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• Exigență în raport 
direct proporțional cu 
răspunderea încredin
țată • Cămașa cu „gu
ler tare" nu merge de 
multe ori... la apă • In 
funcționarea angrena
jului complex al portu
lui Constanța: actuali
tatea stringentă a unor 

probleme mai vechi

ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI

INDUSTRIA 
LEMNULUI 
în efortul general 

de valorificare 
a avuțiilor țării

Ing. Mihai SUDER,
ministrul industriei lemnului

Văr SUCCESE DE SEAMĂ
ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI 

” Șl A ANGAJAMENTELOR
0 producție suplimentară de 4,5 miliarde lei vor rea

liza pînă la sfîrșitul anului întreprinderile industriale din județul 
Prahova. Pînă în prezent, 10 mari uzine și fabrici, printre care Rafinăria 
Ploiești-nord, Uzinele ceramice Ploiești, întreprinderea de carotaj și perforări 
P' '^ști, Fabrica de materiale de construcții din Bucov și-au realizat planul 
euicinal la producția globală industrială. Oamenii pornesc

13 întreprinderi industriale din județul Arad raportează 
îndeplinirea înainte de termen a prevederilor planului 
Cincinal. Se Preconizează ca pînă la sfîrșitul anului industria arădeană să 
obțină o producție suplimentară de circa 1,2 miliarde lei. Pină în prezent, au 
fost depășite prevederile cincinalului la încălțăminte cu 1,9 milioane perechi, 
la confecții textile cu o producție în valoare de 113 milioane lei.

spre înălțimi purtînd
Și-au îndeplinit angajamentele anuale pe care ?i le’au 

luat în întrecerea socialistă toate întreprinderile industriale din județul Vran- 
cea. Pînă în prezent, în industria vrînceană s-a realizat o producție marfă 
suplimentară in valoare de 43,8 milioane lei, au fost depășite sarcinile la ex
port cu 4,6 milioane lei valută și s-au obținut 7 milioane lei beneficii peste 
angajamentul anual.

Au extras 226 000 tone cărbune peste prevederile 
cincinalului m'ner'* din Lupeni. După cum ne relatează inginerul Vasile 
Ciriperu, șel'ul exploatării, față de prevederile inițiale ale cincinalului s-a 
realizat un spor de 221 kg cărbune pe post. Luînd ca reper anul 1966, primul 
an al cincinalului, din abatajele frontale de mare productivitate ale minei se 
va extrage în 1970 o producție cu circa 500 000 tone cărbune mai mult. Și în 
privința consumurilor specifice, minerii din Lupeni se situează pe locuri frun
tașe. Prin extinderea metodei de susținere metalică în abataje, ei au realizat 
tn acest an un consum de 18,9 m.c. lemn de mină pe mia de tone de cărbune 
extras față de 33,27 m.c., cit era în 1966.

Ain

A intrat în funcțiune, cu o lună de zile mai devreme 
decît termenul prevăzut, un nou obiectiv economic în județul Alba : fabrica 

mobilă din localitatea Cimpeni. Avînd o capacitate anuală de 5 000 garni- 
/ ri de mobilă pe an, fabrica este înzestrată cu mașini, utilaje și instalații de 

.altă tehnicitate, cea mai mare parte din ele fiind produse în țară. Procesele 
a. prelucrare a masei lemnoase și de finisare sînt aproape in întregime 

.mecanizate sau automatizate.

Sintem — în aceste zile 
de intensă întrecere sub 
semnul aniversar al apro
piatei sărbători de la 23 
August — la Rogojelu, în 
hotarul bazinului carbo
nifer Rovinari, teatrul de 
operații al unei mari con
strucții. Ne aflăm intr-un 
birou, în fața unor hărți 
și scheme multicolore care 
acoperă un întreg perete. 
Un tînăr inginer, blond, 
nu prea înalt, ne ghidea
ză cu ajutorul unei ba
ghete de lemn. La atin
gerea baghetei, culorile 
prind viață și relief. 
Schemele se transformă 
în coșuri înalte, în pie
destale pentru instalații- 
gigant, în păienjenișuri 
de cabluri, tuneluri și

benzi transportoare, un 
gigant complex de con
strucții, o super-arhitec- 
tură a tehnicii. Din pla
nuri prinde contur cea 
mai mare centrală termo-

de metri. Acolo, în arcul 
acela de cerc, vor fi alte 
două coșuri, de cite 250 
de metri. Vor fi și cele 
mai înalte din țară. Din
colo, în zona aceea hașu-

ÎNSEMNĂRI DE ÎNCEPUT PE VATRA CELEI 
MAI MARI CENTRALE TERMOELECTRICE 

ROMÂNEȘTI
electrică românească aici, 
în niște locuri unde acum 
în aceste zile, nu sint de
cît fragmente de ziduri, 
stive de cărămizi, valuri 
lungi de pămint răscolit.

