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Ay obținut un spor de 
pr< ?jcție de peste 200 mi
lioane lei în primele 7 lunl al® 
anului, întreprinderile industriale din 
județul Brăila. Planul producției glo- 

' bale a fost realizat în proporție de 
102,8 la sută, iar cel al producției 
marfă vîndută și încasată — în pro
porție de 103 la sută. Folosirea mai 
bună a materiilor prime și a mate
rialelor a contribuit la obținerea de 
beneficii peste plan în valoare de 31 
milioane lei, reducîndu-se, în același 
timp, cheltuielile la mia de lei pro- 
ducție-marfă. De asemenea, planul la 
export a fost depășit cu peste 37 mi
lioane lei.

Rezultate remarcabile au 
Obținut întreprinderile In
dustriale din județul Arad. In pri
mele șapte luni ale anului, planul 
producției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 101,2 la sută (cu o depă
șire de 38,7 milioane lei), iar cel al 
producției marfă cu 101,2 la sută (cu 
o depășire de 35,8 milioane lei). S-au 
produs peste plan importante canti
tăți de produse, realizîndu-se 70 la 
sută din angajamentul anual la pro
ducția globală.

ȘI-ou îndeplinit angaja
mentele anuale numeroase “ni- 
tăți economice din județul Vrancea, 
priatrS care : combinatul pentru ex- 
plr.s .area și industrializarea lemnului, 
fabrtca de confecții, întreprinderea 
de industrie locală. Au fost livrate 
peste plan 5 800 tone lemn de foc, 
940 m'c bușteni stejar, 550 mc che
restea, confecții în valoare de peste 
13 milioane lei și alte produse.

Economiei naționale i-au 
fost livrate suplimentar de 
colectivele întreprinderilor industriale 
din județul Bihor: 12 000 tone cărbune, 
aproape 2 400 tone alumină calcinată, 
168 000 mp țesături din bumbac, pre
cum și alte produse. In primele 7 luni 
din acest an, valoarea producției glo
bale realizate peste plan este de w 
peste 80 milioane lei. «r\z\/x/x/x/‘x/x/v*
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Flacăra
simbolică
a Piteștiului

dea- 
avea 
alta, 
ora-

Dacă te urci pe 
iul Piteștiului vei 
de-o parte și de 
la picioarele tale, 
șui : stai ca pe o șa și
te minunezi, cum o 
mare de lumini se stin
ge ușor lăsînd soațele 
să cadă în oraș peste 
case și străzi, peste ne
prețuita sa armonie. 
Și ce poate fi mai fas
cinant decit trepidația 
orașului ? Și ce poate 
fi mai frumos decît vi
brația miilor de inimi? 
Și ce poate fi mai fru
mos decît Orașul. Noi 
îl vedem — el există.

Pitești, o rostire ca 
a unui tezaur ! Mă voi 
explica: un tezaur des
coperit peste noapte, 
cam așa cum ar fi 
cloșca cu puii de aur, 
cam așa cum ar fi ce
rul cu milioanele sale 
de stele cînd îl desco
peră cu adevărat 
copil cînd începe 
știe ce este cerul.

Mă gindesc că

văzut acum cincispre
zece ani, acum zece 
ani tirgul Piteștilor, 
din tren sau aievea. 
Prin ce era faimos o- 
rașul ? Prin parcul său 
Trivale, prin t.renule- 
țul pentru copiii din 
zăvoi și prin vestiți!

reportaj de 
Dumitru M. ION

lui păuni. încolo, .prin 
„strada lui mare", loc 
de promenadă pe înse
rate. Și pentru uzinele 
Colibași. Atit... Era un 
tîrg în care intrau că
ruțele pe toate părțile, 
un tîrg muntenesc un
de veneau țăranii cu 
produsele lor, le așezau 
pe tarabe și strigau ; 
parcă văd 
splendide și grămezile 
amețitoare de pepeni.

piața înconjurată din 
loc în loc de afișe care 
anunțau „dejugatul o- 
prit".

Și dintr-o dată am 
intrat într-un joc ame
țitor de linii și cifre, 
de siluete și intîmplări 
fericite : azi Piteștlul 
numără împreună cu 
cele cinci comune sub
urbane peste 106 000 
locuitori. Orașul a par
curs, îmi place să a- 
firm, un salt cosmic. 
Care erau „piesele" de 
recomandare ale ora
șului de ieri și care 
fapte au înălțat dintr-o 
dată acest tîrg prin ca
re cîndva trecuse Cu
za ?

Unitățile industriale 
încăpeau, pînă mai ieri, 
la o numărătoare exac
tă pe degetele unei 
mîini. Azi. unitățile in
dustriale ale munici
piului Pitești, al căror

Omniprezenta
șantierului

Privind realitățile care ne înconjoară din unghiul 
șantierelor de construcție, s-ar putea scrie o intere
santă istorie a dezvoltării țării noastre in ultimul pă
trar de veac. Ar fi o istorie a imensului efort de in
dustrializare, de modernizare a orașelor și a satelor, de 
civilizare. Șantierele — sutele, miile de șantiere ale 
țării — au mobilizat zeci și sute de mii de oameni, au 
determinat cerințe de pregătire tehnică superioară,_ un 
ritm de lucru entuziast : de la Salva-Vișeu, intrată in 
legenda anilor reconstrucției, la Porțile de Fier ; de la 
școlile modeste, ridicate pe locul celor distruse de 
război, la noua clădire a Politehnicii din București; 
de la primele blocuri muncitorești, la cartierul Titan, 
sau la atitea alte cartiere și orașe apărute pe hartă. 
Șantierele au fost totdeauna și pretutindeni o școală. 
Entuziasmul a fost dublat de experiență. Cei care acum

PICĂTURA DE CERNEALA
douăzeci de ani făceau cunoștință cu șantierele sînt 
astăzi oameni instruiți, cei mai mulți dintre ei dobin- 
dind o inaltă calificare tehnică. Sub îndrumarea lor, 
de-a lungul anilor s-au format noi generații de mun
citori și tehnicieni de nădejde, nu mai puțin entuziaști 
decît înaintașii.

Ne-am obișnuit să facem referiri doar la marile șan
tiere și uzine, care stirnesc un interes unanim. Dar 
presa aduce zilnic vești despre nenumărate alte con
strucții, în care este angajată o mare forță de muncă. 
Se refac sate și orașe, se ridică fabrici, școli, combinate 
ale industriei alimentare. Acest freamăt constructiv 
determină o schimbare a locurilor, o întinerire a lor, 
și-n același timp, o schimbare a oamenilor. Am privit, 
de curînd, imagini noi ale cîtorva orașe, printre care 
și Slobozia. Imagini de început, cu primele semne de 
industrializare. Cum va arăta peste cîțiva ani un orășel 
ca Slobozia este ușor să ne-nchipuim, intrucit avem 
precedente (atitea alte orășele și-au schimbat înfăți
șarea !). Imaginile acestea de început, prevestind o re
voluționare a locurilor, sînt emoționante. Ele vorbesc 
despre marea dorință a oamenilor de a ridica o țară 
modernă, spre binele lor și-al celor ce vor veni. Con
struim gindind nu numai la ziua de azi. Omniprezența 
șantierelor — a șantierelor mici și a celor uriașe — 
este și omniprezența unui gind. a unei intime și puter
nice convingeri : construim pentru noi și pentru cei ce 
ne vor urma. Si ceea ce se-nalță prin truda noastră 
vrea să-și dovedească trăinicia. Conturînd prezentul și 
viitorul, un întreg popor face dovada calităților care 
ii asigură prețuire în lume.

Nicolae ȚIC

NICOLAE CEAUȘESCU

construirii societății socialiste

Bravul

„România pe drumul

Volumul cuprinde rapoarte, cuvîntări, articole și interviuri din pe
rioada aprilie 1969 — iunie 1970

Este în curs apariția volumului și In limbile maghiară și germană

Prof. ing. Bujor Almășan
ministrul industriei miniere și geologiei

multilateral dezvoltate"

In Editura politică a apărut volumul IV al lucrării

(Continuare In pag. a V-a)(Continuare in pag. a IlI-a)

mai despart aproximativ 
luni de un eveniment deo- 
de important pentru viața

detașament 
al minerilor

Tirgul internațional
București -1970

interviu cu Hristache ZAMBETTI 
vicepreședinte al Camerei de Comerț 

a Republicii Socialiste România

Ca în fiecare an, sărbătorim astăzi 
„Ziua minerului", ziua în care în
tregul popor cinstește glorioasele 
tradiții de luptă revoluționară ale 
minerilor, își manifestă înalta pre
țuire față de munca plină de ab
negație pe care acest detașament im
portant al clasei muncitoare o des
fășoară în slujba progresului general 
al României socialiste. Sărbătoarea 
din acest an are loc în atmosfera de 
puternic entuziasm și muncă crea
toare a întregului popor pentru în
făptuirea mărețului program jalo
nat de Congresul al X-lea al P.C.R., 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră.

în adunări festive, în reuniuni cim- 
penești, împreună cu familiile lor, îm
brăcat! în haine de sărbătoare, minerii 
noștri evocă. în această zi, eroicele 
lupte, purtate cu bărbăție și cu riscul 
vieții, de ei și de înaintașii 
lor, împotriva exploatării capita
liste, pentru condiții de lucru 
mai bune, pentru un trai feri
cit. Această zi constituie totodată 
un bun prilej de trecere în revistă a 
contribuției prețioase pe care ei au 
adus-o și o aduc necontenit, alături 
de întregul popor, la înfăptuirea pro
gramului partidului de dezvoltare 
multilaterală a țării. îmi este deosebit 
de plăcut să amintesc că sarcinile de 
plan pe cele șapte luni care au trecut 
din acest an au fast îndeplinite inte
gral în această ramură, obținîndu-se 
peste prevederi produse în valoare de 
circa 160 milioane lei. Semnificativ 
este și faptul că întregul spor de pro
ducție a fost realizat pe șeama crește
rii productivității muncii, care a de
pășit în această perioadă cu 4,8 la sută 
nivelul stabilit prin plan; numai în 
șase luni au fost realizate beneficii 
suplimentare în valoare de 42 milioa
ne lei. A fost înfăptuit în bune con
diții. de asemenea, planul de investiții 
și de punere în funcțiune a capacită
ților industriale, unele obiective fiind 
date în exploatare in avans față de 
termenele prevăzute.

Se cuvine remarcată activitatea 
susținută pe care au desfășurat-o lu
crătorii din unitățile cu profil geo
logic, care. militînd pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969. au reu
șit într-un timp scurt, să ofere ele
mente noi pentru mai multe zăcă
minte. mărind astfel încrederea în 
DOS'bilitătile de sporire a resurselor, 
în special în sectorul minereurilor 
neferoase.

Este momentul să subliniez că, 
fără excepții, toate centralele, combi-

natele, trusturile șl întreprinderile 
subordonate ministerului și-au reali
zat sarcinile de plan. Merită să fie 
menționate rezultatele deosebite ob
ținute la principalii indicatori de plan 
de Centrala minelor și metalurgiei 
neferoase Baia Mare, Centrala sării, 
Combinatul minier Suceava, între
prinderea minieră Dobrogea. Multe 
mine și un număr însemnat de bri
găzi, conduse de muncitori destoinici, 
cu o bogată experiență, au înregistrat 
rezultate remarcabile în muncă, adu- 
cînd o contribuție meritorie la reali
zarea sarcinilor de plan.

Succesele din acest an ale mineri
lor vin să se adauge celor dobîndite 
în primii patru ani ai actualului cin
cinal, astfel că preliminările făcute 
ne dau putința să afirmăm că indus
tria minieră își va atinge toate obiec
tivele stabilite de Directivele 
greșului al IX-lea al partidului, 
cîndu-și astfel contribuția la

două 
sebit 
economică și comercială a țării 
noastre : inaugurarea în ziua de 
13 octombrie 1970 a primei e- 
dițil a Tirgului internațional 
București. In legătură cu sem
nificațiile acestei manifestări 
internaționale de amploare, cit 
șl cu stadiul pregătirilor ce se 
tac în scopul creării unui cadru 
optim pentru desfășurarea sa, 
am avut convorbirea de față.

Con- 
adu-

— Așa cum s-a anunțat, 
Tirgul internațional Bucu
rești va avea un caracter 
specializat. Profilul pri
mei sale ediții va fi dat 
de prezentarea produselor 
ramurii constructoare de 
mașini, precum și a unor 
utilaje specifice industriei 
ușoare. Ce a determinat

orientarea către această 
specializare ?

— Tirguri specializate șl, mal 
ales, cu profil de „construcții de 
mașini" se organizează de obi
cei in țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial. Cît pri
vește tîrgul ce-1 organizăm în 
Capitala țării noastre, stabilirea 
caracterului și profilului lui nu 
s-a făcut la întîmplare. Am avut 
în vedere înainte de toate trans
formările cantitative și calita
tive intervenite în economia 
noastră, ca rezultat al, politicii 
de industrializare susținută a 
țării, promovată consecvent de 
partidul nostru. Dintre acestea, 
una extrem de caracteristică este 
dezvoltarea viguroasă a industri
ei constructoare de mașini, care 
se afirmă tot mai mult ca ramu
ră vitală pentru progresul tutu
ror sectoarelor economiei națio-
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PARTIDUL
forța de polarizare a marii

coaliții democratice
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covoarele

Nocturnă la Combinatul petrochimic d.n fi.e;
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înghețata

DIALOG CETĂȚENESC

• Oricît de valoroase, propunerile nu 
rodesc pe ogorul tărăgănărilor • Sugarii 
au răsturnat statistica sanitară • Vă place 

„înzăpezită" ? ® Am primit 
scrisoarea dv.!

1—

deosebită pregnanță, luciditatea și o- 
rientarea principială, măiestria poli
tică, răspunderea de clasă și națio
nală cu care a acționat partidul co
munist in contextul istoric dat. P.C.R. 
a fost forța politică care a catalizat 
conștiința patriotică a întregului po
por, factorul care a condus, a animat 
și orientat eroicul act de salvare a 
țării de sub dominația regimului fas
cist și ocupația hitleristă. Realizînd o 
largă coaliție politică-militară care 
unea cele mai largi forțe sociale, deo-

rănist", regele și alțl factori politici al 
claselor dominante „au trecut Rubi- 
conul", acceptînd acțiunea insurecțio
nală, inițiată și condusă de partidul 
comunist. Exponenții de bază ai bur
gheziei și moșierimii mizau ca prin 
gestul lor, o dată cu escamotarea vi
nei ce o purtau — fie prin pasivitate 
și toleranță, fie prin încurajare sau 
chiar complicitate directă pentru as
censiunea și întronarea fascismului — 
să realizeze un recul al crizei de re
gim, să

123 SUB STEAGUL GLORIOS Iwcrajfc. AL PARTIDULUI

Printr-o fericită coincidență calen
daristică, apropiata aniversare a se
micentenarului Partidului Comunist 
Român este aureolată de constelația 
datelor care marchează un sfert de 
veac dc la implantarea jaloanelor re
voluționare aflate Ia temelia Româ
niei socialiste. Este un prilej de re
flecție. de cuprindere într-un larg 
tur de orizont a istoriei noastre con
temporane.

Retrospectivele aduc. în astfel de 
împrejurări, în planul prezentului, bi
lanțul unor procese și acte is
torice fundamentale. Ele dau 
măsura conștiinței de sine a 
unei națiuni, cristalizîndu-i 
viziunea asupra devenirii ei 
social-istorice, asupra valorii 
și sensului unor momente 
cruciale din existența sa, a- 
supra forțelor pe care își în
temeiază dezvoltarea.

23 August 1944 a fost un
moment efectiv de cumpănă în exis
tența și conștiința noastră națională.

Prag al unei noi ere in istoria Ro
mâniei, insurecția din August 1944 
cuprinde în sine liniile de forță ale 
procesului revoluției populare și con
strucției socialiste în țara noastră.

Surghiunit din viața publică legală 
timp de două decenii, trecut prin fo
cul celor mal dure represiuni și în
cercări, Partidul Comunist Român a 
deprins din existența acumulată, din 
succese, dar și din greșeli, arta de a 
conjuga fermitatea de clasă cu su
plețea politică pentru a făuri și suda 
cu măiestrie, verigă cu verigă, șu
voiul forțelor sociale și politice apte 
să se angreneze într-un front tot mai 
larg, pe făgașul mișcării istorice, spre 
realizarea intereselor vitale ale 
poporului.

Cei ce cercetează istoria lui 23 Au
gust 1944 au de făcut față unei com
plicate și dificile analize a spectru
lui de factori și condiții, de interese 
și tendințe care s-au interferat în co
limatorul său politic. în perspectiva 
timpului, dar mai ales a înfăptuirilor 
ce i-au urmat, sorgintea revoluției 
noastre populare scoate in relief, cu

sebite sau chiar opuse prin poziția lor 
de clasă, prin orientarea politică și 
ideologică, unind întreaga suflare a 
țării — cum se spune în popor, de la 
opincă la vlădică — și indrumînd 
acțiunea lor către un scop comun 
imediat : răsturnarea guvernului fas
cist antonescian, scoaterea țării din 
războiul antisovietic și întoarcerea ar
melor împotriva hitleriștilor — parti
dul comunist a dat dovadă nu numai 
de o cutezanță și perspicacitate poli
tică fără seamăn, dar a făcut proba 
autorității și intimei lui înrădăcinări 
în ființa națională.

După cum se știe. în ceasul al doi
sprezecelea, partidele „liberal" și „ță-

readucă cursul evenimentelor 
spre „vremurile normale" ale 
regimului burghezo-moșie- 
resc.

Ar fi banal și inexact ca în 
explicarea desfășurării proce
sului care a urmat acestui 
moment de răscruce să se re
curgă la cheia comodă a te
zei fataliste : „roata istoriei 
nu mai putea fi întoarsă îna
poi". Din păcate, experiența

unor asemenea împrejurări in di
ferite țări a dat, nu de puține Ori, 
și probe contrarii. Este meritul Parti
dului Comunist Român că în fața noii 
situații a apreciat cu luciditate forța 
propulsivă, condițiile și sensul crizei 
revoluționare ce s-a creat, Opunîn- 
du-se oricărei lovituri de palat, mili- 
tînd pentru un guvern care să reflecte 
raportul de forțe generat de avîntul 
revoluționar, P.C.R. a contracarat dîri

Mihai M. PETRESCU

(Continuare In pag. * V-a)
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• INIȚIATIVA, COMPE
TENȚA, AUTODEPÂȘI- 
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TRASTE • ORARUL UNI
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Excelenței Sale 
Domnului MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

funcții de președinte al Republicii Co-Cu prilejul preluării înaltei 
lumbia, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre felicitări cordiale șl 
cele mai bune urări de prosperitate poporului columbian.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile dintre România și Columbia vor continua să se dezvolte favo
rabil, în interesul popoarelor celor două țări, al păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului IUSOF BIN ISHAK

Președintele Republicii Singapore

Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Singapore, vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări 
cordiale și cele mai bune urări de fericire personală, de pace șl prospe
ritate pentru poporul singaporez.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Ne-am obișnuit, în ultimii ani, să 
luăm cunoștință tot mai des de nu
meroasele acțiuni ce le întreprind 
oetățenii din orașele și satele țării 
pentru rezolvarea diferitelor treburi 
gospodărești. în întilnirile cu de
putății, în cadrul diferitelor adu
nări cetățenești, precum și cu alte 
prilejuri, ei fac numeroase propu
neri, unele deosebit de valoroase, 
care vizează munca unor organe de 
Stat și au drept scop îmbunătățirea 
activității economice și sociale, dez
voltarea complexă a localităților.

Cum sînt rezol
vate aceste pro
puneri 7

în numeroase 
locuri, organele 
de stat și-au fă
cut un titlu de 
onoare din a le 
•oluționa opera
tiv și competent, 
în munca lor s-a 
încetățenit prac
tica studierii a- 
tente a propune
rilor, a asigurării 
condițiilor de a- 
plicare a acesto
ra ; se creează 
astfel posibilita
tea confruntării 
propriei lor acti
vități cu opinia 
publică, iar spi
ritul gospodăresc 
aii edililor se con
jugă cu interesul 
Cetățenilor ca o- 
tașul, satul în 
care trăiesc să fie- 
cît mai bine gos
podărit. Bună
oară, în orașul 
Tîrgoviște, la pro
punerea a 60 de 
cetățeni s-a 
iluminatului public ; 
neri, vizind 
tea reparațiilor de străzi, au fost 
aplicate. în județul Vîlcea, din cele 
6 000 de propuneri făcute de cetă
țeni de la utimele alegeri de depis
tați în M.A.N. și consiliile popu
lare, peste 5 000 au 
restul fiind în curs 
La propunerea și cu 
tățenilor, în orașele 
dețului s-au construit în 
perioadă 100 săli de clasă, 
cămine culturale, două dispensare, 
au fost executate îndiguiri pe o 
lungime de 30 km, s-au amenajat 
20 550 mp de străzi, 78 km drumuri 
etc. Valoarea lucrărilor efectuate 
■e ridică astfel la peste 40 milioa
ne lei.

Consiliile populare din județul 
Dîmbovița și orașul Cîmpina au in
stituit un bun sistem de evidență 
și informare periodică, urmărind în 
permanentă modul în care institu
țiile și secțiile de specialitate su
bordonate se preocupă de rezolva
rea la timp și cu solicitudine a pro
punerilor cetățenilor. Aspecte ase
mănătoare găsim și în alte jude
țe ale țării, cum sînt Tulcea, Ar
geș și altele.

Nu este mai puțin adevărat că 
în activitatea unor consilii popu
lare se constată mari deficiențe în 
această privință. Drumul de la pro
puneri pînă ia înfăptuire este, în 
mod nejustificat, foarte lung, iar 
uneori întrerupt. în rândurile ce 
urmează ne vom referi la aspecte 
negative din munca unor organe de 
stat ; deși vizează situații diferite, 
•le explică în esență aceleași cau
ze care frînează aplicarea propu
nerilor făcute de cetățeni. Ce-i 
drept, sînt cazuri cînd unele propu
neri nu se pot rezolva de organele 
locale, iar pentru altele sînt nece
sare studii aprofundate, care cer 
un timp mai îndelungat pînă la a- 
pllcare ; toate acestea trebuie să le 
fie explicate cetățenilor. Dar avem 
In vedere, așa cum spuneam, acele 
propuneri care se pot rezolva cu 
posibilitățile existente pe plan local.

