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în ce stadiu
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în cinstea marii sărbători

Oamenii muncii raportează
noi si însemnate realizări

7

UCRARILOR ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

DE
Șl A ANGAJAMENTELOR

Corespondenții noștri transmit

NVESTIȚII?
Din analiza stadiului îndeplinirii planului de investiții pe acest an, 

a angajamentelor asumate de constructori în întrecerea socialistă, se 
desprinde că pe majoritatea șantierelor s-au depus și se depun eforturi 
stăruitoare pentru execuția ritmică a lucrărilor de construcții — montaj, 
asigurîndu-se in cele mai multe cazuri respectarea întocmai a stadiilor 
fizice și a termenelor precizate in graficele coordonatoare. In prima 
jumătate a anului, din planul anual de investiții s-a realizat 41,6 la 
sută, iar din volumul de lucrări de construcții și montaj — 46,2 Ia sută, 
rezultate superioare în comparație cu cele din perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Demn de menționat este și faptul că in primul semes
tru au fost date în funcțiune 149 de capacități de producție industriale 
și agrozootehnice, dintre care un număr de 15 în avans față de terme
nele prevăzute.

In raidul nostru anchetă ne-am propus să privim dincolo de rezul
tatele medii, pozitive in ansamblul lor. Pentru că, alături de numeroase 
șantiere unde ritmul de lucru s-a accentuat continuu, există altele care 
au înregistrat rămîneri jn urmă, deși termenele de punere în funcțiune 
a obiectivelor și capacităților respective sînt apropiate. Prezenți la 
fața locului, corespondenții noștri au examinat, în, aceste ipostaze 
diferite, activitatea ă două șantiere de investiții industriale din județele 

*JTimiș și Bacău.

• A fost realizată o pro
ducție suplimentară de 
325,9 milioane lei de către 
întreprinderile- industriale din ju
dețul Argeș. Planul producției 
industriale globale pe primele șapte 
luni ale anului a fost îndeplinit în 
proporție de 101,9 la sută, iar cel al 
producției-marfă vîndută și încasată 
în proporție de 102,7 la sută. La aceste 
remarcabile realizări, o contribuție 
însemnată au adus Combinatul pe
trochimic Pitești, combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc, care și-a 
sporit capacitatea de producție de la 
2 000 la 3 000 tone pe an, fabrica de 
negru de fum, întreprinderea „Tex
tila" și altele. Rezultate deosebite a 
obținut colectivul uzinei de autotu
risme. care a depășit, pe primele șapte 
luni ale anului, toți indicatorii tehni- 
co-economici, realizînd o producție 
globală suplimentară de 21 milioane 
lei, o producție-marfă de 19 milioane 
și o depășire a angajamentului anu
al de beneficii cu peste 16 milioane 
lei. In perioada respectivă, uzina a 
produs, peste plan, 449 de autoturis
me „Dacia-1 100“ și 346 „Dacia-1300".

lugoj: Avansul cîștîgat
o notă bună pentru constructorii

noilor țesătorii
La Combinatul textil din Lugoj 

sînt în construcție două noi țesătorii 
de bumbac, prin a căror intrare în 
funcțiune la capacitatea proiectată, 
producția de țesături va spori cu 
16,4 milioane metri pătrați pe an. 
Pe ambele șantiere, lucrările s-au 
desfășurat în ritm intens, fiind în 
avans față de grafice. Hala de pro
ducție de la unitatea B, o construc
ție monobloc din elemente prefabri
cate cu o suprafață de 4 000 metri 
pătrați, a fost executată in întregi
me, la ora actuală efectuîndu-se fi-

nisajele. Cel mai tîrziu pînă la 30 
august lucrările vor fi încheiate com
plet, cu un avans de o lună față de 
termenul planificat. Un- avans de 20 
de zile față de termenul prevăzut 
s-a creat și la hala nouă de la uniA 
tatea A. Important este însă faptul 
că în ambele țesătorii, o parte din 
mașini au intrat în producție. Din 
totalul celor 380 de războaie prevă
zute a fi montate pînă la 30 septem-

© 84 la sută din sporul 
producției a fost obținut pe 
seama creșterii productivi
tății muncii în în‘rePrinderile 
industriale din județul Prahova. Va
loarea producției marfă vîndută și 
încasată pe primele 7 luni ale anu
lui a fost cu 226 714 000 lei mai mare 
decît cea prevăzută. Au fost realizate, 
peste plan, importante cantități de 
țiței, benzine și uleiuri minerale, 
12 800 anvelope auto, 478 tone polie
tilenă de înaltă presiune, 215 tone 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică. 95 remorci basculante, 37 000 
mp țesături, ciment, materiale de 
construcție — ciment, cărămidă, pre
fabricate din beton etc.

© fiu realizat planul 
producției industriale pe în
tregul cincinal 1966-1970 
și colectivele întreprinderilor indus
triale din sectorul I al Municipiului 
București. Potrivit calculelor, pînă 
la sfîrșitul anului, industria din acest 
sector al Capitalei va putea realiza o 
producție suplimentară în valoare de 
peste 700 milioane lei.

Ritmul de creștere al producției la 
sfîrșitul acestui an va fi de 17,2 la 
sută față de 16 la sută, cît era pla
nificat pe întregul cincinal. Munci
torii, tehnicienii, inginerii, economiș
tii din unitățile industriale ale aces
tui dtector se preocupă in continuare 
să descopere noi căi și metode, în ve
derea ridicării pe o treaptă și mai 
înaltă a activității economice, pregă
tind astfdl bazele viitorului cincinal.

© Pe podiumul întrecerii 
socialiste, în întîmpinarea 
zilei de 23 August, se află 
numeroase colective ale în_ 
treprinderilor industriale din județul 
Bacău, printre care : chimiștii de pe 
Valea Trotușului, textiliștii din Bu- 
huși, forestierii din Comănești. în 
primele sânte luni s-au realizat, peste 
plan, 643 
1 153 tone 
policlorură 
cherestea, 
turi din lină și bumbac, 54 200 pe
rechi de încălțăminte etc.

• Au realizat și depășit 
angajamentele anuale nu_ 
meroase colective de oameni ai mun
cii din județul Hunedoara. La cocs 
metalurgic, spre exemplu, s-au pro
dus peste plan, pînă în prezent, 8 135 
tone, în Ioc de 8 000 tenie cit preve
deau angajamentele luate, la che
restea — 2111 mc față de angaja-

mentul de 400 mc, iar la beneficii su
plimentare s-au realizat 87 milioane 
lei, cu 15 milioane peste angajamen
tul anual. De asemenea, prin depă
șirea sarcinilor de plan în primele 
7 luni cu 14 685 tone oțel, siderur- / 
giștii himedoreni au realizat, pînă 
acum, 70 la sută din angajamentele 
anuale.
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PARTIDUL

Șl NA TI UN EA

ca un singur om
Redacția mi-a solici

tat, ca, în calitate de 
scriitor, deci de „om 
al cetății", să-mi îm
părtășesc opiniile cu 
privire la evoluția le
găturilor dintre partid 
și popor, ca idee afir
mată cu pregnanță la 
Congresul al X-lea al 
partidului. Am răs
puns cu plăcere, cu 

. atît mai mult cu cît 
în acest an am putut 
înregistra nenumărate 
fapte ilustrînd ideea 
că partidul și poporul 
sînt un singur trup, o 
singură voință. Din 
mulțimea acestora, a- 
leg doar una, de dată 
relativ recentă :

...M-am întrebat în
totdeauna cum se îm
pletesc faptele, întîm- 
plările vieții, mărunte 
sau esențiale, ca să a- 
jungă Istorie. Și, iată, 
am trăit cu toții întîm- 
plări cumplite turnate, 
sub ochii noștri, în pa
gina de aramă a cro
nicii. Ne stăruie în a- 
mintire — și nimic și 
nimeni nu ni le 
șterge vreodată 
memorie — acele
crîncene, cînd privirile 
tuturor oamenilor din 
această parte a lumii, 
și nu numai de aici, 
erau îndreptate spre 
locurile unde bîntuiau, 
cu o furie oarbă, a- 
pele.

Apele dezlănțuite au 
constituit faptul, oa
menii au scris Istoria. 
Fiindcă niciodată, dar

va 
din 
zile

niciodată in acest ul
tim sfert de veac trăit, 
n-am asistat la o de
monstrație mai amplă, 
mai masivă, mai una
nimă a spiritului po
porului nostru, che
mat la luptă, ca în a- 
eele zile de grea cum
pănă. Zice cronicarul : 
„și s-a ridicait toată 
obștea ca un singur 
om“, și abia acum am 
înțeles, cu întreaga 
noastră ființă cutre
murată, versetul cro- 
nicăresc în toată pro
funzimea simplității 
sale.

Solidaritatea de gra
nit a douăzeci de mi
lioane de suflete, to-, 
pite într-unul singur, 
hotărîrea dîrză, neîn
duplecată de a birui 
potrivniciile, prompti
tudinea cu care a răs
puns poporul, ca un 
singur om, pînă la ul
timul om, la chemă
rile partidului, abne
gația fără margini, 
faptele de arme — da, 
de arme, fiindcă a fost 
un adevărat război al 
omului cu natura — 
toate s-au adunat 
vastul 
toriei, 
o filă 
nică
care, cu acest prilej, 
și-a dobîndit, încă o 
dată, dreptul la res
pect. La glasul parti
dului, al tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, a 
răspuns poporul ca un 
singur om, fiindcă a

recunoscut în sunetul 
chemării sale, sunetul 
propriei sale conștiin
țe. Calitățile de adîn- 
că omenie ale omului 
de pe acest colț de 
pămint sînt cunoscute 
de veacuri. Acum însă 
n-a fost numai OME
NIA care a vorbit. A 
fost conștiința politică, 
lucidă, tenace, inflexi
bilă a unui popor care 
dincolo de bunurile 
materiale primejduite, 
dincolo de viețile ome
nești amenințate, își 
apăra cuceririle do- 
bîndite în bătălia a 
peste douăzeci și cinci 
de ani de muncă so
cialistă. La lumina a- 
cestei conștiințe, li
manul urcă o nouă 
treaptă, devenind
manism, cu tot ceea 
ce acest termen im
plică mai demn și mai 
vrednic de stimă. în
cercarea a fost dure
roasă și cu urme a- 
dînci. Au fost aiurea, 
peste hotare, unele 
glasuri sceptice, încli
nate întotdeauna spre 
un pesimism visceral, 
care au spus : vor 
trece ani lungi pînă 
vor dispare consecin
țele dezastrului. Tu
turor acestor false 
Casandre le-a răspuns 
secretarul general al

Aurel BARANGA

u-

(Continuare în pag. a III-a)

tone cauciuc sintetic, 
sodă caustică, 1 527 tone 
de vinii, peste 10 000 mc 
aproape 140 000 mo țesă-
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în 
creuzet al Is- 
plămădind încă 
din nobila cro- 
a unui popor

(Continuare 
în pag. a V-a)

UNITATEA CLASEI
MUNCITOARE

nucleu și catalizator
al unității poporului

în epoca aceea de „liniște dinaintea 
furtunii", Încărcată și explozivă, care 
a precedat insurecția, privirile pline 
de nădejde ale întregului popor erau 
ațintite asupra clasei muncitoare. Ea 
dusese greul luptei antifasciste. Ea 
devenise simbolul rezistenței, al con
secvenței, al abnegației, al conștiin
ței de sine a neamului. Ea singură 
putea, trebuia să reunească 
in jurul său toate forțele pa
triotice pentru salvarea națio
nală. Pentru aoeasta, ea în
săși trebuia să fie unită.

— Rîndurile mișcării mun
citorești fuseseră scindate, cu 
peste două decenii în urmă, 
de elementele reformiste 
care, refuzînd să dea curs 
imperativului istoric și voin
ței eovîrșitoarei majorități a clasei 
muncitoare de a-și făuri partidul de 
tip nou, marxist-leninist, s-au grupat, 
după transformarea vechiului partid 
socialist în partid comunist, în 
Partidul Social-Demoorat. Pînă în 
aprilie 1944, procesul restabilirii 
unității clasei muncitoare din Româ
nia a parcurs o ( cale lentă și 
sinuoasă. Presărată cu izbînzi și în- 
frîngeri. Cu speranțe și dezamăgiri.

Strădaniile comuniștilor, ale tuturor 
muncitorilor înaintați care visau li
chidarea sciziunii, păreau o muncă de 
Sisif. Căci apropierile vremelnice 
erau urmate, adeseori, de noi rupturi 
și polemici ; rănile cicatrizate intr-un 
loc — de apariția unor plăgi dure
roase intr-altul...

Istoria este însă o mare școală.

23 SUB STEAGUL GLORIOS
a ■ ■■ ■ ■ ■AL PARTIDULUI

nou la proba
Produsele lactate

calității
9

Și nu intîmplător, tocmai atunci, în 
zilele hotăritoare pentru destinele po
porului nostru, clasa muncitoare și-a 
concentrat într-o sforțare supremă 
voința și energiile, înfăptuind ceea 
ce păruse încă un obiectiv atît de în
depărtat : închegarea frontului unic 
muncitoresc. Pe unitatea clasei mun
citoare — nucleu și catalizator, deo
potrivă — s-a clădit în scurt timp lar
ga coaliție patriotică, antifascistă și 
antihitleristă, care, sub conducerea 
comuniștilor, a schimbat în august 
cursul istoriei României.

în noua epocă, începută prin insu
recție, în focul revoluției populare, 
al asprelor bătălii pentru cucerirea 
și consolidarea puterii politice, pertt.ru 
trecerea la socialism, clasa munci
toare din țara noastră a urcat rapid 
ultimele trepte spre unitatea sa de
plină, ideologică și politică. Congre
sul de unificare a partidelor comu
nist și social-democrat, pe baza prin
cipiilor revoluționare, marxist-leni- 
niste, ținut în februarie 1948, a fost 
punctul terminus al procesului în
ceput cu decenii în urmă. El a în-

semnat împlinirea strălucită a vechiu
lui ideal în care au crezut Întotdea
una cei mai înaintați fii ai clasei 
muncitoare din țara noastră și pe 
care l-au transmis, ca dorință testa
mentară, de la generație la generație.

România a devenit astfel una din
tre primele țări din lume în care uni
tatea politico-organizatorică a clasei 

muncitoare a devenit fapt. A 
fost o victorie istorică, cu 
multiple semnificații interne 
și internaționale. O victorie 
care a bucurat întregul po
por român, deoarece unita
tea clasei muncitoare s-a do
vedit axul social puternic în 
jurul căruia s-a închegat u- 
nitatea monolitică a tuturor 
forțelor vii ale națiunii, an
in lupta pentru dezvoltareatrenate 

progresivă a țării. O victorie care a 
bucurat proletariatul de pretutindeni, 
deoarece a văzut în ea o pildă însu- 
flețitoare și, totodată, o experiență 
pozitivă privind rezolvarea uneia 
dintre cele mai complexe sarcini puse 
de istorie în fața mișcării muncito
rești.

Rememorînd etapele principale ale 
procesului închegării unității de ac
țiune a clasei muncitoare din țara 
noastră, sintem animați, desigur, de 
curiozitatea profund omenească cu 
care orice nouă generație se apleacă 
asupra faptelor generației precedente. 
Da.r, în același timp, reconstituirea 
trecutului ne ajută să descifrăm în
vățăminte prețioase, trăsături ale pro
priei noastre epoci, să ne privim pe 
noi înșine ca moment in devenirea is-

Al. Gh. SAVU

(Continuare în pag. a II-a)

La Combinatul siderurgic Galați se află în plină construcție laminorul de 
benzi la cald. în fotografie : hala noului laminor — zona cajelor 

Foto : M. Andreescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările prietenești și bunele urări 
transmise cu prilejul realegerii mele în funcția de Președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de succese în activi
tatea dumneavoastră, spre binele poporului român, în interesul dezvol
tării în continuare a prieteniei și colaborării multilaterale între țările 
noastre, al cauzei socialismului și păcii.

N. PODGORNII

Calitatea produselor ali
mentare a fost analizată și 
dezbătută în numeroase ma
teriale publicate, în ultima 
vreme, în coloanele ziarului 
nostru. Cu prilejul investi
gațiilor noastre de atunci, 
toți producătorii au fost u- 
nanimi în a aprecia că — în 
condițiile dezvoltării și di
versificării accelerate a pro
ducției — ridicarea conti
nuă a calității reprezintă o 
condiție esențială a crește
rii eficienței economice, a 
nivelului de trai. Cu toate 
acestea, anchetele anterioa
re au evidențiat o serie de 
abateri de la normele de ca
litate săvîrșite de lucrătorii 
unor întreprinderi din in
dustria laptelui. Avînd în 
vedere aceste carențe, cit și 
faptul că fabricarea unor 
mărfuri de calitate superi
oară constituie o sarcină 
permanentă și de stringentă 
cerință, revenim, din nou, 
asupra acestui subiect.

Răspunzind la observați-

ile din articolul publicat în 
„Scînteia" nr. 8456, condu
cerea Combinatului indus
triei cărnii, laptelui, con
servelor și frigului-Bucu- 
rești ne-a trimis în urmă 
cu o lună un plan de mă
suri. care în intenția celor 
care l-au elaborat era me
nit să înlăture deficiențele

rui lot de către inginerul de 
schimb ; asigurarea accesu
lui delegaților comerțului 
pentru a controla, calitatea 
pe tot procesul ae fabricație 
etc.

A trecut o lună de la a- 
nunțarea acestor măsuri. 
Care sint rezultatele aplică
rii lor? Pentru a răspunde

Pe urmele anchetelor „Scînteii“
semnalate în articolul a- 
mintit. Iată cîteva din mă
surile preconizate în plan : 
analiza judicioasă a mate
riei prime, in condiții de 
producție, în toate punctele 
de pe fluxul tehnologic un
de ar putea apărea defec
țiuni : executarea analizei 
laptelui înainte de îmbute- 
liere : intercalarea în fluxul 
tehnologic a operațiunii de 
omogenizare a fiecărui lot 
d ■ smintînă ; analiza — sub 
raportul respectării conținu
tului în grăsime — a fiecă-

la această întrebare am so
licitat Inspectoratului zoo- 
•veterinar București să ia 
probe pentru a sonda cali
tatea produselor realizate 
de industria laptelui Bucu
rești. Rezultatul ? Toate ce
le peste 300 de probe- ana
lizate (lapte, iaurt, smîntî- 
nă. brinzâ. au corespuns sub 
aspectul conținutului în 
grăsime — indicatorul cel 
mai important pentru asi
gurarea unor calități cores
punzătoare cu STAS-ul. cu 
prețul stabilit și, mai ales.

cu cerințele cumpărătorilor. 
Aceasta reprezintă însă nu
mai 90 la sută din rezulta
tul analizelor. Restul (din 
păcaite, mai este și un 
,,resl“), îl constituie un nu
măr de circa 30 de probe 
necorespunzătoare la alți 
indicatori de calitate : lap
te cu 15—20 de grade aci
ditate în plus, brînză cu u- 
miditate și conținut în sare 
mai mare (aflată la depozi
tele Pantelimon și Obor a- 
parținind I.L.-Ilfov) etc.

Ne aflăm în fața unei si
tuații paradoxale: pe de o 
parte, producătorii — prin 
măsuri judicioase — au îm
bunătățit calitatea, la indi
catorul cel mai important 
dar și cel mai greu de rea
lizat. Ceea ce nu-i de neîn
țeles este faptul că tocmai 
caracteristicile mai ușor de 
obținut n-au fost respecta
te.

George POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim dumneavoastră, precum și poporului frate român, 

pentru urările adresate cu prilejul sărbătorii Renașterii Poloniei.
împreună cu întregul popor ne bucurăm de relațiile de prietenie 

existente care leagă ambele noastre țări și exprimăm convingerea că 
relațiile frățești reciproce se vor dezvolta multilateral spre binele po
poarelor noastre, în interesul unității comunității socialiste și al păcii.

Folosindu-ne de acest prilej, vă transmitem urări de succese în con
tinuare în construirea României socialiste.
WLADYSLAW GOMULKA

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Renublicii 
Populare Polone

MARIAN SPYCHALSKI
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Polone

pertt.ru


PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 7 august 1970
................... ~~î

I
I
I
I
I
I
I

FAPTUL!
divers!
------------- 1
Micii „explo-1
ratori“
la drum

10 pionieri de la școala gene
rală din comuna Budești-Neamț, 
membri ai echipajului „Mlădițe- 

1 le nemțene", au pornit acum 
| două zile într-o expediție știin

țifică. Timp de aproape două 
I săptămîni, cei 10 exploratori — 
. participanți la acțiunea „Cuteză

torii", inițiată de Consiliul na
țional al organizației pionierilor 
— vor studia etnografia, folclo
rul și geomorfologia zonei Cîm- 
pulung Muscel și a Branului. La 
întoarcere, ei vor alcătui o lu- 

I crare pe tema „Vechi drumuri 
comerciale — Cîmpulung-Bran“. 
Drum bun și succes 1

Eroare
de calcul

bine 
în propria-i pungă. Agonisise 
200 000 lei bani gheață. în plus, 
mai procurase — organele în 
drept vor afla, desigur, și pe ce 
căi anume — o însemnată can
titate de valută străină. Toți a- 
cești bani, medicul Gheorghe O- 
proiu, de la Spitalul de obstetrică 
și ginecologie din Brașov, voia 
neapărat să-i scoată din țară. Bi
neînțeles, prin eludarea preve
derilor legale. Tentativa sa s-a 
soldat însă cu un eșec care, de- 
altminteri, în ciuda tuturor pre
gătirilor făcute, era de așteptat, 
întreaga sumă i-a fost ridicată 
în vederea confiscării. O pagubă 
la care acum se vor adăuga, 
neapărat, și consecințele pe care 
le prevede legea pentru aseme
nea cazuri.

Nu-i mai stăteau banii 
în propria-i pungă.

în fiecare an, comerțul 
de specialitate are obliga
ția de a înscrie, printre 
preocupările sale de primă 
importanță, și pe aceea a •- 
provizionării magazinelor 
de confecții cu uniforme 
școlare. Pentru ziua festivă 
a începutului de an școlar 
s-au prevăzut din vreme, 
în contractele încheiate cu 
industria, cantitățile necesa
re de costume, sarafane, 
bluze etc. Așa cum s-a ob
servat din experiența mul
tor ani, în jurul datei de 15 
august, părinții încep să 
se gindească la garderoba 
școlarilor. începînd cu a- 
ceastă dată, magazinele care 
comercializează uniforme 
școlare intră în- „sezon de 
vîrf". Aceasta înseamnă că, 
încă de pe acum, în depo
zitele comerțului trebuie să 
se afle o mare parte din 
cantitatea necesară, pentru 
ca ea să aibă timp să pă
trundă în toate unitățile re
țelei comerciale.

