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ÎN ZIARUL DE AZI
• INIȚIATIVA Șl MOBI* 
LITATEA ÎNTREPRINDE
RILOR - „PIESE" ESEN
ȚIALE ÎN MECANISMUL 
NOILOR ORGANISME E- 
CONOMICE • Transpor
tul în comun din zonele 
preorășenești. CHEIA 
PROBLEMEI - ORGANI
ZAREA RAȚIONALĂ • 
MIRAJUL „PRIMULUI 
VOLUM" NU EXCLUDE 

RIGORILE DEBUTULUI

INSĂMÎNȚAREA
miturilor duble

PARTIDUL COMUNIST
ROMÂN

trebuie terminată in

ACEASTĂ 
SĂPTĂMlNĂ!

Interviu cu Ion TOMA,
secretar general în Ministerul Agriculturii și Silviculturii

conducătorul luptei 
antifasciste a poporului

ÎN CINSTEA
MARII

SĂRBĂTORI

— Din datele centralizate la mi
nister rezultă că pînă in ziua de 2 
august întreprinderile agricole de stat 
au însămințat culturi duble pe 61 la 
sută din suprafața prevăzută, iar 
cooperativele agricole pe 51 la sută. 
Vă rugăm să faceți cîteva aprecieri 
privind rezultatele de pină acum și 
cauzele care determină intîrzierea 
acestei importante acțiuni.

— Pină în ziua de 2 august a.c., în 
cooperativele agricole s-au însămîn- 
țat 463176 ha cu culturi duble, 
în ceea ce privește însămînțarea 
porumbului pentru boabe, s-au rea
lizat 390 518 ha, depășindu-se pre
vederile inițiale cu peste 90 000 ha. 
Cele mai avansate la aceste impor
tante lucrări sînt cooperativele agri

cole din județele Brăila, care au rea
lizat 98 la sută din prevederi, Ialo
mița — 96 la sută, Buzău — 89 la 
sută, Galați — 83 la sută și Ilfov — 
81 la sută. Rămase în urmă în această 
acțiune sînt cooperativele din jude
țele Teleorman șl Constanța, unde 
s-au insămînțat numai 40 la sută din 
suprafețele prevăzute cu culturi du
ble, Arad — 41 la sută. Dolj — 42 la 
sută etc. In aceste județe și în altele 
nu s-a acordat atenția cuvenită cul
turilor duble, repartizîndu-se prea 
puține tractoare la arat și semănat. 
Marea majoritate a tractoarelor au 
fost folosite la combine, prese de ba
lotat, transporturi etc., rămînînd pen-
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îndepărtatele lovituri de 
tun de pe alte continente 
ne amintesc — nu se poate 
să nu ne amintească ! —
vechile vremuri întuneca
te, epocile de amenințare 
în care ne-am aflat acum 
cîteva decenii și pe care 
le-am trecut datorită dîr- 
zeniei, lucidității și vitejiei 
celor mai buni fii ai pa
triei noastre. Cei ce-au a- 
pucat anii ’30 ai secolului 
nostru, convulsiile sociale 
și negurile ce au urmat, a- 
poi lagărele înconjurate cu 
sîrmă ghimpată și comuni
catele de război în tim
pul marelui cataclism 
mondial, nu pot să încerce 
nici măcar pentru o clipă 
sentimentul nepăsării în 
fața istoriei. Starea de ve
ghe permanentă mi se 
pare firească — pentru că 
acel trecut, rămas nu nu
mai în memoria fără ier
tare a supraviețuitorilor a- 
cestor primejdii, nu poate 
fi uitat.

Versailles-ul fusese un 
prilej de bal și petrecere 
pentru politicienii burghezi, 
în stare să creadă că o

de Eugen BARBU

Germanie stăpînită de for
țe imperialiste, belicoase 
va accepta la nesfîrșit în- 
tringerea militară din 1918. 
Și iată că nu trecuseră 
nici 15 ani de la încheie-

posibil să se dea dovadă de 
atita miopie, să se asiste 
cu atita calm la creș
terea și dezvoltarea miș
cării hitleriste ? Cum a 
fost posibil ca guver-

rea păcii cînd, de unde
va, dintr-o negură a con
științelor, s-au ivit o voce 
și o ideologie a întuneri
cului ce aveau să aducă 
Europei și lumii întregi 
suferințe fără egal. Și azi 
ne întrebăm cum a fost

ne ale multor țări să 
rămînă impasibile, să nu 
ia măsuri elementare pen
tru a stîrpi în fașă demen
ța care avea să coste atît 
de scump ; cum de a fost 
posibil să lipsească mo
mentul vigilenței ? Obscu-

rantiștii bruni nici măcar 
nu și-au dat silința să-și 
ascundă intențiile agresive 
și ideologia de tavernă. Bă- 
trîna, mult lăudata demo
crație burgheză, avea să se 
arate ca un orator blind și 
bîlbîit în calea pitecantro
pului. Stranii mentalități, 
stranii dezertări ! Ele a- 
veau să ducă la abolirea 
în cele din urmă a liber
tăților cetățenești. Partide
le burgheze rile vremii, 
din alte țări, ca șl cele de 
la noi, întrețineau confu
zia, se autolinișteau cu fi
lozofia fatalității ciclice a 
războaielor, ba, mai mult, 
cochetau cu fascismul,
încurajîndu-1. Urechea 
demnitarilor, surdă la ra
țiunea umanității, n-avea 
timp decît să audă zornăi
tul banilor și foșnetele mă
tăsoase de la „balurile lu
mii bune“. încercau să a- 
copere duduitul arsenale
lor cu vorbe mari și dema
gogice, să acopere zgomo
tul gloanțelor de pe poli-
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• Planul producției 
globale a industriei Ca
pitalei a fost depășit pe 
primele șapte luni ale anu
lui cu 2 la sută. Realizările 
din această perioadă reprezin
tă i>7,4 la sută din planul a- 
nual, față de 56,1 la sută cît 
au fost în aceeași perioadă a 
anului trecut. Totodată, valoa
rea producției globale a cres
cut cu 12 la sută în compara
ție cu 1969, iar valoarea pro- 
ducției-marfă vîndute și în
casate a fost depășită cu 696 
milioane lei. A crescut, de a- 
semenea, productivitatea mun
cii, pe baza căreia s-a obținut 
80,5 la sută din sporul produc
ției industriale globale.

© Mai mult de 61 la 
sută din angajamentele 
asumate în întrecerea 
socialistă de către indus
tria județului Vrancea au fost 
realizate în primele șapte luni 
ale anului. Cu cele mai buhe 
rezultate se înscriu Fabrica de 
confecții și Complexul pentru 
exploatarea și industrializarea 
lemnului din Focșani. (Cores
pondentul „Scînteii").

• Peste prevederile 
planului, industria județului 
Buzău a produs, pe primele

șapte luni ale anului, 1 700 ' 
tone sîrmă trasă, 526 tone sîr
mă zincată, 720 tone folii din 
polietilenă, confecții în valoa
re de 6 milioane lei etc. (Co
respondentul „Scînteii").

• Cu un an înainte 
de termen a fost atinsă ca
pacitatea de producție prevă
zută în proiecte de către Fa
brica de produse ceramice din 
cadrul Combinatului de mate
riale de construcții Bîrsești-Tg. 
Jiu. Cu aceasta a fost îndepli
nit unul dintre principalele o- 
biective cuprinse în angaja
mentul luat la începutul anu
lui de către organizația jude
țeană Gorj a P.C.R. Colectivul 
fabricii este hotărît să pună 
la dispoziția economiei națio
nale o cantitate sporită de 
materiale de construcții. (Co
respondentul „Scînteii").

• A fost pus în func
țiune, în avans față de 
grafic, ce^ de-al doilea pod 
descărcător în noul port Con
stanța! Cu ajutorul său, o navă 
de 24 000 de tone, care trans
portă minereu, poate 
cărcată în circa 24 de 
5 ori mai repede decît 
la jele portuare clasice, 
pondentul „Scînteii").

fi des- 
ore, de 
cu uti- 
(Cores-
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Complexul de industrializare a lemnului din Caransebeș este unul din cele mai tinere obiective industriale de 
acest fel din jară. în fotografie : vedere parțială a fabricii de mobilă Foto : Agerpres

partîcipanți la

După două luni: VEȘTI DIN ZONELE LOVITE DE INUNDAȚII

Din nou, 
în căminul propriu

CREDITUL BANCAR 
mai aproape de cerințele producției, 

mai stimulativ, mai eficient
în cadrul măsurilor pentru apli

carea in practică a hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. cu privire la 
întărirea rolului pîrghiilor bancare, a 
creditului și dobînzii în activitatea 
economică, recent a fost adoptat un 
nou sistem de creditare pe termen 
scurt și de efectuare a plăților între 
organizațiile socialiste. în legătură 
cu această nouă reglementare am a- 
vut convorbirea de față

— Care sînt elementele noi pe 
care noul sistem de creditare și 
decontări le aduce in relațiile 
băncilor cu centralele, combi
natele, grupurile de uzine și în
treprinderile industriale ?

— Sistemul, recent aprobat printr-o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri, a

Convorbire
cu acad. Vasile MALINSCHI 

guvernatorul Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România

fost elaborat pe baza concluziilor ex
perimentării intr-un număr de între
prinderi a unor măsuri de îmbună
tățire a finanțării și creditării uni
tăților economice, pentru creșterea 
eficienței utilizării mijloacelor mate
riale și bănești. De altfel, sistemul 
însuși are un caracter experimental, 
el urmind a fi perfecționat în de
cursul aplicării sale în practică. în 
forma în care au fost concepute.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
București

Sînt foarte mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră ați 
binevoit să mi-1 adresați în numele dumneavoastră, al Consiliului de 
Stat și al poporului român în legătură cu cutremurul de pămînt care a 
lovit nord-estul Iranului. Din partea poporului meu și a mea personal 
țin să exprim Excelenței Voastre mulțumirile noastre cele mai sincere 
pentru această dovadă de simpatie și prietenie.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

noile reglementări urmăresc să asi
gure o legătură cît mai strînsă între 
activitatea unităților economice și a 
unităților bancare, pentru întărirea 
controlului bancar în economie. Ori
ginalitatea noului sistem de creditare 
adoptat constă in faptul că deter
mină întreprinderile* să-și desfășoare 
activitatea strict în cadrul fondurilor 
aprobate, proprii sau împrumutate 
Acest lucru devine posibil in condi
țiile lărgirii sferei creditului bancar 
prin aceea că, în viitor, vor fi dotate 
de la bugetul de stat numai între
prinderile noi la punerea lor in func
țiune, iar nevoile de fonduri necesare 
sporirii de la an la an a activități: 
economice vor fi finanțate din credi
te bancare, urmind ca acoperirea 
acestora să se facă din beneficii.

O asemenea prevedere oferă un 
dublu avantaj : pe de o parte apare 
necesară verificarea prealabilă de 
către unitățile bancare a oportunită
ții și legalității propunerilor făcute 
de unitățile economice cu privire la 
nivelul normativelor mijloacelor cir
culante, deci se accentuează carac
terul preventiv al controlului bancar 
asupra planificării finanțelor între
prinderii ; De de altă parte, noua 
formă de creditare, care prevede și 
creșterea ratei medii a dobînzii la 
creditele bancare de la 2.9 la sută 
cît a fost pînă în prezent, la 3.8 la 
sută, va cointeresa și va spori res
ponsabilitatea unităților economice 
atît în stabilirea judicioasă a nece
sarului de mijloace circulante, cît și 
în utilizarea limitei de fonduri de
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Timp de o săptămină (27 iu
lie—2 august) eforturile și fan
tezia organizatorilor vacantelor 
la mare au izbutit să dea stră
lucire nouă vieții estivale a li
toralului. Urmărind desfășurarea 
celor șapte zile ale „Serbări
lor mării", zile pline de far
mec și inedit, încercăm in 
cele ce urmează, și pe baza 
părerilor multor participant — 
localnici, turiști din țară și de 
peste hotare — o privire re
trospectivă a acestei ample 
manifestări cultural-artistice. 
Un prim bilanț : numărul parti- 
cipanților este estimat la aproa
pe 800 000.

în prima noapte „albă" a ser
bărilor mării, peste 100 000 lo
calnici, turiști din (ară și de 
peste hotare, au populat princi
palele artere ale Constanței, 
piața Ovidiu, faleza, participind

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)

în cadrul eforturilor ample, energice, desfășurate de stat pe multiple pla
nuri, pentru ajutorarea populației din zonele sinistrate, ne-am referit, în 
ziarul de alaltăieri, la măsurile pentru intensificarea construcției de locuințe 
proprietate a statului. Concomitent, în orașele și localitățile lovite de inundații 
se desfășoară o intensă acțiune de construcție sau refacere a locuințelor pro
prietate personală, distruse sau avariate, cetățenii beneficiind în acest scop 
de un sprijin multilateral din partea partidului și statului. Astăzi ne pro
punem să ne oprim asupra citorva aspecte ale acestei acțiuni.

Pe unde au trecut viiturile 
Mureșului — case mai mari 

și mai frumoase
• Familiile sinistrate au primit din 
partea statului ajutoare bănești în 
valoare de aproape 17 milioane lei.
• Mari cantități de materiale livra
te pentru construcția sau refacerea 
locuințelor proprietate personală.
• „La prețul redus de care benefi
ciem — sprijinul e aproape dublu".

La Alba Iulia, în această străveche

așezare urbană, peste 20 de străzi 
au fost distruse de inundațiile din 
primăvară, 162 de case au fost dări- 
male, iar 147 avariate. După retrage
rea apelor a început acțiunea de re
facere cit mai rapidă, acțiune in care 
sprijinul multilateral al statului a 
jucat un rol hotărîtor. Familiile si
nistrate au beneficiat, pe baza hotă- 
rîrii partidului și guvernului, de aju

In locul caselor distruse de furia apelor, cetățenii Vasile Marchis, Franclsc Takacs și loan Frunzan din orașul 
Satu-Mare și-au ridicat, în timp record, cu ajutorul statului, alte case mai trainice și mai frumoase (în ima
gine). Pentru refacerea caselor distruse sau avariate, statul a oferit sinistraților din județul Satu-Mare, pînă 

la 1 august, ajutoare în valoare de pesta 113 000 000 lei I Foto : S. Cristian

toare bănești și alte înlesniri pentru 
a-și construi locuințe proprietate 
personală, pentru refacerea anexelor 
gospodărești și a bunurilor da uz 
casnic.

Parcurg cîteva din străzile ora
șului. Pe strada Șiretului, la nr. 13, 
exista acum două luni și jumătate, 
o casă, Apoi au venit apele și au 
luat-o cu ele la vale. La aceeași 
adresă există astăzi o casă nouă, a- 
proape terminată. Aceeași situație pe 
strada 6 Martie, la nr. 4. Și aici te 
intîmpină o casă „la roșu", a cărei 
construcție înaintează de la o zi la 
alta.

Și astfel, pe zi ce trece, cu fiecare 
casă nouă, cu fiecare stradă refăcută, 
Alba Iulia, crunt lovită de apele Mu
reșului, renaște. Oamenii, cu spriji
nul prețios al partidului și statu
lui, își refac căminele proprii, con
struiesc case noi pe temeliile pu
ternice ale solidarității și grijii 
umane ale societății socialiste.

— Cele 309 adrese de case distruse 
sau avariate sînt tot atîtea locuri unde 
se găsește materializat. într-o formă 
sau alta, ajutorul acordat de stat ce
tățenilor pentru construcția sau re
facerea locuințelor proprietate per
sonală — ne-a spus tov. Emil 
Comșa, vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Alba Iulia. Fa
miliile sinistrate din Alba Iulia au 
primit pină în prezent ajutoare bă
nești în valoare de aproape 17 mi
lioane Iei. Cetățenilor care doresc 
să-și reconstruiască case, pe ve
chile locuri, le-au fost repartizate 
cantități însemnate de materiale de 
construcție, în baza carnetelor C.E.C. 
atribuite. Depozitele au livrat pînă 
acum 360 000 cărămizi, 200 000 bu
căți țiglă, 280 tone ciment, 70 tone 
var și alte materiale. în zilele ur
mătoare, livrarea materialelor de 
construcții se va intensifica.

Materialele de construcții primite 
de cetățeni nu au vreme să stațione
ze. Zidarii și dulgherii cooperației 
meșteșugărești se întrec cu lucrul. 
Cetățenii, cu sprijinul prietenilor și 
al rudelor, dornici să se mute cît 
mai curînd în locuințele lor, lu
crează de zor.

— La 15 septembrie vă poftesc in 
casă nouă — ne-a spus loan Bîrsan, 
croitor la cooperativa „Progresul". 
Sau, poate, chiar mai devreme.

Casa nouă . a familiei Bîrsan, ridi
cată pe vechiul loc, are temelia cu 
un metru mai înaltă decît cea dis
trusă. ,;Să fie trainică ! — ne-a
spus gazda. Sincer să fiu, a continuat 
el, în ziua de .15 mai, cînd am ră
mas „pe drumuri", fără nici un a- 
dăpost, pină am primit primele aju
toare în alimente și îmbrăcăminte, 
nici nu știam încotro s-o apuc. Cu
rînd însă am văzut că nu sîntem lă- 
sați de izbeliște. Am primit de la stat

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL! 
DIVERȘI 
File albe— I 
pete negre

De curînd, în Editura „Emi- I 
nescu" a apărut romanul „Lo- I 
relei" de Ionel Teodoreanu. 1 
Amatorilor de literatură, editu- I 
ra sau tipografia le-a rezervat I 
o surpriză deloc plăcută. Tntre I 
paginile 193 și 224 au fost in- > 
tercalate, din două în două, cite I 
...două pagini albe. Acolo unde | 
cititorul urmărește captivat in
triga, controlul de calitate a o- I 
ferit o mostră de incorectitu- I 
dine care, din păcate, nu este • 
unică în ultima vreme. Deși I 
paginile sînt albe, ele constituie I 
veritabile „pete negre" în acti- | 
vitatea celor în cauză. .

Nedeea 
mocănească |

Duminică, potrivit unui stră- I 
vechi obicei, in comuna Vol- I 
nești, din județul Covasna, la I 
poalele unei cetăți dacice, la lo- > 
cui cu nume de basm — Valea I 
Zinelor — a avut loc un intere- | 
sânt spectacol folcloric : nedeea 
mocănească, serbare închinată I 
dragostei și muncii. Numeroșii I 
păstori care au coborit călări din • 
munții Vrancei au adus in dar ■ 
fetelor îndrăgite „păpușa de I 
caș" și au primit, in schimb, bu- | 
suiocul — simbolul afecțiunii. .

Au mai 
rămas fiole |

<-

și foarte puțin
Focșaniul după

■ ■ El

De curînd, 10 echipaje ale I 
serviciului de circulație din ca- I 
drul Inspectoratului milițiet I 
județene Cluj au pornit, inar- I 
mate cu 600 fiole, intr-un raid I 
pe șosele urmărind două as- | 
pecte ale încălcării legii cir- . 
culației: conducerea vehicule- I 
lor sub influența alcoolului și I 
starea tehnică a autovehicule- * 
lor. In 4 ore au fost găsiți 16 I 
șoferi conducind după ce in I 
prealabil „se cinstiseră" și 172 I 
autovehicule cu defecțiuni teh- ■ 
nice. Contravențiile au fost I 
sancționate pe loc. fiind confis- | 
cate totodată 20 de permise de 
conducere. Dar au mai rămas I 
fiole. Aviz celor interesat! !

Secunda | 
salvatoare

Mai mulți cetățeni din, comu- | 
na Geoagiu (Hunedoara) se aflau . 
într-una din zilele trecute în I 
apropierea podului de peste Mu- I 
reș din satul Gelmar. într-o ’ 
fracțiune de secundă, unul dintre I 
ei a observat corpul unei fete I 
plutind în aer și dispărînd apoi I 
în apă. Tinerii Ionel Toma, loan ■ 
Herța și Tiberiu Pozosan au I 
sărit imediat după ea și, cu pre- | 
țul unor eforturi deosebite în 
lupta cu apele învolburate ale I 
Mureșului, au reușit să o rea- I 
ducă la mal. Transportată de • 
urgență la spitalul unificat din I 
Orăștie, C. Maria din Cugir se I 
află acum in afară de orice pe- | 
ricol. Gestul său nechibzuit ar ■ 
fi putut să fie însă fatal, dacă I 
nu ar fi fost observat la timp. | 
Sperăm ca măcar acum să fi în- . 
țeles acest lucru. ;

Le semnați 
decontul ?

Acum' o lună au început lu- I 
crările de modernizare a străzii • 
Teatrului din Ploiești. După ce I 
a întocmit schițele și devizele I 
de rigoare, întreprinderea oră- | 
șenească de construcții și repa- . 
rații din localitate a pornit la I 
treabă. Cu toate forțele. S-a pa- I 
vat, s-a asfaltat, s-a finisat. 1 
Strada Teatrului devenise altă I 
stradă. Cînd locatarii au răsuflat, I 
în sfîrșit, ușurați, au început alte I 
lucrări. Asfaltul întins cu ci- i 
teva zile în urmă a fost spart : I 
specialiștii de la I.O.C.R. „desco- | 
periseră" că, atunci cînd se re
pară o stradă, înainte de așternu- I 
tul asfaltului, trebuie să se pună I 
și o bordură nouă! Numai opera- > 
țiunile de spargere a asfaltului | 
vor dura, pe puțin, o lună de I 
zile. Dar ce nu fac ei, edilii, | 
cînd e vorba de asemenea „des- 
coperiri" senzaționale ? Am vrea I 
insă să știm și noi un lucru : I 
cine le permite și le decontează I 
dumnealor astfel de năstrușni
cii ? Pentru că, fără îndoială, ei 
vor pretinde să li se plătească 
bine aceste... pagube 1 Ar fi un 
bun prilej pentru consiliul 
popular municipal de a-i ajuta 
să descopere acum că unde nu-i I 
cap, e vai de... buzunare 1

Gura păcă- j 
tosului...

loan Kerekeș de la I.A.S. Ho- | 
morod (Brașov) efectua cu trac- . 
torul transporturi ilegale pentru I 
oricine-i ieșea în cale, inca- I 
sind însemnate sume de bani. O 1 
vreme, afacerea a mers strună. ■ 
Surprins de organele de miliție, I 
I.K. a trebuit să compară în I 
fața instanței de judecată. ■ 
Aici însă a declarat că asemenea I 
transporturi le-a făcut cu con- | 
simțămîntul conducerii I.A.S. 
Nu știm lucrurile stau în- I
tocmai. Cert este însă că abate- I 
rile repetate ale tractorului de 
la traseele normale au fost po- I 
sibile numai datorită lipsei de I 
control din partea conducerii I 
I.A.S. Homorod. Ceea ce. . in ■ 
fond, era tot ca un permis de I 
liberă trecere acordat necinstei. | 
Cine l-a acordat 6ă suporte deci 
consecințele !

Rubrica redactată de : I

Cel care revede . ,
cîțiva ani de absență are, intre altele, 
surpriza plăcută a reîntîlnirii cu un 
centru comercial în plin proces de 
modernizare. Se observă, evident, 
progresele înregistrate și pe acest 
plan de calitatea de centru județean 
pe care o are acum orașul.

în strînsă dependență cu aceste pro
grese s-a înregistrat o creștere nu
merică a detașamentului lucrătorilor 
comerciali — care numai în sectorul 
comerțului de stat se apropie de 850 
— ceea ce a făcut necesară înființarea 
Comitetului de partid pentru comerț 
al municipiului Focșani. Fără îndo
ială, un asemenea comitet de partid 
are de rezolvat o multitudine de 
probleme, după cum însăși activita
tea comercială este multilaterală și 
variată.

Ne-am oprit. în investigația noas
tră asupra unui singur capitol al 
activității comitetului — și anume, 
asupra preocupării pentru educarea 
lucrătorilor din comerțul de stat în 
spiritul moralei comuniste, al demni
tății profesiei, al respectului față de 
cumpărător. Ne-am oprit asupra a- 
cestui capitol și datorită faptului 
că, încercînd să stabilim o ordine de 
prioritate în preocupările Comitetului 
de partid pentru comerț, tov. Petre. 
Olteanu, secretarul comitetului, ne-a 
indicat, de la bun început, în fruntea 
listei, acțiunile pe tărîm educativ.