Pe adresa întreprinderii de gos
podărie comunală a municipiului 
Buzău au sosit, anul acesta zeci 
de scrisori prin care cetățenii, se- 
tizind unele deficiențe

podărirea orașului, au făcut 
propuneri deosebit de valoroase, de 
mare eficiență. Unele se refereau 
la chestiuni care nu sufereau amî- 
nare : curățenia orașului, evacua
rea apei din subsolul mai multor 
clădiri, extinderea rețelei de apă, 
înființarea unor trasee de autobuze 
etc. Dar cum au fost tratate 7 Deși 
unele din aceste propuneri sînt fă
cute de mai bine de 7 luni, nici 
acum nu și-au găsit materializarea. 
Să luăm, bunăoară, extinderea re
țelei de apă pe unele străzi. Cetă-

cativă Prahova nimeni nu s-a pre
zentat la fața locului să vadă ce 
posibilități sînt pentru aplicarea a- 
cestor propuneri. Aceeași poziție o 
adoptă și direcția județeană comer
cială, căreia, în nenumărate rîn- 
duri, cetățenii i-au propus înfiin
țarea unui magazin de desfacere 
a mobilei și a unei cofetării (uni
tăți ce nu există în acest oraș !).

E drept că unele propuneri re
clamă aprobări și ajutor din par
tea forurilor competente. Dar în 
cazurile de mai sus poate fi vorba

Oricît de valoroase,
PROPUNERILE NU RODESC

rezolvat problema 
propu- 
calita-

100
ritmul și

fost aplicate, 
de rezolvare, 
sprijinul ce- 

și satele ju- 
această 

patru

■ 6 ■ I

0 PĂRERE 
COLORATA

PE OGORUL
TĂRĂGĂNĂRILOR

popular se poate vedea și din cele 
ce urmează :

— S-au valorificat sutele de pro
puneri referitoare la orarul de func
ționare a centrelor de desfacere a 
pîinii, la calitatea și transportul pli
nii 7 — l-am întrebat pe Ion Banu, 
secretarul Consiliului popular mu
nicipal Buzău.

— Cum să nu — ne-a răspuns dîn- 
sul. Iată, avem și răspunsul de la 
O.C.L. Alimentara.

11 citim și rămînem nedumeriți. 
Semnătura directorului Nicu Stroie 

încheie următoa
rea explicație : 
„propunerile sînt 
bine venite, însă 
centrele funcțio
nează după un 
grafic dinainte 
stabilit" (!). Nimic 
despre plinea ne- 
ooaptă și veche, 
nici un cuvințel 
despre schimbarea 
acestui grafic, 
prost întocmit. 
Secretarul consi
liului popular dă 
din cap : „într-a
devăr, un răspuns 
superficial" 
Ce se mai 
comenta 7

Nimic nu 
justifica lipsa de 
preocupare în a- 
plicarea în viață 
a propunerilor ce
tățenești, 
birocratică, 
giversările, 
nite în activitatea 
multor organe și 
instituții din lo
calitățile vizitate, 
constituie trine 

barează calea ini- 
prețioase, contravin

(!). 
poate

poate

Munca 
ter- 

întîl-

țenii s-au oferit să execute toate 
lucrările de săpături pentru insta
larea oonductelor de apă. între
prinderea respectivă nu numai că 
nu a trecut la înfăptuirea acestor 
propuneri, dar parcă nici măcar nu 
cunoaște existența lor. întrebat de 
ce nu au fost aplicate, ing. Gheor
ghe Crăciun, directorul I.G.C., se 
scuză : „Numai prididim cu rezol
varea problemelor curente. Pe une
le le mai scăpăm...". Această atitu
dine explică de ce sute și sute de 
propuneri făcute de cetățeni sînt 
„scăpate". Este lesne de înțeles 
cite pierderi înregistrează, din aces
te motive, atît statul cît și cetățe
nii. Ce a făcut, în acest caz, Consi
liul popular al municipiului Buzău, 
căruia cetățenii i-au adus la cunoș
tință această situație 7 Intervenții
le sale se rezumă numai la o co
respondență formală. Comitetul 
executiv trimite adrese peste adre
se, I.G.C. promite că vă lua mă
suri, dar nu se ține de cuvînt.

La consiliul popular al comunei 
Cîineni, județul Vîlcea, am aflat 
un fapt cu totul ieșit din comun : 
lista cu evidența propunerilor ce
tățenilor a dispărut (!). Președintele 
consiliului, Mihai Cazacu, ne-a 
spus că o singură propunere a fost 
realizată : amenajarea de șanțuri 
și podețe de-a lungul străzilor. Dis- 
cutînd însă mai amănunțit, aflăm 
că, de fapt, nici măcar în această 
privință nu s-a făcut nimic altceva 
în afară de faptul că s-au trimis 
150 de adrese către locuitorii din 
satele Preblești și Cîineni. Atît și 
nimic mai mult. Cu aceasta, consi
liul popular a considerat treaba 
încheiată.

Locuitorii orașului Plopeni, jude
țul Prahova, fac, de ani de zile, pro
puneri concrete în vederea mai 
bunei întrețineri a fondului loca
tiv : executarea operativă a repa
rațiilor mărunte care, nefăcute la 
timp, duc ulterior la degradări 
și cheltuieli mai mari, sprijini
rea asociațiilor de locatari pen
tru mai buna gospodărire a imo
bilelor și reducerea cheltuieli
lor de întreținere etc. Dar fără 
ecou. Nici de la Consiliul .popular 
orășenesc Plopeni și nici de la Di
recția județeană de gospodărie lo-

de așa ceva 7 Singura explicație 
valabilă este tratarea birocratică a 
propunerilor făcute de cetățeni. 
Iată un exemplu semnificativ in 
acest sens. Locuitorii orașului Ne
grești, județul Vaslui, au cer,ut în 
nenumărate rînduri, de ani de zile, 
înființarea unor unități de deser
vire, printre care și o secție de tîm- 
plărie ; de fiecare dată propunerea 
a fost bine primită de consiliu] 
poDular orășenesc. Dar simpla ac
ceptare nu rezolvă doleanțele cetă
țenilor : este necesară participarea 
directă și operativă la realizarea 
propunerilor, la finalizarea acesto
ra, singurele elemente in măsură să 
dea o apreciere pozitivă unei insti
tuții pentru munca ce o desfășoară 
în acest domeniu. La Negrești, insă, 
înfăptuirea propunerii amintite s-a 
tărăgănat la nesfîrșit, pentru că... 
s-a așteptat intervenția consiliului 
popular județean. Cînd, în sfîrșit, 
la insistențele repetate ale Cetățe
nilor, organele județene, luînd in 
studiu această propunere, au ajuns 
la concluzia că ea poate fi aplicată 
fără investiții prea mari, au dat 
un aviz favorabil. Dar mai depar
te 7 Deși de atunci a trecut mal 
bine de un an, totul a rămas în 
stadiu 
tiv al 
greșii 
luția 
bune, dar de o vîrstă... apreciabilă.

La Consiliul popular al orașului 
Vaslui se prime.se lunar peste 100 de 
propuneri care vizează diferite sec
toare gospodărești ale orașului. Dar 
cîte din acestea se aplică 7 „Cîte 
ceva s-a făcut — ne spune Ion 
Bucur, vicepreședintele comitetului 
executiv. S-au deschis chioșcuri ali
mentare in punctele mai aglomera
te. au fost reamenajate noi spații 
cojnerciale". De ce, însă, numai 
„cîte ceva" 7 Cum se explică faptul 

.că multe observații referitoare la în- 
tîrzierea dării în folosință a unor 
construcții, la calitatea necorespun
zătoare a produselor realizate de 
cooperativa „Unirea" din localitate 
etc. n-au fost soluționate 7

Cît de dăunătoare este o aseme
nea atitudine superficială a unor 
membri din conducerea consiliului

serioase care 
țiativelor 
principiilor orînduirii noastre de a- 
tragere a maselor în rezolvarea di
feritelor treburi obștești. Fiecare 
propunere conține o idee, o iniția
tivă gospodărească, creatoare. Cu 
cit drumul de la propunere la ma
terializare este mai scurt, cu atît e- 
ficiența ei sporește.

Vosile MIHAI 
Radu GHEORGHIU 
Vasils IANCU 
corespondenții „Scînteii"

Direcția sanitară a ju
dețului Maramureș a a- 
vut, de curind, o lăuda
bilă inițiativă : organiza
rea unei mese rotunde in 
jurul problemelor priori
tare ale asistenței medi
cale în teritoriu. Scopul 
întilnirii a fost acela de 
a descifra noile elemente 
care caracterizează, în 
prezent, activitatea medi
cilor și a cadrelor medii 
din rețelele 
medicină de 
și urgență, 
de la bun 
pentru medicii 
reșeni 
socială e deviză de mun
că. Mărturie stau indicii 
favorabili obținuți cu 
privire la starea gene
rală de sănătate a popu
lației din județ, ca și 
volumul apreciabil de ac
țiuni cu caracter profi
lactic.

în acest județ, acțiunea 
de redistribuire a cadre
lor medico-sanitare din 
anul trecut — prin care 
s-a urmărit acoperirea re
țelei sanitare deficitare 
— s-a manifestat, în ge
neral, prin rezultate po
zitive. Nu există dispen
sar sau circumscripție 
medicală, urbană sau ru
rală din Maramureș fă-ă 
medic de medicină gene
rală. S-a îmbunătățit 
mult încadrarea spitale
lor teritoriale din Sighet, 
Borsa, Vișeu, O serie de 
medici specialiști au fost 
dirijați în sanatorii, ma
ternități, case de naștere, 
policlinici de întreprin
dere.

în ciuda acestor evi
dente eforturi organiza
torice — apreciate în mod 
deosebit de forurile locale 
de partid și de stat — 
mai sînt încă sectoare în 
rețeaua medico-sanitară, 
mai ales în orașul Baia 
Mare, suscentibile de a- 
meliorări. Unul dintre a- 
cestea 
cel de 
popas 
copii 
Mare spune 
reporter : zăpușeală, 
doare, zeci de mame 
sugari în brațe, 
cozi interminabile.

Am căutat să 
răspuns acestei 
dr. Anton Pohl, 
unității. ne-a 
că îmbulzeala 
cabinetelor .se 
faptului că. practic. în me
diul orășenesc, copiii de k 
0 la 3 ani (deci și suga
rii !) sînt, din punct de 
zedere al asistenței medi
cale. ai nimănui... deși — 
conform instrucțiunilor In 
vigoare ale Ministerului 
Sănătății — de această 
populație infantilă se ocu
pă. începînd din octombrie 
1969, atît medicii de medi
cină generală din circum
scripțiile urbane, cît și cei 
din policlinici ! Cu tot ze-

de pediatrie, 
întreprindere 

Menționăm, 
început, că 

maramu
reș ponsabilita tea

este fără îndoială 
pediatrie. Un scurt 
la policlinica 
din orașul 

mult

de
Baia 
unul 

su- 
cu 

uneori

aflăm un 
situații : 

directorul 
mărturisit 
din fața 
datorează

Iul și bunăvoința de care 
dau dovadă, acești medici 
nu pot acorda o asistență 
de calitate micilor pa^- 
tienți din cauza numeroa
selor solicitări ce le sînt 
adresate. Și atunci, înce
pe valul trimiterilor și re
comandărilor de la o uni
tate la alta ; de la dispen
sar la policlinică și spi
tal...

Medicii de medicină ge
nerală din circumscripțiile 
urbane, asaltați de bolna-

ori, atunci cînd este ver
ba de copiii de primă 
virstă sau de colectivități. 
Profilaxia in pediatrie nu 
este o simplă formulă bi
rocratică, ea comportă 
acțiuni concrete, presu
pune armonizarea acțiu
nilor igienice și epi- 
demiologice curente cu 
un complex de mă
suri menite să ducă la 
creșterea rezistenței copi
lului și la prevenirea îm
bolnăvirilor, inițiate. în

LA BAIA MARE

Sugarii
au răsturnat

statistica
sanitară

ÎNSEMNĂRI de la o masă rotundă 
PE TEMA PROBLEMELOR PRIORITARE ALE 

ASISTENȚEI MEDICALE ÎN TERITORIU

vii adulți, lasă pe planul 
doi asistența pediatrică. 
Ei invocă motivul că le 
scapă fenomenele de pa
tologie a copilului mic, 
că nu le stăpînesc îndea- 
|uns. Se știe că acestea 
unt tot mai specioase în 
mediul urban și presupun 
temeinice cunoștințe pro
fesionale I... E adevărat 
:ă. în prezent, un medic 
□ediatru se ocupă de un 
lot de 2 000 de copii ; dar 
fiecare lot în parte pre
zintă particularități deose
bite. în raport cu terito- 
'iul în mediul urban. In 
consecință, și nevoile de 
asistență acordate copiilor 
□e categorii de vîrstă co
respund .
specifice fiecărei grupe de 
copii.

Dar se
trie trebuie să prevaleze 
latura profilactică, deci
sivă de cele mai multe

unei morbidități

știe că in pedia-

special, de către dispen
sarele de copil în condi
țiile în care un medic pe
diatru de circumscripție 
sau de policlinică este 
nevoit să aoorde 60—70 
consultații zilnic, despre 
ce fel de profilaxie' mai 
poate fi vorba 7 Cum de 
s-a ajuns la o asemenea 
situație cînd nu s-a scurs 
nici un an de la aplica
rea măsurilor de îmbună
tățire a asistenței medi
cale 7 Printr-o interpre
tare locală a actelor nor
mative în vigoare, în re
țeaua de pediatrie, asis
tența copiilor de 0—3 ani 
cade în sarcina medicului 
din circumscripțiile de a- 
dulți. Tot acestuia îi re
vine sarcina asistării ti
nerilor de la 16—18 ani, 
deși de ei ar trebui să se 
ocupe medicii din dispen
sarele de pediatrie școla
ră. Concret, avem de-a

face cu o situație parado
xală : medicii de medici
nă generală din circuni- 
•cripțiile urbane, profilați 
in ultimele decenii pe f 
probleme de asistență me
dicală a adulților, nu do
resc să-și asume riscul a- 
ststării sugarilor și îl 
expediază spre policlinici 
6au spitale, cu divers» 
diagnostice prezumtive. 
Pentru a pune stavilă a- 
cestui procedeu, organele 
sanitare județene au re
comandat în ultima vre
me — așa cum era de alt
fel normal — ca asistența 
copiilor de 0—3 ani și a 
tinerilor de 16—18 ani să 
se facă de către dispen
sarele de pediatrie școla
ră ale căror 
diatri sînt totuși 
rent 
morbiditate specifice 
cestor categorii de popu
lație. în consecință — 
unui medic pediatru din 
dispensarele școlare îi 
revine astfel un număr 
prea mare de copii, că
ruia cu greu ii poate face 
față.

Care este izvorul aces
tor anomalii 7 După pă
rerea medicilor băimă- 
reni, neajunsurile pleacă 
de la evaluările statistice 
ale Ministerului Sănătății 
eu privire la grupele de 
virstă ale populației in
fantile. S-a socotit că a- 
ceastă populație reprezin
tă în urban 25 la sută, 
procent valabil pentru 
multe orașe ale țării, dar 
infirmat de... Baia Mare, 
unde avem de-a face cu 
un procent diferențiat, 
conform datelor Direcției 
județene de statistică : 
32,7 la sută — copii din 
grupa 0—16 ani, și, res
pectiv, 36,9 la sută — din 
grupa 3—16 ani.

Medicii băimăreni sînt 
optimiști. Există — spun 
ei — mai multe soluții 
pentru remedierea acestei 
situații și una ar fi ree
valuarea... evaluărilor a- 
proximative ale organelor 
sanitare cu privire la nu
mărul populației Infan
tile din mediul urban și y, 
deci arondarea unui nu
măr real de copii fiecărui 
medic pediatru. O alta ar 
fi „reciclarea profesiona
lă" (prin cursuri profesio
nale de cel puțin 2—4 
săptămîni) a medicilor de 
medicină generală, obli
gați să deservească re
țeaua de pediatrie. O ul
timă soluție ar fi, în fine, 
să se aștepte ziua în care 
sugarii nu vor mai fi su
gari !... Dinoolo de aceste 
posibilități este vorba de 
luarea unor măsuri efici
ente, menite să asigure 
tuturor categoriilor de 
copii o asistență medicală 
profilactică, și curativă la 
un nivel corespunzător.

medici-pe- 
la cu- 

cu problemele de 
a-

George CUIBUȘ

de studiu. Comitetul execu- 
consiliului popular din Ne- 

n-a găsit nici pină acum so- 
materializării unei intenții

privind g<xs-

E O □ □ □

PRIMIT SCRISOAREA DV.!
bucurie 7

colet de
meu a 
colet.

de Nicuță TĂNASE

VĂ PLACE 
ÎNGHEȚATA

„ÎNZĂPEZITĂ"?
Căldură mare ! în timpul verii, 

chioșcurile, tonetele mobile, cofetă
riile din Capitală sint luate cu asalt. 
Poate că dintre toate răcoritoarele 
înghețata este cea mai solicitată. 
Un calcul sumar arată că în luna 
iulie unui milion de, oameni i-au 
revenit nu mai puțin de 10 mili
oane de înghețate (porții „conven
ționale" !). Iar în aceste zile ten
dința consumului e mereu in creș
tere.

Ce sortimente de înghețată oferă 
industria și comerțul 7 Teoretic e- 
xistă o mare varietate de sortimen
te : casată cu vanilie, cu fistic, cu 
frișcă, cu fructe ; parfait cu caise, 
Căpșuni, smeură, cu alune, cu cio
colată. Ca să nu mai vorbim de în
ghețata „Polar", de înghețata în 
ambalaj de plastic sau servită în co- 
șulețe din paste făinoase. Dar in 
cofetării ce găsim 7 Acum cîteva 
zile am făcut următoarele consta-

fa-

lu
de

- Ce
— Ți-a sosit un 

la bărbat : uite-1.
— Dă-mi-1. Al 

plătit taxa pentru
— A plătit, ce crezi că 

nu știu 7
— Atunci de ce nu mi-1 

dai 7
— Nu spusei 7 Nu învă- 

țași lecția 7 La ce revistă 
asta 7 
că nu 
mine

Nicolae Căpitănescu 
crează la un șantier 
construcții din Mangalia- 
Nord, dar are familia in 
satul Velești-Dolj. Pînă la 
acest punct nimic deose
bit. Să vedem mai depar
te. De două sau chiar de 
trei ori pe lună Căpită
nescu trimite familiei prin 
poștă bani și diferite co- 
lete. Nici pînă aici nu este 
nimic deosebit. Să vedem 
de-acum încolo.

Coletele și banii ajung 
la destinație, adică mai 
întîi la factorul poștal din 
Velești, pe numele lui 
Gheorghe I. Păun. Dum
nealui se duce 
tar și-i zice:

— Dacă-mi 
ori 8 plicuri 
dacă te abonezi la o re
vistă îți spun o mare ■ 
bucurie.

la destina-

cumperi 7 
goale, sau

te abonezi de data 
Să nu „Insistezi" 
scoți coletul de la 
pînă nu...

Aceeași scrisoare 
ne că nu numai cu . .. 
ta“ lui Căpitănescu se pe
trece chestia asta, ci cu 
toate coletele și mandate
le care ajung pe mina 
factorului, drept pentru 
care ne întreabă ce părere 
avem despre acest Păun.

Ce părere să avem 7 Co
lorată. Mai mult spre al
bastru. S-o auzim pe a 
Oficiului P.T.T. județean.

susți- 
„POȘ-

CU GÎNDUL
LA 0 CĂRUȚĂ

Fetița lui Leonte Țogoie 
din satul Grid-Brașov s-a 
îmbolnăvit. Avea, cică, 
temperatură 40 de grade. 
Era în ziua de 20 iunie și 
orele fiind cam 14,40, me
dicul dispensarului, Paul 
Condor, făcindu-și somnul' 
de la amiază n-a acceptat 
să fie deranjat. S-a dus

să insiste și secretarul 
comitetului comunal. Doc
torul i-a replicat :

De ce n-a venit cu 
de' dimineață 7

— Păi temperatura se 
programează 7

După ce l-a luat la niște 
înjurături birjărești pe 
tatăl pacientei, doctorul 
s-a întors pe partea ailal
tă. Leonte a făcut apel la 
primarul comunei și la 
instructorul de partid. 
Nici dumnealor nu l-au 
putut „trezi" pe medic. 
Așa s’tînd lucrurile au ur
cat fetița într-o căruță și 
au dus-o la Făgăraș, cale 
de 25 de kilometri.

Cum poate să existe pe 
lume astfel de oameni, se 
întreabă tovarășul Leonte 
în scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o.

Uite că există, răspun
dem noi, cu gîndul fiind 
la Direcția sanitară ju
dețului Brașov și mai ales 
la o căruță...

M.P.S.T.C.T.G

în anii 1968-69 s-a con
struit un pod de beton 
peste rîul Iza. Locuitorii 
comunei Săliștea de Sus 
— Maramureș zic mul
țumesc numai cu jumă
tate gură pentru că și 
constructorii podului au 
făcut treaba tot numai pe 
jumătate. Spun dumnea
lor în scrisoare că au uitat 
să niveleze un „munte" d< 
pămînt de la piciorul din

mijloc al podului pe care 
au crescut 
cîmi. Uitînd 
nivelare apa 
na și roade
care au costat

sălcii și sal- 
de această 

a luat-o raz- 
niște diguri 

aproape

jumătate de milion. Dacă 
apa va veni mai mare, se 
zice că există pericolul să 
inunde o parte din comu
nă. în scrisoare am dat și 
de niște litere mari cu 
puncte după fiecare. Zice 
că T.J.M. pretinde să facă 
operația asta de nivelare 
D.J.A.P., iar D.J.A.P. sus
ține I.N.V.E.R.S.

Neputîndu-ne descurca 
în această pădure de li
tere mari, am pasat scri
soarea la Direcția gene
rală a T.J.M.D.J.A.P.I.N.
V.E.R.S. și tare sîntem 
curioși să vedem unde o 
să ajungă. La urma ur
mei. unde o ajunge să a- 
jungă. Treaba să se facă. 
M.P.S.T.C.T.G. (mulțu
mesc pentru scrisoarea 
trimisă, cu toată gura).

Tița, ne scrie că n-a legat 
nici o tinichea de coadă la 
vreun cline, n-a tras cu 
praștia după porumbei, 
n-a împușcat ciori... Zice 
că n-a făcut nimic rău, 
dar absolut nimic și cu 
toate astea mai marii co
munei i-au făcut o poprire 

salariu in valoare depe

dragul nostru Năică, ne-ai 
făcut să ne schimbăm pă
rerea. Știi pe ce-ai „con
sumat" cei 850 de lei 7 
Hai să facem socoteala. 
300 reprezintă amenda 
care ți s-a dat pentru tul
burarea liniștei publice 
conform articolului 2 din 
legea 32 din 1968, iar res
tul pînă la 850 de lei este 
contravaloarea 
scaune pe care 
doit" cu ocazia 
liniștei publice
nul cultural tocmai atunci 
cînd era o manifestație 
culturală...

De ce ne răpești timpul 
Nae 7 De ce ne pui pe 
drumuri Năică. tată 7 
După mine zău c-ai scă
pat ieftin.

celor 11 
le-ai „în- 
tulburării 
din cămi-

DE CE NE PUI 
PE DRUMURI 

NAICA ?