— Aici, va fi primul coș 
de fum, aparținînd pri
mei etape, înalt de 200

rată cu verde, se va în
tinde platforma primei 
etape, a primului grup 
care vă da energie, plat
formă pe care se vor mon
ta 2 500 de tone de con
fecții metalice, suspen
date pe șase piloni, la o 
cotă de 92 de metri. Cer-

curile acestea reprezintă 
cazanele, fiecare din 
cu o fundație 
metri cubi de 
încolo, vedeți, 
linii, ca niște rîuri, sînt 
benzile transportoare, o 

■ rețea de vreo zece kilo
metri de benzi, pe care 
vom aduce cărbunele din 
carierele Rovinarilor. Va 
fi, deci, prima termocen
trală din România în care 
depozitul de materie pri
mă dispare, sursa cărbu
nelui fiind chiar aici.
I. OLTEANU 
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii*

ele 
de 7 500 de 
beton. Mai 
sînt niște

(Continuare 
în pag. a V-a)
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de valori materiale al economiei una din zonele, pînă nu de mult, puțin dezvoltate ale țării Foto : Gh. Vințiln

Dezvoltarea Impetuoasă pe care a 
cunoscut-o, de-a lungul anilor, indus
tria lemnului, celulozei și hîrtiei con
stituie o ilustrare grăitoare a justeței 
și caracterului științific ale politicii 
economice a partidului nostru, în- 
areptată consecvent spre valorifica
rea superioară și complexă a resur
selor naturale ale țării. Statul a alo
cat acestei ramuri industriale însem
nate fonduri de investiții, care au 
fost folosite cu precădere pentru con
strucția de noi obiective economice. 
Ca urmare, în ultimul deceniu au fost 
puse în funcțiune 17 complexe de 
prelucrare a lemnului și, separat, 20 
fabrici profilate pentru producția de 
mobilier. Concomitent, s-au moderni
zat și extins capacitățile de prelu
crare existente, iar exploatările fo
restiere au fost dotate cu numeroase 
instalații de transport și mecanisme.

Consecințele favorabile ale uriașu
lui efort de investiții făcut de statul 
nostru în industria lemnului se fac 
simțite pe diferite planuri. Edifica
tor în acest sens este faptul că, în 
comparație cu realizările din anul 
1960, producția globală industrială 
este in acest an de 2,6 ori mai marc. 
Și aceasta in condițiile exploatării u- 
nui volum de masă lemnoasă sensibil 
egal cu cel de acum zece ani. Se în
țelege, sporirea producției globale se 
realizează printr-o valorificare supe
rioară a materiei prime, prin diver
sificarea produselor și ridicarea nive
lului lor calitativ. De altfel, din anul 
1960 și pină azi, valoarea produselor 
obținute dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă exploatată s-a dublat.

în puține cuvinte, aceasta este 
imaginea de ansamblu a studiului ac
tual de dezvoltare — intensivă și ex
tensivă — a industriei lemnului, ce
lulozei și hîrtiei. Ce relevă, însă, o 
analiză desfășurată în adîncime. în 
diferitele sectoare ale acestei ramuri 
de producție ? în exploatările fores
tiere, un obiectiv esențial urmărit cu 
perseverență a fost și este creșterea 
ponderii lemnului destinat prelucră
rii industriale : greutatea specifică a 
acestei categorii de lemn se ridică 
în acest an la 75 la sută, față de 
numai 58 la sută în 1960. Evident, a- 
cest adevărat salt calitativ nu s-a 
realizat de la sine. Printre factorii 
pare au contribuit la obținerea unor 
asemenea rezultate favorabile trebuie 
amintită mecanizarea lucrărilor de 
exploatare a lemnului. An de an, 
ponderea lucrărilor care se execută 
mecanizat a fost tot mai mare. In
dicii de mecanizare au crescut, în 
comparație cu nivelurile atinse acum 
zece ani, de la 15,8 la sută la 92,4 
la sută la doborit-secționat, de Ia 
23,5 la sută la 60,8 la sută la scos- 
apropiat și de la 5 la sută la 65 la 
sută la încărcat.

Cit privește sectorul de prelucrare 
propriu-zisă a lemnului, construirea 
de mari complexe industriale cu pro
fil diversificat, înzestrate cu tehnică

modernă, a asigurat — prin coopera
rea intre secțiile și fabricile compo
nente — valorificarea superioară a 
lemnului, indicele actual de utilizare 
a lemnului brut atingind în acesta 
complexe 75—85 la sută. în acest an, 
industria lemnului produce de peste 
3,8 ori mai mult placaj decît în 1960 
și de circa 5 ori mai multe furnire 
— într-o gamă largă de sortimente și 
de calitate superioară. Necesitățile 
mereu crescînde de produse lemnoa
se au impus dezvoltarea puternică a 
industriei de plăci aglomerate din 
lemn și fibrolemnoase. Numai in ul
timii 3 ani, prin folosirea plăcilor 
s-au substituit, in echivalent, circa 
3 milioane metri cubi de cherestea.

Deși tinără, industria de plăci — 
P.A.L. și P.F.L. — din țara noastră 
se situează la nivelul mondial, atit 
sub raportul înzestrării tehnice, al 
sortimentației, cit și sub cel al cali
tății produselor. Prin intrarea in 
funcțiune în acest an a două mari 
fabrici de P.F.L. — la Focșani și Se
beș — cu capacități de cite 114 000 
tone anual fiecare și prin începerea 
producției la noile fabrici de P.A.L. 
de la Reghin și Caransebeș, produc
ția de plăci atinge în acest an 500 000 
tone, de aproape două ori mai ridi
cată față de nivelul din 1965. Faptul 
că România se situează printre ță
rile europene mari producătoare da 
plăci — pe locul 4 la P.F.L. și pe lo
cul 7 la P.A.L. — demonstrează oda
tă în plus înalta eficiență a măsuri
lor luate de statul nostru pentru in
dustrializarea și valorificarea dt mal 
completă a lemnului.

