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Județul lași a îndeplinit 
planul cincinal la producția 

globală industrială

Corespondenții „Scînteii" transmit
• Peste 90 Iu sută din 

angajamentul anual asu
mat la producția globală și 
marfă a fost realizat, pînă 
aCUm de industria județului Ma
ramureș. în primele 7 luni ale anu
lui s-a obținut o producție suplimen
tară în valoare de peste 110 milioa
ne lei. întregul spor de producție a 
fost realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

■■■ V
• Cu 62 milioane lei a 

fost depășit, în luna iulie, 
planul la producția marfă 
in unitățile industriale ale județului 
Brașov. Consemnăm această realiza
re deosebită, in cinstea zilei de 23 
August. întrucît ea este cu mult 
peste media depășirilor pe primele 
6 luni ale anului, care a fost de 40 
milioane lei. în acest an au fost

BACAU (corespondentul „Scîn
teii"). — Pe Valea Trotușului, 
la Grupul industrial Borzești, 
se află în construcție noi 
capacități de producție: o 
linie de cauciuc sintetic cu 
o capacitate anuală de 20 000 
tone, o instalație de fabrica
re a toxafenului — insecti
cid destinat combaterii dău
nătorilor din pomicultură și le
gumicultura — și o instalație 
pentru fabricarea alchilaminelor, 
cu o capacitate anuală de 4 000 
tone. Toate aceste obiective vor 
fi puse în funcțiune în cursul a- 
cestui an.

La linia de cauciuc sintetic 
lucrările se află într-un stadiu 
avansat. Au fost montate într-un 
timp record cele 7 coloane de 
degazare, 3 rezervoare pentru 
latex cu o capacitate de 300 mc 
fiecare, evaporatoarele și alte 
utilaje de mare tehnicitate. O 
noutațp față de liniile de cau
ciuc existente o constituie linia 
de paletizare, prin montarea 
căreia se vor mecaniza complet 
operațiile de încărcare și trans
port a baloților de cauciuc, lu
crări care se fac în prezent ma
nual. Aceasta va duce la o 
creștere simțitoare a producti
vității muncii. Prin intrarea în 
funcțiune a noii linii — a 4-a 
de acest fel de pe platforma pe
trochimică Borzești — capacita- 
tea uzinei de cauciuc sintetic va ' 
ajunge la 70 000 tone anual.

Mult avansate față de grafice 
sînt și lucrările la celelalte o- 
biective. Instalația de toxafen, 
bunăoară, se află în pragul 
probelor tehnologice, iar ia in
stalația de alchilamine — prima 
de acest fel din țara noastră — 
înălțată complet în aer liber, au 
fost montate aproape toate uti- 
lajele și au Început probele de 
rezistență hidraulică la diferite 
tronsoane de conducte. Există 
toate condițiile ca și această in
stalație să fie pusă în funcțiune 
în trimestrul IV al anului, așa 
cum prevede planul.

CULTURI 
DUBLE- 

pe toate 
suprafețele 
prevăzute!

Raidul nostru în județele ALBA, TIMIȘ, 
VRANCEA și SATU-MARE

Au mai rămas doar cîteva zile cu timp prielnic tns&mlnț&rll cultu
rilor duble. Din datele Ministerului Agriculturii și Silviculturii rezultă 
că, in ziua de 2 august, mai erau de însămințat 328 000 ha cu culturi 
duble in cooperativele agricole și 39 000 ha in întreprinderile agricole 
de stat, tn urma măsurilor întreprinse, viteza de lucru a sporit simți
tor, existind premise ca in scurt timp această importantă lucrare să 
tie încheiată. Așa cum precizam în articolul publicat în numărul de 
Ieri al ziarului nostru, referitor la culturile duble, se impune ca toate 
tractoarele care nu sint angrenate la recoltat să lucreze fără între
rupere la pregătirea terenului și la semănat, să se organizeze munca 
in schimburi prelungite sau chiar în două schimburi.

COMITETULUI

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
a)județul Iași raportează Comitetului Central

(Continuare în pag. a IlI-a)

din „Venus"!

Petru VINTILA

PICĂTURA DE CERNEALĂ

citeva zeci de kilometri o strălucită plajă cu nisip 
aur și o faleză ca-n visurile cinematografice. Cei

CENTRAL AL P.C.R.,

Salutari

(Continuare in pag. a IlI-a)

Cu automacaraua
in cursă de agrement

(Continuare în pag. a 11-a)

Colectivele de muncă din
Partidului Comunist Român, personal dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea cu succes la data de 1 august a.c. a planului cincinal 
1966—1970 la producția globală industrială, asigurind pînă la finele anului o 
producție suplimentară in valoare de peste 3 miliarde lei.

Sint împliniri cu care oamenii muncii din județul nostru intimpină cea 
de-a 26-a aniversare a eliberării patriei, oglindire vie a consecvenței cu care 
s-a muncit pentru transpunerea în viață a angajamentului luat de către or
ganizația județeană de partid, de a realiza pînă la 23 August 1970 producția 
globală industrială prevăzută pentru întregul cincinal.

Rod al susținutelor eforturi, sub conducerea organizațiilor de partid, un 
număr de 8 întreprinderi din industria republicană și una din economia locală 
au reușit să-și realizeze, pină la sfirșitul lunii iulie, vojumul producției glo
bale programate pentru actualul cincinal.

Pînă Ia sfîrșitul acestui an. industria ieșeană va realiza, peste prevederile 
planului cincinal, 24 000 tone țevi sudate, 6 600 tone fibre poliesterice, 4 mi-

Sub ochii noștri și in anii noștri țărmul mării, de la 
Mangalia pînă la Mamaia, s-a îmbogățit cu un șir de 
construcții atit de neobișnuit monumentale, incit, in 
fața oricărui juriu internațional de arhitecți și balneo- 
logi, litoralul românesc ar trebui să capete un premiu 
întreit : de tinerețe, de frumusețe și de sănătate.

O șosea mărginită de cantalupii becurilor de neon, 
dar și de o linie dublă de piersici pe rod, unește, îm
preună cu linia ferată. Constanța și Mangalia. Malul, 
odinioară abrupt și plin de bozii și ciulini, a devenit 
pe " ' .............................................
de

mai snobi și exigeați glob-trotteuri găsesc aici hoteluri 
de prim rang, restaurante cu o bucătărie pe care și Aii 
Baba ar trece-o in vastul său dicționar gastronomic.

Dar chiar și călătorii șătui de 'trepidația marilor me
tropole găsesc aici incintătoare sate turistice. Habar 
n-aveam, pină săptămîna trecută, că un astfel de sat, 
cu fermecătoare și pitorești căsuțe de lemn, se află la 
nord de Mangalia și că poartă un nume de zeitate ma
ritimă : Neptun. Plin cu turiști francezi, acest sat dis
locat parcă din Oaș, vorbește franțuzește ca în valea 
cu poame și flori a lui Mistral. Acum se edifică in 
preajmă o nouă stațiune și i s-a găsit un nume de 
planetă : Venus. O altă stațiune, nu mai veche de un 
an, se cheamă Jupiter. Mărgelele de aur și safir ce se 
rotesc la distanțe astronomice in jurul soarelui iată 
că-și găsesc pe țărmul românesc al Mării Negre niște 
replici terestre de o netăgăduită frumusețe.

Spre aceste planete de vis și vacanță mergi nu cu 
vehicule cosmice, cu costum etanș și cu rezerve* de oxi
gen, ci cu avionul, cu trenul sau cu mașina mică. Atunci 
cină va fi gata și podul rutier de la Vadu-Oii, către 
șiragul de „planete" de pe litoral se vor putea indrepta 
mii de autoturisme zilnic, cite un milion de turiști in
tr-o vară, și ele vor fi pentru mulți pămînteni de pe 
glob punctele terminus ale celor mai atrăgătoare și 
simpatice „excursii cosmice" Bucuria de a scrie pe 
cărțile poștale ilustrate vechile formule de politețe 
„Salutări din Venus !“ ori „Sărutări din Saturn !“ vor fi 
transmise o dată cu policromia imaginilor și timbrelor 
românești, răspîndind și sporind in lume faima uneia 
din cele mai incintătoare zone turistice din cite se 
cunosc azi pe plan internațional.

Acolo unde fiecare zi

este „ZI DE VlRF“

Iată cîteva relatări transmise de 
corespondenții ziarului nostru care au 
efectuat un raid anchetă pe această 
temă.

în județul ALBA, pînă în ziua de 
2 august, cooperativele agricole au 
însămințat 4 275 ha cu culturi duble, 
reprezentînd 36 la sută din prevederi, 
în multe cooperative agricole, acolo 
unde munca este organizată temei
nic, au fost însămînțate suprafețe 
mari de teren. Cooperatorii din Jid- 
vei, de pildă, au Însămințat aproape 
tn întregime cu porumb cele 200 ha 
planificate. Această lucrare se află 
intr-un stadiu avansat și în coope
rativele agricole din Crăciunelul de 
Jos, Totoi și altele. în multe coope
rative agricole însămînțarea culturi
lor duble este însă înțîrziată. Astfel, 
in 8 cooperative agricole, printre care 
cele din Șibot, Măhăceni-Deal _ și 
Bucerdea Vinoasă. nu s-a însămîn- 
țat mai nimic. Rămase in urmă 
sînt și cooperativele din Vințu de 
Jos, Ciugud, Micești, Balomir. Cum 
se explică aceste rămîneri în urmă ? 
în primul rînd, ele sînt cauzate de 
deficiențe organizatorice. Coopera
torii din Drîmbar și-au propus să 
însămînțeze, în urma păioaselor, 150 
hectare cu porumb și iarbă de Su
dan. Dar. după cum ne spunea Ion 
Nicolae Hărmănaș. președintele coo
perativei, după ce s-au semănat doar 
40 de ha, lucrarea a fost întreruptă, 
în alte unități există teren eliberat de 
paie, dar lipsa tractoarelor este prin
cipala cauză a întîrzierii lucrărilor de

arat și de însămînțare a culturilor du
ble. „Două tractoare au stat defecte 
aproape o săptămînă, explica Gheor- 
ghe Simon, inginerul agronom al 
cooperativei. Am vrut să le reparăm 
cu forțe proprii, dar I.M.A. Alba 
Iulia nu a fost de acord, angajîn- 
du-se să efectueze reparațiile. Trac
toarele care funcționează nu se 
pot folosi însă la întreaga capa
citate, deoarece lipsesc mecaniza
torii de schimb. Din această cauză 
nu se poate ara dimineața și seara". 
Cu toate acestea, tractoarele efec
tuează în fiecare dimineață, înainte 
de începerea recoltatului, diversa 
transporturi pentru cetățeni. Consi
liul de conducere al cooperativei a- 
gricole cunoaște această situație, dar 
nu ia nici o măsură.

în alte unități, zeci de hectare de 
pe care au fost strinse cerealele pă- 
ioase așteaptă să fie însămînțate. La 
cooperativa agricolă din Vințu de Jos, 
o săptămînă nu s-a însămințat ni
mic. ne-a informat loan Cîmpeanu, 
șeful secției de mecanizare. Avem 
două tractoare disponibile, dar nu 
am fost solicitați de conducerea coo
perativei. De unde se vede că delă-

Ștefan DINICA 
Cezar IOANA 
Ion NISTOR 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii*

(Continuare in pag. a III-a)

aco- 
ma- 
pri- 

ri-

In urmă cu cîte- 
va luni, în sec
țiile fabricii 
Septembrie" 
Satu-Mare, 
revărsată a 
perit cu mîl 
șlni, materii 
me, produse
nite. Eforturile 
oamenilor — a- 
nlmate de dorin
ța lor nestăvili
tă de revenire 
la normal — au 
fost încununate 
de succes. Din 
nou mașinile și 
utilajele funcțio
nează din plin. 
In fotografie : 
aspect din secția 
de emailaj

Un șantier întins pe 
200 de kilometri ! Cam 
cit distanța de la Bucu
rești la Craiova. Acesta 
e Lotrul, șantierul 
rii hidrocentrale 
munții Vîlcei. Dar 
ceastă distanță, la
tru, nu e ta linie dreap
tă, ci discontinuă, frîn- 
tă, cu devieri și mean
dre, asemenea unei 
ape. Senzația e legiti-

ma- 
din 
a- 

Lo-

mată 
surd, _  ________
depărtată, cu ecouri de 
ape și de pădure, care 
te însoțește de-a lungul 
drumurilor, al celor pes
te 200 de kilometri de 
drumuri săpate în cu
tele adinei și tainice ale 
muntelui și care defi
nesc. prin desenul lor. 
însăși geografia marii 
construcții.

Cu două luni în urmă, 
aceste ape ale pădurii, 
umflate de ploi, se re- 
vărsaseră pustiitor pes
te maluri. Cu două luni 
in urmă, smulși de to
rente, copacii pădurii 
izbeau în zidurile con
strucției. rupeau via
ducte, poduri și dru
muri. Sfărîmate în zeci 
de puncte, drumurile, 
aceste artere vitale ale 
construcției,

și prin vuietul 
ca o canonadă in-

duceau 
știute, 
către nicăieri, 
kilometri de drumuri, 
cu lucrările 
lor, au fost
Șantiere întregi au ră
mas izolate, linii încețo
șate șj tulburi, pierdu
te prin fantasmele ploii. 
Pagubele provocate con
strucției s-au ridicat la 
zeci de milioane de lei.

Rememorăm aceste 
întîmplări în biroul in
ginerului șef Emil Pod- 
horodețchi. Birourile di
recției sînt sus, la Voi- 
neasa, în construcții-vi- 
le cu o arhitectură ae
riană și luminoasă, co
coțate pe stînci înalte, 
care ies peste obstacolul 
pădurilor și al munților. 
Cînd hidrocentrala va fi 
gata, acest complex de 
clădiri se va transforma

către locurile 
CI către ape, 

Zeci de
aferente 
distruse.

lntr-o stațiune, „stațiu
nea Voineasa‘‘, una din
tre cele mai frumoase 
ale Carpaților. Dar a- 
cum, șoseaua in serpen
tină care ne-a urcat 
pînă aici poartă, proas
pete, urmele unor re
parații recente.

Cu două luni în urmă, 
intre șantierele risipite 
prin munți exista numai 
o magistrală aeriană, e- 
femeră și mișcătoarei 
scrisă pe cer de zboruri
le elicopterului. Drumu
rile Voineasa-Ciunget, 
Voineasa-baraj, Ciun- 
get-Petrimanu nu mai 
erau ; erau numai apele 
Voineasa, Ciunget, Pe- 
trimanu, nume cu re
zonanțe silvestre, care-ți

I. OLTEANU

(Continuare 
în pag. aV-a)

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
DEMOCRATICE CONGO
ÎN TARA

La invitația președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Democratice 
Congo, Joseph Desire Mobutu, îm

preună cu soția, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, între 25 și 28 august 
1970.

după „mm umili ni dezvolihrii"

Problemele „lumii a treia" 
au devenit mai acute
La Geneva s-au încheiat zilele trecute lucrările celei de-a 49-a sesiuni 

a Consiliului economic și social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Una dintre 
problemele dezbătute de actuala sesiune este aceea a subdezvoltării — 
problemă acută a lumii contemporane.

Experții O.N.U. au atras atenția, ta 
repetate rînduri, asupra faptului că, 
în „cadența" de pină acum, țările în 
curs de dezvoltare nu vor reuși să 
ajungă din urmă statele industriali
zate decît peste trei sau patru se
cole ; și atunci, cu condiția ca cei 
„avansați" să rămînă pe loc. Distan
ța care separă pe „săraci" de „bogați" 
este, într-adevăr, impresionant de 
mare. Ceea 'ce nu înseamnă că ea nu 
ar putea să fie micșorată. Ajunge să 
ne gîndim că în lume se cheltuiesc 
in fiecare an sume uriașe pentru 
înarmare — circa 200 miliarde de do
lari în 1969. Dacă numai o cincime 
din aceste fonduri ar fi utilizată în 
scopul progresului economic și social 
al tinerelor state din Asia, Africa și 
America Latină, acestea ar atinge ni
velul de dezvoltare a Angliei și Fran
ței doar într-un sfert de veac.

Este adevărat că țările în curs de 
dezvoltare au obținut, în cursul anu
lui 1969 și în primele luni ale aces
tui an, unele rezultate pozitive în

dezvoltarea lor economică, mai ales 
datorită anumitor progrese in do
meniul agricol, precum și conjunctu
rii favorabile de pe piața mondială. 
Procentul de creștere a venitului na
țional a fost de circa 6 la sută în 
1969 față de 5,5 la sută in 1968 și de 
4,7 la sută, în medie, pentru fiecare 
dintre anii 1960—1967. Această evo
luție a determinat pe unii economiști 
occidentali să vorbească despre o 
„cotitură" în situația economică a ti
nerelor state, să afirme că ele au a- 
tins deja ritmul capabil să le asigu
re o creștere continuă și implicit o 
ameliorare progresivă a ponderii lor 
in economia și comerțul mondial ca
pitalist.

Dar toate aceste aprecieri se do
vedesc a fi hazardate. Dacă ținem 
seama de faptul că. în perioada ana-

Constantin RAPCEA

(Continuare în pag. aVI-a)

Dezvoltarea necontenită a 
economiei socialiste, diver
sificarea și apariția unor 
noi obiective industriale au 
dus la intensificarea trans
porturilor de mărfuri și la 
creșterea vertiginoasă a nu
mărului autovehiculelor ru
tiere destinate pentru per
soane și transporturi. Nu
mai în cadrul Ministerului 
Transporturilor, numărul 
autocamioanelor a crescut 
în trimestrul II al anului 
1970 în procent de peste 11 
la sută față de perioada si
milară a anului 1968.

în condițiile sporirii in
tensității traficului rutier, 
exploatarea judicioasă a 
parcului auto proprietate 
socialistă trebuie să consti
tuie o preocupare de prim 
ordin atît a organelor de re
sort din Ministerul Trans
porturilor, cit și a organiza-

La sfîrsit de săptămînă, 
pe arterele de circulație, 

în control inopinat

țiilor socialiste posesoare de 
mijloace de transport auto. 
Pentru a asigura buna cir
culație pe drumurile publi
ce și un maximum de ren-: 
tabilitate și eficiență tuturor 
transporturilor, au fost ela
borate în ultimii ani im
portante acte normative, 
cum ar fi Decretul 328/1966, 
regulamentul de aplicare și 
H.C.M. 2507/1969. Totuși nu-

mărul contravențiilor săvîr- 
șite și constatate în acest 
sector continuă să fie destul 
de ridicat, mai ales in pri
vința respectării normelor 
privind utilizarea mijloace
lor de transport. Care sint 
cauzele ? în ce măsură și cit 
de rentabil sînt utilizate 
mijloacele de transport pro
prietate socialistă ? Cu alte 
cuvinte, era pe deplin justi-

ficat „exodul" nenumărate
lor camioane care străba
teau simbătă și duminică 
șoselele țării ?

Răspunsuri la aceste În
trebări intenționam să a- 
flăm însoțind la drum echi
pa de control formată din 
inspectori de la Inspectora
tul republican auto.

...La intrarea in Sinaia, 
pe locul de parcare de la Iz
vorul Rece, echipa mixtă de 
control a intrat in acțiune. 
Multe din autocamioane în
cărcate cu materiale nece
sare de urgență producției 
ori cu marfă pentru consu
mul populației, cu actele 
corect întocmite, au' primit 
imediat „liberă trecere".

Dar... multe ăutocamioa-
D. N. POPESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului Peruvian, mulțumesc Excelenței 

Voastre pentru cordialele felicitări pe care ați binevoit să ni le adresați 
cu ocazia sărbătoririi celei de a 149-a aniversări a independenței noastre 
naționale.

Apropierea dintre țările, popoarele și guvernele noastre va permite 
o mai bună îndeplinire a năzuințelor noastre de bunăstare și dreptate 
socială.

Transmit Excelenței Voastre sincere urări de fericire personală și 
de prosperitate pentru națiunea română prietenă.

General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru
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FAPTUL!
divers!
„Adri- 
santul“: 
cunoscut! 
Strada — nu! I

Aducem în discuție o chesti- | 

une care provoacă numeroase 
neajunsuri atit poștei, cit și ce- I 
tățenilor. Este vorba de denu- I 
mirile unor străzi ale Capitalei. 1 
O serie de străzi, îndeosebi din I 
cartierele mărginașe, poartă a- I 
celași nume. în sectorul 2. | 
strada Olga Bancic figurea- . 
ză în două locuri, situate în I 
două zone nu prea depărtate, I 
una de cealaltă. în car- 1 
tierul Balta Albă, nu mai puțin I 
de trei străzi se numesc „Maca- I 
ralei". Și ghidul străzilor Capi- I 
talei ne mai oferă încă multe ■ 
alte asemenea exemple. Să ne I 
mai mirăm că numeroase seri- I 
sori și telegrame nu ajung la 
destinație, că diverși vizitatori I 
trebuie să colinde ore în șir I 
pînă găsesc adresa căutată • 
ș.a.m.d. ? Supunem cazul aten- | 
ției forurilor de resort din ca- I 
drul Consiliului popular al muni- | 
cipiului București și așteptăm 
răspuns. Cu adresă precisă.

Carate false |
Nu de mult, organele de mi- I 

liție ale municipiului Constanța I 
au fost sesizate că Amet Iasar și * 
Lucian Barbu din localitate se I 
îndeletnicesc cu comercializarea I 
ilegală a aurului. Investigațiile I 
care au urmat au confirmat se- • 
sizarea. Cei doi comercianți pro- I 
curau pe cont propriu aur prin | 
intermediul unor marinari, care 
efectuau curse internaționale și I 
apoi îl valorificau cu prețuri de I 
două-trei ori mai mari. Fiind a- ' 
restați de către organele de re- I 
sort, la domiciliul lor s-a desco- I 
perit cantitatea de 2.095 grame | 
de aur (în monezi și bijuterii) . 
pe care nu apucaseră îngă să-l I 
vindă. întreaga cantitate a fost I 
confiscată, iar cei doi, precum * 
și complicii lor, urmează să su- I 
porte rigorile legii. Prilej să se I 
convingă că îndeletnicirea lor I 
nu poartă pecetea nici unui ca- • 
rat.