în contextul mijloacelor munci! po
litico-educative folosite în acest scop, 
merită apreciată pozitiv includerea în 
cercurile de studiu (urmate de 220 de 
cursanți) a unor teme legate de etica 
profesională, de responsabilitatea so
cială sau de disciplina de partid și 
de stat, ca și organizarea unor consfă
tuiri de mai mare amploare, avînd 
drept temă apărarea avutului obștesc 
și atitudinea fată de public. Urmă
rind tratarea de sine stătătoare a 
două aspecte fundamentale ale aces
tor teme, comitetul de nartid s-a o- 
prit. într-o primă consfătuire, asupra 
necesității cunoașterii legilor și. cu 
sprijinul unor juriști și al unor re
prezentanți a! ordinii publice, a infor
mat masa vînzătorilor și gestionarilor 
asupra celor mai recente prevederi 
legale, referitoare la gestionarea bu
nurilor si mînuirea valorilor. într-o a 
doua consfătuire au fost analizate 
preocupările pentru buna aprovizio
nare a magazinelor, pentru desfacerea 
și prezentarea civilizată a mărfurPor. 
pentru încetătenirea unei atitudini 
corecte, atente față d» cei care soli
cită se-viciile comerțului. Prezentarea 
concretă, ru acest prilej. a experien
ței pozitive a unor lucrători sau co
lective de unitari a avut nu numai 
darul de a înlesni difuzarea unor me
tode hune, eficiente, ci a stimulat și 
spiritul de emulație. O a treia cons
fătuire din ciclul amintit a îmb-ă^at 
caracterul unui simpozion, analizînd 
relația vînzător-cumnărător din punct 
do vedere etic si. sub așneet iuridic. 
căile care favorizează infracțiunea. 
La ..acoastă dezbatere lucrătorii din 
comerț n-nu fost in«ă psrt'ctoanti. 
ci doar asistenți, eficiența discuției 
mărv’nindu-se la ceea ce a putut să

De mare oportunitate a fost anali
zare" ■••> c»crnt^-iqțu] com'tetuluj 
mtmlrinal de partid ca o concluzie la 
primele două consfătuiri, a modului 
în crrp rom'tetul de partid "omerț se 
ocupă 
liza n 
dinte 
tulul, 
lor generale abundă în teoretizări si 
generalități, fără să examineze temei- 
n’c stările de lucruri negative, deci 
fără să fronstituie o bază curaioasă de 
di.scut’e. e.a și fantul că te^atîra aces- 
tnr adunări nu ndure în d'scurie toc
mai nede situării si Imprelurări care 
frămîntă cel mai mult masa sstaria- 
tilor. „Educarea politică si calificarea 
profesională a lucratorilor d'n comerț 
— accentua tov. Zenavlc Mn’dovan, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid — sînt

de educarea s^’ariatHor. Ana- 
evidentiat si <”-Jt'cat unele fun
de sunc-ficialitate ale rom'te- 
fantul că materialele aduhări-

probleme din
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Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

goane cu aplauze de cir
cumstanță dedicate unor 
discursuri laș pacifiste.

Din marasmul acestei 
criminale confuzii se ridicau 
vocea fermă a clasei mun
citoare, glasul lucid al 
conducătorilor ei, reprezen
tanții maselor de oameni 
ai muncii, ce aveau să plă
tească, cu sudoarea și sîn- 
gele lor, luxul altora de » 
uita primejdiile. Comuniș
tii își făceau datoria. Ei a- 
vertizau, deopotrivă, asu
pra pericolului ce-1 repre
zenta fascismul pentru o- 
menire, ca și asupra acte
lor de trădare a uma
nității de către politi
cienii vremii care voiau 
să îmblînzească fiara cu 
promisiuni și lamentări.

în 1933, în România, de
tașamentele muncitorești, 
oameni hotărîți conduși de 
comuniști, aveau să se ridi
ce, primii în Europa, după 
înscăunarea hitlerismului. 
Grivița își scria cu sînge 
numele în istorie, în timp 
ce jandarmii, slujind inte
resele capitaliștilor, asediau 
uzina și trăgeau în munci
tori. Grivița Roșie, cum 
i s-a spus de atunci. în
colo, fusese prima redută 
a clasei muncitoare din 
Europa pentru apărarea 
unei democrații reale, de
mocrație pentru car.e tre
buiau însă plătite — Ș> 
oițe ! — valuri de sînge.

Ce a urmat se știe : răz
boiul din Spania, ocuparea 
Cehoslovaciei și a Poloniei 
și, în cele din urmă, marele 
„bal mondial al morții", 
terminat cu distrugeri in
estimabile, cu milioane de 
cadavre, cu milioane de 
oameni împușcați, gazați.

Se pretinde de către unii 
că istoria ar fi un proces fa
tal ce nu poate fl întors 
pentru că un destin impla
cabil hotărăște soarta po
poarelor și a individului. 
Nimic mai nerealist, nimic 
mai fals ! Acești ultimi 
25 de ani europeni de pace 
dovedesc că omenirea poate 
opta prin solidaritate și vi
gilență. prin realism și ra
țiune. pentru o altă alter
nativă — a păcii, a progre
sului.

Ce a mișcat, așadar, con

cele mai importante, pentru rezolva
rea cărora comitetul de partid co
merț n-a găsit încă, în ciuda preocu
părilor sale, metodele cele mai adec
vate".

La acest punct, ni se pare necesar 
să facem o precizare : organizația de 
partid își îndeplinește rolul conducă
tor. rolul de forță dinamizatoare a co
lectivului urmărind, firește, aceleași 
obiective ca și conducerea adminis
trativă. dar abordînd problemele din 
altă optică și folosind instrumentele 
care ii sînt specifice —' controlul, e- 
xemplul personal al comuniștilor, 
munca politico-educativă.

Substituindu-se uneori conduceri
lor administrative ale celor două 
mari organizații comerciale de stat 
— O.C.L. 'Produse industriale și 
O.C.L. Alimentara mixtă — comi
tetul de partid își mărunțește preo
cupările, se abate de la principa-

însemnări din activitatea

organizațiilor de partid

ale comerțului

din Focșani

lele sale îndatoriri, înscriind în pla
nurile sale, bunăoară în trimestrul II 
(plan care are nu mai puțin de 10 pa
dini dactilografiate la un rînd și ju
mătate). asemenea obiective ca : „im
pulsionarea" responsabililor de unități 
în direcția întocmirii notelor de co
mandă, sprijinirea comitetelor de di
recție în vederea folosirii mai eficien
te a parcului propriu de mașini în 
acțiunea de aprovizionare și desface
re, ba chiar și angajarea unei biblio
tecare sau procurarea rafturilor pen
tru cărți.

Nu este de mirare că, în asemenea 
condiții, organizațiile de bază din în
treprinderile comerciale întocmesc 
uneori planuri formale și stereotipa 
(biroul organizației de bază de la 
O.C.L. Produse industriale, de exem
plu. nu a făcut nici măcar efortul de 
a schimba cît de rit formulările de la 
o lună la alta. încît planul pe februa
rie 1970 este identic cu cel din de
cembrie 1969). înscriind asemenea 
sarcini ca sprijinirea comitetelor de 
direcție în obținerea ’’.nor rezultate 
mai bune privind : reducerea cheltu
ielilor de circulație, creșterea și pro
movarea cadrelor,- amenajarea și or
ganizarea rețelei comerciale, aceste 
sarcini fiind permanente și de înde- . 
plinirea lor răspunzînd i'nrecis și con
cret !) întregul birou. De aceea, cre
dem că. îna'nte d- toate, comitetul 
do partid comerț, biroul său trebuie 
ajutate concret să-si organizeze mun
ca proprie, să-și stabilească periodic 
un număr de obiective ale muncii or
ganizatorice si politice în ranort cu 
sarcinile actuale și de perspectivă ale 
comerțului, să fie îndrumat cu privire 
la metodele pe care să le folosească.

Există în momentul de față cel pu
țin două probleme-cheie cu care este 
confruntat comerțul focșănean : insu
ficienta preocupare pentru buna a- 
prwizionare a magazinelor si atitu
dinea n^coresnunzătoare a unor lu
crători. în ce măsură munca educati
vă este pusă in slujba rezolvări: nea
junsurilor ? — iată întrebarea căreia 
corn’totul de ^n-firi c^m^rt. ar fehuî 
să-i dea un răspuns care să exprime 
tocmai prioritatea acordată ace=tef 
activități. întrucît greutățile obiective 
existente în procurarea unor sorti
mente nu justifică în nici un fel ne
glijarea studiului organizat al cererii 
de consum, a sondării cerințelor 
populației și valorificării tuturor re-

or- 
co-

șurselor locale în măsură să răspun
dă acestor solicitări și, cu atît mai 
puțin, pot justifica dezinformarea 
cumpărătorilor cărora, de ochii lumii, 
li se promit uneori mărfuri și servi
cii ce nu există (de pildă, mîncăruri 
dietetice la restaurantul „Vrîncioaia" 
sau un bogat sortiment de produse de 
panificație în unitățile de specialita
te). După cum cadrul mai puțin ele
gant al unor magazine nu reprezintă 
o scuză pentru atitudinile de dezin
teres și impolitețe ale unor lucrători, 
care nu înțeleg că magazinul este o 
instituție publică, ce impune în pri
mul rînd salariaților săi o ținută co
rectă. un comportament civilizat.

Comitetul de partid comerț a dove
dit, în general, combativitate, o ati
tudine fermă față de cei ce comit a- 
bateri grave. Dar fermitatea, intran
sigența nu trebuie să se manifeste 
doar ocazional, în cazurile extreme, 
ci trebuie să caracterizeze în per
manență stilul de muncă al 
ganizațiilor de partid din
merț. De aceea, nu pot fi cocoloșiți 
sau priviți cu „înțelegere" nici acei 
lucrători, încă destul de numeroși, 
care datorează întreprinderilor repa
rarea unor prejudicii provocate din 
neglijență sau nepricepere, iar cei ca
re manifestă tendințe speculative, 
care-i înșală pe cumpărători, să simtă 
mereu asupra lor ochiul atent al celor 
din preajmă, atitudinea lor neîngă
duitoare. Sarcina principală a muncii 
politice este îmbinarea metodelor de 
educare și convingere cu fermitatea 
și exigenta, mergînd, atunci cînd este 
cazul, pînă la aplicarea riguroasă a 
prevederilor legale.

Așa cum sublinia și tov. Petrache 
Lixandru, secretar al comitetului mu
nicipal de partid, biroul municipal, a- 
preciind cum se cuvine rolul secto
rului de deservire, este preocupat de 
îmbunătățirea 'acestei activități, de 
perfectionarea metodelor de îndru
mare. în această ordine de idei, con
siderăm că. cel puțin un timp de aci 
înainte, îndrumarea acordată c'-m - 
tetului de partid comerț trebuie să fie 
mai minuțioasă. în măsură să-1 ajute 
la desfășurarea unei munci mai bine 
organizate, mai analitice și mai pro
funde. cu eficientă nemijlocită asu
pra nivelului de aprovizionare și de
servire a populației.

Maria BABOIAN

La ora actuală, transpor
tul la și de la oraș este con
ceput a se efectua pe mai 
multe căi : C.F.R., I.T.A.
(fosta I.R.T.A.) și, în plus, 
pentru navetiști, transpor
tul cu parcul propriu al În
treprinderilor și cu mijloa
cele unităților de gospodă
rie comunală, pe oază de 
convenție. în funcție de 
specificul fiecărei zone, de 
raza de răspîndire a locali
tăților preorășenești, de in
tensificarea fluxului. da 
călători și densitatea rețe
lei de drumuri s-a adoptat, 
în fiecare oraș, o formă sau 
alta de transport, iar în u- 
nele cazuri chiar o combi
nație a lor. Cu toate a- 
cestea, în multe locuri for
mele actuale de transport se 
dovedesc depășite, incapa
bile să facă față traficu
lui intens de călători, fapt 
semnalat și de ziarul nos
tru în mai multe rinduri. 
Iată de ce aducem in 
discuție, cu această ocazie, 
o nouă formă de transport, 
care pare'să răspundă mai 
bine nevoilor actuale. Este 
vorba de extinderea asupra 
zonelor preorășenești a 
transportului urban in co
mun, care se desfășoară 
astăzi doar in limitele ad
ministrative ale orașelor.

Ce avantaje aduce aceas
tă nouă formă de transport? 
în primul rind, frecvența 
curselor ar putea fi sporită, 
ceea ce ar da posibilitatea 
unei mai judicioase echili
brări a fluxului de călători, 
în funcție de ora de în
cepere și de terminare a 
programului de lucru al în
treprinderilor. Se înțelege 
că organizarea unor curse 
de tren sau autobuz corelate 
cu programele întreprinde
rilor și Instituțiilor ar veni 
în sprijinul numeroșilor na
vetiști al căror timp este 
strîns legat de modul cum 
funcționează rețeaua de 
transport. Astăzi, de exem
plu, navetiștii din stațiile 
de pe ruta Ploiești—Bucu
rești nu au la îndemină de- 
cît trenul de 5,38. Pentru 
cei care încep programul 
la ora 6 este desigur avan
tajos. Nu și pentru cei 
care au program de la 6,30 
sau 7,00. Aceștia pierd un 
timp prețios. Pe linia Brăi
la—Galați, ca să dăm un alt 
exemplu, există un singur 
tren dimineața, cel de 6,30. 
O situație asemănătoare se 
ivește și la sfirșitul pro
gramului ca și pentru tura 
de după amiază, sau cea de 
noapte, cînd trenurile sînt 
extrem de rare. Nici curse
le I.T.A. nu au o frecvență

mai mare. în schimb, trans
portul în comun, datorită 
faptului că dispune de ca
pacități de deplasare mult 
mai bine dimensionate, mai 
ușor adaptabile solicitărilor 
în timp și are la îndemină 
o rețea de trasee mai largi 
— putînd distribui mai ju
dicios parcul de mijloace 
de transport — reușește să 
realizeze o frecvență ridi
cată a curselor.

Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, care 
demonstrează că economiile 
bănești realizate de stat 
numai datorită faptului că 
populația care folosește 
mijloacele de transport nu 
se mai strămută în oraș 
s-ar ridica la suma de a- 
proape 6 miliarde lei anual 
(calculată la nivelul unui 
flux de 320 000 de călători). 
Fondurile investite — acolo

Transportul in comun

din zonele preorășenești

CHEIA PROBLEMEI -
ORGANIZAREA
RATIONAEĂ

Transportul preorășenesc 
cu mijloacele de transport 
în comun ar fi indicat și 
din alte motive, printre 
care acela că se poate ob
ține o ramificare mai mare 
a traseelor. Din interferen
ța acestor doi factori : 
frecvența ridicată a curse
lor, pe de o parte, și aria 
întinsă a rețelei, pe de altă 
parte, ar rezulta și o spo
rire absolută a însuși flu
xului de transport. S-ar 
reuși astfel să se atragă și 
alte categorii de călători, nu 
numai cei obligați să se 
deplaseze la oraș pentru 
serviciu. Se poate aprecia, 
de asemenea, că adoptarea 
respectivei forme de. trans
port are și o justificare e- 
conomică. Ne bazăm pe 
rezultatele unui studiu în
tocmit de Comitetul de

unde ar fi cazul — s-ar a- 
mortiza integral într-un in
terval de cinci ani. S-ar 
obține astfel o importantă 
economie de pe urma in
vestițiilor ce ar fi trebuit să 
fie alocate pentru construc
ția de locuințe, in orașe, 
necesare navetiștilor și fa
miliilor lor.

în legătură cu perspecti
va materializării noii for
me de transport, ne-am 
adresat directorului adjunct 
Mircea Pavloff, din cadrul 
C.S.E.A.L., care ne-a 
clarat :

— Pe lîngă formele 
sice" de transport, în 
oada următoare vom 
în vedere și această 
formă. Soluțiile adoptate 
vor depinde de specificul 
orașului, al zonei respecti
ve. Pornim de la ideea a-

de-
„cla- 
peri- 
avea 
nouă

dopt&ril noii forme de tran
sport — pe cît posibil — 
cu mijloacele de care dis
pune în prezent economia 
națională, întrucît există, 
după părerea noastră, posi
bilitatea soluționării proble
mei în discuție — într-o 
mare măsură, doar prin- 
tr-un efort organizatoric, 
în momentul de față, lu
crăm tocmai la elabora
rea unui program de 
acțiune, privind reorga
nizarea transportului pre
orășenesc în principalele 
centre industriale ale tării. 
Prin antrenarea tuturor.fac
torilor interesați vom sta- ■ 
bili — acolo unde este cazul 
— preluarea sarcinilor de 
transport, deci și a parcu
lui necesar, de către între
prinderile de gospodărie 
orășenească. Insistăm în a 
promova această nouă for
mă de transport și pentru 
motivul că încercările fă
cute pînă acum de unele 
orașe, cu acordul Ministe
rului Transporturilor, au dat 
rezultate pozitive. Pentru a 
generaliza această experi
ență și a nu maî solicita, 
de fiecare dată, acordul 
ministerului este nevoie, 
după opinia noastră, să se 
adapteze în acest sens în
suși cadrul legislativ actual.

înainte de a încheia, ți
nem să precizăm că printre 
modalitățile concrete asu
pra cărora specialiștii s-au 
oprit în vederea transpu
nerii în fapt a noii forme 
de transport se numără, ală
turi de sporirea liniilor de 
autobuz, evident mult mai 
numeroase ca cele actuale 
ale I.T.A. și posibilitatea 
construirii unor linii de 
tramvai. în prima etapă ar 
urma să se realizeze liniile 
de tramvai Pitești — zona 
industrială Colibași, Hune
doara — Deva, Ploiești — 
Brazi, Mamaia — Eforie, 
pe o lungime totală de 184 
km, iar ulterior liniile Ga
lați — Brăila, Craiova — 
Ișalnița ș.a.

Indiferent de căile ce vor 
fi alese, important este ca, 
o dată cu perfecționarea 
cadrului legislativ, să se 
treacă grabnic la aplicarea 
în practică a noii forme de 
transport. Un sprijin deose
bit în această acțiune îl 
poate aduce în primul rînd 
C.S.E.A.L. Programul de 
care ni s-a vorbit este 
oportun iar inițiativa valo
roasă. Acest program, însă, 
va trebui urmărit cu insis
tență, astfel ca la terme
nul stabilit să devină o rea
litate.

Mihai IONESCU
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știința muncitorească, ce a 
înarmat pe oamenii din fa
brici, cercurile democrati
ce, intelectualitatea progre
sistă din România intr-atît 
incit să se ridice — evident 
cu mijloacele restrinse de 
care dispuneau atunci — 
împotriva unei agresiuni 
din ce în ce mai puternice ? 
Mințile înțelepte ale poporu
lui nostru pricepeau că — 
dincolo de valul de teroare, 
de cuvintele lașe și fără nici 
o acoperire ale unor lideri 
ai pistolului pus in slujba 
unei teribile pofte de expan
siune politică — se punea in 
discuție însăși existența 
sau dispariția noastră ca 
națiune. Doctrina forței și 
a imnurilor funebre, a dra
pelelor verzi și a diagonalei 
nu a găsit răsunet în sufle
tul poporului nostru. Con
vingerea unanimă a româ
nilor, a populației munci
toare a țării că nu puteau 
să se afle alături de duș
manii umanității, ai păcii 
lumii, de exponenții celui 
mai scelerat imperialism 
era insă greu amenințată 
de odioasa trădare politică, 
spirituală pe care o pregătea 
și săvîrșea cu imperturba
bilă seninătate clica reac
ționară.

Este cu atît mai nobilă, 
cu atît mai eroică și dem
nă de pagina istoriei atitu
dinea clasei muncitoare din 
România, a Partidului Co
munist Român, care în 
pofida prigoanei . și a 
schingiuirilor, s-a ridicat 
din prima clipă și a luptat 
necontenit împotriva fas
cismului, a chemat popu
lația muncitoare a țării, 
toată suflarea patriotică la 
solidaritate și luptă împotri
va celor ce urzeau planuri
le de dezastru al națiunii 
și întețeau flăcările mare
lui pîrjol al omenirii.

Partidul Comunist a fos1 
inspiratorul și sufletul mari
lor mișcări muncitorești și 
antifasciste din anii ’33, 
’35—’38, al demonstrațiilor 
de 1 Mai '39, care ară
tau lumii întregi că în 
România poporul se opu
nea înscrierii națiunii noas
tre in eșaloanele unei aven
turi periculoase. Născut 
în focul luptelor revolu
ționare, continuînd pe trep
te mai înalte tradițiile revo

luționare ale clasei munci
toare, Partidul Comunist 
Român avea să demonstre
ze, prin acțiunile ce le ini
ția și organiza, prin plat
forma sa politică marxistă, 
că poporul nu poate fi iden
tificat cu turma de bătăuși 
și asasini manevrată de 
Ideologii de dreapta. Parti
dul Comunist Român a știut 
să dezvolte dialogul cu per
sonalități din tele mai pro
eminente, cu distinși oa
meni de artă, știință și cul
tură, chemîndu-i la lupta 
antifascistă. , Acțiuni de 
front popular au fost cu 
succes organizate de partid 
în acel ani. Personalități 
ale vieții publice de certă 
semnificație politică, pa- 
trioți luminați de conștiința

Ore reconfortante
R pe malul Timișului

I» «j.r. . .. > >•
Organizarea de către „Centrocoop" a unui po- 

. pas turistic cu Specific tradițional local în apro
pierea rîului Timiș (DN 59, kilometrul 50) s-a 
dovedit inspirată. Vin aici, numeroși turiști ro
mâni și străini. Ei au la dispoziție un restaurant 
care dispune de o sală frumos ornamentată cu 
obiecte de ceramică și marame cu motive na
ționale, o grădină de vară, un camping cu peste 
50 de locuri în căsuțe și corturi. Se servesc prepa
rate specifice bucătăriei bănățene și „vinul 
sei“ din podgoriile de la Recaș și Teremia Mare. 
O vitrină special amenajată pune la dispoziție 
turiștilor români și străini articole de artizanat, 
cadouri, amintiri. De asemenea, prin amplasarea 
ei, unitatea oferă condiții optime de odihnă și 
recreare (plaje, pescuit, înot etc.).

Zilele acestea a fost terminatâ construcția noii 
centrale telefonice automate din București — car

tierul Drumul, Taberei
Foto : Ion Drăgan
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deschiși putea să înțeleagă 
bine care urma să fie, în 
atari condiții, viitorul țării 
noastre.

Trebuie amintit că și in 
aceste clipe, dintre cele mai 
grele pentru națiune, cei 
care, spre■cinstea și gloria 
lor, au protestat în mod 
fățiș și au cerut deschis să 
se ia arma în mină, au 
fost tocmai comuniștii, acu
zați nu o dată de trădătorii 
din acele momente și, de
altfel, de trădătorii din 
totdeauna, că ar fi „oameni 
fără patrie". Aceasta a fost 
cea mai cinică minciună, 
cea mai monstruoasă ca
lomnie, cel mai revoltător 
neadevăr — menit să as
cundă maselor faptul că 
partidul comunist era și

garda luptei antifasciste, să 
poarte cu credință stindar
dul intereselor naționale și 
al internaționalismului pro
letar. în pofida sălbaticei 
terori a reacțiunii, parti
dul comunist a organi
zat mișcarea de rezis
tență antifascistă, în frun
tea căreia s-a aflat cla
sa muncitoare, partea cea 
mai combativă și organiza
tă a poporului român. Gre
vele organizate în întreprin
deri, sabotarea sistematică 
a producției de război sub 
diferite forrpe, actele de sa
botaj în transporturi, incen
dierea și distrugerea unor 
obiective și depozite milita
re, organizarea detașamen
telor de partizani, pregăti
rea formațiunilor de luptă

clasei muncitoare, care nu 
se aflau în lagăre sau în
chisori, duceau în condiții 
din cele mai complicate, .le
gate de mari primejdii," o 
muncă politică asiduă, de 
descifrare și clarificare în 
conștiințe a faptului că 
războiul antisovietic, în 
care poporul fusese tîrît 
fără voința lui. era un 
război nedrept, odios, că 
hoardele fasciste, „ideo
logia" în numele că
reia acționau constituiau 
un catastrofal pericol pen
tru țară, pentru națiune. 
Și cuvîntul comuniștilor ro
dea trainic în mintea și ini
mile oamenilor !