Cerințele tot mai mari ale pieței 
interne și ale beneficiarilor externi 
au impus dezvoltarea in ritm susținut 
a producției de mobilă care, în țara 
noastră, dispune de o însemnată bază 
de materii prime, cu calități deose
bite, ca și de o veche tradiție. în a- 
cest deceniu, producția de mobilă a 
crescut de 5 ori. Dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe, a celor indus
triale și cu caracter social-cultural • 
fost urmată îndeaproape de creșterea 
corespunzătoare a producției de bi
nale. în comparație cu 1955, azi se 
produc de aproape 20 ori mai multe 
uși și ferestre, într-o gamă variată, 
adaptată tuturor tipurilor de con
strucție și de înaltă calitate.

Domeniu deosebit de important 
pentru economia națională, sectorul 
de fabricație a celulozei și hîrtiei a 
cunoscut, la rîndul său, o puternică 
dezvoltare. Față de 1960, producția 
de celuloză și semiceluloză a crescut 
de 4,8 ori, iar cea de hîrtie de peste 
3 ori. Se cuvine însă neapărat sub
liniat că, în acest sector, s-a adîncit 
în permanență specializarea produc
ției pe anumite sortimente de celulo
ză și hîrtie, obținîndu-se, totodată, șl 
o largă diversificare a produselor,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Combinatul de celuloză și hîrtie de la Dej a conectat la marele circuit

Și la Tîrgoviște 
se va produce otel

Cu un an in urmă, 
tn timpul vizitei de 
lucru pe care a fă
cut-o in județul Dîm
bovița, secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nioolae
Ceaușescu, spunea : 
„Vechea cetate Tîrgo
viște va deveni, în 
cursul cincinalului vii
tor, o puternică cetate 
a oțelului și industriei 
constructoare de ma
șini".

Intr-adevăr, iureșul 
muncii de șantier, 
schelele și macaralele, 
care au „invadat" nu
meroase localități din 
județ, dau acestor me
leaguri o nouă vigoa
re și tinerețe. Județul 
Dîmbovița pășește, cu 
fiecare zi, spre o nouă 
cotă de civilizație, de 
modernizare. Citeva 
dintre veștile de ulti
mă oră : la uzina de 
strunguri, constructo
rii se pregătesc să a- 
copere halele ; la 
Găești, uzina de piese 
de schimb și reparații

utilaj Chimic lucrează 
cu întreaga capacitate 
și produce anual peste 
10 000 tone piese de 
schimb; „Frigero", 
noul frigider româ
nesc cu compresor, se 
pregătește de premie
ră.

Și iată că, de citeva 
zile, in sudul orașului 
Tîrgoviște, pe platfor
ma industrială a mu
nicipiului, zeci de ex
cavatoare, buldozere și 
screpere au excavat 
primii metri cubi de 
pămint la temelia u- 
nui nou obiectiv in
dustrial de primă mă
rime : Uzina de oțe
luri aliate.

Noul obiectiv va 
produce oțeluri de di
ferite tipuri și are in 
componența sa două 
sectoare tehnologice 
principale : sectorul
pentru oțel de scule și 
înalt aliate și secto
rul oțeluri aliate, care 
va produce profile 
mici, mijlocii, sirmă 
și bare trase. Se pre

vede, de asemenea, in 
cadrul aceluiași obiec
tiv, să se construias
că o forjă de blocuri 
și bare pentru matrițe 
și scule din oțeluri a- 
liate și înalt aliate.

Lucrările de con
strucții ta primul sec
tor, cel de oțeluri alia
te, au început. Aici se 
vor construi, după cum 
ne-au declarat ing. Ni- 
colae Ojovan. și Ana- 
tolie Jelașcu, coordo
natorii proiectelor rea
lizate de IPROMET și 
Institutul de proiec
tări laminoare Bucu
rești, o oțelărie elec
trică. 3 laminoare și o 
trăgătorie de bare. 
Producția sa, împreu
nă cu cea a celorlalte 
uzine aflate in con
strucție, va depăși, in 
viitorul cincinal, de 
trei ori producția in
dustriali actuală a 
municipiului Tirgo- 
viște.

Constantin SOCI 
corespondentul 
„Scînteii'
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într-o scrisoare sosită la 
redacție ni se relatează : la 
uzinele „Semănătoarea", în 
timpul lucrului, un sala
riat l-a insultat pe unul 
din tovarășii săi de mun
că ; intervenția colectivu
lui de a-1 tempera pe cel 
pus pe ceartă și de a-1 re
aduce la realitatea norme
lor de conduită socială au 
fost zadarnice : normal, este 
sesizată comisia de jude
cată. „O vreme — spune 
scrisoarea — noi ceilalți am 
tot așteptat judecarea ca
zului. O săptămînă, o lu
nă... Interesîndu-ne la pre
ședintele comisiei, am aflat 
cu surprindere că judecata 
avusese loc de mult, vino
vatul fiind amendat, con
form legii. Foarte bine, o- 
perativitatea este salutară ; 
însă noi, care am fost mar
tori la penibila scenă, nu 
trebuia oare să participăm 
și la judecată ? Dacă opi
nia noastră n-a fost luată 
In seamă atunci, nu era ca
zul să i-o facem cunoscută 
acum, intr-un cadru priel
nic ? Din cite am aflat, nu 
este pentru prima oară cînd 
comisia a procedat astfel ; 
cum vine asta, judecată... 
între patru ochi ?“

Sesizarea de mai sus ri
dică una din problemele- 
cheie in ceea ce privește ac
tivitatea desfășurată de co
misiile de judecată — pu
blicitatea dezbaterilor, ășa 
după cum le definește în
săși legea, comisiile de ju
decată sînt organe obștești 
de Influențare și jurisdic
ție, prin care se realizează 
participarea maselor targt

la Înfăptuirea legalității șl 
la educarea socialistă a ce
tățenilor in spiritul promo
vării unei atitudini corecte 
față de muncă, întăririi și 
dezvoltării avutului obștesc,

procesele, ceea ce în ultimă 
instanță golește activitatea 
comisiilor de judecată de 
conținutul educativ. Iată 
citeva exemple dintr-o re
centă investigație.

PUBLIC... 
dar să nu 
se audă

Marginalii la activitatea 
unor comisii de judecată

precum și al asigurării u- 
nei bune comportări in so
cietate. Din nefericire insă, 
în unele întreprinderi sau 
instituții se manifestă une
ori, sub o formă sau alta, 
tendința de a escamota pu
blicitatea, de a „tehniciza"

Sintem la „Semănătoa
rea". Răsfoim, la întimpla- 
re, unul din dosarele care 
urmează să fie soluționate 
în după-amiaza acelei zile. 
In rezumat lucrurile stau 
astfel : salariatul Gheorghe 
Sin» lipsește nemotivat in

fiecare lună între 3 și 6 zile, 
creînd greutăți în realiza
rea sarcinilor de plan ; cînd 
vine totuși la lucru, se 
comportă după bunul său 
plac, părăsește locul de 
muncă, tulbură activitatea 
celorlalți. Nu o dată faptele 
sale au constituit obiect de 
discuție, fără ca cel în 
cauză să se „reîmpace" cu 
disciplina. Dînd glas opi
niei colective, exprimate în 
repetate rînduri, factorii de 
răspundere din secția res
pectivă au sesizat condu
cerea uzinei, iar aceasta, fi
resc, comisia de judecată. 
Ne interesăm ce măsuri 
au fost luate in vederea 
unei dezbateri eficiente, 
citi dintre tovarășii de 
muncă ai vinovatului știu 
că în ziua aceea are loc ju
decata.

— Am considerat că refe
ratul e complet ; în afara 
maistrului și a șefului de 
atelier n-am mai invitat pe 
nimeni, ne spune Apostol 
Gheorghe, președintele co
misiei.

Intr-adevăr, referatul este 
complet ; Incomplete sint 
însă măsurile luate de co
misie potrivit atribuțiilor 
sale legale. Astfel, preșe
dintele ei pare să confunde 
organul de influențare obș
tească pe care-1 conduce cu 
un aparat de aplicat sanc
țiuni. După opinia sa, li
chidarea actelor de indisci
plină rezidă exclusiv in co
rectitudinea cu care sînt

Titus ANDREI

(Continuare in pag. a Il-a)

S-au specializat 
liceele

de specialitate?
Semnificația socială majoră a în

ființării — cu patru ani în urmă — 
a liceelor industriale, economice, a- 
grlcole a fost pe deplin înțeleasă și 
primită cu deosebit interes de ti
neri, de părinții acestora, de cei 
care se ocupă de problemele învă- 
țămîntului. Ca să ne referim la cel 
mai recent exemplu, amintim că la 
concursul de admitere desfășurat în 
luna iunie 1970, s-au înregistrat în 
multe părți peste 10—15 candidați 
pentru un loc.

Dar, patru ani de experiență con
feră nu numai certitudinea unor 
reușite in activitatea acestor școli ci 
evidențiază și o seamă de neîmpli- 
niri, generate de o viziune nu în
totdeauna clară asupra rolului și 
scopului liceului de specialitate, a 
autorilor planurilor și programelor 
de învățămînt. Această opinie a fast 
susținută de directori și profesori 
de la majoritatea liceelor de spe
cialitate din Iași, la o „masă rotun
dă" organizată recent, cu concursul 
inspectoratului școlar județean. Am 
ales ca loc al discuției lașul, pentru 
că numără nu mai puțin de 7 licee 
de diferite specialități — construcții 
de mașini, energetică, chimie, In
dustrie ușoară, construcții, agricul
tură, economie — și deține, in gene
ral, o bună experiență în pregătirea 
cadrelor de diferite niveluri pentru 
economia națională. Dar, să dăm 
cuvîn-tul participanților la „masa 
rotundă" :

— De la Început aș vrea să aduc 
tn discuție aspectul cel mai vulne
rabil al pregătirii elevilor din liceele 
de specialitate — a spus prof, eme
rit Mihai Tufescu, directorul liceu
lui economic. încă de la înființarea 
acestor licee, toată grija celor care

au elaborat planurile de învățămînt, 
a autorilor programelor și manuale
lor s-a concentrat asupra conținu
tului și volumului pregătirii de cul
tură generală a elevilor. Și ca să 
nu existe nici un fel de „surprize" 
finale in nivelul de cunoștințe al 
absolvenților — în oomparație cu 
pregătirea colegilor lor de la liceele 
de cultură generală — au fost în
grămădite ca intr-un „pat al Iul 
Procust" aproape toate disciplinele, 
capitolele și noțiunile din planurile 
și programele liceului de cultură 
generală (în genere de la secția 
reală). Cu un singur corectiv : a- 
ceeași materie se predă intr-un nu
măr mai mic de ore. Ce a mai ră
mas din timpul de școlarizare s-a 
acordat noțiunilor de cultură tehnică, 
iar pregătirea practică — de fapt, toc
mai elementul principal și specific 
din profilul profesional al viitoru
lui absolvent — a fost înghesuită în 
restul de timp care-1 mai prevedea 
planul de învățămint. Viața însă 
a dovedit că această orientare, cu 
predilecție, spre cultură generală nu 
e cea firească în profilul liceului de 
specialitate. Din promoția noastră 
de anul trecut, circa 50 de absol
venți s-au încadrat în producție șl 
aproximativ 20 s-au îndreptat spre 
învățămîntul superior. Anul acesta, 
o dată cu legiferarea concretă și u- 
nitară a sistemului repartizării în 
producție a absolvenților liceelor da 
specialitate, procentul celor care 
merg în producție este și mai mare.

Florica DINULESCU I 
Manole CORCACI £ 

--------------------------------------- #• 
(Continuare în pag. a V-a)
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I FAPTUL 
jpiVERS
I Rebus
IDe obicei, cine vrea să dezlege 

cuvinte încrucișate sau diverse

I șarade o face fără 6ă atragă 
neapărat și atenția celorlalți. 
Amatorii de rebus din Satu- 
Mare voiau insă să se afi-

Ișeze și în public, într-una din 
zilele trecute, ei au organizat o 
expoziție, în două săli ale Mu-

I zeului de istorie din localitate. 
Pe lingă exponatele pasionaților 
careurilor cu puncte alb-negre 

Idin Satu-Mare, în cadrul aces
teia figurează și creații rebusis- 
tice ale cercurilor de rebus din 
Sighișoara, Arad, Cluj și Ora- 

Idea. precum și din partea re
vistei „Rebus". Expoziția a pri
lejuit o demonstrație practică

■ realizată de Gheorghe Nicolau 
din Sighișoara, unul din cei mai 
redutabili rebusiști veterani din 
țară, un concurs fulger de dez
legări (cîștigat de Traian Sa- 
vinescu din Arad), o expunere 
însoțită de exponate despre 

| istoria rebusului.

Pe rînd...
în ultimii trei ani, unul din 

magazinele de galanterie din 
Comănesti a stat circa 80 de zile 
in inventar. A fost verificat in 
acest timp de 15 controlori-re- 
vizori (consemnăm in paranteză 
numele citorva : Vasile Găbu- 
rici, Cezar Bucevschi, Victor 
Olaru, Vasile Bădăceanu, Ion 
Bendilă). Toate procesele ver
bale semnate de ei ii acordă 
gestionarei Aglaia Lazăr de la 
magazinul respectiv calificative 
foate bune. Nu de mult s-a des
coperit insă că aceasta a delapi
dat, in intervalul celor 15 con
troale, aproape 236 000 lei — 
fapt pentru care justiția a răs
plătit-o așa cum se cuvine. Nu 
știm ce vor fi zis cei 15 contro- 
lori-revizori cind au aflat a- 
ceastă „surpriză". Presupunem 
insă că organele in drept ii vor 
întreba, pe rind, pe fiecare. | 

Nu „uscați" 
benzina!

Alexandru Badea de la între- I 
prinderea „Drum Nou" din Bu- i 
cov (Prahova) și-a spălat într-o 
zi hainele cu benzină. Era însă | 
nerăbdător, voia să le usuce 
repede. La cițiva pași se afla un 
foc. S-a apropiat de el și a în
tins hainele spre flăcări. Imediat I 
a trebuit să fie dus la spital. | 
De unde se vede — încă o dată 
— că benzina nu trebuie uscată | 
prin „metode forțate" ; se usucă . 
singură !

Vederi |
de luat...
în vedere

Doi cititori — Valeriu Grama I 
de la I.A.T.C. București și Ga- < 
vrii Goran din Cluj — ne trimit 
două ilustrate. Primul se află I 
pe litoral, în stațiunea Venus. . 
Ne trimite o vedere din... parcul I 
orașului Cărei. „Este singura | 
ilustrată pe care am găsit-o în 
ziua de 6 august a.c. în această 
stațiune" — se scuză expedito
rul. Cel de-al doilea se află la 1 
Brăila. „Am vrut să aleg o ve- I 
dere mai reprezentativă din lo
calitate — ne scrie vizitatorul— | 
dar în afară de aceasta pe care 
v-o trimit (vedere din parcul o- I 
rașului, care prezintă cițiva co- I 
păci în fața unei terase de res- ‘ 
taurant — n.n.), alta n-am mai I 
găsit". Primim scuzele și le tri- I 
mitem mai departe forurilor de | 
resort. Sperăm că, în cel mai 
scurt timp, le vor lua... în ve- I 
dere !

Deschideți | 
ochii! ’ |

în ziua de 9 iunie a.c., Direc- I 
ția județeană ADAS din Vra zi
cea a trimis cetățeanului Arghir I 
Jipianu din comuna Dumitrești, ■ 
prin mandat poștal, suma de 
6 799 lei. Banii nu mai ajungeau I 
insă la destinatar. A pornit el ' 
după ei. S-a dus la ADAS, la 
poștă, a făcut mai multe recla
mata scrise. Abia după 46 de 
zile s-a descoperit misterul. Fac
torul poștal Constantin Bocșa 
achitase suma cetățencei Gher
ghina Ispas. Cum a putut face o I 
asemenea greșeală e greu de I 
spus. Dar și mai greu e de ex- • 
plicat de ce a fost necesară o I 
lună și jumătate pentru depista- I 
rea ei. Să se fi lucrat cu ochii | 
închiși chiar pe toată filiera ?

0 cerință primordială a selecționării și promovării cadrelor

EXIGENȚĂ
în raport direct proporțional cu
RĂSPUNDEREA
ÎNCREDINȚATĂ

Se spune adesea că o adunare a 
comuniștilor, temeinic pregătită, a- 
bordjnd un subiect major, inspirat 
din cerințele reale ale vieții, poate 
însemna o autentică școală de edu
cație comunistă. Cred că sentimen
tul de a fi învățat dintr-o ase
menea „lecție" l-au avut toți cei 
ce au participat — în calitate de 
membri ai comitetului și invitați — 
la ultima plenară a Comitetului mu
nicipal de partid Arad, plenară care a 
avut drept temă preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid pri
vind selecționarea, pregătirea, pro
movarea și perfecționarea cadrelor.

Plenara la care ne referim ar fi 
trebuit să aibă loc cu cîtva timp 
mai înainte. A survenit însă pe 
neașteptate invazia apelor Mureșu
lui, care aici, la Arad, a primit o 
replică decisivă. Făcind dovada unei 
înalte conștiințe patriotice, civice, 
la chemarea organizațiilor de partid, 
zeci și zeci de mii de oameni s-au 
mobilizat intr-un front unit, pe dig 
sau acolo unde a fost nevoie, spre a 
salva orașul, bunurile lui. în condi
țiile acelor zile, peste nivelul de 
inundație al Mureșului, la cota cea 
mai înaltă, s-au ridicat cu eforturi 
supreme, dar biruitori — oamenii.

Am prefațat însemnările noastre 
cu această scurtă privire retrospec
tivă intrucît, cu îndreptățire, plenara 
a dat o înaltă apreciere activității 
organizațiilor de partid și tuturor 
cadrelor care, în acele zile, în îm
prejurări excepționale, au trecut 
pragul unui sever examen de matu
ritate. De fapt, acest examen a con
tinuat și după retragerea Mureșului 
în matca lui. Recuperarea producției 
pierdute — datorită întreruperii ac
tivității întreprinderilor — a avut loc 
în mai puțin de douăzeci de zile.

Chiar dacă plenara cu subiectul 
enunțat a avut loc mai tîrziu, actua
litatea și importanța ei nu au fost 
cu nimic diminuate. Dimpotrivă. In 
condițiile deosebite determinate de 
calamități, s-au verificat cel mai 
bine, prin probe certe, calitățile mo- 
ral-politice și profesionale ale ca
drelor, spiritul lor de abnegație și 
devotament. Pe de altă parte, ține
rea plenarei a fost îndreptățită și 
pentru că, în urma unui control efec
tuat la începutul acestui an, comite
tului municipal de partid i-au fost 
aduse critici severe pentru un și? de 
deficiențe în politica de cadre, pre- 
conizîndu-se, totodată, măsuri ener
gice, al căror mod de îndeplinire se 
cerea urmărit riguros.

O atenție specială a fost acordată, 
în cadrul dezbaterii, respectării ri
guroase a criteriilor politice, profe
sionale și morale stabilite de partid 
în selecționarea și promovarea ca
drelor. Apreciindu-se rezultatele 
bune obținute în această privință la 
Uzina de reparații, unitățile C.F.R., 
Fabrica de ceasuri, Fabrica de mo
bilă ș.a., s-a arătat că, în ultimul 
timp, la Uzina de vagoane, Combi
natul textil, Combinatul de industrie 
alimentară, la întreprinderea de arti
cole metalice pentru mobilă și binale, 
precum și in alte unități economice 
și instituții, în locul unor cadre neco
respunzătoare, ce ocupau diferite 
funcții de răspundere, au fost promo
vați oameni capabili, cu aptitudini 
organizatorice și inițiativă în muncă, 
cu un nivel politic și ideologic cores
punzător, cu o comportare demnă în 
societate și în viața personală.

Cunoașterea, recrutarea, promova
rea și educarea cadrelor — s-a sub
liniat în dezbateri — nu poate re
prezenta o preocupare de campanie, 
ocazională, ci este un proces com
plex, continuu, care solicită organe-, 
lor și organizațiilor de partid o ac
tivitate permanentă, desfășurată cu 
un înalt simț de răsoundere. însăsi 
experiența de pînă acum de

precum șl necesitatea de a evita 
„decepțiile în aprecierea cadrelor" 
— cum se exprima tov. Lazăr Pădu- 
reanu, prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal — îndrep
tățesc organele locale de partid să 
acorde mai multă atenție cunoașterii 
temeinice a oamenilor nu numai din 
dosare și referate, ci în primul rînd 
din activitatea curentă profesională 
și obștească, din comportarea în co
lectivul de muncă, acolo unde se 
reliefează cel mai bine trăsăturile 
indispensabile cadrelor care urmează 
să fie promovate în munci de con
ducere, eliminindu-se părerile uni
laterale, adesea subiective, în apre
cierea calităților acestora.

Referindu-se la rezultatele obți
nute, mai ales în ultima vreme, în 
ceea ce privește mai buna cunoaș
tere a cadrelor, prin sporirea exi-

vinovați au primit sancțiunea severă 
a organizațiilor de partid, fiind, ul
terior, condamnați potrivit legilor 
țării. în cadrul plenarei, am asistat 
la sancționarea pe linie de partid a 
fostului director al Uzinei de strun
guri, ing. Alexandru Aromînesei, de 
curînd destituit din funcție pentru 
neajunsuri manifestate o perioadă 
îndelungată în activitatea de direc
tor („coautor" la deficiențele uzinei 
fiind și forul de resort), ca și pentru 
încercări de dezinformare. Și din 
această măsură rezultă intransigența 

ae 
de 
ce

De 
prin

la Arad,

conferințe
Profesorul Iulian Antonescu, 

director al muzeului județean 
din Bacău, deține un record care 
atrage atenția prin ineditul său. 
Zilele acestea, el a ținut cea 
de-a 2000-a conferință în fața 
publicului. Solicitat să vorbească I 
pe scenele căminelor culturale, I 
la cluburi, la universitățile 1 
pooulare sau Ia cele 16 un’ver- I 
sitățf sătești din județ, profeso- I 
rul băcăoan răspunde de 14 ani | 
prezent, găsind de fiecare dată . 
sala plină. Asociindu-ne audito- I 
rilor. să-i urăm și noi conferen- I 
țiandui la mat multe... confe- ' 
rințe 1

Rubricd redactata de >
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

E G3 B E3 E
(Urmare din pag. I)

fiîntocmite hîrtiile ce vor 
introduse in „aparat".

— Dar în afară de mais- 
ttu și de șeful de atelier, 
ceilalți salariați cum vor lua 
cunoștință de sancțiunea pe 
care o pronunțați ?

— După ce redactăm ho- 
tărirea, o afișăm.

Așadar, contravenientul 
la normele de conviețuire 
socială își săvîrșește fap
tele public, sfidînd opinia 
celor din jur, dar comisia 
îl judecă „pudic", între pa
tru ochi. Or, una din ra
țiunile pentru care aseme
nea fapte au fost trecute în 
competența organelor obș
tești de 
ristlicție 
ternica 
poate și 
opinia 
teru! ei de principală sanc
țiune, eficienta ei atestată 
de practică. Judecata des
fășurată sub ochii colegilor 
de muncă, participarea 
activă Ia dezbateri, 
prima măsură care 
aplicată de comisie 
te cazurile.

Reiese însă, din 
țiile 
activității acestei 
că . "
de mai sus le apar 
drept veritabile... 
în realitate, nici 
membrii comisiei de jude
cată nu reușesc uneori să 
se convoace între ei. Mai 
mult, reprezentanții uzinei 
în comisie — tehnicienii 
Constantin Pațica și Florea 
Cioroianu — nu au partici
pat la nici o singură șe
dință din cite au avut loc 
pînă acum ! Cum se explică 
această ciudată situație ?

— Unii din membrii co-

influențare și ju- 
a fost tocmai pu- 
înrîurire pe care 
trebuie s-o joace 
colectivului, carac-

se 
în

lor 
este 
cere 
toa-

discu- 
purtate pe marginea 

comisii, 
principiile elementare 

■ unora 
idealuri.

măcar

O 0

viața de partid

genței față de activitatea lor, mai 
mulți vorbitori au subliniat că se 
mai menține practica promovării u- 
nor cadre după „ochi". în această 
ordine de idei, tovarășul Gheorghe 
Petcuț, secretar al comitetului mu
nicipal de partid, și Teodor Butaru 
directorul direcției personal de la 
uzina de vagoane, au criticat faptul 
că, în loc să fie folosiți la locul cu
venit, în specialitatea pentru care 
s-au pregătit, în unele întreprinderi 
ale industriei locale, în comerț, la 
întreprinderea de locuințe și loca
luri pot fi găsiți ingineri mineri, hi
drologi, învățători, oameni care au 
fost încadrați pe funcții ce nu aveau 
nimic comun cu pregătirea lor și 
care și-au abandonat in schimb pro
pria specialitate, profitînd de „înțe
legerea" și oblăduirea unor condu
cători de unități economice.

Pentru caracterul combativ al 
plenarei este semnificativ de rele
vat, între altele, și critica care a 
fost făcută acelor tovarăși cu munci 
de răspundere, inclusiv de la muni
cipiu, care caută să soluționeze ne
voile de cadre dintr-un loc sau altul 
nu prin cunoașterea profundă a oa
menilor din jur, a acelora cu care 
conlucrează în îndeplinirea sarcini
lor, ci adoptind calea cea mai co
modă, aceea a „importului" de oa
meni corespunzători (chipurile, a- 
ceștia nu s-ar găsi în unitățile mu
nicipiului) de la ...județ. Insistîndu-se 
asupra necesității unei munci pă
trunse de grijă, răspundere, de tact 
pentru valorificarea deplină a po
tențialului de cadre, a fost combă
tută, pe de-o parte, mentalitatea u- 
nor conducători care promovează cu 
greu elemente tinere, sau practica 
de a-i muta de la un loc de con
ducere in altul pe cei care duc 
munca de ripă, în timp ce oameni 
capabili, energici rămîn intr-un 
dăunător anonimat. Numai lipsa de 
perspectivă în activitatea de selec
ționare, creștere și educare a ca
drelor explică faptul că la Combi
natul de industrie alimentară, în 
unele întreprinderi de industrie lo
cală, cooperative meșteșugărești 6au 
unități ale comerțului de stat se 
invocă tot felul de motive pentru a 
justifica de ce anumite posturi de 
conducere sînt neocupate, iar în u- 
nele munci de conducere sînt încă 
menținuți oameni necorespunzători.

...Cum este cunoscut (opinia publică 
a fost informată la timp de ziarul 
nostru), prin acte de repetată dezin
formare. fosta conducere a Uzinei de 
vagoane a prejudiciat grav interesele 
unității și, implicit,

organelor locale de partid față 
orice încălcări ale îndatoririlor 
înaltă responsabilitate partinică 
revin cadrelor de conducere, 
altfel, atît în cadrul plenarei, 
cuvîntul său, cit și într-o discuție ce 
a urmat acesteia — tovarășul Teodor 
Haș, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a subliniat stră
duința pentru eliminarea deficiențe
lor semnalate, pentru asigurarea 
sporirii responsabilității cadrelor de 
conducere în îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin. „Credem că este impor
tant să insistăm însă — arăta pe drept 
cuvint tovarășul prim-secretar — 
asupra unui alt aspect : con
trolul activității acestor cadre, ana
lizarea felului în care își îndepli
nesc sarcinile nu sînt de resortul ex
clusiv al comitetelor județean sau 
municipal de partid ; aceste cadre 
fac parte din organizații de bază, 
din comitete de partid, acționează 
în cadrul unor comitete de direc
ție ori consilii de administrație. Și 
în interiorul acestora, fără a se mid 
aștepta prilejul vreunui control „din 
afară", se impun fermitate, exi
gență în aprecierea valorii reale, ca 
și a spiritului de răspundere cu care 
își fac datoria. Spre însușirea unui 
asemenea stil de muncă îndrumăm 
activitatea organizațiilor și organe
lor locale de partid".

Perspectivele în domeniul politicii 
de cadre la Arad se întrevăd a fi 
pozitive. însăși plenara la care ne-am 
referit, spiritul ei partinic, exigența 
de care s-a dat dovadă constituie o 
garanție în acest sens.

Aparenta simplitate a 
cămășii bărbătești poate 
să lase impresia că acest 
obiect de strictă necesitate 
se menține de vreme în
delungată în aceleași ti
pare, producția ei călău- 
zindu-se după mereu ace
leași principii. Și totuși 
schimbări s-au produs, in 
ultima vreme, numeroase 
și vizibile : au apărut țe
sături noi, cele din polies
teri cu bumbac, de pildă, 
care oonferă cămășii cali
tăți practice deosebite ; 
s-au introdus, pe scară in
dustrială, gulerele și man
șetele tari care dau că
mășii o permanentă notă 
de eleganță. Cum se re
flectă toate acestea în o- 
ferta magazinelor ? O pri
vire prin citeva raioane și 
unități specializate îți dau 
convingerea că înviorarea 
așteptată nu s-a produs 
încă. Monotonia se află 
încă la loc de cinste : ți 
se prezintă aproape aceeași 
cămașă, în același model, 
din țesături avînd aceeași 
contextură, aceeași culoare. 
Cele de vară sînt confec
ționate dintr-o pînză mai 
compactă chiar decit a ce
lor de iarnă, incit scurti
mea mînecii nu-1 salvează 
de zăduf pe purtătorul că
mășii. Rafturile cu cămăși 
sînt mohorite și triste, deși 
nu tuturor genurilor de că
măși li se pretinde să fie 
sobre, iar sobrietatea în
săși poate să îmbrace nu
meroase- variante atrăgă
toare și elegante.

Care este izvorul acestei 
monotonii ? Din discuțiile 
cu creatorii de modele din 
fabricile de confecții a re
ieșit că, principalii vino
vați trebuie căutați în sec
țiile de creație ale între
prinderilor textile, care nu 
au făcut eforturile nece
sare pentru a împrospăta 
gama țesăturilor pentru 
cămăși cu articole real
mente noi, cu contexturi 
inedite, într-o gamă colo- 
ristică modernă, astfel ca 
toate categoriile de cămăși 
să-și găsească materia pri
mă cea mai potrivită. Este 
oare posibil ca, pentru că
mășile de vară — care

trebuie să fie ușoare, ră
coroase și variate — fabri
cile de confecții să nu dis
pună decît de două arti
cole de țesături ? Nici 
gama celor realizate din 
amestecul bumbacului cu 
poliesteri nu este atit de 
bogată pe cit ar permite 
calitățile lor deosebite. Si
tuația din magazine ple-

semnalată și în numeroase 
scrisori primite la redacția 
noastră, se referă la calita
tea sau mai bine zis la re
zistența la purtare a că
mășilor cu guler și man
șete tari. