catalogată 
ca invenție), s-a dat produc
ției un atelier de zincare a 
pieselor metalice de la insta
lațiile de irigare și o sculărie 
modernă, ambele realizate cu 
forțe proprii. Pentru următo
rii ani, s-au alocat mari fon
duri de investiții în vederea 
extinderii suprafețelor de 
producție. Lucrările de con
strucție la noua uzină au în
ceput încă din acest an. Se 
înalță aici trei mari hale — cu 
o suprafață totală de peste 
12 000 mp — pentru turnăto. 
rie, prelucrare mecanică 
montaj ; de 
construi o 
depozite de 
duse finite, 
metan, un castel de apă.

i- 
Și 

asemenea, se vor 
centrală termică, 
materiale și pro- 
o centrală de gaz

Ion PREDA
corespondentul „Sclnteii*

★
Joi dimineața a plecat în Republica 

Democrată Germană o delegație a U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție condusă de A- 
drian Rogojanu, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., care, la invitația Uniunii 
întrajutorării Țărănești din R. D. 
Germană, va face o vizită de docu
mentare în această țară.

Cunoscutul compozitor grec și mi
litant social Mikis Theodorakis a fă
cut ieri o vizită la Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, unde 
a fost primit de scriitorul Eugen Je- 
beleanu, vicepreședinte, și Mihail Le
vente, secretar al Consiliului Națio
nal.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție care s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, prietenească.

vremea
leri in țară : Vremea a fost căldu

roasă și in general frumoasă mai a- 
les în cursul dimineții. După-amiaza 
in Maramureș, nordul podișului 
Transilvaniei, Moldova și zona de 
deal și munte din sudul țării, precum 
și în partea centrală a Munteniei s-au 
produs înnorări mai accentuate și 
local s-au semnalat averse de ploa
ie, frecvente descărcări electrice și 
intensificări temporare ale vîntului. 
în rest vîntul a suflat în general 
slab. La Cluj, Bistrița și Rarău s-a 
semnalat și grindină. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 23 gra
de la Mangalia și 32 grade la Să- 
cueni și Viziru. In București : Vre-

mea a fost călduroasă și în general 
frumoasă. în cursul după-amiezii 
s-au produs înnorări temporare și 
a plouat slab. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a 
fost de 33 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 iulie a. c. in țară: Vremea 
se menține frumoasă și călduroasă 
mai ales în sud-estul țării, deși în a 
doua parte a intervalului va deveni 
ușor instabilă în Banat, Transilvania 
și nordul Moldovei, unde vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Temperatura va 
scădea ușor la sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 11 și 
19 grade, iar maximele între 23 și 33 
grade. în București : Vreme frumoa
să și călduroasă mai ales in prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil aversei de ploaie la 
sfîrșitul intervalului.

Meciul de atletism 
dintre echipele 

S.U.A. și U.R.S.S.
LENINGRAD 23 (Agerpres). — La 

Leningrad a început ieri cel de-al 
9-lea meci de atletism dintre echi
pele masculine și feminine ale S.U.A. 
și U.R.S.S. în ciuda faptului că a 
plouat torențial, la începerea meciu
lui cîteva zeci de mii de spectatori 
se aflau in tribunele marelui stadion 
„Lenin".

După prima zi scorul general este 
de 103—78 puncte în favoarea gaz
delor. La masculin, atleții sovietici 
conduc cu 55—52 puncte, iar la fe
minin sportivele sovietice conduc cu 
48—26 puncte.

Iată câștigătorii din prima zi de 
concurs : feminin : 100 m plat : Iris 
Davis (S.U.A.) — 11” 7/10 ; 400 m : 
Vera Popkova (U.R.S.S.) — 54” 1/10 ; 
1500 m: Liudmila Braghina (U.R.S.S.)
— 4’ 16” 8/10 ; aruncarea suliței : Va
lentina Ebert (U.R.S.S.) — 53,30 m 
(în afară de concurs Maara Saulite — 
U.R.S.S. : 55,08 m) ; săritura în înăl
țime : Antonina Lazareva (U.R.S.S.)
— 1,80 m ; aruncarea discului : Iri
na Solonțova (U.R.S.S.) — 56,64 m 
(în afară de concurs Faina Melnik — 
U.R.S.S. : 57,96 m) ; ștafeta 4X100 m : 
U.R.S.S. — 44” 8/10 ; masculin : 100 
m plat : Borzov (U.R.S.S.) — 10” 4/10; 
110 m garduri : Walker (S.U.A.) — 
13” 8/10 ; 400 m : Collett (S.U.A.) — 
45” 7/10 ; 800 m : Arjanov (U.R.S.S.)
— 1’ 45” 6/10 ; 10 000 m : Shorter 
(S.U.A.) — 28’ 22” 8/10 ; 20 km marș : 
GolubnicU (U.R.S.S.) — 1 h 28’ 34” 
4/10 ; aruncarea greutății : Karasev 
(U.R.S.S.) — 19,74 m ; triplusalt : Sa- 
neev (U.R.S.S.) — 16,56 m (în afa
ră de concurs Kurkevivi — U.R.S.S. : 
16,60 m) ; aruncarea ciocanului : Bon- 
darciuk (U.R.S.S.) — 72,48 m ; șta
feta 4X100 m : S.U.A. — 39” 1/10.

În cîteva rînduri

t v
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

18,00 Deschiderea emisiunii. Atle
tism U.R.S.S. — S.U.A. Trans
misiune directs de la Lenin
grad.

19,20 „1 001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic ; „Doi colonel"

— o producție a studiourilor 
italiene.

21.35 Mal aveți o Întrebare 1 Ce 
Vreți Să știți despre ; Llrtlbă
— limbaj — lingvistică.

22.35 Invitata noastră — cîntăreața 
de muzică ușoară Radmila 
Mikio (Iugoslavia).

teatre
• O.S.T.A. prezintă Ia Sala Pala
tului : Concert de muzică ușoară 
susținut de Salvatore Adamo și 
orchestra sa — 20.
• Teatrul de operetă (la teatrul 
de vară „Herăstrău") : Văduva ve
selă — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Arenele Ro
mane) : Comedie cu olteni — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Sonatul 
lunii — 20.