în același timp, partidul 
comunist dtlcea o activitate 
politică intensă in rîn-

Conducătorul luptei
dragostei de țară, a răspun
derii față de popor aveau să 
plătească cu viața împotri
virea lor față de for
țele obscurantiste. Asasi
natele și atentatele in 
stil gangsteresc, crime
le fără precedent in con
știința românească a- 
veau să zguduie și pe cei 
mai indiferenți. Doctrina 
bîtei și a sîrmei ghimpate 
amenința să invadeze, să în
lăture legile demnității o- 
meneștt. Istoria ne amin
tește că în aceste momente 
de convulsii, de ezitări, de 
neîngăduită lipsă de vigi
lență, cînd mașina de război 
hitleristă începuse să-și în
tindă tentaculele peste țări 
și popoare, națiunea română 
avea să fie martorul revol
tat al unui grav act de tră
dare. Dictatul de la Viena, 
consemna — spre durerea 
tuturor celor ce și-au făcut 
din dragostea de patrie un 
ideal suprem — cedarea 
Ardeaiuiui de nord. Cădeau 
măștile politicii fasciste, a- 
lianța cu hitlerismul în
cepea prin a fi plătită cu 
un preț greu, nespus de 
greu, un act rușinos în ve
cii vecilor. Cine avea ochii

acționa ca adevăratul și 
neînfricatul purtător de 
drapel al intereselor națio
nale, al libertății, indepen
denței și suveranității patri
ei, al integrității pămîntu- 
lui românesc.

Faptele, actele partidu
lui, platforma ^i politica 
sa aveau să cîntărească însă 
mult mai greu decit orice 
scorniri calomnioase. Oa
menii muncii, oamenii cin
stiți, patrioții înțelegeau cu 
tot mai multă claritate ade
vărul. Starea de spirit anti
fascistă a poporului, re
pulsia sa față de hitlerism 
— și influența tot mai a- 
dîncă in popor a partidu
lui comunist — legăturile 
ce au început să se țeasă 
încă din acei ani cu cele 
mai bune forțe ale națiunii, 
legături mereu mai trainice, 
mereu multiplicate sini 
elementele-cheie pentru 
înțelegerea actului istoric 
de la 23 August 1314.

O dată cu izbucnirea răz
boiului antisovietic, parti
dul clasei muncitoare, aflat 
In adîncă și grea ilegalitate, 
avea să plătească cel mai 
mult sînge. Dar avea să se 
afle în permanență în avan-

patriotică — detașamente 
înarmate ale clasei munci
toare — iată citeva dintre 
acțiunile îndreptate împo
triva mașinii de război 
hitleriște, in a căror inițiere 
și desfășurare rolul princi
pal a revenit partidului co
munist.

în locul unor atitudini de 
sfinx în politică, al unor 
retrageri strategice la moșii, 
„manevre tactice" la care 
apelau politicienii burghezi, 
cei care rămăseseră nein- 
trați fățiș în „cadrilul" tră
dării. — Partidul Comunist 
Român a inspirat, organi
zat și condus, cu tenacitate 
și eroism, lupta împotriva 
hitlerismului, acțiunea de 
lămurire și mobilizare a ma
selor, de cultivare în con
științe a ideii că România 
nu poale rămîne la chere
mul cotropitorilor. Partidul 
comunist a dovedit prin 
faptele fiilor săi credincioși 
că România este un pămint 
foarte fierbinte, pe care, 
pentru ideile juste, uma
niste și patriotice, pentru 
ideile păcii, ale urii anti
fasciste, oamenii, eroii po
porului nostru, nu-și precu
pețeau nici măcar viața.

Comuniștii, reprezentanții

durile armatei, ale ostașilor 
și ofițerilor patrioți, ajutîn- 
du-i să înțeleagă că numai 
împotrivirea față de fas
cism, ruperea odioasei „a- 
lianțe" ce ne fusese impu
să și întoarcerea armelor 
împotriva hitleriștilor pu
teau să ne salveze de la 
dispariția ca națiune.

Făurirea unei stări de
împotrivire națională, izo
larea completă a dictaturii 
militaro-fasciste, ar fi putut 
părea o sarcină „peste pu-

activitățiiteri", datorită 
necruțătoare a aparatului 
de represiune,
forțe armate hitleriște ce 
staționau pe teritoriul țării, 
rafinamentului mijloacelor 
de înăbușire a oricărei re
volte.

masivelor

Pe fundalul ostilității ge
nerale față de dictatura 
fascistă, al condamnării sîn- 
geroasei aventuri războini
ce. Partidul Comunist Ro
mân a dus o eroică activi
tate pentru făurirea unui 
unic front național, pentru 
unirea laolaltă a tuturor
forțelor patriotice, antihi
tleriste. Procesul amplu 
de făurire a alianțelor poli
tice, finalizat in crearea 
Frontului Patriotic Anti

hitlerist și, apoi, în făuri
rea Frontului Unic Munci
toresc. devenit coloana ver
tebrală a unirii tuturor for
țelor antihitleriste, atestă 
capacitatea de acțiune a cla
sei muncitoare, a partidului 
nostru comunist. Iar ca o 
încoronare a luptei antifas
ciste, a fost concepută insu
recția armată, care avea să 
fie înfăptuită la 23 August 
1944, cînd — prin munca 
neobosită a partidului co
munist, in condițiile crește
rii valului luptei antifascis
te a maselor, adîncirii re
voltei și urii poporului îm
potriva hitleriștilor, ale as
cuțirii contradicțiilor inter
ne și împrejurărilor exter
ne favorabile — a fost în
lăturat regimul antones- 
cian, s-a realizat ieșirea 
României din războiul an
tisovietic și alăturarea ei 
la coaliția antifascistă,

Odată cu clarviziunea 
politicii partidului, cu înțe
leaptă strategie a alianțe
lor, prestigiul imens pe 
care l-a dobîndit partidul 
în popor, ca autentic expo
nent al sentimentelor sale 
antifasciste, al aspirațiilor 
sale de libertate națională, 
faptul că, asemenea unui pol 
magnetic, partidul a concen
trat în jurul său masele cele 
mai largi ale populației, 
toate forțele interesate in 
răsturnarea dictaturii fas
ciste, explică de ce ca un 
singur om, întregul popor, 
armata în totalitatea ei au 
răspuns chemării de a se 
întoarce armele împotriva 
adevăratului dușman — 
forțele hitleriște. în acele 
momente grele, Partidul 
Comunist Român și-a fă
cut cu prisosință datoria 
față de poporul căruia îi 
aparținea, față de cauza ge
nerală a libertății umane. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „insu
recția armată din august 
1944 a putut fi înfăptuită 
datorită unirii clasei mun
citoare și tuturor forțelor 
democratice și patriotice, 
în desfășurarea acestor e- 
venimente istorice, Parti
dul Comunist Român și-a 
îndeplinit cu cinste misiu
nea de a organiza și con
duce lupta întregului nos
tru popor, pentru o viață 
mai bună, pentru socia
lism".

Iată cîteva borne din 
drumul glorios al unei miș
cări politice animată de 
ideea slujirii cu orice preț 
a intereselor patriotice, a 
ideilor internaționalismului, 
a cauzei păcii și libertății 
popoarelor.

Desfășurarea insurecției 
de la 23 August a ilustrat 
edificator forța politică, le
gătura amplă cu poporul șl 
capacitatea organizatorică a 
partidului comunist. Alun
garea armatelor fasciste 
de pe teritoriul nostru, 
campania eroică din Un
garia și Cehoslovacia, dusă 
de ostașii români, ală
turi de glorioasele armate 
sovietice, instaurarea pri
mului guvern realmente de
mocratic nu ar fi fost posi
bile fără actul măreț al eli
berării patriei, condus și or
ganizat de partidul comu
nist. Ceea ce a urmat, cuce
rirea totală a puterii, înde
părtarea celor ce nu înțele- 
seseră drumul adevărat al 
României, trecerea la o- 
pera de edificare socialistă 
nu au fost decît actele fi
rești ale unei mișcări poli
tice născute în focul unor 
lupte fără egal și desăvirși- 
te în triumful ei final și ire
versibil.

Gîndesc la toate aceste 
fapte acum, cînd sărbătorim 
cel de-al douăzeci și șaselea 
august al libertății țării și 
cînd ne pregătim pentru 
glorioasa aniversare a par
tidului din mai anul viitor 
— semicentenarul existenței 
sale, aniversare scumpă ce 
va fi sărbătorită de întregul 
nostru popor.

Așteotînd clipa de sărbă
toare de mîine ne amintim 
de acei oameni minunați 
care au pus la temelia pa
triei noastre, energia și sîn- 
gele lor, clădind statul ro
mân modern, independent, 
care există în lume și este 
stimat, arătind tuturor că 
aici, pe meleagurile mîndre 
ale țării muncește, zi de zi, 
un popor întreg, harnic, lu
minat, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, 
partid care a intrat în isto
rie prin faptele lui mărețe 
de luptător ferm pentru bi
nele poporului și de arhi
tect înțelept al socialismu
lui in România.
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MARII SĂRBĂTORI
(Urmare din pag. I)

• Depășirea sarcinilor de plan cu 
143 577 000 lei la producția globală și 
cu 162 600 000 lei la producția marfă 
vîndufă și încasată — este bilanțul 
realizărilor pe primele 7 luni ale anului în in
dustria hunedoreană. Aceste importante realizări 
se concretizează în depășirea prevederilor de plan 
cu 14 685 tone oțel, 4 347 tone laminate finite 
pline, 8 135 tone cocs metalurgic, 1 539 tone fier, 
27 145 tone cărbune net, aproape 1 900 mc prefa
bricate din beton, peste 4 100 mc de cherestea, 
lemn de mină, lemn pentru celuloză și alte pro
duse. (Corespondentul „Scînteii").

SUCCESE
ALE INDUSTRIEI IEȘENE
IAȘI (corespondentul „Sointeii"). In prima jumă

tate a anului, în industria județului Iași s-a înre
gistrat o creștere a producției globale cu 15,8 la 
sută față de aceeași perioadă a anului trecut. A 
fost realizată o producție-marfă suplimentară in 
valoare de 87,7 milioane lei, la care un aport deo
sebit l-au adus colectivele Uzinei de fibre sintetice, 
Fabricii de antibiotice și Uzinei metalurgice din 
Iași, colectivul Uzinei mecanice din Pașcani, pre
cum și al întreprinderii de produse ceramice, ale 
fabricii „Țesătura" și fabricii de tricotaje „Mol
dova".

LA BRĂILA

0 NOUĂ PREMIERĂ 
INDUSTRIALĂ

La Combinatul de 
celuloză și hîrtie de la 
Brăila a intrat în 
funcțiune o secție spe
cială pentru cojirea și 
t.ocarea lemnului, folo
sit Ia fabricarea ce
lulozei chimice. Ea 
este dotată cu utilaje 
realizate de întreprin
derile noastre con
structoare de mașini. 
Instalația poate pre
lucra peste 300 000 mc 
lemn pe an, contri

buind, totodată, la re
ducerea timpului de 
încărcare a materiei 
prime în fierbătoare 
cu 10—15 minute la 
fiecare șarjă.

Prin intrarea în 
funcțiune a noii'capa
cități, producția de ce
luloză a combinatului 
va crește cu circa 5 000 
tone pe an, producti
vitatea muncii cu 12 Ia 
sută, iar economiile la 
prețul de cost cu 2.5 
milioane lei.

Insămînțarea 
culturilor duble

(Urmare din pag. I)
tru insămînțarea culturilor duble un număr ex
trem de redus. Cu toate că, în acest an, s-au însămin- 
țat mai mult cu peste 164 000 ha culturi succesive decît 
în anul trecut, totuși ritmul de lucru a fost nesatisfă- 
cătcr din cauză că tractoarele nu au fost folosite în 
schimb de lucru prelungit. De asemenea, nu s-au luat 
măsuri eficiente pentru eliberarea din timp a terenu
rilor, fapt ce a influențat negativ asupra efectuării unui 
volum mai mare de arături.

— Deoarece ne aflăm deja la începutul lunii august, 
cind au rămas puține zilele prielnice semănatului, con
siderăm util să vă referiți la ceea ce se mai poate și 
trebuie să se facă cu maximă urgență.

— în zonele unde recoltatul griului nu s-a terminat 
se va urmări ca, paralel cu această lucra. 3, să se reali
zeze o viteză zilnică de lucru superioară la semănatul 
culturilor duble. Principalul este ca toate tractoarele să 
fie folosite cu maximum de randament.

în această săptămînă, toate tractoarele care nu lu
crează la recoltat să fie folosite cu întreaga capacitate 
la insămînțarea culturilor duble. Pentru a mări .pro
ductivitatea tractoarelor, acestea trebuie să lucreze la 
arături cit mai comasat, sub directa supraveghere teh
nică a inginerilor din cooperativele agricole. în acest 
mod este posibilă ridicarea calității lucrărilor, iar reme
dierea defecțiunilor la utilaje se poate face mult mai 
operativ. în toate cooperativele agricole să se organizeze 
schimburi prelungite de lucru, iar acolo unde este posibil 
să se muncească și in schimbul II. Concentrînd toate 
forțele mecanice și manuale, din zori și pînă in noapte, 
la pregătirea terenului și la semănat este posibil ca, în 
cîteva zile, să se încheie insămînțarea suprafețelor pre
văzute pentru culturi duble.

Pentru a mai putea obține porumb pentru boabe se vor 
folosi, în acest scop, hibrizi timpurii și extratimpurii din 
grupele 90 și 100. Acești hibrizi pot da o producție bună 
de boabe în zonele din sudul țării, îndeosebi în sistem 
irigat, dacă însămințarea se face cu maximă rapiditate.

— Vă rugăm să vă referiți la măsurile pentru înlă
turarea neajunsurilor, la ceea ce trebuie să se între
prindă cu maximum de urgență pentru a grăbi semă
natul porumbului și al celorlalte culturi duble.

— Așa cum am mai amintit, principalul este să nu 
se irosească nici o zi, nici o oră la pregătirea terenului 
și la semănat. Nu este vorba numai de ziua lumină, 
pentru că acum este nevoie să se lucreze atît dimineața 
devreme și seara, cît și în cursul nopții, la efectuarea 
arăturilor. în al doilea rînd, specialiștii trebuie să de-, 
pisteze toate terenurile cu umiditate suficientă sau cele 
care pot fi irigate suplimentar cu surse de apă locale 
pentru a fi însămințate neîntîrziat. în zonele din centrul 
și nordul țării, chiar dacă porumbul care se seamănă 
acum nu ajunge la maturitate, se va obține o recoltă 
de masă verde pentru siloz sau pentru pășunatul de 
toamnă.

Consider că este foarte important să fie combătută 
tendința unor specialiști de a considera încheiate lucră
rile de întreținere a culturilor. Mă refer în special la 
culturile duble, care au nevoie să* fie grăpate la 5—6 zile 
de la semănat, iar apoi terenul trebuie să fie lucrat 
cu sapa rotativă și să se aplice prașilele mecanice ori de 
cite ori este nevoie. Sînt lucrări de maximă însemnătate 
de a căror aplicare la timp depinde obținerea unei re
colte sporite de pe suprafețele cu culturi duble.

interviu realizat de C. BORDEIANU

INIȚIATIVA Șl MOBILITATEA 
ÎNTREPRINDERILOR -

„piese" esențiale în mecanismul noilor organisme economice
Combinatul de exploatare și In

dustrializare a lemnului din Miercu
rea Ciuc este una din marile unități 
din zona Carpaților Răsăriteni ; el 
cuprinde în componența sa între
prinderile de exploatare, de tran
sport și de prelucrare a lemnului din 
județele Harghita și Covasna. Pe
rioada relativ scurtă care a tre
cut de la înființarea combinatu
lui — circa 8 luni — nu ne permite 
să tragem concluzii complete și defi
nitive asuora funcționării acestei noi 
forme organizatorice. Putem însă con
tura de pe acum — pe baza experien
ței acumulate, cîteva dintre căile pro
gresului obținut, cît și problemele 
care s-au impus pe agenda de lucru 
a consiliului de administrație al com
binatului.

Prin integrarea producției în ca
drul combinatului s-au soluționat 
mai bine o serie de probleme 
de aprovizionare-desfacere ; vechile 
raporturi contractuale dintre uni
tățile componente ale combinatu
lui au devenit acum sarcini in
terne de producție, ceea ce a 
sporit considerabil capacitatea de 
rezolvare. Livrările de materie primă 
și semifabricate de la o unitate la 
alta, care în trecut se efectuau pe 
bază de repartiții centralizate și con
tracte, acum se realizează operativ 
pe baza balanțelor interne de mate
riale ale combinatului.

Apropierea conducerii de produc
ție a devenit o realitate ; prin pro
gramarea operativă a principalelor 
sarcini in cadrul combinatului se asi
gură o strinsă și reală legătură intre 
unitățile integrate orizontal și verti
cal, se elimină prompt orice dificul
tate cauzată de factorii naturali, atit 
de hotăritori în sectorul de exploa
tare forestieră, se asigură o folosire 
mult mai rațională a mijloacelor me
canizate prin redistribuirea ope
rativă a acestora in funcție de 
nevoi și condițiile de lucru. De 
asemenea, in cadrul combinatu
lui sînt create condiții favora
bile pentru specializarea producției. 
Centralizarea principalelor activități 
de aprovizionare a permis eliminarea 
multor neajunsuri și in relațiile cu 
alte ramuri industriale, sau cu alte 
combinate din ramura industriei lem
nului ; preluarea și rezolvarea 
lor la nivelul conducerii combi
natului a degrevat unitățile de 
producție de acest travaliu su
plimentar, dîndu-li-se posibilita
tea să acorde mai multă atenție 
rezolvării problemelor tehnologice, 
de organizare a producției, de ridi
care a calității. Pe de altă par
te. trecerea in atribuțiile combi
natului a activității de desfacere a 
produselor asigură o disciplină îmbu
nătățită în respectarea obligațiiloi 
de livrare.

Cert este faptul că apropierea 
conducerii de producție a ușurat 
considerabil rezolvarea problemeloi 
activității curente a unităților produ
cătoare. Dacă cele 16 fabrici de che
restea și 8 fabrici de lăzi din cadru! 
combinatului resimțeau, înainte 
cind erau unități de sine stătătoare, 
în mod permanent lipsa stocului 
tehnic de bușteni și de materie primă 
uscată pentru lăzi, acum nu mai au 
de soluționat o asemenea problemă ; 
ele au ac im condiții care permit

continuitatea producției și, deci, folo
sirea la capacitate a utilajelor de bază. 
Chiar în condițiile inundațiilor 
care au întrerupt circulația pe 
unele porțiuni de drumuri timp 
de 3—4 săptămîni, fabricile au 
putut funcționa continuu, ceea ce 
a permis ca restanțele de pro
ducție din luna mai să poată t! 
recuperate integral chiar pînă la 
sfîrșitul trimestrului II. în pofid3 
condițiilor atmosferice vitrege, pla
nul de scos-apropiat cu tractoare pe

ției marfă suplimentare este de 2,4 mi
lioane lei.

în aceste rezultate globale este 
cuprinsă desigur o părticică a acti
vității fiecărei unități din cadrul 
combinatului. Potrivit principiilor 
care ău stat la baza organizării com
binatului, pe lingă atribuțiile de or
ganizare și realizare directă a pro-, 
ducției, unitățile și-au păstrat și o 
Independență funcțională în privința 
gospodăririi mijloacelor economice.

’ Această gestiune economică internă

DISCUTlND PROBLEME
ALE CENTRALELOR INDUSTRIALE

primul semestru a fost realizat Ir. 
proporție de 107 la sută, iar cel de 
transport forestier (tonă/km) a fost 
depășit cu 9,3 la sută. Au putut fi 
obținute aceste bune rezultate dato
rită faptului că cadrele tehnice alt 
unităților producătoare' și "ale combi
natului au consacrat tot timpul loi 
de muncă rezolvării problemelor d< 
producție in pădure și în depozitele 
de prelucrare a lemnului, fiind eli
berate de alte sarcini de birou. îr 
sectorul nostru — mai mult ca în 
oricare sector — prezența la locul de 
muncă a inginerilor și tehnicienilor 
este hotărîtoare, pentru că rezolvarea 
multiplelor probleme tehnice de or
ganizare reclamă acest lucru. Re
zultatul practic este evident. Ir, 
primul semestru. toate unitățile 
C.E.I.L.-ului au realizat planul la 
principalii indicatori. Producția 
globală realizată peste plan în aceas
tă perioadă se ridică la aproape 5 
milioane de lei. iar valoarea produc-

presupune sarcini de plan defalcate 
la toți indicatorii, evidență contabilă 
proprie, prin care se reflectă toate 
mișcările patrimoniale, urmărirea 
cheltuielilor de producție, a prețului 
de cost și a prețului de vînzare, deci 
a rentabilității pe fiecare produs. 
Analizele comparative pe care le 
întreprindem frecvent ne permit să 
depistăm mari rezerve interne la o 
fabrică sau alta, să identificăm nea
junsurile și să precizăm în cunoș
tință de cauză măsurile adecvate. 
Pe măsură ce combinatul va fi dotai 
cu mijloace mecanizate, sistemul in
formațional va putea fi și mai mult 
perfecționat, asigurîndu-se prelucra
rea centralizată a datelor ; bineînțe
les, nici atunci nu vom putea renunța 
la urmărirea cheltuielilor de produc
ție pe fiecare fabrică în parte, pentru 
că pe această cale putem stabili mă
suri eficace, care să permită apro
pierea față de limitele raționale a 
manoperei specifice înregistrate pe

un mc cherestea rășinoase. In pre
zent, această manoperă diferă sub
stanțial la fabrica de cherestea din 
Sindominic (26 lei/mc), de pildă, față 
de fabricile din unitatea Tg. Secu
iesc (48 lei/mc). Evident, căutăm 
să aducem nivelul manoperei la cel 
al dotării și organizării tehnice a 
unității, luînd punct de reper rezul
tatele unității fruntașe. Sintem con
vinși că fiecare unitate dispune 
desigur de rezerve mari și in dome
niul reducerii consumurilor specifice 
de materii prime și materiale. De- 
șeurile de lemn ce se ard în multe 
cazuri ca combustibil pot fi valori
ficate in numeroase produse de va
loare. Sistemul actual de premiere 
din beneficiu stabilește premise 
favorabile pentru cointeresarea sala- 
riaților in direcția reducerii consu
murilor. în schimb, filiera greoaie 
încă de stabilire a prețurilor pentru 
produsele noi oferite fondului pieței 
reprezintă o frîjaă serioasă in această 
activitate.

Independența funcțională a unită
ților productive se manifestă și pe 
alte planuri. Bunăoară, colective 
de ingineri și economiști elaborează 
o serie de măsuri pentru moderniza
rea transportului în vederea reduce
rii manoperei și a efortului fizic, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
conservare a mărfurilor ce se depo
zitează sub cerul liber, cît și pentru 
profilarea în perspectivă a fiecărei 
secții.

Experiența de pînă acum dovedește 
convingător că pe măsură ce centra
lele, combinatele și grupurile in
dustriale preiau atribuțiile cu care 
au fost învestite, întreprinderilor din 
componența lor li se creează condiții 
să-și valorifice mai bine potențialul 
uman și tehnic, să-# desfășoare in- 
treaga activitate la un nivel superior 
de eficiență.

Dr. Lăszlo GAVRIL 
director general al C.E.I.L 
din Miercurea Ciuc

CONTRASTE
• Victoriile

la secția de pre
ia silozul fuma

se scontează, 
in acest caz, pe

„ Victoriei"
Colectivul uzinei 

„Victoria" din Călan 
continuă cu sîrguință 
înfăptuirea angaja
mentelor asumate de 
a trimite în circuitul 
economiei naționale 
cantități suplimentare 
de produse : de la în
ceputul anului și pînă 
acum, în contul aces
tor angajamente au 
fost produse peste 1 400 
tone fontă, 2 200 tone 
semicocs, aproape 300 
tone utilaje de turna
re, peste 25 tone radia
toare pentru calorifere 
și multe alte produse. 
In bună măsură, suc
cesul colectivului de la 
Călan se bazează 
valorificarea 
întreprinse 
organizării 
și a muncii, 
ultimul 
Îmbunătățit substanțial 
sistemul de organizare 
al reviziilor și repara
țiilor curente la furna
le, realizîndu-se o re
partizare mai rațională

pe 
studiilor 

pe linia 
producției 
Astfel, în 

timp, a fost

• A stat

și indus- 
lemnului 
Severin, 

la a- 
lucrul 

îu- 
7,15.