Păhărelul |
fatal |

Tehnicienii Teodor Șiu și Va- I 
Ier Tetcu de la Combinatul chi- I 
mic Rimnicu Vilcea s-au ințeles I 
intr-o seară să se cinstească la • 
un păhărel. Puteau gusta țuici I 
de Vilcea sau un vin de | 
Drăgășani, dar amindoi jindu- . 
iau după altceva. Le trebuia un I 
sortiment „tare" și, dintre toate I 
băuturile, au ales — n-ar strica ‘ 
să se stabilească de unde și pe | 
ce căi au putut să-l procure — I 
alcoolul etilic. Evident, conse- I 
cihțele unei asemenea nesăbu- . 
ințe n-au intirziat. Primul a de- I 
cedat, iar al doilea a ajuns intr-o | 
Stare gravă la spital.

„Reprezen
tația" 
s-a terminat

Gheorghe Ardeleanu din Lu- I 
peni, strada Pompierilor nr. 31, > 
a intrat într-o zi în bufetul „Re- I 
tezat“ din același oraș, și-a dat I 
jos haina și cămașa și a început 1 
să-și etaleze calitățile atletice. I 
N-avea însă parteneri. Și asta, în I 
ciuda faptului că lansase destule I 
provocări prin insulte la adresa ■ 
tuturor consumatorilor din lo- I 
cal. Atunci s-a hotărît să-și în- | 
crucișeze pumnii cu oricine s-o 
nimeri. „Reprezentația" a luat I 
îhsă sfîrșit mai repede decît se I 
aștepta : organele însărcinate cu ' 
menținerea ordinii publice l-au I 
făcut inofensiv, iar instanța de I 
judecată i-a mai adăugat, la | 
cele patru condamnări pe care . 
le avea Ia activ, încă una de trei I 
ani închisoare corecțională pen- I 
tru ultraj contra bunelor mo- I 
ravuri.

Printre multiplele întrebuințări 
casnice ale cuiului se numără și a- 
ceea de a fi bătut în perete pentru 
a susține un tablou, o carpetă, su
porturi pentru flori sau alte obiecte 
utile sau pur decorative. în blocurile 
noi și mai cu seamă în cele din pre
fabricate, a bate un cui în perete este 
o treabă, dacă nu imposibilă, în orice 
caz extrem de complicată. Aceasta 
pentru că, în acești pe
reți, cuiele obișnuite 
refuză să intre. Cum se 
descurcă, în asemenea 
situație, locatarul dor
nic să ducă pînă la ca
păt instalarea în noul 
apartament 7 I se oferă 
două soluții : prima — 
să dea fuga la cel mai 
apropiat șantier de con
strucții și să caute pe 
unul dintre acei mese
riași care posedă pisto
lul necesar „împușcării" 
cuielor în perete. A 
doua soluție : să facă 
o gaură în perete, să 
fixeze cu ipsos un di- 
blu de lemn în care să 
bată apoi cuiul.

Se-nțelege că ar pu
tea să existe și o a treia 
soluție, mai convenabi
lă pentru cetățean : fie 
să se fabrice cuie capa
bile să străbată betonul, 
fie să se înființeze la 
cooperația meșteșugă- 
reașcă sau la adminis
trația blocurilor pres
tarea unui asemenea 
serviciu. Dar; se pare, 
lucrurile s-ar simplifica 
prea mult și omul n-ar 
„simți" că s-a mutat în 
casă nouă. La fel de 
temerară se dovedește 
a fi și intenții de a-ți 
pune pe ușa noului 
cartea de vizită încadrată 
modestă ramă din tablă. Așa ceva 
nu există în magazine. *' 
puns categoric negativ 11 întîm- 
pină cumpărătorul care cere siguran
țe pentru broaște, zăvoare pentru 
baie, arcuri simple pentru ca ușile 
să nu se mai trîntească, burleți cu 
adeziv pentru etanșeizarea ferestre
lor în timpul iernii, tripluștechere, în
trerupătoare prin apăsare ș.a. Unele 
nu se găsesc pentru că nu se produc 
și în această situație sînt peste o 
sută de articole, după cum ne infor
mează factori de răspundere la

—

O.C.L. Tehnometal ; altele se produc, 
dar în cantități insuficiente.

Cititorii își amintesc, desigur, că 
nu e prima oară cînd constatăm cit 
de absurd de complicată poate fi une
ori procurarea unui obiect de cîțiva 
lei ca valoare, dar de mare trebuință 
altminteri, așa cum sînt toate cele a- 
mintite în rîndurile de mai sus. După 
cum se vede nu este vorba de nine

se îmbogățește mereu, completările, 
noutățile sînt mai numeroase printre 
ustensilele cu un volum mai mare, 
mai complexe și deci cu un preț mai 
ridicat.

Avem în față un studiu prezentat 
în ședința comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București din 29 mai a.c. cu privire 
la dezvoltarea, 'in industria locală, a

Optică fără perspectivă
Desen de Eugen TARU

Cuiul

Pepelea
redivivus

apartament 
într-o

Un tăs-

știe ce obiecte complicate, care nu au 
fost încă inventate, ci de unele din
tre cele mai simple, care se produc 
de multe decenii. Nu s-au schimbat 
nici argumentele celor vizați, puși în 
fața vechilor constatări. în teorie 
toată lumea este de acord că mărun
tele articole casnice nu trebuie pri
vite prin prisma ponderii lor scă
zute în realizarea planului valoric 
al întreprinderilor producătoare, ci 
prin aceea a utilității lor în gospo
dărie, a faptului că, de cele mai mul
te ori, sînt de neînlocuit. în practică 
însă, lucrurile sînt puțin schimbate. • 
Cu toate că gama articolelor casnice

cunoscută și acceptată de consiliile 
populare, sub a căror tutelă se află 
întreprinderile de industrie locală, 
probabil din aceleași considerente : 
mai întîi rotunjimea cifrelor de plan 
și mai apoi satisfacerea cererilor 
pieței. Așa se explică lipsa totală a 
unor articole de uz casnic, prezența 
anemică și meteorică a altora — în
treaga gamă a măruntelor articole e- 

lectrotehnice (întrerupă
toare, 
etc.).

dulii, ștechere

— într-adevăr, ne spu
nea tovarășul Dumitru 
Ancuța, șeful comisiei e- 
conomice a Comitetului 
municipal de partid 
București, în structura 
d§ fabricație a întreprin
derilor de industrie lo
cală primează produsele 
cu valori mari. Artico
lele de uz casnic nu o- 
cupă încă locul cuvenit 

nomenclatorul aces- 
întreprinderi, deși 
făcut eforturi seri- 
pentru lărgirea ga- 
sortimentale. S-au

Unora
ie place cașul

Cine le face 
„serenada"? |

Pe o ușă de balcon se intră și I 
se iese numai în... balcon ! Cel I 
puțin așa știam noi pînă acum. • 
Iată însă că este posibilă și o I 
altă alternativă. Pe șoseaua A- I 
lexandriei nr. 7 din București > 
s-au construit în ultimul timp I 
mai multe blocuri care au uși de | 
balcon, dar... nu au balcoane. - 
Indiferent de etaj, ieșirea este I 
asigurată direct în stradă ! O | 
năstrușnicie a constructorilor ? . 
Nu — spun ei. Noi am construit I 
casele așa cum prevede proiec- | 
tul ! Și au dreptate. Proiectul . 
(întocmit de Institutul „Proiect"- I 
București) prevede, într-adevăr, I 
uși, dar balcoanele în care ar ■ 
trebui să dea ele sînt... „în aer"! I 
Pentru o atare ispravă ar merita, I 
poate, o serenadă. Din lipsă de i 
balcoane, lăsăm să le-o facă însă 1 
forurile de resort.

Rubrica redactata de: I

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților , 
„Scinteii"

căomul căruia îi plăcea 
cașul și drobul de miel 
a uitat de transferuri.

In altă zi, Ion Bencu, 
pentru că in ajun fă
cuse un chef, nu mai 
avea poftă nici de caș, 
nici de drob de miel. 
Se gindea la niște zea
mă de varză și mai 
ales la o „Dacia 1 100“, 
dacă nu chiar la 1 300. 
L-a chemat la el pe a- 
celași șef de echipă și 
ca și cind ar fi avut de 
gind să facă un studiu 
sociologic l-a supus pe 
cel chemat la un test.

Deși ii place la ne
bunie cașul., Ion Ben
cu s-a făcut normator 
și s-a angajat la șan
tierul I.L.H.S.-Pușcași 
din județul Vaslui, tn- 
tr-o zi, mergind el așa 
pe șantier și-a adus a- 
minte că-i place și mai 
mult decit cașul dro
bul de miel. Chiar in 
momentul 
lăsa gura 
poftă, il bătu pe umăr 
un șef de echipă. Vnu’ 
Nicolae Coșcatin.

— Tovarășe norma
tor, ce faci cu trans
ferurile noastre 7

— Care droburi 7
— Nici un drob, am 

întrebat de transfer, nu 
primim alocații pentru 
copii.

— Aveți copii 7
— Avem.
— Dar miei aveți 7
— Avem, dar pentru 

ei nu ne trebuie alo
cație.

— Bă, aveți miei 7
— Avem.
— Dar caș 7
— Avem și caș.
— Dar ouă de 

ină 7
— Gospodar fără gă

ini în curte se poate 7
— Bravo ! Dar cu vi

nul cum stați 7
— Așa și-așa.
— Citi oameni 

echipă 7
— Vreo 16.
— Aha, voi sîntețl 

ăia care ați venit de 
la... Și zici că aveți ne
voie de transfer, ca să 
nu ^pierdeți alocațiile 7

— Sigur că da.
— Păi o să mă ocup 

și cu transferurile 
voastre. Simbătă vă 
duceți acasă ?

— O să ne ducem.
— Notează-ți adresa 

mea de acasă. Luni 
dimineața 
tept. Puteți 
trați și fără să bateți 
la poartă, n-am ciine 
rău. Puteți să-i aduceți 
vii. Ii tai eu. Din piei 
îmi fac căciulă. Dacă 
ați avea d-ăia de Do- 
brogea...

— Ce să avem d-ăia 
de Dobrogea 7

— Miei. Și să nu-mi 
aduceți mai mult de 
trei că n-am unde să-i 
țin. Să angajez cioban 
pentru trei miei ? Două 
cașuri cam de 6 kg bu
cata, vreo sută de ouă. 
iar vin mai mult de 10 
litri să nu-mi aduceți, 
că pe căldura asta... 
mi-e teamă să nu se 
acrească.

Șeful de echipă, cre- 
zind că normatorul e 
glumeț din fire, nu s-a 
dus luni de dimineață 
cu „comanda" făcută. 
Ba chiar că a și uitat 
de „gluma" lui. Dar și

cînd ii 
apă de

do

Nicuță TĂNASE

de 
sa-
vă

— îmi pare rău 
sînteți mulțumiți.

— De ce 7
— Eu aveam 

gind să vă măresc 
lariile cu 2 000 lei,
schimbam la toți cate
goria de salarizare. Vă 
ridicăm la a Vil-a.

— Cu care 2 000 lei 
ne ridicai la a Vll-a 7

— Cu 2 000 lei pe 
care mi i-ați fi dat 
mie.

— Sintem mulțumiți 
așa cum sintem.

Șeful de echipă, cre- 
zind că iar glumește 
normatorul, și-a văzut 
de echipa iui. La sala
riul următor insă a 
văzut că salariile oa
menilor lui din echipă 
și chiar al lui s-au 
subțiat.

— Mai sînteți mulțu
miți de salarii ? Între
bați numai așa, de cu
riozitate, cit ciștigă e- 
chipele ălelalte.

— Ați trecut din lu
crările noastre la alte 
echipe.

— Bă, eu sînt Stan 
Dracu’ aici, fără mine ' 
muriți de foame. De ce < 
nu sinteți voi ăștia din 
echipă oameni de ințe
les 7 Miei nu. caș nu, 
ouă nu, vin deloc, mă 
rog, asta să zicem 
că sînt alimente, dar ' 
2 000 lei 7

— 2 000 sînt bani. 1
— Păi nici alimente, i 

nici bani 7 Eu la v.ma i 
urmei pot să dau fi , 
milităria jos din pod. , 
Deși nu am studii prea 
înalte, știu să înjur 1 
luind sfinții după alfa- 1 
bet. Vă pot da și afară 1 
de pe șantier . i

Greșeala șefului de i 
echipă a fost că a ere- ( 
zut din nou că norma- , 
torul glumește. Dar 
n-a glumit, s-a așezat 
pe capul lor și...

Și poate că normato- 1 
rul Ion Bencu „glu- 1 
mește" și azi cu edit- i 
pa lui Nicolae Coș<fa-'"i 
tin. Poate că „glu- , 
mește" și se gindește ( 
in continuare la caș, ( 
miei, ouă, i 
miel, vin și 
1 100", ‘ ’

producției bunurilor pentru fondul 
pieței și a produselor de serie mică 
în perioada cincinalului următor. Stu
diul este însoțit de o serie de tabele 
din care rezultă ponderea pe care a- 
ceste produse o au în prezent, profi
lul întreprinderilor de industrie lo
cală bucureștene etc. Printre altele 
se află și un tabel cuprinzînd „Prin
cipalele produse solicitate de comerț 
în anul 1970 și neasimilate de către 
întreprinderile D.G.I.L. (direcția ge
nerală de industrie locală)". Un șir 
de 45 de articole aliniază, în dreptul 
lor, tot felul de „scuze". Comerțul 
cere un tăietor pentru ridichi, o foar
fecă și un clește pentru prăjituri, o 
fișă pentru fierul de călcat, o cheie 
pentru gaze, o rindea pentru zarza
vat etc. De ce nu s-au asimilat ? „Nu 
intră în profilul D.G.I.L.". în schimb, 
în profilul actual al D.G.I.L. își gă
sesc locul garnituri de mobilier, cor
puri de iluminat, stofe etc. Desigur, 
nu avem nimic împotrivă, ba chiar 
socotim pozitiv efortul industriei lo
cale de a completa, din punct de ve
dere cantitativ și sortimental, gama 
mărfurilor produse de industria re
publicană. Dar atunci cine să producă 
rindeaua pentru zarzavat dacă ea nu 
intră în profilul industriei locale 7 
Poate uzina de automobile de 
tești ?...

— Noi cerem întreprinderii 
talurgica“-București să ne 
chei, tirbușoane, ea ne oferă 
metalice (de la 300 lei în sus), sobe 
(1 200 lei bucata). îi rugăm pe tova
rășii de acolo 
serviciu de la 
facă și albii 
mai mici, așa 
Dînșii ne răspund că 
tate. Curios că pentru 
mari au capacitate. '

Fuga aceasta, mai 
puțin disimulată, de producția arti
colelor mărunte are mai multe cauze. 
Este mai lesnicios, firește, să-ți axezi 
activitatea pe produse cu o valoare 
ridicată, indicatorii de plan vor fi 
astfel mai curînd atinși. Situația este

mei
organizat numeroase ex
poziții de mostre, unele 
au fost preluate chiar, 
dar apariția lor în ma
gazine întîrzie. Cred că 
există însă și unele mo
tive obiective care îm
piedică dezvoltarea pe 
măsura cerințelor a pro
ducției articolelor mă
runte de uz casnic. Tre
buie să recunoaștem ,că 
unele dintre ele, în ciu
da simplității .și a di

mensiunilor reduse, au o productivi
tate a muncii foarte mică, ceea ce 
explică fuga de ele. Pentru ca pro
ducția lor să devină rentabilă, ar fi 
utilă o anumită profilare. în momen
tul de față sînt produse din această 
categorie care figurează în nomen
clatorul mai multor întreprinderL 
Poate că realizîndu-se într-o singură 
întreprindere serii mai mari din a- 

, celași produs, el ar deveni rentabil.
Nu ne îndoim că soluții există pen

tru ca interesele materiale ale între
prinderilor industriei locale să se 
poată pune de acord cu cerințele 
populației. Forurile de resort ar tre
bui să caute mai stăruitor posibili
tatea creării cadrului favorabil diver
sificării articolelor cerute pe piață, 
fiarele mărunte sau mai complexe. 
Aceasta nu scutește insă consiliile 
populare, care răspund direct atît de 
industria locală cît și de aprovizio
narea populației, de a veghea pentru 
ca interesele cetățenilor să se situeze 

.pe primul plan. In această ordine de 
idei consemnăm ca o inițiativă 
interesantă și demnă de urmat con
cursul pentru realizarea de produse 
noi organizat de cabinetul pentru 
probleme de organizare științifică a 
producției și a muncii, comisia de 
estetică industrială din municipiul 
București. Am putea enumera și alte 
inițiative interesante. Importantă ni 
se pare a fi sprijinirea efectivă, uni
tate cu unitate, a industriei lo
cale, de către consiliile populare și 
C.S.E.A.L., îndrumarea, orientarea și 
profilarea întreprinderilor în
ție de posibilitățile, resursele și ce
rințele locale. Sînt măsuri — și 
același timp tot atîtea rezerve — care 
ar permite îmbogățirea substanțială 
a gamei mărfurilor destinate gospo
dăriei cetățeanului.

gâ-

ai in

— Ce faceți voi cu 
banii 7

— Cu care bani 7
— Pe care-i cișfigați 

pe șantier.
— Păi, ce să facem, 

ne cumpărăm ba una, 
ba alta.

— Ce înțelegeți prin 
„ba una, ba alta" 7

— O haină...
— Am înțeles... Bă, 

da’ voi visați mașini 7
— Să

visat într-o noapte 
mașină și a 
am certat-o 
vastă-mea că 
două farfurii.
brodit să fie așa, dar 
eu nu cred in vise.

— Bă, eu te întreb 
din alt punct de vede
re. Dacă nu cumva vi
sezi să-ți cumperi ma
șină.

— Le ocolesc și p-a- 
lea pe lingă care trec.

— Eu visez o „Da
cia"... Cum stați voi 
cu salariul 7 Mulțu
miți 7

— Dacă 
mulțumiți 
alt șantier.

nu mint, am 
o 

doua zi 
pe ne
tt spart 
S-o fi

la Pi-
ouă,

eram

Chiar în momentul cînd puneam

func-

înmult sau mai

Rodico ȘERBAN

de lucru 
de voiaj

din ora- 
și a con- 
călătorie

„Me- 
livreze 
rafturi

nu
plecam pe

drob de 
. i „Dacia 

, ori de ce nu 
chiar 1 300...

„glasul roților de tren
vă aș- 

să in-

Dacă aveți drum prin Cisnădie

Cluj: Imagine din cartierul Gheorghieni
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Ce ne spune
In urma apariției ar

ticolului „Glasul roți
lor de tren e o șoaptă 
cu suspine" („Scînteia" 
din 2 august a.c.), re
gionala de căi ferate — 
București ne informea
ză asupra măsurilor 
luate operativ pentru 
îmbunătățirea deservi
rii călătorilor 
șui București 
dițiilor de 
spre litoral.

Programul 
al agențiilor 
C.F.R. a fost adaptat 
cerințelor. Astfel, toate 
agențiile de voiaj din 
București și de pe lite
ral vor funcționa zil
nic de la ora 5,30 și 
pînă la 22,30 (față de 
7.00—21,00 pînă acum). 
Pentru a face față mai 
bine fluxului de călă
tori a fost sporit nu
mărul caselor de bilete 
Ia stațiile București 
Nord (3 case) și Cons
tanța.

în București, paralel 
cu agențiilă de voiaj 
C.F.R. nr. 1 și 2 din 
Calea Griviței și Calea

Victoriei, funcționează 
și agenții de voiaj de 
cartier in B-dul Dimi
trov nr. 96 și Calea 13 
septembrie nr. 69 (în 
localul oficiilor poșta
le de la adresele de 
mai sus). Aceste agen
ții nefiind cunoscute 
publicului nu sînt so
licitate încă în mod 
corespunzător.

în prezent, circulă 
spre litoral 11 trenuri 
de călători. Compu
nerea lor a fost spo
rită : la trenurile ra
pide de la 11 la 16 
vagoane, la trenurile 
accelerate și la trenu
rile de persoane la 13 
vagoane, iar la cele de 
tranzit, 841-842 și 843- 
844, se vor atașa în 
plus 5 vagoane clasă 
între București—Man
galia. Merită reținut 
că trenul personal 8071 
cu plecarea din Bucu
rești spre litoral la ora 
0.40 are mers de acce
lerat cu sosirea în Efo- 
Vie Sud la ora 4,43 și 
circulă zilnic.

Toate trenurile pre-

văzute în mers cu aviz 
special au fost puse în 
circulație. Din Bucu
rești spre litoral șl 
înapoi, ele au o capaci
tate de peste 10 000 de 
locuri zilnic.

Au fost date indicații 
agențiilor de voiaj 
C.F.R. ca pentru zilele 
de sîmbătă și dumini
că, dacă se înregistrea
ză cereri peste capaci
tatea trenurilor din 
program, să solicite in
troducerea in circula
ție a unor trenuri su
plimentare.

Din constatările of- 
ganelor de însoțire și 
control rezultă că la 
unele trenuri accelera
te care circulă de la 
București spre litoral 
fără regim de rezerva
re (811/842—843) ră- 
mine neutilizată o bună 
parte a capacității, ele 
nefiind suficient solici
tate de public. Pentru 
ca și aceste trenuri să 
fie din plin utilizate s-a 
prevăzut introducerea 
regimului de rezervare 
la cite 3 vagoane.

— ne spunea un șef de 
I.C.R.M.-București, să 

zincate de dimensiuni 
cum cer cumpărătorii, 

nu au capaci- 
albiile zincate

P. S._
puncte, puncte după „Dacia 1 300", mi-a sosit 
de la Vaslui adresa nr, 485 semnată de Ion 
Pirvu, președintele consiliului județean al 
sindicatelor, adresă care intriicitva ne liniș
tește. Citez din adresă : „...numitului Ion 
Bencu și altora li s-a întocmit dosar penal 
prin care sînt deferiți instanței judecătorești. 
Dosarul privind pe Ion Bencu este preluat și 
de miliția municipiului București, avînd și în 
acest oraș abateri de la disciplina financiară".

Adicătelea acest Ion Bencu a „glumit" și 
prin București, a avut abateri de la dis'-“- 
plina financiară și cu toate astea I.L.H.f 
care are sediul în București, l-a trimis să 
glumească" și la Vaslui.
Mercf, I.L.H.S. 1

...nu ocoliți noul magazin 
„Covorul", deschis în aceste 
zile în localitate. El aparține 
COMBINATULUI TEXTIL DJN 
CISNĂDIE și, lirește, este a- 
provizionat din abundență cu 
cele mai variate produse tex

tile de calitate superioară 
realizate în diterite sortimen
te și culori : covoare plușate, 
stofe de paltoane bărbătești, 
pardesie de damă, mătăsuri 
etc.

Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. 1)

ne făceau curse „in gol" 
sau circulau cu încăr
cătură incompletă. Organe
le de miliție au descoperit 
și cazuri de flagrantă încăl
care a normelor legale : în
tocmirea necorectă și uneori 
cu rea intenție a documen
telor de bord, mașini im
proprii circulației din punct 
de vedere tehnic etc.

...Cu arcurile comprima
te la refuz, autocamionul 
22-B-5737, aparținînd M.C.I., 
transportă de toate — oa
meni, saci, trunchiuri de 
brad, pînă și un gard de 
fier „la mica înțelegere". 
Tot la „mica înțelegere" 
efectua transportul și șo
ferul Constantin Ene, care 
vrind să „arunce praf în 
ochi" a prezentat echi
pei de control o foaie de 
parcurs din ziua prece
dentă și un tabel cu 32 de 
oameni, în care nu se pre
ciza nici durata călătoriei, 
nici itinerarul. Mai mult 
decit atit, lipseau și viza re
viziei tehnice, și aprobarea 
pentru transport de persoa
ne. Mai „inventiv", șoferul 
de pe autocamionul 21-VS- 
1269, de la autobaza Vaslui, 
găsit cu 2 călători în cabi
nă, a simulat o pană și... a 
fugit apoi cu pasageri cu 
tot, sustrăgîndu-se contro
lului. Bineînțeles că „inven
tivitatea" nu-i poate fi de 
folos : amenda îl așteaptă 
la autobază.

Autocamionul 21-MS-330 
părea să fie în regulă. Cel 
puțin așa arătau actele. 
O adresă din partea condu
cerii I.A.S. Albești (jude
țul Mureș) preciza că au
tocamionul are de adus ur

gent de la București piese 
pentru o combină C-12, iar 
pe foaia de parcurs scria 
negru pe alb că transportă 
„materiale". Controlul a 
qonstatat că materialele 
pentru care se deplasa 
autocamionul erau... 20 de 
curele de transmisie, care 
încăpeau cu puțin efort 
într-o sacoșă. Aflăm că 
„grosul" materialelor fuse
se expediat „cu o ocazie" 
încă din ziua precedentă. 
Camionul, neavînd ce în
cărca (în afară de curele), 
se întorcea gol. în ase
menea situații șoferii sînt 
obligați să se prezinte la 
stațiile de colectare și ex
pediere a mărfii, pentru a 
primi altă încărcătură. Re
zultatul ? Risipă de ben
zină pe cheltuiala statu
lui.

Parcă pentru a respecta 
„tradiția agrementului" pe 
pitoreasca Vale a Prahovei, 
autocamionul 21-PH-1858 
de la Autobaza 1 marfă se 
întorcea gol, în plimbare 
pe șosea, după un transport 
de laminate la grupul 5 
construcții — sectorul Fă
găraș. Normal și obligato
riu ar fi fost ca autocamio
nul să fie încărcat pe dru
mul de întoarcere cu altă 
marfă, fie în Brașov, fie 
în Făgăraș — la stația de 
colectare și expediere a 
mărfurilor (S.C.E.M.). Dar 
de vreme ce cursa (goală) 
era plătită cu generozitate 
de beneficiar... Pînă la 
urmă, toate s-au rezol
vat în chip „fericit" ; 
beneficiarul a primit lami
natele, autobaza banii, iar 
șoferul s-a ales cu o plim
bare gratis (plus diurna)... 
Numai că de plătit plătește

statul. După opinia noastră, 
este firesc ca asemenea pa
gube să fie imputate celor 
care le produc. Poate așa 
vor fi mai puțin generoși 
cu punga statului.

Cirpit cu sirmă, cu ușa 
cabinei proptită cu un lemn 
și cu alte defecțiuni, se tîra 
la vale , și autocamio
nul 31-BV-1066 al IMCM 
Brașov, cu o încărcătu
ră de țevi nesemnaliza
te corespunzător și mai 
lungi decît caroseria.

Poate că pe lîngă amenda

Șirul contravenienților nu 
se oprește însă aici. Sonda
jul întreprins simbătă și du
minică a dovedit că, in afa
ra conduitei iresponsabile a 
unor conducători auto, stă
ruie încă serioase deficien
țe și in organizarea muncii 
și în controlul pe care tre
buie să-l execute șefii auto
bazelor și autocoloanelor.

Foarte mulți șoferi erau 
plecați pe drum fără revi
zia tehnică, fără specifica
țiile cuvenite pe foile de

macaraua avînd în cabină 
două însoțitoare, cu toate că 
pe foaia de parcurs scria că 
rodajul se face în jurul Fă
gărașului.

Tot în Predeal staționa 
nereglementar, în1 curbă, au
tocamionul 21-Bv-3974, al 
cărui șofer, Ion Gîndac, ve
nise noaptea de la București 
la Brașov și, în loc să ducă 
mașina la coloană, s-â în
tors în Predeal și a parcat-o 
la... domiciliu. După atîtea 
ore, cum se face că șeful 
coloanei 2 de la autobaza

pund de folosirea legală și 
economică a mijloacelor de 
transport. Datele centrali
zate de organele de miliție 
și cele din Ministerul 
Transiporturilor sint edi
ficatoare : din 421 au
tocamioane controlate, 232 
nu-și justificau cu te
meinicie prezența pe șo
sele, 118 din acestea se de
plasau fără încărcătură, iar 
66 cu încărcătură mai mică 
decît capacitatea lor. Au fost 
depistate și alte abateri, 
datorate în primul rînd in-

Cu automacaraua in cursă de agrement...
și suspendarea permisului 
de conducere al șoferului A. 
Mureșan, retragerea permi
sului mașinii va da de gîn- 
dit conducerii IMCM-ului 
în privința stării tehnice a 
autovehiculelor sale și se
riozității cu care se execută 
reviziile tehnice. Asta, pen
tru că într-o dovadă elibe
rată de statia de exploata
re transporturi auto și uti
laje Brașov se atesta că 
autovehiculul „a fost veri
ficat la sistemul de di
recție, frinare, iluminat și 
semnalizare și... corespunde 
circulației publice !“. De 
prisos să mai adăugăm aici 
cît pericol prezenta pentru 
siguranța circulației și pen
tru viața șoferului A. Mu
reșan autocamionul cu pri
cina.

parcurs, ori cu astfel de foi 
albe, putîndu-le completa 
ei înșiși „după împrejurări". 
O parte din mașinile 
controlate efectuau curse 
în scopuri echivoce, trans
porturi în interes particu
lar, justificat prin acte 
măsluite uneori, și felurite 
alte drumuri după piese, 
după foi de parcurs, ori... 
niscaiva reparații fictive 
(cazul autocamionului 31- 
PH-3140, de la autobaza 
Cîmpina, care a plecat gol 
în cursă și s-a întors tot 
gol).

Cuprins de zelul turismu
lui pe roți, șoferul Murgu 
Pintilie, din Făgăraș, trecea 
duminică prin Predeal, în 
cursă de... rodaj (a se citi 
agrement) spre Tîrgoviște. 
Se ducea în rodaj cu auto-

Brașov n-a remarcat lipsa 
mașinii 7 Sau remareînd-o a 
tăcut ?

Trifon Radu a fost găsit 
pe șoseaua DN 1-A, cu pa
sageri în autocamionul 22- 
B-1254. Avea actele „în re
gulă" și un tabel cu ante
tul întreprinderii Energo- 
construcția — Șantier I 
București, cu destul spațiu 
gol să mai poată completa 
ad-hoc lista cu călători oca
zionali. Și mai avea asupra 
sa încă un tabel — in alb 
— cu antetul și stampila 
întreprinderii, ba și cu sem
năturile, imitate probabil, 
ale șefului de șantier (I. 
Ionescu) și șefului autoco- 
loanei (M. Cantacuzino).

Concluziile raidului între
prins nu sint prea liniști
toare pentru cei care răs-

disciplinei și tendinței de 
căpătuială a șoferilor ; pa
tru curse clandestine și 52 
frauduloase, fără documen
te pentru marfă ori pentru- 
persoanele transportate.

Cum se poate pune capăt 
o dată pentru totdeauna, 
acestor practici de afaceri 
și căpătuială- cu mașinile 
și benzina statului ?

— Situația se va îmbu
nătăți radical — ne spune 
tovarășul Constantin Nico
lae, inspector general ad
junct la Inspectoratul 
auto republican — o dată cu 
înzestrarea tuturor autoca
mioanelor cu tahografe. A- 
ceste aparate înregistrează 
pe o diagramă toate schim
bările intervenite pe par
curs, opririle, viteza, dura
ta deplasărilor etc.. $i vor

permite ’mpiegaților din 
autobaze derularea între
gului film al călătoriei, șo
ferul neputînd interveni 
în nici un fel în funcționa
rea aparatului. în același 
timp vom intensifica ac
țiunile de control și son
daj, dar același lucru ar 
trebui să-l facă și celelalte 
ministere și organizații po
sesoare de autovehicule".

Subscriem acestei opinii, 
cu atit mai mult cu cît din 
constatările făcute de or
ganele de control în mai 
multe rînduri reiese că un 
procentaj însemnat de ne
reguli este comis de condu- 

' cătorii auto din alte ra
muri de activitate, Ministe
rul Agriculturii, construc
țiilor și chiar de Ia consi
liile populare.

Datorate în mare măsu
ră unor controale sporadi
ce din partea organelor de 
conducere și lipsei de dis
ciplină a conducătorilor 
auto, consecințele unor ast
fel de -folosiri abuzive, 
neeconomțcoase a mijloace
lor de transport se transfor
mă în pagube de milioane 
de lei pe ansamblul econo
miei naționale. Curse în 
gol, cu încărcătură incom
pletă ori de-a dreptul clan
destină înseamnă tot aitîtea 
atentate la integritatea a- 
vutului obștesc.

Problema utilizării nera
ționale a mijloacelor de 
transport a fost analizată în 
ziarul nostru în repetate 
rînduri, de fiecare dată sub- 
liniindu-se pagubele aduse 
economiei prin ignorarea și 
încălcarea dispozițiilor le
gale. Realitatea demon
strează că încă nu s-au 
luat măsurile necesare de

către conducerile organiza
țiilor posesoare de astfel de 
autovehicule, lăsînd în con
tinuare frîu liber indiscipli
nei și iresponsabilității. Din 
această cauză șoselele țării 
sînt încă împînzite de au
tocamioane care se uzează 
în curse nerentabile.

în prezent, controlul pe 
șosele este efectuat în mare 
parte de organele miliției și 
doar sporadic de către ce
lelalte organe de control, 
ale altor instituții și între
prinderi. Necorelarea efor
turilor tuturor factorilor in
teresați face posibilă ivi
rea unor situații în care a- 
bundă abaterile unor con
ducători auto indisciplinați.

Ciudat este și faptul că 
numărul autocamioanelor în 
neregulă este foarte mare 
tocmai în zilele de sîmbătă 
și duminică, în orele 
de vîrf ale circulației. Ma
siva lor prezență pe șosele 
îngreunează traficul autotu
rismelor pornite la sfîrșit 
de săptămînă în căutarea 
locurilor de agrement.

Poate ar fi nimerit ca 
organele competente să a- 
nalizeze această situație și, 
lin funcție de cerințele con
crete, să hotărască cu mai 
mult discernămînt asupra 
plecării autocamioanelor în 
cursă la sfîrșit de săptămi- 
nă, mai ales pe arterele in
ternaționale, foarte solici
tate. Nu ne referim, bineîn
țeles, la transporturile de 
importanță majoră pentru 
economie. O reglementare 
mai rațională a circulației 
va fi desigur în folosul eco
nomiei și al desfășurării în 
condiții din ce în ce mai 
bune a traficului rutier.
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și a angajamentelor

Rezultate de prestigiu 
in îndeplinirea planului

Gb.nbinatul de sticlărie din Sighișoara — 
duse și-au „câpătat un nume" atît în țară,

una din unitățile de prestigiu ale industriei ușoare, ale cărei pro- 
cît și peste hotare. In fotografie : aspect din secția de turnare 

a vaselor

■r '..'A:;’
«SI

Județul lași a îndeplinit acumu- 
țevi de 
și lină,

ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

LA FABRICA DE MOBILĂ DIN

CÎMPULUNG MOLDOVENESC

Argumente in sprijinul calității:

Perfecționureu
profesională ?i 
asistenta tehnică 1

UZINA DE ALUMINIU DIN SLATINA

Spirit critic, I

propuneri concrete
dovezi ale responsabilității

colective

planul cincinal la producția
globală industrială

(Urmare din pag. I)

lioane mp țesături tip bumbac, peste 11 milioane tricotaje, 24 000 tone ulei 
comestibil și alte produse.

Recentele adunări generale ale salariaților — expresie a democrației 
socialiste — au prilejuit o largă și activă participare a maselor de oameni 
ai muncii la organizarea și conducerea activității, la găsirea celor mai co
respunzătoare căi și mijloace de sporire a eficienței economice. Analizind 
multilateral problemele ce se cer rezolvate pentru îndeplinirea planului și 
a angajamentelor pe anul in curs, adunările generale ale salariaților au 
acordat o atenție deosebită pregătirii condițiilor pentru buna desfășurare 
a producției în 1971 — primul an din viitorul cincinal.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și in viitor, mnneitorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreprinderile ieșene vor face totul ca vastul pro
gram adoptat de Congresul al X-Iea al Partidului Comunist Român, con
cretizat în prevederile planului cincinal viitor, să fie realizat și ~ 
- fel incit să sporească substanțial contribuția județului nostru 
cai ea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, 
peritatea și înflorirea României;,

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

depășit, 
la edii'i- 
la pros-

(Urmare din pag. I)

date peste prevederi, importante 
cantități de produse : peste 2 800 
tone îngrășăminte cu azot, 222 tone 
metanol, 522 tone celuloză și hîrtie, 
23 tractoare, 57 autocamioane, 2 800 
tone ciment etc.

• Și-au îndeplinit an

gajamentele anuale nume* 
roase întreprinderi bucureștene, 
printre care uzinele „Republica", 
„Electrotehnica", Fabrica de apa
rate de măsură și control. Țesăto- 
riile reunite. Au fost, de asemenea, 
depășite angajamentele pe anul în 
curs la o serie de produse princi
pale : mijloace de automatizare,

•
transformatoare de forță, 
latori cu plăci de plumb, 
oțel, țesături tip bumbac 
încălțăminte și altele.

® Cu angajamentul a- 
nual realizat și depășit I J 
Această comunicare laconică a mi- ( 
nerilor din județul Gorj a coincis ( 
cu înregistrarea celei de-a 4 000 000-a . 
tonă de lignit extrasă de la începu- i 
tul anului și pînă în prezent. In i 
cinstea zilei de 23 August și a apro- , 
piatei .țZile a minerului", lucrătorii , 
din exploatările de lignit din jude- , 
țul Gorj au anunțat realizarea și 
depășirea angajamentului luat în 
întrecerea socialistă pe întregul an. 1 
Numai în primele 7 luni s-au reali- 1 
zat peste plan 104 000 tone lignit. i

® Depășind prevederile 1 
planului pe luna iulie ! 
la producția globală, industria ju- i 
dețului Mureș a realizat produse i 
suplimentare în valoare de peste ( 
12 milioane lei. Aceste rezultate se . 
adaugă celor obținute peste preve
derile planului în primul semestru 
al anului : 2 871 tone îngrășăminte • 
cu azot, 4,3 milioane de cărămizi și < 
blocuri ceramice, 418 000 metri pă- 1 
trați geam tras. 479 metri pătrați de ( 
prefabricate din beton și altele. Cele , 
mai bune realizări au fost obținute . 
de Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase din Tîrgu-Mureș, Fabrica de ' 
geamuri din Tirnăveni, întreprinde- ’ 
rea ..Metalotehnica" etc. *

© importante depășiri ] 
de plan raportează între' < 
prinderile industriale din județul < 
Ilfov. Planul producției globale a ( 
fost depășit cu 2,8 la sută, pe pri- i 
mele 7 luni ale anului, iar cel al ( 
producției marfă vîndută și încă- . 
sată cu 2,6 la sută. Valoarea pro- . 
ducției globale suplimentare reali
zată în această perioadă se ridică 
la peste 60 milioane lei. ’

Satisface exigențele cumpărătorilor 
mobila produsă de fabrica din 
Cîmpulung Moldovenesc 1 Această 
întrebare a constituit axul central în 
jurul căruia s-au purtat discuțiile 
din adunarea generală a salariaților 
de la această nouă unitate a indus
triei lemnului. Dezbaterile au avut 
ca punct de plecare un element cert : 
num'ai în primul semestru din acest 
an, valoarea mobilei refuzate de be
neficiari, din diverse cauze, se ridică 
la peste 5,5 milioane lei.

— Cele mai multe din deficiențele 
calitative se datoresc, în primul rînd, 
slabei organizări a muncii în interio
rul fabricii — a subliniat tehnicianul 
Sevastian Boguș.

în acest sens, vorbitorul a arătat 
că jn schimbul II asistența tehnică 
este ca și inexistentă, iar controlul 
tehnic de calitate interfazic lipsește 
aproape cu desăvîrșire. Din această 
cauză, multe foi de furnire nu sint 
împerecheate corect ; în asemenea ca
zuri remedierile înseamnă nu numai 
muncă în plus, dar și deteriorarea 
materialului. Meritoriu este faptul că 
adunarea generală a salariaților a 
insistat asupra acestor aspecte, sub
liniind că numai notele de remaniere 
și rebuturile însumează pînă acum 
o cheltuială suplimentară de circa 
1 milion lei.

Adunarea generală a salariaților a 
formulat numeroase critici și cu pri
vire la modul defectuos în care se 
realizează în prezent cooperarea în
tre unitățile combinatului. S-a arătat, 
de exemplu, că sînt foarte frecvente 
cazurile cînd piesele fabricate la uni
tățile de mobilă din Suceava sau 
Rădăuți nu corespund din punct de 
vedere calitativ, sau sînt trimise la 
Cîmpulung Moldovenesc cu mare în- 
tîrziere. în acest sens s-a cerut con
siliului de administrație al combina
tului să ia măsuri pentru soluționa
rea transportului de piese între uni
tățile aflate în subordinea sa.

Deși fondul discuțiilor l-a constituit 
analiza activității colectivului fabri
cii, cîțiva vorbitori au atras atenția 
că activitatea întreprinderii este se
rios afectată în prezent și de unele 
măsuri arbitrare luate de către mi
nisterul de resort. S-a amintit că ra
portarea punerii în funcțiune a fabri
cii, la 30 decembrie 1968, a con
stituit o chestiune’ pur formală, în
trucît, în realitate, primele garnituri 
de mobilă au fost fabricate abia că
tre jumătatea anului trecut ; con
structorul se află și în prezent în fa
brică, avînd încă de executat impor
tante lucrări, ceea ce împiedică des
fășurarea normală a procesului de 
producție. în plus, o serie (dintre uti
lajele montate se dovedesc de slabă

calitate, situație față de care mini
sterul nu a luat nici o măsură, în 
ciuda repetatelor cereri ale colecti
vului fabricii. Tov. Toader Romaga, 
tehnician cu problemele de investiții, 
a arătat că aceste utilaje inactive 
blochează mari suprafețe de produc
ție. De asemenea, alte utilaje nou 
nouțe, în valoare de aproape 200 000 
lei, au fost casate, fără ca ele să dea 
cel puțin o șarjă de lustru pe mobilă. 
Această pretențioasă operație de fi
nisaj se realizează în condiții impro
prii, fapt ce dăunează, de asemenea, 
calității produselor.

Dezbătînd aspectele calității pro
duselor, adunarea generală a salaria- 
ților s-a declarat în total dezacord cu 
practica ministerului de a transfor
ma unitățile tinere, cum este și ca
zul fabricii din Cîmpulung 
nesc, în „cenușerese" ale 
de mobilă.

— Nu este deloc normal 
sterul „să agațe" în planul fabri
cii niște tipuri de mobilă de care 
alte fabrici similare din țară s-au 
plictisit, a spus tov. Gheorghe Stăn- 
cescu, șeful serviciului aprovizionare- 
desfacere. Așa este, de pildă, cazul 
garniturii „Argeș" care ne-a fost pre
zentată de minister ca fiind o nou
tate. In realitate „Argeș" este una și 
aceeași garnitură cu „Bîlea II", la 
prima făcîndu-se totuși o... modifi
care : s-a înlocuit o șipcă din lemn 
cu una din plastic. Or, această gar
nitură „nouă" nu mai este solicitată 
de cumpărători.

Marea majoritate a participanților 
la discuții au cerut comitetului de 
direcție, conducerii combinatului și 
ministerului de resort să manifeste 
mai mult interes pentru propunerile 
făcute cu acest prilej, pentru ca 
acestea să nu mai rămînă în sta
diul... de propuneri, așa cunr s-a în- 
timplat cu altele făcute anterior.

Moldove- 
industriei

ca mini

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii1

Adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la Uzina de alu
miniu — Slatina s-a desfășurat sub 
semnificația unui eveniment deosebit: 

-"împlinirea, la 30 iunie, a 5 ani de 
la elaborarea primei șarje de alumi
niu românesc. După 5 ani de succese 
neîntrerupte, tînărul colectiv se află, 
pentru prima dată. în fața unei si
tuații grele.

Darea de seamă, prezentată de ing. 
Ion Lițescu, directorul uzinei, a în
fățișat în mod critic multe din cau
zele care au determinat actuala si
tuație economică necorespunzătoare 
a uzinei ; primul semestru a fost în
cheiat cu o restanță de 1556 tone 
aluminiu, față de plan, în vreme 
ce prețul de cost planificat a 
fost depășit cu 12 683 000 lei. Cauzele 
care au determinat o atare situație 
sînt multiple : între acestea se re
marcă însă aprovizionarea defec
tuoasă a uzinei cu unele materii 
prime de bază, cum ar fi criolita și 
florura de aluminiu. Datorită acestei 
carențe consecințele nefavorabile 
s-au amplificat și multiplicat cu vi
teza unei reacții chimice în lanț, cul- 
minînd cu dereglarea procesului teh
nologic de fabricație a aluminiului.