Măsuri pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale pe litoral

Pentru asigurarea asistenței me
dicale pe litoral au fost luate și în 
acest sezon o serie de măsuri or
ganizatorice. La Mamaia, de pildă, 
au fost create un ambulatoriu de 
specialitate, un inspectorat sanitar de 
stat, dispensare, precum și opt punc
te de prim-ajutor pe plajă. La E- 
forie-Nord și Sud, pe lingă alte u- 
nități sanitare, funcționează și sa
natorii pentru sechele de rahitism.

Stațiunea Techirghiol dispune de 
un sanatoriu reumatologie pentru a- 
dulți cu 1 400 de paturi și unul pen
tru copii cu 550 de paturi. Extin
derea deosebită pe care o cunoaște

Mangalia-Nord a determinat înfiin
țarea în această localitate a unui 
ambulatoriu de specialitate, a trei ca
binete teritoriale, precum și a 
multor puncte de prim-ajutcr 
plajă.

Totodată, Direcția sanitară a 
dețului Constanța, Inspectoratul 
nitar de stat județean și-au inten
sificat în aceste luni activitatea de 
control și îndrumare, în vederea a- 
sigurării unei bune asistențe medi
cale, atît turiștilor români, cît și ce
lor sosiți de peste hotare.
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LA PORȚILE
DE FIER

(Urmare din pag. I)

re-deschldere a .apara
tului director și a roto
rului pentru a se verifi
ca funcționarea regula
torului de turație și pu
tere a agregatului. Din 
nou aparatul director 
este închis și blocat. Se 
dă comanda de deschi
dere a vanelor rapide.

Mircea Hie, inginerul 
șef adjunct al șantie
rului energo-montaj, 
maiștrii Nicolae Nico- 
lae, Simion Simionescu 
și Constantin Tarhon, 
șefii de brigadă Iosif 
Mezei, Dumitru Veria — 
oameni care au montat 
una cîte una fiecare 
piesă din masivul corp 
de oțel al hidroagrega- 
tului urmăresc cu în
cordare și încredere a- 
cele indicatoare ale ta
bloului de comandă. 
Totul funcționează nor
mal.

Este ora 19. Se veri
fică din nou funcționa
rea circuitelor de apă, 
a generatorului cit și 
sistemul de frinare. 
Tensiune, emoții, aș
teptare.

Ora 20,05. Marchează 
momentul de vîrf a 
confruntării omului cu 
torțele apei. O coman
dă scurtă și aparatul 
director se deschide din 
nou punind în mișcare 
pentru prima oară u- 
riașul hldroagregat. Pe 
fețele celor care de 48 
de ore nu au părăsit

nici o clipă centrala, 
semnele scurgerii epui
zante a timpului fac 
loc unei destinderi ge
nerale, unei lumini 
omenești, izvorînd din 
străfunduri limpezite de 
incomparabila bucurie 
a izbinzii.

„Prima rotire a hidro- 
agregatului semnifică 
intiiul răspuns ai co
losului rotitor la co
menzile noastre — spu
nea inginerul Valeriu 
Perșinaru, șeful lotului. 
Este momentul de cea 
mai mare forță re- 
velantă din intreaga 
complexitate a lucrări
lor de montaj și de 
construcții. E de fapt o 
rotire-atestat care con
firmă sau neagă va
loarea unor luni intregi 
de dăruire și patos 
constructiv".

Privirea tuturor caută 
continuu, cu înfrigu
rare, indicatoarele ta
bloului de comandă 
automatizat, in spatele 
cărora sute de relee 
receptează hipersensi
bil orice fenomen me
canic și hidraulic din 
corpul agregatului, con
figured, prin semnale 
luminoase și mișcarea 
acelor, o cuprinzătoare 
radiografie a funcționa
lității sale. Dar alături 
de rotirea uniformă, 
previzibilă, detectabilă 
a atîtor piese încorpo
rate de agregat, vi
brau tulburător de a- 
dinc inimile celor care

Ie împliniseră destinul, 
conferindu-le durată și 
sens. Ne-a încercat in 
acele clipe regretul ab
senței unui aparat mi
raculos care să proiec
teze pe un ecran emo
țiile celor din jur. Cită 
frumusețe omenească ar 
fi dezvăluit sufletele 
lui Ion Neacșu, al lui 
Dumitru Găman, al lui 
Anton Kiss, Gheorghe 
Fîntîneanu și Constan
tin Barbu, al lui Con
stantin Panaite, al lui 
Ion Irofte...

Prima rotire a hidro- 
sgregatului nu constituie 
de fapt decît punctul 
inițial al unei noi e- 
tape în care se verifică 
minuțios funcționarea 
mecanică a agregatului 
(cu lagărele sale, din 
care cel axial — cei 
mai mare din lume — 
suportă o forță axială 
de 3 600 tone), funcțio
narea instalațiilor de 
reglaj, a turbinei In 
sine, a generatorului. 
Vor urma apoi probele 
cu turbina 1 uscat, pen
tru a se verifica apti
tudinea aparatelor ce 
vor fi cuplate la rețea. 
Toate acestea vor con
stitui noi examene ale 
competenței și price
perii montorilor, cărora 
acest început prestigios 
le anunță de pe acum 
succesul.

De pe malul prieten 
constructorii și mon- 
torii iugoslavi dau o 
replică la fel de pres
tigioasă colegilor lor

din România, declan- 
șînd, în același timp, 
începerea probelor cu 
apă la primul lor a- 
gregat hidroenergetic. 
Este și aceasta o nouă 
și strălucită confirmare 
a virtuților colaborării 
a două popoare vecine 
și prietene, însuflețite 
de idealuri pașnice, 
constructive.

23 iulie. La ora cind 
transmitem aceste rîn- 
duri, cînd hldroagrega- 
tul nr. 1 funcționează 
de'46 de ore fără între
rupere, treci nd la tura
ția nominală de 71,5 ro
tații pe minut, cînd to
tul funcționează nor
mal, un nou eveniment, 
la fel de important, 
subliniază cotele măre
ției și cutezanței con
structorilor de Ia Por
țile de Fier : la ora 17 
a fost încheiată cu 
succes operația de lan
sare in stator a roto
rului generatorului hi- 
droagregatului nr. 2. 
Inginerul Valeriu Per- 
șinaru și maistrul O- 
vidiu Simionescu, ca și 
ceilalți montori și-au 
dovedit din nou inesti
mabila valoare a ex
perienței de șantier, 
dirijînd milimetric, prin 
intermediul radiotele- 
tonului, complicatele 
manevre ale celor două 
macarale cuplate, cu 
o capacitate de 400 tone 
fiecare, acționind sin
cronizat sub comanda 
aceluiași om, macara
giul Gheorghe Cojocea.