Dar, cu toate măsurile 
de prevedere, materializate 
în contracte ferme înche
iate cu fabricile țîe confec
ții, bazele comerciale în
trevăd serioase greutăți în 
asigurarea întregii game 
de uniforme școlare nece
sare acestui an. Ce gene
rează asemenea temeri ? 
Pînă la ora actuală s-au 
înregistrat restanțe seri" 
oase, livrările se fac în 
cantități sub cele prevăzu
te și la termene care depă
șesc cu mult pe cele stabi
lite în contract. Fabrica de 
confecții din Bîrlad ar fi 
trebuit să livreze, pînă la 
sfîrșitul trimestrului II — 
71 000 de sarafane din sto
fă albastră pentru elevele 
din clasele IX—XII. Tri
mestrul s-a încheiat de 
mult, dar sarafanele n-au 
sosit în depozitele comerțu
lui. Mai grav este că nici 
nu se întrevede recuperarea 
acestei cantități, care repre
zintă nu mai puțin de 40 
la sută din necesarul pe în
treaga țară.

De ce nu s-au respectat 
termenele de livrare stabi
lite ? Răspunsul e, de fapt, 
o poveste mai lungă, ce-și

are originea în practica u- 
nor întreprinderi de a con
sidera contractele drept li
teratură numai bună de pus 
la dosar. Furnizorul de sto- 

•fă al fabricii din Bîrlad — 
Combinatul textil Pitești — 
Ia o dată cind jumătate din 
cantitatea contractată s-ar

care elevii au atîta nevoie 
în orele de lucru manual. 
Fabrica de confecții Mar- 
ghita, din județul Bihor, 
trebuia să livreze, In tri
mestrul II, 31 000 de ha
late și n-a livrat nici unul! 
Ca și cea din Bîrlad, este 
pusă în situația de a nu

CU 40 DE ZILE ÎNAINTEA 

DESCHIDERII ANULUI ȘCOLAR
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A ÎNCEPUT 
„DA NSUL 

SARAFANELOR
ALBASTRE"

fi cuvenit să fie livrată a- 
nunță că mult așteptata 
stofă albastră a fost „pasa
tă" fabricii de postav din 
Buhuși, iar de la Buhuși 
stofa vine cu țîrîita.

La fel de tulbure se a- 
nunță și soarta halatelor 
din olandină albastră, de

folosi utilajele, în absența 
olandinei pe care trebuia 
să o primească de la în
treprinderea textilă Lugoj. 
Modesta olandină albastră, 
ca și stofa albastră pentru 
sarafane, a fost trecută în
treprinderii „Dacia" 
București, care însă nici

nu vrea să audă de așa 
ceva. Ca urmare, situația 
halatelor amintite este, în 
momentul de față... albas
tră rău. Cu alte cuvinte, 
contractul are puține șanse 
să fie îndeplinit.

Acest joc de ping-pong se 
află in flagrantă contra
dicție cu prevederile legii 
contractelor și aduce se
rioase prejudicii economi
ce întreprinderilor, precum 
și aprovizionării.

Nu ne îndoim că cei vi
novați vor suporta rigori
le legii. Ceea ce dorim însă 
este soluționarea practică 
a situației. Pentru că nu 
este de conceput ca aproa
pe jumătate din elevele 
claselor a IX.—XII să nu-și' 
poată găsi sarafane la a- 
cest început de an școlar. 
Măsuri energice se cer și 
pentru impulsionarea pro
ducției și a livrărilor, 
menținerea ritmului stabi
lit și la alte piese din gar
deroba școlarilor. Fabrica 
de confecții din Călărași, 
care produce pantaloni de 
uniformă. „Flacăra" Cluj, 
care confecționează costu
me de uniformă pentru bă
ieți nu au fost prezente la 
primele termene de livra
re ale acestui trimestru.

Trebuie făcut totul pen
tru ca frumoasa zi de la 
mijlocul lunii septembrie 
să nu fie umbrită de amin
tirea unor îndelungi pere
grinări prin magazine și de 
scotocirea infructuoasă a 
rafturilor în căutarea unui 
sarafan, a unui banal halat 
sau a unei perechi de pan
taloni. Cu atît mai mult cu 
cit, așa cum ne-au decla
rat directorii fabricilor de 
confecții, capacitatea de 
producție este rezervată. 
Rămîne ca țesătorii să-și 
facă datoria, și nu numai 
atît : să recupereze res
tantele pe care le-au acu
mulat, complicînd astfel 
pește măsură fabricarea 
uniformelor și întîrziind 
apariția lor pe piață la 
momentul oportun. Debutul 
anului școlar nu poate fi 
amînat.

Rodica ȘERBAN

Soare, aer, verdeață... Așa arată satul de vacanță Zodiac din noua stațiune a litoralului nostru, Jupiter 
Foto . Gh. Vințilă

UNITATEA CLASEI MUNCITOARE
(Urmare din pag. I)
torică... Și ce alt prilej mai fericit 
am putea avea pentru această recon
stituire. decit acum, în preajma zi
lei marilor bilanțuri și a marilor re
trospective și in perspectiva glorioa
sei aniversări a semicentenarului 
partidului, sărbători scumpe care ne 
găsesc pe toți — partid, guvern, po
por — mai uniți decât oricînd în is
toria noastră ?

Indiscreție
necesară

CONCURSURI PUBLICE 
DE PROIECTARE

Am oprit mașina, intr-una din 
zilele trecute, in piața orașului 
Suceava. „Nu fțvâjți ițeppie de 
niște benzină 90 1“ — ne-a între
bat unul din cei doi conducători 
auto care am înțeles că erau „în 
pană" de clienți pentru „o mică 
afacere". Pentru început, erau 
dispuși să plaseze numai 20 li
tri. Ulterior însă, convinși că 
și-au găsit debușeul căutat, au 
urcat cota la 60 litri. Ne-am 
dus să le vedem... depozitul. în 
autocamionul 21-VS-524 și in 
basculanta 31-VS-374, stăteau a- 
liniate mai multe canistre pline 
ochi. De unde aveți benzina ? în- 
trucît întrebarea a rămas fără 
răspuns, ar fi binevenită „o mică 
iriUiscreție" din partea conduce
rii autobazei din Huși. De ce să 
nu cunoască și ea secretele prin 
care „fabrică" asemenea surplu
suri unii din salariații săi 7

Ceapă 
de plimbat

Ceapa poate degera șl in luna 
lui Cuptor ! C.L.F. Alexandria 
și C.L.F. Cîmpina au ținut să 
ne ofere o dovadă certă. Trei 
autocamioane, de cite 8 tone 
fiecare, au fost încărcate zilele 
trecute la Alexandria și expe
diate la Cîmpina. Aici, cum au 
sosit, s-a întrunit o comisie. A 
studiat intens tot felul de scripte 
și apoi s-a apucat să dreseze un 
proces-verbal : „Marfa nu a fost 
comandată de către C.L.F. Cim- 
pina... Se returnează la C L.F. 
Alexandria". Ieri, autocamioane
le au trecut prin București. Du
ceau toată ceapa înapoi la Ale
xandria. Pentru dresarea unui 
alt proces-verbal, care să con
firme Că revine la C.L.F.-ul-mu- 
mă mai rău decit degerată ! Ar 
fi mult mal necesar un alt pro
ces verbal. Pentru consemnarea 
sancțiunilor — drastice și exem
plare — cuvenite celor vinovați l

Rubrică redactotâ de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Consiliul popular al județului 
Hunedoara organizează două 
concursuri publice de proiectare, 
cu participare nelimitată, cu te
mele : „Sistematizarea zonei cen
trale a municipiului Petroșani'' 
(termen de predare — 30 noiem
brie 1970) și „Sistematizarea cen
trului civic al municipiului Hu
nedoara" (termen de predare — 
15 noiembrie 1970).

Pentru concursul privind siste
matizarea centrului civic al mu
nicipiului Hunedoara se acordă ■ 
un premiu I în valoare de 20 000 
lei, un premiu II de 13000 lei, 
un premiu III de 9 000 lei și 5 
mențiuni a 5 000 lei fiecare.

De asemenea, pentru concursul 
privind sistematizarea zonei cen

trale a municipiului Petroșani 
se acordă un premiu în valoare 
de 28 000 lei, un premiu II 
în valoare de 18 000 lei, un pre
miu III de 12 000 lei și 5 men
țiuni a cile 7 000 lei fiecare.

Cei care doresc să participe la 
unul din aceste concursuri (sau 
la ambele) pot consulta tema- 
program la toate institutele prin
cipale de proiectare din țară sau 
pot s-o ridice de la Secretaria
tul concursului : Consiliul popu
lar al județului Hunedoara (Deva, 
Bulevardul „Dr. Petru Groza" 
nf. 35). De asemenea, poate să 
fie solicitată, prin scrisoare <e- 
comandată pînă la data de 
1 septembrie 1970.

Mase plastice 
înlocuitoare 

ale metalului

Concurs de admitere la Institutul agronomic 
„Nicolae BălcesctT din București

Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu" din București 
organizează un concurs de 
admitere în sesiunea septem
brie a.c. pentru următoarele 
locuri disponibile : la Facul
tatea de agronomie (115 
locuri) ,- Facultatea de îmbu
nătățiri funciare — Ingineri 
(76) ; Facultatea de îmbună
tățiri funciare — subingineri 
(49) Facultatea de horticuitu- 
ră (31); Facultatea de medi

cină veterinară (35) ; Faculta
tea de zootehnie (73).

Programele disciplinelor, ca 
și celelalte condiții de admi
tere, sînt specificate, amănun
țit, în broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior".

înscrierile se fac după da
ta de 1 septembrie a.c. la se
diul institutului.

Data concursului va fi anunța
tă prin presă.

Printre succesele prestigioase 
ale chiniiștilor făgărășeni . se 
înscrie și obținerea unor noi pro
duse de masă plastică înlocui
toare ale metalului. Numai 
în ultimul an, ei au asimilat în 
fabricație un număr de circa 20 
asemenea produse. Rezultate re
marcabile s-au obținut și în di
recția fabricării unor lagăre pen
tru laminoare, 47 asemenea pie
se fiind livrate pînă acum Com
binatului siderurgic Galați. De 
asemenea, Combinatului siderur
gic de la Hunedoara i s-au ex
pediat, în acest an, peste 300 la
găre de diferite dimensiuni în 
greutate totală de 3 tone. Ase
menea piese se produc Ia Făgă
raș în peste 70 de sortimente. In 
prezent, colectivul combinatului 
de la Făgăraș este angajat în a- 
similarea unor piese din mase 
plastice pentru autoturismul 
„Dacia-1300".

ȘCOALA 
ISTORIEI

Experiența de multe decenii a miș
cării muncitorești din România a con
firmat, o dată mai mult, adevărul te
zei formulate la vremea lor de clasi
cii marxism-leninismului potrivit 
căreia forța proletariatului rezidă in 
unitatea rîndurilor sale. Această ex
periență s-a acumulat, deopotrivă, 
din nectarul victoriilor și din ama
rul înfrîngerilor. Cite acțiuni ale 
muncitorimii nu au eșuat din cauza 
dezunirii ! Este suficient să amintim, 
în acest sens, greva generală din 
1920 — grandioasă ridicare revo
luționară de mase — a cărei desfă
șurare și ale cărei rezultate au fost 
însă puternic înrîurite de fărîmița- 
rea forțelor și lipsa unei condu
ceri ferme ; sau regresul mișcării sin
dicale în deceniile trei și patru» cîn> 
toate organizațiile profesionale mun
citorești au fost și ele profund afec
tate de pe urma sciziunii. Dimpotri
vă, eroicele lupte, ale feroviarilor și 
petroliștilor din 1933, manifestațiile 
antifasciste și antihitleriste care au 
culminat cu puternicele demonstra
ții din 1 Mai 1939 și multe altele au 
fost lecții pozitive asupra necesității 
unității de acțiune.

Refacerea unității' a necesitat 
peste un sfert de secol. Dificul
tățile în această direcție au fost 
generate, în primul rînd, de condi
țiile specifice in care se formează și 
se dezvoltă clasa muncitoare în ca
pitalism, de politica pe care clasele 
exploatatoare au promovat-o de-a 
lungul anilor față de mișcarea mun
citorească. Burghezia și moșierimea 
din România au folosit din plin sci
ziunea din rîndurile proletaria
tului și au acționat pentru a o • 
menține și adinei, prin toate" mijloa
cele de care dispuneau in virtutea 
situației lor de clase dominante. Nu 
este mai puțin adevărat că poli
tica lor a găsit suport în înseși rîn
durile mișcării muncitorești, din par
tea elementelor reformiste de 
dreapta.

în acest context, poate fi apreciat 
realist uriașul efort depus de Parti
dul Comunist Român, încă de la 
crearea sa, pentru a face să triumfe

.Prima dată, Ion Vaida 
din Săcele și-a angajat un 
profesor de franceză. După 
ce a trecut la conversații și 
a constatat că se descurcă 
destul de bine, și-a cumpă
rat un picup, niște discuri 
cu lecții de engleză și două 
dicționare. „Rupind-o" și-n 
englezește, și-a sacrificat 
pauzele de prînz cu spa
niola. La televizor a învă
țat germana, iar în drum 
spre serviciu și de la ser
viciu acasă — finlandeza. 
Pentru daneză nu i-au tre
buit decit două luni. Cu 
japoneză s-a descurcat mai 
greu, pentru că are scrisul 
puțin înclinat spre stingă.

— De ce înveți tu atîtea 
limbi străine ? — l-au în
trebat ai casei.

— Ca să-i fac praf pe să- 
ce leni.

— Cu limbi străine vrei 
să-i faci tu praf ?

— Știți cum o să se uite 
săcelenii după mine ? Cu 
gura căscată.

— O să le ții niște con
ferințe în limbi străine ?

— O să-i tnnebunesd 
cînd or să mă vadă cu ma
șină !

— Care mașină ?
— Cu mașina pe care am 

să mi-o cumpăr.
T- Dar ce legătură

mașina cu limbile străine ?
— Habar n-aveți voi ce 

legătură are. Mare de tot.
După ce a învățat puțin 

și suedeză, și-a luat un 
conceaiu fără plată și 
a început să se plimbe 
cu miinile la spate prin 
Brașov și_alte localități tu
ristice. ~ 
străin, cum intra în vorbă 
cu el. Șprehenea pe doi- 
cește, pe franțuzește. mă 
rog, de la caz la caz. Cum 
vedea un turist cu o ma
șină mai „dibace", cum in
tra în conversație cu el.

Dumnezeu, care l-a văzut 
de-acolo de sus cît s-a 
zbătut cu limbile străine, 
i-a adus în cale un turist

de care avea nevoie omul 
din Săcele. Un turist care 
l-a făcut fericit. I-a oferit, 
spre vînzare, un „Opel- 
Record". Eu, necunoscînd 
nici o limbă străină, am să 
traduc în românește discu
ția lui Ion Vaida cu negus
torul de „Opel-Record".

— Cam cît, m-ar costa ?
. — Cu 66 de mii ți-1 dau
cu volan cu tot și chiar cu 
roata de rezervă.

— Pentru ce ?
— Pe dumneata nu te 

costă nimic dacă... Știi ca- 
re-i rugămintea mea ? Să 
facem un act din care să 
reiasă că „Opelul-Record" 
mi-1 faci cadou. Spunem 
acolo că sîntem ceva rude 
îndepărtate.

— îndepărtate ?! De ce 
îndepărtate ? Dacă vrei te 
recunosc și ca tată.
, — Nici chiar așa. S-ar

liana. Ba a învățat și cî- 
teva cîntece străine. Dar 
neavînd voce. Ie fluiera cu 
text cu tot.

Cind omul are noroc în 
viață, apoi are. îi iese iepu
rele în față și de pe partea 
necarosabilă a străzii, dar- 
mite pe cîmp ! Tocmai cind 
ieșea de la magazinul 
„Sport", de unde-și cum
părase o pereche de mă
nuși speciale pentru volan

are

Cum vedea un

Idealul unității muncitorești. Chiar 
in momentele cele mai grele, comu
niștii și-au păstrat nealterată con
vingerea că interesele fundamentale 
ale clasei muncitoare reclamă unita
tea și trebuie deci să prevaleze, că 
sciziunea nu putea fi decit vremel
nică din punct de vedere istoric.

în cadrul muncii sale politice, 
P.C.R. a acordat o deosebită atenție 
dezvoltării conștiinței clasei munci
toare asupra necesității și posibilității 
realizării unității rîndurilor sale. îm
binarea inițiativei creatoare a mase
lor și a partidului a permis cristali
zarea unor forme organizatorice adec
vate frontului unic, cum au fost co
mitetele de acțiune pe întreprinderi 
și ramuri industriale, al căror rol în 
luptele din timpul marii crize econo
mice este binecunoscut. Viața însăși 
a convins treptat clasa muncitoare de 
justețea orientării partidului comu
nist, a restrîns continuu sfera de in
fluență a adversarilor unității — ele
mentele reformiste de dreapta, sci
zioniste — a cultivat solidaritatea.

P.C.R. a depus eforturi stăruitoare 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
P.S.D., cu alte partide muncitorești și 
organizațiile sindicale aflate sub in
fluența acestora, in vederea, unor ac
țiuni comune de apărare a intereselor 
clasei muncitoare. El le-a adresat in 
repetate rînduri chemări la unitate, 
le-a propus platforme comune de lup
tă, alianțe electorale. Dacă aceste 
eforturi au găsit, intr-un șir de 
cazurU sprijin în masa membri
lor și din partea unor condu
cători ai Partidului Social Democrat, 
ai Partidului Socialist Unitar, ai Par
tidului Socialist (independent) și a al
tor organizații muncitorești, ele s-au 
lovit în schimb de împotrivirea în- 
dîrjită a unor lideri social-democrați 
de dreapta care, situîndu-se pe pozi
țiile anticomunismului, respingeau 
sistematic orice dialog, orice înțele
gere cu partidul comunist.

Este drept că și în activitatea de 
atunci a P.C.R. au exercitat o influ
ență negativă aprecierile eronate, 
stîngiste, sectare, care-i etichetau 
global pe social-democrați drept so- 
cial-fasciști, aprecieri puse în circu
lație în documente ale Internaționalei 
a III-a și preluate mecanic in docu
mente ale partidului nostru., Tmbogă- 
țindu-și experiența proprie, P.C.R. 
s-a eliberat de aceste manifestări de 
seetarism și exclusivism, ceea ce a 
constituit o premisă esențială pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
realizării frontului unic muncitoresc 

- — cerință vitală în fața creșterii pe- 
ricolului fascist.

ZORILE 
UNITĂȚII

In anii dictaturii militare-fasciste șl 
ai războiului antisovietic, închegarea 
unității de acțiune a clasei munci
toare a devenit, mai mult ca oricînd. 
o chestiune vitală. De data aceasta 
nu mai era vorba de a obține satis
facerea unor revendicări limitate, ci 
de a repurta o victorie pe scară na
țională în lupta pe viață și pe moar
te împotriva dictaturii fasciste și a 
hitleriștilor, de a determina o coti
tură radicală în evoluția politică a 
țării ; era vorba de însăși salvarea fi
inței naționale. Clasa muncitoare își 
putea realiza misiunea sa istorică de 
a călăuzi poporul pe acest drum nu
mai acționînd ea însăși unită. Aces
tui țel i-a slujit încheierea Frontului 
Unic între partidele comunist și so
cial-democrat in aprilie 1944, în con
dițiile creșterii puternice a mișcă
rii de rezistență antifascistă și ale 
iminentei prăbușiri a dictaturii anto- 
nesciene. ale înaintării liniei frontului 
pînă la granițele țării. Era primul a- 
cord realizat de conducerile centrale 
ale celor două partide. Și tocmai fap
tul că a acționat de aci înainte în front 
unic i-a dat posibilitatea clasei mun
citoare să-și concentreze toate forțele 
in direcția pregătirii și înfăptuirii in
surecției armate, să coalizeze in Ju
rul ei majoritatea covirșitoare a na
țiunii.

în condițiile favorabile create după 
eliberarea țării și in focul marilor 
bătălii sociale duse de masele largi 
pentru o reală democrație, pentru 
profunde transformări democratice, 
pentru putere populară — procesul 
făuririi și consolidării deplinei unități 
politice și organizatorice a clasei 
muncitoare s-a accelerat. Refacerea 
unității sindicale încă la l septem
brie 1944 și reorganizarea mișcării 
sindicale unite, continua dezvoltare a 
colaborării dintre P.C.R. și P.S.D. in 
cadrul Frontului Unic Muncitoresc și 
In frontul larg al tuturor tortelor de
mocratice au marcat tot atîtea etape 
ale acestui proces, a cărui desfășu
rare a întărit continuu torța clasei 
muncitoare. i-a permis să se 
afirme tot mai viguros pe scena po
litică și în viața socială a tării ca 
clasa cea mai dinamică, cea mai Îna
intată și mai fermă in lupta pentru 
triumful revoluției, să desfășoare ace
le uriașe demonstrații de stradă care 
au înrîurit atît de mult bătălia pen
tru putere, să pășească in primele 
rînduri in curajoasele acțiuni pen
tru cucerirea prin luptă a primăriilor 
și prefecturilor, pentru ocuparea 
cu forța a pămînturilor moșierești 
și împărțirea lor către țărani. Unită, 
clasa muncitoare a reușit să înmă- 
nuncheza sub steagul său toate

păturile șl categoriile de oameni al 
muncii interesate in progresul pa
triei, în reconstrucția democrați i a 
României. Prin torța impresioti..n- 
tă pe care o întruchipa, prin mi
nunatele sale calități revoluționare, 
manifestate plenar în zilele acelea de 
epopee, clasa muncitoare din Rema
nia a repurtat o strălucită victorie în 
bătălia pentru aliați.

însăși lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor revoluției populare a demon
strat justețea liniei revoluționare a 
partidului comunist, care a devenit 
treptat linia întregii muncitorimi. Ca 
rezultat al uriașului prestigiu dobîn- 
dit de partidul comunist și al con
firmării justeței politicii sale, al acti
vității desfășurate în decursul anilor 
precedenți de P.C.R. și elementele de 
stingă din conducerea P.S.D., al con
lucrării fructuoase ne linia frontului 
unic și al dezvoltării încrederii reci
proce, al transformărilor lăun
trice profunde, calitative, petre
cute In rîndurile P.S.D., spre 6fîrșitul 
anului 1947, deși continuau să se 
mențină două partide muncitorești, în 
fapt In mișcarea noastră muncito
rească se afirmau puternic și se ma
turizau ireversibil premisele victoriei 
principiilor ideologice, organizatorice 
șl tactice revoluționare, marxist-le- 
niniste. Unificarea celor două partide 
muncitorești. !a congresul istoric din 
februarie 1948, pe baza ideologiei 
marxist-Ieniniste. a reprezentat în
cununarea firească a acestui proces. 
Experiența clasei muncitoare din 
România a demonstrat că unitatea de 
acțiune, frontul unic pot să se dez
volte și să atingă acea treaptă Ș’Z’- 
rioară, care face posibilă și neceC-. . 
realizarea unității organizatorice, pe 
baze principiale.