Turnu 
Firesc, 
oră 
practic 

Dar. la 
și chiar la ora

(Urmare din pag. I)

care poate dispune pentru a apela 
cit mai puțin la credite purtătoare de 
dobînzi,. Specifică pentru noul sistem 
de creditare este și uniformizarea 
dobînzilor la creditele de aceeași na
tură și diferențierea dobînzilor majo
rate în funcție de durata de folosire 
a creditelor suplimentare.

— Cum vor acționa pirghiile 
bancare in noile condiții pentru 
a determina unitățile economice 
să utilizeze cu eficiență fondu
rile materiale și bănești ?

— Am amintit anterior rolul cre
ditului în planificarea mijloacelor 
circulante ale întreprinderilor. în a- 
cordarea efectivă a creditului, între
prinderile vor fi tratate in func
ție de modul în care iși înde
plinesc sarcinile de plan economice 
și financiare, iși gospodăresc mijloa
cele materiale și bănești. Se elimină 
astfel un neajuns al sistemului vechi 
de creditare care, practic, nu făcea 
distincție la acordarea unui credit 
între unitățile care iși realizează în 
bune condiții obligațiile economice 
și financiare ce le revin din planul 
de stat și cele care iși desfășoară ac
tivitatea in condiții nesatisfăcătoare.

Potrivit principiilor noilor regle
mentări, care conferă b elasticitate 
sporită procesului de creditare, în
treprinderile cu o activitate in gene
ral bună, dar care în mod accidental 
au nevoie de fonduri suplimentare 
ca urmare a nesincronizării plăților 
cu încasările, vor putea beneficia pe 
o perioadă strict determinată de cre
dite normale în plus. în schimb, pen
tru întreprinderile care utilizează ne
corespunzător mijloacele circulante 
și din această cauză sînt nevoite să 
solicite fonduri suplimentare, credi
tarea se poate efectua numai cu do- 
bindâ majorată în condiții restric
tive, gradate în funcție și de efortu
rile depuse de comitetele de direc
ție ale acestor unități pentru restabi
lirea situației financiare normale.

— Ce mijloace de acțiune au 
la dispoziție, in acest sens, or
ganele bancare ?

— Mijloacele de care dispun or
ganele bancare sînt. in aceste împre
jurări, de două categorii. în primul 
rînd, creditele suplimentare sînt pur
tătoare de dobînzi mai mari, diferen
țiate în funcție de durata de folo
sire a unor asemenea fonduri. Bună
oară, pentru creditele suplimentare 
acordate prima dată pentru o pe
rioadă de trei luni, dobînda este de 
10 la sută. Dacă după această perioa
dă întreprinderea nu se va putea în
cadra în limita fondurilor aprobate,

dobînda va crește la 12 la sută. Or, 
se știe că dobînzile sînt prelevate din 
beneficii. Ele vor afecta deci volumul 
acumulărilor bănești și prin aceasta, 
posibilitățiie de constituire a fondu
rilor de stimulare materială. Astfel, 
unitățile vor fi determinate să ia 
asemenea măsuri, incît situația lor 
economică și financiară să se îmbu
nătățească. în al doilea rînd, este 
vorba de faptul că nu se poate re
curge la asemenea credite suplimen
tare decît dacă măsurile pe care uni
tatea economică prevede să le a- 
dopte sînt de natură să înlăture în 
scurt timp — maximum trei luni — 
cauzele care au determinat depășirea 
nevoilor de fonduri. în caz că nici 
după scurgerea termenului acordat 
nu se revine la o situație normală, 
creditarea poate fi continuată numai

soluții noi capabile să ducă la dimi
nuarea rebuturilor și a producției de 
calitate inferioară. Iar toate acestea 
nu pot avea decît un efect pozitiv a- 
supra obținerii unei rate a rentabili
tății cît mai înalte, a unui volum 
sporit de acumulări bănești.

— Noile reglementări sînt ali
niate măsurilor luate in ultimul 
timp pentru întărirea relațiilor 
economice intre întreprinderi, a 
disciplinei financiare și de plan. 
Vă rugăm să ne prezentați cite- 
va aspecte semnificative in a- 
cest sens.

— în contextul cadrului de acțiu
ne a pîrghiei creditului, la care 
m-am referit, este clar că de această 
dată unitățile vor trebui să se in
tereseze pe parcursul executării obli
gațiilor contractuale de situația fi-

CREDITUL BANCAR
cu aprobarea conducerii centralei 
băncii, în urma unei analize multi
laterale a activității economico-fi- 
nanciare a unității economice în 
cauză și pe baza cererii justificate 
corespunzător de ministerul de re
sort. Dacă soluțiile adoptate la acest 
nivel nu duc la un rezultat pozitiv, 
se dă lin preaviz, după care se sus
pendă creditarea, iar plățile in a- 
ceastă situație urmează a se efectua 
pe măsura formării disponibilităților, 
in ordinea preferențială stabilită prin 
lege. în acest mod sînt atrași și in
teresați in eliminarea deficiențelor 
toți factorii răspunzători, la toate ni
velurile de competență.

Se înțelege, prin intreg acest com
plex de măsuri, pîrghia creditului va 
acționa in favoarea gospodăririi ra
ționale a mijloacelor circulante, pen
tru accelerarea includerii neîntjrziate 
in circuitul economic a tuturor re
surselor materiale și bănești. Noul 
sistem de creditare va contribui, 
după părerea mea, la prevenirea in
tr-o măsură mai mare ca pînă acum 
a aprovizionării neraționale cu ma
terii prime și materiale, va stimula 
activitatea cadrelor din unități și 
centrale pentru perfecționarea pro
ceselor tehnologice, a fluxurilor de 
materiale, in vederea ridicării pro
ductivității muncii și reducerii prețu
lui de cost, pentru promovarea unor

nanciară a partenerului, fntrucît, In 
viitor, plățile se vor face numai în 
limita fondurilor proprii și a credi
telor aprobate ; în situația în care 
uneia din părți 1 se suspendă credi
tarea, cealaltă parte va putea să-și 
incaseze drepturile numai pe măsura 
redresării financiare a beneficiaru
lui. Prin aceasta se adîncește latura 
controlului reciproc intre întreprin
deri, care are menirea să contribuie 
la intârirea disciplinei de plăți. Toc
mai din acest motiv alegerea formei 
de decontare va fi lăsată in general la 
latitudinea contractanților, fapt care 
va duce la creșterea interesului con
ducerii unităților economice de a intra 
cît mai repede în posesia contravalo
rii mărfurilor livrate sau a servicii
lor prestate. O asemenea prevedere 
se corelează cu principiile legii con
tractelor economice, în cadrul cărora 
relațiile de vînzare-cumpărare ca
pătă un. caracter mai concret și asi
gură într-o măsură sporită desfășu
rarea in flux normal a circuitului 
aprovizionare — producție — desfa
cere, cu efecte pozitive in eliminarea 
imobilizărilor de fonduri în stocuri 
fără utilizare imediată sau care nu 
sînt necesare.

— Desigur, in condițiile noilor 
reglementări, organelor bancare 
le revin sarcini deosebite. Care 
sint direcțiile in care va fi o-

rientată activitatea controlului 
bancar ?

— Intensificarea rolului pirghiilor 
financiar-bancare a impus perfec
ționarea formelor și metodelor ac
tuale de control, îmbunătățirea con
ținutului său. Plecind de la premisa 
că o bună activitate de control nu 
se poate efectua decît în condițiile 
cunoașterii perfecte a prevederilor, a 
cerințelor noilor reglementări, am 
organizat un instructaj cu directori, 
șefi de servicii și contabili șefi din 
unitățile bancare, cu care prilej au 
fost date explicații amănunțite asu
pra orientării controlului bancar. 
Pentru a contribui la descoperirea 
și punerea în valoare a rezervelor 
interne existente și la buna gospodă
rire a fondurilor, controlul bancar va 
trebui să fie cît mai complex, să a- 
precieze fenomenele în interacțiunea 
lor. El va fi cu atît mai eficient cu 
cit va sesiza mai .operativ apariția 
fenomenelor negative și va oferi ele
mente certe pentru o acțiune hotă- 
rită in vederea lichidării deficiențe
lor. Se accentuează deci latura pre
ventivă a controlului, mutarea pon
derii lui în faza premergătoare acor
dării fondurilor și efectuării plăților. 
Totodată, se adîncește colaborarea 
între unitățile bancare și întreprin
deri pentru elaborarea de comun a- 
cord a măsurilor de prevenire sau 
de lichidare a fenomenelor negative 
din activitatea economico-financiară.

Desigur, toate acestea implică sar
cini și răspunderi sporite pentru or
ganele bancare, ridicarea la un nivel 
superior a muncii de analiză, stă- 
pînirea perfectă a legilor și instruc
țiunilor, cunoașterea temeinică a si
tuației economico-financiare a uni
tăților controlate, aprecierea feno
menelor cu un înalt grad de obiec
tivitate. Aceste indicații se referă 
într-o măsură deosebită la unitățile 
bancare operative, care au competen
țe sporite in desfășurarea relațiilor 
directe intre sistemul bancar și uni
tățile economice.

Dat fiind că este vorba de trecerea 
de la un sistem de creditare la altul, 
este necesar ca în cel mai scurt timp 
conducerile unităților economice să-și 
Însușească principiile noilor regle
mentări și. încă de pe acum, să ac
ționeze pentru lichidarea grabnică a 
deficiențelor, a imobilizărilor de fon
duri, in vederea rambursării credite
lor restante, să la cele mai potrivite 
măsuri tehnice, organizatorice, finan
ciare pentru asigurarea unei activi
tăți economice viguroase, cît mai efi
ciente.

Convorbire consemnata de 
Corneliu CÂRLAN

Diverse treburi l-au 
adus în una din zilele 
trecute pe corespon
dentul ziarului „Scin- 
teia" la Combinatul de 
exploatare 
trializare a 
din
Ora 7. 
ceastă 
trebuia 
ceput. 
la 7,30 
8 pe poarta întreprin
derii au continuat să 
intre numeroși salari- 
ați. După o oră de ob
servație, lista întîrzia- 
tilor a cuprins cîteva

a forței de muncă din 
sectorul de întreținere 
și o reducere a duratei 
medii a opririlor pen
tru reparații cu aproxi
mativ două ore pe lu
nă la fiecare furnal , 
ceea ce echivalează cu 
o producție de fontă in 
valoare de peste 700 000 
lei anual. în continua
re, sînt în curs de apli
care și alte studii, din
tre care merită amin
tit cel care vizează 
reorganizarea fluxului 
de manipulare și trans
port a materiilor pri
me de ‘ 
gătire 
lelor ; 
numai 
creșterea productivită
ții muncii în activita
tea de aprovizionare cu 
aproximativ 5 la sută 
și pe reducerea consu
mului de cocs cu pînă 
la 5 procente față de 
nivelul actual. Este 
limpede că „Victoria" 
Călan merge din victo
rie în victorie.

ceasul?
zeci de nume, majori
tatea de la fabrica de 
mobilă. întrebați de ce 
vin așa tîrziu la lucru, 
mulți au răspuns că 
nu-i o nenorocire dacă 
mai întîrzie omul câte
odată. Aceasta-i și pă
rerea celor care răs
pund de bunul mers al 
activității combinatu
lui ? S-a calculat ce 
pierderi totalizează a- 
ceste întîrzieri ? Cre
dem că ar rezulta niș
te cifre — „să stea 
ceasul". Dar nu cel de 
la intrare.

• De ce a înțărcat

De la o bucată de 
vreme vacile coopera
tivei agricole din sa
tul Peri, județul Me
hedinți, uitaseră să mai 
dea lapte. „A înțăr
cat Bălaia", spuneau 
unii. Dar cum să dea 
lapte bietele patrupe
de, cind nu mai văzu
seră de multă vreme 
cum arată un 
bun, o mînă de uruia
lă ? Și fiindcă veni 
vorba de uruială, pre
cizăm că trei saci cu 
acest subprodus bogat 
în proteine

■ ajuns să 
producția

• La

nutreț

n-au mai 
stimuleze 

de lapte

pentru că au fost 
sustrași. Și nu de că
tre oricine, ci chiar de 
către fostul președin
te al cooperativei, Ion 
Coricovac, care și-a pă
tat obrazul încâlcind 
cele mai elementare 
legi ale cinstei. Dar 
după faptă și răsplată. 
După ce a fost schim
bat din funcție i s-au 
dresat acte 
judecată. Dar cum s-a 
putut ajunge pînă 
aici ? Pentru că prea 
este de tot să-ți dai 
cinstea și funcția... pe 
uruială.

4 luni
premii

în vreme 
tatea covîrșitoare 
conducerilor întreprin
derilor au prezentat 
organelor Băncii Na
ționale calcule corecte 
privind cota de pre
miere ce li se cuvine 
în funcție de rezulta
tele economice — se a- 
rată într-o 
semnată de 
none Popa, 
adjunct la 
județeană 
Băncii Naționale — al
tele au făcut uz de tot 
felul de tertipuri în 
speranța că vor obține 
premii mai mari decît 
ii se cuvine. Deși Fa
brica de bere din Pi
tești a funcționat anul 
trecut doar 4 luni și 
jumătate, conducerea 
Combinatului de indus
trie alimentară Argeș 
a procedat la

ce majori- 
a

scrisoare 
tov. Be- 

director 
Sucursala 
Argeș a

un arti-

• La baza

îcjie 1 s-a„ 
de dare în

12!
ticiu matematic cu
rios : a împărțit fon
dul de salarii planifi
cat la 12 luni în loc 
de 4 luni și jumătate, 
cum era normal, în in
tenția de a rezulta un 
fond de salarii mediu 
anual mai mic, în vir
tutea căruia să i se a- 
corde premii mai mari 
decît era normal. Deși 
arbitrariul era evident, 
cei în cauză au insistat 
îndelung pe lîngă or
ganele bancare, făcînd 
uz de cele mai variate 
argumente pentru a le 
convinge să plătească 
premiile. La unul sin
gur se vede că nu s-a 
gîndit conducerea Com
binatului industriei 
alimentare Argeș : cum 
este posibil ca pentru 
numai patru luni de 
muncă să se plătească 
premii cît pentru 12 ?

temeliei
de fundație

Dacă treceți prin 
Mărtinești, județul 
Vrancea, și vă abateți 
pe la șantierul com
plexului intercoopera- 
tist pentru creșterea 
porcilor, puteți pune 
o întrebare care, aici, 
ține loc de bună ziua. 
De pildă întrebați-i pe 
constructori : Tot la 
fundație ? Și ei vă vor 
răspunde : Tot... Din 
păcate, întrebarea se 
potrivește ca o mănu
șă. pentru că stadiul 
lucrărilor a rămas tot 
în faza de început. în
treprinderea de con- 
strucții-montaj „Gh. 
Gheorghiu-Dej" a Mi
nisterului Construcții
lor Industriale a în
ceput lucrările după

multe tergiversări. Pe 
șantier s-a adus o sin
gură betonieră 
in cursul lunii iunie, 
a funcționat 
vreo 5 zile. în 
s-au făcut ceva pro
grese, dar planul lunar 
nu s-a realizat. Și cind 
te gîndești că aici 
cooperativele asociate 
vor să crească cite 
15 000 porci pe an ! A 
venit vara și trece, iar 
„rimătorii" vor avea 
nevoie de acoperiș. 
Or, dacă se lucrează 
în ritmul de pînă a- 
cum sînt toate șansele 
ca dacă treceți prin 
Mărtinești să primiți 
ța întrebare același 
răspuns mecanic. Tot 
ta fundație ? Tot...

care,
numai 

iulie
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Mirajul „primului volum*1 
nu exclude rigorile 

debutului

cinema 15,30; 18. 
POPULAR

Apariția unor noi și tine
re condeie scriitoricești, 
caracterizează momentul 
actual al evoluției li
teraturii noastre, găsindu-și 
temeiul atît în substanța 
spirituală a poporului, do
vedit dintotdeauna ca deo
sebit de înzestrat în plan 
artistic, cit și în condițiile 
de avînt și de însuflețire 
culturală ale epocii pe care 
o. trăim. Noi și noi promoții 
de scriitori se ridică în toa
te centrele de viață cultura
lă ale țării și bat la poar
ta destinului ]or beletristic, 
căutînd să se definească, să 
se împlinească și să ajungă 
în raza de percepție a pu
blicului. să intre în conști
ința lui. Fenomenul este, 
fără îndoială, impresionant 
și semnificativ, și tocmai 
de aceea se cuvine să stea 
într-una In centrul atenției 
noastre.

Mijloacele oportune pen
tru ca talentul să fie de
pistat. urmărit și ajutat au 
devenit foarte numeroase, 
începind de pe băncile șco
lii, prin cenaalurile și nu
meroasele reviste ale lice
elor. continuînd apoi — 
pentru populația de orice 
virstă și din orice colț 
de pe întinsul țării — 
cu casele de creație 
populară, comoletîndu-se cu 
activitatea diverselor ce
nacluri, cu concursurile de 
creație, toate acestea con
stituind etape și forme de 
ocrotire, identificare și spri
jinire a procesului de ivire 
și afirmare a adevăratelor 
talente. Paralel ele sînt 
reperate și de rubricile de 
„poștă a redacției", existen
te la toate revistele noas
tre literare și de cultură, 
rubrici care s-ar putea 
adinei mai atent în proble
mele de conținut și tehnică 
artistică. Un aport specific 
aduce „Scînteia tineretului" 
prin suplimentul literar 
destinat creației elevilor, 
prin comentarea, în cadrul 
lui, a producțiilor acestora, 
a activității cenaclurilor 
elevilor. Este vorba, deci, 
de o rețea complexă și vas
tă de mijloace pe care so
cietatea o desfășoară cu 
grijă, în mod permanent, 
spre a garanta triumful va
lorilor în domeniul literar- 
artistic. ca si în toate cele
lalte domenii.

O dată însă îndeplinită a- 
ceastă primă și esențială 
operație de propulsare a ta
lentelor pe drumul creației 
propriu-zise — hotărîtoare 
atît pentru respectivele des
tine individuale, cit și pen
tru soarta culturii noastre 
— funcțiunea mediului lite
rar cultural și social nu nu
mai că nu dispare, ci își 
sporește răspunderile. Toc
mai în privința acestui lucru 
intenționăm să spunem cî- 
teva cuvinte. Desigur, faza 
primă, aceea a depistării 
vocațiilor, poate părea, în 
ciuda caracterului delicat al 
operației, mai ușoară, deși 
rolul ei este covîrșitor. Din 
acest punct de vedere am 
observa că adeseori coexis
tă în reviste versuri de va
lori diferite, că nu se fac 
distinct observabile criterii
le care guvernează selec
ția. Cantonarea în abstrac
țiuni și chiar versuri fără 
sens, o prea vizibilă tentație 
a imitării unor poeți aflați 
ei înșiși în proces de afir
mare ar putea constitui 
motive de meditație și — 
de ce nu ? — de exigență 
din partea unor publicații.

Dragoș VRÎNCEANU

Cea de a doua fază, aceea 
a acumulării unei experien
țe de viață și de creație, a 
conturării decisive a unei 
personalități artistico-lite- 
rare este fără îndoială mai 
complicată, dar nu mai pu
țin importantă ca problemă 
ce trebuie să se bucure de 
stăruitoarea noastră atenție. 
Mers.'ii lucrurilor în ultimii 
ani, în această privință, este 
fără îndoială simptomatic. 
Am asistat la apariția unei 
generații spontane de ta
lente literare, care și-au 
căutat, pe toate căile firești.

lucrări literare Imature, in
suficient fundamentate ar
tistic, dovedind lipsa uceni
ciei firești a publicării în 
periodice, caracterul discu
tabil al conținutului lor de 
idei. -Nu este scopul acestor 
rînduri să citeze nume de 
volume și autori, cu atît 
mai mult cu cît lista ar fi 
destul de numeroasă. De 
altfel, în înseși coloanele 
cotidianului care găzduiește 
acest articol au fast adesea 
semnalate inconsistența și 
chiar orientările naturalis
te vulgare din unele cărți

puncte de vedere

o afirmare și o dezvoltare 
a lor. Au apărut în reviste 
și în volume un considera
bil număr de lucrări sem
nate de scriitori debutanți 
de toate vîrstele, dar mai 
ales de tineri. Faptul a pro
dus un legitim sentiment 
de satisfacție și de îndrep
tățită speranță. Se poate 
spune că astăzi în țara 
noastră se înregistrează una 
dintre cele mai însuflețite 
si variate mișcări literare, 
îndeobște, revistele litera
re și de cultură, fie că apar 
în Capitală sau în celelalte 
centre ale țării, se dovedesc 
a fi preocupate de oglindi
rea acestei mișcări, ca si de 
comentarea critică a diver
selor apariții, secondînd 
editurile. devenite și ele 
mai numeroase și deosebit 
de active.

Un loc special au ocu
pat permanent in ultimii 
ani scrierile debutanților în 
poezie, proză și chiar în 
critică și istoria literară. 
Numele noi s-au înmulțit 
simțitor în paginile revis
telor si în producția edito
rială. In sînul acestui feno
men s-au produs însă și in
congruențe. Producția edi
torială, care. în mod nor
mal, era strict conexată cu 
cea publicată în reviste, a 
încenut a lua, sub presiunea 
cantității manuscriselor 
prezentate, o dezvoltare 
autonomă, rezultat al su
pralicitării. și aceasta, am 
putea spune. în aceeași mă
sură în care redacțiile se 
aflau în fața unui fenomen 
similar al ofertei materiale
lor de publicat. Orice ex
plicații s-ar da acestor pro
cese este un fapt că ele au 
avut loc si că stăruie 
încă să existe ca o proble
mă curentă a vieții literare.

Desigur, revistele nu se 
pot limita numai la simpla 
publicare a versurilor și 
prozei aparținînd noilor 
nume ce se ivesc la orizon
tul literar. Ele trebuie să se 
reîntoarcă, cu atenție sta
tornică. Ta autorii care 
și-au făcpt deja apariția și 
să-i impună, republicîndu-i 
în continuare, alături de 
numele consacrate. Dar 
acest fapt nu ar justifica 
închiderea accesibilității lor 
curente la numele cu totul 
noi și mai ales la acele 
mijloace de sprijinire a ce
lor aflați la începutul ca
rierei lor scriitoricești.

S-a înregistrat adesea 
apariția în volum a unor

de proză și poezie. Vina nu 
este, firește, numai a au
torilor respectivi.

Desigur, revistele desfă
șoară in general o amplă 
activitate de comentare cri-, 
tică. Ele trec uneori la dez
bateri utile de ordin critic 
și estetic în legătură, cu 
materialele publicate sau cu 
un anume gen de materiale 
publicate, așa cum s-a în- 
tîmplat în paginile revistei 
..Luceafărul", „România li
terară", în „Familia" care 
au consacrat mai multe nu
mere „prozei scurte", volu
melor de poezie, care — a- 
lături de alte publicații — 
se ocupă cu recenzarea aces
tor cărți — în ultimul timp 
mai autoritar, cu mai pu
ține excese interpretative 
ce depășeau sau ignorau o- 
biectul analizat. Mi se pare 
însă că eforturile care se 
fac în direcția de mai sus 
nu sînt suficiente. Nu nu
mai că trebuie să se afec
teze un spațiu mai cuprin
zător poeziei și prozei ti
nerilor debutanți, înainte 
ca ei să ajungă a-și preda 
volumul la edituri, dar este 
din ce în ce mai vădită ne
cesitatea organizării în pa
ralel a unor discuții pri
vind un gen sau altul, asu
pra naturii și structurii ar
tistice. asupra stilurilor de 
exprimare etc. Cred Că în 
această direcție critica' lite
rară și-a rămas datoare 
sieși, uneia din îndatoririle 
sale primordiale. Pentru 
că „universul" de Idei, de 
atitudini artistice configu
rat, să spunem. în mic prin 
apariția în reviste, se va 
concretiza, apoi. în mare 
în cuprinsul volumelor de 
debut. Referirea generoasă, 
dar riguroasă la textele de 
debut publicate în paginile 
presei literare ar avea me
nirea să lămurească anu
mite linii de dezvoltare 
care pot facilita afirmarea 
unor autentice vocații, pu
blicarea unor sinteze de 
ansamblu, care să • tindă 
sore formularea unor con
cluzii de perspectivă asupra 
contribuțiilor noi, pregătind 
momentul debutului edito
rial. Sînt foarte rare cazu
rile cînd un critic sau un 
poet cu autoritate relevă a- 
pariția unui tînăr talentat, 
se ocupă generos și exigent 
de formarea și afirmarea 
lui.

Există tendințe — așa 
cum le atestă unele creații

publicate în reviste — care 
se află în vădit conflict cu 
natura însăși a operei de 
artă și care trebuie circum
scrise și reperate pe viu, în 
cazuri concrete, pentru a 
nu prolifera și lăsa impre
sia falsă că spre asemenea 
creație se oere orientat e- 
fortul tînărului autor, după 
cum există, intr-un caz sau 
altul, germeni fericiți de 
creație, care trebuie dega
jați de unele apucături sti
listice sau structurale para
zitare sau dăunătoare.

Un autor tînăr, un debu
tant, spre a se cunoaște pe 
sine, trebuie să se confrun
te cu un public și cu o re
ceptare critică explicită. El 
trebuie deci publicat și în 
egală măsură comentat în 
cadrul unor expuneri de 
ansamblu oricit de sumare, 
ce s-ar referi atît la lumea 
reflectată, la conținutul și 
mesajul creației sale, la po
sibilitățile de evoluție și in
dicele de noutate autentică 
din creația propusă publică-, 
rii, ca și la coordonatele 
realizării estetice, la perso
nalitatea individuală și con
cretă a lucrării, cu valoarea 
sau cu lipsurile ei. Cred că 
acest lucru ar putea duce 
la sporirea sentimentului de 
răspundere pentru mesajul 
pe care il poartă scrierile 
autorului debutant, la o se
lecție competitivă, ca și la 
un mai mare scrupul auto
critic în actul — ce trebuie 
să denote o anume maturi
tate creatoare — al predării 
manuscrisului la o casă de 
editură. Cred de asemenea, 
că în acest fel s-ar pregăti 
drumul către apariția edito
rială a unor volume care 
să nu lase senzația debutu- 

' lui accidental, care să fie, 
mai mult decît o promisiu
ne vagă, o afirmare con
vingătoare. Să ne amintim 
ce ecou au avut volumele 
de debut ale lui Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, 
Cezar Baltag, Ilie Constan
tin. Nicolae Velea și cîți 
alții, care au apărut în vo
lum după ce critica luase 
act cu încredere, legitimase 
talentul și originalitatea, 
acestor, pe atunci, desigur 
nume noi. Nu doresc, desi
gur. să fetișizez; știu că e 
posibil ca un poet să apară 
direct în Volum si să se im
pună ca un mare talent. 
Dar acestea trebuie să fie 
excepțiile și nu regula pen- 
tru că. orice s-ar spune, nu 
se nasc în fiecare zi marii 
poeți.

Nu tot ceea ce un debu
tant publică in reviste poa
te fi cuprins între coperțile 
unui volum, pentru că în
săși acest proces al publică
rii în periodice constituie 
încă o etapă de experimen
tare. după aceba a labora
torului intim sau .aceea a 
păstrării o vreme a manu
scrisului în sertar, cu con
diția ca de data aceasta 
verificarea să se facă prin 
intervenții de orientare și 
de dezbatere venite din 
afara autorului, adică din 
partea revistelor însăși, a 
criticii de specialitate. O da
tă introdusă și încetățenită 
această metodă de lucru și 
creată o concepție nouă în 
spiritul debutanților, armo
nizarea activității celor trei 
factori primordiali ai vieții 
literare — autor, revistă, 
editor — va putea imprima 
— și este de așteptat acest 
lucru — un sporit avînt 
creației artistice actuale.

>
i

***
****L

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Noul angajat : VICTORIA • — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Frații Saroyan î .CENTRAL — 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Monștrii : REPUBLICA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,15.
• Ciclul : Mari succese de odini
oară : GRADINA CAPITOL - 
20; 22{
• Tiffany memorandum s SALA 
PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete — 3428), LUCEAFĂRUL - 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19;
21, GRADINA DOINA — 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Străinii î LUMINA — 9—16,19 
în continuare; 18,30; 20,45.
• Program de filme documentare 
românești : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Program pentru copii : DOI
NA — 10.
• Afurisitul de bunic : DOINA
— 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Cartouche : CINEMATECA
(sala Union) : — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. 21.
• Jandarmul se însoară 
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
NELE ROMANE — 20,30.
• Petrecerea : EXCELSIOR
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11: 16; 18,15; 20,30.
• Argoman superdiabolicul : GRI- 
VITA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la 
grădină — 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15, la grădină — 20,15.
• Omul pe care-1 iubesc : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 17,30; 
19. •
• Sub semnul lui Monte Cristo 1 
BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină
— 20,15, VOLGA — 16; 18,T5; 20,30.
• Freddy și cîntecul preriei I 
DACIA — 8.45—20,30 în continuare.
• Această femeie : BUCEGI — 10;
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 11; 14,30; 17,15; 20,
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Pan Wolodyjowskî : FLOREAS- 
CA — 15,30: 19. ARTA — 16, la 
grădină — 20.
• Omul care nu poate fi acuzat 
UNIREA — 20,30.
• Misteriosul X din Cosmos 
GRĂDINA UNIREA — 15,30; 18.
• Joc dublu în serviciul secret

• Marile vacanțe : VIITORUL — 
15,30; 18, GRADINA RAHOVA — 
20,15.
• Cel 1 000 de ochi al doctorului
Mabuse : MOȘILOR - ------- "*
• Jocul care ucide :
— 15.30; 18; 20,15.
• Warlock : MUNCA — 16; 18; 20.
• Ferestrele timpului : COSMOS
- 15,30; 18; 20.15.
• Marele semn albastru : FLA
CĂRA — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
FLACARA — 18; 20,15.
4» Stăpîn pe situație : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Anicika : RAHOVA — 15,30; 18.
$ Un cuib de nobili : PRO
GRESUL — 15,30; 18.
• Dreptul de a te naște : GRA
DINA PROGRESUL PARC — 20,15.

teatre
O Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Buzana
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" : Sonatul Lunii — 20.

FERO- 
18,15; 
13,30; 
-- 9;
ARE-

t

9;

DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Crăciun cu Elisabeta : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.15.
• My fair lady : CIULEȘTI - 
15,30; 19.
• Prieteni fără grai : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Primul an de căsnicie : PACEA 
— 16; 18; 20.
• Cei cinci din cer : CRÎNGAȘI
- 15,30; 18; 20,15.
• Departe în Apus : VIITORUL
- 20.30.

18,00 Microavanpremiera. 18,05 
Dialog cu sala. Emisiune pentru 
tineret : Ce vreți să știți despre 
calificarea la locul de muncă? 
18,35 Studioul artistului amator : 
Film. Vă prezentăm cineclubul 
C.F.R. Timișoara ; Estradă. Mu
zică ușoară și cuplete satirice și 
umoristice în interpretarea or
chestrei, soliștilor și membrilor 
formației de estradă a Clubului 
sindicatelor sanitare din Bucu
rești. 19,20 „1001 de seri" — emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Seară de 
teatru : „Luceafărul" de Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea. Interpre
tează un colectiv al Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra". Distri
buția : Petre Gheorghiu, Jean 
Reder, Mircea Bașt.a, Nae Ștefă- 
nescu, Mircea Corbu, Mircea Co- 
jan, Misail Chiriță, Gheorghe 
Oprina, Dorin Dron, Emil Reise- 
nauer, Mihai Badiu, Petrică Va- 
silescu, Mihai Mereuță, Florian 
Pitiș, Ion Besoiu, Aurel Cioranu, 
Dumitru Onofrei, Vasile Boghiță, 
Geta Mărutză, lea Matache, Lu
cia Mara, Doina Mavrodin, Au
rora Sotropa. Regia : Ion Cojar. 
21,40 Acvanautlcă — Emisiune de 
ing. D. Cucu. 22,10 Anunțuri — 
publicitate. 22,20 Studio dans TV : 
Muzică de George Gershwin, Ar
tie Shaw. Duke Ellington, Rod
gers-Hart.
Massini, Cristina Hammel, Dorina 
Fleșeriu, Cristina Pora, Ion Tu- 
gearu, Francisc Valkay, Gheorghe 
Căcluleanu, Ion Alexe, Ovidiu 
Vîlcu, Adrian Gheorghiu. 22,50 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în
chiderea emisiunii.

Dansează : Valentina
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Un secol de la nașterea 
matematicianului 

SIMION 

SANIELEVICI

prof. dr. docent A. HALANAY

Simion Sanielevici aparține acelui 
grup de matematicieni români — cu- 
prinzînd figuri ca Gheorghe Țițeica, 
Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, 
Alexandru Myller, Anton Davidoglu, 
Simion Stoilov — care au avut o con
tribuție hotărîtoare la cristalizarea 
nivelului înalt al învățămîntului nos
tru matematic superior. Sensibil la 
cerințele dezvoltării matematicii și 
ale științei în general, ei au creat 
climatul în care, pe baza condițiilor 
favorabile de după eliberare, a în
florit școala matematică românească 
actuală. Simion Sanielevici este pri
mul din acest grup al cărui centenar 
11 aniversăm (printr-un accident ca
lendaristic, am putea spune, pentru 
că activitatea sa științifică și didac
tică încene mai tîrziu decît a celor
lalți), prilejuindu-ne astfel o privire 
asupra unei perioade pline de semni
ficație din istoria ’nvătămîntului nos
tru matematic.

Născut la Botoșani. Ia 4 august 1370. 
a urmat studiile de bază în tară : în 
1889 a absolvit liceul August Trebo- 
niu Laurian din Botoșani, far în 1893 
a devenit licențiat în matematici al 
Universității din București. Urmează 
o nerioadă de studii la Paris. înche
iată cu susținerea în 1909 a tezei de 
doctorat, după ce cu doi ani mal 
înainte își trecuse din nou. Ia Sorbona. 
licența în matematici. Teza sa de doc
torat se referă la o problemă asemă
nătoare cu cea din teza susținută tot 
la Paris, cu anroane 10 ani înainte, 
de Anton Davidoglu șl în ea se folo
sesc metodele teoriei ecuațiilor inte
grale. întors în țară. în virată de 
nnroane 40 de ani, Sanielevici 
îri începe activitatea ca profe
sor de liceu, la S°țpinarul pe- 
dnangte universitar d;n București 
(1909—19191 și 1a liceul Matei 
Basarab (1911—1911). nP la 1 octom
brie 1911. a trecut Ja Universitatea din 
București. în calitate de conferențiar 
provizoriu nontru analiza matematică, 
fiind definitivat abia în 1919.

Am insistat asupra acestor date 
pentru că ele ne permit să intuim 
condițiile din acea perioadă, greută
țile care împiedicau deplina afirmare 
a unor oameni t.aîentati, cu înaltă 
calificare. Adevărata carieră univer
sitară a lui Simiop Sanielevici începe 
abia la 50 de ani, o dată cu numirea

sa, la începutul anului 1920, ca pro
fesor titular la Universitatea din Iași. 
Este meritul lui Alexandru Myller 
de a fi creat la Iași un învățămînt 
matematic modem și o școală 
de cercetare, prin atragerea l in 
corpul profesoral a unor matemati
cieni valoroși și prin orientarea dată 
„Seminarului matematic", a cărui a- 
niversare de 60 de ani va fi mar
cată în această lună printr-o sesiune 
științifică jubiliară.

Sanielevici a profesat la Iași a- 
proape 20 de anî, pînă la pensionarea 
sa în anul 1938, desfășurînd o activi
tate didactică multilaterală : între 
1921 șl 1929 (cind era titular la această 
catedră) a suplinit catedra de meca
nică rațională, în 1930 — conferința 
de algebră superioară și teoria nu
merelor, în 1932 — catedra de geo
metrie descriptivă și proiectivă. în
tre 1933 și 1936 — catedra de calcul 
diferențial și integral. Această poli
valență se reflectă și în opera sa 
științifică, în care, alături de concre
tizarea unor preocupări mai vechi, 
manifestate încă din teza de doctorat 
și amplificate de-a lungul anilor, se 
întîlnesc lucrări de geometrie, alge
bră și teoria numerelor. Merită să 
menționăm aici și excelentul său curs 
de mecanică rațională. în două vo
lume, apărut în 1929 și 1931. Devenit 
membru al Academiei in 1948. Simion 
Sanielevici își reia activitatea știin
țifică ; aproximativ o treime din,lu
crările sale apar între 1949 si ' 366 
(in jurul virstei de 80 de ani), ram 
tot atît cît a publicat în anii de pro
fesorat la Iași.

Simion Sanielevici a fost un om de 
o mare cultură nu numai în mate
matică sau în fizică, ci și în științele 
umaniste, eu susținute preocupări li
terare și filozofice. în vremea noas
tră de puternică specializare, este 
deosebit de util să ne amintim exem
plul unor asemenea înaintași, să ne 
gîndim că orizontul larg, varietatea 
preocupărilor, prezența în actualitatea 
culturală reprezintă component» e- 
sențiale ale unei adevărate activități 
universitare.

Aniversînd centenarul nașterii li< 
Simion Sanielevici, școala matematica 
românească de astăzi evocă — cu a- 
dincă recunoștință — pe marii pro
fesori care i-au pus și consolidat te
meliile.

„NOUL ANGAJAT"

Producție a studiourilor poloneze. Scenariul și regia : Jerzy Ziernik. Interpretează : 
Damian Damiecki, Bogdan Baer, Krystyna Bylczynski

UCENICIE 
LA LOCUL 
DE MUNCĂ
întreprinderea de nasturi si 

mase plastice-București ( 
sediul în cartierul Drumul Ta- 
berei-Ghencea) angajează ti
neri absolvenți ai școlii gene
rale de 8 ani pentru UCENI
CIE LA LOCUL DE MUNCA 
în meseria de operator mase 
plastice. Se primesc numai 
băieți în vîrstă de 16—18 ani 
cu domiciliul în București, în 

- comunele subordonate sau la 
o distanță de pînă la 50 km de 
municipiul București. De ase
menea, se angajează: norma- 
tori S.D.V.-uri, strungari, ma
trițe», strungari caruseliști, 
rectificatori, rabotor'i.

(Urmare din pag. I)
la primul carnaval al actualului se
zon estival. 1 200 „măști" întrețin ve
selia și exuberanța. Bachus invită la 
petrecere. Oaspeților li se ser
vesc specialități culinare loca
le, renumitul vin de Murfatlar, 
piersici, struguri și pepeni de Dobro- 
gea. Poate că ar fi cazul să amintim 
•că in cele șase zile ale „Serbărilor 
mării", la Constanța s-au vindut nu 
mai puțin de 600 000 mititei și cirnați, 
900 000 sticle de bere, 7 000 kilograme 
produse de cofetărie șl simigerie, 
peste opt vagoane fructe și pepeni.

— „Este o seară de neuitat pentru 
mine — ne spunea Gheorghe Duca, 
tehnician din’ Ploiești, aflat in conce
diu la Constanța. Nota 10 organizato
rilor „Serbărilor mării" !

■—„Totul este superb — ne declara, 
in seara debutului acestor serbări, 
dl. Ludwig Martin, turist din Ham
burg (R.F.G.).- Am cunoscut astăzi 
nu numai căldura soarelui de la Ma
maia, dar și ospitalitatea și tempera
mentul fierbinte al românilor. Doresc 
să mai revin la o astfel de mare pe
trecere pe litoral. Voi povesti despre 
toate acestea prietenilor de acasă".

Am reținut din agenda organizato
rilor : zilnic, în toate stațiunile de pe 
litoral, 3 500 artiști amatori și profe
sioniști, cu o figurație în proporție de 
masă, au prezentat spectacole în aer 
liber în fața a peste 90 000 localnici si 
turiști. Dintre acestea, se distinge, 
fără îndoială, premiera spectacolului 
antic „Medeea", realizare a Teatrului 
din Constanța.

— „Am asistat — ne declara după 
premieră dl. Jean Bernard, profesor 
din Lyon, aflat in vacanță pe litoral 
— la un grandios spectacol antic. 
Montarea, lumina, sincronizarea per
fectă sint elementele unei fericite co
municări cu spectatorul, chiar atunci 
cind acesta nu cunoaște decit foarte 
puțin limba română".

— „Este, după părerea mea. — ne 
spunea arheologul Adrian llădulescu 
din Constanța, un spectacol inedit, 
care, in afara succesului artistic, de
monstrează imensele rezerve ale tea
trului pentru punerea in valoare a te

zaurului monumentelor artistice loca
le".

Dar spectacolul cu „Medeea", reluat 
de două ori in serile „Serbărilor mă
rii", nu este un succes singular. S-au 
bucurat de o largă participare mon
tajul literar muzical-coregrafic „Oma
giul mării", care a avut loc in fața 
statuii lui Mihai- Eminescu, precum 
și spectacolele susținute de citeva 
sute de artiști amatori și profesio
niști din Constanța.

Zilnic, in cadrul festivalului națio
nal de folclor, la Eforie, Mamaia, 
Mangalia și Techirghiol s-au prezen
tat spectacole care au întregit amplul 
program al „Serbărilor mării". Tot a- 
cum, a avut loc in Sala sporturilor 
din Constanța finala festivalului ju
dețean al cintecului și dansului „Con
stanța ’70". Despre reușita acestor 
spectacole folclorice am reținut a- 
precierea dl. Friederich Herder, tu
rist din R.F.G.

„In zece zile de cind sint la Ma
maia, am văzut patru spectacole de 
folclor din diferite ținuturi ale Româ
niei. M-au uimit melodia și ritmul 
cintecului și dansului, ca și costuma
ția artiștilor populari. Am fotogra
fiat mult. Imaginile îmi vor reîmpros
păta mai tîrziu cele mai frumoase 
amintiri".

Se cuvine să amintim și alte mani
festări la fel de atractive din pro
gramul „Serbărilor mării" ; simpozi
oane pe teme marine, seară memoria
ls'Ovidiu, intilniri cu scriitori și oa
meni de știință care au creat opere 
închinate mării, gală de filme artis
tice și documentare, concursuri de 
iahting pe lacul Siutghiol de la Ma
maia, serbări cîmpenești, „serile 
Bachus", balul mascat de la Cazino și, 
in sfirșit, amplele manifestări prile
juite de sărbătorirea Zilei marinei de 
la Mangalia și Constanța.

Duminică noaptea, tîrziu, o dată cu 
carnavalul care a avut loc pe stră
zile centrale ale Constanței, sub ce
rul luminat feeric de jerbele de arti
ficii, s-a consumat ultima filă din 
calendarul „Serbărilor mării", mani
festare cultural-artistică inedită, pe 
deplin reușită, care a dat un plus de 
farmec vacanței pe litoral.

Alcătuirea și realizarea unui sis
tem teatral de mare eficiență educa
tivă sînt posibile și prin adoptarea 
unei judicioase poziții față de tur
neele teatrale, prin stabilirea unor 
principii ferme, riguroase ale așa-zi- 
sului REPERTORIU DE TURNEU.

Consider că abordarea unei aseme
nea teme este extrem de utilă în 
momentul de față ; nu numai pen
tru că ne găsim în plin sezon estival, 
gazdă ideală pentru turneele artisti
ce, ci și pentru că ne aflăm în con
textul unei realități social-politice și 
culturale care ne obligă să revizuim 
fundamental optica privind spectaco
lul de turneu și să definim mai cu
prinzător acest concept care. deo
camdată, este deschis unei structuri 
fixe : divertismentul. Teatrele pre
gătesc spectacole „speciale" pentru 
turneu — comedii cu decor simplu 
și distribuție minimală — iar publi
cul din localitățile fără un teatru 
stabil este nevoit să accepte aceas
tă soluție comodă.

Se practică, de fapt, în atari si
tuații vechiul sistem din vremurile 
trupelor particulare. Situație deter
minată evident, pe atunci, și de mi
cile, insalubrele săli improvizate. Dar 
vechile tîrguri de odinioară au deve
nit orașe puternic dezvoltate econo
mic, cu o populație densă, în care se 
află un public dornic să vizioneze nu 
numai spectacole de divertisment ei 
și tragedia greacă, teatrul clasic, 
drama contemporană. Au fost con
struite săli de spectacole spațioase, 
cu o scenotehnică modernă. Și totuși, 
publicului de la Roman, Focșani, Ad- 
jud, Tg. Neamț, Moinești, orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — pentru a 
mă referi numai la Moldova, a cărei 
situație concretă o cunosc mai bine 
— 1 se propun numai comedii, vode
viluri și farse : „Necunoscuta și cel 
patru cavaleri", „Hotel pentru ne
buni", „Săraeu’ Gică", „Nuntă Ia te
leviziune", „Bărbatul infidel sau... 
viceversa", „Gloria" etc., etc.

Cum se explică această situație ? 
O primă cauză ar fi aceea că toți 
cei care organizează turneele teatra
le se gîndesc numai Ia aspectul lor 
pecuniar, pornind de la premisa că 
oricum, la o farsă, comedie sau vo
devil publicul va fi mai numeros dt- 
cît la o dramă. Dîndu-se gir acestui 
raționament evident fals, de ani de

zile tinerelor generații de spectatori 
— care însumează milioane — li se 
propun spectacole mediocre.

Că nu este așa. că publicul apre
ciază în primul rînd calitatea și nu 
genul spectacolului este lesne de 
demonstrat. Inițiative valoroase răs
plătite — extrem de convingător — 
cu succes de public constituie argu
mente de luat in seamă. Recent Tea
trul Național „I. L. Caragiale" din 
București a omagiat pe artistul po
porului Costache Antoniu organizînd

na] din Craiova, prezcntînd publi
cului din Moldova „Regele tear", 
„Henrie al patrulea" și „Menestrel 
la curțile dorului", a dat dovada li
nei înțelegeri exacte a ceea ce în
seamnă repertoriul de turneu.

Dar, dacă facem suma unei sta
giuni întregi, totalul ne indică o pre
zență nesatisfăcătoare a unor aseme
nea spectacole. Naționalul bucureș- 
tean, a cărui inițiativă am apreciat-o 
mai sus, de ani de zile absentează de 
pe scena turneelor cu marile sale

Semne de întrebare ne-au provocat 
și Teatrul Național „Vasile Alecsan- 
dri“ din Iași care în stagiunile pre
cedente obișnuise publicul cu spec
tacolele ca „Lungul drum al zilei 
către noapte" sau „Din jale se în
trupează Electra". Prima scenă a 
Moldovei a pus in circulație în acest 
an farsa „Nuntă la televiziune" — un 
„exemplu" de mediocritate artistică.

în prezent, de destinul turneelor 
teatrale se ocupă O.S.T.A, (care nu 
face altceva decit să evite coinciden-

DE CE ABUNDĂ „COMEDIOARELE" 
IN REPERTORIUL DE TURNEU ?

Citeva sugestii pentru înlăturarea unei optici false
un turneu cu spectacolul „O scrisoa
re pierdută". Evenimentul este demn 
de toată lauda. Prezentarea unei 
distribuții prestigioase in fața unui 
public care așteaptă de multă vreme 
un asemenea prilej, fericirea pe care 
au avut-o unii ca primul contact cu 
luminile rampei să se producă in
tr-un asemenea moment, se înscrie 
ca o bună inițiativă a primei noas
tre scene.

Și Teatrul tineretului din P 
Neamț și-a dovedit considerația față 
de publicul din localitățile itinera
te. Alternativ, în decursul stagiunii, 
au fost prezentate spectacole de va
loare ca : „Britannicus" de Racine 
„Paharul cu apă" de E, Scribe, „Al 
patrulea anotimp" de Horia Lovi- 
nescu, „Geamandura" de Tudor Mu- 
șatescu ș.a. Nici un fel de prejudeca
tă ; toate spectacolele de la sediu au 
căpătat accesibilitate și la publicul de 
turneu. De asemenea, Teatrul Națio-

reaiizări artistice. De ce am lăsa, de 
pildă, impresia publicului care se 
întilnește întimplător cu Teatrul Na
țional din București că „Mașina de 
scris" (cu care se fac turnee repe
tate) este cartea de vizită ? I

Se știe că Teatrul de operetă din 
București se deplasează destul de rar 
in țară, deși genul este toarte îndră
git de public, iar marea majoritate 
a orașelor mari nu au asemenea co
lective. E lesne de înțeles că un tur
neu în orașul Bacău, unde există o 
scenă bine utilată, o sală spa'ioasă, 
și un public receptiv a fost așteptat 
eu interes. Din păcate, in spectaco
lele „Secretul lui Marco Polo" și ih 
„Prințesa circului" n-au cîntat in- 
terpreții din distribuția titulară. Fi
ind primul turneu al Teatrului de o- 
perfetă într-un oraș ca Bacău, cred 
că se cuvenea mai multă solicitudi
ne. față de un public generos cu a- 
plauzele.

ța unor reprezentații, fără să fie 
preocupată de echilibrul valoric ai 
repertoriului) și, intr-o oarecare mă
sură Direcția teatrelor din C.S.C.A. 
Iar O.S.T.A. nu de puține ori pune 
publicul in situații paradoxale : pe
rioade cind In timpul, unei săptămîni 
se prezintă cinci, șase spectacole, [ar 
in alte cazuri, luni de zile cînd nu 
se joacă aproape nimic.

în fața acestei situații sîntem da
tori să ne întrebăm ce s-ar puTea 
întreprinde în mod concret pentru 
determinarea unei poziții mai rea
liste a teatrelor în ce privește tur
neele artistice. Ținind seama de ma
rile transformări economice și cul
turale care s-au produs în ultimele 
.decenii în țara noastră, precum și 
de faptul că teatrul s-a dovedit. în 
timp, una dintre artele mult îndră
gite de public, consider că progra
mul turneelor teatrale trebuie să 
capete în liniile sale principale o 
coordonare determinată in primul

rînd de complexele deziderate ale 
spectatorilor.

Pentru aceasta este însă absolut 
necesar ca rolul Direcției de specia
litate din C.S.C.A. să devină precum
pănitor, hotărîtor. Utilă ni s-ar 
părea soluția ca teatrele să 
propună o serie de titluri posibile din 
repertoriul curent, precum și datele 
cînd pot efectua deplasările, iar co
mitetele locale de cultură și artă 
să-și exprimș opțiunile alegind cele 
mai reprezentative premiere din 
cele peste 250 ale stagiunii, pe care 
le pot oferi teatrele din țară.

O coordonare zonală a spectacole
lor de turneu, corelarea producțiilor 
realizate de teatrele din Moldova, 
spre exemplu, cu cele din restul 
țării, dispuse să se întâlnească cu 
publicul din această regiune, exigenta 
selecție a factorilor looali ar putea 
îmbunătăți considerabil situația ac
tuală.

Dar aplicarea unor asemenea pro
iecte nu este posibilă decît în urma 
unei activități de perspectivă a insti
tuțiilor de spectacole și a Direcției 
teatrelor. Se știe că V. I. Popa reu
șise, prin programul deplasărilor în 
provincie, să aibă ca nremisă alcătui
rea repertoriului pe cinci ani. Și în ce 
condiții vitrege lucra temerarul om 
de teatru pe care-1 preocupa atît de 
mult formarea publicului nou !...

Dat:ă publicul din orașele fără tea
tre ar cunoaște de la începutul sta
giunii repertoriul și datele cînd au 
ioc reprezentațiile am credința că ar 
accepta sistemul abonamentelor, mo
dalitate eficientă și civilizată. în mo
mentul cînd teatrele din Iași, Bacău, 
Botoșani, Bîrlad, Piatra Neamț, ca 
să limitez iarăși enumerarea doar la 
zona Moldovei, vor itinera spre Ro
man, Adjud sau oricare alt oraș al 
țării cele mai bune spectacole, publi
cul din aceste localități va fi bene
ficiarul unor veritabile evenimente 
artistice, iar actul de educație cetă
țenească și estetică pe care este 
chemat a-1 împlini, teatrul va cu
noaște o afirmare plenară. Să nu se 
uite, totodată, că publicul tînăr din 
aceste orașe înseamnă, de fapt, pu
blicul viitoarelor decenii teatrale care 
va trebui să înțeleagă și să accepte 
ipotezele novatoare... de la sediu. Iar 
pregătirea sa artistică se realizează 
in timp, printr-o constantă și avizată 
preocupare a tuturor factorilor res
ponsabili.

G.orge GENOIU
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Plecarea delegației guvernamentale Cronica zilei

a 11 P. 0. Coreene
Luni dimineața a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Zăng Zun Thek, 
m'embru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri ăl R.P.D. Coreene, care a 
participat la tratativele privind dez
voltarea relațiilor economice și teh
nico-științifice cu 
tă România.

La plecare, pe 
oaspeții au fost

Republica Socialis-
aeroportul 

conduși
Otopeni, 
de Iosif

Banc, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Grigore Bârgăoa- 
nu, vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și co
operare economică și tehnică, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Kang lăng Săp, 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București,. și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

0 delegație de activiști ai P. C. R
R. P. Ungară

Luni a sosit în Capitală dl. dr. Ho
race King, președintele Camerei Co
munelor a parlamentului britanic, cu 
soția, care, la invitația Biroului Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, va face o vizită 
în tara noastră. Oaspetele este însoții 
de dl. Noel Eduard Short, secretar aJ 
președintelui.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

președintele Camerei Comunelor a 
fost întîmpinat de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, cu 
soția, de George Bărănescu și Mircea 
Rebreanu, deputați în M.A.N.

A fost prezent John Walsh, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București.

(Agerpres)

întrevedere cu președintele Marii Adunări Naționale

Luni după-amiază a plecat la Bu
dapesta o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Andrei 
Cervencovici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
va face o vizită de schimb de expe
riență în R.P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară
șul Ion Savu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Sandor Argyelan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Ungare la București.

tn cursul după-amiezii zilei de luni, 
la Palatul M.Â.N., președintele Ca
merei Comunelor a parlamentului 
britanic, dl. dr. Horace King, a avut 
o întrevedere cu Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

La întîlnire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat parte 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, vicepreședinte al Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie-

tenie România — Marea Britârne 
Mircea Rebreanu, deputat în M.A.N.

A participat, de asemenea, dl. Noel 
Eduard Short, secretar al președin
telui Camerei Comunelor.

*
Seara, președintele Marii Adunări 

Naționale a oferit o masă în onoarea 
președintelui Camerei Comunelor a 
parlamentului britanic.

(Agerpres)

Tovarășul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumire din partea 
tovarășului Hă Dam, ca răspuns la 
felicitările transmise cu prilejul nu
mirii acestuia în funcția de ministru 
al afacerilor externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene.

★
La Invitația Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport din 
Republica Socialistă România, ieri 
a sosit la București o delegație a 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., condusă de S. P. 
Pavlov, președintele comitetului. La 
sosire, pe aeroportul internațional 
Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați 
de tov. Anghel Alexe, președintele 
C.N.EJ.S. A fost de față I. S. Ilin, 
ministrul consilier al Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

★
Sub egida Societății de științe geo

grafice, luni au început la Oradea 
lucrările unui simpozion intitulat 
„Geografia cimpiilor”, la care parti
cipă cadre de specialitate din întrea
ga țară.

In cursul zilei de marți, simpozio
nul va avea loc la Timișoara, iar la 
5 și 6 august — la Craiova.

Comunicările prezentate cu acest 
prilej abordează probleme privind 
cîmpiile Banatului și Olteniei, precum 
și aspecte geomorfologice ale cimpii
lor Bărăganului, Caracalului și ale 
altor zone de șes.

JAgerpres)
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XTLETISM
Iii

Succese ale elevilor români la olimpiadele

O prietenie cu vechi
tradiții istorice

La 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

dintre România și Cehoslovacia

Disputate în șase orașe europene, 
semifinalele „Cupei Europei” la a- 
tletism pe echipe au desemnat urmă
toarele finaliste : feminin : (finala 
este programată la Budapesta in 
ziua de 22 august) : U.R.S.S., Polo
nia, R. D. Germană, Anglia, R. F. a 
Germaniei și Ungaria ; masculin (fi
nala se va desfășura în zilele de 29 
și 30 august la Stockholm) : U.R.S.S., 
Franța, R. D. Germană, Polonia, 
R. F. a Germaniei și Italia.

In grupa feminină de la Berlin au 
fost înregistrate o serie de perfor
manțe remarcabile. Astfel, sprintera 
Renatte Meisner (R. D. Germană) a 
egalat recordul mondial în proba de 
100 m cu timpul de 11” și a realizat 
pe distanța de 200 m timpul de 
22’7/10. Compatrioata sa Ritta Jahns a 
fost cronometrată în proba de 100 m 
garduri în 13”l/10. Cunoscuta record
mană Ritta Schmidt a cîștigat proba

zx

de 
de

în concursul feminin de la Herford 
(R. F. a Germaniei), cele mai bune 
performanțe au fost realizate de 
Hrepevnik (Iugoslavia) — 1,82 m Ia 
săritura în înălțime — și Hristova (Bul
garia) — 17,37 m în proba de arun
care a greutății.

Iată și citeva dintre cele mai bune 
performanțe obținute în grupele se
mifinale masculine : la Helsinki : 
100 m plat — Novosz (Polonia) 10” 
2/10 ; greutate — Briesenick (R. D. 
Germană) 20,36 m ; prăjină — Nord- 
wig (R. D. Germană) 5,35 
Bruch (Suedia) 62,76 m ; 
Szordikowski (Polonia) 
suliță — Stolle (R. D. 
87,50 m ; la Sarajevo :
Schwartz (R. F. a Germaniei) 7,82 m; 
3 000 m obstacole — Jelev (Bulgaria) 
8’29”4/10.

săritură în înălțime cu rezultatul 
1,82 m.

de Christoph Hoehne (R. D. Germa
nă), care a parcurs 50 km în 
4h06’10”8/10. Pe locul doi s-a clasat 
Soldatenko (U.R.S.S.) — 4h09’59”6/10, 
iar ldcul III a fost ocupat de Saelzer 
(R. D. Germană) 4hl0’51”. Concu- 
renții români au ocupat următoarele 
locuri : I. Găsitu (locul 9 în 4h38’), 
C. Staicu (locul 11, în 4h43'23”) și 
I. Urse (locul 19 în 4h53’48”). Pe 
echipe, victoria a revenit formației 
R. D. Germane, urmată de U.R.S.S., 
Cehoslovacia, România, Cehoslova
cia (B), Bulgaria, Elveția. La startul 
cursei au fost 
tivi.

prezenți 54 de spor-

se desfășoară finala 
la tenis (competiție

m ; disc — 
1 500 m — 
3’40” 2/10 ; 
Germană) 

lungime —

In citeva rînduri
!

• In cadrul „Regatei Snagov” la 
canotaj academic, sportivii români au 
terminat învingători în trei probe : 
2 fără cîrmaci (Francisc Papp — 
Ilie Oanță), 2 plus 1 (Tudor Ștefan, 
Petre Ceapura și Ladislau Lavren- 
schi) și patru fără cîrmaci (Tarasov, 
Mol'' iveânu, Ivanov și Tușa).

situat sovieticul Polupanov, .pe locul
9, la 14’ 39" de învingător.

din 
te- •

a 
Cliff

• Proba de simplu bărbați 
cadrul turneului internațional de 
nis de la Indianapolis (Indiana) 
fost cîștigată de americanul 
Richey, care l-a învins în finală cu 
6—2, 10—8, 3—6, 6—1 pe compatrio
tul său Stan Smith. La simplu femi
nin, tenismana americană Linda 
Tuero a întrecut-o cu 7—5, 6—1 pe 
Gail Chanfreau (Franța). Proba de 
dublu bărbați a revenit cuplului 
Ashe-Graebner (S.U.A.), care a dispus 
în finală cu 6—2, '6—4, 6—4 de 
rechea română Ilie Năstase — 
Tiriac.

• Turul ciclist al Poloniei (12
pe) a revenit tînărului rutier polo
nez Jan Stachura, urmat de com
patriotul său Polewiak — (la 3’50’’). 
De altfel, primele opt locuri în cla
samentul general individual au fost 
ocupate de cicliști polonezi. Dintre 
con-curenții străini, cel mai bine s-a

• Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat la Alușta (Crimeea), 
sportivul sovietic Aleksandr Kidiaev 
a stabilit un nou record mondial la 
categoria grea (stilul „împins”) cu 
performanța de 183,500 kg. Vechiul 
record mondial (182 kg) aparținea 
compatriotului său Serghei Polto- 
rațki.

• La Vichy 
„Cupei Galea” 
rezervată jucătorilor sub 21 de ani). 
După prima zi, echipa Spaniei se 
află la egalitate (1—1) cu selecționata 
Cehoslovaciei. Antonio Munoz l-a 
învins cu 5—7, 6—4, 6—4ț 6—2 pe Jan 
Pisecky, iar Jiri Hrbec a dispus cu 
6—3, 6—2, 6—0 de Alberto Riba. în 
meciul pentru locurile 3—4 dintre 
echipele Italiei și Franței, scorul 
este de asemenea egal : 1—1.

• In campionatul mondial de pen
tatlon modern (întrecerile au loc în 
localitatea vest-germană Warendorf), 
după două probe conduce Robert 
B^pk (S.U.A.) cu 2 077 puncte, urmat 
de Kelemen (Ungaria) — 2 053 punc
te, Onișcenko ('_’___ _ _
puncte, Bako 7'-=—1
puncte etc. în clasamentul pe echipe, 
primul tec este deținut de Ungaria 
cu 6 009 puncte, secundată de Sue
dia — 5 569 puncte, U.R.S.S. — 
5 558 puncte, Finlanda — 5 367 puncte 
etc. în proba de scrimă, americanul 
Beck și maghiarul Balczo s-au clasat, 
la egalitate, pe primul loc (1022 
puncte fiecare).

La olimpiadele internaționale de 
matematică, fizică și chimie, care s-au 
desfășurat în această vacanță la Bu
dapesta și Moscova, elevii români au 
obținut succese remarcabile. Din cei 
opt participanți la întrecerea tineri
lor matematicieni, șapte au obținut 
premii. Aceștia sînt : Barbu Bercea- 
nu, Dan Cătălin-Ștefănescu și Dan 
Schwartz, din București, Radu Nico- 
lae-Gologan, din Brașov, Dragoș Po
pescu, din Giurgiu, Alexandru Dinca, 
din Constanța, și Vasile Radu, din 
Brăila. La Olimpiada de fizică, repre
zentanții elevilor români s-au dovedit

în evident progres, trei dintre ei : 
Florian Turțudan, din Ploiești, Octa
vian Sima, din Turda, și Dragoș Fă- 
lie, din București, cucerind premii în 
confruntarea cu colegii din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și U.R.S.S.

Și la Olimpiada de chimie, elevii 
Valentin Mîrșu, din Constanța, loan 
Lihet, din Cîmpulung Moldovenesc, 
Nicolae Mitrea, din Sibiu, și Augus
tin Ioanițescu, din Pitești — care au 
alcătuit prima echipă a țării noastre 
participantă la această competiție — 
au primit „Distincția de onoare”.

(Agerpres)

pe- 
Ion
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• „Marele premiu al Finlandei” la 
motociclism, competiție contind pen
tru campionatul mondial, s-a desfă
șurat la Imatra. La clasa 125 cmc, 
pe primul loc s-a situat englezul 
Dave Simonds (pe „Kawasaki”). în
trecerea rezervată motocicletelor de 
la clasa 350 cmc s-a încheiat cu vic
toria cunoscutului campion italian 
Giacomo Agostini, care a concurat 
pe o motocicletă „M. V. Agusta”. în 
clasamentele campionatului mondial 
conduc Dieter Braun (R. D. Germa
nă) cu 84 puncte (la clasa 125 cmc) 
și Giacomo Agostini (Italia) cu 105 
puncte (la clasa 350 cmc).

• Cea de-a 38-a ediție a tradițio
nalei curse de marș de la Pode- 
brady (Cehoslovacia) a fost cîștigată

DIN NOU,

__ ) — 2 053 punc-
(U.R.S.S.) — 2 015
(Ungaria) — 1 962

• In localitatea Volomin (situată 
în apropierea Varșoviei) s-a disputat 
întilnirea amicală de lupte clasice 
dintre selecționatele de juniori ale 
Poloniei și României. Tinerii luptă
tori români au terminat învingători 
cu scorul de 7—3.

• Cursa automobilistică interna
țională (formula 2) desfășurată pe 
circuitul de la Niirburgring (R. F. a 
Germaniei) s-a încheiat cu victoria 
elvețianului Xavier Perrot, care, la 
volanul unei mașini „March-Ford”, a 
realizat o medie orară de 158,900 km. 
Pe locul doi s-a clasat, în mod sur
prinzător, sportiva vest-germană 
Hannelore Werner (pe „March-Ford”), 
urmată de englezul Walker, irlande
zul Cullen, englezul Birell etc.

ÎN CĂMINUL PROPRIU!
(Urmare din pag. I)
12 300 lei, mi-am procurat 4 000 cără
mizi, 40 saci cu ciment, cherestea și 
alte cele trebuitoare construcției. Mă 
uit la casă și nu-mi vine să cred. Mă 
uit la ea și mă simt parcă alt om. 
Și atunci, vă intreb pe dumneavoas
tră : cum aș putea să nu aduc cele 
mai vii, mai calde mulțumiri și gin- 
duri de recunoștință partidului, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija cu adevărat părintească 
pe care ne-o poartă pentru a ne 
reface căminele proprii,?

Pe strada 6 Martie, nr. 4, aceeași 
imagine. Noua casă cu două camere, 
bucătărie, cămară se apropie de aco
periș. întreaga familie a lui Liviu 
Nergheș lucrează. Pînă una-alta, lo
cuiesc cu toții într-un cort primit din 
străinătate. Mai întîi, Liviu Nergheș 
ne-a spus „cum a fost” in acele zile 
de cumplită încercare, de luptă apri
gă cu furia apelor :

— Din toată casa a rămas numai 
acoperișul. A căzut pe fundație ca 
o ciupercă. Treceau oamenii pe stra
dă și puneau mina la falcă :' „Săra
cul”. Acum trec și zic : „Uite la Ner
gheș, ce mai mindrețe de casă își 
face !“. Iar eu zic : „Dacă nu pri
meam ajutorul pe care l-am primit, 
era, intr-adevăr, vai de mine”.

— Și scrieți și la ziar, acolo, că 
mulțumim partidului și statului că 
au fost și sînt alături de noi — a 
intervenit soția sa, Saveta Nergheș. 
Spun asta din toată inima, ca mamă 
a doi copii, că. chiar în acele zile 
cumplite, am avut in conducerea 
țării un reazem de nădejde, că am 
simțit că n-o să fim duși de nevoi.

— Cînd inaugurați casa nouă ? — 
am întrebat.

— Peste vreo trei săptămîni.
Pe străzile Șiretului și lașilor, aco

lo unde apele au făcut ravagii, cetă-

țenii își construiesc noi case pro
prietate personală. Șantierele reface
rii se întind lanț, pe dreapta și pe 
stînga. Pensionarul Hie Fofeldea 
de pe strada Iașilor 57, a săpat funda
ția. Vecimil său, Iosif Schuster, s-a a- 
pucat și el de treabă. Și ca ei sînt 
mulți în Alba Iulia.

Cei care au avut casele situate în 
zonele cele mai expuse pericolului 
primesc terenuri pentru construcție 
pe Calea Moților, în partea de nord 
a orașului. Acolo a fost sistematiza
tă, în acest scop, o zonă împărțită

in parcele. Acolo iși vor construi ca
se noi : Gheorghe Vîrteiu, de pe stra
da Barbu Lăutaru, loan Dăbulean și 
Ion Munteanu, de pe strada Dacilor, 
Ioan Crișan, Maria Lupșa, Iosif Pan- 
cu și alții.

...Străvechea așezare Alba Iulia 
se află la ceasul fierbinte al recon
strucției, al întineririi. Mureșul a 
fost mai tare decit casele, dar nu și 
decît oamenii. înfrățiți la bine și la 
rău, conduși de partid, ei pășesc 
înainte, cu fruntea sus, cu îmbăr
bătare, cu optimism robust.

Spre Mediaș, convoaie
de materiale de construcții

Intr-un reportaj publicat în ziarul 
nostru in ziua de 25 mai scriam : 
„Din primele ore ale dimineții de 
ieri, 24 mai, Mediașul și alte locali
tăți situate de o parte și de alta a 
Tirnavei trăiesc din nou dramatice
le momente de acum citeva zile...” 
Scriam acum două luni despre noua 
inundație care lovise Mediașul, pen
tru a patra oară, in decurs de numai 
10 zile 1 Pagubele provocate de inun
dații Mediașului re cifrează la 120 
milioane lei. Aproape 100 imobile au 
fost distruse complet, iar restul pină 
la 1265 — avariate. Bunuri materiale 
de preț ale cetățenilor — mobilă, 
îmbrăcăminte, articole de uz casnic 
— au căzut pradă furiei apelor. Fa
milii întregi n-au reușit să salveze 
mai nimic.

Au trecut, de atunci, două luni. 
Organele locale au luat măsuri

pentru adăpostirea 
fără locuințe sau care 
folosi pentru o vreme 
parte din sinistrați au 
în cele trei blocuri cu 
mente date în folosință, 
amenajate imediat, în corturi, în 
școli. A apărut apoi hotărîrea . 
dului și guvernului privind ajuto
rarea populației sinistrate, pe 
căreia organele județene de „___
și de stat au trecut de îndată la 
ajutorarea sinistraților, pentru a-și 
reface cit mai repede locuințele pro
prietate personală.

— Pină în prezent — fără a pune 
la socoteală fondurile des'tinate pen
tru construirea suplimentară a 348 
apartamente noi — am inminat sinis
traților cocuri in valoare de pești 
14 300 000 lei pentru a-și construi sau 
reface căminele proprii distruse sau

NOU LA SOVATA

celor râmași 
nu puteau 
casele. O 

fost cazați 
140 aparta- 
în 7 barăci

parti-
baza 

partid

Pe cit de frumoasă, pe atît 
de renumită, stațiunea Sovata 
și-a sporit punctele de atrac
ție cu un han turistic, „Ursul 
negru”. Organizat și aprovizio
nat din abundență de unitățile 
cooperației de consum, noul 
han de la Sovata oferă posibi
lități de cazare și masă în

condiții de confort din cele 
mai bune, inclusiv pentru pe
trecerea concediului.

Construcția este realizată în 
stil arhitectonic local (piatră 
șlefuită și lemn aparent, aco
periș înalt), încadrîndu-se ar
monios în peisajul montan din 
vecinătate.

LA „HANUL ANCUȚEI"
Amenajat în fostul „Han al 

Ancuței”, devenit celebru prin 
pana măiastră a lui Mihail 
Sadoveanu, hanul de azi ree
ditează aidoma pe cel vechi : 
același stil al construcției, a- 
celași mobilier. Preparatele 
de bucătărie sînt pregătite 
după preferințele consumato
rului, dar e nelipsită vestita 
„tochitură moldovenească”,

declarat tovarășul 
prim-vicepreședinte 
popular municipal

avariate — ne-a 
Ionel Miclea, 
al Consiliului , . 
Mediaș. Situația nu este încă _ în
cheiată. Urmează să se mai inmîne- 
ze un număr de cecuri suplimen
tar unor sinistrați de pe străzile 
Plevnei, Petru Maior, Horia și Gh. 
Lazăr, ale căror imobile au suferit 
stricăciuni mai mari decit s-a apre
ciat la prima evaluare. S-au asigu
rat, de asemenea, repartiții de ma
teriale de construcții. Pînă 
s-au distribuit 1 200 tone
123 m.c. material lemnos, la care se 
vor adauga alți 400 m.c. ce urmeaza 
să se distribuie zilele acestea, peste 
400 000 cărămizi din cele 1 500 000 
prevăzute. Bineînțeles, la procurarea 
materialelor, sinistrații s-au bucurai 
de inlesniri. Numai la cimentul dis
tribuit pină in prezent diferența de 
preț se ridică la peste 600 000 lei. 
Ajutorul prompt dat de stat a făcut 
ca la peste 900 din cele 1 265 de imo
bile să se poată lucra din plin.

Vizităm cartierul Automecanica, 
cel mai greu lovit de ape. Aici, apa 
s-a ridicat la 2,5 m. Străbatem stră
zile Aurel Vlaicu, Trandafirilor, Pe
tru Maior. Nu există casă la a cărei 
refacere să nu se iucreze. Pretutin
deni se văd ușile și terestrele larg 
deschise, pentru ca pereții să se usu
ce cit mai repede. La unele imobile 
au fost scoase podeaua și parchetul, 
a fost dată jos tencuiala pină la ni
velul atins de ape.

Dar aspectul pe care 11 intilnești 
pretutindeni este cel specific de. șan
tier. La porți sau in curți nu vezi de
cît grăniezi de materiale de construc
ții : stive întregi de cărămizi, mate
rial lemnos, nisip etc. Pe strada Tran
dafirilor sau pe strada Petru Maior 
nu se poate trece cu mașina din cauza 
stivelor de materiale de construcții. 
Locuitorii cartierului ale căror case 
personale au fost dărimate iși fac 
altele din temelii, mai trainice. Alții 
fac numai consolidări sau reparații 
Acest cartier a devenit simbolul re
facerii, al hotărârii și dîrzeniei me- 
dieșenilor de a înlătura in timpul ce* 
mai scurt urmele dezastrului, de a 
face cartierul lor mai frumos. Sem
nificativă în acest sens este însăși 
denumirea pe care au dat-o, în ulti
ma vreme, cartierului „de cartier al 
refacerii”. De altfel, două treimi din 
sinistrații Mediașului locuiesc aici.

Pe tovarășul Romulus Luca, mește
șugar la cooperativa „Medieșeana”, 
l-am intîlnit în poarta imobilului,

acum 
ciment,

pahar de 
Unita- 
grija 

ampla- 
și dis- 

la

după care, un 
„Cotnar” e binevenit, 
tea, amenajată prin 
CENTROCOOP, este 
sată pe DN 2, km 351, 
pune de peste 150 locuri 
mese, 20 Ioduri de cazare în 
camere la etaj, precuhi și de 
peste 30 locuri în căsuțe 
camping.

lucrînd de zor la prepararea beto
nului. Din discuții aflăm că locuința 
sa a fost dărimată în întregime. Acum 
își ridică o altă casă, mai frumoasă. 
Construcția a ajuns la acoperiș.

— Fără ajutorul statului, nu aș fi 
putut mișca un deget, ne spune dîn- 
sul. Cei 20 000 lei primiți ca ajutor, 
înlesnirile făcute la procurarea ma
terialelor de construcții, la care se 
adaugă materialele recuperate, îmi vor 
permite să termin locuința pentru a 
mă adăposti la iarnă in ea. Sînt re
cunoscător și mulțumesc din adincul 
inimii partidului și guvernului pentru 
acest ajutor prețios, de neuitat, pe 
care l-am primit ca să-mi reconstru
iesc propriul cămin.

Aflăm că toți cei ce locuiesc pe 
strada Trandafirilor și pe alte străzi 
din jur au beneficiat de credite în 
raport cu starea imobilelor, cu pier
derile înregistrate. Este vorba de 
Gheorghe Moldovan, Virgil Neguț, 
Heinrich Koner și alții.

Exprimîndu-și aceeași caldă recu
noștință față de partid și guvern, față 
de ajutorul acordat pentru refacerea 
locuințelor personale distruse de ape, 
Aurel Mordășan, muncitor la „Emai
lul roșu”, ne-a spus :

„N-am cuvinte pentru a mulțumi 
partidului și guvernului pentru spri
jinul acordat. Cu banii și materialele 
primite imi voi putea reface locuința. 
Asemenea nenorociri care s-au abătut 
altădată asupra unor familii n-au 
fost luate in seamă de oficialitățile de 
pe atunci. Astăzi ne bucurăm de în
treaga atenție, de grija părintească 
a partidului și guvernului, a între
gului nostru popor",

Exprimind aceeași idee, un alt 
sinistrat, Ion Moraru, a adăugat : 
„Nu ne-am indoit nici o clipă că vom 
fi ajutați. încă din prima zi după ca
lamități am primit adăpost, alimente, 
îmbrăcăminte. O dovadă și mai grăi
toare a grijii ce ni se poartă este aju
torul primit pentru refacerea cămi
nelor noastre”.

Cuvinte calde, pbrhite din suflet. 
Cuyinte care reflectă dragostea și re
cunoștința miilor de sinistrați față de 
partid și guvern pentru ajutorul sub
stanțial acordat in.refacerea locuin
țelor proprietate personală. în 
rînd, primele familii sinistrate
Mediaș, care se mai adăpostesc în 
corturi, la rude sau în școli, se vor 
muta în noile lor locuințe.

cu- 
din

N. MOCANII
corespondentul „Scînteii

Se împlinesc 50 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice dintre Ro
mânia și Cehoslovacia — eveniment 
marcant în evoluția legăturilor prie
tenești dintre popoarele celor două 
țări.

Trăind jn același spațiu geografic, 
popoarele român și cehoslovac s-au 
găsit, nu o dată, de-a lungul istoriei, 
alături unul de celălalt in lupta pen
tru eliberarea națională și socială, 
între ele cimentîndu-se1 relații de 
frățească prietenie și colaborare. Po
porul român a urmărit cu sentimente 
de vie simpatie și solidaritate mișca
rea patrioților cehi și slovaci pen
tru scuturarea jugului habsburgic, 
pentru împlinirea aspirațiilor lor fier
binți de libertate și independență na
țională. In condițiile avîntului revo
luționar care a urmat după Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
această luptă eroică, plină de sacri
ficii, avea să fie încununată de o 
cucerire istorică : proclamarea, la 28 
octombrie 1918, a Republicii Ceho
slovace, stat suveran și independent. 
Doi ani mai tîrziu, in 1920, România 
și Cehoslovacia au stabilit relații 
diplomatice, acțiune care exprima 
dorința celor două popoare de a dez
volta legături multilaterale în inte
resul reciproc. Apoi, în 1921, cele 
două țări au semnat un tratat de a- 
lianță bilaterală, care 
juridicește angajamentul de a co
labora între ele, pe baza < 
și avantajului reciproc, aitît pe. plan 
economic cît și pe plan politic, mlli- 
tînd pentru menținerea păcii ' "
ropa și în lume.

Un element fundamental în 
tarea relațiilor de prietenie 
popoarele român și cehoslovac 
constituit solidaritatea internaționa- 
listă trainică dintre clasa muncitoa
re din cele două țări. între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, care încă de la 
înființarea lor s-au aflat alături 
în lupta pentru libertate și indepen
dență națională, s-au statornicit le
gături strînse de prietenie și colabo
rare frățească. Forțele revoluționare, 
partidele comuniste din România și 
din Cehoslovacia, unite de năzuințe 
și țeluri comune, și-au 
solidaritatea frățească în 
grele, luptînd umăr 
împotriva reacțiunii și 
mului. Actul trădător de la Miin- 
chen a fost întîmpinat cu puter
nice acțiuni de protest de către co
muniștii rșțnâni, de opinia publică 
progresistă din țara noastră. In acei 
ani întunecați, de grea încercare, ma
sele muncitoare din România s-au 

I situat ferm de partea Cehoslovaciei, 
I a luptei popoarelor ceh și slovac 
I pentru libertate și independență.
9 Avînd asemenea rădăcini adînci, 
I prietenia româno-cehoslovacă a 
i fost pecetluită prin sîngele vărsat în 
I comun în războiul antihitlerist, în 
9 bătăliile pentru eliberarea Ceho- 
i slovaciei, pentru victoria finală asu- 
I pra Germaniei fasciste. Alături de 
I glorioasa armată 
I — care a purtat 
| războiului — de 
| partizani cehi și
I .matei române au luptat cu vitejie 
I pe pămîntul cehoslovac, adueîndu-și 
I din plin contribuția la izgonirea ocu- 
I panților. Pămîntul Cehoslovaciei este 

presărat cu numeroase monumente 
ridicate în memoria eroilor români, 
simboluri ale omagiului popoarelor 
ceh și slovac față de fiii poporului 
român care au dat suprema jertfă 
în lupta pentru eliberarea țării prie
tene de sub robia fascismului.

După eliberare, popoarele ceh și 
slovac au pășit cu însuflețire la lupta 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății, pentru înfăptuirea

consfințea
egalității

în Eu-

dezvol- 
dintre 

l-a

exprimat 
momente 

la umăr 
imperialis-

a Uniunii Sovietice 
povara principală a 
detașamentele de 

slovaci, trupele ar-

★

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
a stabilirii relațiilor diplomatice in
tre România și Cehoslovacia, intre 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne-

vremea

aspirațiilor lor seculare de libertate, 
independență națională și dreptate so
cială a maselor, j

. exploatării omului 
edificarea 
zultat al 
oamenii 
partidului 
ani care 
berare, producția industrială a R.S. 
Cehoslovace a crescut de șase ori, 
productivitatea muncii în agricul
tură s-a triplat, iar venitul național 
a sporit de peste 3,5 ori. Realizări de 
seamă au fost dobîndite în dezvolta
rea științei și tehnicii, în domeniul 
învățămîntului, al asistenței sanita
re etc. Prin munca și realizările sale, 
poporul cehoslovac și-a afirmat din 
plin potențele creatoare, dragostea de 
patrie, atașamentul său trainic față 
de cauza socialismului.

în anii construirii socialismului, 
prietenia dintre România și Cehoslo
vacia, dintre partidele noastre s-a 
consolidat continuu, puternic sti
mulată de comunitatea de orîn- 
duire, de interese și de țeluri. Re
lațiile reciproce pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural au 
cunoscut o largă dezvoltare, avind 
la temelie principiile respectării 
independenței și suveranității na
ționale, egalității, neamestecului în 
treburile interne, 
proc, internaționalismului 
Colaborarea multilaterală și-a găsit 
reflectare în creșterea an de an a 
volumului schimburilor comerciale, 
în adîncirea și diversificarea coope
rării economice și tehnico-științifice 
dintre țările noastre. Realizările celor 
două țări în construcția socialistă ge
nerează în permanență noi posibilități 
de intensificare a schimburilor de 
valori materiale și spirituale, de în
tărire a colaborării și cooperării in 
diferite domenii. Refleotînd aceste po
sibilități, Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și Cehoslovacia oferă un 
cadru prielnic pentru extinderea în 
continuare, pe un plan superior, a 
colaborării dintre cele două țări so
cialiste, în interesul fiecăreia dintre 
ele, al unității țărilor socialiste, al în
tăririi forțelor mondiale antiimperia- 
liste, al progresului și păcii în lume.

Țări socialiste europene, România 
și Cehoslovacia sînt vital interesate 
în statornicirea pe continentul nostru 
a unui climat de destindere și pace, 
în înaintarea pe calea făuririi 
securității europene. Pentru înfăp
tuirea acestui deziderat este necesar 

-să se pornească de la realitățile con
crete apărute pe continentul nostru 
în perioada postbelică, de la recu
noașterea granițelor stabilite după 
încheierea războiului, inclusiv a 
frontierei Oder-Neisse, ca și între 
cele două state germane să se ajungă 
la relații normale, pe baza dreptului 
internațional. România consideră dic
tatul de la MUnchen din 1938 ca 
nul și neavenit din chiar momentul 
nașterii sale. întreaga evoluție in
ternațională demonstrează că numai 
acționînd cu perseverență pentru în
țelegere și cooperare, pentru normali
zarea și multiplicarea relațiilor între 
toate statele continentului pot fi 
create condiții ' pentru consolidarea 
păcii și asigurarea securității popoa
relor.

Cu prilejul jubileului de o jumă
tate de veac de la stabilirea relați
ilor diplomatice între România și 
Cehoslovacia, poporul român adre
sează popoarelor ceh și slovac calde 
felicitări și le urează să obțină noi 
succese în construcția socialistă, în 
propășirea și înflorirea patriei lor.

leri în țară: vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate s-au 
produs în Crișana și local în 
Banat, unde au căzut averse de 
ploaie însoțite de frecvente des
cărcări electrice. Vintul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 23 de grade la Huedin și 
Cîmpulung Muscel și 30 de gra
de la Dîlga și Viziru. In Bucu
rești : vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil.

Pentru oaspeții
f»PELICANUL

E de prisos să mai amintești 
— fie și in treacăt — farme
cul deltei, frumusețea ei uni
că, fauna și flora ei de o mare 
bogăție și varietate. Tocmai 
aici, în feeria de basm a Del
tei Dunării, la 40 km de ora
șul T ulcea, pe malul unui lac 
bogat în pește, CENTRO- 
COOP a amenajat un atractiv 
camping, cu un nume — și el, 
bineînțeles, cu rezonanță lo-

pentru lichidarea 
de către om și 

orînduirii socialiste. Ca re- 
eforturilor desfășurate de 
muncii, sub conducerea 
comunist, în cei 25 de 
au trecut de la eli-

avantajului reci- 
socialist.

Dumitru ȚINU
★

liu Mănescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ceho
slovace, Jan Marko, a avut loc un 
schimb de telegrame de felicitare.

(Agerpres)

mai mult acoperit în prima par
te a zilei. Vintul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă 
a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 august. In țară ; vre
mea se menține relativ călduroa
să, cu cerul variabil. Se vor sem
nala averse locale, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor oscila între 13 și 
21 de grade, iar maximele între 
21 și 31 de grade. In București : 
vremea se menține relativ căl
duroasă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii slabe de scurtă dura
tă. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura se menține ridi
cată.

Deltei Dunării
MURIGHIOL“
cală: „PELICANUL MURI- 
GHIOL“.

Unitatea dispune de peste 
100 locuri de cazare, din care 
26 în căsuțe din zid, unitate 
de alimentație publică bine a- 
provizionată — nelipsind, fi
rește, preparatele din pește. 
De reținut, că în dotarea 
tății se află peste 40 de 
barcațiuni cu care se pot 
plimbări de agrement.

uni- 
am- 
face
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mtereuropene
Declarația premierului iugoslav 

Mitia Ribicici după vizita întreprinsă 
în România

i transmit:

Sprijin proceselor de 
pe continent în favoarea 

tratativelor si colaborării
1

BELGRAD 3. — Corespondentul A- 
gerpres, George Ionescu, transmite : 
La întoarcerea sa în capitala Iugo
slaviei, după vizita efectuată în Ro
mânia, președintele Veeei Executive 
Federale, Mitia Ribicici, a acordat 
o declarație presei și radioteleviziu- 
nii.

Pot afirma cu satisfacție că acordul 
celor două țări vecine privind cola
borarea bilaterală se realizează cu 
succes — a spus premierul iugoslav, 
subliniind că în cursul convorbi
rilor purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, s-a stabilit de 
ambele părți să se treacă la reali
zarea unei noi faze a colaborării 
economice. Aceasta, a spus el, tre
buie înfăptuită în forme noi, prin 
cooperare modernă și prin colabo
rare în ce privește 
domeniul economiei.

Referindu-se apoi la schimbul de 
păreri cu privire la 
internaționale, președintele 
Executive Federale a spus, 
altele, că s-a confirmat 
ambelor țări de a oferi un sprijin 
activ proceselor existente pe conti
nent, in favoarea tratativelor și ex
tinderii colaborării intereuropene. 
Este evident că au fost subliniate 
principiile politicii de respectare a 
suveranității, independenței, egalită
ții in drepturi, neamestecului in tre
burile interne, deoarece ambele țări 
militează ca aceste principii să devi
nă o caracteristică a relațiilor inter
naționale.

Arătînd tn continuare că au fost 
evocate situația din Orientul Apro
piat și Indochina, precum și proble
me privind apropiata sesiune jubi
liară a Națiunilor Unite, premierul 
iugoslav a menționat că „ambele 
țări consideră că este necesară reali
zarea unei activități maxime în ac
tualul moment al evoluției relațiilor 
internaționale".

Președintele Vecei Executive Fe
derale a amintit, de asemenea, că 
între cele două țări vecine s-a in
staurat deja o practică bună privind 
vizitele oficiale și neoficiale recipro
ce, ceea ce constituie o reflectare a 
gradului înalt de prietenie, respectiv 
al colaborării care se dezvoltă con
tinuu. „Considerăm că și această vi
zită a noastră va contribui la întă
rirea continuă a prieteniei iugoslavo- 
române", a spus Mitia Ribicici.

programarea in

unele probleme 
Vece! 

printre 
interesul

Comunicat
bulgaro-cubanez

SOFIA 3 (Agerpres). — In comu
nicatul cu privire la vizita în Cuba 
a unei delegații de partid și guver
namentale bulgare, conduse de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președinte al Consiliului de 
Miniștri, se arată că cele două părți 
au făcut un schimb de păreri asupra 
celor mai importante probleme ale 
situației internaționale. S-a constatat, 
arată comunicatul, că relațiile bul- 
garo-cubaneze evoluează cu succes, 
în interesul ambelor țări.

Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist din Cuba își exprimă 
dorința de a contribui și în viitor la 
întărirea unității țărilor socialiste, la 
strîngerea rândurilor mișcării comu
niste și muncitorești internaționale și 
ale tuturor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste, relevă comunicatul.

o întrevedere U Thant — Gunnar Jarring • Amînarea 
reuniunii de la Tripoli

in Spania, mișcările greviste au luat amploare. Unul din principalele motive 
care provoacă nemulțumirea maselor muncitoare este creșterea continuă a 
prețurilor la principalele articole de consum și a costului vieții, în gene
ral. în ultimele săptămîni au organizat greve muncitorii constructori, con
ducătorii de autobuze, muncitorii portuari din Barcelona, minerii asturieni 
și, recent, angajații metroului din Madrid. în fotografie : demonstrație or

ganizată de muncitori madrileni

ATACURI ALE PATRIOȚILOR 
- DIN CAMBODGIA

* LUPTE VIOLENTE PE STRĂZILE ORAȘULUI KOMPONG 
THOM • BLOCAREA ȘOSELEI NR. 4, CARE FACE LEGĂTURA 

DINTRE CAPITALĂ Șl PORTUL KOMPONG SOM
PNOM PENH 3 (Agerpres). — For

țele de rezistență populară din Cam- 
bodgia au menținut în ultimele 24 
de ore un ritm intens al acțiunilor 
lor ofensive în diverse regiuni ale 
țării. Zona cea mai „fierbinte" — re
latează corespondenții agențiilor de 
presă — este situată la nord de ca
pitala cambodgiană. Pozițiile deținute 
de trupele administrației Lon Noi in 
orașul Kompong Thom sînt supuse 
continuu unor atacuri puternice de 
către forțele patriotice care au asediat 
localitatea. Deși sînt sprijinite de a- 
viație și de unități saigoneze, efecti
vele militare ale generalului Lon Noi 
nu au reușit să iasă din încercuire, 
iar pe străzile orașului se desfășoară 
lupte violente.

In același timp, orașul Kompong 
Cham, situat la 80 kilometri nord-est 
de Pnom Penh, este complet izolat 
de capitala cambodgiană, ca urmare 
a ocupării de către patrioți a locali-

tații Skoun. (Aceasta se află pe șo
seaua care unește Pnom Penhul cu 
Kompong Thom și Kompong Cham, 
unde este amplasat cartierul general 
al forțelor administrației Lon Noi dm 
zona respectivă).

Circulația pe șoseaua nr. 4, care 
face legătura între capitala cambod
giana și principalul port petrolier al 
țării, Kompong Som, este, de aseme
nea, blocată din cauza luptelor ce se 
desfășoară in acest sector.

NEW YORK 3 (Agerpres) — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a conferit luni după-amiază cu am
basadorul Gunnar Jarring, reprezen
tantul său special în Orientul Apro
piat. Această convorbire inaugurează 
noua serie de consultări la care va 
proceda diplomatul suedez în vede
rea găsirii unei soluții pașnice con
flictului israelo-arab. Reluarea misiu
nii Jarring urmează aoceptării de că
tre R.A.U., Iordania și Israela „pla
nului Rogers".

Agențiile de presă transmit de la 
sediul O.N.U. din New York, citind 
surse informate, că aceste consultări 
se vor desfășura în prima etapă la 
New York, intr-un cadru concertat 
de întrevederi și activități diploma
tice privind stabilirea modalităților 
și procedeele tehnice de abordare a 
crizei din Orientul Apropiat în con
formitate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. A- 
genția Reuter informează că acestor 
consultări li se vor alătura și Joseph 
Sisco, asistent al secretarului de stat 
al S.U.A. însărcinat cu problemele 
Orientului Apropiat, precum și alți 

. diplomați 
creditați

Potrivit 
Națiunile 
chiar devansarea reuniunii cvadri- 
partite programate pentru miercuri, 
în vederea discutării noilor elemen
te intervenite în evoluția convorbiri
lor reprezentanților celor patru pri
vind situația din Orientul Apropiat. 
Această primă etapă ar urma să se 
încheie la sfîrșitul săptămînii, după 
care Jarring se va deplasa la sediul 
său din Cipru, iar ulterior va efectua 
un turneu pentru stabilirea unui prim

din cadrul O.N.U. sau a- 
la O.N.U.
surselor diplomatice de la 
Unite, se ia în considerare

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII
A 25 DE ANI

DE LA SEMNAREA ACORDU
RILOR DE LA POTSDAM

contact vizitînd Iordania, Israelul și 
R.A.U. Cu aceasta se speră că va 
înoepe reluarea propriu-zisă a misiu
nii sale.

Mandatul încredințat lui Jarring a 
fost definit în rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. Re
zoluția stabilește principiile de bază 
ale reglementării politice a crizei din 
Orientul Apropiat. Metodele și mij
loacele de aplicare a acestei rezolu
ții au fost remise însă reprezentan
tului special al secretarului general 
al O.N.U, în Orientul Apropiat, am
basadorul Gunnar Jarring.

★
TRIPOLI 3 (Agerpres). — Confe

rința miniștrilor apărării și de exter
ne ai unor state arabe, care urma 
să înceapă luni la Tripoli, a fost a- 
mînată, anunță agenția M.E.N., care 
precizează că unele delegații se află 
în drum spre capitala Libiei.

★
CAIRO 3 (Agerpres) — Președintele 

Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Gedafi, 
a sosit duminică seara la Cairo, unde 
a conferit cu președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser. Vizita lui Gedafi 
în capitala egipteană se încadrează 
în consultările diplomatice intense 
ce au loc în prezent între diverse țări 
arabe în legătură cu ultimele eveni
mente din Orientul Apropiat și cu 
planul Rogers de reglementare a cri
zei din această zonă, acceptat de u- 
nele state arabe. Observatorii politici 
remarcă în același timp că această 
vizită are loc în ajunul reuniunii mi
niștrilor de externe și al apărării 
unor state arabe, ce urmează să 
deschidă în capitala libiană.

★
ALGER 3 (Agerpres) — într-o de

clarație dată publicității la Alger se 
arată că guvernul algerian respinge 
planul Rogers cu privire la Orientul 
Apropiat.

Prima parte a Conferinței 
internaționale pentru inter
zicerea armei atomice și cu 
hidrogen desfășurată la Tokio în 
prezența a circa 10 000 de delegați 
din mai multe țări ale lumii, și-a 
încheiat lucrările. Participanta au 
adoptat o rezoluție în care cheamă 
la extinderea acțiunilor pe plan in
ternațional împotriva agresiunii ame
ricane, pentru întărirea solidarității 
cu popoarele Vietnamului, Laosului, 
CambodgieL '

Capitala Irlandei de nord 
fost din nou, în noaptea de 2 spre 
august, scena unor incidente între

a
grupuri de tineri și militarii corpu
lui expediționar britanic, care au fo
losit cu acest prilej o nouă armă îm
potriva demonstranților : vehiculul 
electrocutor. Astfel, capitala Irlandei 
de nord înregistrează cea de-a pa
tra noapte consecutivă de incidente 
între grupurile confesionale catolic și 
protestant, pe de o parte, și militarii 
britanici și demonstranți, pe de altă 
parte.

ai 
se

ZECE MILIOANE
TONE DE EXPLOZIVI

Ziarul francez „Le Monde" pu
blică un articol privitor la răz
boiul dus de S.U.A. în Indochi
na, în care se arată că, mai ales 
după 1965, aviația, artileria și 
forțele navale ale S.U.A. au lan
sat’o cantitate imensă de bombe 
și muniții de diferite tipuri în 
Vietnam și Laos.