TENIS
IN TURNEUL DE TENIS DE LA 

CINCINNATI, jucătorul român ILIE 
NASTASE l-a învins cu 6—2, 6—4 
pe Jim Osborne (Honolulu). Alte re
zultate din proba de simplu bărbați : 
Richey (S.U.A.) — Cornejo (Chile) 
6—0, 3—6, 6—3 ; Rosewall (Austra
lia) — McManus (S.U.A.) 6—2, 8—6 ; 
Smith (S.U.A.) — Parun (Noua Zee- 
landă) 6—2, 6—2.

La Budapesta au început întrece
rile campionatelor internaționale de 
tenis ale Ungariei. Iată cîteva dintre 
primele rezultate înregistrate : sim
plu bărbați : Pokorny (Austria) — 
Machan (Ungaria) 0—6, 6—4, 6—2, 
6—3 ; Tejcnav (Cehoslovacia) — 
Simpson (Noua Zeelandă) 6—3, 6—2, 
3—6, 3—6, 6—4 ; Kukal (Cehoslova
cia) — Klein (Ungaria) 6—1, 6—3, 
5—7; 6—3 ; Howe (Anglia) — Koltai 
(Ungaria) 6—4, 6—3, 1—6, 6—3 ; sim
plu femei : M. Court (Australia) — 
Magyarossy (Ungaria) 6—1, 6—1 ; Vo- 
pickova (Cehoslovacia) — Fagyas 
(Ungaria) — 6—0, 6—1.

ATLETISM
PROTAGONISTUL CONCURSU

LUI ATLETIC de la jocurile sporti
ve ale Commonwealth-ului a fost 
de data aceasta campionul olimpic 
KIPCHOGE KEINO (Kenya), care a 
terminat învingător in proba de 
1500 m cu timpul de 3’36”6/10 (nou 
record al jocurilor), fiind urmat de 
Theodorus Quax (Noua Zeelandă) — 
3’38”l/10 și nigerianul Brendan Fos
ter — 3’40”6/10. Campionul olimpic 
de la Tokio, LYNN DAVIES, și-a 
adjudecat victoria în proba de sări
tură în lungime cu rezultatul de 
8,06 m, în timp ce canadianul 
GEORGE PUCE s-a clasat pe primul 
loc 1a aruncarea discului cu 59,02 m. 
Proba de pentatlon a luat sfîrșlt cu 
victoria atletei MARY PETERS (Ir
landa de Nord) cu 5 148 puncte.

CICLISM
EDDY MERCKX și-a reluat șirul 

victoriilor, ciștigînd Criteriul de la 
Renaix. Cunoscutul campion belgian 
a parcurs 81 km in timpul de lh 25’, 
fiind urmat în același timp de Pin- 
tens și Huysmans.

Cursa ciclistă internațională desfă
șurată la Zedelgem (Belgia) a fost 
ciștigată de rutierul olandez Eddy 
Beugels, cronometrat pe distanța de 
224 km cu timpul de 5h 22’. La 40 de 
secunde de învingător a sosit un 
pluton de șapte cicliști, din care fă
ceau parte, printre alții, belgienii 
Van Clooster. Erick de Vlaeminck, 
Van de Rijse și spaniolul Jimenez.

Prima etapă a turului ciclist al 
Poloniei, disputată pe traseul Kurov— 
Zamoscie (164 km), a fost cîștiga- 
tă de rutierul polonez Zenon 
Czehovsk în 3h 27’14”. Au luat 
startul 108 alergători. Ciclistul bul
gar Ivanov Bojidar a fost descalifi
cat fiind surprins în plasa unui auto
mobil.

FOTBAL
SECRETARIATUL FEDERAȚIEI 

INTERNAȚIONALE DE FOTBAL a 
anunțat că a fost aprobat în 
mod oficial regulamentul competi
ției „Cupa Mării Negre" la care 
participă echipe de fotbal din portu
rile Constanța (Farul), Istanbul (Fe
nerbahce), Odessa (Cernomoreț) și 
Varna (Ccrno More).

BOX
BOXERUL MEXICAN RUBEN O- 

LIVARES l-a învins la puncte în 10 
reprize pe japonezul Shuji Chiyoda 
clasat al 7-lea în rîndul celor mai 
buni boxeri din lume la categoria 
pană. Olivares, care este campion 
mondial la categoria cocoș, a boxat 
pentru prima oară în limitele catego
riei pană. El este neînvins după 58 
de meciuri susținute ca profesionist. 
Meciul dintre mexican și japonez a 
avut loc la Chicago, unde s-a înregis
trat cu acest prilej cea mai impor
tantă rețetă din ultimii 10 ani.



viața internațională_____
ITALIA Giulio Andreotti 

a renunțat la încercarea 
de a forma un nou guvern 
® Datele crizei politice se complică • 0 coaliție guver

namentală „în patru" sau „în trei" ?

ROMA 23 (Agerpres). — Premierul desemnat al Italiei, Giulio An
dreotti, a renunțat joi la mandatul încredințat pentru formarea unui 
nou guvern de coaliție. El l-a informat despre această hotărire pe 
președintele Republicii, Giuseppe Saragat. Andreotti a dus timp de 13 
zile tratative cu conducerile celor patru partide membre ale fostului 
guvern de centru-stînga, dar ele s-au soldat cu un eșec după respin
gerea de către direcțiunea Partidului socialist unitar a platformei- 
program elaborată de premierul desemnat. Președintele Saragat a ho- 
tărit să Înceapă o nouă serie de consultări.

paris Conferința 
cvadri partită

în problema

Sosirea la Pekin a delegației IERI A ÎNCEPUT LA VARȘOVIA

militare române
A cincea rundă de convorbiri 

polono — vest-germane

După hotărîrea luată ieri de către 
Giulio Andreotti, criza politică ita
liană intră intr-o nouă și complexă 
fază. In ce privește viitorul formu
lei guvernamentale de centru-stînga, 
părerile comentatorilor politici ita
lieni sint împărțite. Pentru unii, re
levă agenția italiană de presă 
ANSA, respingerea de către socia- 
liștii-unitari a platformei politico- 
programatice propusă de Giulio An
dreotti ar demonstra că în actualele 
circumstanțe n-ar mai fi posibilă o 
refacere a vechii coaliții cvadripar- 
tite. Alternativa unui guvern „din 
trei" (democrat-creștini, socialiști și 
republicani), în absența socialiștilor - 
unitari, devine una din modalitățile 
posibile de rezolvare a situației. 
Alții, dimpotrivă, apreciază că este 
necesar să se continue eforturile in 
vederea refacerii vechii coaliții cva
dripartite.