Am primit o scrisoare 
care ne-a pus în mare 
încurcătură. Nae N. Con
stantin din comuna Cos- 
tești-Vale, județul Dîmbo-

850 lei. Ne roagă foarte in
sistent să cercetăm acest 
caz.

Ne-am dus 
i-am întrebat 
de aici.

— Vreți să 
scrisoarea asta 7

După ce au citit-o au 
zis și dumnealor :

— Bietul băiat să fie a- 
mendat așa de florile mă
rului cu 850 de lei 7 Și ce 
cuminte pare să fie din 
scrisoarea asta.

S-au făcut cercetări la 
comună și dragă Nae,

la județ și 
pe tovarășii
citiți și dv.

PENSIILE SI NODUL 
DE CALE FERATA

în 1968, străzile dintre 
Victoriei și str. Buzești din 
Capitală au fost trecute de 
la sectorul 1 la sectorul 
8. Cetățenii care au făcut 
acest salt cantitativ de Ia 
1 la 8 n-au nici un fel de 
probleme, in afară de 
pensionari. Dumnealor, 
pensionarii, au dosarele în 
sectorul 1, dar primesc 
pensiile de la 8. Deci sec
torul 1 le calculează, tri-

mit mandatele nu pensio
narilor, ci oficiului din 
sectorul 8, și abia acest o- 
ficiu trimite pensiile oa
menilor. Dar ce-i drept, 
e drept, cu o intîrziere de 
5—6 zile.

Tovarășa Victoria Ale- 
cu, pensionară, ne infor
mează că de doi ani re
clamă peste tot această 
anomalie și că tot de doi

ia nici un felnu se 
de măsuri.

Tovarășă 
anomalie 7 
sînteți 7 Asta-i anomalie 7 
E anomalicuță. Anomalie 
ar fi dacă v-ar trimite 
pensia din sectorul 1 în 
sectorul 8 prin via Sime- 
ria. Că aici e și un nod 
de cale ferată. Cu toate 
astea, merită să ne între
băm : birocrații ăștia ai 
noștri nu mai ies și ei o 
dată la pensie 7 Că „mun
cesc" cam de mult.

Victoria, care
Vedeți cum

țări. Cofetăria „Poienița", local a- 
parținind Trustului nr. 2 de cofetă
rii și răcoritoare : din nouă sorti
mente posibile, am găsit doar... 
două ! La „Iris" erau trei, la „Fis
tic" doar unul, iar tonetele din trei 
cartiere — Vatra Luminoasă, Balta 
Albă și Titan — își terminaseră de
finitiv marfa. Un accident 7 Am re
luat itinerarul o zi mai tîrziu. Și 7 
Seceta de„„ înghețată ne-a făcut să 
luăm din nou contact cu fenomenul 
comercial absurd care se numeșt» 
plastic... coadă.

— De ce nu aveți înghețată 7
— Dacă nu ne aduce de la 

brică 7
Am controlat la cîteva cofetării 

notele de comandă. într-adevăr, co
menzile nu erau onorate. Să exem- 
olificăm. 26.VII-1970: Cofetăria „Pin
guin" face comandă pentru 5 sor
timente — nu i se aduce nimic.

O altă observație. Sortimentele 
cele mai solicitate sint înghețata a- 
sortată și înghețata cu alune. De 
ce 7 Simplu : sînt mai reușite. „Po
larul", înghețata la pahar (fără nu
me) etc... nu-i altceva decit o pastă 
dulce și grasă congelată.

La Trustul - de cofetării și răcori
toare nr. 2 discutăm cu directorul, 
cu contabilul-șef și cu șeful pro
ducției

— In privința sărăciei de sorti
mente, a golurilor în aprovizionare 
aveți dreptate — cade de acord cu 
noi tov. director. Dar să știți că vi
na nu ne aparține nici pe departe. 
Laboratoarele noastre lucrează din 
plin și chiar în două schimburi. Di
ferența de înghețată dintre ceea ce 
producem noi și consumul curent ar 
trebui să ne-o livreze Fabrica de 
produse lactate din București.

— Dar de ce nu vor să livreze 7
— Motivează că au livrat de mult 

întreaga cantitate contractată inițial.
— Atunci înseamnă că de fapt s-a 

achitat de angajamentele contrac
tuale oficiale 7

— Așa e.„
— Și mai înseamnă că dv. ați a- 

preciat greșit cererea.
— Dar să știți, continuă șeful pro

ducției, că în ce privește calitatea 
lucrurile nu stau așa cum au fost 
prezentate. E posibil ca unele sorti
mente să fie prea grase, sățioase, 
altele...

— Dar sloiurile de gheață ce cau
tă în înghețată 7

— N-are sloiuri... înghețata, co
rectează expresia șeful producției, 
înghețata la care vă referiți e..... în
zăpezită" !

— Adică, explică mai departe șe
ful producției, din cauza transpor
tului pasta se înmoaie de tot, apa 
iese din compoziție. Cînd este, in
trodusă din nou în congelator apa 
îngheață, formează cristale. Acesta 
e fenomenul de inzăpezire.

într-adevăr. nu prea are per
sonalitate. dar e... dulce și. cu in
dulgență. acceptabilă. Dar o desză
pezire generală in producția și des
facerea înghețatei cînd se va pe
trece 7

Gh. GRAURI

prime.se
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63 DE UNITĂȚI ECONOMICE BUCUREȘTE- 
NE ȘI-AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
La marea sărbătoare a 

zilei de 23 August din a- 
cest an, tot mai numeroa
se colective din Capitală 
se prezintă cu îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan ale cincinalului 1966- 
1970. Pînă sîmbătă au a- 
nunțat acest important 
succes colectivele din 63 
de uzine, fabrici și între
prinderi economice bucu- 
reștene : toate unitățile 
din sectorul I, precum și 
cele aparținînd Ministeru
lui Industriei Chimice și 
Ministerul Energiei Elec
trice, 8 întreprinderi con
structoare de mașini, 20 
din industria ușoară, 6 
din cea alimentară etc. 
Printre acestea se numără 
mari întreprinderi ca : 
Uzinele „Republica" și 
„Vulcan", Uzina de pom
pe, Uzina de mașini elec- 
rice, Uzinele chimice ro- 

îhâne, „Danubiana", Uzi
nele de medicamente 
„București", „Neferal", fa
bricile „Automatica", de 
mase plastice „București",

Combinatul de cauciuc Ji
lava, Combinatul de cop- 
fecții „București" și altele 
care au desfășurat larg 
energiile creatoare și au 
aplicat cu consecvență 
măsuri eficiente de orga
nizare a producției și a 
muncii.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii unităților care au 
îndeplinit înainte de ter
men planul cincinal și-au 
suplimentat angajamente
le, astfel că, pînă la sfîr- 
șitul anului, să poată 
pune la dispoziția econo
miei naționale noi și im
portante cantități de pro
duse.

★

Planul produc
ției globale pe luna 
iulie a fost îndeplinit’ 
în proporție de 110,5 la 
sută de unitățile indus
triale din județul Vîlcea. 
La producția marfă vin-

/

(Urmare din pag. I)

număr este de ordinul zecilor,număr este de ordinul zecilor, au 
depășit sarcinile de plan pe semestrul 
întâi, realizînd 64 la sută din produc
ția industrială a județului. Acest tirg 
a devenit o aspirație la gloria indus
triei românești. FABRICA DE 
MOTOARE ELECTRICE, RAFINĂ
RIA, COMBINATUL PETROCHIMIC, 
PLATFORMA INDUSTRIALA A 
COMBINATULUI DE EXPLOATARE 
ȘI INDUSTRIALIZARE A LEMNU
LUI, FABRICA DE STOFE „ARGE
ȘEANA", FABRICA DE BERE, COM
BI? ATUL DE ARTICOLE TEHNICE 
DE CAUCIUC, UZINA DE AUTOMO
BILE, ÎNTREPRINDEREA DE PO
DURI METALICE ȘI PREFABRICA
TE DIN BETON. Sînt tot atîtea în
treprinderi care și-au semnat actul 
de naștere în ultimii ani, ori au cres
cut desfăcînd larg aripile în zborul 
unanim rostit de toată țara, ca urma
re a politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării.

Pitești! In aerul proaspăt se leagă
nă macaralele, iar oamenii de pe înăl
țimi par niște cunoscuți care te chea
mă să rămii o clipă să le contempli 
munca. Sigur, numai așa au răsărit 
cartierele noi ale Piteștiului, tulbură
toare prin frumusețea și coloritul clă
dirilor, prin îngrij ițele spații verzi, 
prin expresive statui. Așa s-au năs
cut Calea București, Pitești-Nord, 
Trivale, Războieni.

Kilometri întregi către Bascov te 
însoțesc marile clădiri ale platformei 
industriale a combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului ; 
dacă mergi către Colibași ai senzația 
că nimic nu mai poate fi adevărat din 
ceea ce văzuseși cu ani în urmă : uzi
nele pe a căror poarță iese „Dacia" 
poartă amprenta unui deceniu rapid, 
covîrșitor și fastuos totodată. In cea
laltă parte a orașului rafinăria își 
înalță trupurile de beton și metal 
strălucitor, dînd flacără arzătoare u- 
nui spațiu de aer, spre a vesti de de
parte celui care intră către dimineață 
în Pitești, Orașul.

Industria înseamnă azi mîinile ora
șului, ochii lui, gura lui vestitoare de 
izbînzi și poeme, de întrecere, în
seamnă cifre rostite cu zimbetul ce
lui conștient de menirea sa.

N-am ales nici una dintre marile 
întreprinderi despre care am amintit 
mai sus spre a vă vorbi despre ea 
mai mult. M-am oprit la Combinatul 
textil Pitești, la Fabrica de stofe 
„Argeșeana", cea mai mare fabrică 
de acest fel din țară.

Stau de vorbă cu directorul tehnic 
al combinatului, tovarășul Nicolae 
Popescu. îmi vorbește cu o bucurie 
fără margini despre combinat și des
pre „Argeșeana", despre orele sale de 
muncă și ale celorlalți.

„Argeșeana", a cărei capacitate fi
nală va fi de 11 740 000 m. stofă, este 
o fabrică integrată. Utilajul este a- 
proape 70 la sută realizat în țară. Aici 
se produc țesături cu un finisaj supe
rior, grad redus de șifonabilitate și 
necontractabile, posibilitatea de pro
ducție puțind satisface necesitățile a 
peste 4 milioane de bărbați și femei. 
90 la sută din materia primă a ștofe
lor fine care se nasc aici din lină și 
poliester cu celofibră este românească.

La secția finisaj, inginerul Mircea 
Mihăilescu îmi spune : „Am ve
nit de la Brașov să dăm o 
mină de ajutor". La o întreba
re a mea, oarecum întîmplătoare, 
mi se răspunde că Mircea Mihăilescu 
a lucrat 10 ani la Cisnădie și 11 ani 
la fabrica de stofe din Brașov ; 21 de 
ani de muncă în finisaj mi se pare 
totuși o cifră pentru vîrsta pe care 
i-o pot da. Continuă : „Utilajul fa
bricii „Argeșeana" este modern ; clă
direa și mașinile de mare productivi
tate, condițiile de muncă etc. fac ca a- 
ceastă fabrică să fie printre cele mai 
moderne din Europa după cunoștin
țele mele". Apreciere care poate fi a- 
cordată cu sentimentul exactității și 
altor unități industriale ale Piteștiului 
de azi, înflorind sub soarele socialis
mului, ale orașului pe care l-am lăsat 
în urma mea, în înserare, desfăcut ca 
o floare. Flacăra lui vestește, zi și 
noapte, că la mii de grade tempera
tură se consumă edicte de înălțare a 
noilor cetăți ale industriei, cetăți ros
tite ca numele unor tezaure, cam așa 
cum ar fi cloșca cu puii de aur.

dută și încasată prevede
rile planului au fost în
deplinite, în aceeași lună, 
în proporție de 104,7 la 
sută. Âu fost livrate su
plimentar mari cantități 
de produse chimice, ma
teriale de construcții etc.

★

Cu toate stagnă
rile în producție 
provocate de inun
dații, au fost înde
plinite și depășite 
sarcinile de pian 
pe ansamblul industriei 
județului Bistrița Năsăud. 
La producția globală pla
nul a fost îndeplinit în 
proporție de 104,3 la sută, 
iar la producția marfă 
vîndut.^- și încasată rea
lizările depășesc cu 3,4 la 
sută prevederile. Au fost 
livrate suplimentar 39 to
ne hîrtie, 33 tone carne, 
26 tone unt, 54 000 cahle 
teracotă, mobilă în valoa
re de 1275 000 lei etc.

Instalații ale Combinatului chimic din Făgăraș
Foto : Agerpre»

O unitate Industrială nu poate fi 
apreciată numai în raport de dimen
siunile halelor de fabricație sau vo
lumul producției, ci mai ales după 
importanța produselor sale, după ni
velul eficienței activității economice 
pe care o desfășoară, după contri
buția care o aduce la satisfacerea ce
lor mai stringente nevoi ale econo
miei naționale. Privit prin această 
prismă, Combinatul chim'ic din Făgă
raș — evident ceva mai mic ca alte 
unități surori — ne apare într-o 
ipostază cu totul diferită. Aportul său 
la asigurarea cu produse chimice a 
diferitelor ramuri economice, la va
lorificarea superioară a resurselor na
turale ale țării este deosebit de im
portant. Un merit incontestabil al chi- 
mlștilor făgărășeni îl constituie, fără 
îndoială, acela de a fi fost și de a 
fi, în continuare, deschizători de drum 
în multe dome
nii ale Indus
triei noastre chi
mice.

Aici, la Făgă
raș, au fost expe
rimentate și ob
ținute pentru pri
ma dată în țară 
nu puține produ
se chimice de 
strictă necesitate 
în industrie și în 
agricultură. Intr-o 
perioadă cînd u- 
nele din actuale
le unități ale in
dustriei chimice 
abia erau contu
rate pe planșeta 
proiectanților, iar 
altele se con
struiau, chimiștii 
făgărășeni livrau 
cantități tot mai 
importante de în
grășăminte pe ba
ză de azot, fenol, 
mase plastice și 
rășini sintetice, 
în toți acești ani, 
combinatul a în
deplinit rolul de 
laborator și stație 
pilot pentru mul
te produse și pro
cese tehnologica 
noi întîlnite azi 
in giganții indus
triei chimice ro
mânești. Puțini 
știu, probabil — 
ca să venim doar 
cu un singur e- 
xemplu — că pri
ma șarjă de ca- 
prolactamă româ
nească, din care 
se obțin firele și 
fibrele de relon 
la Săvinești a 
în faza pilot, aici, 
proape paisprezece
nu numai atît. Combinatul din Făgă
raș a fost și este încă o veritabilă 
școală a chimiei românești și sub 
alt aspect : aici au învățat „tainele" 
meseriei de chimist mii de cadre 
de ingineri, tehnicieni și muncitori, 
care conduc la ora actuală compli
catele procese chimice în aproape 
toate marile unități construite în ul
timii ani.

O etapă calitativ nouă a marcat 
activitatea chimiștilor făgărășeni în 
anii actualului cincinal, când exi
gența, inițiativa, spiritul creator au 
devenit pentru ei atribute cu carac
ter definitoriu, cînd efortul de auto- 
depășire și autoperfecționare a con
stituit un obiectiv major, care și-a 
găsit materializarea în rezultatele 
practice obținute în acest răstimp. 
Ce altceva mai edificator poate fi a- 
mintit decit faptul că, în acești patru 
ani și jumătate, activitatea produc
tivă a înregistrat un salt calitativ 
de-a dreptul spectaculos, care în lim
bajul cifrelor se poate sintetiza ast
fel : o creștere a producției globale 
de 52 la sută, un spor la productivi
tatea muncii de 44,2 la sută, o creș
tere a beneficiului de circa trei 
iar a exportului de șase ori.

I

Este de relevat că aceste sporuri 
s-au obținut în condițiile în care va
loarea mijloacelor fixe a înregistrat o 
creștere de numai 14 la sută. Un mi
racol ? Nicidecum. Rezultatele spec
taculoase amintite sînt efectul direct 
al măsurilor luate pentru folosirea 
deplină a potențialului tehnic și 
uman al combinatului. In acest scop 
s-a acționat cu perseverență și te
nacitate în două direcții : pe de o 
parte, pentru sporirea capacităților 
existente și crearea altora noi, iar 
pe de alta, pentru asimilarea unor 
noi produse, de calitate superioară. 
Concludent în acest sens este exem
plul instalației de fenol. Prin sin
cronizarea capacităților de producție 
și lichidarea ștrangulărilor de la 
unele faze, prin îmbunătățirea para
metrilor în faza de distilare, s-a reu
șit să se dubleze producția de fenol

/

iar producția de plastifen pe care o 
realizăm în acest an va depăși 15 mi
lioane lei.

Cu multă hotărîre s-a acționat și 
în direcția sporirii producției de în
grășăminte azotoase și îmbunătățirii 
calității acestora. Cea mai remarca
bilă realizare o constituie obținerea 
azotatului de amoniu neaglomerabil. 
Despre ce este vorba 7 Pînă nu de 
mult, azotatul de amoniu prezenta un 
mare neajuns : la scurt timp după 
fabricație el se aglomera sub forma 
unor bulgări de diferite dimensiuni, 
făcînd greoaie împrăștierea lor uni
formă, iar de utilizarea mașinilor la 
această operație nici nu putea fi 
vorba.

— După îndelungate cercetări, spe
cialiștii combinatului nostru au reu
șit să obțină un 
ale cărui granule

• Vorbiți mai repede
că tovarășul

(Urmare din pag. I)

greșul general al economiei noastre, 
asigurînd industria țării cu majorita
tea materiilor prime necfesare. Fără 
vreo intenție de ierarhizare, mă voi 
opri numai asupra"cîtorva din reali
zările mai importante ale colective
lor din industria minieră în cincinalul 
ce se încheie. Astfel, ca urmare a im
portantelor fonduri de investiții alo
cate de stai, în perioada 1966—1979, 
producția minieră a cunoscut o con
tinuă dezvoltare cantitativă și cali
tativă. în acești ani, planul de inves
tiții a fost realizat integral și ritmic, 
asigurîndu-se punerea în funcțiune la 
termen a tuturor obiectivelor plani
ficate. Capacitățile de producție nou 
create în acest cincinal au adus o 
creștere de producție față de 1965 
de 94 la sută la cărbune. 52 la sută 
la minereuri neferoase, 100 la sută 
la sare și substanțe nemetalifere.

Continua dezvoltare și modernizare 
a industriei miniere, ca 
realizate în domeniul 
muncii, al introducerii și perfecțio
nării tehnologiilor de extracție și 
preparare, măsurile sistematice luate 
pentru dezvoltatea activității de pros
pectare și cercetare fac posibilă de
pășirea producției globale pe întregul 
cincinal 1966—1970 cu peste 200 mi
lioane lei. Dacă la acest succes a- 
dăugăm alte elemente de ordin calita
tiv — și anume, îndeplinirea încă din 
anul trecut a sarcinii de creștere a 
productivității muncii prevăzută pen
tru actualul cincinal și rentabilizarea 
cu un an mai devreme a activității 
industriei miniere — căpătăm o ima
gine mai completă asupra preocupări
lor majore și complexe ale mineri
lor.

Concomitent cu dezvoltarea și mo
dernizarea industriei miniere, prin 
grija partidului și statului 
făcut eforturi financiare deosebite 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale minerilor. Prin 
creșterile succesive ale salariilor, în 
acest 
citor 
față 
fiind 
lalte 
miniere au fost construite aproxima
tiv 32 000 de apartamente ; multe lo
calități miniere au devenit adevărate 
orașe. Prin extinderea pe scară largă 
a mecanizării, prin dotarea cu mașini 
și utilaje moderne, efortul mineri
lor a fost mult micșorat. Totodată, 
au fost luate măsuri deosebite pen
tru ocrotirea sănătății minerilor și 
îmbunătățirea continuă a protecției 
muncii.

Am legat de fiecare dată dezvolta
rea de la an la an a producției mi-

și progresele 
mecanizării

s-au

an cîștigul mediu al unui mun- 
din industria minieră a sporit 
de anul 1949 de circa 4,4 ori, 
mai ridicat decît cel din cele- 
ramuri industriale. In bazinele
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fost elaborată 
la Făgăraș, cu a- 
ani în urmă. Dar

ori,

în acest interval. In același timp, 
producția de fenol extra a crescut de 
la 60 la sută la peste 80 la sută.

Dacă ne referim la asimilarea unor 
produse strict necesare economiei 
naționale — dintre care unele se 
importau — nu putem omite rășinile 
sintetice denumite fenoplac, un ade
ziv folosit în industria de prelucrare 
a lemnului, la care producția a cres
cut de aproape trei ori, frigofenolul 
— rășină utilizată la fabricarea ma
terialelor izolante termic și fonic, 
plastifenul — destinat fabricării hîr- 
tiei decor ce se folosește la capito- 
narea vagoanelor, autobuzelor, va
poarelor etc. Lor li se adaugă alte și 
alte produse, cum ar fi noi sorturi 
de bachelite, intermediari pentru in
dustria de coloranți și medicamente 
etc. Demn, de subliniat este faptul 
că marea majoritate a noilor produ
se s-a realizat in instalațiile exis
tente sau prin adaptarea și moder
nizarea unor instalații ieșite din uz.

— Ilustrativ în acest sens — ne-a 
declarat ing. Petre Țurea, șeful sec
ției de rășini sintetice, unul din au
torii acestor realizări — este cazul 
plastifenului. Acest nou produs, care 
se importa pînă anul trecut, se ob
ține acum 
fenol care 
amenajare

în vechea instalație de 
fusese casată. Lucrările de 
au costat doar 10 000 lei,

0 ■
niere de ideea și cerința valorificării 
intense și eficiente a resurselor na
turale de care dispune țara noastră, 
pentru realizarea programului ener
getic prevăzut, pentru asigurarea ma
teriilor prime necesare metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, chimiei și 
celorlalte ramuri în continuă dezvol
tare. Privind lucrurile din această 
perspectivă și avînd în vedere exis
tența în țară a unui potențial relativ 
ridicat de rezerve la o serie de sub
stanțe minerale, a unor capa
cități de producție importante cu po
sibilități avantajoase de 
fondul însemnat de cadre 
experiență acumulată în 
prepararea substanțelor 
prețul de cost avantajos 
livtează economiei naționale marea

decit la celelalte mine. De ase-

dezvoltare, 
cu o bogată 
extracția și 

minerale, 
cu care se

joase 
menea, prin creșterea producției de 
cărbune cocsificabil vom contribui la 
economisirea unor însemnate fonduri 
valutare, iac prin sporirea aportului 
cărbunelui în balanța de energie pri
mară și de combustibili pentru pro
ducția energiei electrice, importante 
cantități de gaze naturale și de țiței 
vor primi o valorificare superioară 
în chimie. Totodată, vom căuta să 
dezvoltăm producția de brichete de 
cărbune pînă la un nivel de 1,8 mili
oane tone pe an (în 1975), în acest fel 
contribuind la o valorificare superi
oară a masei lemnoase înlocuite în 
consumul casnic și la aprovizionarea 
populației cu un combustibil de ca
litate superioară.

Cele mai importante sarcini ne re-

majoritate a produselor miniere, pre
cum și aportul favorabil pentru ba
lanța noastră comercială și de plăți 
adus de reducerea importului de ma
terii prime, apare tot mai pregnan
tă necesitatea dezvoltării mineritului 
în perspectivă.

Prevederile Directivelor Congresu
lui al X-lea al partidului arată că 
pe ansamblul industriei miniere pro
ducția urmează să crească în viitorul 
cincinal cu peste 34 la sută, ceea ce 
echivalează cu o dublare a producției 
în 10 ani (față de anul 1965).

La cărbune, extracția va crește de 
la 23 milioane tone în 1970 la 37,4 
milioane tone în 1975 și la 50 mili
oane tone în 1980. Deci în numai 5 
ani extracția de cărbune trebuie să 
crească cu circa 15 milioane tone, spor 
egal cu întreaga producție a anului 
1967. Evident, este vorba de o creș
tete însemnată jntr-o perioadă foarte 
scurtă, care va fi posibilă de reali
zat atît prin dezvoltarea capacităților 
existente cit și prin deschiderea unor 
unități noi, cu capacități mari de pro
ducție. Este de semnalat că produc
ția de cărbune se va dezvolta cu pre
cădere în bazinele Rovinari, Motru și 
Valea Jiului, unde condițiile permit 
deschiderea de mine sau de cariere 
de capacități mari (1 pînă lâ 8 mili
oane tone/an), dotate la nivelul teh
nicii mondiale și care realizează o 
productivitate a muncii și un preț de 
cost cu 25—50 la sută mai avanta-

în ramura metalelor nefe- 
, în care situația rezer- 

ihterne este încă modestă, 
fost găsite posibilități pen- 
asigurarea creșterii produc-

vin 
roase, 
velor 
Au I 
tru 
ției pe ramură cu 23 la sută. Pen
tru aceasta este necesară exploatarea 
tuturor zăcămintelor aflate în produc
ție, chiar și la conținuturi mai re
duse în metale, darea în exploatare a 
unor zăcăminte noi aflate încă în 
curs de explorare, valorificarea com
plexă a unor minereuri, prelucrarea 
cenușilor de pirită, ca și recuperarea 
de metale din unele deșeuri indus
triale (zgurile metalurgice). Pentru 
acest sector vor trebui făcute mari 
eforturi 
vederea 
rezerve 
cum și 
tehnologică în vederea îmbunătățirii 
sensibile a tehnologiilor de extracție 
și preparare.

La substanțele nemetalifere și la 
sare, avînd în vedere necesitățile in
terne, posibilitățile de export și po
tențialul zăcămintelor, s-au stabilit 
creșteri însemnate de producție — 65 
la sută la nemetalifere și 44 la sută 
la sare.

Toată atenția va trebui să fie a- 
cordată sporirii producției proprii 
din ramura construcțiilor de ma
șini, prin asimilarea și fabrica
rea în uzinele și atelierele noastre a 
numeroase utilaje miniere (stilpi hi-

în activitatea geologică, în 
punerii în evidență de noi 

de minereuri neferoase, pre- 
în activitatea de cercetare

azotat de amoniu 
nu se mai aglome
rează — ne-a 
spus ing. Eugen 
Poghirc, director 
cu problemele de 
producție din ca
drul Centralei in
dustriale de în
grășăminte cu a- 
zot Făgăraș. Se 
obțin, totodată, 
granule unifor
me, avînd rezis
tența mecanică 
ridicată. în felul 
acesta a fost îm
bunătățită calita
tea azotatului, 
situîndu-1 la ni
velul celor mai 
bune produse 
străine. Mai bine 
de 62 la sută din 
producția de azo
tat de amoniu se 
livrează la ex
port.

Rezultatele ob
ținute în acest 
an de colectivul 
Combinatului chi
mic din Făgăraș 
confirmă încă o 
dată valoroasa lui 
experiență, matu
ritatea și compe-. 
tența profesiona
lă. La producția- 
marfă s-au reali
zat suplimentar 
în 7 luni produse 
în valoare de 13.5 
milioane lei; pro
ductivitatea mun
cii a crescut ț țu 
2,4 față de 
vederi, 
vrat 
2 227 
tat 
sută

pre-
S-au li

pește plan 
tone de azo- 
de amoniu, 
la sută sub- 

amoniac 
realizările

stanță activă, 1 740 
Incontestabil, ________

vului Combinatului chimic 
găraș sînt valoroase, dar nu 
puțih adevărat că chimiștii

etc. 
colecti- 

din Fă- 
este mai 

_ . , ____ T_ acestei
importante unități sînt conștienți că 
în unitatea lor rezervele interne sînt 
încă departe de a se fi epuizat. Cu 
prilejul recentei adunări generale a 
reprezentanților salariaților s-a ma
nifestat din nou hotărîrea de a ac
ționa cu fermitate în direcția valori
ficării lor depline. Căile pe care le 
vor utiliza în acest scop sînt în bună 
măsură cele practicate în ultima vre
me : sporirea capacităților de produc
ție, în special la rășini și fenol-formal- 
dehidice, asimilarea unor noi produse, 
îmbunătățirea calității celor existente, 
continuarea modernizării proceselor 
tehnologice la instalațiile mai vechi 
etc. Nu există nici o îndoială că an
gajamentele luate de colectivul com
binatului de a realiza pînă la finele 
anului o producție suplimentară de 
50 milioane lei și un beneficiu de 15 
milioane lei vor fi îndeplinite. Ex
periență. . realizările de pînă acum 
constituie în acest sens o garanție 
sigură că harnicii chimiști vor în
scrie mereu noi succese în producție, 
în întreaga lor activitate economică.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

draulici, cadre pășitoare, linii 
preparare de mare capacitate 
precum și asigurarea pieseior 
schimb și a confecțiilor metalice. Pe 
această cale se va îmbunătăți dota
rea minelor, se va ușura în conti
nuare efortul fizic al minerilor, asi- 
gurîndu-se creșterea productivității 
muncii — obiectiv de mare impor
tanță în industria minieră, unde re
crutare? și calificarea forței de mun
că constituie încă o problemă difi
cilă. De altfel, aspectelor majore,le
gate de stabilizarea cadrelor în ba
zinele miniere li se va da cea mai 
mare atenție și în viitor.

înfăptuirea importantelor sarcini 
ce stau în fața colectivelor din indus
tria minieră presupune îmbunătăți
rea permanentă a activității de pro
ducție, întărirea disciplinei și respec
tarea strictă de către toți a norme
lor de protecție a muncii, domenii 
în care mai sînt multe de făcut in 
toate unitățile. Așteptăm mai ales din 
partea cadrelor de conducere din u- 
nitățile cu statut de centrală preocu
pări mai intense și exigență mai mare 
în această privință. Acționînd ca u- 
nități cu largi competențe, direct 
răspunzătoare de realizarea planului, 
noile organisme economice vor tre
bui să analizeze în amănunt toate re
zervele interne existente care pot fi 
atrase în circuitul productiv pentru 
a asigura o îmbunătățire a indicatori
lor de plan pe anul 1971 și pe între
gul cincinal.

Firește, creșterile cantitative la 
care m-am referit vor avea loc pe fun
dalul unor permanente și substanția
le preocupări, în toate unitățile noas
tre de producție, axate pe sporirea 
eficienței economice. Dacă actualul 
cincinal a însemnat pentru noi ren
tabilizarea, în ansamblu, a activității 
miniere, în cincinalul viitor se va ur
mări ridicarea accentuată a eficien
ței economice, în principal prin spo
rirea productivității muncii într-un 
ritm mediu anual de circa 5 la sută, 
scăderea cheltuielilor la 1000 lei pro
ducție marfă cu peste 60 lei și spo
rirea încasărilor prin îmbunătățirea 
substanțială a calității sortimentelor.

Congresul al X-lea al P.C.R. a pus 
în fața industriei miniere sarcini mari 
și deosebit de mobilizatoare. îmi ex
prim ferma convingere că vrednicii 
noștri mineri vor găsi căile cele mai 
eficiente pentru a asigura deplina lor 
înfăptuire Cu această convingere fe
licit azi, de ziua lor, întregul detașa
ment al minerilor pentru activitatea 
depusă pînă în prezent și urez tu
turor succese tot mai mari în acti
vitatea viitoare, închinată înfloririi și 
propășirii continue a României so
cialiste.

de 
etc.)

de

de la centrală
pierde avionul!

La recenta ședință 
de dezbatere a cifre
lor de plan pe 1971, în 
comitetul de direcție 
de la Fabrica de șuru
buri din Bacău, a ve
nit, ca delegat din par
tea Centralei industri
ale de materiale de 
instalații și echipa
mente metalice din 
București, inginerul 
Romeo Stănescu. Sco
pul era, desigur, să a- 
jute conducerea uzinei 
băcăoane în soluționa
rea diferitelor proble
me dificile care stîn- 
jenesc bunul mers al 
producției. Și erau 
destule : aproviziona
rea cu materii prime 
era deficitară — nu se 
cunoaște nici în mo
mentul de față de unde 
vor fi aduse 900 tone 
de metale neoesare 
pentru producția 
timului 
acestui 
men tați a 
pentru noua instalație 
care trebuie să intre 
în producție în anul 
viitor nu au fost asi-

ul- 
trimestru al 
an — docu- 

și utilajele

gurate. Și cîte altele. 
Dar din toate acestea 
nu s-a rezolvat nimic. 
De ce a fost ratat a- 
jutorul specialistului 
de la centrală 7 Ingi
nerul Stăpescu a sosit 
cu o oră mai țîrziu, 
după începerea dezba
terilor, a stat o oră șl 
40 de minute în ședin
ță și apoi a solicitat 
directorului întreprin
derii o mașină care 
să-l transporte la ae
roport pentru a prinde 
cursa spre Capitală. 
La dezbateri, pus în 
fața unor probleme 
necunoscute probabil, 
a debitat cîteva gene
ralități fără sens, care 
n-au satisfăcut nici pe 
departe pe cei pre- 
zenți, apoi a pus în 
buzunar nota de pro
bleme întocmită de 
conducerea unității și 
dus a fost. Oare pen
tru așa ceva trebuia să 
se deplaseze și să 
cheltuie banii sta
tului un specialist de 
la București 7

• Sufocantă
De trei ani, la oțe- 

lăria uzinei 
din 
comprimat 
nizat procesului de 
producție sub presiu
nea necesară. Un acci
dent — s-a diagnosti
cat — și toată lumea 
și-a văzut mai departe 
de treabă. Vorba vine, 
de treabă, pentru că 
neajunsurile, devenind 
cu timpul cronioe, în 
unele secții activitatea

„1 Mai" 
Ploiești, aerul 

este' fur-

Se apropie sezonul 
altoirii pomilor, cînd 
bricegele și foarfecele 
pentru pomicultură 
vor 'fi solicitate din 
nou. Dar atît altoitul 
pomilor, cit și tăierile 
la vița de vie provoacă 
necazuri celor care se 
îndeletnicesc cu aces
te lucrări. Cauza ? Bri
cegele de altoit și foar
fecele nu sînt bine exe
cutate. Ziarul nostru a 
mai criticat calitatea a- 
cestor unelte produse 
de uzina „lnox“ din 
Capitală, dar situația 
nu s-a îndreptat. Spi
cuim cîteva consta
tări 
lejul 
tize tehnice la uneltele 
executate de uzina 
„Inox“. Foarfecele pen
tru vie : cuțitul este 
prelucrat grosolan, nu 
este verificat plan, este 
executat din OSC-8 în 
loc de OSC-9 ; durita
tea este de 38—48 HRC. 
în loc de 50—55 HRC, 
asamblarea 
cu contracuțitul 
șurubul de fixare 
face greu. Cit 
vește mînerele,

cîteva cohsta- 
făcute cu pri- 

unei exper-

cuțitului 
prin 

se 
pri

se

a rămas în „aer": 
timpul de lucru s-a 
mărit, efortul depus 
de unii muncitori — 
în special de formatori 
— s-a îngreunat, re
buturile au devenit 
mai frecvente. Condu
cerea oțelăriei, a uzi
nei, a centralei in
dustriale poartă dis
cuții interminabile 
pentru........ atmosferă",
întrucît pînă acum nu 
s-a găsit o soluție.

altoit...

arată — și așa este — 
că sint nefinisate, din 
care cauză jenează 
mina celui care lucrea
ză cu ele. Despre bri
ceagul de altoit se 
spune: grosimea lamei 
este de 2,4 mm în loc 
de 1,9 mm; ceea ce de
termină mărirea un
ghiului de ascuțire, e- 
fortul de tăiere fiind 
mai mare, iar secțio
narea necorespunzătoa- 
re; lama este confec
ționată din oțel neco
respunzător și are o 
duritate mai mică față 
ele cea indicată în do
cumentație. Defecțiuni 
de ordin calitativ se 
semnalează și la foarfe
cele pentru recoltat 
struguri și la acela 
pentru cizelat struguri.

Astfel, de la an la 
an, se tot amină reali
zarea unor unelte co
respunzătoare calitativ 
pentru viticultură și 
pomicultură. Este un 
nod gordian pe care nu 
l-a dezlegat încă ni
meni. Trebuie să se 
găsească cineva care 
să-l taie. Dar nu cu 
briceagul Inox. Iși va 
tăia degetele !

• Stane de piatră...
din metal

cu vai, ba- 
mecanizaiă 
a început 

de vreo 
beneficiari-

Cu chiu 
lastiera 
din Buzău 
să livreze 
două luni
lor săi primele canti
tăți de agregate sorta
te. Lucrul merge însă 
în continuare anevo
ios, fără un randament 
prea mare. Și aceasta 
pentru că banda trans
portoare care trebuie 
să asigure legătura în
tre sectorul de ex
ploatare și depozitul 
„tampon" din incinta 
stației de prelucrare 
nu funcționează, deși 
termenul stabilit pen
tru darea ei în ex
ploatare a expirat de 
mult. Avem și o ex
plicație a conducerii 
unității : sectorul de 
extracție a agregatelor 
de rîu funcționează 
după o soluție impro
vizată. Se folosesc 
dragline și autocami
oane care nu pot aco
peri decît parțial ca
pacitatea de prelucra
re a secției de presor-

tare-sortare. Aceasta 
a dus la neacoperirea 
planului fizic în luna 
iunie cu 12 000 mc de 
agregate. Situația s-a 
repetat cu mici deo
sebiri și în luna iulie, 
în vreme ce utilaje de 

, mare valoare, cu ran
dament net superior, 
stau încremenite în 
prund. In această si
tuație se află, în afara 
benzii transportoare, 
un alt utilaj de bază 
— greiferul de mal — 
care a lucrat trei zile 
și apoi s-a împotmo
lit în mîlul apelor rîu- 
lui Buzău. Nici acum 
nu a fost redat produc
ției. Lucrînd dezorga
nizat, cu improvizații, 
balastiera din Bu
zău produce puțin și 
scump. Pierderile 
nești sînt 
ele sînt 
seama 
biectiVe", în loc 
găsească soluții 
tru punerea la 
a utilajelor.

bă- 
dar 
pe 
o-

mari, 
trecute 

„cauzelor 
să se
pen- 

punct
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ORARUL 
UNIVERSITAR 
AL LIMBILOR

STRĂINE
• în noul an universitar limbile străine de largă 

circulație devin obiecte de studiu obligatoriu în toate 
instituțiile de învățămînt superior • Organizarea de 
cursuri facultative • La Universitatea din București 
se organizează studiul postuniversitar al limbilor mo
derne.
Deși în principiu toată lumea a fost 

fi este de acord cu faptul că astăzi 
nu mal poate fi conceput un om în
deplinind o muncă de răspundere me
die care să nu stăpînească corespun
zător cel puțin o limbă străină de lar
gă circulație, de dțiva ani în învă- 
țămîntul superior (excepție făcînd cî
teva facultăți — sociologie, comerț 
exterior și, bineînțeles, cele unde se 
formează profesori și specialiști de 
limbă șl literatură străină) limbile 
străine au fost trecute în rîndul obi
ectelor facultative. în pofida inten
țiilor dintre cele mal bune, măsura 
s-a dovedit nelndicată, numărul ce
lor care frecventau aceste cursuri 
fiind în general foarte mic. Nu 
e mal puțin adevărat că și coordona
tele modulul în care trebuia organi
zat — chiar facultativ — studiul lim
bilor străine n-au fost dar precizate.

Un recent ordin al ministrului în- 
vățămîntului prevede ca, incepînd cu 
anul universitar 1970—1971, limbile 
străine de largă circulație să se in
troducă obligatoriu in toate formele 
invățămintului superior cu profil ne
filologic. Astfel, în învățămîntul teh
nic, universitar, medical, artistic, pe
dagogic și de educație fizică, limbile 
străine vor fi prevăzute în planul de 
învățămînt cu 2 ore de curs practic 
săptămînal, pe întreaga durată a pri
melor 4 semestre (180 ore). în secto
rul tehnic, Ia secțiile de subinginerl, 
limba străină se va studia în 120 ore 
eșalonate pe 6 semestre. în felul aces
ta, toți studenții sînt obligați să stu
dieze o limbă străină la alegere din
tre limbile engleză, franceză, germa
nă, rusă, frecvența fiind obligatorie. 
La Institutul de arhitectură și la In
stitutul de arte plastice din București, 
secția de istorie și teorie a artei, stu
denții pot opta și pentru limba ita
liană. în același timp, se prevede or
ganizarea de cursuri facultative in 
vederea studierii unei a doua limbi 
străine, pentru studenții care doresc 
acest lucru, indiferent de anul de stu
dii unde sint înscriși. Cursurile de 
limbi străine vor fi incluse în orar 
alături de celelalte discipline. Iar în 
învățămîntul fără frecvență, studie
rea limbilor străine va fi prevăzută 
tot cu caracter obligatoriu în anii I— 
III și se va încheia cu un examen la 
sfîrșitul semestrului al VI-lea.

începînd tot cu anul universitar 
1970—1971, Ministerul Invățămintului 
inițiază organizarea de cursuri inten
sive cu caracter postuniversitar, deo
camdată numai pe lîngă Universita
tea din București, pentru studierea 
limbilor moderne de către snecialiștl 
din învățămînt, institute de cercetare 
și alte institute centrale. Durata stu
diilor va fi de trei luni, cu scoaterea 
completă din producție, sau de 5 luni, 
cu scoaterea parțială din producție. 
Aici se prevede organizarea a 3 și, 
respectiv, 2 serii anual, fiecare se
rie urmînd să cuprindă maximum 
38 de cursanți pentru fiecare limbă.

Sa înțelege că ridicarea studiului

limbilor străine la rang de disciplină 
obligatorie nu rezolvă de la șine buna 
pregătire a studenților. Va trebui, in 
continuare, să se depună eforturi 
sistematice pentru ca sistemul însuși 
de predare — conținutul și metodele 
de studiu — să se ridice la nivelul 
cerințelor universitare.

Desigur, obiectivul urmărit prin 
organizarea invățămintului universi
tar al unor limbi de largă circulație 
este în principal însușirea de către 
studenți a elementelor necesare con
sultării cu ușurință a textelor de spe
cialitate și desfășurării unor conver
sații uzuale corecte. Tocmai de aceea 
este necesar să nu se mai piardă din 
vedere, ca pînă acum, că un absolvent 
de liceu studiază două limbi străine, 
prima în decurs de 7 ani, a doua timp 
de 4 ani, și în condițiile în care elevul 
se pregătește conștiincios, el poate, 
ajuns fiind la bacalaureat, să stăpl- 
nească corespunzător limbile studiate, 
îndeosebi pe cea care a învățat-o timp 
de 7 ani. Aoesta fiind în principiu 
nivelul de pregătire al studentului 
din anul I, este firesc, deci, ca pe 
parcursul Invățămintului superior să 
se renunțe la obișnuitele modalități 
școlărești de lucru, în schimbul că
rora tînărului să i se formuleze noi 
pretenții, îndeosebi din perspectiva 
specialistului de mîine, capabil să se 
informeze asupra mișcărilor de idei 
din lume și să valorifice această 
informare în activitatea socială ce 1 
se încredințează.

M. IORDANESCU
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cinema
? Sunetul muzicii s PATRIA — 

; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• Noul angajat : VICTORIA — 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
SALA PALATULUI — 19,30 (seria 
de bilete — 3 370).
• Frații Saroyan : CENTRAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
Î Dragoste și viteză : REPUBLI-

A — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15, STADIONUL DINA
MO — 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 odi
nioară : GRĂDINA CAPITOL — 
20 ; 22.

? Tiffany memorandum: LU-
EAFARUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 

19 ; 31, BUCUREȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20,15, GRĂDINA-----
TIVAL — 20,15.

? Căsătorie tn stil grec t
IV AL — 8,30; 11; 13,30; 16;

31.
• Străinii : LUMINA — 9—16,15 tn 
continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Program de filme documen
tare românești s TIMPURI NOI 
— 9—21 tn continuare.
• Program pentru eopll : DOINA 
— 10.
• Afurisitul de
— 11,30 ; — 
COSMOS
• Cartouche : 
la Union) : 9 ;
31.
• Jandarmul
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,45 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 
ARENELE ROMANE
• Petrecerea 
11,15; 13,30; 16;
RIA — 9 ; 11,15 ;
20,30, FLAMURA

GRADINA

FES-

FES- 
18,30;

bunic : DOINA
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

CINEMATECA
11 ; 13 ; 15 ; 17 ;

(sa-
19 ;

se însoară FE-

18; 18,15;

FLO- 
ARTA —

fi acuzat:

Cosmos : 
— 20,30,
20,15. X»

18,30 ; 20,45, 
- 20,30.

EXCELSIOR — 9 ; 
18,30; 21, GLO-
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
— 11 ; 16 ; 18.15 ;
EXPOZIȚIA —

•uperdlabollcul i
10,30 ; 16 ; 18,19 ;

■ Argoman 
GRIVIȚA —
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15, la grădină — 20,30, TO
MIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18,15, la grădină — 20,15.
• Omul pe care-I Iubesc : 
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
17,30 ; 19.
* Sub semnul lui Monte Cristo t 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină

ÎN-

— 20,15, VOLGA —
20.30.
• Freddy și clntecul preriei : 
DACIA — 8,45—20,30 în continua
re.
• 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 
GRĂDINA UNIREA 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
• Joc dublu In serviciul secret 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 17,45 
20.
• Operațiunea 
FERENTARI —
• My fair lady
15,30 ; 19.
• Prieteni fără
CENI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Răzbunătorul : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15,
• Marile vacanțe s VIITORUL —
16; 18; 20, GRADINA RAHOVA
— 20,15.
• Cel 1 080 de ochi al doctorului 
Mabuse : MOȘILOR — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,15.
• Jocul care ucide : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Warlock I MUNCA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Marele semn albastru ■ FLA
CĂRA — 15,30.
• Așteaptă ptnă se tntunecă i 
FLACĂRA — 18 ; 20,15.
• Stăptn pe situație : VITAN — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,15.
• Anlclka i RAHOVA — 15,30 ; 
18.
• Un cuib de nobili : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18.
• Dreptul de a te naște : GRA
DINA PROGRESUL PARC — 
20,15.