CEL MAI 
DENS 
CAPITOL

Cu rîndurile puternic cimentate 
prin crearea partidului unic, clasa 
muncitoare din România a pășit, la 
începutul anului 1948, pragul unei noi 
epoci a dezvoltării sale și a întregului 
popor : epoca lichidării exploatării și 
asupririi ; a statornicirii socialismului 
pe întinsul pămintului românesc ; a 
libertății și echității ; a realei inde
pendențe. Tocmai datorită unității, 
clasa muncitoare a putut să-și înde
plinească cu succes, în noua etapă, 
rolul de forță socială conducătoare în 
statul și societatea noastră, ceea ce 
constituie suportul solid al rolului de 
conducător politic exercitat de partid.

în epoca aceasta, de construcție și 
de reconstrucție, care a schimbat din 
temelii înfățișarea țării și destinele 
oamenilor, clasa noastră muncitoare- 
a înscris cel mai dens capitol din is
toria sa glorioasă. Sub conducerea 
încercată a partidului comunist, ea a 
știut să facă din crezurile sale cre
zurile întregului popor ; din ideolo
gia sa unică, ideologia întregului po
por ; din unitatea sa, unitatea între
gului popor.

Ca rezultat al prefacerilor social- 
economice și politice din anii con
strucției socialiste, unitatea clasei 
muncitoare a căpătat noi temelii și 
valențe, rolul său conducător în evo
luția progresivă a întregii națiuni și 
în stat a crescut continuu. în proce
sul construcției socialiste, al indus
trializării. clasa muncitoare a cunos
cut nu numai o dezvoltare rapidă 
din punct de vedere numeric, ci și 
o transformare structurală, calitativă, 
marcată îndeosebi de creșterea tot 
mai accentuată a numărului munci
torilor care lucrează în noile uzine și 
fabrici, înzestrate cu tehnica înaintată, 
de ridicarea considerabilă a nivelului 
de cultură și de calificare profesio
nală. Trebuie avut, de asemenea. în 
vedere faptul că tineretul nostru 
muncitoresc s-a născut și a crescut 
în anii revoluției populare, ai con
strucției socialiste ; că celelalte ca
tegorii de noi muncitori, create prin 
deplasări în structura economică sau 
demografică, provin din pături so
ciale legate, ca și clasa muncitoare, 
de relațiile de producție socialiste. 
Toate acestea acționează In direcția 
dezvoltări! neîntrerupte a procesului 
de omogenizare morală și spirituală 
a clasei muncitoare, a întăririi conti
nue a unității ei, a creșterii capaci
tății de educare a noilor detașamen
te ce intră în componența sa.

în noile condiții, clasa noastră 
muncitoare cultivă și dezvoltă minu
natele trăsături ale nucleului prole
tar care a condus întregul popor ro
mân la strălucitele victorii revoluțio
nare repurtate în lupta pentru dobo- 
rîrea vechiului regim și pentru dez
voltarea socialistă a patriei : spiritul 
revoluționar și fermitatea politică, 
patriotismul fierbinte, capacitatea de 
a se identifica cu interesele vitale ale 
națiunii, eroismul și abnegația în 
lupta pentru promovarea lor. Aceste 
trăsături înfloresc astăzi în hărnicia 
poporului nostru de douăzeci de mi
lioane de oameni. în abnegația lui 
pentru cauza socialismului. în hotă- 
rîrea lui de a-și apăra cuceririle re
voluționare. în încrederea cu care 
privește spre ziua de miine. în do
rința lui fierbinte de libertate. în 
unitatea Iui indestructibilă sub stea
gul glorios al Partidului Comunist 
Roman.

juns pînă la urmă la ce-1 
durea pe Vaida. La valută.

— De asta te vaiți ? s-a 
mirat turistul, care din a- 
numite motive folosea o 
scobitoare.

— Poți să mă servești ?
— Pînă la leafă ?
— Nu, dragă, îți dau ba

nii pe Ioc. Cîți lei îmi iei ?
— 15 000 de lei.
— în banii ăștia poate 

Intra și „rudenia" ?
Expresia asta fiind mai 

greu de tradus, turistul a 
priceput-o mai puțin, dar 
a înțeles pînă la urmă des
pre ce e vorba. Deci Vaida 
i-a dat 15 000 lei, s-a dus 
cu noua lui rudă la vamă, 
acesta 
s-au 
și-au 
ciproc, 
schimb 
despărțit.

Tocmai cînd se 
magazinul sportiv 
cumpere două ,Jămîi“, adi
că două semne de șofer în
cepător, se trezi cu un ne- 
turist, care-i vorbi in ro
mânește.

— „Rudele" alea ale du- 
mitale s-au dovedit a fl 
niște escroci. Cecul n-are 
acoperire

Ion Vaida a învățat atl- 
tea limbi străine, a dat 
81 000 de lei, a dat și mal 
dă declarații în legătură cu 
rudele ?i actul de donație, 
dar, ce e drept e drept, i-a 
făcut praf pe cei din Să- 
cele. Așa cum și-a dorit.

Nu era mai bine, mal 
cuminte dacă învăța „piteș
tenește" ? tși cumpăra o 
„Dacia 1300“ și pînă acum 
scăpa și de „lacrima pros
tului". (Așa spun șoferii 
îngîmfați semnului mirării 
de la parbriz).

The end.

cec, 
nou, 
re

face 
s-au

a lăsat un 
pupat 
dat

pentru
de vederi

ducea la 
să-și

din 
adresele 

a 
Și

nu

Poliglotul nu știa

„piteștenește
foileton de« Nicufă TÂNASE

— Sînt dispus să-ți dau 
banii ăștia, dar cu rugă
mintea să plătești dumnea
ta în valută taxele vamale.

— Păi altfel nici nu ți-1 
dădeam. Dacă nu mă lăsai 
pe mine sâ-ți plătesc ta
xele vamale, mă și supă
ram.

Văzîndu-1 atît dg cumse
cade, i-a dat străinului 36 
de mii de lei avans și s-au 
înțeles ca. în momentul 
cînd mașina va fi în vamă, 
să-i dea și restul. L-a mai 
rugat ceva pe turist.

— Mai am o rugăminte 
la dumneata.

— Servește-te.
— Hai cu mine pînă 

Notariat.
la

putea să am neplăceri cu... 
părinții.

Binefăcătorul a luat șl 
restul de 30 de mii și, cin
stit cum era, a dus mașina 
in vamă, dar a uitat că îi 
este rudă cumpărătorul și 
n-a mai plătit în valută 
taxele. Ion Vaida a făcut ci- 
teva „rugăciuni" împotriva 
rudei care l-a păcălit, și...

Și avînd nevoie de valu
tă pentru scoaterea „Ope- 
Iului-Record“ de la vamă, 
a făcut iar apel la cunoștin
țele lui în materie de limbi 
străine. A început iar să se 
plimbe printre străini, în- 
vățind de data asta și ita-

și o jumătate de kilogram 
de piersici cu sîmburi cu 
tot, îi ieși in cale...

Pe patru halbe, că 
ghiciți ! Un turist, domni
lor. Un turist care, cu un 
dicționar in mînă, căuta si 
găsească o adresă, ori ceva 
asemănător. Turistul ii ceru 
prin semne o mînă de aju
tor lui Vaida.

— întreabă-mă, domnule, 
ce vrei, pe orice limbă, 
sînt poliglot.

De bucurie, turistul l-a 
pupat și discutînd ba des
pre una, ba despre alta, ba 
despre Boby Charlton, ba 
despre Dumitrache. au a-
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La Porțile de Fier

Hidroagregatul
nr. 1

se comportă
la înălțime

A *. .•

Intrat in probe tehnologice la 21 iulie, la orele 20,65. 
primul hidroagregat de la Porțile de Fier funcționează 
ireproșabil, trecind cu succes cele mai dificile probe 
prevăzute pentru etapa I. La 28 iulie, la orele 23, hi
droagregatul a fost oprit pentru a se face verificarea 
planificată și, totodată, pentru a se efectua pregătirile 
raicesare etapei a doua de probe cu apă in gol (fără 
sarcină electrică).

Tovarășul inginer NICOLAE DECUSEARĂ, șeful șan
tierului energo-montaje, și tovarășul STELIAN DEDU, 
inginer-șef al I.C.H. Porțile de Fier, ne-au dat cîteva 
amănunte în legătură cu modul cum s-au desfășurat 
probele cu apă la primul hidroagregat.

— De la început țin să 
remarc — ne-a spus tov. 
ing. Stelian Dedu, că hi
droagregatul s-a compor
tat foarte bine. Nu s-au 
constatat nici un fel de 
perturbații, nici un fel de 
defecțiuni în această pri
mă fază de probe. în mod 
deosebit relev faptul că 
lagărele s-au comportat 
excepțional. Temperatu
rile lor au fost cu mult 
mai mici decît cele prevă
zute în proiect, ceea ce în
seamnă un mare succes. 
Acest lucru ne îndreptă
țește să sperăm — și o 
spun în calitate de benefi
ciar — într-o comportare 
a hidroagregatului la fel 
de bună și in viitor.

— Ați avut ceva re
zerve înainte de înce
perea probelor cu apă? 
l-am întrebat pe tov. 
ing. Nicolae Decuseară.

— Nu. Dar la un hidro- 
ar'-egat de asemenea di
mensiuni, cum este acesta, 
la ora actuală unul din 
cele mai mari din lume, 
nu rau excluse și ceva 
„retușuri". Ne gîndeam, 
bunăoară, la centraiul ma
siv. Dacă nu ar fi fost fă
cut perfect, s-ar fi putut 
produce perturbări. în al 
doilea rînd. aveam în ve
dere montajul lagărelor, 
mai ales al celui axial, a 
cărui montare și prelucra
re, dacă nu erau realizate 
în cele mai bune condiții, 
puteau duce la încălzirea 
peste temperaturile admi
se. Am constatat, cu bucu
rie, că la verificarea fă
cută după prima oprire, 
lagărul axial (care este 
una din piesele cele mai 
delicate din tot hidroagre
gatul și, în același timp, 
unicat pînă în prezent în 
lume, suportînd o sarcină 
de 3 500 tone) a fost foar
te bine montat, nefiind ne
voie de nici o rectificare. 
Acest examen a fost trecut 
cu bine.

— Se apropie ziua 
cină primii kW de e- 
nergie electrică vor 
porni de la Porțile de 
Fier, Pe cind credeți că 
va avea loc acest eve
niment ?

— După calculele noas
tre — și o dorim din tot 
sufletul — credem că acest 
memorabil eveniment va 
putea să aibă loc în cin

stea marii sărbători de la 
23 August. Este, credem, 
cel mai frumos dar pe 
care-1 putem aduce marii 
sărbători a eliberării pa
triei.

— Concomitent cu 
desfășurarea probelor 
la primul hidroagregat, 
ce alte obiective urmă
riți in această peri
oadă ?
—Firește, atenția noas

tră este îndreptată și spre 
montajul celorlalte trei hi- 
droagregate — ne spune 
ing. N. Decuseară. La hi
droagregatul nr. 2 a fost 
lansat, de curînd, cu suc
ces, rotorul (o piesă de 
circa 700 tone), în statorul 
generatorului. în prezent, 
montajul se află aici în- 
tr-un stadiu final. La hi
droagregatul nr. 3 se lu
crează intens la bobina- 
rea statorului generatoru
lui, care se execută pe 
șantier. La hidroagrega
tul nr. 4, primul hidro
agregat proiectat și cons
truit la noi în țară, au în
ceput lucrările atît la bo- 
binarea, cit și la asambla
rea statorului și rotorului 
generatorului. Avem emo
ții duble. Ale noastre și 
ale reșițenilor, care ne 
construiesc hidroagrega- 
tele nr. 4, 5 și 6. Mențio
nez că la rotorul genera
torului, care cintărește 700 
tone, circa 12 000 piese se 
asamblează pe șantier.

— Și acum, o ultimă 
întrebare pentru bene
ficiar : cite hidroagre- 
gate vor funcționa în 
final in centrala elec
trică de pe malul româ
nesc și cu ce putere 
instalată ?

— Centrala noastră va 
număra 6 hidroagregate, 
din care ultimele 3. așa 
cum menționa și tovarășul 
inginer Decuseară. vor fi 
de construcție românească, 
iar puterea lor instalată. 
Ia un loc, va depăși un mi
lion kW.

★
Cind transmit aceste rân

duri. hidroagregatul nr. 1 
de la Porțile de Fier și-a 
încenut probele cu ană 
(fără sarcinjî electrică), 
prevăzute pentru etapa 
a Il-a.
Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii'

în scopul creșterii producției și a 
productivității muncii în agricultură, 
pe baza hotărîrii Plenarei Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din decembrie 
1969, in cooperativele agricole au fost 
organizate secții de mecanizare per
manente. Organizarea secțiilor de 
mecanizare a fost determinată de ne
cesitatea folosirii depline a utilajelor 
și mașinilor aparținînd atît întreprin
derilor pentru 
mecanizarea agri
culturii, cît și co
operativelor, pen
tru executarea la 
timp și la un ni
vel calitativ su
perior a lucrări
lor agricole.

în județul Vran
cea au fost în
ființate 11 noi 
secții de mecani
zare, iar în ca
drul a 6 secții au 
fost organizate 
grupe de tractoa
re și .mașini agri
cole specializate 
în viticultură și 
legumicultura. Au 
fost terminate 7 
ateliere proprii 
de reparații și se 
construiesc al
te 24.

în județul Brăi
la, fiecare cooperativă agricolă are 
organizată cîte o secție de mecani
zare. Dotarea noilor secții, cît și a 
celor vechi cu tractoare și mașini 
agricole s-a făcut pe baza consultării 
inginerilor șefi din cooperativele a- 
gricole, ținîndu-se seama de felul și 
volumul lucrărilor de executat.

Din ancheta întreprinsă în cele 
două județe a reieșit că prin aplica
rea noilor măsuri organizatorice s-a 
îmbunătățit in mod evident folosirea 
tractoarelor și mijloacelor tehnice, 
mișcarea lor a devenit mai mobilă și 
eficientă. Așa cum demonstrează 
exemplele din cooperativele agricole 
Ianca, Lișcoteanca, Plopu, Oprișe- 
nești, Șuțu, care se află în raza de 
activitate a I.M.A. Ianca, județul 
Brăila, s-a întărit mult disciplina 
tractoriștilor. Răspunderea ingineri
lor șefi din cooperativele agricole 
pentru realizarea planului de produc
ție al formațiilor de tractoare asigu
ră o mai bună utilizare a mașinilor 
și utilajelor.

Noua formă de organizare a deter
minat pe mecanizatorii să se preo
cupe de ridicarea continuă a cunoș
tințelor profesionale. în cadrul în
treprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Vrancea s-a 
organizat pregătirea unui număr de 
540 tractoriști în meseriile de sudori, 
electricieni și fierari. Urmează ca, în 
viitor, alții să fie pregătiți în meserii

complementare, cu scopul de a se 
asigura o cit mai bună deservire a 
cooperativelor agricole. In același 
timp, mecanizatorii vor putea să-și 
folosească mai bine timpul de lucru.

Investigațiile întreprinse au scos 
însă în evidență și numeroase cazuri 
de aplicare anevoioasă, greoaie, a 
noilor principii de colaborare dintre 
conducerea secției de mecanizare și 
inginerul-șef al cooperativei agricole.

activitatea mecanizatorilor de rezul
tatele finale de producție s-a reco
mandat ca lucrătorii secției să fie, 
sau să devină, treptat, membri ai 
cooperativei deservite. ~ , 
președintele cooperativei recunoaște 
că nu a luat nici o măsură pentru 
crearea unor condiții corespunzătoare 
de viață și muncă tractoriștilor.

Unul din avantajele noului sistem 
de organizare a secțiilor de mecani

Or, însuși

simplă foaie de hîrtie, cea de bază 
fiind făcută la două zile.

„Și în alte unități, ne spune ingi
nerul Ion Topală, directorul I.M.A. 
Mărășești, planificarea se face în fie
care seară, noi neavînd practic posi
bilitatea să organizăm mișcarea ma
șinilor care prisosesc. Cramponarea 
de metode vechi de lucru, aplicarea 
formală a indicațiilor noi au reper
cusiuni negative

INERTIA ARE ÎNCĂ
5

MULTI CAI PUTERE
9

însemnări din activitatea unor secții de mecanizare din cooperativele agricole

cu repercusiuni negative în îndepli
nirea sarcinilor de producție. în cele 
mai multe locuri se constată că sec
țiile de mecanizare sînt copiii „nimă
nui". Conducerile. I.M.A. lasă totul pe 
seama inginerilor șefi din cooperati
vele agricole, iar la rîndul lor, unii 
din inginerii șefi nu au luat în se
rios sarcina ce le-a fost atribuită. Ca 
urmare, se constată o serie de nea
junsuri atît în ce privește folosirea 
utilajelor, cit și in executarea lucră
rilor. Inginerul Teodor Bădilă, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Suraia, județul Vrancea, ne spunea 
că tractoriștii vin la lucru tîrziu și 
pleacă din cîmp devreme. Din cei 26 
tractoriști, 10 locuiesc în alte co
mune. Chiar și șeful secției, Mihai 
Soare, face naveta. In aceste condiții, 
nu e de mirare că lucrările se exe
cută cu întîrziere, iar calitatea lor 
este necorespunzătoare. Așa se ex
plică de ce mecanizatorii n-au pregă
tit la timp mașinile de stropit, ceea 
ce a făcut ca în magazia cooperativei 
să rămină nefolosite ierbicide în va
loare de 34 000 lei. în acest timp, la
nurile de grîu au fost puternic infes
tate de buruieni. Desigur, conducerea 
întreprinderii de mecanizare Florești 
poartă, în bună parte, răspunderea 
pentru aceste neajunsuri. Dar, în pri
mul rînd, vina revine inginerului-șef, 
consiliului de conducere din coopera
tiva agricolă. Pentru a lega mai strîns

zare îl reprezintă planificarea judi
cioasă a folosirii parcului de mașini 
și tractoare. Inginerii șefi din coope
rativele agricole au sarcina să întoc
mească programe de lucru săptămî- 
nale tocmai pentru a se cunoaște din 
timp volumul de lucrări ce se vor 
executa și necesarul de mașini și 
tractoare. Iată însă că programele de 
lucru săptămânale nu sînt întocmite 
peste tot cu regularitate sau preve
derile lor nu sînt respectate. Astfel, 
la cooperativa agricolă Șuțu, județul 
Brăila, nu se întocmește cu regula
ritate programul de lucru 
minai al secției de mecanizare, 
ginerul-șef al cooperativei, 
Sămăreanu, ne spune că a avut multe 
de făcut și a omis întocmirea progra
mului. Dar tocmai această situație 
impunea întocmirea programului de 
lucru pentru secția de mecanizare. 
Stabilirea precisă a sarcinilor pe zile 
ar “ . -
cît și a șefului de secție. Așa se face 
că, ‘ 
ția 
toare lucrau numai 36.

La sediul secției de mecanizare de 
la Țifești, județul Vrancea, în plină 
campanie, ședeau nefolosite 9 trac
toare, din care două legumicole. Șeful 
secției ne-a mărturisit că nu au fost 
planificate să lucreze de către ingi
nerul-șef al cooperativei. De fapt, 
aici planificarea săptămînală este o

săptă-
In-
Ion

fi ușurat atît munca inginerului,
în timpul vizitei noastre la sec- 
de mecanizare, din cele 46 trac-

asupra activității 
economice a sec
țiilor".

Cele relatate se 
referă la o perioa
dă mai îndelunga
tă de timp, dar 
ele s-au manifes
tat și în actuala 
campanie de vară, 
cind o parte din 
tractoarele și uti
lajele secțiilor de 

t mecanizare nu au 
'fost folosite la în
treaga capacitate, 
întrucît secțiile de 
mecanizare au un 
rol extrem de 
important în efec
tuarea lucrărilor 
agricole, se impu
ne ca organele 
agricole să se în
grijească, în pri
mul rînd. de utili-f 
zarea parcului 
de tractoare și 
de nevoile coope- 

Pentru exploa- 
cît mai eficientă a mijloa- 
mecanice trebuie să se ex- 
gama 
cînd 

de cooperativele agrico
le. De asemenea, se simte nevoia 
ca mecanizatorii să fie angrenați în 

, mai mare măsură la executarea lu
crărilor de reparații a utilajelor din 
cooperativele agricole sau să efec
tueze alte munci în unitățile deser
vite. Se înțelege că timpul scurt care 
a trecut de la înființarea secțiilor de 
mecanizare cu caracter permanent în 
fiecare cooperativă agricolă nu a dat 
posibilitatea ca peste tot treburile să 
se organizeze perfect. Dar, pornind 
tocmai de la noutatea sistemului de 
organizare, se impune ca organele a- 
gricole județene să intervină operativ 
pentru înlăturarea deficiențelor ce a- 
par pe parcurs. Nu trebuie să se aș
tepte încheierea anului pentru elimi
narea lor. La sfîrșitul anului organele 
agricole județene trebuie să aducă 
îmbunătățiri de principiu sistemului 
de organizare, dacă observațiile fă
cute conduc la asemenea concluzii.

mașini în funcție 
rativelor agricole, 
tarea 
celor 
tindă 
atunci 
solicitate

de lucrări . la 
tractoarele nu

tertl 
sînt

RECOLTATUL 
în județele din centrul 

și nordul țării
în ultimele zile, timpul frumos 

a permis intensificarea recoltă
rii griului și însămînțarea cul
turilor duble, în unele locuri de- 
pășindu-se viteza de lucru pla
nificată. Suprafețe mai mari cu 
grîu au rămas de recoltat în ju
dețele din zona a IlI-a climatică 
din centrul și nordul țării, unde 
această lucrare s-a efectuat în 
proporție de 63 la sută în coope
rativele agricole. Din analiza 
datelor centralizate rezultă că, 
pînă în ziua de 5 august, în ju
dețul Covasna recoltarea grjului 
s-a efectuat pe 28 la sută din 
suprafață, în Harghita — 31 la 
sută, Sibiu — 35 la sută, Brașov 
— 44 la sută. De asemenea, exi
stă suprafețe mari de secerat in 
județele Cluj, Mureș, Suceava 
etc. Ținînd seama de timpul îna
intat se impune ca organele a- 
gricole din aceste județe să or
ganizeze mișcarea combinelor în
tre unități apropiate, pentru a se 
intensifica ritmul lucrărilor acolo 
tjnde sînt suprafețe mai mari de 
recoltat și mijloace insuficiente.