Cît privește cauzele crizei, agenția 
Italiană afirmă că problemele econo
mice, mai mult decît cele politice, 
•Stau la baza dezacordurilor dintre

cele patru partide de centru-stînga 
care au dus, în urmă cu peste două 
săptămini, la demisia guvernului 
prezidat de Mariano Rumor.

Forțele de stingă — Partidul co
munist, Partidul socialist al unității 
proletare, sindicatele — respingînd 
orice planuri de deplasare spre dreap
ta a axei politice a țării, au făcut apel 
joi, în cadrul unor ședințe — a Birou
lui Politic al P.C.I. și a Direcțiunii 
P.S.I.U.P. — la mobilizarea oameni
lor muncii, întrucît situația devine 
tot mai gravă.

Unii dintre comentatorii de presă, 
afirmînd că „nimic nu este definitiv 
în politica italiană", emit ipoteza că 
noile consultări pe care președintele 
Republicii, Giuseppe Saragat, le va 
avea sîmbătă cu secretarii partidelor 
politice și cu șefii grupurilor parla
mentare din Camera deputaților și 
Senat, cu președinții Camerei și Se
natului — ar putea orienta situația 
spre o evoluție care să elimine ac
centele dramatice.

vietnameză
PARIS 23 (Agerpres). — Reuniu

nea săptăminală de joi a Conferin
ței cvadripartite de la Paris in pro
blema vietnameză — a 76-a — a fost 
din nou o ședință de rutină, aprecia
ză agenția France Presse.

Reprezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Dinh Ba Thi, 
a subliniat din nou că G.R.P. 
este pentru formarea unui guvern 
de coaliție al Vietnamului de sud 
„reprezentînd toate forțele politice 
care se pronunță pentru independen
ță, pace și neutralitate". Această 
poziție a G.R.P. a fost menționată, cu 
o zi în urmă, și de ministrul aface
rilor externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Thi Binh, 
în cursul unei vizite la Delhi.

Luînd cuvîntul, delegatul Republi
cii Democrate Vietnam, Nguyen Minh 
Vy, a protestat împotriva noilor a- 
tacuri — lansate succesiv, timp de 
trei zile, de către aviația americană 
asupra unor localități nord-vietna- 
meze. El a amintit că Ministerul A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam a 
cerut încetarea imediată a tuturor ac
telor de violare a suveranității și 
securității teritoriului nord-vietna- 
mez. Delegatul R. D. Vietnam a sub
liniat că întreaga responsabilitate 
privind consecințele acestor grave 
acțiuni o poartă administrația ame
ricană.

Reprezentanții delegațiilor S.U.A. 
și administrației saigoneze au în
cercat din nou, în declarațiile lor. să 
evite abordarea problemelor aflate 
în fața conferinței cvadripartite.

PEKIN 23 — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : Joi, 
delegația militară română, condusă 
de general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a sosit 
la Pekin, unde, Ia invitația lui 
Huan Iun-șen, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei populare chineze 
de eliberare, face o vizită de priete
nie în R. P. Chineză.

La coborîrea din avion, membrii 
delegației au fost salutați cu căldură 
ds Huan Iun-șen, Siao Cin-kuan, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și comandant al forțelor ma
ritime militare, Pin Sao-hui, locții
tor al șefului Marelui Stat Major, 
Huan Gi-iun, adjunct al șefului 
Direcției superioare politice a ar
matei, Cian Ci-min, comisar politia 
al Direcției generale a intendenței, 
Uan Hui-ciu, comisar politic al for
țelor aeriene militare, Iu Jui-lin, loc
țiitor al comandantului forțelor ma
ritime militare, Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Li Cian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, comandanți al 
diferitelor arme și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți, de asemenea. 
Aurel Duma, ambasadorul României

in R. P. Chineză, precum șl Hyon 
Jun Guk, ambasadorul R.P.D. Co
reene, atașați militari acreditați la 
Pekin.

Pentru a primi delegația română 
pe aeroport au fost aliniate unități 
ale trupelor terestre, de marină, a- 
viație și miliție populară, care au 
urat un călduros bun sosit oaspeților. 
Oamenii muncii din capitala chineză 
au făcut o caldă primire delegației 
militare române.

★
La plecarea din Phenian, delegația 

militară română, condusă de general
colonel Ion Ioniță, a fost salutată de 
generalul de armată Țoi Hiăn, mi
nistrul apărării naționale al R.P.D. 
Coreene, de O Jin U, prim- 
adjunct al ministrului și șef al Sta
tului Major General, Ke In Thia, 
ministrul comerțului exterior, Ci Mun 
Dak, ministrul administrației orașe
lor, Kim Dea Bon, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ad- 
juncți ai ministrului apărării națio
nale, generali, ofițeri, ostași și oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Phenian, Nicolae Popa, 
precum și ambasadorul R.P. Chi
neze, Li Iun Ciuan, și atașații mili
tari acreditați în R.P.D. Coreeană.

VARȘOVIA 23 — Corespondentul 
Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite. 
La sediul Ministerului de Externe al 
R. P. Polone a început joi runda a 
cincea a convorbirilor politice dintre 
guvernele Poloniei și R.F. a Germa
niei, în vederea formulării detaliate a 
diferitelor puncte ale tratatului pri
vind bazele normalizării relațiilor din
tre cele două țări. Delegația poloneză 
este condusă de Jozef Winiewicz, mi
nistru adjunct al afacerilor externe, iar 
delegația vest-germană de Georg Fer
dinand Duckwitz, secretar de stat în 
Ministerul de Externe. In aceeași zi, 
șeful delegației vest-germane a fosi 
primit de Ștefan Jedrychowski, mi

nistrul afacerilor externe al R.P. Po
lone, cu care a avut o întrevedere.

După cum este cunoscut, runda 
anterioară a convorbirilor, care s-a 
desfășurat la Bonn între 8 și 10 iu
nie a.c., a încheiat etapa prelimi
nară a schimbului de păreri dintre 
Polonia și R.F. a Germaniei, efectuat 
în vederea normalizării relațiilor po
litice. Răspunzînd unor întrebări ale 
ziariștilor la sosirea pe aeroport, G. 
F. Duckwitz a subliniat utilitatea con
vorbirilor anterioare și atmosfera 
bună în care s-au desfășurat și a re
levat că este optimist în ce privește 
evoluția dialogului între cele două 
părți.