Lady Chaplin 
15,30 ; 18 ; 20,15.
: GIULEȘTI -

grai : COTRO-

teatre
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Prințesa 
circului — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" : Sonatul lunii — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: Ma- 
zel-tov l — 18,30.
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PREMIERE CINEMATOGRAFICE

ORA HOTĂRITOARE

Producție a studioului Defa-Berlin, cu : Manfred Krug, Kurt Jung-Alsen, 
Frido Solter. Regia : Joachim Hasler.

Călătorind cu trenul de 
la Belgrad spre Pola (oră
șelul de pe coasta Adria- 
ticii unde, în fiecare vară, 
se desfășoară tradiționalul 
festival al filmului iugo
slav), treci în revistă un 
peisaj impresionant, în 
care însemnele dezvoltării 
complexe a Iugoslaviei so
cialiste se interferează — 
simbolic — cu asprimile re
liefului din această zonă a 
Balcanilor. Cu contururi de 
metropolă, dominat de si
luetele construcțiilor mo
derne și de profilul unor 
mari întreprinderi Indus
triale, cu autostrăzi spec
taculoase — orașul Lubli- 
jana, de pildă, se înscrie 
pe acest itinerar ca o măr
turie dinamică a prezen
tului, a eforturilor creatoa
re ale poporului vecin și 
prieten ; de la fereastra 
vagonului urmărești schim
bările de decor, sesizezi 
particularitățile unor loca
lități mai mari sau mat 
mici, privirea iți este atra
să cînd de întinse culturi 
agricole, cînd de strimte 
terase cultivate, smulse ici 
colo cu trudă de țărani 
muntelui care devine trep
tat elementul caracteristic 
al locurilor străbătute. Și 
iată muntele copleșind în
treaga ambianță. Pămîntul 
stîncos și arid, cu înălțimi 
abrupte și cu maiestuoase 
defileuri, te captivează prin 
dramatica sa monumenta
litate și te trimite cu gîn- 
dul spre trecut, spre anii 
grei și eroici ai luptei de 
eliberare ; pentru că aici 
au fost scrise cu singe pa
gini nemuritoare ale epo
peii războiului de partizani, 
pentru că natura, aparent 
atît de ostilă, i-a ocrotit pe 
partizanii iugoslavi și l-a 
ajutat să-i învingă pe ocu- 
panții hitleriștf.

...Diversitatea peisajului, 
atît de bogată în sugestii, 
a reprezentat, într-un fel, 
o introducere în universul 
filmelor pe care avAam să le 
vedem la cea de-a 17-a e- 
diție a festivalului de la 
Pola. Organizatorii au pre
zentat nu o selecție, ci în
treaga producție — pe un 
an — a studiourilor iugo
slave. O confruntare cu 
atît mai semnificativă cu 
cit ea a avut loc în fața 
a 10 000 de spectatori — 
care au umplut, seară de 
seară, pînă la refuz, vasta 
arenă (monument al anti
chității romane) unde s-au 
desfășurat proiecțiile.

Nu ne propunem să dis
cutăm despre fiecare din
tre cele 22 de filme aflate 
in concurs, ci despre unele 
direcții de preocupări pe 
care le-a evidențiat festi
valul. Tema luptei de par
tizani. evocarea războiului 
antihitlerist — care au ge
nerat, de-a lungul anilor, 
numeroase filme de un re
lief deosebit — continuă 
să-i inspire pe cineaștii iu
goslavi, Tn seara inaugu
rală a festivalului de la 
Pola — onorată de prezen
ța președintelui I. B, Tito 
— a fost prezentat hors- 
concours filmul „Bătălia de 
pe Neretva", de regizorul 
Veljko Bulajici — reconsti
tuire de amplă respirație 
a unui moment decisiv al 
luptei partizanilor iugoslavi 
împotriva ocupanților na
ziști. Acestei super-pro- 
ducții, slujită de o presti
gioasă distribuție interna
țională, i-au urmat cîteva 
filme care au pus în lu
mină preocuparea unor 
realizatori din diferite ge
nerații de a evoca din un
ghiuri inedite războiul. 
Astfel, filmul „îndopatul", 
al regizorului Vatroslav 
Mimica, investighează psi
hologia unui grup de deți
nuți dintr-un lagăr de con

centrare, prin prisma dorin
ței de a supraviețui ; în 
timp ce filmul „De partea 
cealaltă" (regia, Jose Gate) 
își propune să confrun
te modul de existență 
superficial al unui anumit 
tineret de azi, cu existen
ța tragică a eroilor unui 
episod al războiului de par
tizani, iar „Cicliștii" (re
gia : Purisa Djordjevici) 
evocă în registru tragi-co- 
mic o împrejurare dramati
că din timpul ocupației.

Un fapt demn de reți
nut : aproape o treime din 
realizatorii filmelor pre

vocat asprimea naturii și 
a oamenilor într-o poves
tire a cărei acțiune reme
morează perioada dramati
că a anilor ’48, în timp ce 
— opus ca factură — filmul 
„Trec zilele" a demonstrat 
înclinațiile apre comedia 
modernă cu momente sati
rice de actualitate, ale au
torului său (Fadll Hadzici). 

în ce privește ținuta ar
tistică a recentei ediții a 
confruntării cinematogra
fice de la Pola, care a deter
minat vii controverse, orga
nizatorii festivalului — ca și 
presa iugoslavă — au a-

SECVENȚE 

CINEMA - 
TOGRAFICE 

IUGOSLA VE

ÎNSEMNĂRI
DE LA FESTIVALUL 

FILMULUI 
DE LA POLA

zentate sint debutanți. Fil
mele lor ? De la o emoțio
nantă evocare a masacru
lui de la Kragujevaci, oră
șel a cărui întreagă popu
lație a fost decimată de 
hitleriști (în filmul „Po
veste sîngeroasă", de Bra- 
nimir-Tori Jankovici), pînă 
la drama socială avînd 
drept personaj principal o 
fetiță care trăiește intr-un 
mediu sordid și ajunge în 
cele din urmă la casa de 
corecție (în „Lillka", de 
Branko Piesa), de la un 
amuzant film in două per; 
sonaje, fără mari pretenții 
și bine interpretat („A 
unsprezecea poruncă" de 
Vanca Kljakovici), pînă la 
o pretențioasă incursiune 
într-un univers al obsesii
lor și al alienării („Găr
găuni In cap", de Misa 
Radiovojevici), filmele de- 
butanților învederează — 
în pofida Inegalităților sau 
a tributului pe care cîteva 
dintre ele îl plătesc artifi
cialității „moderniste" — 
existența unor talente rea
le, a unor personalități ar
tistice interesante și pro
mițătoare pentru dezvolta
rea în continuare a cine
matografiei iugoslave.

Contribuind la varietatea 
peisajului tematic al festi
valului, filmul „Cătușe" 
(regia : Krsto Papici) a e-

preciat că, cu puține ex
cepții, filmele prezentate 
au fost sub nivelul pro
ducției anilor trecu»!. După 
cum ne-a explicat, în ca
drul unei convorbiri, di
rectorul general al între
prinderii „Jugoslavia Film", 
Dejan Obradovici, această 
situație se datorează unor 
deficiențe ale actualului 
sistem de «ubvenționare a 
producției de filme, care 
a diminuat rolul producă
torului în selecționarea 
scenariilor. „în. momentul 
de față ținem insuficient 
seama de puterea de co
municare a filmelor, de 
capacitatea lor de a răs
punde preocupărilor, Inte
resului marelui public" — 
ne-a spus intre altele In
terlocutorul, referindu-se 
la faptul că în ce privește, 
de pildă, filmele consacra
te tinerei generații se ma
nifestă un anume spirit de 
bravadă al regizorilor care 
pun accentul pe felurite 
aspecte maladive, eludînd 
problemele reale, de viață, 
cu care se confruntă tinere
tul de la orașe și sate. Spec
tatorii reacționează negativ 
la acest gen de filme, iar 
unii dintre realizatorii res
pectivi — cointeresați atît 
moralicește, cit și materia
licește in succesul de pu
blic al creației lor — au

tras concluzii realist* de 
pe urma confruntării pe 
care a prilejuit-o festiva
lul. Este semnificativ că 
un film ca „Bătălia de pe 
Neretva" a avut, în șase 
luni, patru milioane de 
spectatori — mai mult de- 
cît toate celelalte filme la 
un loc ! în momentul de 
față, această problemă — 
a funcției producătorului 
de filme din punctul de ve
dere al eficienței creației
— este reexaminată ca o 
problemă cheie a dezvol
tării cinematografiei iugo
slave — a precizat, în în
cheiere Dejan Obradovici.

...Un amănunt interesant: 
pe genericul multora din
tre filmele din festival am 
văzut, citate, numele unor 
fabrici, uzine, combinate 
etc. Aceste întreprinderi 
au contribuit la finanțarea 
producției respective. „Bă
tălia de pe Neretva", dee- 
xemplu, a fost turnat cu 
participarea a 60 de între
prinderi ; nu este vorba 
propriu-zis despre un me
cenat, ci despre sprijinirea 
cinematografiei naționale 
și, In același timp, despre 
o investiție productivă. 
Rentabilitatea filmelor este 
considerată ca o chestiune 

. vitală în Iugoslavia unde
— alt amănunt — turna
rea unul film obișnuit du
rează în medie 3—4 săp- 
tămîni, fără a depăși o 
lună și jumătate.

...Vizionări, conferințe da 
presă, întîlnirl între crea
tori și critici sosiți din nu
meroase țări — un festival 
cinematografic excelent or
ganizat, într-un climat de 
amiciție și ospitalitate de
săvârșită. Acest climat, pro
pice schimbului de idei, a 
ridicat festivalul și dezba
terile exigente pe teme de 
creație pe oare le-a prilejuit 
deasupra Inegalităților pro
prii repertoriului filmelor 
prezentate în concurs. După 
cum observa și directorul 
Festivalului de la Pola, Pe- 
tar Volk, confruntare», are, 
în acest sens, un carac.® - sti
mulativ, va duce la al’», ma
rea valorilor autentice, pri
lejuind evaluări și clarificări 
necesare, evidențierea pro
blemelor de creație cu care 
se confruntă cinematogra
ful iugoslav.

...De-a lungul întregii 
desfășurări a festivalului, 
cu ocazia diferitelor dis
cuții bilaterale sau pur și 
simplu incidental, am sim
țit prietenia caldă a gaz
delor față de țara noastră, 
interesul și simpatia mul
tor participant la festival 
față de realizările poporu
lui român. Am rein- 
tîlnit la Pola cîțiva mem
bri al delegației iugoslava 
care a luat parte la Fes
tivalul filmului balcanio 
organizat nu de mult Ta 
Mamaia, și am consemnat, 
odată mai mult, opiniile 
lor despre rolul cinemato
grafului ca instrument da 
cunoaștere șl apropiere a 
popoarelor. Consacrat ex
clusiv producției studiouri
lor iugoslave, festivalul de 
la Pola răspunde prin ope
rele cele mai reptezenta- 
tive — datorită rezonanței 
•ale și popularității cîști- 
gate de la o ediție k vita
— și acestei funcții a artei 
cinematografice. Este un 
aspect nesesizat de palma
resul festivalului, dar a 
cărui însemnătate a fost 
evidentă pentru cei care au 
participat — în admirabilul 
decor al litoralului Adriati- 
cel — la zilele și nopțile ci
nematografice de la Pola.

D. COSTIN

Radu CONSTANTINESCU

Juriul e totuși necesar

într-un frumos 
natural, s-a montat 1 
toșani, cu ocazia

Ce lipsește la „Cetate"?

decor 
la Bo- 

i co-

Exces de generozitate

Completări utile
la o rubrica inspirată

ru-

literar

Mi-

Natalia STANCU
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semnat
Simple

re- 
co- 
pu-

de inteli- 
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Pe cerul senin al aces
tui torid început de au
gust, bătrîna cetate de 
scaun a Sucevei își pro
filează ruinele încă se
mețe. Ghidul permanent 
de la „cetate" — o utilă 
inițiativă a organelor cul
turale locale — ca și cele 
două panouri, cu date din 
istoria acestor locuri, ușu
rează vizitatorilor dialo
gul peste secole cu epoca 
lui Ștefan cel Mare. Un 
dialog, pe care îl dorești 
continuat chiar după pă
răsirea incintei cetății. 
Numai că această dorință 
legitimă a fiecărui turist 
e irealizabilă. Deși în a- 
fara ghidului amintit exis
tă angajat și un paznic, 
nimeni nu s-a gîndit să le

încredințeze o vitrină cu 
ilustrate și pliante referi
toare la monumentul vizi
tat, cu diapozitive și foto
grafii.

De cealaltă parte a ora
șului, la un alt cunoscut 
monument istoric — bise
rica întărită Zamca — am 
întîlnit o situație simila
ră. Deși și aici există un 
paznic permanent, vizita
torul nu-și poate procura 
o ilustrată.

Este oare atît de greu 
de împlinit o asemenea 
legitimă dorință ? Mate
rialele de popularizare 
sînt suficiente, amatori — 
de asemenea. Ce lipsește 
atunci ?

cele mai realizate, dînd 
senzația că satisfac prin 
acest gest o obligație oa
recare. Pe de altă parte, 
o serie de artiști mai pu
țin valoroși, situați pe 
bună dreptate la periferia 
vieții noastre artistice, își 
găsesc acum un teren ne
așteptat de „afirmare".

Cu alte cuvinte, pre
zența la simeze a unor 
lucrări slabe se datorește 
inexistenței unui juriu.

Perfect adevărat ! Juri
ile au apărut din necesi
tăți stringente impuse de 
rigorile implicate de or-

ganizarea unei expoziții, 
și au demonstrat de-a 
lungul a zeci de generații 
utilitatea, indiferent dacă 
au trezit, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, 
nemulțumiri.

Calitatea amintitului 
Salon îmi pare a fi un 
argument în plus asupra 
rațiunii existenței juriilor. 
O expoziție — de grup 
sau individuală — nu poa
te fi’ lipsită de criterii se
lective.

A. CONSTANTIN

„Congratulații"

Acum aproximativ un 
an și jumătate, un artist, 
pe cit de valoros în mî- 
nuirea daltei pe atît de 
îndrăzneț mînuitor al con
deiului, publica, într-o cu
noscută revistă bucureș- 
teană, un punct de vedere 
critic asupra sistemului de 
alcătuire a juriilor. Ceva 
mai tîrziu, un confrate in
tru artă, de data aceasta 
pictor, sesizînd subiecti
vismul juriilor, propunea 
ca în locul lor să se stabi
lească niște comisii de se
lecție alcătuite din înșiși 
artiștii participanți. La pu
țin timp, sub formă orală 
(la T.V. sau în plena
rele U.A.P.) și în scris (în 
ziare și reviste) problema 
juriilor, a componenței și 
competenței lor a căpătat 
proporții din cele mai am
ple. S-a ’ recomandat ca 
secțiile de pictură, sculp
tură. grafică etc. ale 
U.A.P. să-și desemneze ele 
Însele reprezentanții care 
să jurizeze lucrările pre
zentate.

Nu ne propunem să a-

nalizăm aici justețea aces
tor opinii, cantitatea de a- 
devăr și cantitatea de su
biectivitate care a stai 
la baza opiniilor for
mulate. Scurtul istoric 
al acestor confruntări
l-am făcut pentru că anul 
acesta am asistat la un 
fenomen nou : vernisajul 
salonului de primăvară al 
artiștilor bucureșteni a a- 
vut loc fără consultarea 
prealabilă a nici unui fel 
de juriu. Fiecare artist 
participant a avut prile
jul de a prezenta lucra- < 
rea sau lucrările pe care 
el le-a considerat repre
zentative stadiului actual 
de creație. Dar... se pare 
că...

Iată ce scrie cronicarul 
ziarului „Scînteia tinere
tului" : Și „Salonul" reține 
intr-adevăr interesul, dar 
într-un sens pe care nu 
i l-am fi dorit. Artiști pe 
care-i urmărim cu inte
res pe panourile altor ex
poziții (cu jurii, probabil, 
n.n.) sînt prezenți aci cu 
lucrări vechi și nu din

Se știe că împrumutul 
de cuvinte străine este o 
necesitate firească și că 
nu există limbă de pe 
glob care să nu utilizeze 
și acest procedeu pentru 
a se îmbogăți. La noi, in
troducerea unor cuvinte 
străine în limbă a susci
tat diverse discuții con
tradictorii, determinate, 
poate, de faptul că in a- 
ceastă privință s-a între
cut măsura.

în ultimii ani asistăm 
la o adevărată invazie de 
neologisme, chiar în unele 
publicații ce se adresea
ză maselor largi de citi
tori. Unii autori le folo
sesc parcă înadins, spre a 
se face... neînțeleși de 
semenii lor, iar alții 
spre a-și etala „erudiția".

Folosirea neologismelor 
tinde să devină o ade
vărată manie. Nu se mai 
zice „liniștea orașului" ci 
„silențiozitatea orașului", 
în comerț au apărut „na
politane cuvertate cu cio-

oolată" ; denumirea „na
politane acoperite cu cio
colată" ar fi avut singu
rul cusur de a " 
prea românește, 
fost, probabil, 
cial.

Cliff Richard, 
tînd o frumoasă 
ne-a oferit prilejul pentru 
a ne îmbogăți limba cu un 
nou cuvînt ; „a 
tuia" (a felicita), 
nile sportive ale 
ziunii abundă în 
vreme în folosirea aces
tui cuvînt, încercînd in
troducerea lui forțată în 
limbă. Se spune : ...și ia- 
tă-1 pe... înminind cupa 
lui... și congratulindu-l“, 
sau ....pe teren, celebrul
jucător Fele, îl îmbrăți
șează pe nu mai puțin 
celebrul coechipier și-l 
congratulează". La asta 
nu ne mai așteptam. Pe 
cind și ilustrate cu „Con- 
gratulări de Anul Nou" ?

Nicolae FUDULEA

fi sunat 
Și ar fi 

necomer-

interpre- 
melodie.

congra- 
Emisiu- 
televi- 
ultima

Deși s-a scris in placă 
de marmură...

memorării semicente
narului răscoalei țăranilor 
din 1907, o placă de mar-

mură al cărei text este 
următorul ; „în acest loc 
se va ridica monumentul 
închirtat răscoalei țărani
lor din anul 1907“. Au tre
cut de atunci 13 ani și 
verbul atît de promițător 
de pe placă continuă să 
fie conjugat încă la tim
pul viitor.

Care să fie cauzele 7
Vicepreședintele consi

liului popular județean, 
tovarășul Mihai Matei, în
clină a crede că s-a făcut 
mai de mult comanda res
pectivă de către fostul co
mitet regional pentru cul
tură și artă pentru monu
mentul anunțat, că Fon
dul Plastic nu contribuie 
cu ...fonduri pentru reali
zarea unor asemenea lu
crări, (cu 
Comitetul 
Cultură și 
o listă cu
de care are nevoie orașul 
Botoșani). La rîndul său, 
loan Dănilă, inspector 
principal la comitetul ju
dețean pentru cultură și 
artă, (care răspunde de 
muzee și monumente isto-

toate că de la 
de Stat pentru 
Artă s-a cerut 
plăci și busturi

rice) ne declară : „Lucra
rea anunțată nici nu a fost 
contractată și nici nu s-a 
întreprins nimic pînă a- 
cum. Adică s-a întreprins 
ceva : în toamna anului 
trecut s-a hotărît să fie 
ridicate de acolo soclul și 
placa cu anunțul amintit 
(!)“.

în concluzie, același in
terlocutor este de părere 
că mai multă bunăvoință 
și interes ar putea duce 
la realizarea obiectivului 
propus, cu condiția să se 
asigure baza materială și 
să existe un artist care 
să-și asume cinstea în
truchipării într-o operă 
sculpturală a evenimen
tului respectiv.

Este de așteptat ca a- 
tît Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, cit 
și Fondul Plastic, să spri
jine organele locale de re
sort pentru ca angajamen
tul încrustat în „placa de 
marmură" să fie, în sflr- 
șit, îndeplinit.

N. ZAMFIRESCU

Surpriză la estradă
Stagiunea estivală nu 

este ferită de surprize. 
De exemplu, cu un singur 
bilet cumpărat pentru 
spectacolul de la „Boema" 
se pot asculta... două „or
chestre". Ascultătorul se 
va Instala în ultimele rin- 
duri, preferind „distan
ța" ' față de scenă. Răb
darea nu-i va fi pusă la 
încercare; nici-nu se va 
începe bine reprezenta
ția, că din nu prea mari 
depărtări vor sosi zvon 
de acorduri și ritmuri 
curioase, la început în 
„pianissimo" apoi într-un 
crescendo spre „forte"..., 
captîndu-i încetul cu în
cetul interesul. La în

ceput te poți gîndi la 
cine știe ce experimen
tare pe scena estradei. 
Apoi renunți și. gîndul ți 
se îndreaptă spre amabi
litatea instrumentiștilor 
de la „Cina" care vor să 
fortifice printr-un aport 
substanțial ansamblul 
„Estradei". Orice presu
pusă „dezlegare" n-are 
însă finalitate. Asiști la 
jocul actorilor și asculți 
muzica 
Invers.

Oare 
lept ca
țumească a bucura 
oaspeții „grădinii"

într-o „stagiune" în 
care am putut număra 
volumele de teatru româ
nesc contemporan pe 
degetele de la o mină, 
„Teatrul de hîrtie"
brică prin intermediul 
căreia revista „Argeș" 
promovează cu regulari
tate dramaturgie origina
lă — ne-a cîștigat printre 
abonații săi permanenți. 
Și în această calitate 
ne-am putut oferi „spec
tacole în fotoliu" cu tex
te ale unor scriitori con- 
sacrați — Paul Everac, 
Al. Mirodan — sau ale 
unor scriitori pe drumul 
afirmării — Paul Cornel 
Chitic, Gh. Astaloș, 
hai Georgescu.

Apreciind inițiativa 
vistei, sperînd că în 
Ioanele rubricii vor fi 
blicate, o dată cu consa
crarea ei, piese din ce în 
ce mai direct angajate în 
dezbaterea unora din cele 
mai însemnate probleme 
ale actualității, nu putem 
să nu recunoaștem că am 
simțit, nu o dată, nevoia 
imperioasă a unor „pro
grame de sală".