în județele Mureș, Cluj, Alba, 
Suceava etc. un număr însem
nat de combine nu lucrează cu 
întreaga capacitate din cauza 
defecțiunilor care se remediază 
cu întîrziere. O mai mare aten

ție trebuie acordată comasării 
combinelor pentru a înlesni uti
lizarea întregii capacități de lu
cru a acestor mașini.

în această perioadă s-au aglo
merat multe lucrări. Este vorba, 
între altele, de recoltarea furaje
lor și îndeosebi de cositul tine
telor naturale. Pînă în ziua de 2 
august, fînețele naturale au fost 
recoltate de pe 54 la sută din 
suprafață, iar trifoiul, coasa a 
doua, de pe 33 la sută. Au mai 
rămas de recoltat 83 de mii hec
tare trifoliene, coasa a Il-a, și 
320 000 hectare cu finețe na
turale. Cooperativele agricole 
din județul Harghita au cosit 
numai 37 000 hectare finețe na
turale, din cele 115 000 hectare 
existente. în acest județ este 
nevoie să se organizeze echipe 
de cosași din localități mai 
îndepărtate, .îndeosebi din cele 
care au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor.

Muncind cu hărnicie, cu tena
citate, folosind cu întreaga capa
citate mijloacele mecanice și 
manuale pe întreaga durată a 
zilei-lumină, lucrătorii ogoarelor 
vor asigura strîngerea recoltei la 
timp și fără pierderi, termina
rea celorlalte lucrări agricole de 
sezon.

Teodor ION 
Ion NISTOR

Alături de celelalte unități producătoare de materiale de construcții, între
prinderea de prefabricate București și-a luat angajamente entuziaste de su
plimentare a producției pentru satisfacerea solicitărilor de prefa
bricate necesare în vasta acțiune de reconstrucție a obiectivelor și lo
cuințelor avariate de inundații. Zilnic, importante cantități de prefabri

cate sînt încărcate și expediate în numeroase județe ale țării
Foto : I. I vani ci

IN CE STADIU SE AFLĂ
(Urmare din pag. I)
brie, au fost instalate 269, din care 
98 sînt în funcțiune. Față de grafi
cul inițial, montarea, reglarea și in
trarea în funcțiune — parțial — a 
acestor războaie a început cu 2 luni 
de zile mai devreme, combinatul tex
til lugojan realizînd pînă acum pe 
această cale un spor de producție de 
peste 100 000 metri pătrați țesături de 
bumbac.

Factorul hotărîtor care a favorizat 
devansarea termenelor a fost colabo
rarea strînsă dintre constructor și 
beneficiar. în lumina indicației con- 
duoerii partidului de a se concentra 
forțele la executarea cu prioritate a 
spațiilor direct productive, construc
torul — Grupul nr. 2 de șantiere Lu
goj al Trustului de construcții Ti
mișoara — a concentrat principalele 
forțe la execuția celor două hale de 
producție. în același timp, beneficia
rul a sprijinit constructorul cu mun
citori necalificați la executarea 
săpăturilor la fundații și la tur
narea betoanelor. Apoi, la cere
rea beneficiarului, care a înche
iat cu furnizorul de utilaje — uzina 
„Unirea" din Cluj — contracte de li
vrare a războaielor de țesut cu terme
ne mult în avans față de data înche
ierii construcției halelor, constructo
rul și-a replanificat lucrările spre a 
asigura astfel front de lucru pentru 
montaj.

Cum s-a procedat în mod practic 7 
Constructorul nu și-a extins lucrările 
la întreaga hală, ci le-a concentrat pe 
anumite porțiuni, la care a executat 
toate operațiile, iar pe măsură ce 
flecare travee era gata, beneficiarul

a trecut de îndată la montarea răz
boaielor de țesut. Ca atare, instalarea 
utilajelor s-a efectuat aproape conco
mitent cu executarea construcției. Fi
rește, pe parcurs au apărut o seamă 
de greutăți. Dar, printr-o strînsă con
lucrare între constructor, proiectant și 
beneficiar, acestea au putut să fie în
vinse, evitîndu-se astfel orice întîr
ziere.

Se cuvine amintit și faptul că prin 
măsurile luate pentru asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de cazare — 
la care și-a adus contribuția și bene
ficiarul — atît absențele nemotivate, 
cît și fluctuația forței de muncă pe 
șantiere au scăzut simțitor. în primul 
semestru, bunăoară, indicele de uti
lizare al timpului de lucru a ajuns 
la 95,56 la sută.

— Avansul cîștigat pe cele două 
șantiere — afirma directorul tehnic 
al combinatului textil, ing. Martin 
Streitmatter — ne va da posibilitatea 
ca pînă la 30 decembrie a.c. să înche
iem complet montajul și punerea în 
funcțiune a războaielor de țesut, in
clusiv a celor prevăzute pentru tri
mestrul II 1971. Aceasta înseamnă că 
noile țesătorii vor produce cu întrea
ga lor capacitate cu 6 luni mai de
vreme.

Exemplul de pe aceste șantiere 
atestă în mod elocvent că este pe de
plin posibilă execuția ritmică a lu
crărilor atunci cînd constructorul își 
organizează temeinic munca și cola
borează fructuos cu beneficiarul. în 
aceste condiții, termenele de execuție 
a investițiilor nu numai că sînt res
pectate, ci chiar devansate, economia 
națională avînd astfel numai de cîș
tigat.

EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE
LA FABRICA DE VANE DIN BACĂU 

Se cere o intervenție hotărită 
pentru lichidarea restanțelor

începute în vara lui 1968, lucrările 
de construcție a noii Fabrici de vane 
din cadrul Uzinei metalurgice din 
Bacău ar trebui să se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas mai puțin de 
patru luni de zile pînă cînd pe poar
ta acestei unități a industriei noastre 
metalurgice va trebui să iasă prime
le vane. Este posibil acest lucru ?

Din capul locului trebuie spus că 
și constructorul, și beneficiarul sînt 
sceptici în această privință. Incerti
tudinea lor este determinată atît de 
rămînerile in urmă înregistrate pe 
șantier pină acum, cit și de nesigu
ranța livrării la termen a unora din
tre utilajele și mașinile ce urmează 
să fie montate aici. La centrala ter
mică și gospodăria de combustibil, 
care trebuiau date în funcțiune încă 
de la sfîrșitul lunii mai, nu s-a în
cheiat nici pînă acum montajul, iar 
la hala de unități auxiliare și la sta
ția de conexiuni remedierile, durea
ză de mai bine de o lună de zile.

— Restanțele se datoresc în bună 
măsură constructorului, întreprinde
rea șantier construcții și montaj din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șantierul Bacău, care nu și-a orga

nizat munca așa cum trebuie — ne 
spune tovarășul Ioan Andrei, direc
torul uzinei. Zile și chiar săptâmini 
de-a rîndul. utilaje de care dispune 
constructorul au stat defecte. Alteori 
acesta nu avea suficientă forță de 
muncă sau nu avea materiale.

O situație cu totul nefirească s-a 
creat la turnătorie. Din cauză că 
constructorul nu a executat lucrările 
conform graficelor și nu a creat fron
tul de montaj necesar, montorii și 
constructorii se calcă acum, cum se 
spune, pe picioare unul pe celălalt. 
Dacă la liniile de formare 3 și 4 lu
crările sînt într-un stadiu avansat, la 
celelalte două linii, ce vor fi utilate 
cu echipament din import, lucrările 
se află într-o fază destul de incipien
tă. Ing. Ioan Sandu, șeful șantierului, 
ne-a informat că și la ora actuală pro
iectantul — I.P.C.M. din Capitală — 
mai are de predat documentația pen
tru un volum de lucrări în valoare 
de 5,6 milioane lei.

Deocamdată este incertă sosirea 
la termenele contractate a unor uti
laje ce se construiesc în uzine din 
țară. Uzina „Balanța" din Sibiu,

INVESTIȚII?
bunăoară, nu a introdus in fabrica
ție nici pînă la această dată dispozi
tivul de șarjare, cîntarele cu pilnii 
și dozatoarele gravimetrice, care 
trebuie să ajungă pe șantier cel mai 
tîrziu la sfîrșitul lunii septembrie, 
iar uzina „Independența" din aceeași 
localitate va livra, probabil, mașina 
de răzuit forme abia în ultimul tri
mestru al anului. Toate aceste ma
șini și utilaje cer timp pentru mon
tare, ca și pentru probe mecanice. 
Cind se vor face oare aceste lucrări 7

Curios însă că această situație se 
petrece sub oblăduirea aceluiași for 
de resort, respectiv a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Referindu-se la aceasta, ing. Radu 
Manoliu. secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., ne-a spus : 
„Deși s-a analizat in nenumărate 
rinduri mersul lucrărilor pe acest 
șantier, și de fiecare dată reprezen
tanții ministerului și ai Centralei in
dustriale de utilaj petrolier Ploiești 
s-au angajat să impulsioneze ritmul 
de execuție, promisiunile au rămas 
simple vorbe. Pentru justificarea 
restanțelor se invocă diferite motive, 
mai mult sau, mai puțin obiective".

Nu mai este mult timp pînă la 
scadența intrării în funcțiune a aces
tei fabrici. De aceea, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini și 
consiliul de administrație al Centra
lei industriale de utilaj petrolier din 
Ploiești trebuie să intervină neîn- 
tîrziat pentru urgentarea lucrărilor.

Cezar IOANA 
și Gheorghe BALTA 
corespondenții „Scînteii*

CONTRASTE

• /rfeea
și milionul

• Nu tăiați

nucii

• Roșește
I 
i

ridica per- 
tehnice ale 
pe care le 
nouă con- 
acest sens

nu 
pentru 

ce a mai rămas.

de 1,5 milioane 
productivitatea 
a crescut la o- 
de confecțio- 

la

se 
și 

Cu

și. 
au 
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Colectivul uzinei 
„Electromotor" din Ti
mișoara a dovedit în 
acest an că este ani
mat de dorința de a 
folosi cît mai econo
mic posibil materii
le prime și materia
lele. de a 
formanțele 
produselor 
fabrică. O 
firmare în 
ne-a oferit scrisoarea 
tov. Aurel Puica, oon- 
trolor de calitate în a- 
ceastă uzină. Din re
latarea sS am reținut 
că, după îndelungi 
studii, ing. Mihai Vel- 
cescu, șeful laborato-

rului de încercări de 
performanțe tehnice, 
a reușit să aducă im
portante îmbunătățiri 
constructive genera
torului de 450 W. 
Prin aplicarea unui 
nou sistem de bobi- 
nare, a fost diminuat 
consumul specific de 
sîrmă de cupru emai
lată cu circa 30 la 
sută — ceea ce echi
valează cu o economie 
anuală 
lei, iar 
muncii 
perația
nat bobine cu 18 
sută.

Lemnul de nuc 
desigur, nucile 
mare căutare. Ca 
tare, în ultimii ani, s-a 
indicat să fie extinse 

'plantațiile cu această 
specie valoroasă. în 
multe unități această 
indicație a prins viață. 
Numai la cooperativa 
agricolă din Giurgio- 
va, județul Caraș-Se- 
verin, în loc să 
planteze, se taie 
ceea ce există,
mulți ani în urmă 
pe valea Brînovățului 
au fost plantați nuci pe 
o distanță de cîțiva ki
lometri. în una din 
zile, președintelui coo
perativei, Ghiță Păun,

șl contabilului Brebu 
Ovidiu le-a venit o 
idee năstrușnică : să 
taie nucii de pe aceas
tă vale frumoasă, fără 
aprobarea adunării ge
nerale a cooperatori
lor și fără consultarea 
consiliului de condu
cere. Au și fost tăiați 
zeci de nuci. dintre 
care unii zac la voia 
întîmplării, iar alții, în 
urma ploilor torențiale, 
au fost luați de ape. 
Ar fi cît se poate de 
util ca organele agri
cole județene să se de
cidă să pună stavilă a- 
cestui abuz. Pînă 
e prea tîrziu 
ceea

cineva ?
La cooperativa agri

colă de producție Gal- 
benu din județul Brăi
la a fost mare bucu
rie cînd s-a aflat că 
de la uzina „7 Noiem
brie" din Craiova a so
sit cisterna comandată. 
Unii au vrut să dea 
fuga la oficiul poștal 
pentru a trimite o 
telegramă de mulțu
mire pe adresa condu
cerii uzinei. Numai că, 
dînd ocol mașinii, cîți- 
va dintre membrii 
consiliului de conduce-

amețit de-a bine- 
Autocisterna lor,

re au 
lea.
pe care o plătiseră cu 
o sumă frumușică, nu 
avea accesoriile nece
sare pentru a fi folo
sită.

Și de cînd îi tot dau 
ocol, și de cînd tot fac 
demersuri pe lingă 
conducerea uzinei cra- 
lovene, cooperatorii din 
Galbenu au... îngălbe
nit de necaz. La u- 
zina respectivă n-a 
roșit Încă nimeni 7

• 101
într-o sută!

Un telefon sună la 
redacție ; la celălalt 
capăt al firului ing. 
Ion Zmeu de la coope
rativa agricolă din 
Gîrbovi, județul Ilfov. 
„Am obținut peste 
3 000 kg grîu la hec
tar de pe o suprafață 
de 624 ha. Dar nu des
pre asta vreau să vă 
relatez, ci despre mo
dul cum cîștigăm în 
fiecare an peste 50 de 
hectare fără a mări 
suprafața cu nici o 
palmă de pămînt. Me
toda e simplă : «ară
tura la mijloc». Se în-

cepe prima brazdă la 
treimea din mijloc a 
tarlalei și se conti
nuă, cu bucle la col
țuri, fără 
plugului din 
La fiecare 
hectare, prin 
rea șanțurilor pe care 
practic nu crește a- 
proape nimic, se cîști- 
gă un hectar de recol
tă". Cît s-ar putea cîș- 
tiga prin extinderea a- 
cestei simple metode 
la scara milioanelor 
de hectare ale coope
rativelor agricole 7

scoaterea 
brazdă, 

sută de 
elimina-

comunicarea 
și a fabricat

indo- 
pedep-^ 

clăti-

ca-
Nu 
că 

Ilfov

• Cine va

Spre sfîrșitul anu
lui trecut, întreprin
derea de comerț ex
terior a cooperației 
— ICECOOP — a 
cerut cooperativei „Ar
tizanat" din județul 
Ilfov sistarea fabrica
ției unor plase coman
date anterior. Coope
rativa, în loc să opreas
că producția unor măr
furi care nu mai a- 
veau desfacerea asi
gurată și să ceară e- 
ventual despăgubiri, a 
ignorat 
primită 
în continuare produse 
in valoare de peste 2.3 
milioane lei. Numai 
în acest an coopera
tiva a plătit băncii 
peste 68 000 lei do- 
bînzi penalizatoare la 
creditele acordate pen
tru această producție.

Cu toate acestea, ni
meni din conducerea 
cooperativei nu a fost 
sancționat material 
pentru pagubele pro
vocate. Este de neînțe
les, în acest caz, de ce 
măsurile pentru lichi
darea acestor stocuri 
au termene... la 
lendele grecești, 
este singura dată 
la „Artizanatul" 
se produce de dragul 
producției. De aceea, 
sugerăm organelor fi
nanciare o verificare 
atentă la această uni
tate, pentru că 
lența trebuie 
sită, iar inerția ___
nată, întrucît proble
ma stocurilor de plase 
va trebui lămurită în
tr-un fel, am dori să 
știm cine va lua în 
cele din urmă... plasa 7
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Apărută zilele trecute în Editura 
politică, culegerea avînd pe fron
tispiciu acest titlu, abordează fron
tal un domeniu tematic supus tot 
mai stăruitor în ultimul timp dez
baterii atît în ceycurile specialiști
lor din domeniul științelor sociale, 
cît și în rindurile largi ale o- 
piniei publice din țara noastră. Este 
vorba de ampla problematică etică 
generată de conținutul și structurile 
actuale — materiale și spiritual^ — 
ale societății noastre socialiste, de 
comandamentele înaintării ei neîn
trerupte pe calea progresului so
cial.

Cele 14 capitole ale cărții — scrise 
de filozofi, sociologi, cunoscuți pu
bliciști — circumscriu, în lumina 
ideilor călăuzitoare formulate de 
Congresul al X-lea al partidului, 
cadrul teoretic și practic în care se 
zămislește și se dezvoltă conștiința 
socialistă a membrilor societății 
noastre. Ele răspund principalului 
deziderat al muncii actuale de edu- 

. cație comunistă : acela al grefării 
cunoștințelor politice, științifice și 
profesionale ale oamenilor pe fon
dul unui profil moral superior, al 
unui univers de idei, sentimente și 
atitudini care să reflecte pe plan 
etic noile condiții social-economice, 
politice, spirituale pe care le afir- 

\ mă socialismul în țara noastră.
Luarea în discuție a unola dintre 

cele mai importante și mai actuale 
probleme vizînd formarea fiziono
miei morale a membrilor societății 
noastre constituie atît obiectivul 
fundamental al cărții, cît și meri
tul său principal. Intr-o manieră c'e 
exclude închistarea, dogmatismul în 
gîndire, cît și tonul inflexibil, sen
tențios, autorii urmăresc situarea 
cetățeanului României socialiste în 
complexitatea relațiilor umane ce 
caracterizează viata noastră de fie
care zi, raportarea lui la înaltele e- 
xigente morale pe care societatea 
socialistă le pune în fața tuturor 
membrilor săi.

Dintre ideile directoare dezbătute 
în lucrare le reținem atît pe cele 
ce reliefează locul valorilor mo
rale în socialism, raportul dintre 
etic și estetic. împlinirea personali
tății în cadrul umanismului socia
list — tratate mai ales în plan teo
retic — cît și — îndeosebi — pe 
cele ce-și propun să dezvăluie — 
într-o abordare ancorată adesea în 
problematica concretă a vieții — 
importante valențe și valori etice 
cum sînt: munca, activitatea pro
ductivă în folosul societății, sensul 
etic al disciplinei muncii, etica pro
fesională, atitudinea față de avutul 
obștesc, patriotismul și internațio
nalismul socialist, precum și conți
nutul noțiunilor de legalitate, echi
tate, responsabilitate, cinste, corec
titudine, principialitate ș.a.

Un larg interes suscită acele Ca
pitole ale cărții consacrate relevă
rii rolului familiei — ca verigă de 
bază a vieții sociale —, în cristali
zarea normelor morale de com
portare, în creșterea și educarea co
piilor, în formarea unei înalte con
științe etice în anii de închegare a 
personalității, ai adolescenței și ti
nereții.

Aspecte majore ale activității e- 
ducative desfășurate de organiza
țiile de partid, de organizațiile de 
masă și obștești, de instituțiile de 
învățămînt și cultură, formele de 
manifestare și influența exercitată 
de opinia publică, rolul și răspun
derea deosebită a comuniștilor ca 
promotori ai celor mai înalte idea
luri morale ale societății noastre 
sînt tratate în coordonatele lor 
damentale în cuprinsul cărții.

Din întreaga lucrare se 
gajă o atitudine combativă 
mă față de carențele morale, 
deosebi acelea care minează spiri
tul de dreptate și echitate socială 
specific orânduirii noastre.

Furnizând cititorilor un material 
bogat de reflecții, lucrarea pledează 
nu pentru simpla memorare a unor 
formule teoretice despre modul de 
a trăi și a munci, ci pentru prelungi
rea dezbaterii problematicii morale 
în forul interior al fiecăruia, pen
tru încorporarea în chip organic, în 
viziunea asupra vieții, în comporta
mentul cotidian, a preceptelor și 
principiilor etice pentru care mili
tează activ partidul nostru.

Gh. ZAMFIR

învățământului românesc
Editura didactică și 

pedagogică a publicat 
recent o nouă cule
gere de studii consa
crate 
toriei 
din 
iectată 
în trei 
opt lucrări cuprinse în 
„Contribuții la istoria 
învățămîntului româ
nesc" datorate lui 
Const. C. Giurescu, 
Virgil Molin, Hie Po
pescu Teiușan, Const. 
A. Stoide, Gh. Pârnu- 
ță, Ion Bota, G. D. 
Iscru, Nicolae Vătă- 
manu abordează pro
blematica unei perioa
de istorice nu numai 
relativ îndelungate (se
colele XVII, XVIII și 
începutul secolului al 
XlX-lea), dar și cu 

I semnificații aparte 
' pentru evoluția școlii 
noastre. în volum se 
relevă, îndeosebi, im
portanța legiuirilor 
școlare din a doua ju
mătate a veacului al 
XVIII-lea din Moldova 
(1766) și Țara Româ
nească (1774), care deși 
menite să întărească 
învățămîntul în limba 
greacă profesat de a- 
cademiile domnești din 
București și Iași au

fost nevoite 8ă recu
noască necesitatea în- 
vățămîntului in limba 
pămîntenilor și să 
edicteze crearea u- 
nor școli românești 
în orașe de reșe
dință ale unor ți
nuturi sau județe, care 
se vor alătura altor 
instituții de învățămînt 
ce funcționau anterior 
fără sprijinul statului. 
Studiul „Învățămîntul 
în Maramureș la sfîrși- 
tul secolului al XVIII- 
lea“ prezintă modul în 
care cîștigă ființă lega
lă școala populară în 
satele românești afla
te sub dominația hab- 
sburgică. Autorii stu
diilor „Țările româ
nești sprijinitoare ale 
învățămîntului din Pe
ninsula Balcanică și 
Orientul Apropiat", 
„Cărți școlare în țările 
românești pentru po
poarele învecinate 
(sirbi, bulgari și greci)", 
respectiv „învățați 
greci formați la Oxford 
și Hallă și legăturile lor 
cu românii la începu
tul secolului al XVIII- 
lea"
date — în 
dite — cu 
contribuția 
nostru la

rea culturii în dife
rite țări și istoria re
lațiilor culturale dintre 
țările române și țările 
europene. Unele din 
lucrările inserate in 
volum analizează rezo
nanțele ■ mișcării revo
luționare condusă de 
Horia, Cloșca și Cri- 
șan și a revoluției lui 
Tudor Vladimirescu 
pentru promovarea u- 
nui învățămînt in lim
ba noastră națională. 
După cum se aprecia
ză și în paginile in
troductive, consacrînd 
dreptul la învățătură 
în limba românească, 
legile școlare din 1831— 
1848 din Țara Româ
nească și Moldova se 
înscriu în contextul 
general al luptei ma
selor populare ale vre
mii pentru libertate 
politică și indepen
dența economică și au 
avut urmări deosebite 
asupra evoluției ulteri
oare a vieții culturale.