GENEVA

Dezbaterile Comitetului 
pentru dezarmare

agențiile de presă

„O nouă etapă în relațiile 

franco-chineze“
Andre Bettencourt despre vizita sa în R. P. Chineză

transmit:

PARIS 23 (Agerpres). — La în
toarcerea la Paris, după vizita ofi
cială de două săptămini făcută în 
R. P. Chineză, ministrul francez An
dri Bettencourt, după ce a reamintit 
că a avut convorbiri cu președintele 
Mao Tzedun, cu vicepreședintele Lin 
Biao și cu premierul Ciu En-lai, a 
declarat că aceste convorbiri s-au 
desfășurat într-un climat de mare 
cordialitate. „Oricare ar fi divergen
țele politice între cele două regimuri 
ale noastre — și ele sint considera
bile —a spus Bettencourt — con
vorbirile noastre ne-au permis să

desprindem păreri comune asupra 
unor puncte importante, îndeosebi 
în ce privește independența țărilor 
și dreptul lor de a-și fixa singure 
politica. Cred că această vizită mar
chează o nouă etapă în relațiile 
franco-chineze. Ea a confirmat legă
turile stabilite cu șase ani in urmă 
și lasă să se prevadă că relațiile 
noastre se vor dezvolta și mai mult. 
Se vor depune eforturi în ce priveș
te schimburile comerciale, care, tre
buie să recunoaștem, nu sint încă a- 
tît de bune ca relațiile noastre diplo
matice".

Incident in Camera Comunelor
UN INDIVID A ARUNCAT l'N SALA GRENADE LACRIMOGENE

LONDRA 23 (Agerpres). — Senzație 
In Camera Comunelor... Anthony Bar
ber, conducătorul delegației britanice 
la negocierile cu Piața comună, n-a 
putut să prezinte joi raportul său 
privind rezultatele primei reuniuni de 
lucru dintre reprezentanții „celor 
șase" și cei ai Marii Britanii, de la 
Bruxelles. în momentul în care Bar
ber se îndrepta spre tribună, un indi
vid aflat în galeria rezervată publi

cului a aruncat In Interiorul sălii 
grenade lacrimogene. In cîteva clipe, 
sala s-a umplut de fum, iar asis
tența a intrat în panică, fiecare din
tre cei prezenți alergînd spre ieșire. 
N-au fost înregistrate victime. Sus
pendate în urma acestui incident, lu
crările vor fi reluate, probabil în 
cursul zilei de vineri. Individul re
ținut a fost condus la sediul poliției 
pentru a fi interogat.

Economia națională 
a R. 0. Germane
în prima jumătate 

a anului 1970
BERLIN 23. — Corespondentul

Agerpres, Ștefan Deju, transmite : 
La Berlin au fost date publicității 
datele privind îndeplinirea planului 
economiei naționale a R.D.G. in pri
ma jumătate a anului 1970.

Venitul național a crescut, potri
vit datelor preliminare, cu 5 la sută 
față de primul semestru al anului 
1969. Producția industrială a sporit 
cu 7,5 la sută, iar productivitatea 
muncii cu peste 6 la sută. Producția 
materialelor de construcție, deși a 
înregistrat o creștere de 2 la sută, 
a rămas sub prevederile planului.

Planul producției animaliere din 
sectorul agricol de stat, cu excep
ția laptelui, a fost realizat.

In cursul primului trimestru al 
anului au fost înregistrate rămineri 
în urmă in îndeplinirea planului de 
stat datorită intemperiilor. Iarna 
neobișnuit de grea — informează co
municatul — a provocat pagube de 
circa 3 miliarde mărci. în cel de-al 
doilea trimestru, datorită eforturilor 
depuse de oamenii muncii, au fost 
recuperate restanțele in numeroase 
ramuri ale industriei.

Exportul a crescut conform pre
vederilor planului, la import a fost 
depășit ritmul prevăzut în plan. S-a 
dezvoltat comerțul cu țările socia
liste. A crescut, de asemenea, schim
bul de mărfuri cu țări capitaliste 
ca : Belgia, R. F. a Germaniei, Fin
landa, Franța, Italia, Olanda. Austria 
și Suedia.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. D. Coreene, 
Hun Dam, a oferit un dejun în cin
stea ambasadorului Republicii Socia
liste România la Phenian, Nicolae 
Popa, în legătură cu plecarea sa de
finitivă în patrie.

Guvernul de la Vientiane 
a hotărît instituirea, începînd de joi, 
a stării de urgență în cea de-a patra 
regiune militară a țării, unde și-au 
intensificat atacurile forțele patriotice.

Premierul Aiexei Kosî-
ghin l-a primit ieri pe ministrul
economiei al Iranului, Ansari Hous- 
hang, care face o vizită în U.R.S.S. 
După cum relatează agenția TASS, 
cu acest prilej a avut loc o convor
bire referitoare la dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele două 
țări în următorii cinci ani, precum 
și alte probleme de interes reciproc.

Guvernul R. F. a Germa
niei 18 însărcinat oficial — în șe
dința sa de joi — pe ministrul de 
externe, Walter Scheel, să înceapă 
negocieri cu guvernul sovietic asupra 
unui tratat privind renunțarea la fo
losirea forței între cele două state. 
Cabinetul federal a aprobat pregăti
rile făcute de R.F.G. pentru aceste 
negocieri, precum și ultimele consul
tări cu cei trei aliați occidentali — 
se menționează într-un comunicat al 
serviciului de presă al guvernului 
vest-german.

Inundații în Polonia. In 
voievodatul Cracovia continuă cu in
tensitate lupta împotriva inundațiilor,

provocate de ploile torențiale, căzute 
în urmă cu cîteva zile. Nivelul ape
lor în Vistula continuă să fie ridi
cat, iar în urma distrugerii unor po
duri și șosele, comunicațiile cu mai 
multe localități sînt întrerupte. Joi 
dimineața, culminația undei de viitu
ră a ajuns în zona Varșoviei, fără 
să producă pagube.

Un acord cu privire la 
înființarea la Praga și Ma
drid a unor consulate și re
prezentanțe comerciale ale 
celor două țări, a fost semnat la 23 
iulie, la Paris, anunță agenția C.T.K.