Remafcînd, în același 
timp, „Antologia critică 
a poeziei tinere" din a- 
ceeași revistă, credem că 
ar fi utile unele conside
rații fie și cu caracter in
formativ despre uni
versul creator al drama
turgului despre probleme
le care îl preocupă des
pre opțiunile sale es
tetice și motivarea lor. 
„Sete de cunoaștere" fi
rească cu atît mai mult 
cu cit — din 10—12 file 
dactilografiate — cititorul 
trebuie să refacă întreg 
textul piesei — opera, în 
unitatea

Sîntem 
rințele 
de acest 
tru de 
față de toate teatrele de 
acest fel nu sînt deloc 
prea mari. Mai ales acum, 
in această „stagiune" în 
care, din păcate, poți, 
număra pe degetele de la 
cealaltă mînă 
istorie, teorie 
teatrală.

de alături...

n-ar fi mai 
fiecare să se

Sau

înțe- 
mul- 
doar 

sale ?

Smaranda OȚEANU

Numărul mare de debu
turi a rămas încă o pro
blemă deschisă a edituri
lor noastre. Cartea unui 
debutant, a unui autor, 
altfel zis, necunoscut, nu 
are în fața publicului nici 
un argument. Editurile 
s-au gîndit să înlocuiască 
complicatele inițiative ale 
lansării cu un mic text pu
blicat pe coperta ultimă, 
semnat de un nume cunos
cut care spurie în cîteva 
cuvinte cine e autorul și 
cel fel de talent are. Pen-

tru a fi însă eficace aceste 
texte de recomandare tre
buie semnate ori numai de 
cei care au prin profesie 
răspunderea morală a ju
decării scrierilor, de criti
cii literari, ori de perso
nalități literare a căror 
autoritate e în afara discu
ției. Altfel se ajunge la o 
devalorizare a acestui tip 
de mesaj către public, la 
minimalizarea gestului 
critic. Repetat fiind, el de- 

' vine o formalitate, o obli
gație ca oricare alta care

nu presupune o răspun
dere reală. Din această 
cauză, textele pot să se
mene izbitor între ele. Iată 
ce se scrie despre Ion Ma
rin Almăjan : „Comparind 
cartea aceasta nu numai 
cu nivelul schițelor fi 
povestirilor care se pu
blică la ora actuală in re
vistele de specialitate, dar 
chiar și cu calitatea ulti
melor volume de debut a- 
părute, trag o singură 
concluzie posibilă, și a- 
nume : că maturitatea sti
listică și de gindire a ti- 
nărului prozator timișo
rean va impune in întreg 
contextul nostru 
actual un nume".

Și lată și textul 
pe coperta cărții 
intimplări cu sensul la 
urmă de Alexandru Geor
ge : „Alexandru George 
ne îndeamnă la un tip de 
lectură al cărui prilej a- 
proape nici unul dintre ti
nerii scriitori nu ni-l mai 
oferă : nuvelele lui repre
zintă o concentrare de ex
periență artistică și, mai 
mult decit atit, triumful 
unui stil care e în același 
timp al venerației și al 
ironiei".

Un mod de recomandare 
atît de asemănător pentru 
două cărți apărute simul
tan nu poate decit să de
ruteze pe cititor. Evident 
unul dintre prefațatori 
trebuie să aibă mai multă 
dreptate decît celălalt, ră- 
mîne de văzut cîtă, dar îm
preună aceste recoman
dări publicate de aceeași 
editură M. Eminescu nu 
fac decît să arate cum 
o inițiativă destinată să 
faciliteze lansarea debu
turilor poate duce la un 
efect contrar celui inten
ționat la întocmirea a- 
cestor etichete critice, ori» 
cît de frumos, 
gent ar fi 
Mai multă 
biectivarea 
ții credem 
recomandărilor de genul 
celor de mai sus !
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Cronica zilei Admiterea LA IAȘI
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FAPTUL
DIVERS

O delegație a Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, condusă 
de Dumitru Bejan, președintele 
CENTROCOOP, a plecat simbătă du- 
pă-amiază la Moscova pentru a par
ticipa la cel de-al VIII-lea Congres 
al Cooperației de Consum din U.R.S.S. 
care se va desfășura între 10 și 
august.

13

în școlile 
de specializare 

poslliceală
//ARTA MODEI"

LA PUNCTUL DE TRAVERSARE A DUNĂRH

Preluați
ștafeta ?

Urcasem în mașina nr. 227 de 
pe traseul liniei de autobuze 31. 
De îndată ce noii pasageri au 
primit biletele și autobuzul s-a 
pus în mișcare, ne-a atras aten
ția un fapt : taxatoarea cu nu
mărul 36358 (Maria Prodănescu), 
fără a se adresa cuiva anume, 
a anunțat ce stație urmează, ce 
mijloace de transport se află în 
apropiere, înspre ce direcții cir
culă fiecare. Scena s-a repetat 
apoi înainte de aproape fiecare 
oprire în stațiile de pe traseu 
pînă la capătul liniei. O dovadă 
de politețe, de respect față de 
pasageri, care impresionează 
plăcut. Cu alte cuvinte, un e- 
xemplu pe care am dori să-l în- 
tîlnim și în alte mijloace de 
transport în comun. Ce spuneți, 
tovarăși de la I.T.B. 7

Spectacole
în... „suban
trepriză"

Re-ent, a fost organizat 
un cntrol inopinat in holurile 
mat multor cinematografe din 
Capitală. Cu acest prilej au fost 
surprinși ..la lucru" Aurel Ra
dulescu, Constantin Stan, Ovidiu 
Dumbravă, Eugen Sabo și Va- 
sile Drumea — cîțiva dintre cei 
ce, ore și zile in șir, nu fac alt
ceva decît să aștepte clienti la 
„n-aveți un bilet in plus?". Toți, 
dar absolut toți — fără nici o 
altă ocupație deci} aceea de va
meși deghizați ai intrării la 
spectacole, amplificind de cite 
două-trei ori costul biletelor. 
Trimiși în fața instanței, în cu- 
rînd ei își vor primi pedeapsa 
prevăzută de lege. Un alt aspect 
atrage insă atenția. Toți cei in 
cauză aveau asupra lor un nu
măr țleosebit de mare de bilete. 
Intr-o singură zi, de pildă, nu
mai Aurel Rădulescu avea de 
plasat aproximativ... 300 de bi
lete ! Cum și le procurau ? A- 
ceasta este întrebarea pe care 
așteptăm ca organele de resort 
să o elucideze neintirziat.

r

Poftiți în
vagoane!

Ir...-ana din zilele . trecute, 
Francisc Zimerman, în vîrs- 
tă de 22 de ani, din comuna 
Variaș, călătorea pe ultima 
treaptă a unui vagon, tn drep
tul viaductului din apropierea 
stației C.F.R. Timișoara-Nord, a 
fost agățat de barele de la pod 
și aruncat la pămint. A fost 
transportat de urgență la spital, 
dar toate eforturile făcute pen
tru salvarea sa s-au dovedit i- 
nutile. Un deznodământ cu atit 
mai dureros, cu cit el putea fi, 
totuși, atit de ușor evitat I

500000 lei
pe apă
de ploaie

Tn ziua de 6 august, cam pe 
la amiază, la Ploiești a început 
o ploaie zdravănă. Pe terasa a- 
coperită a restaurantului ..Dea
lul Mare", consumatorii priveau 
cum boabele de apă se sparg pe 
caldarîm. Deodată, din plafonul 
terasei au pornit a curge șu- 
voie. Un ospătar s-a urcat pe 
terasă să ia măsuri. N-a putut 
opri însă apa decît... după ce a 
stat ploaia ! Menționăm că aco
perișul terasei este destul de 
nou. A fost proiectat acum 2 ani 
de D.S.A.P.C. Ploiești, iar exe
cuția lui a durat foarte mult. Ni 
s-a spus atunci : „se lucrează 
încet, dar merită, se face o trea
bă bună". S-au cheltuit, în total. 
500 000 lei. Merita o asemenea 
lumă apa de ploaie 7

Miriște
9

pe asfalt
din 
(ba

Porumbeii și turturelele 
diferite colțuri ale Capitalei 
chiar și vrăbiile gălăgioase care 
se strîngeau odată în pomii din 
fața restaurantului „Dunărea"1) 
și-au schimbat locul de adunare. 
Toate gravitează acum spre 
străzile Dinu Vitilă, Județului, 
Tei și Pîrcălabilor, situate în 
jurul morii „Dîmbovița"". Le a- 
trage aici miriștea bogată de pe 
asfalt ! Autocamioanele care vin 
încărcate la moară — mai ales 
la curbe — aruncă adevărate va
luri de grîu în urma lor drept 
hrană pentru păsări, iar sur
plusul pentru a fi încorporat in 
asfaltul muiat de căldură. Oare 
nu se poate întreprinde nimic 
pentru a se pune capăt acestei 
tisipe ?

de :Rubricd redactotâ 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

ev sprijinul corespondenților 
„Seînfeii"

INTR-O CASA NOUĂ
GIURGENI-VADUL OU

în 
de 
de

★

Simbătă după-amiază a plecat 
Uniunea Sovietică o delegație 
istorici și economiști, condusă
prof. univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Științe So
ciale și Politice a Republicii Socialiste 
România, pentru a participa la cel 
de-al V-lea Congres internațional de 
istorie economică, organizat la Lenin
grad între 10 și 14 august și la cel 
de-al XlII-lea Congres mondial de 
științe istorice, care se va desfășura 
la Moscova între 16 și 23 august 

(Agerpres)

Ministerul Invățămîntului face 
cunoscut că examenul de admitere 
în școlile de specializare postli- 
ceală se va desfășura între 25—30 
septembrie.

Amănunte privind rețeaua și 
profilul unităților din învățămîn- 
tul postliceal, obiectele la care vor 
fi examinați candidații se găsesc 
în îndrumătorul elaborat de mi
nister și care se difuzează, în a- 
ceste zile.

IAȘI (corespondentul „Scînteii""). — 
Simbătă, 8 august, în centrul orașului 
Iași s-a dat în folosință una dintre 
cele mai impunătoare construcții co
merciale ale lașului. Este vorba de 
noua casă a „Artei Modei"", aparți- 
nînd cooperației meșteșugărești și ca
re este destinată mai multor ramuri 
de activitate prestatoare de servicii : 
confecții, încălțăminte, tricotaje, ma- 
rochinărie. ceasornicărie-bijuterie, 
cosmetică, coafură etc. De la monu
mentalul salon de primire și pînă la

(Agerpres)
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cel de-al 7-lea nivel, moderna con
strucție din beton și sticlă întrunește 
cele mai bune condiții funcționale 
pentru atelierele ce-și vor desfășura 
aici activitatea și. în același timp, o 
ambianță atrăgătoare pentru vizita
tori și clienți.

La festivitatea de inaugurare a luat 
parte tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean Iași al P.C.R.

Din partea UCECOM a fost de față 
tovarășul Dezideriu Nagi. vicepreșe
dinte.

Participant» prezenți la manifesta
rea de inaugurare au vizitat apoi ate
lierele modernei unități meșteșugă
rești și au asistat la 6 paradă a mo
dei, unde au fost prezentate intere
sante modele realizate de creatorii de 
modă ai cooperației meșteșugărești 
ieșene.

Circulație în flux continuu

de-al 
podu- 
Giur- 
supus 
solici- aici.

punctul de trecere 
din zona Giurgeni — 
ni s-a mai precizat :

CONSTANȚA (corespondentul 
,,Scint.eii“). — Simbătă, 8 august 
la ora 5 dimineața, cel 
doilea fir de circulație al 
lui de vase la punctul 
geni—Vadul Oii a fost 
probelor de maximă
tare. La ora 6 dimineața, 
prin acest important punct al 
traficului rutier din țara noastră 
a început, pentru prima dată, 
circulația autovehiculelor in am
bele sensuri. De la autoritățile 
locale NAVROM am aflat că pînă 
la ora 14 au traversat fluviul în 
ambele sensuri peste 22 000 de 
autovehicule. Prin simplificarea 
operațiunilor de taxare, staționa-

rea autovehiculelor s-a redus la 
numai 2—3 minute și chiar mal 
puțin. Consiliile populare jude
țene Constanța și Ialomița au 
luat măsuri pentru buna apro
vizionare a unităților comerciale 
existente

De la 
NAVROM 
Vadul Oii
în mod excepțional, în zilele de 
simbătă și duminică trecerea 
autovehiculelor pe podul de 
vase se face neîntrerupt, timp de 
38 de ore. Apoi, potrivit oraru
lui intrat în vigoare la 1 august, 
trecerea are loc zilnic de la ora 
10 la ora 20.

Stadionul „23 August" din Cîm- 
pulung Muscel găzduiește în a- 
ceste zile concursul internațional 
atletism „Prietenia" — întrecere 
dițională, care, la cea de-a 4-a ediție 
a sa, reunește aproximativ 500 de ju
nioare și juniori din opt țări. Inaugu
rat într-o atmosferă sărbătorească, 
bucurîndu-se de prezența a numeroși 
spectatori, concursul a fost deschis de 
tov. Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Argeș.

întrecerile din prima zi au fost dîrz 
disputate ; în majoritatea probelor au 
fost înregistrate rezultate remarcabile.

Iată învingătorii primelor probe: 
fete, 100 m : Kaufer (R.D. Germană) 
— ll”5/10 ; 1 500 m : Waingarten
(U.R.S.S.) — 4’35” : disc : Sapranova 
(U.R.S.S.) — 50,80 m ; băieți, 100 m : 
Gonzales (Cuba) — 10”3/10; 1 500 m : 
Eberhard (R. D. Germană) — 3’52” 
5/10; 110 m garduri: Beker (R. D. 
Germană) — 14”4/10 ; lungime : Lau
terbach (R.D. Germană) — 7,65 m ; 
greutate : Stoev (Bulgaria) — 17,01 m; 
suliță : Rilov (U.R.S.S.) — 72,50 m.

de 
tra-

• Intre 10 și 17 august se va des
fășura la Hamburg cea de-a 64-a e- 
diție a campionatelor internaționale 
de tenis ale R.F. a Germaniei. La a- 
cest important turneu „open" și-au 
anunțat participarea jucători de va
loare din întreaga lume, printre care 
australianul Tony Roche (cîștigătorul 
ediției trecute), olandezul Tom Okker, 
românul Ilie Năstase, iugoslavii Ni
kola Pilici și Zeliko Franulovicî, en
glezul Mark Cox, cehoslovacul Jan 
Kodes și sud-africanul Bob Hewitt.

e La campionatele europene 
tenis de masă juniori, echipele Ceho
slovaciei au obținut o dublă victorie, 
în finala probei masculine, selecțio
nata cehoslovacă a întrecut cu 5—3 
reprezentativa Suediei, în timp ce 
feminin junioarele Cehoslovaciei 
învins cu 3—2 echipa U.R.S.S. 
acest campionat, echipele României 
ocupat locul 
băieți.

4 la fete și

de

locul 5

la 
au 
în 
au 
la

împiedice 
ciclism de

brazilian• Faimosul fotbalist
Pele a devenit începînd de ieri direc
tor de relații publice al Băncii indus
triale din Campina Grande, așteptîn- 
du-se ca prezența lui să sporească ma
siv clientela acestei bănci. Pe de altă 
parte, firma braziliană „Ducal" a sem
nat cu Pele un contract privind lan
sarea unui nou model de costume 
bărbătești marca „Pele". Ambele fir
me împrumută doar numele celebru
lui jucător, în scopuri comerciale, și, 
deocamdată, nu pretind ca el să re
nunțe la activitatea de fotbalist activ.

• In turneul internațional masculin 
de handbal de la Mihalovțe (pentru 
„Cupa Slovaciei"), Politehnica Timi
șoara a pierdut cu 12—13 (7—9) me
ciul cu formația Tatran Presov. Alte 
rezultate : Sitardia (Olanda) — Loko
motiv Mihalovțe 22—20 (10—9); 
Gyâr (Ungaria) — Selecționata de ju
niori a Bulgariei 14—11 (5—6).

/

continuă să 
mondiale de
Probele de viteză și ur-

Tirgul internațional București-1970
(Urmare din pag. I)
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Vara copiilor. 

10,00 Viața satului.
11,15 în reluare, la cererea tele

spectatorilor — • Recital 
Margareta PTslaru • Recital 
Udo JUrgens.

12,00 De strajă patriei.
12,30 Concert simfonic.

(Urmare din pag. I)

manevrele politicianiste ale celor ca
re ar fi vrut ca problema puterii să 
degenereze în jocul steril al pertrac
tărilor și formulelor de cabinet fără 
a atinge baza de clasă a regimului 
burghezo-moșieresc.

Insurecția armată antifascistă sem- 
nificind, prin esența și scop, o revoluție 
națională democratică, a deschis ca
lea rezolvării in perspectivă a proble
mei puterii. Cîmpul de desfășurare a 
evenimentelor s-a mutat pe terenul 
său hotăritor : revoluția pentru solu
ționarea problemelor de bază ale Ro
mâniei. pentru crearea cadrului so
cial-economic și politic corespunzător 
împlinirii intereselor vitale ale națiu
nii.

Tensiunea antagonismelor vechii so
cietăți, încinse la maximum In condi
țiile regimului fascist, a devenit o 
puternică forță explozivă. Motorul 
luptei de clasă acționa cu energia u- 
nui arc supraincordat.

Imensa majoritate a poporului, cla
sa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea legată de popor, armata, cele 
mai largi pături sociale care au îndu
rat în singe și lacrimi calvarul fascis
mului. care au urit războiul odios 
antisovietic impus țării, care s-au an
gajat cu toate puterile și cu deplină 
conștiință în acțiunea revoluționară și 
în războiul drept antihitlerist, sperau 
ca prețul sacrificiilor lor să fie o pro
fundă și luminoasă renaștere națio
nală.

Legat prin infinite valențe de 
cauza, de viața și lupta poporului, 
descifrînd sensul profund al mișcă
rii social-istorice, Partidul Comu
nist Român a fost singurul in stare 
să exprime și să ridice la cel mai 
înalt grad de comuniune interesele 
maselor populare, să dea acestora 
cea mai amplă deschidere și cea 
mai deplină incidență pe plan natio
nal, pentru a căpăta ponderea unei 
forțe social-istorice de decizie.

★

Simplu spus, dacă atunci s-a născut 
o nouă și viguroasă orinduire demo
cratică și populară, aceasta se dato- 
rește abilității și fermității partidului 
comunist, capacității și artei politice 
de care a dat dovadă, acțiunii sale e- 
nergice și persuasive de organizare și 
mobilizare a tuturor claselor și forțe
lor sociale care tindeau spre însănă
toșirea reală și înnoirea totală a vie
ții naționale.

De atunci, secvență cu secvență, 
derularea retrospectivă a istoriei re
levă imaginile lanțului de procese și 
evenimente care. în desfășurarea lor 
unitară și neîntreruptă, mărturisesc 
despre simbioza revoluționară dintre 
partid și popor, dintre politica mar- 
xist-leninistă a partidului și acțiunea 
maselor populare în frunte cu clasa 
muncitoare : reforma agrară, bătălia 
pentru putere și pentru democrati
zare încununată de instaurarea gu
vernului revoluționar democrat ;

13,15 Emisiune în limba maghiară.
14,45 - - - ..........................

16,00

17,00
19,00
19,10

19,30
20,00

20,30

di-închiderea emisiunii de 
mlneață.
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Fotbal : 
trospectivă Mexic "70. Aspec
te de la meciul România— 
Cehoslovacia.
„Studioul N“. 
Anunțuri — publicitate.
„Flori de mină" — emisiune 
consacrată Zilei minerului.
Telejurnalul de seară. 
„Orizontul unu" — reportaj 
din Valea Jiului.
Concert. Salvatore Adamo la 
București.

de 
Re-

refacerea economiei naționale dis
trusă de război ; cucerirea întregii 
puteri politice de stat o dată cu abo
lirea monarhiei și proclamarea re
publicii ; naționalizarea principalelor 
mijloace de producție și trecerea 
la dezvoltarea planificată a econo
miei naționale, avind ca pivot in
dustrializarea socialistă ; înfăptuirea 
cooperativizării agriculturii ; lichi
darea pentru totdeauna a exploată
rii omului de către om și generali
zarea relațiilor de producție socia
liste în întreaga economie națio
nală ; dezvoltarea impetuoasă a 
orinduirii socialiste, perspectivele 
ample ale făuririi societății socia-

• Ploaia 
campionatele 
la Leicester, 
mărire individuală au fost întrerupte 
din cauza ploii, fără a-și putea de
semna campionii. Pînă acum, la urmă
rirea individuală cel mai bun timp 
l-a obținut elvețianul Xavier Kurmann 
cu 4‘56”19/100. în proba masculină 
de viteză, cu excepția francezului 
Pierre Trentin (eliminat în recalifi
cări), toți favoriții au rămas în cursa 
pentru medalie. La feminin, trei ci
cliste sovietice s-au calificat în semi
finală, cea de-a patra semifinalistă 
fiind cehoslovaca Zaikova.

• In ziua a doua a campionatelor 
europene de baschet (rezervat echi
pelor de juniori) de la Atena, selec
ționata României a pierdut în fața for
mației Poloniei cu scorul de 61—66 
(31—32). Alte rezultate : Bulgaria- 
Belgia 64—59 ; Spania-R.F.G. 107— 
56 ; Cehoslovacia-Turcia 67—66 ; 
U.R.S.S.-Italia 82—55 ; Grecia-Iugo- 
slavia 72—64.

21,45
21,55
22,15
22,25
23,00

Fapt divers.
în lumea desenului animat. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii progra
mului I.'

PROGRAMUL II
20,00 Arte frumoase : Expoziții 

bucureștene estivale.
20,15 Reluarea serialului de sîm- 

bătă seara (II).
21,05 Stagiune lirică TV. „Lolo, 

Clo-Clo șl aventurile opere
tei". Selecțlunl din spectaco
lul Operei Române din Cluj.

21,45 închiderea emisiunii progra
mului II.

—
nale ; ea realizează azi circa un 
sfert din producția industrială a 
țării. In ultimii ani, în această 
ramură industrială a avut loc 
un proces de diversificare conti
nuă a producției, au fost a- 
plicate o serie de realizări de 
prestigiu ale tehnicii contempo
rane, s-au fabricat numeroase 
produse de calitate superioară, 
cu parametrii tehnico-economici 
ridicați. Pe această cale s-a ur
mărit asigurarea unei înalte 
competitivități a produselor in
dustriei construcțiilor de mașini 
pe piața internațională. Cea mai 
deplină recunoaștere pe plan 
internațional a valorii tehnice și 
economice a produselor indus
triei construcțiilor de mașini ro
mânești o constituie dinamica 
exportului acestei ramuri, ca și 
aprecierile de care se bucură ele 
pe toate meridianele lumii. Ilus
trativ în acest sens este și faptul 
că in perioada 1965—1969. expor
tul românesc de masini-unelte 
a crescut de circa 3 ori. mai 
bine de o treime din producție 
fiind destinată unor beneficiari 
din peste 40 de țări de pe toate 
continentele.

Din acest punct de vedere, 
Tirgul internațional București va 
avea, totuși, un caracter aparte: 
el va reprezenta cea mai cu
prinzătoare și multilaterală con
fruntare* între produsele româ
nești și cele ale altor țări în 
domeniul construcțiilor de ma
șini. Fiind puse alături de reali- 

. zările diferitelor țări în acest 
domeniu. . sperăm că produsei® 
industriei noastre constructoare 
de mașini se vor bucura de apre
ciere pentru caracteristicile lor 
tehnico-economice superioare.

— Se scontează pe o 
participare largă ? Cîte 
țări vor expune produse 
la Tirgul de la București?

— Deși este vorba de prima e- 
diție, Tirgul internațional Bucu-

jin al acesteia ; complicitatea lor tot 
mai profundă în conspirațiile cercu
rilor imperialiste — acesta a fost 
conglomeratul cu care partidele „is
torice" burghezo-moșierești au în
cercat să acopere breșa deschisă de 
valul revoluționar, atît cit au mai 
supraviețuit. Străine de viața și inte
resele poporului, ele s-au postat pe 
meterezele claselor sociale reacțio
nare ca ariergarda lor contrarevo
luționară, degenerînd în cele din 
urmă în jalnice grupuri complotiste 
și diversioniste strivite de forța 
puterii populare.

Avind o linie programatică clară, 
In concordanță cu tendințele fun
damentale ale societății românești,

lor de creație. Este o notă specifică 
revoluției noastre faptul că cele mai 
de vază, cele mai prestigioase per
sonalități științifice și culturale s-au 
înrolat activ în lupta condusă de 
partid Stăpîn pe arta activizării 
și organizării tuturor energiilor so
ciale capabile să răspundă impulsu
lui revoluției, partidul a știut să 
cîștige adeziunea și sprijinul celor
lalte categorii sociale, a păturilor 
mijlocii,

O imensă importanță a avut an
trenarea vie, activă în luptă a mase
lor largi ale oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare, cărora politica partidului le-a 
deschis perspectiva deplinei egalități

Interes 
econo- 
afacerl

Pînă

rești a trezit un viu 
în rîndul organizațiilor 
mice și cercurilor de 
din multe țări ale lumii, 
în prezent și-au confirmat par
ticiparea 26 țări. Un Ioc de frun
te, atit ca desfășurare, cit și ca 
varietate de expunere, îl vor o- 
cupa țările socialiste. Pavilioa
nele lor vor ocupa o suprafață 
de 22 390 mp. din care Uniunea 
Sovietică și R.D. Germană — 
cîte 1850 mp, R.S. Cehoslovacă 
— 1350 mp, urmate în ordine de 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Albania. Din țările occidentale 
vor participa cp expoziții colec
tive un număr de 18 țări — cele 
mai mari suprafețe solicitându-le 
R.F. a Germaniei, S.U.A., Aus
tria, Italia, Anglia, Elveția, 
Franța, Danemarca, Japonia. în 
afară de aceste participări ofi
ciale naționale, vor mai expune 
in standuri individuale peste 70 
firme din Austria, R.F. a Ger
maniei, Franța. Elveția, Suedia 
etc. ■?

— Care va fi locul ocu
pat de țara noastră in 
cadrul tîrgului ?

— România, în calitate de ța
ră gazdă, va dispune de 7 000 
mp spațiu acoperit și peste 8 500 
mp spațiu descoperit — adică 
1/5 din întreaga suprafață a 
expoziției. Exponatele întreprin
derilor de comerț exterior „Ma- 
șîniexport", 
„Electronum", 
„Mecanoexport", 
„Tehnoimport"

,Industrialexport“, 
.Autotractor", 
„Uzlnexport", 
și „Metal- 

import" vor ilustra, în cadrul 
profilului tirgului, gradul înalt 
de dezvoltare a industriei româ
nești constructoare de mașini, 
vor reflecta potențialul tehnic 
ridicat de care dispune acest 
sector de bază al economiei na
ționale, precum și oferta sa lar
gă de export. In standurile Ro
mâniei vor fi prezente, printre 
altele, ultimele tipuri de mașini- ' 
unelte pentru prelucrarea meta-

lului, produse electrotehnice șl 
electronice, mașini și echipa
mente pentru industria alimen
tară, material rulant, tractoare 
și mașini agricole, mașini pen
tru construcții civile, rulmenți, 
cabluri etc.

— Acum, cind mai sînt 
aproximativ două luni 
pină la deschiderea tîr- 
gului, care este stadiul 
pregătirilor ?

— Din capul locului trebuie 
spus că absolut toate lucrările 
pregătitoare se află într-o fază 
foarte avansată. Pentru a putea 
răspunde solicitărilor de spații, 
se află în plină oonstrucție șap
te pavilioane și hale noi, care 
însumează circa 15 000 mp, mă- 
rindu-se astfel suprafețele aco
perite la 48 000 mp. Se află, de 
asemenea, în organizare o gamă 
largă de servicii care vor înlesni 
ca participarea fiecărei firme 
expozante să se transforme în- 
tr-un veritabil succes comercial. 
De la asigurarea proiectelor, a 
liniilor de gafaj de cale ferată, 
a mobilierului, a tuturor instala
țiilor și pînă la interpreți, per
sonal și specialiști, pentru orice 
fel de lucrări, de la asigurarea 
unei largi propagande și publi
cități și pînă la crearea condi
țiilor necesare pentru organiza
rea de simpozioane, întîlniri cu 
oameni de afaceri etc. — totul 
va fi pus la punct pînă la cel 
mai mic amănunt, pentru ca 

- prima ediție a Tîrgului interna
țional București să constituie o 
reușită din toate punctele de ve
dere. Sîntem siguri că Tirgul de 
la București va aduce o contri
buție reală la extinderea și in
tensificarea schimburilor și coo
perării economice internaționa
le. la afirmarea și mai largă pe 
plan mondial a realizărilor In
dustriei României socialiste.

Interviu consemnat de 
Dan MATEESCU
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PART D U L
liste multilateral dezvoltate, calea 
către zările comunismului...

Balanța interesului național și a 
progresului istoric se afla in perioa
da imediată după 23 August în acel 
punct de echilibru care permitea 
cumpănirea reală a intereselor și 
actelor fiecărei forte sociale și poli
tice. Decantate de vîrtejul momen
tului revoluționar, calculele și scopu
rile urmărite de diferitele partide, 
grupări și exponent politici ai cla
selor dominante puteau fi apreciate 
la valoarea lor nudă, sensul atitudi
nilor lor putea ti măsurat în pro
porție directă cu parametrii funda
mentali ai interesului național. în 
confruntare cu cauza poporului, în 
desfășurarea tranșantă a luptei de 
clasă, pozițiile acestora, disociate 
fiind, permiteau acțiuni și opera
țiuni politice a căror manevrare 
reprezenta un factor primordial pen
tru cursul raportului de forțe, 
pentru ritmul și formele de desfă
șurare ale revoluției.

în urma cotiturii istorice din 1944, 
pierzind tot mai accentuat elemen
tele puterii politice, clasele exploa
tatoare — burghezia și moșierimea 
— au intrat în derută și panică. 
Principalii lor exponenți politici — 
partidul „țărănist" și partidul „libe
ral" — n-au dispus practic de nici 
o formulă viabilă prin care să se 
reancoreze în viața țării. Reeditarea 
unor programe desuete, care acope
reau cu fraze și promisiuni dema
gogice o politică conservatoare și 
retrogradă ; sloganul „ordinii și dis
ciplinei" ; proslăvirea monarhiei ca 
„stîlpul constituțional" al țări' , 
oblăduirea scursurii fasciste și 
transformarea lor in punct de spri-

politica partidului comunist a deve
nit busola tuturor tortelor democra
tice și populare pe care le-a antrenat 
în arena luptei revoluționare. Politi
ca partidului a fost acei fac
tor care — prin promovarea și 
dezvoltarea colaborării intre P.C.R. 
și P.S.D., prin continua întă
rire a Frontului Unic Muncito
resc — i-a dat clasei muncitoare 
posibilitatea să se afirme tot mai vi
guros pe scena politică a țării, ca 
clasa cea mai înaintată și mai 
fermă in lupta pentru triumful re
voluției, călăuza tuturor forțelor 
antrenate in lupta pentru democra
ție, libertate și progres social.

Politicii partidului 1 se datorește 
închegarea alianței muncitorești-ță- 
rănești, ca forța socială de bază a 
mișcării populare. în fața modului 
clar, lipsit de orice echivoc, în care 
partidul a dat expresie revendicări
lor vitale ale țărănimii, a fermită
ții și curajului cu care a călăuzit-o 
la înfăptuirea reformei agrare, 
s-au spulberat ca fumul minciu
nile reacțiunii, încercările de' a 
îndepărta țărănimea de partidul 
comunist de a o transforma în
tr-o forță conservatoare. Imensul 
potențial revoluționar al țărăni
mii s-a pus în mișcare in lupta 

■"condusă de partid, ceea ce. in con
dițiile unei țări în care țărănimea 
reprezenta covîrșitoarea majoritate a 
populației, a influențat decisiv soar
ta revoluției.

Politica partidului a cucerit ade
ziunea pentru cauza revoluției a 
intelectualilor, prin faptul că a dat 
expresie aspirațiilor lor patriotice, 
năzuințelor lor de democrație și 
progres, că le-a deschis perspectiva 
împlinirii demnității lor sociale, 
prețuirii și fructificării capacităților

în drepturi, a afirmării plenare pe 
toate planurile vieții sociale.

Coalizarea sub conducerea parti
dului a tuturor acestor forțe sociale 
s-a exprimat în făurirea Frontului 
Național Democratic, care, unind 
Partidul Comunist Român. Partidul 
Social-Democrat. Frontul Plugarilor, 
Sindicatele Unite. Uniunea Patrio
tică (devenită ulterior Partidul Na
țional Popular). Uniunea Populară 
Maghiară, organizațiile de tineret, 
de femei și alte organizații, a con
centrat întreaga forță politică a ma
selor în lupta pentru putere.

El a fost urmat și de o serie do 
tracțiuni politice burgheze născute 
din fricțiunile și contradicțiile in
terne ale grupurilor capitaliste și 
care țineau să se delimiteze de gra
vele răspunderi ce acuzau „partidele 
istorice", prin detașarea de poziția 
lor antidemocratică și contrarevolu
ționară. Unele din aceste grupări, 
cum au fost partidul liberal (Gh. 
Tătărăscu) și partidul național-țără- 
nesc (Anton Alexandrescu), în func
ție de interesele și orientarea pătu
rilor și categoriilor burgheze de 
care erau legate, in anumite și va
riate limite istorice și politice, au 
participat și la opera de guvernare 
a regimului democratic. Altele, des- 
prinzindu-se de partidele reacțio
nare, au rămas într-o poziție „inde
pendentă", cum a fost cazul parti
dului țărănesc-democrat (dr. N. 
Lupu). Elasticitatea și perspicacita
tea tacticii partidului comunist 
apare și în acțiunea sa de neutrali
zare sau de captare a forțelor ce se 
dislocau din sistemul angrenajului 
social-politic burghez. Avind o ati
tudine nuanțată fată de fiecare din

aceste grupări sau tracțiuni, stimu- 
lînd și incutajînd trecerea lor de 
partea forțelor democratice, P.C.R. 
a adîncit izolarea și fărîmițarea 
forțețor reacționare, antipopulare, a 
grăbit prăbușirea lor.

Desfășurarea revoluției populare 
a cunoscut multiple și variate for
me de coaliții politice , de organiza
ții, de grupări și partide. Este me
ritul partidului comunist că, „unind 
tot ce se putea uni“, a adunat toate 
aceste șuvoaie intr-un singur to
rent revoluționar, făcînd ca de 
atunci istoria României să fie fău
rită de popor și pentru popor. Miș
carea lor pe eșichierul luptei de 
clasă a fost astfel condusă de partid 
incit a marcat, în fiecare moment 
al revoluției, schimbarea continuă a 
raportului de forțe in favoarea de
mocrației și socialismului. Fiecare 
din aceste formațiuni și grupări 
politice și-a desfășurat cursul 
pînă la o „cotă“ sau alta a is
toriei care, exprimînd treptele ca
litative ale dezvoltării noii structuri 
social-economice și politice, indicau 
totodată punctele nodale ale proce
sului de integrare în noua orinduire 
a claselor și păturilor de bază ale 
poporului, gradul convergenței lor 
de interese.

Stăpînlrea șl folosirea întregii game 
de forme și metode de luptă, în 
funcție de condițiile și obiectivele fie
cărei etape și fiecărui moment, s-a 
împletit permanent cu preocuparea 
de a valorifica și stimula poten
țialul tuturor forțelor sociale și po
litice care se angajau în procesul 
constructiv al revoluției. Printr-o po
litică principială și fermă și in același 
timp suplă și comprehensivă, partidul 
comunist și-a apropiat, a ciștigat în
crederea și stima, adeziunea și parti
ciparea tuturor acelora pentru care 
primau Interesele și demnitatea po
porului, cauza nobilă a libertății și 
înfloririi patriei. Pentru că a știut să 
manifeste elasticitatea necesară în
cheierii alianțelor fără a accepta com
promisurile neprincipiale, să mani
feste răbdare, ev'tînd săriturile peste 
etape, respingînd însă pasivitatea și 
dezvoltarea spontană, pentru că a 
știut să înfringă sectarismul și a 
repudiat manipulările politicianiste, 
partidul comunist a dobîndit aliați 
politici care au ajuns, prin propria 
lor experiență, la conștiința rolului 
istoric al clasei muncitoare, a sensu
lui obiectiv și progresist al cauzei 
sale, la recunoașterea mandatului ei 
de cea mai înaintată și puternică tor
ță națională.

O pildă dintre cele mai elocvente 
în acest sens a constituit-o coaliția cu 
Frontul Plugarilor și colaborarea 
nezdruncinată cu liderul său, dr. Pe
tru Groza. Legăturile P.C.R. cu orga
nizația democratică a țărănimii ini
țiată și condusă de dr. Groza, înfiri
pate încă în condițiile ilegalității 
partidului, în mijlocul deceniului al 
patrulea în lupta împotriva pericolu
lui fascist, s-au întărit în cursul'ac

țiunii de unire a forțelor patriotice 
antihitleriste în timpul terorii fas
ciste. După eliberare, Frontul Pluga
rilor a devenit o puternică forță de 
masă democrat-revoluționară a țără
nimii, iar președintele său una dintre 
cele mai populare personalități poli
tice ale țării. Expresie a alianței 
muncitorești-țărănești, coaliția puter
nic sudată între P.C.R. și Frontul 
Plugarilor, a fost una din verigile de 
bază ale Frontului Național Democra
tic. Deși Petru Groza nu era comu
nist, partidul comunist, manifestind 
încredere deplină în spiritul său pa
triotic, democratic, ferm, robust, nu a 
ezitat, în plin avînt revoluționar, să-i 
încredințeze cele mai înalte și res
ponsabile funcții în viața publică și 
în conducerea de stat, misiuni pe 
care el le-a îndeplinit cu fidelitate și 
spirit de răspundere, manifestîndu-și 
rodnic proeminenta personalitate 
progresistă. Numele său a devenit 
simbolul unei colaborări sincere, cin
stite, nedesmințită pînă la capăt cu 
partidul comunist, simbolul evoluției 
istorice a militanților patrioți, a inte
lectualilor democrați. a oamenilor 
politici atașați ferm intereselor și nă
dejdilor de mai bine ale oamenilor 
muncii — simbolul unei evoluții care 
i-a adus pe aceștia în rîndurile ma
relui front de luptă condus de partid.

Prin întreaga sa ținută și activitate, 
prin politica sa consecvent revolu
ționară și patriotică, prin înalte Idea
luri umane ale ideologici sale, par
tidul comunist a dat poporului român 
mobilurile și forța de acțiune 
necesare pentru ca energiile și 
năzuințele sale să se întruchipeze in 
opera de construire a socialismului, 
măreț act de creație și renaștere na
țională, contribuție de cinste la cauza 
libertății și progresului tuturor po
poarelor.

Sintetizînd Izvoarele acestei biru- 
inți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Experiența partidului nos
tru confirmă încă o dată adevărul 
universal valabil al marxism-leninis- 
mului că partidul comunist iși poate 
realiza misiunea istorică în societate, 
poate asigura succesul revoluției șl 
al edificării noii orinduiri sociale 
dacă reușește să cîștige încrederea și 
adeziunea nețărmurită a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelectuali
tății, dacă se identifică cu năzuințele 
și aspirațiile cele mai intime ale po
porului din rindurile căruia face par
te, dacă este urmat in întreaga sa 
activitate de masele largi ale celor ce 
muncesc, de întregul popor".

Prin virtuțile sale de forță de avan
gardă a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii, partidul comunist 
s-a dovedit a fi pentru poporul ro
mân „sarea pămintului", forța vie 
care l-a ridicat pe cele mai Înalte 
culmi ale creației istorice.



viața internațională
Ecoul pozitiv ITALIA

al incheierii tratativelor
sovieto - vest-germane

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

După cum s-a anunțat, vineri s-au 
încheiat aid tratativele sovieto—vest- 
germane, începute la 27 iulie, între 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două state — Andrei Gromîko și Wal
ter Scheel, tratative care au avut ca 
rezultat elaborarea și parafarea Tra
tatului dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Federală a Germaniei. Po
trivit observatorilor politici de aci, 
semnarea acestui document va avea 
loc în cursul următoarelor zile.

Textul Tratatului încă nu a fost dat 
publicității. Atribuind o semnificație 
deosebită însuși faptului încheierii cu 
rezultate concrete a acestor tratative 
laborioase, observatorii politici și co
mentatorii, de presă relevă în primul 
rînd aprecierile pozitive provenite din 
sureele celor două părți.

în declarația făcută după parafarea 
documentului, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a 
spus: „Guvernul sovietic este con
vins că aceste rezultate corespund atit 
Intereselor îmbunătățirii dezvoltării 
șl extinderii colaborării intre țările 
noastre, cit și intereselor destinderii 
continue in Europa și securității eu
ropene".

Pe aeroportul din Moscova, Înainte 
de plecarea din U.R.S.S., ministrul a- 
facerilor externe al R.F. a Germa
niei, Walter Scheel, a dedarat: „Trata
tul asupra căruia am căzut de acord 
vizează viitorul, el urmind să des- 
ohidă o nouă pagină in relațiile din
tre Uniunea Sovietică și R. F. a 
Germaniei". O știre sosită din Bonn 
arată că șeful guvernului R. F. a 
Germaniei, cancelarul Brandt, și-a 
exprimat convingerea că tratatul pa
rafat „va avea drept rezultat o îm
bunătățire ulterioară a relațiilor din
tre R. F. a Germaniei șl U.R.S.S. șl 
va constitui o contribuție esențială la 
pacea Europei".

De altfel, numeroase știri parveni
te aci din diferite capitale reflectă 
ecoul pozitiv al încheierii Tratatului 
sovieto — vest-german, apreciat ca un 
act important și util al vieții inter
naționale actuale, ca o contribuție 
efectivă pe calea Îmbunătățirii în 
continuare a climatului politic în 
Europa și In lume, dezvoltării des
tinderii șl cooperării internaționale. 
Intr-o declarație specială dată publi
cității ieri la Paris, guvernul fran
cez, exprimîndu-și satisfacția față de 
rezultatele negocierilor sovieto—vest- 
germane, arată că acest eveniment 
constituie „o etapă importantă pe ca
le* destinderii și stabilirii de relații 
de cooperare între țările europene 
din Vest și Est".

Apreciind că parafarea Tratatului

sovieto—vest-genman reprezintă „un 
eveniment foarte important in con
textul îmbunătățirii relațiilor dintre 
Est și Vest", o declarație oficială 
dată publicității la Londra de către 
Ministerul de Externe, în numele gu
vernului britanic, arată că acest tra
tat „poate fi considerat drept un 
prim pas pe calea dificilă care tre
buie să ducă la soluționarea unora 
din problemele în suspensie care vi
zează Europa".

Considerind că înțelegerea realiza
tă între U.R.S.S. și R.F.G. poate 
avea o înrîurire pozitivă pentru 
normalizarea și dezvoltarea relațiilor 
intereuropene, un șir de declarații 
oficiale și comentarii de presă relevă 
că evenimentul demonstrează încă 
o dată utilitatea contactelor între 
reprezentanții statelor, posibilita
tea reală de a soluționa pe ca
lea tratativelor pașnice proble
me din cele mai complicate, de 
a ajunge la înțelegeri care să favori
zeze destinderea și cooperarea inter
națională. Astfel, într-un comunicat 
publicat la 7 august la Națiunile 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, exprimîndu-și satisfacția 
față de documentul parafat lg Mos
cova, își manifestă speranța că el „va 
duce și la alte măsuri susceptibile să 
întărească pacea și securitatea în Eu
ropa, precum și relațiile amicale 
dintre națiuni".

Totodată, o serie de comentarii evi
dențiază că rezultatele negocierilor 
sovieto—vest-germane pot stimula 
alte negocieri importante care sînt în 
curs, precum și eforturile ce se de
pun pentru organizarea conferinței 
generale europene. După cum relatea
ză agenția U.P.I., oficialități ale De
partamentului de Stat al S.U.A. 
apreciază că actul de la Moscova „ar 
putea duce In ultimă instanță către 
o suficientă relaxare a tensiunii in 
Europa", ca și „spre mult aminata 
conferință a securității europene sau 
către o serie de conferințe pregăti
toare ale acesteia".

După cum reiese din cele de mai 
sus, opinia publică internațională în- 
tîmpină cu satisfacție încheierea cu 
rezultate pozitive a negocierilor so
vieto—vest-germane și încheierea 
unui Tratat între cele două țări, con
siderind că ele reprezintă un pas im
portant în efortul spre promovarea 
destinderii și cooperării în Europa, 
spre abolirea politicii de forță și dez
voltarea unor relații bazate pe egali
tate și respect reciproc, spre întărirea 
securității europene și internaționale 
— obiective majore în care sînt inte
resate toate popoarele lumii.

Reluarea dialogului 
între guvern 
și sindicate

ROMA 8 (Agerpres). — întrerupt o 
perioadă din cauza îndelungatei crize 
guvernamentale italiene, dialogul sin- 
dicate-guvem a fost reluat. Vineri 
premierul Emilio Colombo a primit 
pe Luciano Lama, secretarul general 
al Confederației Generale a Oameni
lor Muncii din Italia (C.G.I.L.) și pe 
Bruno Storti, secretarul general al 
Confederației Italiene a Sindicatelor 
Oamenilor Muncii (C.I.S.L.).