Volumul se înscrie 
printre aparițiile no
tabile menite să con
tribuie la contura
rea unei istorii 
școlii românești.

Apărută recent In librării 
îngrijirea ............
Republicii Socialiste România, 
crarea : ..Programarea 
că în industria 
Manea Mănescu, 
mitru, Vasile lonescu și Gli. I. Băr- 
batu, se înscrie pe linia tendințelor 
manifestate tot mai pregnant în 
țara noastră de promovare a meto
delor moderne de organizare și con
ducere în economie. Referindu-se 
la industria petrolieră, autorii au 
urmărit să prezinte specialiștilor din 
această importantă ramură a eco
nomiei naționale unele procese mo- 
delabile matematic, precum și mo
dul de rezolvare a acestor modele 
cu ajutorul calculatoarelor electro
nice.

Programarea matematică este fo
losită în lucrare la modelarea și re
zolvarea unor probleme privind ex
tracția și prelucrarea țițeiului, op
timizarea amestecurilor de produse 
petroliere, a transnortului acestora, 
a desfacerii produselor petroliere 
pe piața internă și externă, orga
nizarea producției și întreținerea 
utilajului din rafinării. Demnă de 
remarcat este contribuția origina’ă 
a autorilor la elaborarea și rezol
varea unor probleme de interes 
științific și practic imediat, dintre 
care amintim : determinarea con-

sumului optim de tetraetil de 
plumb folosit la etilarea benzine
lor, în scopul ridicării cifrei octa
nice a acestora, optimizarea proce
sului de încărcare a tancurilor pe
troliere într-o stație de export, a 
compoziției benzinelor și a motori
nelor destinate exportului și elabo
rarea celui mai economic program 
de aprovizionare a stațiilor de ex
port cu produse petroliere de la 
rafinării. în lucrare sînt prezen
tate, de asemenea, calculatoarele e- 
lectronice folosite la rezolvarea 
modelelor matematice de optimi
zare a producției industriei petro
liere.

Volumul cuprinde numeroase 
exemplificări concrete, rezolvate 
pe baza modelelor elaborate teo
retic. și sînt evidențiate în perma
nență efectele economice ale intro
ducerii metodelor moderne ale ma
tematicii și ale tehnicii moderne de 
calcul în solutionarea unor proble
me ale industriei petroliere, com
parativ cu metodele empirice utili
zate în prezent. Este sporită astfel 
valoarea practică a lucrării, care nu 
poate să nu atragă atenția ingineri
lor. economiștilor, matematicienilor, 
a altor specialiști din industria pe
trolieră cărora le este adresată.

OAȘULUI
VATRĂ

„CODUL PENAL
PE ÎNȚELESUL TUTUROR"

Participarea eficientă-a 
opiniei publice din țara 
noastră la întărirea le
galității socialiste, la pre
venirea infracțiunilor 
presupune, ca o condiție 
sine qua non, cunoașterea 
legilor care stabilesc fap
tele cu caracter antiso
cial, precum și a mijloa
celor de combatere a a- 
cestor fapte. Unei aseme
nea necesități stringen
te îi răspunde volumul cu 
titlul de mai sus, apărut 
de aurind în Editura po
litică.

Autorii săi : George
Antoniu. Marin Popa și 
Ștefan Daneș și-au pro
pus — și au reușit pe de
plin — să înlesnească a- 
celor largi categorii de 
cititori, care nu sînt fa
miliarizați cu limbajul 
juridic, pătrunderea a- 
devăratului sens al uneia 
din cele- mai importante 
și mai cuprinzătoare legi 
— Codul Penal.

Demnă de relevat este, 
după părerea noastră, reu
șita autorilor în transpu-

nerea formulelor juridice 
specifice acestui Cod — 
exprimate intr-un limbaj 
sec, uneori extrem de 
sintetic — în modalități 
de comunicare vii, suges
tive, lesne de intuit. El 
au pornit de la observa
ția judicioasă că acțiunile 
umane care intră în obi
ectivul acestei legi sînt 
fapte întîlnite în viață și 
nu formează în exclusivi
tate obiectul dreptului pe
nal. Multe din aceste 
fapte sînt cunoscute și 
repudiate de conștiința 
morală comună. Altele — 
extrem de dăunătoare — 
au impresionat nu numai 
etica umană și rațiunea, 
dar și sensibilitatea. Iată 
de ce autorii au apelat 
— și considerăm că bine 
au procedat — în expli
carea articolelor Codului 
Penal, nu la scheme teh
niciste sau formule rigi
de, puțin atrăgătoare, ci 
la idei, la fapte verifica
bile imediat, la experien
ța comună, la exemplifi
cări literare, istorice, la

maxime, aforisme sau 
pilde din înțelepciunea 
populară. Aceasta este 
nota dominantă a lucrării 
și, în aicelași timp, expli
cația faptului că lucrarea 
se citește ușor, cu plăcere. 
Cind explică, de pildă, 
ce este legea penală, de 
ce este nevoie de con
strângere în societate, ce 
este infracțiunea și cine 
poate fi infractor — au
torii invită pe cititori să 
privească în jurul lor, în 
cercul lor social — fami
lial sau de la locul 
muncă — pentru a
convinge că ordinea este 
preferabilă dezordinii ; că 
din noianul de fărădelegi 
ce se pot săvîrși, unele sînt 
atît de grave înalt făp
tuitorii trebuie să fie .pe
depsiți penal — deci 
mai sever — și că, pen
tru a se determina care 
sînt aceste fapte deose
bit de periculoase, denu
mite infracțiuni, este ne
voie de o lege, legea pe
nală, care stă la baza ac
tivității statului de pre-

venire și de reprimare a 
faptelor periculoase din 
punct de vedere social.

Observăm că în unele 
paragrafe ale lucrării pu
teau fi vizate exemple 
mai cunoscute, mai su
gestive ; nu s-au făcut 
referiri la procese „cele
bre" ori la cele relatate 
în presă — care ar fi 
constituit, desigur, auten
tice demonstrații juridice 
„pe viu", conferind cărții 
un spor și mai substan
țial de interes și atracti- 
vitate. De 
considerăm
cauzelor pentru care 
comit infracțiuni în 
cietatea noastră ar 
meritat o tratare mai 
gă și mai aprofundată.

în ansamblu însă, lu
crarea are reale merite, 
fiind utilă ca un autehtic 
manual de educație mo
rală, de etică cetățenească.

Mihai T. POPOVICI 
judecător 
la Tribunalul Suprem

asemenea, 
că analiza 

se 
so- 

fi 
lar-

„Popoare — culturi — civilizații" 
este una din colecțiile de prestigiu 
puse la îndemîna publicului de e- 
diturile noastre. Prin intermediul 
acestei colecții, Editura științifică 
a oferit cîteva monografii ale ci
vilizațiilor antice, din rîndul căro
ra s-a bucurat de un deosebit suc
ces „Dacia" lui Vasile Pârvan și 
„Renașterea și Reforma" de An
drei Oțetea.

O prezentare a evului mediu eu
ropean se dovedea necesară și edi
tura a făcut o bună alegere oprin- 
du-se la cartea profesorului Le Goff 
de la Ecole Pratique de Hautes Etu
des din Paris. înțelegind prin occi
dent întreaga zonă dominată de i- 
deologia bisericii catolice, lucrarea 
include în sfera ei de interes Unga
ria, Cehoslovacia, Polonia medieva
lă. O cercetare a întregului ev me
diu european ar fi fost bine veni
tă, dar încercări de acest gen, în
treprinse de un singur specialist, 
nu s-au soldat, pînă în prezent, cu 
rezultate satisfăcătoare.

Deși aria este limitată, interesul 
cărții este major datorită bogăției 
și mai ales modului de sistemati
zare a informației. Autorul lucrării 
grupează datele într-un tabel cro
nologic, alcătuiește un dicționar în 
care definește noțiunile fundamen
tale și interpretarea termenilor, in
serează hărți, planuri și reproduceri 
de documente figurative, sub for
ma unor albume comentate, dînd 
expunerii libertatea de a se des
fășura în cadrul unui plan sugestiv, 
ce dezvăluie o concepție plină de 
noutate. După „evoluția istorică", 
pătrundem în miezul lucrării, unda 
ni se vorbește despre viața mate
rială, structura socială, mentalități, 
sensibilități și atitudini ale omului 
din evul mediu. Intrăm astfel în 
contact cu unul din cele mai inte
resante curențe din istoriografia

contemporană a culturii, care, deta- 
și-adu-se de „clasica încercare a 
explicării istorioe prin mobiluri 
sufletești", se concentrează în „e- 
fortul de a regăsi orientările fun
damentale ale omului în univers și 
în societate, răspunsurile mentale 
și afective pe care le dă el existen
ței", după cum subliniază prof. Mi
hai Berza, în excelenta prezentare 
a traducerii. De aceea, chiar dacă 
multe afirmații ale istoricului fran
cez sînt susceptibile de discuții, 
sinteza sa evidențiază cu prisosin
ță că istoria culturii înseamnă isto
ria realizărilor în care omul a dat 
expresie aspirațiilor, certitudinilor 
și frămîntărilor sale în condiții so- 
cial-istorice determinate.

Apărută în remarcabile condiții 
grafice și într-o bună traduce
re (semnată de Marja Hol- 
ban), noul volum al colecției 
„Popoare — culturi — civili
zații" subliniază încă o dată utili
tatea și însemnătatea seriei ini
țiate de Editura științifică.

Al. DUȚU

Satu-Mare «-a zvîntat de ape șl 
ne trimite, sub forma unui album 
fotografic, arcul unui curcubeu de 
frumuseți cromatice, pe care chiar 
dacă le știam din filme, din cărți, 
din ilustrate, dar mai ales din a- 
mintirea unor călătorii cărora ni
ciodată nu le-am pus cap, acum, 
așa cum răsar din paginile albumu
lui „Țara Oașului — vatră strămo
șească", capătă semnificația unor 
adevărate redcroooeriri.

Prin editarea acesta' album, Co
mitetul pentru cultură și artă al 
județului Satu-Mare, și în speță 
Casa creației populare,'arată în pri
mul rînd cit de nemăsurate sînt 
zăcămintele de frumuseți ale acestei 
zone geografice. Fotografiile albu
mului, atît cele alb-negru cit și cele 
în culori (autor Sandu Mendrea) 
realizează remarcabile momente de 
reportaj inopinat, autentic.

Prefața substanțială, a unui în
drăgostit de Oaș, este semnată 
de Pop Simion. Explicațiile la fo
tografii, telegrafice, aforistice, simt 
adesea foarte inspirate și la obiect. 
A reuși descripția unui album de 
fotografii este o performanță. îi 
invit cu căldură pe ctitori să caute 
și să răsfoiască această carte cu 
poze care nu vine din teascurile u- 
nei edituri mari și prestigioase, ci 
din osîrdia unei case județene de 
creație.

Dacă mărturisesc că acest album 
mi-a trezit iar un dor nespus de 
Oaș, o nostalgie tulburătoare a tîr- 
guiui din Negrești, a unei călătorii 
cu trenul forestier la Bixad, a unei 
lacrimi de foc de la Turț, ori a unei 
hore duminicale la Certeze, mi se 
pare că am spus totul și mai ales 
că am acceptat invitația la drume
ție și cunoaștere pe care orice al
bum o lansează. Iar dintre toate 
cite le-am răsfoit, acesta într-un 
mod cu totul remarcabil.

Reunite în volum 
sub titlul semnifica
tiv „Structură și con
tinuitate", aceste 
studii șl articole ofe
ră o privire sinte
tică asupra sferei de 
preocupări, ideilor, 
concepțiilor și prefe
rințelor lui G. C. Ni- 
colescu 
istoriei 
care a 
tribuții 
ca „Viața lui Vasile 
Alecsandri", studiile 
asupra curentului li
terar de la „Con
temporanul" sau cel 
despre Duillu “ 
firescu.

Concludent 
cest sens, ca 
acela al i 
folosite de autor în 
interpretarea aspec
telor de istoriografie 
literară, este studiul 
„Curentul literar pa- 
truzecioptist", ce are 
o pondere deosebită 
în cuprinsul volu
mului, ca și acela in
titulat „Contribuții 
la definirea și deli
mitarea romantis
mului românesc", 
legat prin proble
matica sa de pri
mul. Conștient de 
Interdependenta pro
fundă a fenomenului 
literar cu cel social,

în domeniul 
literare în 

înscris con- 
remarcabile

Zam-

în a- 
i și sub 
metodei

politic și ideologic și 
bizuindu-se în gene
re pe o solidă docu
mentație, autorul în
treprinde o analiză 
multilaterală asupra 
curentului dominat 
de ideile anului 1848, 
văzînd în el nu nu
mai o expresie a as
pirațiilor spre liber
tate socială și națio
nală, dar și un mo
ment important în 
afirmarea militan
tismului literaturii 
noastre — „mai viu 
și mai deliberat" de
cît cel anterior — in 
adîncirea realismu
lui ei. Dintr-o ace
eași perspectivă in
tegratoare privește 
autorul și romantis
mul românesc, sesi- 
zînd în fizionomia sa 
două fluxuri distinc
te : unul situat între 
1830—1840 și pînă în 
jurul Unirii, de în- 
rîurire mai mult li- 
vrescă, și altul după 
1860 (cu ‘ ’
încă după 1850) ex
plicabil 
cînd „adevărata 
teratură romantică 
românească" își află 
terenul propice de 
manifestare, grefîn- 
du-se pe deprimanta 
stare de spirit a vre
mii generată de tră
darea idealurilor pa-

începuturi
istoricește,

li-

triotice. Autorul 
ia totuși în conside
rare anumite carac
tere particulare ale 
romantismului, omi- 
țînd să sublinieze că 
încă în prima etapă 
contactul cu acest 
curent a contribuit 
și la îmbogățirea 
conținutului literatu
rii noastre. Acest as
pect se cuvenea, cre
dem, subliniat. Ase
menea reticențe vă
desc de altfel anu
mite inaderențe ale 
autorului. Istoricului 
literar riguros, in
format, scrupulos și 
sistematic în desfă
șurarea argumentelor 
sale atunci cînd dis
cută, bunăoară, pa
ternitatea „Cîntării 
României" îi lipsește 
uneori acuitatea per
cepției critice și este
tice a operei literare. 
Marii poeți și proza
tori ai literaturii 
noastre moderne nu 
Intră în raza preocu
părilor sale, sau. ca 
în cazul lui Ion Pil- 
lat, cînd îi suscită 
atenția, comentariul 
capătă o tentă strict 
omagială, fără a a- 
trage luarea aminte 
prin intuiții și jude
căți de valoare ine
dite. Scriitori ca A-

lecsandri și Coșbuc 
sînt, desigur, mai ac
cesibili examenului 
analitic, dar și în ca
zul operei lor, cu 
precădere în inter
pretarea creației poe
tice, autorul nu depă
șește un mod didac
tic de abordare, nu 
excelează prin consi
derații proprii de a- 
dîncime.

întîlnim în cuprin
sul volumului o se
rie de contribuții 
care atestă însă vo
cația de istoric lite
rar a lui G. C. Ni- 
colescu. în afara stu
diilor amintite, rețin 
în mod deosebit a- 
tenția articolele a- 
supra lui Duiliu 
Zamfirescu („Din for
mația lui Duiliu Zam
firescu" și „Primul 
roman „de idei ro
mânesc „Lydda" de 
Duiliu Zamfirescu"), 
apoi articolele 
iorescu 
„Duiliu 
cu 
sau 
personalității lui Ni
colae Iorga. care
relevă riguroasa in
formație și se^
riozitatea științifică 
a

fi 
cel

„Ma- 
și Gherea", 

Zamfires- 
Maiorescu11 

consacrat

istoricului literar.
Adrian 
ANGHELESCU

Reviste literare românești
• r

din secolul al XlX-lea
Istoriografia noas

tră literară a înre
gistrat în ultima vre
me notabile realizări. 
Monografiile de scrii
tori, publicații sau 
curente (diversificate 
sub raportul modali
tății de abordare) o- 
feră cele mai multe 
măsura acestor îm
pliniri. Cel care are 
o cunoaștere din in
terior a lucrurilor, 
știe prea bine pe ce 
efort considerabil a 
fost clădită fiecare 
dintre aceste reali
zări. $i aceasta, îna
inte de toate din cau
za puținătății instru
mentelor de lucru. La 
același capitol al la
cunelor trebuie men
ționată inexistența 
unor studii monogra
fice ale principalelor 
publicații literare. 
Tocmai această lacu
nă vine s-o umple 
recenta lucrare pu
blicată la Editura 
MINERVA de un ob
iectiv de cercetători 
ai Institutului de is
torie și teorie litera
ră „G. Călinescu".

Autorii (Marin 
Bucur. Paul Cornea,

Rodica Florea. Stan- 
cu Ilin, George Mun
tean, Teodor Virgo- - nografii (dar și Lite- 
lici) și-au propus să 
studieze principalele 
reviste literare ale 
secolului trecut. Se
lecția bine gîndită a 
știut să se oprească 
asupra publicațiilor 
literare intr-adevăr 
importante ale vea
cului trecut : Dacia 
literară, Propășirea, ■ 
Revista română, Con
vorbiri literare, Lite
ratorul, Viața și Va
tra, publicații de 
importantă incontes
tabilă. pentru că fie
care dintre ele re
prezintă în epocă un 
moment din evoluția 
ciclică 
române.

poranul i s-au dedi
cat două bune mo-

a literaturii 
o direcție 

sau un curent cu o 
știută pondere în a- 
cest ciclu evolutiv. 
Bine ar fi fost să fi 
aflat în volum și stu
dii despre Contem
poranul, care repre
zintă o direcție este
tică bine marcată în 
deceniul al nouălea, 
și Evenimentul lite
rar care anunță po
poranismul. E drept 
că revistei Contem-

ratorul a fost studiat 
tntr-o compactă mo
nografie !) și colec
tivul de autori a în
țeles, probabil, că 
nu mai e necesară o 
revenire. Dar chiar 
dacă unele dintre 
motivațiile acestea 
stau în picioare, nu 
putem să nu consta
tăm că datorită a- 
cestor omisiuni ta
bloul de ansamblu 
suferă, de vreme ce 
publicațiile a două 
curente imoortante 
nu și-au găsit locul 
cuvenit în acest vo
lum.

O bună metodă de 
lucru guvernează. în 
general. Investigațiile 
colectivului do au
tori. Publicațiilor a- 
mintite II se face o 
judicioasă radiogra
fie. Aflăm aici date 
prețioase despre bio
grafia particulară a 
fiecărei reviste, di
recția și orientarea 
colaboratorilor, „uni
tatea" adesea diver
sificată a grupării 
sau a mișcării (ca.

de exemplu, în ca
zul Convorbirilor li
terare, a Literatoru
lui sau a Vieții lui 
Vlahuță), raporturile 
cu publicațiile adver
sare sau înrudite, 
marile polemici an
gajate. Atenția adec
vată e apoi acorda
tă operelor publica
te în fiecare revistă, 
grupate sistematic pe 
genuri și sectoare li
terare (proză, poe
zie, teatru, critică 
ș.a.m.d.), nu fără a 
se sublinia valorile. 
Examenul e mai tot
deauna judicios, iar 
tabloul general, 
crat cu pondere și ri
goare, 
Relevînd 
fiile Propășirii (autor 
Paul Cornea) a Lite
ratorului (de Marin 
Bucur), a Vieții (de 
T. Vîrgolici) și a 
Convorbirilor lite
rare (de Rodica Flo
rea) se cere să con
semnăm că intreg vo
lumul 
ca o 
roasă.

lu-

e concludent, 
monogra-

se recomandă 
realizare valo-

Z. ORNEA

Traducătorul poe
melor homerice s-a 
bucurat în timpul vie
ții de o dreaptă prețu
ire, fiind încununat cu 
lauri academici. Toți 
comentatorii care s-au 
referit la activitatea sa 
literară de aproape 
șapte decenii s-au în
trecut în elogii și nu 
au scăpat niciodată 
prilejul de a scoate în 
evidență contribuția sa 
la evoluția limbii lite
rare românești. Nu am 
verificat soliditatea e- 
dificiului filologic al 
versiunii pe care a 
dat-o Iliadei și Odi
seei, deși am putut în
registra opinii mai 
puțin indulgente în a- 
cest sens. Ceea ce însă 
pare definitiv stabilit 
este măreția lui Mur
nu însuși, ca poet cu 
valoare intrinsecă. A- 
tunci cînd a început 
traducerea Iliadei, în
treprinderea sa în- 
tîmpina dificultăți 
greu de imaginat în 
condițiile din acel mo
ment ale limbii și 
literaturii române. Era 
vorba pur și simplu 
de a crea noi po
sibilități de expre
sie fiindcă în opera 
lui Homer există toată 
limba greacă, de o am
ploare 
numai cu 
trei mari 
literaturii 
Nu se punea 
George Murnu proble
ma de a găsi echiva
lențe pentru versurile 
grecești într-o limbă 
literară constituită, pe 
care să o fi folosit îna
intea lui mai multe ge
nerații de scriitori iluș
tri. Murnu a trebuit să 
Imagineze o limbă pen
tru Iliada și Odiseea, el 
fiind poate singurul 
caz de mare scriitor pe 
bază de traduceri. E- 
popeile homerice apar
țin literaturii române 
ca opere de creație ale 
lui George Murnu. 
Vor apare poate tra
duceri mai bune din 
punctul de vedere al

fidelității lor față de 
original, care să în
treacă eventual valoa
rea științifică a muncii 
sale, dar locul traduce
rilor lui Murnu în lite
ratura română este de
finitiv cîștigat prin 
semnificația lor artis
tică în sine și nu ne 
surprinde deloc apre
cierea pe care o făcea 
Ulrich von Wilamo- 
witz, unul dintre ma
rii eleniști ai lumii, 
afirmînd că traducerea 
lui este cea mai bună 
dintre toate cele afla
te în limbile euro
pene.