întrevedere Ciu En-lai- 
Penn Nouth. Ciu En'lai- premie* 
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a avut o întrevedere cu Penn 
Nouth, prim-ministru al Guvernului 
Regal de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei.

Autoritățile boliviene au 
pus în libertate pe cei 10 
deținuți politici ceruți în schim
bul eliberării a doi tehnicieni vest- 
germani care au fost răpiți. Un avion 
l-a transportat pe cei eliberați pe ae
roportul chilian Arica.

U. Kekkonen la Washing- 
fQU Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a sosit miercuri la Wa
shington într-o vizită oficială de 
cinci zile, la invitația guvernului 
american.

GENEVA 23. — Corespondentul
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
In ședința de joi a Comitetului pen
tru dezarmare, delegatul mexican 
Jorge Castaneda a abordat problema 
proiectelor de tratate cu privire la 
interzicerea armelor chimice și bacte
riologice, relevînd primejdia pe care 
o reprezintă respectivele arme de 
distrugere în masă. Referindu-se la 
cele două proiecte supuse comitetu
lui spre dezbatere, vorbitorul și-a ex
primat îndoiala în ce privește valabi
litatea argumentelor delegaților care 
pledează în favoarea tratării separate 
a celor două categorii de arme, apre
ciind că proiectul țărilor socialiste, 
care prevede tratarea lor globală, este 
mai realist. In încheiere, el a propus 
ca toate statele să declare în afara 
legii producția și utilizarea armelor 
bacteriologice, rămînînd ca In conti
nuare să se negocieze un acord co
mun cu privire la prohibirea ambe
lor tipuri de arme, sarcină ce revine 
comitetului.

Reprezentantul R. P. Mongole, Du- 
gersurengiin Erdembileg, și-a expri
mat acordul cu privire la proiectul 
de demilitarizare a teritoriilor sub
marine, declarînd că semnarea aces
tuia ar constitui o contribuție la des
tinderea internațională și un pas spre 
dezarmarea generală și totală. Refe
rindu-se la problema controlului, el 
B-a pronunțat împotriva creării unui 
organism internațional, apreciind că 
țările interesate ar putea să-l exer

cite prin mijloace proprii, prin con-< 
s-iltări și cooperare.

Reprezentantul canadian, G. Igna
tieff, s-a ocupat de programul privi
tor la negocierea dezarmării generale 
și totale propus de Adunarea Gene
rală a Națiunilor Unite. El a declarat 
că țara sa este favorabilă realizării 
„unei înghețări a cheltuielilor mili
tare, ca o primă măsură spre o re
ducere echilibrată a armamentelor și 
forțelor armate". Delegatul canadian 
a insistat asupra importanței pe care 
o reprezintă stabilirea de priorități, 
sugerînd negocierea unor acorduri cu 
privire la demilitarizarea teritoriilor 
submarine, prohibirea armelor chimi
ce și bacteriologice, ca și continuarea 
tratativelor în vederea încheierii unui 
acord pentru interzicerea exploziilor 
nucleare subterane. Pe primul plan 
al atenției comitetului însă, a decla
rat vorbitorul, trebuie să se afle pro
blema demilitarizării nucleare. El a 
relevat în mod deosebit importanța 
propunerii delegatului român de a șe 
extinde măsurile regionale de demili
tarizare. De asemenea, a apreciat ca 
fiind foarte pozitive sugestiile privi
toare la reducerea forțelor militare 
din Europa, arătînd că în ultimele 
două decenii cheltuielile de înarmare 
au fost triplate. La propunerea dele
gatului canadian, comitetul a hotărît 
să se reunească în ziua de 5 august 
în ședință neoficială, pentru a discuta 
problema prohibirii armelor chimice 
și bacteriologice.

Arabia Saudită a recu
noscut Republica Arabă
Yemen, s-a anunțat într-un comu

CONGRESUL UNIUNII
CAIRO 23. — Corespondentul A- 

gerpres, Constantin Oprică, transmi
te : în marea sală de festivități a U- 
niversității din Cairo ș-a deschis joi 
cea de-a 4-a sesiune a Congresului 
Național General al Uniunii Socialis
te Arabe. Evenimentul coincide cu 
aniversarea a 18 ani de la victoria 
revoluției din 23 iulie 1952, care a 
dus la răsturnarea monarhiei și la 
inaugurarea unei etape noi în isto
ria poporului egiptean.

In ședința de deschidere a congre
sului a luat cuvîntul președintele

SOCIALISTE ARABE
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, care a 
făcut o expunere asupra principale
lor probleme care preocupă statul 
egiptean și a dat citire, totodată, ra
portului Comitetului Central al U- 
niunii Socialiste Arabe.

In afara celor 1702 membri al 
congresului, Ia ședința Inaugurală au 
participat delegați ai țărilor arabe 
și altor state, reprezentanți al cor
pului diplomatic. Lucrările Congre
sului Național General al Uniunii 
Socialiste Arabe vor dura 4 zile.

Deși pentru moment sin
gurul lucru cert in legă
tură cu rezultatele alegeri
lor parțiale din toamnă 
pentru Congres este... in
certitudinea, ritmul cam
paniei electorale se inten
sifică continuu, căpătind 
amploarea ;i coloritul ca
racteristice confruntărilor 
electorale americane. Rind 
pe rind, intră în acțiune e- 
șaloanele întregului arse
nal propagandistic, supu- 
nind alegătorii unei intense 
solicitări. Televiziunea, ra
dioul, presa dețin, firește, 
rolul de frunte in propagan
da celor două partide, re
publican și democrat. Re
clamele, afișele lipite pe zi
duri, stilpi, poduri, pe ba
rele autoturismelor și pere
ții vagoanelor metrourilor 
au și ele însemnătatea lor, 
fără a mai vorbi de adună
rile și turneele epuizante 
cu participarea directă a 
candidaților. Numărul a- 
cestor intilniri este de or
dinul miilor, intrucit pos
turile pentru care candi
dează sint numeroase. In 
toamnă, spre exemplu, ur
mează să fie aleși 30 la sută 
din numărul senatorilor, toți 
membrii Camerei reprezen
tanților, precum și numeroși 
guvernatori, membri al fo
rurilor legislative ale state
lor, judecători etc.