Iată deci că în fața adunării gene
rale a reprezentanților salariaților au 
fost puse o serie de probleme de ma
ximă importanță, care secer grabnic 
soluționate. Meritoriu este faptul că 
adunarea reprezentanților salariaților 
a abordat curajos, deschis, cu 
exigență și responsabilitate aceas
tă vastă paletă problematică, for- 
mulînd sugestii și propuneri pre
țioase pentru normalizarea situa
ției. Pe drept cuvînt au 
niat muncitorii secției de 
troliză, Ion Aldea, Ilie Merea, Petre 
Cocărăscu, ing. Petre Botoran și alții, 
că ar fi o mare greșeală să se ex
plice actuala stare de fapte numai 
prin prisma cauzelor obiective. O in
fluență negativă au avut și lipsurile 
interne, de natură organizatorică. In
tre acestea s-a insistat cu precădere 
asupra defectuoasei supravegheri a 
proceselor tehnologice, utilizării ne
corespunzătoare a utilajelor din 
cauza deselor defecțiuni ce au sur
venit, ca urmare a reparațiilor de 
slabă calitate, indisciplinei în muncă.. <1-

subli- 
elec-

Evident, într-o uzină ca cea de a- 
luminiu, dotată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, atelierul mecanic joacă un 
rol hotărîtor în buna funcționare a a- 
cestora. Analizind lipsurile ce se ma
nifestă in acest sector, ing. Alexan
dru Trandafir, mecanicul-șef, arăta 
că multe stagnări și defecțiuni la uti
laje sînt condiționate de faptul că 
adeseori reparațiile se desfășoară sub 
semnul improvizației.

Pentru anul 1971, uzinei de alumi
niu îi revin sarcini deosebite în 
toate sectoarele de activitate. Este 
prevăzut să se realizeze o pro
ducție de 108 000 tone aluminiu 
și aliaje din aluminiu, 71000 
tone anozi cruzi, precum și lu
crări de dezvoltare a uzinei, în va
loare de sute de milioane lei. 
Toți participanții la discuții au sub
liniat că pentru realizarea acestor 
obiective se impune, în primul rînd, 
soluționarea grabnică a problemelor 
existente și îndeosebi normalizarea 
tehnologiei de preparare’ a aluminiu
lui.

încercînd să dea un răspuns la 
multitudinea problemelor ridicate, 
ing. Ion Buda, directorul general al 
grupului industrial de aluminiu, a 
precizat că rezolvarea actualelor pro
bleme stă în puterea colectivului și 
că, printr-un efort organizat, vor pu
tea fi în curînd rezolvate. Planul de 
măsuri stabilit de comitetul de direc
ție al uzinei, completat cu propune
rile și angajamentele formulate în a- 
dunare este o garanție în acest sens. 
Este necesar însă ca efortului gene
ral al uzinei să i se alăture sprijinul 
eficient al Ministerului Industriei 
Chimice.

Indiscutabil, tînărul colectiv al u- 
zinei de aluminiu este capabil 
să soluționeze toate problențele 
dificile ce s-au ivit în procesul 
de producție, să asigure îndeplinirea 
integrală a planului pe acest an. 
Aceasta a fost concluzia care a do
minat fructuoasele dezbateri din a- 
dunarea generală a reprezentanților 
salariaților de la Uzina de aluminiu 
din Slatina.

Aurel PAPADIUC 
corespondentul „Scînteii*

CULTURI DUBLE
(Urmare din pag. I)

Uzina „Oțelul roșu" a încheiat 
primul semestru cu o restanță de 
peste 2500 tone la producția de oțel. 
Chiar dacă situația s-a ameliorat în- 
trucîtva în luna Iulie, în ansamblu 
ea continuă să rămînă mai departe 
nesatisfăcătoare. Și cauzele nu se 
cunosc de ieri, de azi, ci dăinuie de 
mai multă vreme. Despre ele s-a mai 
scris în coloanele ziarului în luna 
octombrie a anului trecut. Atunci, 
primisem asigurări din partea comi
tetului de direcție al uzinei că nea
junsurile care au generat restanțele 
vor fi grabnic înlăturate. Dar iată că 
asigurările nu s-au confirmat...

Ca și anul trecut, rămînerea în 
urmă din primul semestru la produc
ția de oțel are la bază, ca o pri
mă cauză, întreținerea necorespun
zătoare a cuptoarelor de oțel. 
Dacă în luna octombrie a anu
lui trecut „cădeau" bolțile cup
toarelor, în anumite perioade din 
acest an n-au rezistat vetrele. în luna 
mai s-a perforat vatra unui cuptor, 
iar nu de mult un alt cuptor a suferit 
aceeași avarie. Situația apare nefi
rească întrucît, numai cu cîteva zile 
mai înainte, cel de-al doilea cuptor 
fusese oprit pentru... reparații. Dar 
cauzele au rădăcini mai vechi. De 
mult timp se tot discută în oțelărie 
despre necesitatea refacerii temeinice 
a vetrelor, utilizîndu-se magnezita 
la stratul protector. S-au făcut în 
acest sens numeroase propuneri, dar 
toate au rămas pe hîrtie. Rutina ce
lor răspunzători de aplicarea lor nu 
a putut fi învinsă ; s-au folosit în 
continuare metode depășite de în
treținere a cuptoarelor.

Opririle generate de întreținerea 
necorespunzătoare a cuptoarelor re
prezintă doar o cauză a restanțelor. 
O mare cantitate de oțel nu s-a pro
dus și din pricina prelungirii dura
tei de elaborare a șarjelor la cup
toarele care nu au avut deranjamente. 
Or, este de la sine înțeles că mărirea 
duratei de elaborare a șarjelor deter
mină micșorarea numărului de șarje 
ce pot fi realizate într-o perioadă 
dată. Dacă în luna aprilie, bunăoară, 
această durată a fost de 8,41 ore, în 
ultimele luni ea s-a ridicat la circa 
9,20 ore.

— Sîntem în ultima campanie dina
intea reglării cuptoarelor și nu ne pu
tem încadra în durata prevăzută, ne-a 
spus prim-topitorul Nicolae Crețescu 
de la cuptorul I.

Explicația nu este deloc plauzibilă, 
în luna ianuarie, cînd cuptorul era 
tot înaintea perioadei de refacere^ e- 
chipele și-au depășit planul prevăzut.

Aceasta înseamnă că prelungirea du
ratei de elaborare a șarjelor are cu 
totul alte cauze. Ele sînt cunoscute 
de topitori : pe de o parte, Se tărăgă
nează pregătirea cuptorului pentru 
elaborarea șarjelor, de pe alta, nu 
se urmărește sistematic procesul de 
topire, ceea ce duce la o perioadă 
prelungită de afinare.

Aceste -carențe de ordin organiza-

cidente de producție au fost obser
vate și în toamna trecută. Dar, după 
cum se vede, ele continuă să tragă 
în jos producția de oțel din uzină.

Durată de elaborare a șarjei a fost 
prelungită și din cauză că pe con
ductă a venit păcură cu un procent 
ridicat de apă, adică cu o putere ca
lorică mai scăzută, mărind timpul

DE CE S A PRELUNGIT
DURATA ȘARJEI

LA „OTELUL ROȘU“ ?
Răspunsul era la îndemîna comitetului 
de direcție, care a întîrziat sâ-l dea

toric se împletesc cu altele, de men
ținerea cărora nu mai pot fi făcuți 
răspunzători topitorii. Este vorba de 
întreținerea necorespunzătoare a uti
lajelor auxiliare : macaralele, oalele 
de turnare ș.a. Ne-am convins de a- 
cest lucru la fața locului. Una din 
macaralele de șarjare s-a defectat. 
După ce i s-a făcut reparația cuvenită, 
cînd să pornească a intervenit un de
ranjament electric, pentru ca apoi să 
se producă un alt deranjament la ma
caraua cu care se pregătea fierul 
vechi. în aceste condiții. încărcarea 
a numai 75 tone fier vechi a durat 
mai mult de 5 ore, timp care, firesc, 
a lungit durata totală de elaborare 
a șarjei. Și nu este vorba de un caz 
izolat. Lucrurile s-au petrecut aidoma 
și în schimbul doi. precum și în 
ziua următoare. Aseijienea „mici" ac-

de încălzire a cuptorului. Ni s-au dat 
fel și fel de explicații. Nu am înțeles 
însă de ce a trebuit să treacă două 
săptămîni pînă cînd cineva din oțelă
rie (fie el inginer, tehnician sau to- 
pitor) să se sesizeze că mersul încet 
al cuptorului poate fi determinat și 
de calitatea necorespunzătoare a 
păcurii.

Aducem în discuție și un alt as
pect : cum sînt aplicate în practică 
propunerile făcute de oameni pentru 
soluționarea unor probleme acute 
care se ridică în activitatea uzinei ? 
Se poate spune că nici în această pri
vință nu a’ avut loc revirimentul 
așteptat, ceea ce denotă că comitetul 
de direcție apleacă cu greu urechea 
la propunerile venite din rindurile 
salariaților. Aminteam, mai înainte, de 
propunerile privind reparația șij în-

treținerea cuptoarelor, propuneri care 
nu au fost traduse în viață. O atare 
soartă au avut-o și altele. Nu o dată 
au fost criticate în ședințe de produc
ție echipele de la cuptorul nr. 2, unde 
se rebutează cele mai mari cantități 
de metal. Oamenii din secție, oțelari 
cu experiență, au atras atenția asu
pra unor neajunsuri ce se fac sim
țite în mUnca echipelor care lucrează 
la acest cuptor, au gîndit soluții va
loroase pentru eliminarea lor. Dar ei 
au vorbit, ei au auzit. De-abia ulte
rior, cînd au apărut deranjamentele 
amintite, comitetul de direcție a tre
cut la examinarea propunerilor și so
luțiilor formulate, 
s-au pierdut sute de

Cu toată claritatea 
lucru : comitetul de 
nei s-a mulțumit ca 
cută să găsească drept „soluție" pen
tru recuperarea restanțelor asaltul în 
producție. Multă vreme după aceea 
nu a urmărit să înlăture cauzele care 
generează restanțe, nu a acționat e- 
nergic pentru ca o atare situație să 
nu se mai repete în acest an. Or, a- 
ceasta trădează un stil de muncă 
pompieristic, fără perspectivă, la care 
trebuie să se renunțe cu desăvîrșire. 
Esențial este să cunoască în perma
nență „pulsul" producției, să des
copere și să înlăture din fașă orice 
neajunsuri care se ivesc ; la fel de 
important este să întărească răspun
derea șefilor de secție și de servicii 
în îndeplinirea obligațiilor lor.

Fapt este că în lunile iunie-iulie. 
ca urmare a situației create și a ho- 
tărîrii de a se elimina grabnic lipsu
rile (să sperăm că de data aceasta 
va da rezultate mai bune și de du
rată) în oțelărie s-au aplicat unele 
măsuri de bun augur : a fost numit 
un nou șef de secție, s-a asigurat a- 
sistența tehnică în toate schimburile, 
ș.a. După cum amintim, restanțele 
au început să fie recuperate.

— Stă in puterea noastră să redre
săm definitiv situația 
noul șef de secție, ing.

— Cînd ?
— Hotărîrea noastră 

încheiem luna august .. , 
deplinit „la zi", iar pînă la sfirșitul 
anului să realizăm integral 
și angajamentele asumate în 
cere.

Să dăm, deci, credit acestor 
rări, cu promisiunea de a reveni în 
uzină pentru a vedea cum s-a res
pectat.

Dar între timp 
tone de oțel, 
se desprinde un 
direcție al uzi- 
în toamna tre-

— ne-a spus 
Carol Bianchi.

fermă este să 
cu planul în-

planul 
între-

asigu-

Dan POPESCU 
Eugen F1ERARU

sarea, lipsa de organizare pornesc de 
la conducerea cooperativei. Se impu
ne ca însămînțarea culturilor duble 
să se intensifice, folosindu-se toate 
mijloacele disponibile, inclusiv ate
lajele.

In cooperativele agricole din jude
țul TIMIȘ, pină la începutul acestei 
săptămîni au fost semănate cu culturi 
duble 30 204 ha, ceea ce reprezintă 66 
la sută din suprafața planificată. în 
multe . _ ’ ' .
nizarea judicioasă a muncii și exe
cutarea lucrărilor în flux 
logic continuu au permis ca în para
lel cu recoltatul cerealelor pă- 
ioase să se elibereze terenurile de 
paie, să se efectueze arăturile și se
mănatul culturilor duble.

In numeroase cooperative agricole 
însămînțarea culturilor duble este 
mult rămasă în urmă. Drept „scuze" 
se invocă condițiile climaterice deo
sebite din acest an. Firește, aceste 
condiții au constituit un serios obsța- 

■ col în calea desfășurării normale a 
lucrărilor. Dar tot atît de adevărat 
este și faptul că nu peste tot s-au 
luat măsuri eficiente, adecvate, pen
tru învingerea greutăților provocate 
de natură. La cooperativa agricolă din 
Șag, pînă la 1 august, s-au însămînțat 
cu porumb și plante furajere numai 
55 ha, din cele 360 ha prevăzute. A- 
ceastă situație se datorește, în pri
mul rînd, faptului că este mult ră
mas în urmă recoltatul griului. în pe
rioada 11 iulie — 4 august s-au re
coltat* numai 200 ha cu grîu din cele 
365 cultivate. Nu e greu de dedus, 
deei, randamentul cu care au lucrat 
cele 7 combine. Dar nici suprafața 
de 120 ha eliberată de paie nu a fost 
arată în întregime. Inginerul-șef a! 
cooperativei, Gheorghe Cotabițiu, ne 
spune că nu s-a lucrat în nici o noap
te la arături și în nici o dimineață la 
tnsămînțări.

în majoritatea unităților agricole 
din județul VRANCEA, tractoarele și 
mașinile agricole, mijloacele de. 
transport, forța de muncă au fost

cooperative agricole, orga-
tehno-

folosite din plin, în mod organizat, 
ziua și noaptea, reușindu-se să se 
execute concomitent cu recoltatul ce
realelor păioase și însămînțarea cul
turilor duble. Pînă în seara zilei de 
2 august au fost însămînțate 10 487 
ha cu culturi duble, ceea ce reprezin
tă aproape 51 la sută din suprafața 
planificată. întreprinderile agricole 
de stat Odobești, Panciu și Cotești au 
însămînțat cu culturi duble supra
fețe de două ori mai mari decît cele 
planificate. Hotărîți 
maximum condițiile 
bile obținerii unor 
mentare de porumb 
ratorii din Măicănești, Bălești, Mi- 
hălccni, Bogza și din alte comune au 
însămînțat pînă acum în fiecare uni
tate peste 300 ha.

La Rîmniceni tractoriștii terminau 
de pregătit o tarla de 40 ha, pe care 
se și începuse semănatul. „Deși am 
semănat pînă acum 360 ha, ne-a spus 
inginerul-șef, Nicu Vasile, realizîn- 
du-ne astfel planul, nu ne vom opri 
aici. Terenul are suficientă umidi
tate și vom semăna noi suprafețe 
peste plan. Mecanizatorii au dat do
vadă de multă înțelegere, depunind in 
această perioadă deosebite eforturi. 
Aproape în fiecare seară, după opri
rea treierișului, mecanizatorii au ră
mas în cîmp, la arat, 3—4 ore".

în ultimele zile se constată însă o 
scădere a ritmului de însămînțare a 
culturilor duble. Astfel, la I.A.S. Măi
cănești, deși s-a realizat numai 31 la 
sută din suprafața planificată, în 
ziua de 31 iulie au fost semănate 
numai 15 ha, iar în ziua următoare 
10 ha. Tot în ziua de 31 iulie, în toate 
cooperativele agricole deservite de 
I.M.A. Florești au fost însămînțate 
doar 10 ha., planul de culturi duble 
fiind îndeplinit în proporție de numai 
23 la sută. Din cauza organizării de
fectuoase a muncii la eliberarea tere
nului, tractoarele nu pot fi folosite 
in mod rațional.

In județul SATU-MARE bătălia 
pentru semănatul culturilor duble se 
desfășoară în ritm susținut în majo
ritatea cooDerativelor agricole. Astfel, 
a fost posibil să se însămînțeze 10 000 
ha in cultură dublă. Cu bune rezul-

să valorifice la 
climatice favora- 
producții supli- 
și furaje, coope-

1

tate își desfășoară activitatea coo
perativele agricole din Sînmiclăuș, 
Sanislău, Berveni, Craidorolț etc., 
care au terminat sau sînt pe cale să 
încheie însămînțarea culturilor succe
sive. Avînd însă în vedere că au mai 
rămas de însămînțat în cîteva zile 
mari suprafețe se impune urgentarea 
lucrărilor. Consiliile de conducere 
din cooperativele agricole Hrip, Mi- 
cuîa, Rătești nu se ocupă de utili
zarea rațională a mijloacelor meca
nice și de eliberarea terenului de 
paie. Din această cauză, pînă la 2 au
gust, s-au semănat cu culturi duble 
numai 20 ha din 130 planificate la 
cooperativa din Hrip, 40 ha din 120 
la Micula și 80 ha din 200 la Rătești. 
Or, se pare că direcția agricolă s-a 
resemnat în fața „tradiționalei" ră- 
mîneri în urmă, a lipsei de preocu
pare pentru bunul mers al lucrărilor 
agricole din cooperativele agricole a- 
mintite. în deplasarea făcută dumi
nică pe teren de specialiștii direcției 
agricole au fost ocolite tocmai unită
țile rămase în urmă. Organizarea 
muncii în diferite unități oferă 
exemple contranstante. în timp ce 
ogoarele cooperativei agricole din 
Beltiug erau înțesate* de cooperatori, 
pe cele ale cooperativei din Ghirișa 
nu se vedea țipenie de om, cu toate 
că aici mai sînt de recoltat 200 ha. 
cu grîu și de însămînțat cu culturi 
succesive 120 ha. Direcția agricolă 
județeană va trebui ca în aceste foar
te puține zile favorabile însămînță- 
rii culturilor duble să dirijeze ope
rativ tractoarele din zona Oașului, 
(înde recoltarea este pe terminate, 
spre cooperativele din zona Carei- 
ului, pentru a se grăbi eliberarea te
renurilor și pregătirea patului germi
nativ în vederea însămînțărilor cu 
culturi succesive.

Acum, cînd au mai rămas doar cî- 
tevă zile cu timp prielnic pentru in- 
sămînțare, se impune ca organele ju
dețene de partid și agricole, condu
cerile unităților agricole socialiste să 
ia măsuri pentru urgentarea lucră
rilor in așa fel îneît, în toate unită
țile agricole să se realizeze prevede
rile la semănatul culturilor succesive 
pe întreaga suprafață stabilită.

în plin sezon de recoltare a furajelor la cooperativa agricolă din Ungheni, judejul Mureș
Foto ; S. Cristian
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CANDIDATUL DE AZI de specialiști

în perspectiva
AGRONOMULUI DE MÎINE?
In paginile ziarului „Scânteia" au 

fost analizate, in ultimul timp, cîteva 
aspecte esențiale ale pregătirii elevi
lor din liceele agricole, articolele 
înserate formulînd sugestii valoroase 
pentru scoaterea acestor școli din- 
tr-un „univers de seră", pentru îm
binarea organică a procesului de în
vățămînt cu cerințele acute ale 
practicii. Cred, însă, că pregătirea 
elevilor din aceste licee trebuie pri
vită și din perspectiva formării vii
toarelor promoții de specialiști cu 
studii superioare, chemați să mun
cească în agricultură. Și această ne
cesitate este cu atît mai evidentă, cu 
cît actualul sistem de admitere în 
școala superioară agricolă nu este lip
sit de deficiențe. In cele ce urmează 
mă voi referi la cîteva dintre acestea.

Cred că principala problemă care 
trebuie să ne preocupe este atrage
rea spre invățămintul superior agri
col a unor tineri care simt chemare 
pentru munca în agricultură și care 
în anii de liceu au dovedit capacități 
deosebite in acest domeniu. Pentru 
că, în prezent, anumiți studenți nu 
atestă asemenea calități. O analiză 
cît de sumară, din punct de vedere 
el componenței candidaților la con
cursurile de admitere in institutul 
nostru, să zicem, din ultimii trei ani 
(situația poate fi considerată vala
bilă, în mare parte, și pentru celelalte 
unități similare din țară), impune 
atenției cîteva aspecte semnificative, 
în sesiunea de vară a concursului se 
prezintă, în medie, 3—4 candidați pe 
un loc (cu oscilații mai pronunțate 
de la o facultate la alta), iar în cea 
din toamnă (atunci cind s-a cerut o 
asemenea sesiune pentru completa
rea locurilor) cite 7—10 pe un loc. La 
prima vedere, s-ar părea că există 
suficienți candidați pentru a face o 
selecție exigentă, exemplară. în rea
litate, situația nu este tocmai așa. 
Este adevărat, o bună parte dintre 
tinerii care se prezintă la prima edi
ție a concursului vin cu o temeinică 
pregătire din liceu, profund atrași de 
studiul agronomiei. Mulți însă, mâi 
puțin siguri pe nivelul lor de cunoș
tințe, ajung aici numai întîmplător. 
considerînd poate mai „ușoare" pro
bele de concurs. Urmarea : nu pot fi 
acoperite, în condiții normale de exi
gență, locurile scoase la concurs. De 
aici, necesitatea repetării examenului 
toamna, cînd se prezintă, de această 
dată, în număr mult mai mare, 
aproape toți candidații care au căzut 
la prima sesiune a concursului din 
alte instituții de învățămînt superior. 
Pregătirea generală mediocră a unei 
părți a noilor studenți, lipsa de atrac
ție pentru științele agronomice a 
unora din ei generează rezultatele 
slabe la învățătură și pierderile de 
studenți, după primul sau al doilea 
an de facultate (care implică și im
portante pagube materiale), sau gre
vează asupra nivelului pregătirii stu
denților de-a lungul întregii etape de 
studii în facultate

Recent, Ministerul învățămîntului 
și Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, ținînd seama de sarcinile ac
tuale și de perspectivă ale agricul
turii, stabilite de Congresul al .X-lea 
al P.C.R., și de măsurile indicate de 
conducerea partidului pentru reali
zarea acestora, au adoptat un com
plex de măsuri în vederea perfec
ționării învățămîntului agricol de 
toate gradele. între măsurile aminti
te se înscrie și mal buna organizare 
a concursurilor de admitere în insti
tutele agronomice, în sensul că ma
joritatea hotărîtoare a locurilor scoa
se Ia concurs vor trebui să fie ocu
pate de bacalaureați ai liceelor agri
cole. Desigur, această măsură este 
cit se poate de judicioasă, dar nu 
rezolvă lucrurile de la sine. Printr-o 
colaborare strînsă cu profesorii din 
liceele agricole, după părerea mea, 
vor trebui îndrumați spre institutele 
agronomice numai acei elevi care 
dovedesc Intr-adevăr aptitudini pen
tru studii superioare. Cred că In a- 
ceastă perspectivă trebuie regîndi-

Prof. dr. docent 
Viorel CIUREA, 

prorector al Institutului agronomic
„N. Bălcescu" din București

tc și probele de concurs care, evi
dent, diferențiate pe facultăți, poate 
că ar trebui să pretindă și atestarea 
unor deprinderi și aptitudini pentru 
munca în agricultură. în această or
dine de idei cred că s-ar putea lua

Puncte de vedere
privind perfecționarea 
învățămîntului agricol

în considerare și eventualitatea pri
mirii, chiar fără concurs, a absolven
ților excepționali. în afară de aceas
ta. cu sprijinul Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, ar fi de dorit o 
mai intensă cointeresare a unităților 
agricole socialiste, pentru ca acestea 
să-și trimită la studii fără frecvență 
pe cei mai buni tehnicieni sau mun
citori care, după absolvire, si revină 
în aceste, unități, pentru a aduce o 
contribuție sporită la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, la dezvolta
rea economică a întreprinderilor res
pective.