Valoarea traduceri
lor sale din elină a 
estompat activitatea 
de traducător a lui 
Murnu din alte litera
turi. Un volum recent, 
îngrijit de Sanda Dia- 
mantescu și de Radu 
Hîncu, ne-a oferit pri
lejul să cercetăm în
tinderea preocupărilor 
sale de poezie mai 
nouă. Murnu se arată 
a fi fost un bun cu
noscător de poezie i- 
taliană, engleză, ger
mană și franceză, inte
resul său adresîndu-se 
unor nume ca Dante 
și Leopardi, Shakes
peare și Keats, Goethe, 
Schiller, Holderlin, pî- 
nă la Rilke, Verlaine 
sau Baudelaire. Nu 
mare ne-a fost mira
rea să vedem că a 
tradus din poezia indi
ană sau chineză, înre- 
gistrind nume ca Thu- 
Fu și Li-Tai-Pe. Aim 
putut observa că vir
tuozitatea interpretări
lor sale scade pe mă
sură ce traducătorul a- 
vansează în poezia mo
dernă, apelul său la 
stratul arhaic al lim
bii noastre, așa cum 
l-a imaginat, fiind a- 
deseori inadecvat pen
tru expresia artistică 
mai nouă (ne permitem 
un dezacord cu îngri
jitorii ediției, care pre
țuiesc mai mult Odă 
la o urnă grecească a 
Iui Keats în tălmăcirea 
lui Murnu decît a lui

Blaga). Este evident că 
Murnu a putut foarte 
greu să iasă din lim
bajul creat pentru Ili- 
ada și pentru tragicii 
greci. Intenția lui nu 
este mai puțin lăuda
bilă și, oricum, versu
rile sale se consultă cu 
plăcere, sînt pagini de 
aleasă poezie. Valoa
rea întregii sale munci 
constă în faptul că a 
adus în literatura ro
mână vîrsta clasică a 
limbii noastre literare. 
Prin el, limba română 
umple o lacună de pe 
urma căreia s-ar fi re
simțit întreaga noastră 
activitate de mai tîr- 
ziu. Nu există nici o li
teratură mare în lume 
care să nu aibă fixat 
intr-un monument lite
rar vîrsta ei clasică. în 
literatura română a- 
cest stadiu se află în 
traducerile lui George 
Murnu. Deajuns ca să 
afirmăm, împreună cu 
criticii cei mai repu- 
tați, că Murnu este un 
mare poet. Ediția de 
Poeme, apărută recent 
la Editura Minerva, a- 
daugă și versurile ori
ginale, care nu intră 
aici în discuția noastră, 
îngrijitării ediției au 
avut o inițiativă meri
torie prezentînd tra
ducerile lui George 
Murnu însoțite de un 
amplu comentariu al 
tehnicii folosite de în
vățatul român, cu re
ferințe la tentative 
similare în alte limbi 
europene. Precizia co
mentariului, valoarea 
științifică a argumen
tației compensează a- 
numite formulări 
didacticiste și carac
terizări mai pedestre. 
Intr-un cuvînt : o a- 
pariție demnă de in
teres, care sîn- 
tem siguri că depășeș
te circumstanța și că 
aparține istoriei lite
rare la cel mai fru
mos capitol al său.

Aurel DRAGOȘ 
MUNTEANU

comparabilă 
încă două- 
epopei ale 

universale, 
pentru
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Sosirea in Capitală a unei delegații 
de activiști ai P.C.U.S.

Cronica zilei • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Joi la amiază a sosit în Capitală 
o delegație de activiști ai P.C.U.S.. 
condusă de tovarășul I. I. Jemerov, 
prim-adjunct al șefului secției 
construcții a C.C. al P.C.U.S., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

La sosire, pe Aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova

rășii Ion Șt. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului economic, Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei

(Agerpres)

La invitația Uniunii Scriitorilor, 
a sosit în țara noastră scriitorul 
sovietic Oleș Goncear, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.S.S. 
Ucraineană.

în timpul șederii în România, 
oaspetele sovietic se va întîlni cu 
scriitori români și va vizita insti
tuții de cultură.

(Agerpres)

încheierea întîlnirii internaționale de atletism (feminin)

ROMÂNIA —S.U.A.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. D. COREEANA

O nouă unitate muzeistică la lași

CASA 'dOSOFt'eI
vremea

Disputată timp de două zile pe Sta
dionul Republicii din Capitală, întîl- 
nirea internațională de atletism din
tre selecționatele feminine ale Româ
niei și S.U.A. s-a încheiat cu scorul 
de 68—65 puncte în favoarea atlete
lor americane. Din cele 13 probe in
cluse în program oaspetele au cîști- 
gat 7, iar sportivele noastre 6.

Iată învingătoarele probelor zilei a 
doua de concurs : 100 m plat: Iris

Davis (S.U.A.) — li”4/10 ; 100 m gar
duri : Patty Johnson (S.U.A.) —
13”4/10 ; 400 m : Cathy Hammond 
(Ș.U.A.) — 53”l/10 ; 1 500 m : Francie 
Larrieu (S.U.A.) — 4’17”3/10 ; arun
carea suliței : Barbara Friedrich 
(S.U.A.) — 54,00 m ; aruncarea greu
tății ; Ana Sălăgean (România) — 
15,90 m ; ștafeta 4X400 m : S.U.A. — 
3’34’’, România 3’37’’8/10.

Fiecare colțișor de pămînt 
cultivat cu migală...

Casa Dosoftei, cea mai veche clă
dire a lașului, s-a refăcut și a fost 
deschisă ieri ca nou lăcaș muzeistic 
La festivitatea de deschidere au fost 
de față tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R., numeroase personalități 
ale vieții culturale ieșene.

Aici, în Casa Dosoftei s-a organi
zat secția de literatură română veche 
din cadrul Complexului muzeistic 
de istorie a Moldovei. Restauratorii 
importantului monument istoric au 
păstrat zidurile medievale și arhi
tectura specific moldovenească.

Muzeul adăpostește comori de preț 
ale literaturii noastre vechi, incepînd 
cu primele documente scrise pe teri
toriul Moldovei și pînă la începutul 
secolului al XIX-lea. Astfel, alături

de „Cartea românească de învățătu
ră", „Psaltirea în versuri", și de căr
țile scoase în tiparnița lui Dosoftei 
— „Psaltire de-nțeles", „Molitvelnic 
de-nțeles“, „Octoih sau Osmoglas- 
nic", „Viața și petrecerea sfinților", 
sint expuse în vitrinele muzeului și 
alte numeroase manuscrise de mare 
valoare documentară și literară.

în muzeu este, de asemenea, ilu
strată istoriografia Moldovei cu cro
nici, letopisețe, documente ce poartă 
semnăturile marilor cărturari ai vre
mii : Grigore Ureche, Miron Costin, 
Dimitrie Cantemir, Ion Neculce și 
alții.

Noul lăcaș muzeistic, împreună cu 
Palatul culturii și Biserica Trei Ie
rarhi, din imediata apropiere, consti
tuie componente de deosebită impor
tanță ale bogatului tezaur muzeistic 
românesc.

i

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă în toate regiunile. Cerul a 
fost mai mult senin dimineața. După- 
amiază s-au produs unele înnourări în 
regiunea de munte, centrul Munteniei, 
Nordul Moldovei, podișul Transilvaniei 
și Dobrogea, unde au căzut averse izo
late însoțite de frecvente descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la Ocna Șugatag 
și 33 de grade la Viziru. în București : 
Vremea a fost călduroasă, cu cerul mai 
mult senin dimineața. După-amiază 
s-au produs înnourări mai accentuate 
și a plouat slab. Temperatura maximă 
a atins 34 de grade.

Timpul probabil p-entru 8, 9 și 10 au
gust. în țară : Aspectul călduros al 
vremii se va menține și în următoare
le zile. înnourări mai accentuate se 
vor produce în cursul după-amiezelor 
numai în nord-vest și în zona de mun
te, unde vor cădea averse izolate de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Vînt în general slab. Minimele vor fi 
cuprinse între 14 și 22 de grade, iar 
maximele între 25 și 35 de grade. în 
București : Vremea se menține frumoa
să și călduroasă. Temperatura se rrien- 
ține ridicată.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Sprijin acordat României pentru 
înlăturarea urmărilor inundațiilor

Guvernul Uniunii Birmane a do
nat un cec in valoare de 1000 LIRE 
STERLINE pentru ajutorarea zone
lor sinistrate din România.

Crucea Roșie din Danemarca a 
acordat un ajutor în valoare de 
100 000 COROANE DANEZE, con- 
stind din aparatură și instrumente 
medicale.

Din R. F. a Germaniei au fost a- 
nunțate donații din partea unor fir
me și instituții. Firma „Demag" a 
donat 6 compresoare vibratoare pen
tru construcții de străzi, în valoare 
de aproximativ 70 000 MĂRCI ; fir
ma „Rheinstal" a donat 25 000 
MĂRCI, iar firma „Miag" suma de 
10 000 MĂRCI. De asemenea, firma 
„Deckel" a donat 71 electromotoare, 
o mașină de șlefuit interior, 1,3 tone 
oțel profilat și alte materiale diver
se, firma „Hellige" a donat 5 apara
te pentru analiza apei potabile, fir
ma constructoare de mașini „Peter 
Bauer" din Kiiln a donat 2 remorci 
mari pentru camioane de transport, 
iar rma „Unilever" din Hamburg, 
a donat 8,5 tone cutii cu supă con
centrată și 7 tone săpun. In a- 
celași scop — concernul „Tou- 
ristik Union International" din Ha- 
novra a donat 5 000 MĂRCI, iar fir
mele .Kocks" și „Webasto" au donat 
cite 3 000 MĂRCI.

Firma „Asea“-Stockholm a donat 
709 motoare electrice cu puteri va
riind între 0,17 și 60 CP (circa

1 MILION COROANE SUEDEZE). 
Au mai făcut donații următoarele 
firme din Suedia : „Esab" — 5 apa
rate de sudură, cu accesoriile nece
sare ; „Atias-Copco" — 2 motoperfo- 
ratoare, precum și 5 seturi scule ma
nuale, cu accesorii ; „Flygt Pumpar"
— 18 pompe submersibile ; „Pumpex"
— 2 pompe submersibile de evacua
re tip „Pumpex" 2 000 și „Pumpex" 
700.

Asociația de prietenie Marea Bri- 
tanie-Komânia a donat suma de 400 
LIRE STERLINE, iar „London Coo
perative Society Ltd", din Marea Bri
tanic, 150 LIRE STERLINE. Tot din 
Anglia, firma „Bovril" a suplimen
tat donațiile anterioare cu încă 125 
tone de conserve alimentare. De ase
menea, ing. Paul Laptev din Londra 
a donat suma de 500 DOLARI S.U.A., 
iar un grup de cetățeni englezi, de 
origine română, a donat 215 LIRE 
STERLINE.

Au mai făcut donații următoarele 
firme și persoane particulare din 
Austria : Asociația băncilor austrie
ce și a bancherilor din Viena („Ver- 
band der osterreichischen Banken 
und Bankiers") — 100 000 ȘILINGI ; 
firma „Vogel-Stockerau" — 10 pom
pe centrifuge cu o treaptă tip E și V, 
în valoare de circa 60 000 ȘILINGI ; 
„Union Carbide Austria" — 13 000
ȘILINGI. Totodată, inginerul Schus
ter din Ried Im Innkress (Austria) 
a donat un aparat transportabil pen

tru filtrarea și dezinfectarea apei, 
impreună cu mai multe plăci fil
trante și 100 kg lauril-dezinfector ; 
Sachsenheimer — Salzburg și cetă
țeanul austriac Josef Sponreg din 
Wattens au donat cîte 3 000 ȘILINGI.

Firma italiană „O.E.M." din cadrul 
concernului „Fiat", a donat un auto
camion de 3 tone, iar un grup de ce
tățeni italieni, originari din Româ
nia. au donat suma de 170 000 LIRE 
ITALIENE.

Din Japonia au făcut donații fir
mele : „Nisslio Iwai Company" — 
1 000 DOLARI ; „Kehara Shokai Ltd" 
— 1 080 000 YENI ; „Sumitomo Me
tal" - 200 000 YENI ; „Nippon Mi
niature Bering" — 100 000 YENI.

Reverendul Teofil Talpesh, pasto
rul Bisericii baptiste romane din 
Windsor (Canada), a donat suma de 
1 000 DOLARI.

Din partea profesorului dr. Ing. 
R. Eberan-Eberhorst, de la politeh
nica din Viena, participant la Con
ferința internațională de motoare 
cu ardere internă, s-a primit suma de 
40 DE DOLARI S.U.A.

Ansamblul muzical „Sangergruss 
Kummelchor" din Neu-Isenburg Hes
sen. care întreprinde un turneu in 
țara noastră, a prezentat la Sibiu un 
concert in beneficiul zonelor sini
strate.

(Agerpres)

LA SOFIA CONTINUA CAMPIO
NATELE DE TENIS REZERVATE 
AMATORILOR. în turul doi al pro
bei de simplu bărbați jucătorul ro
mân Petre Mărmureanu l-a învins cu 
5—7, 6—6—1 pe maghiarul Varga.

Alte rezultate : Lihaciov (U.R.S.S.)
— Maioh (Italia) 4—6, 8—6. 6—4 ;
Metreveli (U.R.S.S.) — Kurz (Ceho
slovacia) 7—5, 13—11 ; Baranyi (Un
garia) — Mureșan (România) 6—4, 
4—6, 6—2 ; Korotkov (U.R.S.S.) —
Rybarczyk (Polonia) 6—3, 6—3 ; Szo- 
ke (Ungaria) — Pampulov (Bulgaria) 
9—7, 6—1 ; Lejus (U.R.S.S.) — Ma- 
chan (Ungaria) 6—2, 6—2.

La simplu femei Iudith Dibar 
(România) a fost învinsă cu 6—3, 6—1 
de către Borke (Ungaria), iar la du
blu bărbați perechea Mărmureanu— 
Dron s-a calificat în turul doi prin 
neprezentarea cuplului Truchi—Vatri- 
can (Monaco).

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE PENTATLON MODERN
Cel de-al 17-lea campionat mon

dial de pentatlon modern a luat sfîr- 
șit la Warendorf (R.F.G.) cu o dublă 
victorie a sportivilor maghiari. La in
dividual. pe primul loc s-a clasat 
Peter Kelemen (Ungaria) — 5 220 
puncte, urmat de Balczo (Ungaria) — 
5 211 puncte, Oniscenko (U.R.S.S.) — 
5 086 puncte, Balko (Ungaria) — 5 054 
puncte, Bielov (U.R.S.S.) — 4 981 punc
te, Șaparnis (U.R.S.S.) — 4 925 puncte, 
Richard (S.U.A.) — 4 895 puncte,
Frings (R.F.G.) 4 815 puncte, Beck 
(S.U.A.) — 4 806 puncte, Fox (Anglia)
— 4 776 puncte.

Clasamentul pe echipe : 1. Ungaria
— 15 483 puncte ; 2. U.R.S.S. — 14 983 
puncte ; 3. R. F. a Germaniei — 14 314 
puncte ; 4. S.U.A. — 14 140 puncte ; 
5. Franța — 13 590 puncte : 6. Suedia
— 13 446 puncte.

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE TENIS ALE BAVARIEI 
au continuat la Miinchen, programînd 
și primele partide din proba de dublu 
bărbați. Cuplul român Ilie Năstase- 
lon Țiriac a învins cu 6—1, .6—3 pe
rechea Schoder (R.F.G.)-Schoenber- 
ger (Austria). Iugoslavul Pilici în pe
reche cu australianul Davidson au în
trecut cu 6—2. 6—3 cuplul Kuki (Ja- 
ponia)-Warwick (Republica Sud-Afri- 
cană).

Rezultate la proba de simplu băr
bați : Hewitt (R.S.A.)-Kuki (Japonia) 
6—0, 6—1, 6—1 McMillan (R.S.A.)- 
Clifton (Anglia) 7—5, 7—5, 6—1 ; Dent 
(Australia)-Warwick (R.S.A.) 6—4,
6—1, 6—1. Ilie Năstase l-a învins cu 
6—3, 6—0, 6—4 pe vest-germanul H. 
Plotz. într-o altă partidă iugoslavul 
Pilici l-a eliminat cu 6—1, 10—8, 7—5 
pe sud-africanul Maud.

In proba de simplu femei australi- 
anca Kerry Melville a dispus cu 6—0, 
3—6, 6—1 de Nelly Truman (Anglia).

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
CICLISM au început ieri la Leices
ter (Anglia) pe un timp nefavorabil. 
O ploaie torențială a împiedicat des
fășurarea normală a primei probe -r 
cursa de 1 000 m cu start de pe loc. 
întrecerea a fost întreruptă după 
evoluția celui de-al 9-lea concurent, 
cînd timpul cel mai bun (1’09”23/100) 
fusese realizat de pistardul 6ovietic 
Serghei Kravțov.

IN „OPTIMILE" DE FINALA ALE 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA BROOKLINE (Massa- 
chussetts), australianul Roy Emerson 
l-a întrecut cu 6—1, 6—2 pe englezul 
Mark Cox, americanul Arthur Ashe a 
dispus cu 6—3, 6—4 de Ismail el Sha- 
fei (Republica Arabă Unită), iar Ray 
Ruffels (Australia) l-a eliminat cu 
6—1, 4—6, 6—2 pe Andres Gimeno 
(Spania).

Iată și cîteva rezultate din proba 
de dublu masculin : Fillol, Cornejo 
(Chile)-Berthes (Franța), Moore (Re
publica Sud Africană) 6—4, 3—6, 6—3; 
Graebner,' Lutz (S.U.A.)-Drysdale 
(Republica Sud Africană), Taylor 
(Anglia) 6—3, 7—5 ; Laver, Emerson 
(Austrajja)-Kodes (Cehoslovacia), 
Crealy (Australia) 6—3. 6—0.

IN CADRUL UNEI GALE DE BOX 
desfășurate la Madison Square Gar
den. din New York, pugilistul de cu
loare George Foreman (campion o- 
limpic la categoria grea la Ciudad de 
Mexico) l-a învins prin ko tehnic în 
repriza a 3-a pe canadianul George 
Chuvalo. Aceasta este cea de-a 22-a 
victorie consecutivă (și a 19-a înainte 
de limită) obținută de Foreman ca 
profesionist.

Districtul Kanson din 
nord-vestul Coreei de 
Nord. Terenurile ara
bile reprezintă 5 la su
tă din suprafața sa, 
dar și acestea sint slab 
productive. înainte de 
eliberarea tării, plugul 
n-a tras niciodată 
brazdă aici.

Muntenii din Kan
son, mobilizați de par
tidul comuniștilor, pro- 
punîndu-și să valorifi
ce și aceste pămînturi. 
au dus o luptă neobo
sită cu vitregia solului 
și năvala apelor, cu 
propria lor inerție. 
Pantele munților au 
fost terasate, pășunile 
au devenit ogoare în
floritoare. apa rîurilor 
a fost zăgăzuită de di
guri. In cîțiva ani, 
printr-o muncă tenace, 
fiecare gospodărie co
lectivă din acest dis-' 
trict a smuls muntelui 
30—40 ha teren. Prin 
metode agrotehnice a- 
vansate — mai ales 
mecanizare și chimiza
re — repartizarea ju
dicioasă a culturilor și 
folosirea semințelor se
lecționate. țăranii coo
peratori au așezat a- 
gricultura districtului 
pe baze științifice. A- 
nul trecut, de pe fie
care hectar s-au obți
nut, în medie, 4—5 
tone de porumb. Ore
zul. cultivat pe tere
nuri irigate, a atins re
colte care concurează 
pe cele ale plantațiilor 
din cîmpie. în numai 9 
ani, producția de ce
reale a districtului a 
crescut de peste 4 ori.

Succese și mai re
marcabile au fost obți
nute în zootehnie. Ță
ranii au însămînțat pe

locurile golașe plante 
de nutreț și au ame
najat totodată adăpos
turi pentru animale. 
Intr-un. deceniu numă
rul oilor din acest dis
trict a sporit de 10 ori, 
al caprelor — de 4 ori, 
producția de carne a 
crescut de 2,3 ori. A 
sporit substanțial pro
ducția de lapte și deri
vate, de lină și piei.

Cu timpul și prin 
sprijinul acordat de 
stat, în Kanson a înce
put valorificarea resur
selor locale : s-au con
struit fabrici de hirtie, 
mobilă, saci, o fabrică 
textilă, întreprinderi a- 
groalimentare și chiar 
o fabrică de mașini a- 
gricole, creîndu-se ast
fel o puternică indus
trie locală, aptă să sa
tisfacă nu numai pro
priile necesități, ci să 
și livreze produsele sa
le în alte regiuni.

Munții Kansonului 
au căpătat, pe drept 
cuvînt, denumirea de 
„Munți de aur", iar a- 
cest district a devenit 
un model pentru alte 
districte situate în zo
na de munte. (De no
tat că trei sferturi din 
suprafața R.P.D. Co
reene este ocupată de 
munți).

încă în 1962, în Kan
son a avut loc o con
sfătuire cu specialiștii 
din agricultură în ve
derea popularizării ex
perienței dobîndite de 
muntenii de aici. în 
cei 8 ani, care au tre
cut de atunci, pe teri
toriul R.P.D. Coreene 
au apărut numeroase 
„districte Kanson" cu 
cooperative agricole 
înfloritoare, sate în

tregi și-au schimbat 
complet înfățișarea, 
devenind așezări boga
te, dotate cu școli, po
liclinici, magazine, clu
buri, întreprinderi de 
deservire.

Litoralul Mării de 
Vest. în timpul fluxu
lui apa acoperă aici 
zeci de mii de hecta
re... în întinsa împără
ție a deltei fluviului 
Amnok—Kang sint ne
numărate insule risi
pite ici-colo pe oglin
da apei. De cîțiva ani 
aceste terenuri nepro
ductive au fost trezi
te din somnul lor mi
lenar. Drăgi uriașe ri
dică aluviunile, bul
dozere și camioane duc 
pietrișul și-1 așează în 
diguri înalte între os- 
troave. Insulele devin 
ogoare fertile, în timp 
ce zonele cuprinse de 
apă se transformă în 
stufărișuri bogate care 
furnizează materia pri
mă pentru industria 
textilă și a hîrțieh A- 
semenea prefaceri nu 
se limitează doar la 
provincia Pyeung-an 
nord ; ele sint prezen
te în Pyeung-an sud, 
unde lucrările de de
secare sint în plină 
desfășurare, ca și pe 
cele 5 000 hectare din 
jurul insulei Dasa-do.

Valorificarea terenu
rilor sărăturoase, pre
cum și a celor alpine 
face parte dintr-un 
plan amplu de trans
formare a naturii, în 
realizarea căruia s-au 
angajat cu toate capa
citățile oamenii muncii 
din R.P.D. Coreeană.