Pronunțîndu-se în favoarea reluării 
dialogului dintre guvern și sindicate, 
Luciano Lama a insistat astîpra refor
melor care se impun pentru „a scoate 
economia Italiei din actualele dificul
tăți".

La rîndul său, Bruno Storti a relevat 
necesitatea „adoptării unor reforme e- 
conomice de care societatea are ne
voie". Pe de altă parte, el a precizat 
că C.I.S.L. are intenția să avanseze 
propuneri concrete privind reluarea 
dezvoltării economice, utilizarea forței 
de muncă și politica monetară.

O unitate a Frontului patriotic din Laos, pregâtindu-se pentru o nouâ acțiune 
de luptâ

VALERY GISCARD D'ESTAING DESPRE

Economia franceză la un an
de la devalorizarea francului

PARIS 8 (Agerpres) — Valery Gis
card d’Estaing, ministrul economiei 
și finanțelor al Franței, a prezentat 
la televiziunea franceză un bilanț 
economiei Franței după un an de 
devalorizarea francului.

Referindu-se la bugetul țării pe 
nul 1970, Giscard d’Estaing a arătat 
că acesta a fost echilibrat în primul 
semestru și că cel din 1971 va fi la 
fel. Explicînd această situație, minis
trul economiei și finanțelor a relevat 
că o țară ca Franța, care a cunoscut 
în trecut multe dificultăți financiare, 
are nevoie în prezent de o stabilitate 
solidă a vieții sale financiare.

In ce privește comerțul exterior, 
ministrul francez a arătat că acesta 
s-a echilibrat mult mai rapid decît 
se prevăzuse. Acest lucru s-a putut 
realiza, a spus Giscard d’Estaing, da-

al 
la
a-

torită creșterii exporturilor. Pentru 
luna iunie 1970, a relevat el, exportu
rile franceze au crestut cu 40 la 
sută, în raport cu aceeași perioadă a 
anului trecut, ceea ce reprezintă o 
dezvoltare „considerabilă și fără pre
cedent".

Oprindu-se asupra rezervelor valu
tare disponibile ale Franței, Giscard 
d’Estaing a declarat că acestea tota
lizează în prezent 2 350 milioane do
lari față de 1 290 de milioane de do
lari în momentul devalorizării.

Pe plan intern, ministrul econo
miei și finanțelor a arătat că echi
librul a fost „puțin diferit" de ceea 
ce se prevăzuse. Creșterea economică 
a țării a fost de 6 la sută față de 4 la 
sută, cît se prevăzuse, iar cea a pre
țurilor de 5 la sută, în loc de 3,9 la 
sută.

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 30 DE ANI DE LA CONFE

RINȚA PARTIDULUI COMUNIST DIN IUGOSLAVIA PENTRU

MUNTENEGRU

O cuvîntare
a președintelui Tito

BELGRAD 8 (Agerpres). — în ca
drul unei cuvîntări rostite la Jabliak, 
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la Conferința Partidului Comunist 
din Iugoslavia pentru Muntenegru 
și regiunile învecinate, președintele 
Tito a evocat lupta de eliberare 
dusă împotriva cotropitorilor hitle- 
riști și a subliniat rolul partidului 
comunist în apărarea țării.

După ce a evocat succesele obți
nute de Republica Socialistă .Munte
negru în perioada postbelică, preșe
dintele Tito a evidențiat necesitatea 
mai bunei valorificări a posibilități
lor de care dispune această republi
că, cu deosebire în domeniul turis
mului ; el a menționat, de asemenea, 
cerința justă între activitățile de im
port și export, precum și a întăririi 
disciplinei în aceste sectoare.

După ce a făcut o serie de reco
mandări privind îmbunătățirea acti
vității în Muntenegru — relevă a-

gențla Taniug — președintele Tito 
s-a referit pe scurt la relațiile cu 
Albania, dat fiind că Muntenegru se 
învecinează cu această republică. în 
prezent, a spus președintele Tito, „a- 
vem relații normale și prietenești 
cu toți vecinii. Cu Albania dorim, 
de asemenea, să avem relații bune". 
In timpul războiului, a spus el, am 
luptat umăr la umăr împotriva duș
manului comun. Astăzi avem multe 
elemente comune și, de aceea, ar 
trebui să existe un grad mai înalt 
de înțelegere reciprocă. Cred că avem 
posibilități să realizăm cu succes co
laborarea în problemele menținerii 
independenței, integrității și neames
tecului în treburile interne. în plus, 
există și posibilități pentru extinderea 
relațiilor noastre pe plan economic. 
Ar trebui să colaborăm în toate pro
blemele în care sînt interesați, în e- 
gală măsură atît albanezii cît și 
iugoslavii, a spus președintele Tito.

După acceptarea încetării focului 
intre Republica Arabă Unită 

și Israel
• RAPORTUL ADRESAT DE U THANT CONSILIULUI DE 
SECURITATE • DECLARAȚII

Șl ALE MINISTRULUI
ALE PREMIERULUI ISRAELIAN 
DE EXTERNE AL R.A.U.

Semnarea acordului
privind bazele S.U.A. 

din Spania

MOSCOVA 8 (Agerpres) — Impor
tantul contract cu privire Ia livrarea 
de gaze naturale sovietice către 
R.F.G. șl achiziționarea de conducte 
și utilaje pentru industria de gaze a
U. R.S.S., semnat în februarie, conti
nuă să fie reamintit la Bonn — scrie 
corespondentul în R.F.G. al ziarului 
sovietic „Soțialisticeskaia industria",
V. Kuznețov. „Acest contract va fi 
urmat de altele și va stimula dezvol
tarea legăturilor economice și comer
ciale între țările noastre", declara 
corespondentului directorul general al 
concernului Mannesman, care pro-

intre Uniunea Sovietică
și R. F. a

Dezvoltarea relațiilor comerciale

Germaniei

NEW YORK 8 (Agerpres).— Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
adresat un raport Consiliului de 
Securitate în care se subliniază că, 
după părerea sa șl a ambasadorului 
Gunnar Jarring, există actualmente o 
bază rezonabilă care permite acestuia 
din urmă să reia imediat contactele 
sale cu părțile, în vederea începerii 
de discuții 
privire la 
Apropiat.

In raport este menționat, totodată, 
conținutul
U Thant, la 7 august, de către amba
sadorul Jarring, în care se subliniază 
că „R.A.U., Iordania și Israel, care 
au acceptat rezoluția 242 îp toate 
părțile, arătînd că sînt dispuse să o 
aplice, vor desemna reprezentanți 
pentru discuțiile care vor avea loc 
sub auspiciile sale. Scopul discuțiilor, 
se menționează în scrisoare, este să se 
ajungă, conform rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1967 
Ia un acord asupra instaurării unei 
păci juste și durabile intre părți, ba
zate pe „recunoașterea reciprocă de 
către R.A.U., Iordania și Israel a su
veranității, integrității teritoriale și 
independenței politice a fiecăreia 
dintre ele 
teritoriile 
1967".

sub auspiciile sale cu 
problemele Orientului

scrisorii adresate lui

și retragerea Israelului din 
ocupate in conflictul din

8 (Agerpres).— Agenția 
transmis comunicatul Mi- 

Afacerilor Externe al
CAIRO

M.E.N. a 
nisterului
R.A.U., privind încetarea focului pe 
timp de 90 de zile între R.A.U. și 
Israel.

Subliniindu-se că R.A.U. consideră 
pașii preliminări care au fost între- 
prinși în ultima vreme la O.N.U. ca 
fiind acceptabili, în declarație se 
arată : „Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.A.U. consideră că, prin a- 
ceasta, se deschide calea misiunii 
reprezentantului special al secretaru
lui general al O.N.U., ambasadorul 
Gunnar Jarring, care are sarcina să 
înfăptuiască rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U.".

Un purtător de cuvînt militar a a- 
nunțat la Cairo că încetarea focului 
între trupele 
intrat oficial 
ora 1,00, ora 
Gmt).

TEL AVIV 
ministru al Israelului, Golda Meir, a 
făcut vineri seara o declarație radio
difuzată în care, anunțînd încheierea 
acordului privind încetarea focului 
între R.A.U. și Israel, și-a exprimat 
speranța că aceasta va constitui pri
ma etapă spre realizarea păcii, direc
ție in care mai sînt incă multe difi
cultăți de depășit. In același timp, 
premierul israelian și-a exprimat spe
ranța că încetarea focului va fi res
pectată permanent, pînă cînd pacea 
va fi stabilită intre cele două țări.

încetarea focului este efectivă la 
Canalul de Suez începînd de la ora 
22,00 Gmt, a declarat un purtător de 
cuvînt militar israelian, care a pre
cizat că schimburile de focuri dintre 
forțele israeliene și egiptene în par
tea de sud a Canalului au încetat la 
ora 21,40 Gmt.

Reacții 
defavorabile

in Senat

egiptene și israeliene a 
în vigoare sîmbătă la 

locală (vineri, ora 22,00

8 (Agerpres).— Primul

După Îndelungi tratative, la 
Washington a fost încheiat a- 
cordul cu privire la menținerea 
bazelor militare americane din 
Spania pe, o durată de incă cinci 
ani. Semnat de secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, și mi
nistrul de externe spaniol, Gre
gorio Lopez Bravo, acordul va 
intra în vigoare la 26 septembrie 
a.c., cînd expiră cel vechi.

După cum se știe, negocierile 
au început acum cîteva luni. Ac
tualele stipulații ale acordului 
prevăd ca în schimbul folosirii , 
de către Statele Unite a bazelor 
militare aeriene din Torrejân și 
Zaragoza, a bazei navale din 
Rota și a menținerii unui efec
tiv de 10 000 de militari pe teri
toriul Spaniei, S.U.A. să livreze 
Madridului 36 de bombardiere de 
luptă „F-4 Phantom", cinci dis
trugătoare, două sv 'țarine, 
patru curățitoare de mine fii alte 
vase militare, precum și echipa
ment și muniții. Inițial — arată 
observatorii, politici — Spania ar 
fi pretins <le la Statele Unite 
pentru bazele respective o chirie 
de 700 milioane dolari pe o pe
rioadă de cinci ani, facilitarea 
intrării în N.A.T.O. și un acord 
prin care S.U.A. să fie angajată 
să apere regimul actual de la 
Madrid. Aceste pretenții maxi-duce pentru U.R.S.S. conducte 

diametru mare.
Anul trecut, scrie corespondentul, 

volumul oomerțulul R.F.G. cu statele 
socialiste a crescut cu 14 la sută în 
comparație cu 1968. După cum se 
menționează aici, aceasta este cea 
mai mare creștere anuală din toată 
perioada de după război. Printre ma
rii parteneri comerciali ai Uniunii 
Sovietice, R.F.G. ocupă în prezent 
locul patru. Volumul schimbului de 
mărfuri a reprezentat anul trecut 497 
milioane ruble (1,8 miliarde mărci).

Din nou incidente
in Irlanda de Nord

INDIA CORESPONDENȚ A 
DE LA C. ALEXANDROAIE

ALGER 8 (Agerpres). — în pofida 
represiunilor, arestărilor și asasina
telor politice săvîrșite de regimul 
rasist de la Pretoria, mișcarea de 
eliberare din Africa de Sud continuă 
să ia amploare, a declarat la Alger 
O. Tambo, președintele Congresului 
Național African. Lupta partizanilor 
șl a membrilor mișcării de elibera
re națională se desfășoară la dife
rite nivele, și o ciocnire armată cu 
rasiștii a devenit iminentă, cu atît 
mai mult cu cît, în momentul de 
față, masele populare sînt pregătite 
în acest sens, a adăugat el.

Referindu-se la intenția guvernu
lui conservator englez de a livra arme 
Republicii Sud-Africane, O. Tambo a 
menționat că aceasta reprezintă în 
fapt un sprijin direct acordat regi
mului lui Vorster, în pofida protes
tului tuturor popoarelor africane.

Președintele Congresului Național 
African a dat o înaltă apreciere spri
jinului și ajutorului multilateral pe 
care țările socialiste 11 acordă miș
cării de eliberare națională. Acest lu
cru ne ajută și contribuie la lărgi
rea și consolidarea luptei noastre, a 
subliniat O. Tambo.

Singapore, orașul-stat din Sudul 
peninsulei Malacca, aniversează 
5 ani de la proclamarea indepen
denței. In această perioadă s-au 
depus mari eforturi pentru cre
area unei economii diversificate, 
de sine stătătoare. Se înfăptuieș
te programul de stat elaborat cu 
cîțiva ani in urmă, care prevede 
măsuri de dezvoltare a in
dustriei, pregătirea de cadre, 
lărgirea schimburilor comerciale 
cu străinătatea. In zona Jurong 
a fost creat un mare complex 
industrial care numără peste 200 
de fabrici, între care o oțelărie 
și o uzină de țevi de oțel, un 
șantier pentru reparații de nave, 
o fabrică de asamblat automo
bile, alta de anvelope, întreprin-

deri, ale industriei chimice 
farmaceutice ș.a. în următorii 
zece ani aici vor ființa 500 de 
fabrici cu zeci de mii de munci
tori.

între România și Singapore se 
dezvoltă legături prietenești și 
de colaborare. O deosebită im
portanță în acest sens a avut 
vizita în țara noastră a primu
lui ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Singapore, poporul 
român urează poporului acestui 
stat felicitări și cele mai bune 
urări de prosperitate și progres.

In fotografie : Aspect din ora
șul Singapore.

BELFAST 8 (Agerpres). — Noi in
cidente au izbucnit în Irlanda de Nord 
în noaptea de vineri spre sîmbătă, 
s-a anunțat la Belfast. In orașul Lon
donderry trupele britanice au folosit 
gaze de tipul „C.S." pentru a împrăș
tia pe manifestanții catolici din car
tierul Bogside. De asemenea, la Bel
fast, mai multe grenade incendiare au 
fost lansate asupra unei fabrici de 
chibrituri situată în cartierul catolic 

-Donegal, 
pagube.

Paddy 
mentului 
populația .... __ _____________
Road a orașului Belfast, a acuzat tru
pele britanice că au o comportare 
„excesiv de brutală" față de manifes- 
tanți. El a precizat că „fiecare mani
festant catolic arestat în ultimele 
săptămîni a fost molestat" de mili
tarii englezi.

fără însă să provoace mari

Devlin, membru al parla- 
nord-irlandez, reprezentînd 
catolică din cartierul Falls

DELHI 8 (Agerpres) — Cel de-al 
patrulea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale (1969—1974) a 
Indiei a fost prezentat spre aprobare 
Camerei Superioare a Parlamentului. 
Expunînd planul, primul ministru 
Indira Gandhi a subliniat importan
ța excepțională a planificării pentru 
consolidarea independenței economi
ce și politice a țării și pentru reali
zarea cu succes a transformărilor 
social-economice. Sporirea produc
ției industriale și agricole. înfăptui
rea în continuare a reformelor agra
re, folosirea eficientă a resurselor 
naturale ale țării, diminuarea depen
denței' ei de investițiile de capital și 
împrumuturile din străinătate, 
chidarea șomajului — iată care 
obiectivele planificării economiei 
ționale.

li- 
sînt 
na-

Republica Dominicană

PARTIDUL REVOLUȚIONAR 
CERE DEMISIA PREȘEDINTE

LUI BALAGUER
DE JANEIRO 8. — Corespon- 
Agerpres, Vasile Oros. trans- 
Partidul revoluționar domini-

RIO 
dentul 
mite : _ 
can, cea mai importantă grupare po
litică de opoziție, a cerut demisia 
președintelui Joaquin Balaguer „în 
cazul cînd guvernul său se va arăta 
incapabil să stăvilească debandada 
generală a terorii, a represiunilor 
polițienești și a delincventelor".

Acuzațiile Partidului revoluționar 
dominican sînt motivate, între altele, 
de o serie de atentate comise contra 
liderilor opoziționiștl. (După cum s-a 
anunțat, recent a fost ucis unul din 
colaboratorii fostului președinte Juan 
Bosch).

agențiile de presă transmit
Contract între „Promsîrioimport" și „Finsider". 

Reprezentanții întreprinderii sovietice de comerț exterior „Promsîrioimport" și 
ai companiei siderurgice italiene „Finsider" au semnat vineri la Moscova un 
contract, considerat de agenția T.A.S.S. ca fiind una dintre cele mai impor
tante tranzacții în istoria relațiilor comerciale sovieto-italiene. Contractul 
prevede livrarea către U.R.S.S. a unui milion de tone de țevi sudate de mare 
diametru și a 100 000 de tone de țevi fără sudură destinate sondelor pentru 
gaze.

Pe de altă parte, reprezentanții Nepalului și Uniunii Sovietice au sem
nat la Katmandu un nou acord comercial care va reglementa relațiile eco
nomice și comerciale dintre cele două

au fost transmise noului președinte 
de către președintele Carlos Lleras 
Restrepo, al cărui mandat a expirat. 
Potrivit constituției Columbiei, pre
ședintele Misael Pastrana va exercita 
conducerea supremă în stat pe ur
mătorii patru ani, pînă în anul 1974.

țări pe perioada următorilor doi ani.

Un acord economic și de 
cooperare tehnică între R.P. 
Chineză și Republica Popu
lară a Yemenului de Sud a 
fost semnat la Pekin, anunță agenția 
China Nouă. Din partea chineză, a- 
cordul a fost semnat de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, iar din partea Yemenului, 
de Salem Rabya AII, președintele

Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare a Yemenului de Sud.

Ceremonia de instalare 
în funcția de președinte al 
Columbiei a lui Misael Pas
trana Borrero, “Sugătorul ale
gerilor prezidențiale de la 19 apri
lie a.c., a avut loc vineri la Bogota, 
însemnele puterii executive supreme

Un tribunal revoluționar 
libian a condamnat pe fostul mi 
nistru al apărării, colonelul Adam 
el-Hawaz, și pe fostul ministru de 
interne, Mousa Ahmed Massoud, ,1a 
închisoare pe viață, sub acuzația de 
a fi complotat la răsturnarea de la 
putere a actualului guvern al Libiei, 
a anunțat postul de radio Tripoli. 
Alte 23 de persoane, implicate în 
acest complot, au fost condamnate la 
închisoare pe diferite termene.

Valoarea exporturilor bri
tanice în țările socialiste din 
Europa a atins în primele șase luni 
ale acestui an 323 milioane dolari,

față de 250,8 milioane dolari în pri
ma jumătate a anului trecut, infor
mează Camera de Comerț din Londra.

Poliția din Montevideo a 
anunțat că a arestat pe Râul 
Sendic, considerat a fi con
ducătorul organizației Tu- 
pamaros. Anuntul POlWi preci
zează, totodată, că a fost arestat și 
Râul Bidegain Greissig, unul din con
ducătorii acestei organizații, care a 
participat la trei din cele patru ră
piri comise în ultimele zece zile la 
Montevideo, respectiv la răpirea ju
decătorului Daniel Pereyra Manelli, 
eliberat miercuri, și a celor trei di- 
plomați care se află încă în captivi
tate.

Serviciu militar obligato
riu pentru ciprioții turci. 
Un purtător de cuvînt al administra
ției cipriote turce — care controlează

sectoarele locuite de populația de o- 
rigine turcă din insulă — a anunțat 
că va fi introdus serviciul militar o- 
bligatoriu pentru ciprioții turci. El a 
precizat că „forțe de luptă" cipriote 
turce existau încă înaintea crizei din 
decembrie 1963, dar se bazau numai 
pe voluntari.

Trei gangsteri înarmați 
au pătruns vineri în sala de ședințe 
a tribunalului comitatului Marin, din 
orașul Rafael (California), încercînd 
să elibereze un acuzat. în urma 
schimbului de focuri ce a avut loc 
între gangsteri și polițiști, președin
tele tribunalului, doi agresori și acu
zatul au fost uciși. Procurorul adjunct 
de district și o femeie au fost grav 
răniți, în timp ce alte două persoane 
au suferit răni mai ușoare.

Poluarea apei marine pe 
litoralul italian. După Veneția, 
Roma, Livorno și Genova, autorită
țile Italiene au anunțat că a fost sem
nalată poluarea apel marine și la 
Napoli și Palermo. în prezent, au fost 
închise la Napoli patru complexe 
balneo-climaterice. în cadrul unei 
conferințe medicale la Vibo Valen- 
tia, s-a arătat că există un strîns ra
port între poluarea apelor și hepatita 
virală care o -fost semnalată în ulti
mul timp în Italia, îndeosebi în re
giunea Romei.
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male au trezit dezaprobare1 chiar 
și în cercurile influente din 
S.U.A. Comisia senatorială pen
tru relații externe a cerut admi
nistrației să respingă aceste pre
tenții. în cele din urmă, Spania 
a trebuit să-și reducă pretențiile 
la 150 milioane dolari, ce ur
mează a fi folosiți pentru cum
părarea de mijloace și tehnică 
de luptă din S.U.A.

Chiar și în forma aceasta, 
semnarea acordului a produs o 
vie nemulțumire în cercurile po
litice de la Washington. Comi
sia senatorială pentru relații ex
terne a acuzat guvernul că a 
acționat fără să țină cont de po
ziția Senatului și a cerut deschi
derea unor audieri publice pri
vind semnarea acordului cu 
Spania. Atît senatorul Frank 
Church cît și senatorul William 
Fulbright, președintele comisiei, 
au declarat că întrucât acest a- 
cord conține unele clauze care 
angajează serios forțele militare 
ale S.U.A. față de Spania, el tre
buia să ia formă de tratat sau 
convenție, deci supus dezbaterii 
în Senat. Fulbright a arătat că 
s-a recurs la o semnare precipi
tată a acordului pentru a evita 
dezbaterea lui în Senat și a pune 
astfel organul legislativ suprem 
al țării, în fața unui fapt împli
nit. „Ar fi trebuit să învățăm 
din tragicul război care s-a ex
tins din Vietnam în Laos și 
Cambodgia, a subliniat el, că un 
angajament asumat astăzi și care 
necesită cheltuieli și rezidă în 
staționarea trupelor noastre pe 
teritorii străine, conține în sine 
posibilitatea ca în viitor să ne
cesite jertfirea vieților militari
lor americani". Totodată, el și-a 
exprimat intenția de a propune 
Senatului un amendament prin 
care să se ceară suspendarea 
fondurilor alocate pentru înde
plinirea de către Statele Unite 
a condițiilor financiare ale acor
dului.

Ca și în cazul înarmărilor nu
cleare și a proiectului „Safe
guard", observatorii politici, din 
Washington anticipează puterni
ce confruntări în Senat și pe a- 
ceastă temă între tabăra „libera
lilor", pe de o parte, și repu
blicanii conservatori a.liați cu co-, 
legii lor democrat-sudiști, pe de 
altă parte. Oficial, Casa Albă nu 
și-a spus încă părerea in legă
tură cu noua acțiune a taberei 
senatorilor liberali.
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