Coordonatele campaniei e- 
lectorale vizează o serie de 
probleme acute care con
fruntă astăzi Statele Unite. 
Cu toate că in aceste ale
geri de la jumătatea man
datului prezidențial, prin 
tradiție, campania electorală 
se axează mai ales pe pro
bleme de interes local și 
mai puțin pe marile proble
me ale politicii externe, de 
astă dată nu pot fi evitate 
implicațiile pe care le are 
problema nr. 1 a vieții po
litice americane — războiul 
din Vietnam, escaladarea 
lui in Cambodgia și in în
treaga Indochină. Este o 
problemă care suscită viu 
interes in opinia publică

din S.U.A., atît pentru că 
este vo,rba de viața unui 
număr crescind de tineri a- 
mericani care pier, la zece 
mii de kilometri de S.U.A., 
pentru o cauză nedreaptă, 
cit și pentru consecințele 
negative ale agresiunii asu
pra vieții economice, finan
ciare, sociale din S.U.A. 
Iată de ce candidați! nu pot 
evita aceste subiecte ; fie
care din cele două partide 
încearcă să arunce asupra 
celuilalt răspunderea pen
tru impasul moral-politic 
pe care l-a generat agre
siunea ; fiecare caută să ob

luat măsurile cele mai efi
ciente in lupta împotriva 
criminalității, a segregației 
rasiale și in „războiul îm
potriva sărăciei". „Partidul 
republican" întoarce aceste 
critici împotriva democrați
lor, arătind că situația pre
zentă este moștenirea celor 
opt ani de guvernare a 
„Partidului democrat" și că 
republicanii nu fac decit să 
încerce să repare oalele 
sparte de democrați.

Ca atare, confruntarea 
dintre cele două partide, 
intre care — după cum e 
cunoscut — nu există mari

gerile parțiale este ab
solut necesară in vederea 
menținerii pe linia de pluti
re a partidului, greu a- 
fectat de sciziuni și frămin- 
tări, ca urmare a pierderii 
Casei Albe in alegerile din 
1968. Ea ar avea rolul unei 
infuzii care ar revitaliza 
partidul intr-unui din cele 
mai critice momente din în
treaga sa istorie și totodată 
ar spori speranțele demo
craților în posibilitatea re
venirii la Casa Albă in 1972. 
„Republicanii" iși dau per
fect de bine seama de va
loarea pe care o va avea

Cursa pentru Capitoliu 

a și început
țină capital politic din pro
misiunea de a aduce „băie
ții" acasă. Aceasta oglin
dește puternica presiu
ne a alegătorilor, a opi
niei publice care dorește cu 
ardoare incetarea războiu
lui din Indochina. Totodată, 
faptul că acestor cerințe 
populare nu li se dă un 
răspuns ferm ilustrează 
presiunea acelor cercuri 
care profită de pe urma 
conjuncturii de război.

In campania electorali, 
„Partidul democrat" învi
nuiește, de asemenea, ad
ministrația republicană de 
promovarea unei politici e- 
conomice inadecvate, pre
cum și de faptul că nu a

deosebiri de principiu și de 
program, se anunță extrem 
de dură. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit republi
canii au neapărată nevoie 
să obțină șapte locuri în 
plus în Senat pentru a-și 
asigura o majoritate-li- 
mită, fără de care ambele 
camere ale Congresului s-ar 
afla mai departe sub con
trolul majorității democra
te. Din cele 35 de man
date care expiră in no
iembrie, 25 sint ale „Parti
dului democrat" și numai 
10 ale oponenților lor, fapt 
care sporește speranțele 
„Partidului republican".

Pentru „Partidul demo
crat" o victorie in ale

pentru oricare din cele două 
partide un succes electoral 
și ca atare sint hotăriți să 
apeleze la toate resursele și 
rezervele de influență ale 
partidului lor pentru a nu 
pierde posibilitatea de a ob
ține majoritatea in Caplto- 
liu. In acest scop sint dis
puși să arunce in bătălia 
electorală ample mijloace 
financiare, lucru pe care 
„Partidul democrat" nu îl 
poate face in aceeași mă
sură, intrucit — după cum 
scrie presa — este în
glodat in datorii — circa 16 
milioane dolari — de pe 
urma campaniei electorale 
prezidențiale.

Dindu-și săama de riscul

ce decurge pentru el dato
rită inferiorității finan
ciare, „Partidul democrat" 
a încercat, și a reușit, să 
treacă prin Congres un pro
iect de lege care limitează 
cheltuielile partidelor in 
campania electorală. El a 
adus drept argumente du
blarea acestora in ultimii 12 
ani, cheltuirea a circa 300 
milioane dolari pentru cam
pania electorală din 1968, 
dintre care aproape 60 de 
milioane numai pentru ra
dio și televiziune. Aproba
rea proiectului de lege pri
vind reducerea acestor chel
tuieli a fost interpretată de 
„WASHINGTON POST" 
drept „o victorie a partidu
lui democrat", care și-a fo
losit din plin superioritatea 
numerică pe care o deține 
in camerele Congresului. 
Potrivit noii formule, chel
tuielile in scopuri electo
rale nu pot depăși o sumă 
globală care se calculează 
in funcție de numărul vo- 
tanților pentru fiecare par
tid la alegerile precedente, 
înmulțit cu 7 cenți. Spre a 
da un exemplu mai con
cret, la viitoarele alegeri 
prezidențiale din 1972, fie
care partid va putea chel
tui cite 5,1 milioane dolari, 
deci în total 10,2 milioane, 
ceea ce reprezintă o scă
dere apreciabilă față de ci
fra de 300 milioane men
ționată mai sus.

Miza, deosebit de impor
tantă pentru ambele parti
de, pe care o prezintă ale
gerile congresionale parțiale 
din toamnă, face ca ele să 
depășească in semnificație 
orice altă rundă electorală 
parțială din perioada' post
belică. De aici și tensiunea 
care se face simțită înce- 
pind chiar cu alegerile pre
liminare, menite să asigure 
desemnarea de către fiecare 
partid a candidaților care 
se bucură de baza electo
rală cea mai sigură.

C. ALEXANDROAIE
New York

nicat difuzat de postul de radio 
Ryad. Se apreciază că acest eveni
ment marchează o nouă etapă în re
lațiile dintre cele două țări.