G. BONDOC

R. P. BULGARIA

„Roșa damascenr - 
mai. valoroasă ca aurul

Partidul și națiunea
(Urmare din pag. I)
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cinema

• Sunetul muzicii : PATRIA —
8 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• Noul angajat : VICTORIA — 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Frații Saroyan : Central — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Dragoste și viteză : REPUBLI
CA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15. STADIONUL DINAMO —
20.15.
• Monștrii : CAPITOL — 9,15 ;
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ciclul : Mari succese de odini
oară : GRADINA CAPITOL — 
20 ; 22.
• Titfany memorandum : SALA 
PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete — 3 362), LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19;
21, GRADINA DOINA — 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
• Străinii : LUMINA — 9—16,15
în continuare ; 18,30; 20,45.
• Program de filme documenta
re românești : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Program pentru copii : DOI
NA — 10.
• Afurisitul de bunic : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Cartouche : CINEMATECA (sa
la Union) : 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21.
• Jandarmul se însoară : FERO
VIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; ..........
20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ;
16 , 18,15 ; 20,30, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
NELE ROMANE — 20,30.
• Petrecerea : EXCELSIOR 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
R1A — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30, FLAMURA — 11 ; 16 ;
20.30,
• Argoman superdiabolicul
GRIVIȚA — 10,30 ; 16 ; 18,15
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; la grădină — 20,30, TO 
MIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,It 
la grădină — 20,15.
• Omul pe care-1 iubesc : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
17.30 ; 19.
• Sub semnul iul Monte Cristo : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină
— 20,15, VOLGA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Freddy și cîntecul preriei : DA
CIA — 8,45—20,30 în 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 
REASCA — 15,30 ; 19, 
16, la grădină — 20.
• Omul care nu poate
UNIREA — 15,30 ; 18.
• Misteriosul X din 
GRADINA UNIREA 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Joc dublu în Serviciul Secret : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 17,45 ;
20.
• Operațiunea Lady Chaplin : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• My fair lady : GIULEȘTI —
15.30 ; 19.
• Prieteni fără grai : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 17,45 ; 20.

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

- 9;
GLO- 
18,15 
18,15
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Deschiderea emisiunii. Volei 
feminin : România — R.D.G. 
Transmisiune directă de la 
Constanța.
Turism-vacanță ’70. 
Desene animate.

18.20 Căminul.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 „1 001 de seri" — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.

i FLO- 
ARTA —

fl acuzat:

Cosmos :
20,30,

20,00 Film artistic : „Prieteni fără 
grai". Un film de aventuri, 
coproducție 
diană.

21,25 Mai aveți o întrebare T
• Există o limită a recordu
rilor ? © Este sportul numai 
un spectacol, o luptă pentru 
doborîrea recordurilor sau și 
un prilej de relaxare și men
ținere a sănătății ? • Vom 
putea depăși recordurile con
siderate azi limită ? ’

22,25 O interpretă îndrăgită a cîn- 
tecului popular românesc : 
Marioara Tănase.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

partidului, și cit de 
plastic, și cit de con
cis, și de demn, și de 
exact : „Atunci, nu-i 
cunoașteți pe români"!

Apele s-au retras în 
matcă, dar bătălia cu 
amintirea lor conti
nuă, tot atit de neîn
duplecată. Și urmările 
vor fi șterse mai cu- 
rlnd decît iși imagi
nau „deznăd^jduiții de 
profesie".

Fiindcâ’poporul duce 
lupta cu urmările ca
lamităților ca in zilele 
cînd s-au revărsat, ne
miloase, puhoaiele : 
ca un singur om.

Iar această solidari
tate națională, neștir
bită. de un aliaj nebi-* 
ruit, impune respect și 
acelora care ne cunosc 
și acelora care nu tie 
cunosc de aproape.

In ultima săptămînă

a primejdiilor m-am 
aflat departe de țară, 
în Franța. Am văzut 
atunci cum ne priveș
te lumea, ce rezonantă 
aut in inimile unor oa
meni simpli două 
nume complementare 
și împletite : ROMA
NIA, CEAUȘESCU.

Unii dintre cei care 
rosteau aceste nume, 
mîndri că le cunosc, 
nu știau acum zece sau 
cincisprezece ani, unde 
se află, pe hartă, țara 
asta, a noastră. Acum 
au aflat. Se află acolo 
unde se află demnita
tea și spiritul de justi
ție. înțelepciunea și 
curajul, devotamentul 
in slujba ideii de pro
gres și de fericire pen
tru fiecare om de aici 
și pentru toți oamenii 
lumii. Se află acolo 
unde poporul, strîns 
unit în jurul partidu
lui. a conducerii sale 
încercate, știe bine ce

are de înfăptuit pen
tru destinul său socia
list. de azi și de mîine.

...Scriu aceste rin- 
duri la o oră înaltă de 
noapte, cînd peste oraș 
a coborît de mult tă
cerea. Dar, sub fereas
tra odăii mele, un 
furnicar omenesc, sub 
reflectoare, muncește 
fără odihnă și fără ră
gaz, înălțind spre ce
ruri un ilustru așeză- 
mînt de cultură. Des
cifrez în munca ace
stor oameni, tăcuți și 
harnici, dirzenia unui 
popor întreg care iși 
clădește intr-un spirit 
de solidaritate unani
mă viitorul. în miji >- 
cui șantierului printre 
macarale uriașe stăpî- 
nite de mîini pricepu
te. o pancartă : „Un an 
de la al zecelea Con
gres al partidului".

Și înțeleg că oame
nii aceștia, care înalță 
ziduri. înalță Istoria.

La cinematograful „Patria" din Capitală 
continuă să ruleze comedia muzicală 

de mare succes

SUNETUL MUZICII

FILM DISTINS CU CINCI PREMII OSCAR SI CU 
TROFEUL CELOR CINCI CONTINENTE

(Urmare din pag. I)

Apreciind rezultatele bune 
obținute, subliniem că ideea 
de calitate trebuie înțelea
să ca un tot unitar ; calita
tea fiind o noțiune integra
lă, iar realizarea unor pro
duse superioare' incompa
tibilă cu respectarea par
țială a indicatorilor. Pen
tru ca un produs să fie bun, 
trebuie să corespundă din 
toate punctele de vedere 
(organo-leptic, grăsime, a- 
ciditate etc.), iar indicatorii 
de calitate să fie respectați 
in totalitate, pe toate faze
le de producție. Existența 
unor cazuri în care s-au 
respectat doar unele carac
teristici atestă faptul că 
încă nu s-au luat o serie 
de măsuri in ceea ce pri
vește depozitarea, răcirea, 
dozarea componentelor con
form rețetei etc. Este ne
cesară o intervenție ener
gică, pe toată filiera fluxu
lui tehnologic, pentru a se 
asigura condițiile necesare 
respectării tuturor indica
torilor calității.

Conștienți fiind că ridi
carea calității produselor 
constituie o îndatorire a fie
cărui salariat, o sarcină 
permanentă1 — ne transmi
te corespondentul „Scînteii", 
C. Ioana — lucrătorii de la 
l.L. Timiș au îmbunătățit 
continuu calitatea pro
duselor fabricii. Mărturia 
cea mai elocventă : toate 
cele 21 de probe analizate 
la această întreprindere de 
către inspectoratul sanitar 
județean corespund stan
dardelor.

La Constanța situația e 
cu totul alta. Analizele de 
laborator, asupra unor pro
be recoltate, mai multe luni 
la rînd. indică perpetuarea 
— cu oarecare diminuare a 
frecvenței — a acelorași si

tuații : smîntînă care iese 
pe poarta fabricii cu 22 la 
sută grăsime în loc de 25, 
lapte bătut cu 1,6 și 1,7 la 
sută, în loc de 2 la sută, 
brinză telemea, existentă in 
depozit și pregătită pentru 
rețeaua comercială, cu 36,7 
la sută grăsime în loc de 
minimun 40 la sută. Men
ționăm că probele au fost 
recoltate din loturi pentru 
care certificatele eliberate 
de compartimentele C.T.C. 
atestau calitatea corespun
zătoare a produselor la toți 
indicatorii ! Avem de-a face,

Nu de mult în Bul
garia s-a încheiat cam
pania de recoltare a 
trandafirilor. După 
cum se știe, planta 
este răspîndită mai 
ales într-o depresi
une străjuită de două 
lanțuri ale Munților 
Balcani, cunoscută 
sub denumirea de „Va
lea trandafirilor". A- 
ceastă întindere de di
mensiuni nu prea mari 
— 94 km lungime și 10 
km lățime — are însă 
o frumusețe și o im
portanță aparte, pe 
care i le conferă în 
special trandafirul ole- 
aginos „Roșa damas- 
cena". înainte de re
coltare, întreaga vale 
pare un covor de bu
chete de flori cultivate 
în rinduri, ca vița de 
vie. Aproximativ 1 000 
de flori cîntăresc un 
kilogram, iar de pe un 
hectar se pot culege 
pînă la 3 milioane de 
flori.

Interesul manifestat 
in această privință 
de statul bulgar este 
determinat de valoarea 
economică pe care o 
prezintă uleiul de tran
dafir pentru economia 
națională. Un exemplu

edificator : 1 kilogram 
de ulei de trandafir 
are o valoare aproape 
echivalentă cu cea a 
două kilograme de aur. 
Bulgaria exportă anual 
zeci de kilograme de 
ulei, folosit în mod 
tradițional în industria 
cosmetică și a parfu- 
murilor. în ultima vre
me au fost descoperite 
și anumite proprietăți 
curative ale uleiului de 
trandafir, ceea ce a 
făcut ca el să fie soli
citat în egală mă
sură de industria far
maceutică. în Valea 
trandafirilor se mai 
cultivă pe însemnate 
suprafețe și alte plante 
valoroase ca lavanda și 
menta folosite, de ase
menea, in industria 
cosmetică.

Lingă Kazanlîk, in 
mijlocul unei mări de 
trandafiri, a fost insta
lat Institutul de cerce
tare științifică în do
meniul producției de 
trandafiri și a plante
lor oleaginoase. Cei 16 
colaboratori științifici 
ai institutului — ne 
relata directorul ace
stuia. Vasil Staikov — 
desfășoară o susținută 
activitate de selecție în

domeniul producției de 
trandafiri. Interesante 
probleme privind se
lecția, agrotehnica și 
ocrotirea plantelor au 
fost rezolvate. Lu
crătorii institutului au 
reușit să creeze o 
nouă specie de tranda
firi oleaginoși, „Pro- 
let", două noi soiuri de 
lavandă — „Kazanlîk" 
și „Karlovo" și unul 
de mentă — „Kli- 
ment-62“. Trandafirul 
„Prolet" s-a dovedit 
foarte rezistent la în
gheț, iar productivita
tea lui este cu aproxi
mativ 80 la sută supe
rioară speciei tradițio
nale.

înainte de a părăsi 
institutul, gazdele 
ne-au făcut cuno
ștință cu „Muzeul 
trandafirului", inaugu
rat recent. Exponatele 
înfățișate acolo dau o 
imagine amplă a evo
luției acestei culturi pe 
meleagurile Bulgariei, 
a realizărilor dobîndite 
în industria uleiului de 
trandafir, a dezvoltării 
producției și exportu
lui de „Rosa damas
cene".

Gh. IEVA

menționate mal înainte in
dică o situație similară : 
răspunderea conducerii în
treprinderii pentru calitatea 
produselor — fixată prin 
articolul 8 al Legii privind 
asigurarea și controlul cali
tății — n-a fost exercitată, 
calitatea fiind lăsată în voia 
soartei.

Am încercat să aflăm da
că conducerea combinatului 
constănțean cunoaște aceste 
aspecte. „Rezultatele nega
tive consemnate în repetate 
rinduri, de către comisia de 
control, organizată de comi

tatele acestor analize. Noi 
am luat toate măsurile pen
tru a bara calea produse
lor necorespunzătoare. Vom 
analiza și, dacă lucrurile 
stau așa, vom lua cele mai 
drastice măsuri împotriva 
celor vinovați". Desigur, 
măsurile drastice se impun, 
dar adoptarea lor cu intîr- 
ziere, ca urmare a poziției 
total de neînțeles a condu
cerii combinatului și a 
fabricii și a neidentifi- 
cării din vreme a cauzelor 
generatoare, constituie o 
deficiență care a permis în-

PRODUSELE LACTATE
în acest caz, cu duble defec
țiuni : 1) lucrătorii din sec
torul producție n-au respec
tat procesul tehnologic și 2) 
deși sint create condiții ma
teriale pentru exercitarea 
unui control competent și 
obiectiv, controlorii tehnici 
de calitate au „scăpat" prin
tre degete produse necores
punzătoare normativelor.

Semnalînd acum — ca și 
în anchetele precedente — 
că în sistemul de control 
există breșe, trebuie să 
menționăm, din nou. că de 
calitate nu răspund numai 
membrii compartimentului 
respectiv, ci toți lucrătorii, 
inclusiv conducătorii com
binatului și fabricii. Rea
mintim că în ancheta pre
cedentă semnalam un caz 
tipie : conducerea I. L. 
București iși declina orice 
răspundere pentru produse
le de calitate slabă ieșite pe 
poarta fabricii. Exemplele

tetul județean de partid, au 
fost aduse la cunoștința di
rectorului general al combi
natului" — ne-a declarat C. 
Popa, inspector în corpul 
de control al președintelui 
consiliului popular jude
țean, N. Calafus, inspector 
șef al inspectoratului co
mercial al județului, și dr. 
M. Ștefănescu de la inspec
toratul zooveterinar. Direc
torul general al combinatu
lui alimentar n-a inițiat 
insă nici un fel de măsuri. 
De ce? Pur și simplu pentru 
că a negat obiectivitatea a- 
nalizelor comisiei și deci e- 
xistența deficiențelor. Așa, 
deci, directorul general al 
combinatului „a declarat" ce 
avea... de spus. Să vedem 
ce ne spune directorul in
dustriei laptelui Constanța, 
tovarășa Maria Nedelcu. 
Domnia sa ne-a spus-o 
„verde" „Nu-mi explic 
nici eu. Mă surprind rezul-

călcarea flagrantă a norma
tivelor în vigoare, a legii 
contractelor economice și a 
Legii privind asigurarea ca
lității produselor.

O situație oarecum simi
lară am întîlnlt și la Su
ceava. „Prin dirijarea neco
respunzătoare a laptelui în 
procesul de producție și ab
sența analizelor prealabile 
de laborator s-a creat, în 
ciuda realizării unor pro
duse lactate de slabă cali
tate — ne relatează cores
pondentul nostru la Sucea
va, I. Manea. Compartimen
tul C.T.C. nu le-a reținut., 
dindu-le cale liberă. Recent, 
laboranta Ol ta Ursache de 
pildă, a acceptat, cu bună 
știință, trimiterea în re
țeaua comercială a unui 
stoc de brinză cu evidente 
semne de alterare. Aseme
nea neajunsuri au o cauză 
comună : slaba organizare a 
muncii în laborator, absen

ța analizei judicioase a pro
duselor, pe fiecare fază, in
cepînd de la intrarea ma
teriei prime, și pînă la ex
pedierea ca produs finit."

Investigațiile noastre în 
cele patru județe au scos 
la iveală fapte care de
monstrează că întreprinde
rile pot fabrica produse 
bune, de calitate superioară. 
Aceasta atestă că prin va
lorificarea atentă a posibi
lităților și rezervelor teh
nice, prin îmbunătățirea 
disciplinei tehnologice și a 
organizării muncii se obțin 
rezultate pe măsura cerin
țelor economiei moderne și 
a consumatorilor. Dimpo- 
potrivă, acolo unde super
ficialitatea, neglijenta sau 
lipsa de răspundere persis
tă, ștacheta calității se men
ține la un nivel scăzut. De 
asemenea, nu este de con
ceput „teoria" jumătăților 
de măsură. Calitatea produ
selor — în speță a lactate
lor — nu poate fi judecată 
parțial : „e bun un produs 
pentru că s-a respectat 
conținutul în grăsime", deși 
el este acidulat, sărat sau 
fad. Atîta timp cit nu vor 
fi respectate toate caracte
risticile, Ia toate produsele, 
problema calității lactatelor 
nu este încă rezolvată. De 
aceea, supunem, din nou, 
atenției producătorilor din 
industria laptelui conclu
ziile anchetei noastre. Este 
necesară intensificarea și 
orientarea unitară a efor
turilor factorilor răspunză
tori pentru ridicarea cali
tății produselor pe toate 
planurile. Iar noi, promitem 
să revenim asupra acestei 
teme importante, atit pen
tru economia națională, cit 
și-pentru aprovizionarea co
respunzătoare a populației.



viața internațională
GENEVA EVENIMENTELE DIN IRLANDA DE NORD

Lucrările Comitetului ORIENTUL APROPIAT
pentru dezarmare

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 6. — Corespondentul A- 

gerpros Horia Liman transmite : în 
ședința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare, șeful delegației române, 
ambasadorul Ion Datcu, a consacrat 
intervenția sa problemelor deceniului 
dezarmării (1970—1980) proclamat la 
cea de-a XXIV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. El a arătat 
că însemnătatea deosebită pe care 
România o atribuie programului de
ceniului derivă din poziția sa fermă 
in favoarea dezarmării generale și, 
înainte de toate, a dezarmării nu
cleare. Guvernul român consideră că 
este imperios necesar să se imprime 
un ritm nou tratativelor dezarmării, 
orientîndu-le asupra problemelor de 
fond, să fie angajate neîntîrziat ne
gocieri intense, de natură să ducă, în 
cel mai scurt timp, la realizarea unor 
măsuri practice de sistare a cursei 
Înarmărilor, a unor pași eficienți în 
direcția dezarmării.

Programul deceniului, a spus am
basadorul Ion Datcu, trebuie să cu
prindă un ansamblu coerent de mă
suri eșalonate în timp și circumscrise 
precis țelului final — dezarmarea ge
nerală. Este important ca deceniul 
să marcheze, chiar de la începutul 
•ău, pași efectivi pe calea reducerii 
ți încetării cunsei înarmărilor, a în
făptuirii dezarmării.

Este timpul ca, procedînd cu toată 
răspunderea, să se pășească pe fă
gașul înfăptuirilor practice, să se 
treacă la negocierea unor acorduri 
trainice și echitabile de dezarmare 
care șă ofere fiecărui popor certitu
dinea păcii și securității sale, garan
ția de nădejde că poate să-și dedice 
toate energiile și resursele muncii 
pașnice și bunăstării, la adăpost de 
pericolul războiului, a celui atomic 
in primul rînd.

Programul deceniului va trebui să 
înscrie dezarmarea generală ca obiec
tiv fundamental, cu componenta sa 
principală, dezarmarea nucleară, pre
cum și o suită de măsuri parțiale, să 
fie corelat cu ansamblul preocupări
lor comunității internaționale pentru 
întărirea păcii și securității în lume, 
cu cel de-al doilea deceniu al Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare. 
Este esențial să se creeze premise 
corespunzătoare pentru asigurarea 
participării la negocierile de dezar
mare a tuturor statelor interesate.

Negocierile de dezarmare și orice 
instrument internațional în acest do
meniu, a spus in continuare repre
zentantul român, trebuie să se afle 
în strictă conformitate cu dreptul 
statelor la independență și suverani
tate națională, la existență de Sine 
stătătoare, fără nici un amestec din 
afară, precum și cu dreptul lor egal 
la pace și securitate în relațiile in
ternaționale.

între măsurile de încetare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare o im
portanță deosebită o prezintă nego
cierea unui tratat de dezarmare ge
nerală, ca obiectiv fundamental ; 
înghețarea și reducerea bugetelor 
militare ale tuturor statelor ; acor
darea unor garanții ferme de secu
ritate statelor neposesoare de arme 
nucleare; asumarea, printr-un instru
ment internațional cu forță obligato
rie și. vocație universală, a unor 
angajamente ferme de nerecurgere 
la forță sau la amenințarea cu folo
sirea forței și neamestec, sub nici o 
formă și nici o împrejurare, în 
treburile interne ale altor state, in
terzicerea efectuării de manevre 
militare pe teritoriul altor state, in
terzicerea creării de noi baze mili
tare și amplasării de noi arme nu
cleare pe teritorii străine, măsuri de 
lichidare a bazelor militare pe teri
toriile altor state 
pelor în limitele 
male ; măsuri 
blocurilor militare

mare nucleară ca interzicerea expe
riențelor subterane cu asemenea 
arme ; interzicerea folosirii armelor 
nucleare ; încetarea fabricării de 
arme nucleare, inclusiv a producției 
de materiale fisionabile speciale des
tinate scopurilor militare și transfe
rarea stocurilor de asemenea mate
riale spre utilizări pașnice ; reduce
rea și, în ultimă instanță, lichidarea 
arsenalelor nucleare și a mijloacelor 
de transportare a lor la țintă ; scoa
terea în afara legii și distrugerea ce
lorlalte arme de nimicire în masă ; 
reducerea armamentelor convenționa
le și a efectivelor forțelor armate ; 
măsuri eficace de dezarmare și secu
ritate pe plan regional, îndeosebi 
crearea de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii, însoțite de 
garanții ferme de securitate.

în încheiere, șeful delegației ro
mâne a relevat datoria Comitetului 
pentru dezarmare ca, prin eforturile 
tuturor membrilor săi, să alcătuiască 
programul deceniului solicitat de 
Adunarea Generală a O.N.U* pentru 
a-1 supune spre dezbatere și defini
tivare celei de-a XXV-a sesiuni a 
acesteia.

După cuvîntarea reprezentantului 
român, delegații Iugoslaviei, Cana
dei, Cehoslovaciei și Japoniei au pre
zentat Comitetului cîte un document 
de lucru privind eventuala interzi
cere a producției și utilizării arme
lor chimice și bacteriologice.

• încheierea conferinței ministeriale de la Tripoli • Reu
niunea reprezentanților la O.N.U. ai celor patru mari pu
teri • Oferta Norvegiei de a pune la dispoziția Națiunilor 

Unite observatori și forțe de menținere a păcii

TRIPOLI 6 (Agerpres). — Joi s-au 
încheiat la Tripoli lucrările conferin
ței miniștrilor apărării și afacerilor 
externe din Libia, Republica Arabă 
Unită, Iordania, Sudan și Siria. La 
conferință nu au participat reprezen
tanții Algeriei și Irakului.

Ministrul de externe al Iordaniei, 
Anton Attallah, a declarat ziariștilor 
că comunicatul final al conferinței 
urmează să fie dat publicității ulte
rior și a precizat că dezbaterile mi
niștrilor de externe și ai apărării din 
cele cinci țări\ arabe nu s-au referit 
la inițiativa americană de pace, deoa
rece această chestiune nu a fost in
clusă pe ordinea de zi. Atit ministrul 
de externe iordanian, cît și purtăto
rul de cuvînt al delegației egiptene, 
în declarațiile făcute ziariștilor după 
conferință, și-au exprimat sprijinul 
față de reluarea misiunii de mediere 
a reprezentantului secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring.