In ce privește aviația, aceasta 
a lansat din 1965 pînă la finele 
primelor cinci luni ale anului 
1970 5 172 588 tone explozivi. Ar
tileria și infanteria S.U.A. au uti
lizat, la rîndul lor, 5 155 700 tone 
de muniții între 1 ianuarie 1968 și 
31 mai 1970. In această perioadă, 
peste 10 milioane tone de explo
zivi au fost deci lansate asupra 
Indochinei, arată 
Această cantitate echivalează, în 
mai puțin de 3 ani și jumătate 
de război, cu 500 bombe de tipul 
aceleia care a fost aruncată a- 
supra Hiroșimei, dacă se consi
deră că aceasta avea un calibru 
de 20 kilotone. Actualmente, me
dia lunară a bombardamentelor 
americane corespunde cu lansa
rea a 11 bombe de 20 kilotone.

Dezvăluiri făcute 
de fostul consilier al 

președintelui Kennedy
NEW YORK 3 (Agerpres) — La 

sfatul senatorului Mike Mansfield și 
al generalului Douglas McArthur, 
fostul președinte John Kennedy ho- 
tărîse retragerea, în anul 1965, a tu
turor trupelor americane din Viet
nam — a declarat, într-un interviu 
publicat de revista „Life", fostul 
consilier prezidențial Kenneth O’Con- 
nel. John Kennedy ar fi luat aceas
tă hotărîre cu puțin timp înainte de 
asasinarea sa la Dallas, survenită în 
noiembrie 1963. O’Connel afirmă că 
retragerea trupelor — care în acea 
vreme nu depășeau 16 000 de oameni— 
ar fi urmat să aibă loc însă după 
alegerile prezidențiale din 1964, pe 
care președintele era convins că le va 
cîștiga.

Franței și primului 
ministru al Angliei
Cti prilejul împlinirii a 23 de ani 

de la semnarea acordurilor de la 
Potsdam, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice, a adresat un mesaj 
președintelui S.U.A., Richard Nixon, 
președintelui Franței, Georges Pom
pidou, și primului ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath.

Cu același prilej, Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane a dat pu
blicității o dedarație.

(Agerpres)

RELUAREA LUCRULUI
„Le Monde". ÎN PORTURILE BRITANICE

LONDRA 3 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Luni dimineața, in por
turile britanice a reînceput activita
tea după ce timp de două săptămîm 
și jumătate greva generală a celor 
47 00(1 de docheri paralizase întreaga 
activitate portuară.

Primele vapoare descărcate din 
cele cîteva sute imobilizate la che
iuri și în larg au fost cele care

DE CE PLANEAZĂ SABIA LUI DAMOCLES 
ASUPRA ECONOMIEI NOII ZEELANDE

aveau la bord mărfuri perisabile 
(fructe și legume). Aceste produse au 
fost imediat expediate spre piață și 
magazine. După cum se apreciază, va 
fi nevoie de circa șase săptămîni de 
muncă intensă pentru descongestiona
rea tuturor portdrilor.

în ultimele zile, numeroși docheri 
dintr-o serie de porturi, ca Londra, 
Southampton, Mersey Side, și-au ex
primat nemulțumirea față de hotărî- 
rea conferinței naționale de a accep
ta soluția de compromis formulată de 
„Comisia Pearson" (care nu satisfă
cea integral revendicările greviștilor). 
Totuși, ei au fost de'acord să rem- 
ceapă lucrul pentru a nu se crea 
disensiuni în rîndul docherilor. Se a- 
nunță că, urmind exemplul muncito
rilor de porturi, și alte uniuni sin
dicale, reprezentînd cîteva milioane 
de membri, vor lansa acțiuni grevis
te de amploare.

CONVORBIRILE
SOVIETO -

VEST GERMANE
MOSCOVA 3. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : Sfîrșitul primei săptămîni a tra
tativelor sovieto—vest-germane a 
fost marcat printr-un „week-end 
activ", a arătat purtătorul de cuvînt 
al delegației vest-germane. Ministrul 
de. externe vest-german, Walter 
Scheel, și-a petrecut după-amiaza zi
lei de duminică în compania lui An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., la vila acestuia 
din apropierea Moscovei. Purtătorul 
de cuvînt vest-german a apreciat a- 
ceastă întrevedere ca „foarte impor
tantă".

Luni a avut loc o nouă întrevedere 
între comisiile de lucru ale celor 
două delegații.

Continuind să acorde atenție aces
tor tratative, ziarul „Pravda" scrie 
că „în cercurile cele mai largi ale 
opiniei publice din R.F.G. se intensi
fică atracția spre aprecierea lucidă 
a realității, spre dezvoltarea de rela
ții pașnice, reciproc utile cu statele 
socialiste. După cum demonstrează 
sondajele de opinie publică, cercuri 
tot mai largi ale populației din 
R.F.G. se pronunță pentru o orien
tare realistă. Este semnificativ că în 
prezent, cind la Moscova se desfă
șoară tratative între miniștrii aface
rilor externe ai U.R.S.S. și R.F.G., 
in Germania occidentală are loc o 
vastă campanie de masă pentru 
crearea unei atmosfere favorabile 
care să faciliteze rezultate construc
tive în cadrul întîlnirii".

Comitetul pentru utiliza
rea pașnică a fundului mă
rilor și oceanelor dincol° de 
limitele jurisdicțiilor naționale și-a 
redeschis luni dimineața lucrările în 
sediul Palatului" Națiunilor. Este a 
doua sesiune a sa din acest an și 
dezbaterile vor dura pînă la 28 au
gust. în cursul acestei sesiuni, co
mitetul va examina două probleme : 
principiile juridice ale explorării re
surselor fundurilor marine și meca
nismul internațional care ar putea 
promova și reglem’enta această activi
tate.

Ministrul comerțului ex
terior al Uniunii Sovietice, 
Nikolai Patolioev, a plecat luni la 
Viena pentru a semna noul acord 
comercial pe perioada 1971—1975 in
tre U.R.S.S. și Austria.

La Pekin a sosit, într-o 
vizită oficială, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
Yemenului de Sud, Salera 
Rabya Aii. La 
tîmpinat de Ciu En-lai,
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Huan Tun-șen, șeful Statului Major 
al Armatei Populare Chineze de Eli
berare, și de alte persoane oficiale. 
Oaspetele s-a 
ședințele R.P. Chineze, 
și premierul ~
prilej a avut loc o convorbire, des
fășurată într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Un dispozitiv nuclear a 
fost detonat duminică la Cenjrul ex
perimental din Pacific, anunța Minis
terul francez al Apărării Naționale. 
Alte amănunte nu au fost date pu
blicității.

sosire, el a fost în-
— ' premierul

întîlnit cu vicepre-
Dun Bi-u,

Ciu En-lai. Cu acest

In Canada au loc nume
roase acțiuni greviste. 
Muncitorilor constructori din pro
vincia Quebec, aflați în grevă de 
mai mult timp, li s-au alăturat în 
ultima săptămînă alți 14 000 de lu
crători, numărul participanților la a- 
ceastă grevă ajungînd la 30 000. De 
aproape două luni se află în grevă 
și 27 000 de angajați ai serviciilor 
poștale canadiene.
află, de asemenea, numeroși mun
citori constructori ' ' '
tria celulozei din provincia Colum
bia Britanică. Potrivit datelor Mi
nisterului Muncii al Canadei, numai 
în luna iunie în țară au fost înre
gistrate 94 greve în diferite ra
muri ale economiei.

în grevă se
și de indus-

Alți 20 pcrtrioți africani 
au compărut în fața tribu
nalului rasist de Ia Pretoria, 
fiind acuzați de autoritățile R.S.A. 
că au desfășurat o activitate ostilă 
guvernului Vorster și că ar fi im
plicați într-un complot ce viza răs
turnarea acestuia. 19 dintre persoa
nele arestate au mai fost judecate de 
același tribunal în luna februarie, 
cînd au fost achitate.

Vizita președintelui Mo
butu în S.U.Ă. Președintele Re
publicii Democratice Congo (Kinsha
sa), Joseph Mobutu, urmează 
să aibă timp de trei zile con
vorbiri cu președintele Nixon 
și alte oficialități americane.

SULTANATUL Șl INTERESELE

care bîntuie în 
din norcLestul 

a provocat mari; daune

Seceta 
regiunile 
Australiei 
materiale populației locale. Cultu
rile agricole au fost în cea mai mare 
parte distruse. Numai în statul aus
tralian Queensland au pierit din cau
za seoetei 2 milioane de oi.

Uraganul „Celia",care s a 
format duminică în regiunea Golfu
lui Mexic, a atins luni dimineața 
coastele statului Texas, îndreptîn- 
du-se spre interiorul Statelor Unite. 
Viteza vîntului atingea luni dimi
neața 185 km pe oră, dar prognozele 
meteorologice indicau creșterea ei. 
Autoritățile au luat măsuri speciale 
de protejare a zonelor pe care le va 
străbate uraganul „Celia", evacuînd 
populația. Măsuri speciale sînt luate 
și pentru apărarea Centrului spațial 
de la Houston, aflat pe direcția de 
înaintare a uraganului.

La Aden a fost semnat un 
protocol suplimentar 13 
acordul dintre guvernele Republicii 
Populare a Yemenului de Sud și Re
publicii Populare Chineze cu privire 
la cooperarea economică și tehnică 
a celor două țări, informează agen
ția China Nouă.

India are în preze»^ 550 
milioane de locuitori - indică 
ultimul recensămînt al populației 
efectuat în această țară.

Proiectul decretului de 
lege care reglementează 
funcționarea „Curții consti
tutionale", inst*tutie prevăzută în 
constituția din septembrie 1968, a 
fost publicat de presa greacă. Noile 
dispozițiuni nu vor putea intra însă 
în vigoare decît după aplicarea inte
grală a constituției. Curtea constitu
țională, potrivit proiectului, urmează 
să fie compusă din 11 pînă la 15 
membri, numiți de guvern. Ei vor fi 
aleși din rîndurile înalților magistrați.

URUGUAY

de

'„Cu o generație în urmă, 
Noua Zeelandă se ținea cu 
amindouă mîinile de spina
rea oilor și își trăgea lina 
peste ochi continuînd să 
creadă cu încăpățînare că 
oile și numai ele îi vor pu
tea asigura prosperitatea. 
Această credință oarbă a 
fost însă zguduită fără milă 
de aspirațiile Angliei de a 
adera la Piața comună" 
(„Financial Times"). In le
gătură tocmai cu aceste 
probleme, recenta reuniune 
de la Bruxelles, avînd ca 
obiect aderarea Angliei la 
Comunitatea economică 
vest-europeană, a avut asu
pra Noii Zeelande efectul 
unui duș rece.

Deși și-a dobîndit
mult independența politică 
și se află la o distanță de 
peste 20 000 de kilometri de 
Marea Britanie, din punct 
de vedere economic, Noua 

.Zeelandă este încă puter
nic dependentă de 
metropolă. Anual, 
Zeelandă trimite în An
glia 176 000 tone de unt. 
80 000 tone de brînză, 327 000 
tone de carne de miel, ceea 
ce reprezintă respectiv 90 la 
sută, 87 la sută, 88 la sută 
din totalul exportului aces
tor mărfuri. Acestea sint 
produsele de bază ale Noii 
Zeelande de exportarea că
rora depinde în cel mai 
înalt grad mersul econo
miei țării. In afară de 
aceasta, aproape întregul 
său comerț extern se efec
tuează pe vase britanice. 
Dintre toate țările Com- 
monwealthului, Noua Zee
landă se bucură de cel 
mai larg acord preferențial 
cu fosta metropolă.

O eventuală aderare a 
Angliei la C.E.E. ar atrage

fosta 
Noua

în mod inevitabil după sine 
lichidarea întregului sistem 
preferențial care guvernea
ză în prezent schimburile 
economice dintre Londra și 
celelalte țări ale Common- 
wealthului și, evident, în
gustarea considerabilă a ba
zei de export către Marea 
Britanie. Pentru Noua Zee
landă aceasta s-ar traduce, 
după părerea unor ex- 
perți, printr-un faliment 
economic. De altfel, a- 
cest lucru a căutat să-l 
explice reprezentanților Pie
ței comune și Angliei John 
Marshall, vicepremierul 
Noii Zeelande, în recentul 
său turneu prin Europa îna
intea înce'perii negocierilor 
de la Bruxelles. Ce e drept, 
el a primit asigurări că si
tuația Noii Zeelande „a fost 
înțeleasă", dar — afir
mă comentatorii politicii 
— aceasta nu implică vreo 
promisiune concretă.

„O economie bazată doar 
pe exportul de produse ali
mentare, scria ziarul ameri
can „Christian Science Mo
nitor", este la cheremul pu
ternicelor și adesea destruc- 
tivelor fluctuații ale pieței. 
și Noua Zeelandă nu consti
tuie o excepție. Fără in
dustrie grea, economia ei 
va fi totdeauna extrem de 
fragilă". Și în ultimul timp 
nu au lipsit ocaziile care să 
o convingă de acest lucru. 
Scăderea prețului linii pe 
piața mondială în urmă cu 
trei ani a provocat în aceas
tă țară o criză economică 
de mari proporții. Anul tre
cut, din cauza concurenței 
producătorilor de unt euro
peni pe piața engleză, Noua 
Zeelandă a rămas cu 23 000 
tone de unt nevîndute.

în aceste condiții, așa cum

arată ziarul englez „Finan
cial Times", „în fața Noii 
Zeelande se pune în mod 
serios problema reorientării 
economiei și a reexaminării 
relațiilor sale politice". 
Conștientă de mai mulți ani 
încoace de această necesi
tate, Noua Zeelandă a făcut 
deja primii pași în acest 
sens. Ici și colo, cîmpurile 
cedează loc fabricilor și di
verselor complexe indus
triale. Au luat ființă unități 
de prelucrare superioară a 
produselor animaliere și fo
restiere, se înfiripează o in
dustrie textilă, inexistentă 
pînă acum. deși, după 
Australia, Noua Zeelandă 
este cea mai mare producă
toare de lînă din lume. La 
Waikato se ridică o oțelărie, 
iar la Bluff o topitorie de 
aluminiu — primele obiec
tive de industrie grea din 
țară.

Diversificarea economiei 
nu este însă o problemă 
tocmai ușoară. Subsolul ță
rii nu a fost prospectat și, 
în consecință, nu se cunosc 
rezervele de materii prime. 
Principala bază economică, 
sectorul agroalimentar, este, 
sub raportul productivității, 
foarte eficient. In aceste 
condiții nu este de mirare 
că oamenii sînt refractari 
față de schimbarea do
meniului de activitate. Pa
radoxul acestei situații este 
că, datorită politicii duse 
pină nu de mult, rezumată in 
deviza „ce este bine pentru 
Anglia este bine și pentru 
noi" deși are o înaltă pro
ductivitate. este amenințată 
de criză datorită lipsei de 
piețe de desfacere. Deci, pe 
lingă problema diversifică
rii economice, proces ce ne
cesită o perioadă mai lungă 
de timp, se pune în mod a-

cut problema găsirii de noi 
piețe pentru produsele sale. 
De altfel, unele breșe în 
vechiul tradiționalism au și 
fost înregistrate. Cu Aus
tralia există din 1965 un a- 
cord comercial. In S.U.A. se 
exportă lînă și carne, 
în 1968/1969 au pornit spre 
Canada primele transpor
turi de carne de vită. O de
legație comercială a între
prins în același an un tur
neu într-o serie de țări din 
Orientul Mijlociu și Africa 
de Vest pentru a prospecta 
piața în 
vrărilor 
o atenție specială se bucură 
Japonia. Este 
că,în decursul 
ani, comerțul 
cele două țări
600 la sută. Vizita efectuată 
anul trecut de premierul 
neo-zeelandez Keith I. Ho- 
lyoake în mai multe țări a- 
siatice, printre care India și 
Pakistan, discuțiile econo
mice avute cu acest prilej 
dovedesc că există o serioa
să preocupare în explora
rea căilor de intensificare a 
raporturilor economice cu 
alte țări.

Norii care au planat — și 
mai planează încă — asu
pra economiei Noii Zeelan
de constituie un imbold 
pentru o politică activă de 
diversificare a producției 
ca si a comerțului si de ex
tindere a cooperării econo
mice cu toate țările. ..Sîn- 
tem o țară independentă — 
a declarat un important om 
politic neo-zeelandez. G. R. 
Laking — și, ca atare, tre
buie să formulăm singuri 
programul nostru, care să 
corespundă propriilor noas
tre vederi și interese".

Adriana SOCEC

vederea sporirii li- 
neo-zeelandeze. De

semnificativ 
ultimilor zece 
global dintre 
a crescut cu

Lupta împotriva apartheidului

pe agenda viitoarei 
sesiuni a O.U.A.Li

NAIROBI 3 (Agerpres) — Princi
pala problemă înscrisă pe agenda 
viitoarei sesiuni a Consiliului minis
terial al Organizației Unității Afri
cane va fi lupta împotriva regimului 
rasist din Republica Sud-Africană — 
a precizat secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli, intr-o declara
ție făcută în capitala Kenyei, Nairobi. 
El a subliniat că țările membre ale 
O.U.A. se vor opune in mod cate
goric reluării livrărilor de armament 
britanic către R.S.A.

Diallo Telli se află în capitala ke- 
nyană, cu prilejul turneului pe care 
îl întreprinde în mai multe țări a- 
fricane, în vederea pregătirii sesiunii 
Consiliului ministerial al O.U.A. și 
a viitoarei reuniuni africane la nivel 
înalt, care urmează să aibă loc 
sfîrșitul lunii august și începutul 
septembrie, la Addis Abeba.

*
LONDRA 3 (Agerpres)

cui John Collins, președintele 
nizației britanice „Fondul de 
rare a mișcării antiapartheid", 
ticat sever intenția declarată 
vernului englez de a relua livrările de 
armament către Republica Sud-A- 
fricană. Asemenea livări, a declarat 
canonicul Collins, contrazic toate 
normele moralei general umane și 
hotărîrile O.N.U.

la 
lui

Canoni- 
orga- 

ajuto- 
a cri- 
a gu-

MONOPOLURILOR
a-După cum s-a 

nunțat in presă, de 
curînd sultanul Said 
bin Taimur, care a de
ținut timp de 38 de 
ani domnia în sultana
tul Mascat și Oman, a 
fost silit să abdice în 
favoarea fiului său, 
Quabus bin Said. Ră
nit cu acest prilej la 
un picior, bătrînul sul
tan a plecat la Londra, 
unde se află internat 
într-o clinică.

Evenimentele petre
cute în sultanat au 
fost calificate de presa 
internațională drept o 
„revoluție de palat", 
în legătură cu aceasta, 
ziarul britanic „Guar
dian" scrie : „La Mi
nisterul de Externe 
(englez — n.r.) a dom
nit o atmosferă de ma
re satisfacție. Afirma
ția că Marea Britanie 
a fost aceea care a a- 
ranjat urcarea pe tron 
a fiului de 28 de ani al 
sultanului nu consti
tuie o noutate. După 
cum se știe, britanicii 
au stat și în 1966 în 
spatele loviturii care a 
răsturnat pe 
Shakbut din 
Abu Dhabi, 
rul care-și 
veniturile 
din petrol sub pat, și 
l-a adus pe tron pe 
șeicul Zaid. Făcînd ab
stracție însă de toate 
acestea, în Mascat și 
Oman există multe lu
cruri care reclamă o 
schimbare politică".

Intr-adevăr, 
nea lucruri 
Mascatul și

aseme- 
există. 

Omanul 
— țară situată la ex
tremitatea sud-estică 
a Peninsulei Arabi- 
bice, cu o suprafață de 
212 380 km p. și circa 
600 000 de locuitori — 
trăia pînă în 1965 din 
exportul de fructe, 
pește și perle. In acel 
an au fost descoperite 
mari zăcăminte de pe
trol. Dreptul de ex
ploatare a „aurului ne
gru" a fost concesio
nat unor monopoluri 
străine, care îl „despă
gubeau" pe sultan plă-
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șeicul 
emiratul 

domnito- 
ascundea 
provenite

tindu-i anual 30 mili
oane de lire sterline. 
Said bin Taimur își in
casa banii și-i depu
nea la bancă pe un 
cont personal.

Populația însă a 
continuat să trăiască 
ca în trecut : țara nu 
cunoaște electricitatea, 
radioul, presa ; nu e- 
xistă școli (cu excepția 
celei pentru fiii sulta
nului), nici spitale. 
Țăranii așteaptă în za
dar permisiunea de 
a-și iriga ogoarele — 
de asemenea un privi
legiu domnesc. Nu este

de mirare, de aceea, că 
in Mascat și Oman 
nemulțumirea și, oda
tă cu ea, mișcarea de 
masă creșteau. încă în 
1955 aviația britanică 
a înăbușit o rebeliu
ne populară. în 1960, 
fratele sultanului, ca
re intenționa să intro
ducă cîteva reforme 
mai progresiste, a fost 
exilat.

Lucrurile s-au
schimbat însă radical 
cînd, sub influența a- 
vîntului luptei de eli
berare din R. A. Ye
men și Yemenul de 
Sud, în Mascat și O- 
man a luat naștere o 
mișcare de rezistență 
organizată. în scurt 
timp, detașamentele 
armate ale Frontului 
național democratic de 
eliberare din Oman au 
preluat, practic, con
trolul asupra provin
ciei vestice, Dhofar, 
creînd o serioasă a- 
menințare atît pentru 
regimul sultanului 
Said, cît și pentru in
teresele britanice.

Recentele evenimen
te din Mascat și Oman 
— apreciază presa oc
cidentală — au, înainte 
de toate, menirea ca 
prin aducerea pe tron 
a unui nou sultan să 
abată atenția de la ne
mulțumirile populației 
și să salveze pentru 
„City“-ul londonez ceea 
ce mai poate salva.

G. D.

MONTEVIDEO 3 (Agerpres).—„Gu
vernul Uruguayan va face tot ce este 
posibil" pentru a obține eliberarea 
diplomaților răpiți, a declarat amba
sadorul Braziliei la Montevideo, pre- 
cizînd că aceste asigurări i-au fost 
date în urma intervențiilor sale pri
vind situația lui Aloysio Mares Dias, 
consul general al Braziliei în Uru
guay, răpit vineri de membri ai or
ganizației ilegale „Tupamaros".

Cererea adresată duminică de or
ganizația „Tupamaros", privind eli
berarea tuturor membrilor săi aflați 
sub stare de arest în schimbul pu
nerii în libertate a diplomatului bra
zilian și a consilierului american 
Danile Mitione, nu a primit încă nici 
un răspuns oficial. Președintele Uru- 
guayului, Jorge Pacheco Areco, a 
discutat duminică cazul cu miniștrii 
apărării și de interne și cu cadre su
perioare de conducere ale armatei.

Tn comunicatul de duminică al or
ganizației „Tupamaros" se remarcă 
absența amenințărilor cu executarea 
răpiților, dacă guvernul nu va înde
plini condițiile, precum și faptul că 
se pune accentul asupra stării bune a 
sănătății victimelor și tratamentului 
corect Ia care sînt supuși. Cei doi 
ostateci și judecătorul Daniel Pereyra 
Manelli, răpit cu cîteva zile înaintea 
celorlalți, urmează să fie puși în li
bertate după ce deținuții, a căror 
eliberare a fost solicitată, vor fi 
transportați în Mexic. Peru sau Al
geria.

Cei doi diplomați au trimis dumi
nică scrisori familiilor, care au fost 
predate de membrii organizației 
„Tupamaros" ambasadelor S.U.A. și 
Braziliei de la Montevideo. Acestea 
au confirmat autenticitatea scrisori
lor. Forțele guvernamentale continuă 
cercetările pentru depistarea autori
lor răpirii.
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