Guvernul ecuadorian a e- 
liberat 35 de lideri sindi
cali dintr-un grup de 88 arestați în 
urmă cu o săptămînă pentru a pre
veni o mare grevă anunțată pentru 
marți. Cu toate că majoritatea lide
rilor sindicali, organizatori ai gre
vei, fuseseră reținuți, un număr im
portant de muncitori de la întreprin
derile si instituțiile din capitala e- 
cuadoriană au participat la o ma
nifestație în sprijinul revendicărilor 
lor economice.

Remanierea guvernului 
sudanez. Khartum ® *°st dat 
publicității un decret al Consiliului 
comandamentului revoluției in care 
este anunțată reamanierea guvernului 
sudanez. Președintele Consiliului co
mandamentului revoluției, generalul 
Gaafar Al-Numeiry, păstrează în 
continuare funcția de prim-ministru.

În căutarea avionului 
„AN - 22“ - „Anteu“ 

dispărut 
in Atlanticul de nord

MOSCOVA 23 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la 18 Iulie, în 
Atlanticul de nord, s-a pierdut legă
tura prin radio cu un avion sovietic 
de transport „A N -22” — „Anteu", 
care transporta în Peru instalații me
dicale în ajutorul sinistraților. Pentru 
căutarea avionului dispărut a fost 
trimis un grup de avioane sovietice, 
care efectuează cercetări intr-o zonă 
vastă, presupusă ca fiind teatrul ac
cidentului. In zona respectivă, spre 
coastele de sud ale Groenlandei, au 
fost trimise nave ale flotei de pescuit 
sovietice, care participă, de aseme
nea, Ia cercetări. Ca urmare a cererii 
adresate de guvernul sovietic guver
nelor tuturor țărilor, nave și avioane 
canadiene, americane, daneze și nor
vegiene participă și ele la căutarea 
avionului dispărut.

„ISPITA URANIULUI11
în planurile rasiștilor 

de la Pretoria
Intenția Angliei de a 

ridica embargoul asu
pra Livrărilor de arme 
către Africa de Sud a 
produs stupoare și con
sternare pretutindeni 
și îndeosebi în capita
lele africane. La Dar Es 
Salaam, președinții Tan
zaniei, Zambiei și Ugan- 
dei s-au întilnit pentru 
a examina situația 
creată ; cabinetul zam- 
bian, după o ședință de 
șapte ore, a luat „mă
suri importante ce vor 
fi date publicității la 
momentul oportun", a- 
nunță purtătorul de cu- 
vînt al președintelui 
Kaunda. In capitala E- 
tiopiei, Addis Abeba, a 
fost dată publicității o 
declarație a Organiza
ției Unității Africane, în 
care se arată că pro
iectul guvernului bri
tanic de a livra arme 
regimului rasist din Re
publica Sud-Africană 
trebuie considerat drept 
un act ostil față de sta
tele și popoarele afri
cane. Guvernul ca
nadian a anunțat că 
este „profund conster
nat" de gestul britanic, 
iar un purtător de cu- 
vînt suedez a precizat 
că poziția britanică față 
de regimul sud-african 
constituie o „modificare 
fundamentală" a politi
cii externe a Marii Bri
tanii. Chiar în Anglia, 
opoziția laburistă a de
pus o moțiune prin care 
cheamă guvernul con
servator să renunțe la 
intenția sa, subliniind 
că reluarea livrărilor de 
arme ar constitui o în
călcare flagrantă a re
comandărilor O.N.U. și, 
totodată, ar pune în pe

ricol viitorul Common- 
wealth-ului. De aseme
nea, la cererea a 40 de 
state afro-asiatice, Con
siliul de Securitate dez
bate cu urgență această 
problemă. Intr-un anu
mit sens, poziția Lon
drei a produs surpriză 
chiar și in cercurile 
conducătoare sud-afri- 
cane, care, deși sperau 
într-o schimbare de a- 
titudine a guvernului 
conservator față de em
bargoul instituit de fos
tul cabinet laburist în 
1964, nu își închipuiau 
că aceasta se va produ
ce atît de repede. în
suși șeful guvernului 
sud-african, Vorster, se 
pare că nu a fost ocolit 
de efectul „exploziv" al 
știrii sosite de la Lon
dra. Totuși — după cum 
notează cu ironie obser
vatorii politici — Vor
ster și-a „revenit" ra
pid și s-a grăbit să-l 
exploateze consecințele 
în favoarea politicii 
£ale atît pe plan intern, 
cît și pe plan extern. 
Se remarcă, astfel, că 
șeful rasiștilor sud-afri
cani a ținut ca declara
ția ministrului de ex
terne britanic cu pri
vire la intenția de ridi
care a embargoului să 
fie dată publicității în 
Africa de Sud exact în 
ziua cînd el trebuia să 
pronunțe In fața parla
mentului cuvîntarea de 
răspuns la discursul șe
fului opoziției.

Pe de altă parte, In 
Intenția de a reduce va
lul reacțiilor de protest 
față de perspectiva 
înarmării R.S.A., Vor
ster a făcut cunoscut că 
tehnicienii sud-africani

au pus la punct un pro
cedeu nou de îmbogă
țire a uraniului și că o 
uzină pentru fabricarea 
acestui produs ar fi ac
tualmente în construc
ție. „Toate statele capi
taliste interesate pot 
cumpăra acest uraniu 
îmbogățit" — anunță 
premierul. Se înțelege 
că, prin acest apel, el 
speră să cîștige bună
voința puterilor occi
dentale Interesate în 
uraniu.

Dacă deocamdată noul 
„atu" al uraniului pe 
care mizează rasiștii 
sud-africani poate avea 
unele efecte poli- 
tico-diplomatice, în 
perspectivă lucrurile pot 
lua o întorsătură mult 
mai gravă. Așa cum re
marca și coresponden
tul agenției France 
Presse, descoperirea 
noii tehnici de îmbogă
țire a uraniului poate 
să fie considerată ca o 
etapă importantă în di
recția unei viitoare pro
ducții sud-africane de 
arme nucleare. Or, a- 
cest lucru vine în con
tradicție flagrantă cu 
voința opiniei publice 
internaționale, care cere 
oprirea cursei înarmă
rilor și lichidarea arme
lor nucleare. De aceea, 
reclama regimului ra
sist de la Pretoria nu 
ar putea decît să inten
sifice lupta forțelor 
progresiste, care subli
niază că apartheidul 
este nu numai o „ru
șine", dar și o amenin
țare la adresa păcii șl 
îi dezaprobă pe aceia 
care sprijină acest re
gim Inuman.

Dumitru POPA
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