NEW YORK. — La New York a 
avut loc ieri cea de-a 40-a reuniune 
a reprezentanților la O.N.U. 
Franței, Marii Britanii, S.U.A.

ai
___ _______ _ ______ , __  . și
U.R.S.S. în problema crizei din O- 
rientul Apropiat. într-un comunicat 
prezentat presei la sfîrșitul convor
birilor de ambasadorul american, 
Charles Yost, se relevă, printre al
tele, că 
discutat 
ciind că 
de către 
sale". în 
Națiunile 
cretarul general U Thant va anunța 
reactivarea misiunii diplomatului 
suedez în cursul următoarelor zile.

cei patru ambasadori „au 
ultimele evenimente, apre- 
ele sînt favorabile reluării 
Gunnar Jarring a misiunii 
cercurile diplomatice de la 
Unite se apreciază că se-

OSLO. — Norvegia este gata să 
pună la dispoziția Națiunilor Unite 
observatori și forțe de menținere a 
păcii în Orientul Apropiat, dacă ță
rile direct interesate aprobă 
menea măsură, a anunțat un 
tor de cuvînt al Ministerului 
rilor Externe al Norvegiei.

o ase- 
purtă- 
Aface-

agențiile de presă transmit
Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a adresat o 
scrisoare 
membre
Unite, în care le invită să partici
pe la cea de-a 4-a conferință inter
națională asupra folosirii pașnice a 
energiei atomice, programată să aibă 
loc la Geneva între 6 și 11 septem
brie 1971, s-a anunțat la sediul Agen
ției international? pentru 
atomică de lq Viena.

tuturor țărilor 
ale Națiunilor

energia

Heinz Kuhn și-a încheiat 
vizita în Polonia. Heinz Kahn- 
primul ministru al guvernului lan
dului Renania de nord-Westfalia, 
și-a încheiat miercuri vizita în Polo
nia, informează agenția P.A.P. In ul
tima zi a șederii sale, Heinz Kiihn a 
făcut o vizită lui Tadeusz Markowski, 
ministru ad-interim al industriei 
grele. Aceeași agenție relatează că 
Marian Dmochowski, ministru ad
junct al comerțului exterior al R.P. 
Polone, l-a primit pe Hermann 
Hocherl, deputat în Bundestagul 
vest-german din partea partidului de 
opoziție Uniunea Creștin-Socială, 
care se află în vizită în Polonia.

■

și retragerea tru- 
frontierelor națio- 
de lichidare a 
; măsuri de dezar-

Ciocniri violente între 
populația de culoare și po
liție s-au produs ieri în orașul a- 
merican Lima, statul Ohio. Tulbură
rile au fost declanșate de împușca
rea de către un membru al gărzii na
ționale a unei femei de culoare. Pri- 

a 
a 
a

mărul orașului. Christian Morris, 
instituit restricții de circulație și 
interzis vinzarea armelor de foc și 
benzinei.

Ravagiile uraganului „ Celia

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
Diallo Telli, a părăsit miercuri Cairo, 
cu destinația Khartum, după o vizită 
de două zile în Republica Arabă Uni
tă. în capitala R.A.U., Diallo Telli a 
asistat la mai multe reuniuni ale șe
filor misiunilor diplomatice din țările 
africane acreditați la Cairo, în cursul 
cărora au fost abordate probleme pri
vind pregătirea conferinței africane 
la nivel înalt, programată la Addis 
Abeba la 23 septembrie a.c., precum 
și actuala evoluție a situației de pe 
continentul negru.

La încheierea reuniunii 
de la Nairobi a miniștrilor de 
externe ai Kenyei, Tanzaniei, Ugan- 
dei și Zambiei. a fost dat publicității 
un comunicat care anunță adoptarea 
in unanimitate a unei „strategii co
mune" țn ce privește livrările de arme 
către Republica Sud-Africană. Mi
niștrii de externe au adresat șefilor 
celor patru state mai multe recoman
dări privind adoptarea unor măsuri 
comune în legătură cu această pro
blemă, adaugă comunicatul.

Un decret care reglemen
tează aplicarea legii națio
nalizării minelor, stabilind 
procedee de recuperare de către stat 
a zăcămintelor ce vor rămîne neex
ploatate 
mulgat 
Legea 
tuturor
fost aprobată de Congresul Național 
la sfîrșitul anului trecut, iar decretul 
reglementează doar forma de apli
care a ei.

timp de doi ani, a fost pro- 
de guvernul columbian, 

preconizează naționalizarea 
bogățiilor subsolului. Ea a

Guvernul somalez a ho- 
tărît să elibereze nava a- 
mericană „Midnight Sun" 
și echipajul acesteia, a anunțat 
miercuri Departamentul de Stat al 
S.U.A. Nava și echipajul fuseseră re
ținute de autoritățile somaleze la 25 
iunie sub acuzația de spionaj în apele 
teritoriale ale Somaliei.

Japonia a reușit să lan
seze prima rachetă meteo
rologică. Rache'*a lansată miercuri 
de la centrul din Ofunato (nord-estul 
Japoniei) s-a ridicat pină la o alti
tudine de 50,5 km în 100 de secunde. 
După atingerea acestei înălțimi, sonda 
meteorologică a fost parașutată spre 
sol. în tinjpul coborîrii au fost efec
tuate măsurători ale temperaturii 
straturilor de aer, direcției și vitezei 
curenților etc. în urma succesului în
registrat miercuri, autoritățile japo
neze au anunțat intenția de a lansa 
asemenea rachete în fiecare săptă- 
mînă.
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WASHINGTON 6. — 
Corespondentul Ager
pres C. Alexandroaie 
transmite : Uraganul
Celia, care după ce a 
traversat Marea Carai
bilor s-a abătut luni și 
marți asupra unei por
țiuni a coastei de sud a 
Statelor Unite, a provo
cat 32 de victime ome
nești și pagube ma
teriale in valoare de 
sute de milioane de do
lari. Statul Texas a fost 
tel mai puternic lovit 
de uragan, care se de
plasa cu o viteză de 200 
km pe oră. Cel puțin 12 
localități au fost distru
se total sau parțial. Pre-

ședințele Nixon a de
clarat această regiune 
„zonă de dezastru", alo- 
cind fonduri pentru aju
torarea sinistraților, re
pararea arterelor de co
municație etc. Toate lo
calitățile peste care și-a 
făcut drum uraganul au 
rămas fără curent elec
tric, gaze, linii telegra
fice și telefonice, apă și 
alimente. Străzile au 
dispărut complet sub 
dărimăturile caselor. 
Copacii au fost scoși din 
rădăcini, iar stilpii fire
lor electrice și de co
municații au fost rupți

și proiectați la sute de 
metri depărtare. In ra
dele porturilor din Gol- 
iul Mexic, absolut toate 
ambarcațiunile și vasele 
mici au fost distruse sau 
grav avariate. Altele au 
fost scufundate. Sute de 
autoturisme parcate pe 
străzi au fost rostogoli
te și minate de furia 
uraganului in apele gol
fului sau în șanțurile 
șoselelor. Culturile au 
fost total sau grav com
promise. Ghemotoace 
albe de bumbac pot fi 
văzute la 100 km de
părtare de plantațiile 
din care au fost smulse.

Guvernul Uruguayan re
fuză să negocieze cu răpi
torii. Organizația ilegală „Tupa- 
maros" a adresat guvernului Uru
guayan un ultimatum prin care cere 
punerea In libertate a tuturor deți- 
nuților politici din țară pînă vineri la 
miezul nopții (ora locală) în schimbul 
eliberării celor doi diplomați răpiți 
săptămînă trecută. Joi 
președintele Uruguayului, 
checo Areco, a convocat 
pentru a discuta situația
lumina ultimatumului prezentat de 
răpitori. Ulterior, secretarul de pre
să al Președinției republicii, Hector 
Georgi, a anunțat că guvernul a ho- 
tărît în unanimitate să refuze orice 
formă de negociere cu organizația 
„Tupamaros" pentru îndeplinirea 
condițiilor puse de aceasta în schim
bul eliberării diplomaților răpiți.

dimineața, 
Jorge Pa- 

guvernul 
creată în

k!

• ȚĂRILE NORDICE 
Șl PIAȚA COMUNĂ

Primii miniștri ai celor cinci 
țări nordice (Finlanda, Suedia, 
Norvegia, Danemarca și Islan
da) s-au întrunit ieri în locali
tatea norvegiană Trondheim, 
pentru a examina perspectiva 
relațiilor cu Piața comună, a- 
nunță agenția France Presse. 
Potrivit presei daneze, primul 
ministru al Danemarcei. Hilmar 
Baunsgaard, va încerca la actua
la reuniune, să mențină pe li
nia de plutire așa-numitul 
„Plan Nordek", care preconizea
ză o cooperare mai strînsă între 
„cei cinci". Ziarele din Copen
haga, precizează France Presse, 
afirmă că Baunsgaard va face 
tot ce-i posibil pentru a salva

cele mai importante elemente 
ale planului amintit, cu toate 
că Norvegia și Danemarca și-au 
depus în mod oficial candida
tura la Piața Comună. .

Finlanda, după cum se știe, 
a hotărît să rămînă în afara 
Comunității Economice Europe
ne (C.E.E.), și această poziție a 
fost reconfirmată miercuri de 
președintele Urho Kekkonen, 
într-un interviu acordat televi
ziunii, Kekkonen a declarat că 
„Finlanda nu are intenția să de
vină membru cu drepturi depli
ne sau membru asociat al Pie
ței comune".

Adăugind la toate aceste ele
mente și faptul că poziția Sue
diei față de Piața comună n-a 
fost clarificată, observatorii po
litici din Oslo notează că șan
sele de a se ajunge la un acord 
la actuala reuniune sînt foarte 
reduse.

BELFAST 6 (Agerpres). — în Ir
landa de nord se constată o oarecare 
atenuare a încordării. Pentru prima 
oară de la declanșarea în urmă cu 
o săptămînă a actualelor tulburări, 
Belfastul a petrecut o noapte ceva 
mai iiniștită. în schimb, în alte lo
calități tulburările persistă. La Lon
donderry, trupele britanice au inter
venit din nou în noaptea de miercuri 
spre joi, pentru a dispersa un grup 
de tineri catolici adunați în districtul 
Bogside, unde, după cum a declarat 
un purtător de cuvînt al armatei, „au 
fost operate citeva arestări". La 
Coalisland, localitate situată la 48 km 
vest de Belfast, în fața comisariatu
lui local de poliție a fost organizată 
o demonstrație de protest împotriva 
întemnițării unora dintre demon
stranți.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
anunță că trei parlamentari nord- 
irlandezi, membri ai Partidului unio
nist, au semnat o rezoluție prin care 
cer demisia primului ministru James 
Chichester-Clark. Rezoluția cere, de 
asemenea, demisia tuturor membri
lor parlamentului, care au susținut 
„politica neinspirată" a guvernului 
din cursul anului trecut.

1

Conferința cvadripartită
V

în problema vietnameză
PARIS 6 (Agerpres). — Joi s-a 

desfășurat la Paris cea de-a 78-a 
ședință a Conferinței cvadripartite 
în problema vietnameză. Pentru pri
ma oară, delegația americană a fost 
condusă de noul ei șef, ambasadorul 
David Brucqk Acesta a declarat 
ziariștilor că prezența sa „nu des
chide o nouă fază" a tratativelor. 
După cum se știe, acestea se află în 
impas de vreme îndelungată, ca ur
mare a poziției pe care se situează 
guvernul de la Washington. In ca
drul ședinței el a făcut un istoric al 
convorbirilor fără să abordeze proble
mele de fond ale conferinței. Delega
tul Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Minh Vy, a subliniat că Sta
tele Unite trebuie să pună capăt ne
condiționat războiului lor din Vietnam 
și să accepte reglementarea pașnică a 
problemei vietnameze. Dacă S.U.A. 
persistă în prelungirea și extinderea 
războiului în Indochina, a spus vor
bitorul, popoarele din această re
giune sînt hotărîte să lupte cu 
toată fermitatea împotriva agresoru
lui, pentru apărarea independenței, 
libertății și păcii. La rîndul său, 
delegatul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Van Tien, a expri
mat părerea că pacea în Vietnamul 
de sud poate fi realizată numai dacă 
Statele Unite își retrag necondiționat 
trupele. Totodată, el s-a pronunțat 
din nou în favoarea formării unui 
guvern de coaliție, „reprezentînd 
toate forțele politice care se pronun
ță pentru independență, pace și neu
tralitate".

Poporul Republicii Coasta de Fildeș sărbătorește astăzi împlinirea 
a 10 ani de la proclamarea independenței. în deceniul care a tre
cut poporul acestei țări a depus însemnate eforturi pentru dezvol
tarea țării. Producția industrială cunoaște unul din cele mai înalte 
ritmuri de creștere de pe continentul african. între Republica So
cialistă România și Republica Coasta de Fildeș s-au stabilit relații 
diplomatice și se dezvoltă legături prietenești. Cu prilejul sărbăto
rii naționale, poporul român urează poporului Coastei de Fildeș noi 
succese în lupta sa pentru consolidarea independenței, pentru pros
peritate și pace. în fotografie : vedere din capitala țării, Abidjan

AGENDĂ ECONOMICĂ
• POLITICA 

DE „ÎNGHEȚARE" A SA
LARIILOR CREEAZĂ DIFI
CULTĂȚI CABINETULUI 

BRITANIC
Ministrul britanic pentru pro

blemele forței de muncă și pro
ductivității, Robert Carr, a re
unit miercuri pe miniștrii de 
care depind întreprinderile na
ționalizate și serviciile publice, 
pentru a examina eventualitatea 
declanșării unor greve în dife
rite sectoare ale economiei țării, 
după perioada concediilor de 
vară. In sectorul public, in spe

cial, cîteva milioane de funcțio
nari și muncitori reclamă o spo
rire a salariilor în concordanță 
cu creșterea costului'vieții. După 
cum s-a anunțat la Londra, gu
vernul intenționează să elabo
reze o „strategie" pentru trata
tivele cu sindicatele, care să se 
bazeze pe politica de „îngheța
re" a salariilor.

în cercurile observatorilor din 
capitala britanică se consideră 
că sarcina guvernului conserva
tor nu este deloc ușoară, întru- 
cît în baza acestei politici di
ferența dintre veniturile munci
torilor din întreprinderile publi
ce și ale acelora din sectorul 
particular s-a mărit substanțial. 
De asemene#» intențiile guver

nului de a îngrădi dreptul de 
grevă se lovesc de o puternică 
opoziție din partea sindicatelor.

• S.U.A. PREOCUPATE 
DE STIMULAREA 
EXPORTURILOR

Comisia pentru căi și mijloa
ce a Camerei Reprezentanților 
a aprobat proiectul de lege pro
pus de Administrație privind 
impulsionarea exporturilor prin 
scutirea de impozite a firmelor 
americane care activează în 
acest domeniu, indiferent dacă 
au sediul pe teritoriul S.U.A. 
sau în străinătate. Potrivit Ad

HIROȘIMA

Moment de reculegere in memoria victimelor 
primului bombardament atomic

HIROȘIMA 6 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii, la 6 august, a 25 
de ani de la lansarea primei bombe 
atomice, în Parcul Păcii din Hiro- 
șima a avut loc joi un mare miting 
la care au luat parte aproximativ 
30 000 de persoane.

La ora 8 și 15 minute a.m. 
(miercuri — 23h 15* GMT), mulțimea 
adunată în Parcul Păcii a păstrat un 
moment de reculegere în amintirea 
celor 200 000 de victime ale bombar
damentului atomic, care a avut loc 
exact la acea oră. în urmă cu 25 de 
ani. Cu acest prilej, primarul ora
șului, Setsuo Yamada, a dezvelit o 
placă cu numele altor victime, recent 
identificate, ale dezastrului de la 
6 august 1945, fixată pe monumentul

ridicat în amintirea acestora în par
cul central al orașului. El a dat apoi 
citire unui apel pentru interzicerea 
folosirii armelor nucleare și instau
rarea păcii în întreaga lț we. Cu 
același prilej, a fost pre ctat un 
film documentar realizau imediat 
după bombardament. Imaginile de 
coșmar ale dezastrului, re|Trezentînd 
ruinele fumegînde ale oraș 'ui, mii 
și mii de cadavre carbonizate, i-au 
cutremurat pe cei prezenți, printre 
care se aflau și unii supraviețuitori 
ai infernului declanșat acum un sfert 
de secol de explozia primei bombe 
atomice.

In fotografie : aspect din timpul 
mitingului de la Hiroșima.

ITALIA

Pe marginea „schiței-program“
a viitorului guvern

Prin acceptarea de către partidele 
democrat-creștin, socialist, socialist- 
unitar și republican a documentu
lui programatic elaborat de premie
rul desemnat, Emilio Colombo, criza 
de guvern din Italia este virtual 
încheiată. întreaga atenție se con
centrează acum spre îndeplinirea 
unor prevederi de ordin constituțio
nal, pentru a se ajunge cît mai 
rapid la instalarea oficială a viito
rului cabinet. în general, se prevede 
că guvernul Colombo — al cincilea 
din actuala legis
latură parlamen
tară — va începe 
să funcționeze 
înainte de 15 au
gust, data tradi
ționalei vacanțe.

încă sub impre
sia „suspens“-ului 
provocat de pre
lungirea neaștep
tată a dezbateri
lor Direcțiunii 
Partidului socia
list unitar (șapte 
ore), care a. spus 
ultimul „da“ do
cumentului - pro
gram al lui Co
lombo, observato
rii politici caută 
să descifreze orientările de bază 
din acest document, care definesc 
activitatea viitorului guvern. Al
cătuită din patru capitole, „schița- 
program" a viitorului guvern sin
tetizează, în prima sa parte, ca
drul politic general, se pronunță pen
tru continuitatea politicii cvadripar
tite. Se afirmă, totodată, „autono
mia majorității" guvernamentale față 
de minoritate (opoziția din parla
ment), scoțîndu-se în evidență nece
sitatea „stabilității și eficienței" gu
vernului.

Cea de-a doua parte a „schiței- 
program" cuprinde un ansamblu de 
măsuri și propuneri pentru „relan
sarea" economiei țării care — cum 
afirmă documentul — „prezintă pro
bleme grave și impune responsabi
lități grave". Capitolul trei, intitulat 
„reforme", precizează că sînt necesa
re angajamente precise în domeniul 
construcției de locuințe, asistenței 
medicale și transporturilor. în acest 
scop guvernul își propune „să solici
te contribuția și colaborarea organi
zațiilor sindicale" și să continue dia
logul cu acestea. Politica economică 
preconizată de către viitorul guvern 
este astfel oglindită de către ziarul 
„II Messaggero" : „Este un program

La Roma a fost dată publici
tății joi seara lista noului gu
vern. în aceeași seară noul ca
binet a depus jurămîntul la Pa
latul Quirinale. Principalele por
tofolii au fost repartizate astfel : 
Președinte al Consiliului de 
Miniștri — Emilio Colombo ; 
vice-președinte — Francesco de 
Martino ; ministrul afacerilor 
externe — Aldo Moro ; minis
tru de interne — Franco Res- 
tivo ; ministru al apărării — 
Mario Tanassi ; ministru al jus
tiției — Oronzo Reale ; ministru 
al industriei și comerțului — 
Silvio Gava.

ministrației, proiectul de lege va 
aduce creșteri anuale ale expor
turilor de ordinul a 1 miliard de 
dolari. Documentul, împreună 
cu legislația privind contingen
tarea tfnporturilor, aflată de a- 
semenea în dezbaterea comisiei, 
va fi înaintat spre aprobare Ca
merei Reprezentanților la în
ceputul săptămînii viitoare. 
Ambele proiecte de legi sînt de 
natură să intensifice protestele 
unor țări occidentale, care apre
ciază drept inadmisibilă schim
barea condițiilor de competiti
vitate prin asemenea măsuri.

® STATUL VENEZUE- 
LEAN ÎȘI SPOREȘTE 

PARTICIPAREA ÎN CO
MERȚUL CU PETROL
Congresul venezuelean a apro

bat miercuri bazele unui con

de „austeritate" ce presupune mane
vre elastice și coordonate în privința 
creditului și, mai ales, o reală și in
cisivă politică de planificare". Ulti
mul capitol — „politica externă" — 
solicită solidaritatea celor pptru par
tide de centru-stînga pen' > o mai 
mare eficacitate și continuic ' j po
liticii externe tradiționale a S taliei.

Considerat abil și concis, programul 
redactat de Colombo nu sai'dEace în
să pe deplin nici una dintre .compo
nentele coaliției de centru-stînga, în 

sînul căreia a tre
zit nu puține cri
tici și rezerve.

Cu toate aces
tea, apreciază u- 
nii observatori, 
formarea guver
nului Colombo 
face să eșueze în
cercarea de a de
plasa spre dreap
ta „axa politică a 
țării", respinge 
încă o dată ideea 
dizolvării parla
mentului și orga
nizării de alegeri 
anticipate.

Desigur, nu poa
te fi trecut cu ve
derea faptul că 
numeroase contra

dicții continuă să acționeze în ca
drul coaliției cvadripartite de cen
tru-stînga, în pofida compromisu
lui la care s-a ajuns. „Realită
țile țării — a declarat De Mar
tino, secretarul Partidului so
cialist — ar cere o politică mai avan
sată și acele reforme mai profunde 
care constituie și obiectivul mișcării 
muncitorilor... Propunerile lui Colom
bo nu pot șterge și anula diferențe și 
contradicții specifice naturii partide
lor chemate să formeze guvernul cva- 
dripartit". Tocmai de aceea — men
ționează observatorii politici —* nu 
trebuie să se ajungă la concluzia pri
pită că soluția adoptată, care pune 
capăt crizei de guvern, ar rezolva și 
criza în care se află însăși coaliția de 
centru-stînga. „Solidaritatea forțată" 
care stă la baza colaborării cvadri
partite, aruncă astfel o umbră asupra 
stabilității și eficienței coaliției gu
vernamentale reanimate de către Co
lombo — apreciază ziarul „Unită". 
Soluția unui nou guvern cvadripartit 
se prezintă inconsistentă și provizo
rie, fiind minată din chiar interiorul 
ei. Guvernul Colombo, care cuprinde 
reprezentanți ai „partidului crizei", 
se naște sub semnul compromisului 
precar.

N. PU1CEA 
Roma

tract care va permite guvernu
lui să negocieze cu companiile 
petroliere drepturile de exploa
tare în 5 zone din jurul lacului 
Maracaibo.

Noile modalități de negociere 
vor favoriza creșterea conside
rabilă a beneficiilor și partici
pării statului venezuelean în 
comerțul cu petrol. într-adevăr, 
în anumite condiții, beneficiile 
acestuia vor trece de 65—85 la 
sută și. prin intermediul „Cor
porației venezuelene a petrolu
lui", statul va participa activ la 
toate fazele explorării, exploa
tării și comercializării petrolu
lui.

De la abolirea, în 1960. a sis
temului concesiunilor, este pen
tru prima dată cind Venezuela 
concesionează drepturi de ex-« 
ploatare a unor zăcăminte pe
trolifere.
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