O altă observație. în ultimii ani de
vine tot mai evidentă o oarecare dis
proporție între studenți și studente, 
în sensul creșterii numărului acestora 
din urmă. Iată cîteva cifre elocvente : 
în anul universitar 1967'1968, institu
tul nostru avea 2 164 studenți și 1 025 
studente, în anul următor — 2 076 
studenți și 1 088 studente, pentru ca 
în anul universitar curent să ajun
gem la 2 016 studenți și 1 503 stu
dente. Această creștere a numărului 
studentelor n-ar avea de ce să ne 
atragă atenția, dacă nu ne-am gindi 
că multe din sectoarele pentru care 
pregătim cadre, și, rcșpețtiy, nume
roase specialități din profilul institui 
tului presupun eforturi și regimuri

de rrruncă neadecvate fetelor. Aș 
aminti, între acestea, medicina vete
rinară, mecanizarea agriculturii, 
hidroameliorațiile, unde nu este su
ficientă numai pregătirea teoretică și 
practică, ci este nevoie de o consti
tuție fizică mai robustă, ca a bărbați
lor. După cum specialitățile din hor
ticultura și economie agrară — păs- 
trînd totuși proporțiile — oferă un 
cadru de lucru mai adecvat femei
lor. cu spiritul de minuțiozitate, cu 
răbdarea și îndemînarea lor.

A existat o perioadă cînd pedagogii 
credeau că orice tînăr poate fi pre
gătit pentru orice profesie. Experien
ța a infirmat, fără echivoc, un ase
menea punct de vedere. Desigur, ni
meni nu se îndoiește de capacitățile 
de muncă și creație ale studentelor, 
dar să nu uităm. în același timp, că 
există meserii și meserii, că societa
tea socialistă oferă astăzi fiecărui 
membru al său condițiile favorabile 
dezvoltării 
națiilor 
muncă cele 
tăților fiecăruia.
cred că trebuie să avem în vedere 
mai serios stabilirea unei proporții 
raționale între băieți și fete, încă de 
la concursul de admitere la diferi
tele facultăți ale institutului. Evi
dent, atestarea unor aptitudini pen
tru munca în agricultură nu se pune 
numai pentru fete. De aceea, aș pro
pune ca Ministerul învățămîntului 
împreună cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, să analizeze oportuni- 
tat"a introducerii unui sistem de tes
te la admiterea în învățăminte! sune- 
rior agricol, care să releve, de exem
plu, nosibiVtStile candidatului de a 
face față eforturilor din regimul de 
muncă în agricultură. Sistemul tes
tării este deja aoliqat la unele insti
tuții de învățămînt superior, tocmai 
în interesul evitării pierderilor pe 
parcursul anilor de studii.

Partidul nostru a elaborat ample si 
deosebit de judicioase programe de 
dezvoltare a agriculturii, de creștere 
a animalelor, de dezvoltare a irigații
lor. Realizarea lor imnlică perfecțio
narea invățămîntului suuerior agricol, 
chemat să formeze cadrele — necesare 
azi și în perspectivă — la nivelul exi
gențelor unei agriculturi moderne. 
Această perfecționare trebuie să se 
sprijine pe materialul om, bine __ 
lecționat de la primele probe ale 
studiilor agronomice. între care 
înscrie și concursul de admitere.

BOTOȘANI (coresp. „Scîn- 
teii"). — Numărul cadrelor de 
specialiști din județul Botoșani 
este în continuă creștere. în 
primele zile ale lunii august, 
numai în unitățile aparținind 
consiliului popular județean 
și-au ocupat posturile 38 de ab
solvenți ai invățămîntului su
perior : ingineri, arhitecți, me
canici, constructori, economiști, 
juriști. Și-au ocupat, de aseme
nea, posturile 11 absolvenți ai 
liceelor de specialitate, 18 ab
solvenți ai școlilor de arhitec
tură și construcții etc. Tot din 
promoția 1970 a liceelor econo
mice s-au repartizat în unitățile 
subordonate consiliului popular 
județean și cooperativelor agri
cole de producție 82 absolvenți, 
iar la dispoziția direcției sani
tare județene au fost puși 204 
absolvenți ai școlilor de specia
litate pentru unitățile spitali
cești și circumscripțiile sanita
re. In curînd, în județul Boto
șani vor sosi noi cadre didacti
ce, specialiști în agricultură, 
precum și cadre medicale cu 
studii superioare.

aptitudinilor și încli- 
specifice, în locurile de 

mai potrivite capaci- 
Tocmai de aceea

„Cununa de
pe Someș"

se-

se

A sosit in Bistrița ansamblul 
folcloric „Cununa de pe Someș", 
in urma unui turneu de o lună 
de zile in Franța și Italia. Solii 
artei populare românești au cu
cerit prestigioase trofee interna
ționale la festivalurile de artă 
populară desfășurate in cursul 
acestei luni in Franța și Italia. 
Comorile cintecului și dansului 
românesc au fost prezentate u- 
nui numeros public din 19 
orașe franceze și italiene. La 
festivalurile internaționale de la 
Nisa — Franța, Castel Delpiano 
— Italia, artiștii români au fost 
răsplătiți cu „Castana de aur" 
?i „Cupa de marmură". La 
concursul de la Monte San An
gelo — Italia, ansamblul a ciști- 
gat medalia de aur. Ziarele 
franceze și italiene au publicat 
numeroase articole in care au 
elogiat formația noastră folclo
rică, reliefind popularitatea de 
care s-a bucurat în rindul pu
blicului.

Unul din criticii cei mai 
cunoscuți și respectați ai 
perioadei literare cuprinse 
Intre 1920—1944 este Pom
piliu Constantinescu. deși 
numele criticului nu este 
legat de titlul răsunător al 
vreunei lucrări de ansam
blu privind literatura ro
mână cum este al lui G. Că
linescu, de pildă. Pompiliu 
Constantinescu a fost mai 
înainte de toate cronicar li
terar și reputația lui e le
gată de consecvența și res
ponsabilitatea cu care a 
scris cronică literară ani de 
zile în șir. Cronicar literar 
fiind, el a participat la lan
sarea sau consolidarea noi
lor valori literare (care s-au 
dovedit a fi și cele care au 
marcat maturitatea litera
turii române), ori la com
baterea manifestărilor ana
cronice în cultură. Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga. Mi
hai Beniuc, Eusebiu Cami
lar. Matei Caragiale, G. Că
linescu, M. Dragomirescu, 
Gala Galaction, Anton Hol
ban, G. Ibrăileanu, N. Ior- 
ga, E. Lovinescu, Adrian 
Maniu, Gib. I. Mihăescu, 
Hortensia Papadat-Benges
cu, M. R. Paraschivescu, 
Perpessicius, Camil Pe
trescu, Cezar Petrescu, Al. 
Philippide, Ion Pillat, M. 
Halea, Liviu Rebreanu, M. 
Sebastian, H. Y. Stahl, Ioa
na Postelnicu, Darrjian Stă- 
noiu, iatți o grăitoare listă 
de autori a căror apariție 
sau împlinire literară a fost 
asistată de Pompiliu Con- 
etantinescu.

S-a spus In nenumărate 
rînduri că rezistența în 
timp a unei cronici literare 
depinde, în mare măsură, 
de viabilitatea operei lite
rare pe care cronica o are 
ca obiect și, din acest punct 
de vedere, șansa a fost de 
partea lui Pompiliu Con
stantinescu. cronicar literar 
al uneia din cele mai fer
tile perioade ale literaturii 
române. Dacă însă croni
carul nu se dovedește la 
înălțimea valorii celor des
pre care scrie avantajul se 
transformă în 
încă din timpul 
recunoscut Iui 
Constantinescu 
indiscutabilă de 
pregătire pe măsura voca
ției. Unii din cei mai pres
tigioși critici ai epocii au 
recunoscut în Pompiliu 
Constantinescu pe criticul 
îndreptățit să -facă exame
nul de valoare al creației 
curente și G. Călinescu 
citează copios în propria 
istorie cînd este vorba 
Enigma Otiliei. Cronica 
terară nu reprezenta încă o 
autoritate în viața literară 
românească, rolul ei nu era 
definitiv acceptat, în vre
mea în care-și începea foi
letoanele Pompiliu Con
stantinescu, și e unul din 
meritele lui. acela de a fi 
impus cronica literară ca 
liant de neînlocuit al vieții 
literarei Criticul avea con
știința dificultăților unei 
asemenea întreprinderi și 
glosează adesea în margi-

dezavantaj, 
vieții i s-a 

Pompiliu 
o vocație 
critic și o.

îl 
sa 
tie 
li-

nea îndatoririi de cronicar 
care este o severă supunere 
la o exemplară disciplină 
morală și intelectuală. Ceea 
ce este de menționat, în 
primul rind, în cazul aces
tui critic este siguranța cu 
care se exprimă despre 
scriitorii debutanți. Diag
nosticul literar este pus cu 
o mare precizie, anticipînd 
cariere literare fructuoase. 
M. Sebastian, A. Holban, 
M. Beniuc, Maria Banuș, E. 
Camilar, 
vescu, 
nos, 
Stahl, 
dintre 
sa să 
piciile unui ochi critic atît 
de chemat pentru a susține 
literatura de calitate. Pom
piliu Constantinescu e din
tre cei ce au contribuit ma-

M. R. Paraschi- 
E. Jebeleanu, M. Isa- 
Emil Botta, H. Y. 
Gib I. Mihăescu sînt 
cei care au avut șan
se dezvolte sub aus-

întregului cosmic. Impasi
bil suveran pe mijloacele 
sale de realizare, autorul se 
supune la obiect cu detașa
rea completă a unei con
științe exterioare ; creato
rul e un arhitect căruia nu 
l-a rămas pe frontispiciul 
operei doar iscălitura... Ci
titorul are un moment ilu
zia că el însuși este un ins 
confundat in complexul e- 
venimentelor, minat de a- 
ceeași lege implacabilă. 
Magia mitului artistic e de 
o sugestie unică in romanul 
domnului Rebreanu și in li
teratura noastră".

Veghea cronicarului pă
zește mai ales ca o scriere 
de a doua mină să nu ia 
locul celei ce merită cu 
adevărat situarea de prim 
rang, și. In acest sens, ro
lul lui Pompiliu Constanți-

Pompiliu
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siv la crearea acelui tablou 
de valori literare pe care îl 
folosim și astăzi fără a-i 
cunoaște originile. Alături 
de E. Lovinescu. Perpessi- 
cius, Ș. Cioculescu, VI; 
Streinu, G. Călinescu, toți 
buni cunoscători de litera
tură română, Pompiliu Con
stantinescu a colaborat la 
instaurarea unei ierarhii de 
valori literare fără de care 
activitatea critică își pierde 
sensul. Lectura cronicilor 
dedicate cărților Horten
siei Papadat-Bengescu, lui 
Liviu Rebreanu, M. Sado
veanu, Arghezi, Blaga ne 
pun în fața unor opinii care 
acordă acestor scriitori po
ziția de prim rang ce li se 
cuvenea de drept în litera
tura română. încă din 1926. 
Pompiliu Constantinescu 
definea cu o intuiție fără 
greș calitatea artei lui Re
breanu. atît de contestat, 
totuși, chiar atunci : „‘Vi
ziunea artistului e un frag
ment desprins din Armonia

nescu și misiunea primă a 
cronicarului etern dintot- 
deauna, a fost din cele mai 
însemnate. O notă aparte 
fac, o vreme, opiniile des
pre Sadoveanu care, 
elogioase, mărgineau 
ratura sadoveniană 
singură dimensiune.
cazul să fie amintit lovines- 
clanismul criticului, asemă
narea opiniilor sale literare 
cu ale lui E, Lovinescu și 
preocuparea pentru apăra
rea pozițiilor comune. Ca și 
acesta, Pompiliu Constanti- 
nescu a militat pentru mo
dernizarea literaturii româ
ne, pentru obiectivarea e- 
picii etc. O parte din aver
siunile lui E. Lovinescu — 
unele dintre ele, evident, 
nedrepte — le vom găsi și 
la Pompiliu Constantinescu 
cum este, de pildă, lipsa de 
înțelegere pentru critica lui 
G. Ibrăileanu sau M. Ra- 
lea, reprezentanții unor alte 
poziții critice. Reflexe ale 
gîndirii lovinesciene se vor

deși
llte- 

la o
Este

vor 
sub 

lite-

»

detecta cu ușurință în cro
nicile lui Pompiliu Con
stantinescu, mărturisind ast
fel calitățile ca și limitele 
criticii pe care o promova. 
Marile rezerve de început 
față de Ibrăileanu se 
modifica însă treptat 
înrîurirea realităților 
rare.

Prima fază a opiniilor 
despre Sadoveanu ale lui 
P. Constantinescu amintește 
rezerva lovinesciană. Cu 
vremea criticul va corecta 
aceste rețineri sau exage
rări trecînd la o altă atitu
dine. Pompiliu Constanti
nescu n-a renunțat nici
odată la propriile opinii dar 
a recunoscut — cum ară
tam — valoarea activității 
critice a lui G. Ibrăileanu. 
Cît despre Sadoveanu, pe 
care-1 punea de mult alături 
de M. Eminescu pentru 
profunzimea literaturii lui, 
P. Constantinescu va trece 
la o adevărată autocritică 
privind inerția monocordă a 
interpretărilor sale. Cu
rioasă pare opinia lui des
pre Slavici. Dar să nu ui
tăm că acesta e prozator de 
excepție în Moara cu noroc 
și Mara. Singurul critic 
care a socotit aceste proze 
aproape capodopere a fost 
G. Călinescu, cel ce a co
rectat pe alocuri tabloul de 
valori anterior în care con
tribuția lui P. Constanti
nescu a fost capitală.

Strîngerea cronicilor lui 
literare într-o serie de pa
tru volume este binemeri
tată dat fiind prestigiul și 
seriozitatea criticului. Poate 
că s-ar fi cuvenit o proce
dură mai selectivă conform 
chiar opiniilor criticului, 
care atrage deseori atenția 
asupra deserviciului pe 
care-1 poate face autorului 
publicat neselectiv o stu
foasă antologie. Criteriului 
alfabetic i-ar fi fost de pre
ferat cel cronologic care ar 
fi pus mult mai bine în lu
mină 
sale.
cronicile sale lasă aceeași 
bună impresie de magistra
lă competență și ’i.hbilă 
probitate profesională, Ia un 
loc. Cronicile dovedesc o 
conștiință superioară a ne
cesității căreia trebuie să-l 
răspundă literatura româ
nă și o perspectivă sigură 
a ansamblului. Bilanțurile 
sale, fragmentare, risipite 
în diverse foiletoane, arată 
o capacitate de sinteză de 
la care G. Călinescu era 
îndreptățit să aștepte o is
torie a literaturii române 
pe care Pompiliu Constan
tinescu n-a avut vremea 
s-o mai scrie. Prin activi
tatea sa avem însă sufici
ente argumente pentru a 
ilustra o conștiință critică 
exemplară care, departe de 
a face din principiile cri
tice pe care le slujea o dog
mă, nu s-a abandonat ar
bitrarului și nu și-a îngă
duit consacrarea, fie și tre
cătoare, a unor false valori.

evoluția opiniilor 
Chiar în totalitate,

M. UNGHEANU
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CIRCULUI"
la cîteva sute de

aproape,

teatre

• Ferestrele timpului : COSMOS 
— 15,30: 18; 20,15.
• Stăpîn pe situație : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.

To- 
Kal- 

cu 
s-au 
mici

reprezentații după premieră

— 20,15. 
INFRA-
— 17,30;

• Petrecerea : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
^LAMURA — 11, 16; 18,15; 20,30.
• Argoman superdiabolicul : GRI-
VIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA -» 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, Ia 
grădină — 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15, la grădină -----
• Omul pe care-1 iubesc : 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE
19.

• Sub semnul Iul Monte 
BUZEȘTI — 15,30; 18, la

16,30; 20,15.
angajat : VICTORIA — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
Saroyan : CENTRAL — 

13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
: REPUBLICA — 8,45; 
16,15; 18,45; 21,15, CA- 
9,15; 11,30; 14; 16,15;
FAVORIT — 10; 13; 

20,30. STADIONUL DI- 
20,15.

• Teatrul de operetă (la Teatrul
de vară „Herăstrău") : Suzana
— 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" : Sonatul Lunii — 20.

Coproducție italo-fronceză cu : Irina Demick, Ken Clork, Luigi Vannucchi. Regia : Terence Hathaway

„Ca-n filme"

ca-n filmele bune I
Acum, vizionarea li

nul film intr-o grădi
nă de vară este, desi
gur, preferată de spec
tatori închiderii intr-o 
sală de cinema. La 
Ploiești există cinema
tografele „Popular" și 
„23 August" care pro
gramează seara specta
cole în grădină, 
nu este greu 
observat cît de ne
gospodari sînt gospo
darii de la întreprin
derea județeană cine
matografică Prahova. 
Cele două grădini sînt 
mai degrabă două 
locuri virane, unde to
tul este lăsat în para
gină. Băncile nu s-au 
vopsit de o veșnicie; 
unele din ele sînt pe 
jumătate putrede, al
tele de-a dreptul rup
te. Cuiele, trădindu-și 
de mult rosturile ce le 
au, îndeplinesc acum 
o „funcție" specială — 
aceea de a atrage a-

Dar 
de

tenția spectatorilor a- 
supra lipsei de spirit 
gospodăresc, de respect 
pentru aspectul civili
zat al sălii de specta
col, pe care le dove
dește l.J.C. Prahova.

Privești de jur îm
prejur... Numai bălării. 
Ici-colo, printre buru
ieni, a crescut și floa- 
rea-soarelui. Este sin
gura floare care împo
dobește grădina cine
matografului „Popu
lar". Responsabilii (ci
tiți iresponsabilii) n-au 
catadixit să planteze o 
petunie, o regina nop
ții, să pună un fir de 
iarbă. Și, desigur, nu 
se omoară nici cu cu
rățenia. Pășești pe un 
covor de coji de se
mințe, printre hirtii a- 
runcate pretutindeni. 
Aici mătura este, si
gur, un obiect de lux.

Responsabilul de la 
„Popular" permite u-

nor persoane particu
lare să vindă in tim
pul spectacolelor se
mințe de floarea-soa- 
relui și de bostan, cu 
condiția (ingenioasă 
idee) ca a doua zi să 
vină să facă curățenie.

La cinematograful 
„23 August" intilnim 
altfel de surprize. La 
grădină, cind rulează 
filmul, cind nu. După 
capriciile aparatului de 
proiecție, care 
fectează cind 
aștepți.

Toate acestea 
timplă pentru 
multă vreme in atenția 
edililor municipiului 
Ploiești nu s-a aflat 
problema difuzării fil
mului. Cum s-ar spu
ne, de pe „ecranul" 
preocupărilor gospodă
rești ea absentează 
consecvent. Să fie sin
gura posibilitate ?

se 
nu

se 
că

de- 
te

in- 
de

C. CAPRARU

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA
9; 12,45; ------  ------
• Noul 
8,45; 11;
• Frații 
9; 11,15;
• Monștrii
11,15; 13,45; 
PITOL —
18,30; 20,45, 
15,30; 18: ’
NAMO -
• Ciclul : Mari succese de odini
oară : GRĂDINA CAPITOL - 
20; 22.
• Tiffany memorandum : SALA 
PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete 3365), LUCEAFĂRUL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21, GRĂDINA DOINA 
GRADINA FESTIVAL
• Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 8,30; ■’ ------- ---------
21.
• Străinii : LUMINA - 9—16,15 
în continuare; 18,30; 20,45.
• Program de filme documentare 
românești : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Program pentru copil : 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

Publicul operetei ră
mîne fidel „operetei" 
chiar și în timpul ve
rii... Un spectacol pe 
care afișele îl anun
ță de șase stagiuni, 
sâptămînal 
„Prințesa circului" se 
joacă cu mai toate 
locurile ocupate, așa 
cum s-a întîmplat și 
Ia cel susținut recent 
la Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău, 
tul în opereta lui 
man se termină 
bine, după ce 
consumat cîteva 
încurcături, cîteva dan
suri, duete, arii... Mu
zica este grațioasă. 
Montarea, aceeași de 
la premieră, se mulea
ză după aceleași bine
cunoscute reguli, asi- 
gurînd — fără efort — 
succes la public.

Poate fără glasul 
Măriei Wauvrina. fără 
știutul joc cu care ar
tista construiește por
tretul „matroanei" a- 
prige dar bonome, fără 
șotiile lui 
pescu, 
visînd mereu la „pres
tanță", nota de umor, 
de bună dispoziție nu 
ar fi fost ș.tît de 
firesc, de rapid cap
tată de public. Ală
turi de ei : Dorin Teo- 
dorescu (proaspăt ab
solvent al Conservato
rului), cu o voce bine 
lucrată, plăcută, o 
certă speranță, în ro
lul principal, a fost 
degajat fără accente 
patetice care să subli
nieze neverosimilul, 
dimpotrivă a dat „ju
nelui prim" culori vii, 
lipsite de ostentație, 
în arii, în duete, i-am 
apreciat muzicalitatea, 
dezinvoltura. Un alt 
nou interpret : Ion

Dinu (în rolul lui 
Toni), agreabil, jovial, 
făcind un bun cuplu 
cu Valii Niculescu.

„Prințesă circului" 
nu a avut mari carențe 
din punct de vedere 
interpretativ. Fluența 
muzicii, spontaneita
tea actorilor, verva 
replicii în limitele tex
tului au fost conduse 
cu spirit. Și orches
tra (mai ales par
tida de viole, percuția) 
cu excepția unui solo 
de violoncel din actul 
II, șters, fals și a unor 
intervenții neclare la 
alămuri (din cauza In
strumentelor uzate) a 
fost în ritm, a căutat 
să susțină pulsul des
fășurării.

Dar acest spectacol 
în care am constatat 
cu mare bucurie apa
riția unor ' tinere ta
lente, în care am apre
ciat consistența umo- 
rtilui unor actori cu 
experiență — judecat 
după „montare", după 
„coregrafie" și „costu
mație" — apare în 
parte prăfuit. Un dans 
cu „jongleri" șters, 
fără viață, un dans 
„cu șarpele" necrezut 
de slab, mai multe 
dansuri cu „cai", ace
leași fără fantezie, 
cvartetul „călărețelor 
îri negru" — aproape 
trist ; costumele (alb 
și negru) ale corpului 
de balet erau neglijen
te, intrările, ieșirile, 
ordinea în scenă dă
deau senzația de obo
seală... Cred că ar tre
bui să preocupe mai 
mult pe autori; spec
tacolelor și asigurarea 
unei coregrafii mai 
convingătoare, mai in
spirate. Pe lingă 
momentele muzicale.

„momentele coregra
fice" păreau lungi 
pauze.

„Prințesa circului" 
este un spectacol corect 
pe cea mai mare întin
dere a sa. îi lipsește 
însă cursivitatea, per
fecta înlănțuire a nu
merelor ; stîngăcia ba
letului nu face decît să 
demonstreze o anume 
lipsă de elasticitate în 
concepția autorilor, in
suficientul efort pentru 
depășirea tiparelor în
vechite... Publicul vine, 
aplaudă. Muzica lui 
Kalman se înțelege u- 
șor, subiectul e lejer, 
actorii buni... ; repre
zentația rămîne pe afiș, 
numărîndu-se printre 
piesele de succes ale 
teatrului... După pă
rerea noastră, un spec
tacol, atîta timp cît fi
gurează în repertoriul 
teatrului chiar dacă 
este la a șasea stagiu
ne, nu poate fi lăsat să 
se degradeze treptat și 
apoi să dispară umil 
o dată cu costumele în
vechite... Cu o mai ma
re exigență. cu un plus 
de entuziasm, pe scena 
operetei s-ar putea de
monstra în fiecare sea
ră că muzica, dansul, 
costumele, decorurile, 
în specificul genului, 
nu se perimează, că, 
păstrîridu-se datele ge
nerale. spectacolului 
de Ia premieră, i de 
pot aduce mereu per
fecționări pentru ca 
drumul spre public să 
fie cît mai durabil, 
pentru ca publicul să 
nu mai aplaude trecînd 
cu vederea peste fisuri, 
să nu mai facă, deli
cat, concesii.

Crlsto : 
grădină

- 20,15, VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Freddy șl ctntecul preriei : 
DACIA — 8,45—20,30 In continuare.
• Această femele : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20, LIRA
- 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Pan Wolodyjowskl: FLOREAS- 
CA - 15,30; 19, ARTA — 16, la 
grădină — 20.
• Omul care nu poate fl acuzat : 
UNIREA — 20,30.
• Misteriosul X din Cosmos : 
GRĂDINA UNIREA — 15,30; 18.
• Joc dublu in serviciul secret : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45 20.
• Crăciun cu Elisabeta : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15;
• My fair lady : GIULEȘTI — 
15.30; 19.
• Prieteni fără grai : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Primul an de căsnicie : PACEA
- 16; 18. 20.
• Cel cinci din cer: CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• Marile vacanțe : VIITORUL —’ 
16; 18; 20. «
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Jocul care ucide : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Warlock : MUNCA — 16; 18; 20.20,30.

■ 20,15,
20,15.

11; 13,30; 16; 18,30;

Unlversal- 
pentru co- 
Atletlsm : 
(feminin). 
Stadionul 
de seri" — 

19,30

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

— 9; 
ARE-

t v

18,00 Deschiderea emisiunii. Ml- 
croavanpremieră. 18,05 
șotron — enciclopedie 
pil. Litera „Ț“. 18,30 
România — S.U.A. 
Transmisiune de la 
„Republicii". 19,20 „1001___
emisiune pentru cel mici. 
Telejurnalul de seară. 20,00; Re
flector. 20,15 Țele-cinemateca : 
„Barbă-Albastră" (premieră pe 
țară). In rolul principal Pierre 
Brasseur. Regla Christian Jaque. 
21,50 Anunțuri — publicitate. 21,55 
Cărți șl idei. Pavel Apostol — 
„Trei meditații asupra culturii". 
Participă autorul șl conf. dr. Ser
giu Tamaș. Emisiune de dr. Ionel 
Achian. 22,20 Gala marilor Inter- 
prețl români : Arta Florescu. 22,45 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în
chiderea emisiunii.

Emil Po- 
firav, plăpind,

Smaranda OȚEANU
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a 100 de ani de la nașterea lui V I. lenin“ 
conținut calitativ nou după instau
rarea puterii populare în România. 
După ce a evocat semnificația și 
însemnătatea noului Tratat de prie
tenie dintre Uniunea Sovietică și Ro
mânia, vorbitorul a subliniat că Co
mitetul Central al P.C.U.S. și gu
vernul sovietic acordă o mare însem
nătate întăririi și dezvoltării în con
tinuare a relațiilor de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală în
tre P.C.U.S. și P.C.R., între popoarele 
sovietic și român.

Luînd cuvîntul, tovarășul Mihai 
Dalea a exprimat, în numele celor 
decorați cu medalia jubiliară, mulțu
miri pentru înalta distincție acor
dată. Dată memorabilă pentru toată 
omenirea progresistă, a spus în con
tinuare vorbitorul, aniversarea cente
narului nașterii lui V. I. Lenin a fost 
celebrată în țara noastră prin ample 
și multiple manifestări consacrate 
memoriei marelui ginditor revoluțio
nar. Pentru partidul, sfatul și poporul 
nostru aniversarea centenarului naș
terii lui Lenin a constituit un nou 
prilej de afirmare a sentimentelor de 
prietenie și colaborare frățească cu 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, cu comuniștii sovietici, cu po
poarele sovietice, cu popoarele tutu
ror statelor socialiste. După ce s-a re
ferit la semnarea noului tratat ro- 
mâno-sovietic, confirmare a priete
niei. cu adinei rădăcini și puternică 
tradiție, dintre popoarele celor două 
țări, tovarășul Dalea a snus : Urmă
rim cu mult interes și adîncă simpa
tie munca eroică demisă de popoarele 
sovietice pentru înflorirea patriei lor, 
ne bucurăm' de succesele obținute pe 
tărîm economic, tehnic, științific și 
cultural si le urăm din toată inima 
noi si mărețe succese pe drumul co- 

. munismului, sub conducerea partidu
lui făurit de marele Lenin.

După conferirea distincțiilor, a avut 
loc un cocteil, care s-a desfășurat în- 
tr*o atmosferă caldă, tovărășească. 

(Agerpres)

La Ambasada Uniunii Sovietice din 
București a avut loc, marți după- 
amiază, solemnitatea decernării me
daliei jubiliare „în cinstea aniversării 
a 100 de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin", conferită de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. unui număr 
de 159 de cetățeni români — veterani 
ai mișcării muncitorești, activiști de 
partid, de stat, ai unor organizații 
obștești, personalități ale vieții pu
blice, ziariști.

La solemnitate au participat tova
rășii Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, Nicolae Guină, Ghi- 
zela Vass, Bujor Sion și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. ' ~'
Ion Coman, adjunct al 
forțelor armate, Nicolae 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri și membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., veterani ai mișcării 
muncitorești, generali, activiști de 
partid, de stat și ai unor organizații 
obștești, ziariști.

Medalia jubiliară a fost înmînată 
de ambasadorul A. V. Basov care, în 
numele C.C. al P.C.U.S. și al Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, i-a felicitat călduros pc 
cei decorați.

După ce a evocat figura luminoasă 
a întemeietorului P.C.U.S. și al pri
mului stat, socialist din lume, pre
cum și râspindirea leninismului de 
către revoluționarii români în țara 
noastră, ambasadorul sovietic s-a re
ferit la legăturile istorice tradiționale 
de bună vecinătate și prietenie 
dintre țările noastre. El a subliniat ca 
solidaritatea dintre popoarele român 
și sovietic și-a găsit o expresie stră
lucită în anii instaurării puterii sovie
tice, printre apărătorii căreia s-au a- 
flat și revoluționarii români. Priete
nia intre popoarele noastre, întărită 
prin sîngele vărsat în comun în lupta 
împotriva fascismului, a căpătat un

Președintele Camerei Comune
lor a Parlamentului britanic, dl. dr. 
Horace King, împreună cu preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, a vizitat marți Mu
zeul de Artă al Republicii Socia
liste România.

în cursul dimineții, oaspetele bri
tanic a făcut o vizită în cartiere
le de locuințe Drumul Taberei, 
Balta Albă și Floreasca, pe șantie
rul Teatrului Național și hotelului 
„Intercontinental" — București, în

zona lacurilor Herăstrău și Flo- 
reasca. în timpul vizitelor, pre
ședintele Camerei Comunelor a 
fost însoțit de dl. Noel Eduard 
Short, secretar al președintelui, 
precum și de Mircea Rebreanu, de
putat în M.A.N.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
au plecat într-o călătorie prin ța
ră 1 în județele Suceava, Neamț și 
Brașov.

(Agerpres)

Astăzi și miine in Capitală
Campionatul

al P.C.R., 
ministrului 

Ecobescu,

Cronica zslei
O expoziție de gravură sovietică, 

organizată în cadrul convenției de 
colaborare dintre uniunile artiștilor 
plastici din Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică, s-a des
chis marți la amiază, în sala din Ca
lea Victoriei nr. 132 din Capitală.

Lucrările — alb-negru și color — 
reflectă trecutul învolburat sau des
criu viața nouă, evocă momente din 
lupta pentru construcția comunismu
lui în U.R.S.S.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii Uniunii Artiștilor Plas
tici, reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și ai 
A.R.L.U.S., artiști plastici, ziariști.

Au fost prezenți V. S. Tikunov, 
ministru consilier al Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București, și alți 
membri ai ambasadei.

O expoziție de artă decorativă ro

mănească va fi deschisă în luna sep
tembrie la Moscova.

★
La Craiova a sosit un grup de 

tineri din Nanterre, care, în cursul 
lunii august, vor fi oaspeții tineri
lor craioveni, în cadrul schimbu
rilor statornicite între cele două 
municipii înfrățite. Timp de o lu
nă, tinerii francezi vor avea posi
bilitatea să cunoască obiective eco
nomice și instituții socipl-cultura- 
le din Craiova. Ei vor vizita, de a- 
semenea, diferite localități și zone 
turistice din țara noastră și vor 
avea întîlniri cu tineri.

în cursul acestei luni, un grup 
de tineri craioveni vor întreprinde 
o vizită similară la Nanterre.

(Agerpres)

Donație pentru sinistrați

întilnirea de atletism dintre reprezentativele

N-au trecut decît cîteva zile 
de la concursul desfășurat dumi
nică pe stadionul Republicii și 
cea mai frumoasă bază atletică 
a Capitalei va fi din nou gazda 
unei întreceri de amploare : pri
mul meci de atletism dintre re
prezentativele feminine ale S.U.A. 
și României, programat să se 
desfășoare pe distanța a două 
zile, astăzi și mîine.

Concursul se desfășoară tot la 
cele 13 probe clasice, ca și între
cerile din cadrul „Cupei Euro
pei", programarea lor pe întin
derea a două zile fiind dictată 
din motive ce țin de alte crite
rii (oboseala sportivelor după 
concursurile la care au luat par
te în ultima vreme, faptul că 
peste alte cîteva zile vor lua

care o vom a- 
bineînțeles me- 
olimpice Viori- 
Lia Manoliu,

startul în Jocurile Balcanice, po
sibilitatea de a oferi amatorilor 
de atletism condiții mai avanta
joase de urmărire a diferitelor 
probe care-i interesează etc).

Din echipa pe 
linia nu vor lipsi 
daliatele noastre 
ca Viscopoleanu, 
Ileana Silai.

La concursul de astăzi și inli
ne vor participa în afară de at
letele care alcătuiesc cele două 
reprezentative și sportive în
scrise în afară de concurs.

Printre atletele care vor parti
cipa în afară de concurs amintim 
pe Aura Petrescu, Viorica Enes- 
cu, Argentina Menis, Claudia 
Iacob etc.

mondial
de pentatlon

modern
Dupâ cea de-a treia probei (ti

rul), în campionatul mondial de 
pentatlon modern de la Warendorl 
(R.F.G.) conduce Boris Oniscenko 
(U.R.S.S.) cu 3 059 puncte, urmat 
de Robert Beck (S.U.A.) 3 011 punc
te, Peter Kelemen (Ungaria) 3 009 
puncte, Andras Balozo (Ungaria) 
2 940 
2 930

Pe 
8 877 
8 536 
R. F.

puncta. Pal Bako (Ungaria) 
puncte.

echipe conduce Ungaria, cu 
puncte, urmatâ de U.R.S.S., 
puncte, S.U.A. 8 134 puncte și 
a Germaniei 8 108 puncte.

În cîteva rînduri

Sanctitatea Sa Papa Paul al 
VI-lea a donat Crucii Roșii Ro
mâne, prin Monseniorul Chelii, un 
cec în valoare de 100 000 de dolari

pentru 
vocate 
s-au abătut în acest an asupra țării 
noastre.

înlăturarea pagubelor pro- 
de calamitățile naturale ce

maximele între 21—31 de gra- 
local mai ridicate în sud-es- 
țărli. La București : Vreme u- 
lnstabilă, cu cerul temporar 
s, favorabil ploii sub formă 

averse, însoțite de descărcări

de albine

Pescarul amator

(Urmare din pag. I)

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 

DIN 2 AUGUST 1970
CATEGORIA I : (12 rezultate) 

variante a 14 200 lei.
CATEGORIA A II-A : (11 rezul

tate) 18,5 variante a 1 934 lei.
CATEGORIA A III-A : (10 rezul

tate) 217,75 variante a 247 lei.

FINALA INTERZONALA A COM
PETIȚIEI DE TENIS „CUPA DA
VIS" se va desfășura între echipele 
R. F. a Germaniei și Spaniei, la Du
sseldorf. Echipa R.F. a Germaniei a 
eliminat cu 5—0 formația Indiei, iar 
selecționata Spaniei a întrecut cu 4—1 
echipa Braziliei. Ultimele două parti
de ale meciului de la Sao Paulo s-au 
încheiat cu ’următoarele rezultate : O- 
rantes (Spania)-Mandarino (Brazilia) 
3—6, 6—1, 6—3, 6—3; Koch (Brazi- 
)ia)-Santana (Spania) 7—5. 10—8, 4—6 
(întrerupt din cauza întunericului și 
punct acordat Braziliei).

de fond pe 10 000 m și înlocuirea lor 
cu probe de 2 000 m.

IN PRIMA ZI A TURNEULUI IN
TERNAȚIONAL DE TENIS DE LA 
BROOKLINE (Massachusetts) s-au în
registrat rezultatele : Gimeno (Spania)- 
Pasarell (Porto Rico) 6—8, 6—3, 6—0; 
Kodes (Cehoslovacia) - Stilwell (An
glia) 6—4, 6—1; Moore (R.S.A.) - 
Ruffles (Australia) 6—2, 6—3 ; Drys
dale (R.S.A.) - Franulovici (Iugoslavia) 
6—2, 5—7, 8—6.
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In atenția 
crescătorilor

Ieri In țară : Vremea 
călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin dimineața. In cursul 
după amiezii s-au semnalat aver
se izolate de ploaie în zona de 
munte șl frecvente descărcări e- 
lectrice. Vîntul a fost în general 
slab. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 21 de grade la Pe- 
troșeni șl 32 la Făurei. La Bucu
rești ; Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura ma
ximă a fost de 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 1 șl 8 august. în țară : Vre
me ușor instabilă. în cea m.ai mare 
parte a țării. Cdpdițiile atmosfe
rice rămîn favorabile averselor 
locale de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor 

1 fi cuprinse între 12—20 de grade, 
iar

1 de, 
l tul
1 șo»
'de ..
I electrice. Vînt potrivit. Tempera

tura ușor variabilă.

bat în memorie cadențe 
de Mioriță, locuri unde 
pînă acum cîțiva ani se 
ajungea numai călare, pe 
urmele haiducilor șterse de 
ploi și bătute de vinturi, 
înseamnă tot atitea puncte 
vitale ale marelui șantier, 
înseamnă centrul de coman
dă a construcției, înseamnă 
centrala electrică subterană, 
înseamnă barajul, înseamnă 
lotul captări secundare- 
Sud... Aceste drumuri nu 
mai erau, se făcuseră ape 
și curseseră către văi. Ă- 
ceste drumuri — linii de 
forță, linii de echilibru ale 
construcției — s-au reîn
tors în albiile lor de beton.

Timp de două luni, cuvîn- 
tul de ordine a fost Recon
strucția. Pe toate șantierele 
Lotrului, pe toate magistra
lele și arterele, în toate 
punctele lovite de ape. Răs
foind, la Voineasa, la di
recția șantierului, rapoarte
le de activitate încheiate 
cotidian, din 24 In 24 de 
ore, ai in față o veritabilă 
epopee a luptei cu apele, 
un material documentar u- 
riaș, tulburător prin efortul 
uman implicat în toate fi
lele și fibrele lui. •

dat depozitul de materiale 
de la Brezoi, intreg șantie
rul s-a întors cu fața spre 
locul acela ; rapoartele zi
lei descriu, cu detalii, lupta 
pentru salvarea clădirii și 
a materiilor prifne, pentru 
evacuarea apei din casa 
pompelor, din atelierul me
canic, din magaziile cu vop
sele. Lupta a durat pină in 
ziua de 27. Dar în ziua de 
27, în inima șantierului, la 
centrala electrică subterană 
de la Ciunget, se petrecea 
un faipt care în alte împre
jurări ar fi covirșit cu pro-

suprasolicitărilor apei (100 
de atmosfere), galeria for
țată va conduce coloana li
chidă, acest torent de o mie 
de ori mai puternic ca al 
Lotrului revărsat, spre pa
letele turbinelor din adine. 
Instalarea tronsonului de 
probă (lung de 6 metri, greu 
de 32 de tone, cu un dia
metru de 4 metri) in golul 
unui veritabil torent de pia
tră rostogolit prin munte, in 
galeria înclinată la 32 de 
grade, e un eveniment pe 
care rapoartele zilei, cople
șite de datele luptei cu a-

Roiuri, matei selecționate și 
familii de albine se pot procu
ra prin Filialele județene și 
Cercurile apicole locale ale A- 
sociației crescătorilor de albi
ne din România.

WWWWWWWWV

LA COPENHAGA AU ÎNCEPUT 
LUCRĂRILE CONGRESULUI FE
DERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE 
CAIAC-CăNOE. S-a hotărît ca pe 
viitor campionatele mondiale ale a- 
cestei discipline sportive, în plină ex
pansiune, să aibă loc în fiecare an și 
nu la 4 ani ca pînă acum. Ele nu se 
vor desfășura însă în anul olimpiadei. 
Viitoarea ediție va avea loc în 1971 
în Iugoslavia, iar după olimpiada de 
Ia Munchen, în 1973 în Finlanda. Pe 
de altă parte congresul a hotărît să 
se introducă sistemul recalificărilor în 
campionatele mondiale și europene, 
așa cum se procedează și la canotajul 
academic. Congresul va examina un 
proiect privind suspendarea probelor

UNIVERSIADA DE VARA, tradi
ționala competiție a studențimii spor
tive, se va desfășura anul acesta între 
26 august și 6 septembrie la Torino 
și va cuprinde întreceri la următoa
rele discipline sportive : atletism (2—6 
sept.), natație (26—29 august), sărituri 
de la trambulină (26—29 august), polo 
pe apă (26 —30 august), baschet (27 
aug.-5 sept.), volei (27 aug.-5 sept.), 
scrimă (27 aug.-5 sept.), tenis (28 aug.- 
2 sept.), gimnastică (31 aug.-3 sept.).

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CICLISM PE VELODROM și 
șosea se vor desfășura anul acesta în
tre 6—16 august la Leicester (Anglia), 
în lumea sportului internațional aces
ta este un eveniment deosebit, întrucît 
din anul 1904 în Anglia nu s-a mai

disputat nici o competiție ciclistă ofi
cială. Țara care a dat pe Reg Harris, 
Tom Simpson, Roger Hoban are acum 
și favoarea de a reuni toate probele 
de pistă și rută rezervate amatorilor și 
profesioniștilor.

★
Comitetul director al Federației In

ternaționale de ciclism amator, întru
nit la Leicester, a hotărît excluderea 
din sinul său a Federației Republicii 
Sud-Africane. Luînd această decizie, 
F.I.A.C. se aliniază la hotărîrea Comi
tetului internațional olimpic și confir
mă excluderea înregistrată de U.C.I. 
prin scrisoarea de la 14 mai.

în altă ordine de idei, comitetul di
rector a ascultat expunerile cu privire 
la competițiile cicliste în cadrul jocu
rilor olimpice. S-a subliniat faptul că 
toate probele vor rămîne înscrise în 
programul olimpiadei, ca și pînă acum.

★
La Lvov au început campionatele 

unionale de înot. In proba de 200 m 
liber femei Tatiana Solotnițkaia a 
stabilit un nou record unional cu 
timpul de 2’13’’ 9/10. Alte rezultate : 
200 m liber bărbați: G. Kulikov 
1’57” 7/10. 100 m spate bărbați: I. 
Grebennikov 1’01” 8/10. 100 m spa
te femei: Tina Kekveisvili 1’09”.

VT' aM

Tragerea specială loto
din 7 august 1970

atribuie
• Autoturisme „Dacia 1300" și 

„Skoda 1 000 M.B." în număr 
nelimitat.

• Autoturisme „Moskvici 408“ cu 
caroserie 412 sau „Dacia 
1100" sau „Skoda S 100" în 
număr nelimitat la alegerea 
cîștigătorilor.

o Excursii la Belgrad de 2 locuri

și de 1 Ioc, cu petrecerea 
revelionului (circa 8 zile).
Premii în numerar de valoare 
variabilă.
Premii fixe în bani.

Se efectuează 5 extrageri în 3 
faze.

In total se extrag 36 de numere. 
Se atribuie 25 de categorii de 

premii.

/

„ELECTROBANAT"
un nume ce se

recomandă singur

Meseria noastră, a 
ăstora care facem hidrocen
trale, e să luptăm cu apele 
și să le facem blînde. Eram 
pregătiți. Centrala și colo
nia de locuințe erau apăra
te. construisem diguri soli
de...

— Și dacă apele le-ar fi 
rupt ?

— Iar eram pregătiți. Pri
mejdia cea mare era la ga
leria pe care-o numim 
„G 100“. Am ridicat acolo 
niște diguri anume, iar in 
spatele digurilor pregătisem 
100 de kilograme de dina-

ției, epica sa este mai vie, 
mai violentă, risaînd la tot 
pasul neprevăzutul. Pentru 
că revărsări ale Lotrului, 
Oltului, Latoriței, ale ape
lor din aceste păduri obscu
re, au mai fost și, foarte 
probabil, or să mai fie. Pen- 

, tru că luptele cu stihia, cu 
. natura, se insoriu aici in 
însuși fluxul diurn al mun
cii.

înainte de primăvara a- 
ceasta dramatică a fost o 
iarnă dramatică șl înainte o 
toamnă și o vară la fel. 
Apele, in ultimele zile din

ZILE DE VÎRF

întreprinderea „Electrobanat" este în 1975 nivelul producției se
................................ dubla față de anul curent.

— Lucrez în această fabrică 
21 de ani, ne-a spus Aurel Matu, 
cretarul comitetului de partid. In 
răstimpul scurs, mult s-a schimbat 
înfățișarea întreprinderii, mereu s-a 
înnoit, producția s-a diversificat în
tr-un mare număr de sortimente. 
Pînă la naționalizare, de exemplu, 
vechea făbricuță realiza numai trei 
produse : baterii, candelabre și lan
terne. Acum, pe lingă elemente gal
vanice, la „Electrobanat” se mai fa
brică diferite corpuri de iluminat, 
inclusiv fluorescente, faruri, apara- 
taj de joasă tensiune, dulii, întreru
pătoare, lămpi electrice de mină, 
lanterne și multe altele. Azi, produ
sele întreprinderii se definesc, și se 
recomandă singure prin calitatea lor 
superioară.

Credem că nu-i lipsit de interes 
să arătăm că o mare parte din pro
ducția de corpuri de iluminat, rea
lizată de această fabrică, este desti
nată pentru echiparea mijloacelor 
auto, locomotivelor moderne și a 
navelor ce se construiesc în țara 
noastră. La începutul anului curent 
s-a trecut și la producerea farului 
asimetric FA-170, pentru care s-a 
obținut marcă de omologare cu va
labilitate internațională. Utilizarea 
acestui far evită noaptea „orbirea" 
conducătorului auto din vehiculul 
ce vine din sens opus, realizînd în 
același timp suficientă lumină pen
tru siguranța circulației. La „Elec
trobanat" a mai fost conceput și 
farul FA-130, pentru echiparea unui 
anumit tip de tractoare. De aseme
nea, s-au construit noi modele de 
lămpi de semnalizare auto, care să 
corespundă celor mai exigente ce
rințe.

Asimilarea și fabricarea produse
lor noi a pus în fața colectivului 
unității numeroase probleme tehni
ce care se cereau rezolvate urgent. 
Erau necesare, în primul rînd, o 
serie de mașini care — dacă s-ar fi 
procurat din import — ar fi costat 
statul destul de mult. Un grup de 
specialiști din unitate au propus pro
iectarea și fabricarea mașinilor de 
care era nevoie chiar în întreprin
dere. In acest scop s-a creat servi
ciul constructor-șef doi, în cadrul 
căruia, pînă acum, s-au proiectat 
și realizat peste 20 de mașini și a- 
gregate cu randament ridicat în ex
ploatare. Autoutilarea s-a dovedit o 
metodă eficientă și economică în 
eforturile întreprinderii de a-și lărgi 
continuu și moderniza, cu posibili
tăți proprii, producția și gama de 
produse fabricate.

va
una din unitățile industriale de bază, 
cu tradiție și prestigiu, din Timi
șoara. De-a lungul anilor, aici au 
intrat în funcțiune noi secții și ate
liere. Au fost montate numeroase 
utilaje de mare productivitate. O 
bună parte din acestea s-au realizat 
în cadrul unui program intens de 
autoutilare, ceea ce atestă capacita
tea de concepție și de execuție a 
specialiștilor fabricii, a oamenilor de 
aici. Este firesc, deci, ca muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinderii 
să manifeste, în continuare, preocu
pare permanentă pentru folosirea cu 
randament superior a capacităților 
de producție, a timpului de lucru. 
Discutînd despre activitatea în acest 
domeniu, care se înscrie în efortul 
general al industriei județului Timiș, 
de a îndeplini și depăși prevederile 
planului, angajamentele majorate, 
tovarășii Ion Pînzaru, programator 
în atelierul de prese, și Ștefan 
Fuszer, reglor în atelierul de aș- 
chiere, ne spuneau :

— întregul nostru colectiv nu-și 
precupețește forțele pentru a răs
punde cît mai bine chemării parti
dului, pentru a realiza în condiții 
corespunzătoare planul cincinal ac
tual, pentru transpunerea în viață, zi 
de zi, a hotărîrilor Congresului al 
X-Iea al partidului.

Mărturie a celor spuse sînt anga
jamentele sporite, înscrise la vedere 
pe panoul din curtea fabricii. Pe 
panou — cifre revelatoare: colec
tivul întreprinderii va realiza peste 
prevederile actualului cincinal : 500 
milioane lei la producția globală și 
marfă, 400 milioane lei la producția 
pentru export și 100 milioane lei la 
sarcina de beneficii.

Semnificative pentru munca oa
menilor de la această fabrică sînt 
și realizările obținute în prima ju
mătate a anului în curs. In compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
precedent, indicele de utilizare a 
mijloacelor tehnice a crescut de la 
66,8 la sută, la 76,5 la sută, iar la 
utilajele de bază, direct productive, 
indicele a ajuns la 88 la sută, față 
de numai 79,4 la sută în anul trecut. 
Se mai poate adăuga aici că peste 
80 la sută din sporul de producție 
peste plan, obținut în prima parte a 
acestui an, s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii.

în 1970 producția întreprinderii 
urmează să depășească valoarea de 
o jumătate de miliard de lei. Ea se 
poate exprima în peste 400 de sor
timente cu o largă și populară în
trebuințare. Circa jumătate din vo
lumul producției din acest an este 
destinat exportului. Prin materiali
zarea unor noi investiții, a unor im
portante lucrări vizînd modernizarea 
și dezvoltarea atelierelor și secțiilor,

de
se-

abrupt, ttrfnd prin zăpadă, 
prin viscol, pe versantul cu 
înclinație de „galerie for
țată", un furtun greu de 
cîteva sute de kilograme 
care trebuia să lege stâncile 
de pe pisc, suspendate pes
te abisuri și capete, cu 
compresorul de la baza ba
rajului. Furtunul a fost tî- 
rî-t metru cu metru, vreme 
de 24 de ceasuri, conectat 
la perforatoare, iar lucra
rea și oamenii au trecut 
mai departe, și totul,., la 
urma urmei, n-a fost decit 
un episod ca atîtea altele... 
Iar înainte de această iar
nă, la baraj, ca și la cen
trala electrică subterană, 
ca și la loturile de captări 
secundare, toamna a însem
nat o muncă titanică, o 
luptă înverșunată cu stin- 
cile care se surpau, măci
nate pe dinăuntru de ape 
de infiltrație. Iar înaintea 
toamnei...

La Lotru nu poți decide 
„zile de vîrf", „piscuri de 
luptă", nu poți deschide 
cartea construcției la „cea 
mai patetică filă", fiindcă 
toate filele ei sînt patetice. 
Munca și lupta se confun
dă aici într-o identitate de 
sensuri, eforturi și perspec
tive.

Conform angajamentului 
celor 7 000 de constructori, 
la sfîrșitul anului toate lu
crările vor fi „in grafic", 
ca și cum inundațiile pri
măverii și verii nici n-ar 
fi fost. Ca . și cum n-ar fi 
fost nici celelalte împotri
viri, iarna, stîncile mișcă
toare, apele care au irumpt 
din adincuri. Ca și cum mi
nerii lui Constantin Sava 
sau Toader Gîtlan, maistrul 
Gavril Nuțaș sau cei cinci
sprezece tineri conduși de 
Nicolae Galeru, n-ar fi de
pus. în tot acest timp, nici 
un efort în plus față de 
cele cerute de grafice. Și 
dacă aceste eforturi au 
fost, eîe îl impresionează 
mai mult pe martorul din 
afară. Pentru ei, pentru 
cei 7 000 de constructori, 
nimic mai firesc. Este pro
fesia lor, rațiunea lor de 
constructori, pasiunea și 
mîndria lor de oameni ai 
acestui timp.

primăvara aceasta, au de
versat peste batardoul ba
rajului, au distrus in cîteva 
ore tot ceea ce se turnase 
în corpul barajului, adică 
peste 100 000 metri cubi de 
argilă și de anrocamente. In 
iarnă, însă, cînd echipele 
de mineri angajate la pre
gătirea fundației nucleului 
de argilă ajunseseră cu lu
crarea la 122 de metri pe 
versantul abrupt al munte
lui, muncind prin viscol și 
prin zăpada care îngropase 
copacii, încleștarea, poate, a 
fost și mai dramatică. Cite- 
va stînci, care rămăseseră 
suspendate. peste abis, din
colo de raza de acțiune a 
dinamitei, atîrnau peste 
capetele constructorilor și 
peste lucrarea lor, amenin
țind să se prăbușească din 
clipă-n clipă. Trebuia ca vi
teza fulgerului să treacă 
prin miinile oamenilor, ast
fel ca primejdia să fie ne- 
întîr.ziat depășită. O echipă 
de 15 tineri, condusă de Ni
colae Galeru, a luptat 24 de 
ore cu viscolul, cu zăpada, 
cu întunericul, cu versantul

mită. Dacă apele ar fi tre
cut prin diguri, aruncam 
portalul galeriei în aer, a- 
dică în apă, iar stînca de- 
rocată de explozie s-ar 
transformat intr-un dig 
mai puternic.

Cele 100 de kilograme 
dinamită nu mai 
N-a mai fost nevoie de ele. 
Au fost folosite ca totdeau
na la străpungerea munte
lui. Deci exploziile și efec
tul lor constructiv s-au 
consumat undeva, în sub
text, în adîncul acela im
penetrabil ochiului din care 
urcă la zi, neclintit, neîn
trerupt, de la primul țăruș 
bătut lingă Lotru, fluxul de 
foc al eroismului cotidian.

Profesiunea constructori
lor de hidrocentrale este, 
vorba lui Nuțaș, tocmai a- 
ceastă continuă luptă cu a- 
pele, disciplinarea stihiei, 
umanizarea naturii ostile, 
și, din acest punct de vede
re, episodul revărsărilor 
dfn primăvară și vară a fost 
numai atit : un episod. Un 
episod ca sute altele, chiar, 
dacă, în romanul oonstruc-

pele, l-au expediat undeva, 
în subsolul paginii, amînîn- 
du-se pentru zile mai bune 
comentariul festiv al fap
tului. Dar astfel de fapte, 
zămislite dincolo de priviri
le noastre, sînt înseși punc
tele de reper și de referință 
din marginea cărora ridi
căm orizontul luptei cu 
apele, sînt fundațiile certe 
și neclintite ale acestor zile 
și nopți eroice.

porțille sale totul. In ziua 
aceea, la orele 7,30 dimi
neața, se încheia lansarea 
de probă a primului mare 
tronson metalic în „galeria 
forțată" a marii centrale de 
sub pămint. „Galeria forța
tă" e un tunel de 1 250 de 
metri, tăiat pieziș prin în
tunericul muntelui, prin 
care sui pe trepte ameți
toare : înclinarea este de 32 
de grade. De la străpunge
rea stîncii și pînă la lan
sarea tronsonului, lucrarea, 
unică in analele construc
țiilor românești, s-a consti
tuit, pas cu pas, metru cu 
metru, ca un poem eroic 
sculptat în piatră, ca o ve
ritabilă capodoperă tehnică 
și umană.

Brigăzile de mineri con
duse de Constantin Sava și 
Toader Gîtlan au fierăstruit 
galeria, prima la noi cu o 
astfel de înclinație, cu 20 
de zile înainte de termen, 
înaintînd prin bezne cu pie
tre care se prăvăleau, prin 
pietre de sub care țișneau 
ape de infiltrații. Căptușită 
pe dinăuntru cu un blindaj 
metalic, ca să poată rezista

puteți relata 
ultime zile și

recorduri de 
Pe ansamblu,

i totuși...
Oricît ar fi de spec
taculoasă bătălia 
refacerii, acest ro

man cu mii de eroi și mii
de fapte eroice,, lucrul cel 
mai impresionant ni se pane 
altul. Ni se pare subtextul 
romanului, subtextul aces
tor zile și nopți. Acest sub
text, de fapt o mare acțiu
ne interioară, paralelă lup
tei cu apele, un fel de flux 
subteran care nu.s-a între
rupt nici o clipă în timp ce 
afară, la zi, oamenii se ba
teau să recupereze pierde
rile, îl reprezintă viața de 
toate zilele, munca de toate 
zilele și de toate nopțile.

Un fapt, dintre multe. 
Faptul inaugural al etapei, 
deci, într-un fel, un fapt cu 
valoare simbolică. în ziua 
de 25 mai, cînd s-a produs 
primul semn al dezastrului, 
cînd apele Oltului au inun-

tăm de vorbă, în a- 
eeeași centrală e- 
lectrică subterană, 
între razele reflec

toarelor și umbra hieratică
a uriașei caverne sculptate 
sub munte, cu maistrul mi
ner Gavril Nuțaș.

— Ce ne 
din aceste 
nopți ?

— Cîteva 
înaintare... 
toate lucrările sînt la zi ; 
unele sînt chiar devansate.

—Și lupta cu apele ?...
— A, acum știu la ce vă 

gindiți... Dar, să știți, asta 
la noi n-a fost „o proble-

fi 
Și

de 
există.

S. UTAN
/
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viața internațională

Demonstrație de protest la Saigon împotriva continuării războiului de către administrația Thieu-Ky, pentru 
retragerea trupelor americane din Indochina

Contacte
și intilniri

polono -vest-germane

ORIENTUL APROPIAT [ agențiile

ACȚIUNI OFENSIVE AU PATRI0TI10R 
IN VIETNAMUL DE SUD SI CAMBODGIA
SAJGON 4 (Agerpres).— In cursul 

nopții de luni spre marți, forțele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu au 
întreprins mai multe acțiuni ofensive 
asupra pozițiilor deținute de trupele 
americano-saigoneze in diferite re
giuni ale Vietnamului de sud. Cele 
mai numeroase atacuri s-au înregis
trat în delta fluviului Mekong, unde 
mai multe obiective strategice saigo- 
neze au fost bombardate de artileria 
patrioților sud-vietnamezi. De aseme
nea, forțele patriotice au organizat 
două ambuscade în provinciile Ba 
En și Deinh Tuang, la 155 km și res
pectiv 70 km sud-est de Saigon, pro- 
vocînd pierderi în oameni și material 
de luptă unităților americano-saigo
neze.

PNOM PENH 4 (Agerpres). — Ști
rile transmise din Cambodgia de co
respondenții agențiilor de presă sem
nalează o serie de ciocniri între gru
puri ale forțelor de rezistență popu
lară și unități ale armatei regimului 
Lon Noi în imediata apropiere a ca
pitalei khmere. Patrioții au atacat cu 
mortiere postul deținut la Prey Pring, 
la numai 12 kilometri de Pnom 
Penh, precum și o poziție fortificată 
de care acestea dispun la 20 kilome
tri nord de capitală.

Pe de altă parte, se anunță că, în 
urma unor lupte violente, efectivele 
militare ale generalului Lon Noi au 
recuperat localitatea Skoun, care' se 
află la 64 kilometri nord-est de 
Pnom Penh. Forțele de rezistență 
populară continuă, însă, să controle
ze principalele căi rutiere din jurul 
acestei localități.

în același timp, orașul Kompong 
Thom, situat în zona septentrională 
a Cambodgiei, continuă să fie scena 
unor violente lupte de stradă între 
grupuri ale patrioților și unități mi
litare inamice.

0 declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că în ultimele zile avioane 
americane, printre care aparate de 
tipul ,,B-52“, au bombardat unele 
localități nord-vietnameze, în timp 
ce baterii de artilerie amplasate în

partea sudică a zonei demilitarizate 
au tras asupra unor localități aflate 
în nordul acestei zone.

Guvernul R. D. Vietnam, se subli
niază în declarație, condamnă în mod 
energic aceste acțiuni întreprinse de 
aviația și artileria americane și cere 
ca S.U.A. să pună capăt imediat tu
turor actelor de încălcare a suverani
tății și securității R. D. Vietnam.

Hiroșima 
acuză

o VIZITA IN S.U.A. 
A UNOR SUPRAVIEȚUI 
TORI AI BOMBARDAMEN

TULUI DIN 6 AUGUST 
1945

NEW YORK 4 (Agerpres). - 
„Am sosit în S.U.A. pentru a 
povesti despre ororile bombarda
mentelor atomice", a declarat la 
o conferință de presă ținută la 
sediul. O.N.U. profesorul japo
nez Mațumoto, supraviețuitor al 
bombardamentului de la Hiroși
ma, din 6 august 1945.

Profesorul Mațumoto face par
te dintr-un grup de șase per
soane care au cunoscut prin 
proprie experiență bombarda
mentele atomice și acum, la 25 
de ani de la teribilele încercări 
prin care au trecut Hiroșima și 
Nagasachi, au sosit in S.U.A., 
unde intenționează să întreprin
dă o călătorie pentru a povesti 
tragedia celor două orașe și a 
chema la luptă împotriva izbuc
nirii unui război termonuclear. 
In declarația sa, profesorul ja
ponez a arătat că in prezent a- 
proximativ 300 000 de supravie
țuitori ai bombardamentelor a- 
tomice din Japonia suferă de pe 
urma sechelelor exploziilor nu
cleare, dar că puțini pot bene
ficia de un tratament adecvat. 
Dintre aceștia, in cele două 
orașe mor anual, răpuși de boa
la de iradiere, peste 200 de per
soane.

BOLIVIA

Atmosferă de tensiune 
si incertitudine> «

• DEMISIA GUVERNULUI DE LA 
LA PAZ

• ZVONURI PRIVIND IMINENTA 
UNEI LOVITURI DE STAT MILI
TARE

LA PAZ 4 (Agerpres).— Guvernul 
bolivian, a demisionat marți diminea
ță pentru a permite șefului statului, 
generalul Alfredo Ovando Candia, să 
formeze un nou cabinet ministerial 
— informează postul de radio La 
Paz citat de agenția France Presse.

Demisiile urmează unor zvonuri 
frecvente cu privire la iminența unei 
lovituri de stat militare de dreapta. 
O serie de publicații acuză pe 
ministrul de interne demisionar Juan 
Ayoroa, și ministrul pentru pro
blemele industriei și comerțului, co
lonelul Edmondo Valencia, de „con
spirație împotriva guvernului și în
cercare de a restabili un regim de 
dreapta", după cum precizează săp- 
tăminalul „Prensa". Această revistă 
acuză, de asemenea, o scrie de alți 
comandanți militari că au trecut la 
punerea in aplicare a unui complot 
vizind, în prima etapă, eliminarea 
miniștrilor civili din guvern și apoi 
privarea de orice puteri efective a 
președintelui Ovando Candia. „Pren
sa" a lansat un apel „poporului pen
tru a contracara o lovitură de stat 
iminentă". Sindicatul minerilor boli
vieni din țară a dat publicității un 
comunicat in care cere demiterea co
loneilor Ayoroa și Valencia, precum 
și a mai multor ofițeri superiori care 
„pun la cale o lovitură de stat a că
rei victimă va fi in primul rind cla
sa muncitoare boliviană". Agențiile 
de presă menționează că acuzațiile 
formulate de diferite publicații și or
ganizații politice la adresa unor 
membri ai guvernului și cadre de 
conducere ale armatei, precum și 
zvonurile privind iminența unei lo
vituri de stat, au contribuit la inten
sificarea tensiunii politice, creind o 
stare de incertitudine.

a a a o e o

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — După 
cum informează agenția P.A.P., A- 
dam Willmann, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. Polo
ne, a primit pe Hermann Hocherl, 
deputat în Bundestagul vest-german 
din partea U.C.S., fost ministru de 
interne și al agriculturii. Programul 
vizitei lui Hocherl prevede convor
biri cu diverse personalități ale vie
ții politice poloneze.

în legătură cu vizitele întreprinse 
în ultimul timp de unii oameni poli
tici vest-germani la Varșovia, agenția 
D.P.A. amintește că Hocherl este al 
cincilea om politic din R. F. a Ger
maniei care vizitează Polonia în ul
tima săptămînă. In prezent, în capi
tala Poloniei se află Philipp von 
Bismarck, deputat U.C.D., Heinz 
Kuhn, premierul landului Renania 
de nord-Westfalia, și alte persoane 
oficiale vest-germane.

Pe de altă parte, agenția D.P.A. in
formează că vicepreședintele U.C.D., 
Gerhard Schroder, va începe vizita în 
Polonia după ce se vor încheia con
vorbirile polon<>—vest-germane, în- 
trucît el dorește să evite „tot ceea ce 
s-ar putea interpreta ca o prejudi
ciere a convorbirilor".

Referindu-se, în continuare, la tra
tativele de la Moscova, Schroder a 
spus că „în Republica Federală exis
tă dorința generală de a se ajunge 
la o înțelegere constructivă cu Uniu
nea Sovietică".

• Intensă activitate diplomatică la sediul O.N.U. din New 
York și în capitalele arabe • Reluarea misiunii Jarring 
în noul context al acceptării de către R.A.U., Iordania 

și Israel a „planului Rogers"

NEW YORK 4 (Agerpres) — La se
diul O.N.U. din New York se desfă
șoară o intensă activitate diplomatică 
după acceptarea de către R.A.U., Ior
dania și Israel a planului Rogers.

întrevederea de luni dimineața din
tre secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și reprezentantul său special 
în 'Orientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring, a inaugurat seria de 
consultări ale diplomatului suedez. 
Gunnar Jarring a conferit apoi cu 
secretarul general adjunct al O.N.U., 
Ralph Bunche, însărcinat cu proble
mele Orientului Apropiat, și a luat le
gătura cu reprezentanții permanenți 
la O.N.U. ai R.A.U., Iordaniei și Is
raelului pentru a stabili programul 
întrevederilor cu aceștia.

în cursul după-amiezii de luni, U 
Thant a avut o întrevedere cu secre
tarul de stat al S.U.A., William Ro
gers, la solicitarea acestuia.

După întrevedere, Rogers a declarat 
ziariștilor că punerea în aplicare a 
propunerilor americane nu constituie 
decit o fază preliminară a soluționă
rii. crizei din Orientul Apropiat, pe 
viitor trebuind să fie depășite nume
roase dificultăți. „Este momentul, a 
opinat Rogers, ca toate părțile afla
te în conflict să înceapă discutarea 
tuturor aspectelor acestuia".

Potrivit surselor diplomatice, cita
te de agențiile de presă, ambasado-

rul Jarring și-a manifestat la sfîrși- 
tul zilei optimismul, considerîndu-și 
misiunea reluată.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a apreciat 
marți, într-o declarație făcută pre
sei, că în prezent există „șanse reale 
de realizare a unor progrese 
portante pe calea soluționării poli
tice a crizei din Orientul Apropiat". 
Declarând că ambasadorul Gunnar 
Jarring „este gata să întreprindă, în 
conformitate cu mandatul pe care 
îl deține, acțiunile necesare în ve
derea traducerii în viață a rezolu
ției din noiembrie 1967, U Thant a 
informat că intenționează să prezin
te în curînd Consiliului de Securi
tate un raport special privind efor
turile diplomatice desfășurate și 
gresele realizate în această 
blemă.

im-

pro- 
pro-
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(Urmare din pag. I)

Amplificarea incidentelor
din Irlanda de Nord
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transmit

Convorbirile sovieto-ame- 
riCdne. ^a ambasada Uniunii So
vietice din Viena a avut loc marți 
obișnuita ședință a tratativelor so- 
vieto-americane privind limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.). Cu 
acest prilej, după cum s-a precizat 
din surse oficiale americane, dele
gația S.U.A. a oferit lămuriri asu
pra propunerilor sale prezentate an
terior.

BELFAST 4 (Ager
pres). — Noaptea tre
cută, in capitala Irlan
dei de nord, Belfast, 
s-au înregistrat noi și 
grave incidente intre 
grupuri de manifes- 
tanți și unitățile cor
pului expediționar bri
tanic. După cum re
latează agenția Fran- 
ce Presse, peste două 
sute de manifestanți. 
în majoritate tineri, 
au atacat, în cartierul 
Bally-Murphy, cu pie
tre trupele de ordine. 
A urmat o adevărată 
luptă, in cursul căreia

un mare număr de de
monstranți, precum și 
25 de soldați, au fost 
răniți. Trupele engleze 
au lansat grenade 
gaze lacrimogene 
potriva grupului 
manifestanți.

Asociația 
drepturi civile 
landa de nord
publicității o declara
ție în care condamnă 
„acțiunile inumane ale 
forțelor britanice din 
ultimele zile". Decla
rația arată, de ase
menea, că „forța nu 

rezolva proble-

cu 
îm- 

de
pentru 

din Ir- 
a dat

mele cărora Ie face 
față Irlanda de nord" 
și cere „aplicarea in
tegrală a reformelor 
promise". „Dacă acest 
lucru nu se va întim- 
pla imediat — se sub
liniază în declarație 
— atunci tulburările 
se vor transforma în- 
tr-un război civil po
tențial".

In fotografie : locui
tori ai capitalei nord- 
irlandeze protestează 
împotriva intervenției 
trupelor britanice pe 
scena incidentelor din 
Belfast.

Intense consultări diplomatice 
tinuă să aibă loc în diverse capitale 
arabe. Observatorii politici relevă în
trevederile dintre președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer El Gedafi, și șe
fii statelor R.A.U., Irak și Siria, care 
au avut loc în ajunul conferinței mi
niștrilor de externe și ai apărării 
unor țări arabe direct implicate 
conflictul cu Israelul, ce urmează 
se deschidă la Tripoli.

Pe de altă parte, primul ministru 
libanez. Rashid Karame, a precizat 
într-o declarație făcută reprezentanți
lor presei, după vizita întreprinsă 
la Cairo, că i-a trimis pre
ședintelui R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, un mesaj din partea șefului 
statului libanez, Charles Helou, prin 
care acesta l-a asigurat de sprijinul 
Libanului față de acceptarea de că
tre R.A.U. a propunerii americane de 
soluționare a crizei din Orientul 
Apropiat.

La Cairo, Gamal Abdel Nasser l-a 
primit pe ministrul sudanez al mun
cii, Faruk Issa, care efectuează un 
turneu într-o serie de capitale ara
be, pentru a expune poziția Sudanu
lui față de actuala conjunctură din 
Orientul Apropiat.

ai 
în 
să

(Agerpres)

I

I

(Telefoto A.P.-Agerpres)

TEL AVIV 4 (Agerpres) — In 
cursul reuniunii de marți dimineața 
a guvernului israelian, cei șase mi
niștri care fac parte din partidul Ga- 
h^l și-au prezentat demisia — anun
ță agenția France Presse. Demisia 
intervine după hotărîrea adoptată 
luni noaptea de Comitetul Central al 
acestui partid de a părăsi coaliția 
guvernamentală, ca urmare a accep
tării’ de către cabinetul prezidat de 
Golda Meir a planului Rogers pri
vind reglementarea crizei din Orien
tul Apropiat. Agenția France Presse 
menționează că în rîndul membrilor 
partidului Gahal există opinii diver
gente în legătură cu hotărîrea amin
tită. care a fost adoptată cu 117 vo
turi contra 112.
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Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a avut ronvorbiri cu preșe
dintele Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare a Yemenului de 
Sud, Salem Rabya Aii, care se află 
într-o vizită la Pekin. Cu acest pri
lej, s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre cele două 
țări, precum și la unele probleme 
internaționale de interes comun, 
latează China Nouă.

re-

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Mun>‘ ’ . din 
Coreea^ a primit marți la Pn’enian 
delegația Partidului Comunist din 
Austria, condusă de Erwin Scharf, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al partidului, informează a- 
genția A.C.T.C.

In ședința de marți a Co
mitetului pentru dezarma
re șeful delegației americane, 
James Leonard, a prezentat un do
cument de lucru cu privire la rezul
tatele obținute în S.U.A. în domeniul 
detectării exploziilor nucleare subte
rane cu ajutorul instalațiilor seismo- 
logice. El și-a exprimat convingerea 
că îmbunătățirea acestor mijloace 
tehnice și schimbul internațional de 
date seismologice ar putea permite, 
împreună cu inspecția la fața locu
lui, realizarea unui sistem adecvat 
de control util, în cazul încheierii u- 
nui acord asupra interzicerii explo
ziilor nucleare subterane.
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„Smog" la New York
De la 100 kilometri 

distanță, piloții puteau 
zări uriașul nor de 
gaze și fum — „smog", 
ce invăluia zilele a- 
cestea New York-ul. 
Acumulindu-se peste 
măsură, impuritățile 
emanate de întreprin
derile industriale, in
stalațiile de încălzit, 
precum și gazele de e- 
șapament ale autove
hiculelor, au făcut ca 
atmosfera 
irespirabilă. Pe străzile 
orașului, trecătorii 
veau senzații de sufo
care, erau zgulduiți de 
tuse, ochii le erau 
inecați in lacrimi.

Primăria marelui o- 
raș s-a văzut nevoită 
să proclame „alarmă 
de gradul intii" : s-a 
Interzis automobilelor 
să staționeze cu moto
rul in funcțiune mai 
mult de trei minute, 
focurile din instalații
le alimentate cu căr
bune au fost stinse, 
arderea gunoiului a 
fost redusă la mini
mum, iar copiii, bol
navii și oamenii in 
virstă au fost sfătuiți 
să nu-și părăsească lo
cuințele.

Fenomene de acest 
fel nu sint izolate în 
S.U.A. în 1969. Oficiul 
național pentru con
trolul poluării aerului 

' a înregistrat numai la 
.New York 110 zile în 
care aradul de impuri
tăți din atmosferă, a 

conside-

instalațiile 
condiționat, 

alte

să devină
a-

funcțiune 
de aer 
ventilatoarele și 
aparate electrice meni
te să împrospăteze ce
rul, ceea Ce a dus 
un consum sporit 
curent electric, 
cauza scăderii conside
rabile a tensiunii pe 
rețea, metroul nu a 
putut circula decit cu 
o viteză de 25 kilome
tri pe oră, iar in nu
meroase clădiri cu 
multe etaje ascensoa- 
rele au trebuit să fie 
oprite.

Ziarele și revistele 
americane au oglindit 
pe larg toate aceste 
neajunsuri, ocupindu- 
se concomitent și de 
problema poluării in 
general. Revista „Ti
me", de pildă, scrie 
că in S.U.A. atmosfera 
este poluată anual de 
aproximativ 200 mili
oane tone de impuri

la 
de 

Din

tăți. Pentru transpor
tul lor pe calea fera
ta, ar fi necesare 10 
milioane vagoane de 
marfă. Ziarul „Was
hington Post“ relevă 
că industria de auto
mobile nu se grăbește 
să producă și jă mon
teze dispozitive menite 
să purifice gazele de 
eșapament ale autove
hiculelor. Dacă lucru
rile vor evolua in con
tinuare in același fel 
— subliniază ziarul — 
autoritățile vor fi ne
voite să închidă pen
tru circulația automo
bilelor cartiere întregi. 
Revista „Life" trage 
semnalul de alarmă 
pronosticind că „peste 
cițiva ani, pe străzile 
orașelor americane, 
oamenii vor putea cir
cula doar 
gaze".
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cu măști de

depășit limita 
rată normală.

La New 
„smog"-ul. a 
soțit si de un 
juns. In acea zi. un nu
măr mare de locuitori 
ai orașului au pus in

York, 
fost în
alt nea-

G. D.

„Asaltul smog-ului" asupra New York-ului

lizată, populația țârilor subdezvolta
te a sporit intr-un ritm mediu anual 
de 2,5—3 la sută, rezultă că venitul 
național pe cap de locuitor a cunos
cut in fapt o creștere foarte lentă — 
de cel mult 2—3 la sută pe an. Mai 
grav este insă faptul că aceste țări 
nu au reușit nici in decada anilor 
’60 să determine o schimbare sensibi
lă a caracterului unilateral al dezvol
tării lor economice, moștenit de la 
trecutul colonial. Agricultura sau in
dustria extractivă rămîn baza econo
mică a țărilor in curs de dezvoltare 
(în ciuda unor progrese încă timide 
în domeniul industrializării).

Sporirea ponderii tinerelor state în 
producția industrială a lumii capita
liste, sporire pe care o relevă statis
ticile O.N.U., a avut loc mai ales pe 
seama industriei extractive și, in pri
mul rind, a industriei petroliere. Lip
sa acută de capital necesar pentru 
importul de mașini și utilaje creea
ză obstacole serioase in calea indus
trializării tinerelor state independen
te. Totodată, îngustimea pieței inter
ne face ca chiar capacitățile de 
producție existente să rămînă neuti
lizate.

Una dintre problemele cele mal 
grave care confruntă țările în curs 
de dezvoltare este agricultura — sec
torul cu cea mai mare pondere în 
venitul național și din care își cîș- 
tigă existența mai bine de jumătate 
din populația țărilor in curs de dez
voltare. Ritmul de creștere extrem 
de scăzut al producției agricole (2,1 
la sută în perioada 1960—1968) se ex
plică prin menținerea unor puterni
ce relații feudale la sate și prin sla
ba înzestrare a agriculturii. Produc
ția agricolă pe locuitor a răm,as Ia 
nivelul de dinainte de război. în ceea 
ce privește producția de alimente, 
procentul ei de creștere este insufi
cient pentru a acoperi nevoile de 
consum ale populației, care sporește 
intr-un ritm susținut. Nivelul scăzut 
al producției agricole constrînge țări
le în curs de dezvoltare să cheltuias
că sume considerabile (circa 10 la 
sută din veniturile lor din ex
port) pentru achizițiile de pro
duse alimentare. Dacă. în 1935, 
aceste state exportau peste 16 
milioane de tone de cereale, în pre
zent ele importă 25 pînă la 30 mi
lioane de tone pe an. Aceste impor
turi reduc și mai mult posibilitățile 
de a achiziționa echipamentul tehnic 
necesar atît pentru proiecte indus
triale, cit și pentru mecanizarea agri
culturii. Potrivit prognozelor O.N.U., 
această tendință se va menține și în 
viitor : astfel că, în 1976. țările în 
curs de dezvoltare se vor vedea ne
voite să aloce 20 la sută din venitu-

rile lor din export pentru achiziții de 
produse alimentare.

Semnificativă este evoluția țărilor 
subdezvoltate în comerțul mondial 
capitalist. Expansiunea schimburilor 
comerciale internaționale, intre 1960 
și 1969, a fost viguroasă și continuă, 
atingind în medie circa 8,5 la sută 
pe an. „Lumea a treia" și-a inten
sificat și ea schimburile de mărfuri, 
dar ponderea ei în comerțul capita
list este relativ redusă și în scă
dere : circa 19 la sută în 1969, față 
de 25 la sută în
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mea a treia" pierdea, datorită „foar
fecii prețurilor", circa 2,5 miliarde 
de dolari pe an, aceste pierderi s-au 
ridicat la 8 miliarde în 1967 și ar 
putea crește — după evaluările pre
liminare ale O.N.U. pînă la 19,6 
miliarde de dolari în 1970.

Starea rezervelor de aur și devize 
ale țârilor în curs de dezvoltare este 
unul dintre indicii cei mai impor
tanți ai situației lor economice. In 
timp ce valoarea totală a acestor 
rezerve era în 1968 de 13,6 miliarde 
de dolari, ea s-a micșorat la 12,5 
miliarde în anul următor. Fluxul 
de capitaluri provenite din țările 
capitaliste avansate și împrumutu
rile acordate de instituțiile interna
ționale de credit Cămin principalii 
factori care influențează volumul
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vin din comerț. La aceasta contribuie 
faptul că modificările structurale in
tervenite în cererea pe piața mon
dială exercită o influență defavora
bilă asupra exporturilor de materii 
prime, care constituie circa 80 la sută 
din livrările tinerelor state. Printre 
aceste modificări un loc important îl 
ocupă lărgirea producției de materii 
prime sintetice, care înlocuiesc unele 
resurse naturale — provenite prin 
tradiție din țările „lumii a treia". 
Totodată, măsurile luate de Pia
ța comună vest-europeană vizind 
îngrădirea importurilor de ma
terii prime și produse alimentare ; 
introducerea de către Anglia. în 
1967, a unor taxe suplimentare asu
pra acestor mărfuri ; sau restric
țiile aplicate de Japonia și S.U.A. 
la importuri ridică noi obstacole în 
calea desfacerii produselor din țările 
„lumii a treia".

Situația tinerelor state în comer
țul mondial capitalist s-a deteriorat 
și ca urmare a politicii prețurilor 
promovată de monopolurile interna
ționale. Dacă în prima parte a de
ceniului dezvoltării (1961—1970) „lu-

rezervelor valutare ale „luțnfl a 
treia". Or, acest flux are tendința 
de a se menține la același nivel și 
uneori chiar să se reducă.

Creșterea datoriej externe 
vează și mai mult situația 
precară a balanței de plăți 
rilor în curs de dezvoltare, _ _ 
rei deficit face inevitabilă deterio
rarea monedelor acestor state. In
flația, care se manifestă in aproape 
toate țările „lumii a treia", a deve
nit unul dintre principalele 
cole în calea dezvoltării și ea 
repercutează negativ în primul rind 
asupra condițiilor de 
selor largi de oameni

Toate fenomenele 
altele permit să se 
„primul deceniu de dezvoltare' 
ciuda anumitor fenomene 
înregistrate in ultimii doi ani se 
încheie cu rezultate care sint de
parte de a răspunde așteptărilor. 
Absența unor indici cu privire la 
posibilitatea stăvilirii, intr-un viitor 
apropiat, a actualelor tendințe ne
gative sporește îngrijorarea opiniei 
publice din regiunile subdezvoltate.
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In prezent, asistăm la o intensi
ficare a activităților cunoscute sub 
numele de „pregătirea celui de-al 
doilea deceniu de dezvoltare" (1971— 
1980), atit în cadrul O.N.U. și al in
stituțiilor sale specializate, cit și pe 
plan național. In același timp,
poartă largi discuții în legătură cu 
elaborarea și punerea în aplicare a 
unei strategii globale a <’ 
adică a unui program de i____ _ ...
terne și internaționale care să facă 
posibilă accelerarea progresului eco
nomic și social al țărilor rămase în 
urmă.

Participanții la actuala sesiune a 
E.C.O.S.O.C. au ajuns la concluzia 

■că reușita unei strategii globale a 
dezvoltării depinde, in primul rînd, 
de efortul propriu al fiecărei țări, 
îndreptat spre reforme de structură 
capabile să schimbe sistemul care a 
generat actuala criză a subdezvol
tării. Firește, aceasta nu reduce în
semnătatea pe care o are colabo
rarea tuturor țărilor în direcția spri
jinirii eforturilor spre dezvoltare ale 
țărilor vitregite. Dar, pentru ca co
laborarea și cooperarea internațională 
să fie fructuoasă și să asigure con
diții echitabile de participare a țări
lor angajate in procesul dezvoltării 
la circuitul economic mondial, sint 
necesare eliminarea tuturor practici
lor discriminatorii și barierelor arti
ficiale, înlăturarea a tot ceea ce stin
gherește evoluția normală a schim
burilor economice intre toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea lor so- 
eial-politică. De asemenea, practica 
vieții internaționale a întărit convin
gerea că soluții trainice, de durată, 
pentru serioasele probleme alet sub
dezvoltării pot fi găsite numai pe te
renul fertil al construcției pașnice, 
prin promovarea intre state a unor 
raporturi normale, întemeiate «pe 
respectul reciproc, al suveranității și 
Independenței naționale, egalității in 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne. Așezarea relațiilor dintre 
state pe temelia unor norme care să 
garanteze fiecărui popor posibilita
tea de a-și construi viața potrivit 
propriilor sale aspirații este cu atît 
mai necesară și urgentă cu cit pe a- 
rena internațională se înregistrează 
încă numeroase cazuri de practici 
imperialiste și neocolonialiste, de 
amestec in treburile interne ale alto
ra, de condiționare a unor acorduri 
economice de clauze politice sau o- I 
bligații militare.

Colaborarea internațională trebuie să 
crească cu convingerea că este vorba | 
de un interes vital nu numai pentru 
țările subdezvoltate, dar și pentru I 
cele avansate economicește, de o 
problemă majoră a vieții internațio
nale, de care depind într-o largă mă
sură pacea și progresul general.

Comerțul Italiei cu țările 
Europei răsăritene 8 crescut 
cu 17 la sută în primele trei luni ale 
anului 1970, în comparație cu aceeași 
perioadă a anului 1969 — anunță 
Institutul italian de statistică. Schim
burile comerciale ale Italiei cu aceste 
țări s-au cifrat, în perioada mențio
nată a anului în curs, la 22° '< mi
liarde lire. ‘ro

La Moscova a sosit o de
legație a Republicii Irak, 
condusă de Saddam Hussein el Tak- 
riti, vicepreședinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, secretar 
general adjunct al Partidului Baas — 
informează agenția T.A.S.S.

Președintele Makarios a 
acceptat demisia lui Hara- 
lambos Hassabis, ?eful polițl* 
ei cipriote — s-a anunțat oficial la 
Nicosia. Hassabis a fost anul trecut 
ținta a două tentative de asasinat, 
fiind grav rănit în urma unuia din 
aceste atentate, atribuite organizației 
clandestine de extremă dreaptă Fron
tul Național.

Cel de-al 55-lea Congres 
mondial - esperanto ,e 
desfășoară la Viena. Participă 2 000 de 
delegați din 46 de țări ale lumii. 
Președintele Austriei, Franz Jonas, a 
rostit cuvîntarea de deschidere în 
limba esperanto.

Congresul mondial con
sacrat dreptului iunciar *‘-a 
încheiat lucrările la Caracas. In do
cumentele congresului a fost relevat 
faptul că aproximativ 50 de milioane 
de țărani din țările Americii Latine 
trăiesc în condiții de mizerie și înfo
metare. Cauza principală a acestei si
tuații, au relevat în cuvintările lor 
delegații la congres, își are rădăci
nile în politica latifundiarilor, care 
exploatează nemilos țărănimea și se 
împotrivesc realizării reformelor a- 
grarc. Participanții au hotărît crearea 
unui organ juridic specializat, desti
nat să contribuie la înfăptuirea re
formei agrare în țările Americii La
tine.

0 demonstrație împotri- 
i livrării de arme către

a 
avut loc luni la Wellington, capitala 
Noii Zeelande, cu prilejul vizitei mi
nistrului britănic al apărării, lordul 
Carrington, în legătură cu noua poli
tică a Londrei la Est de Suez.

va
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tică a Londrei la Est
Fragmentele provenind 

americană 
s-a sfărîmat la

din racheta 
„Athena",
11 iulie deasupra Mexicului, au fost 
regăsite la aproximativ 360 km sud 
de Rio Grande, a anunțat Ministerul 
Afacerilor Externe mexican. Guver
nul mexican a autorizat trimiterea 
fragmentelor g®ite în Statele Unite.

Ravagiile uraganului „Ce
lla". Două zeci și cinci de morți, 
mai mult de 400 răniți, mii de case 
avariate, recoltele de bumbac și orez 
în cea mai mare parte compromise, 
acesta este bilanțul provizoriu al 
pagubelor provocate de uraganul 
„Celia" în zona orașului Corpus 
Christi (Statul Texas). Orășelul 
Ingleside, cu o populație de 4 000 de 
locuitori, a fost practic distrus.

Vîntul, de o rară violență, și ploile 
abundente care au căzut în cursul 
zilei de luni au provocat inundații.
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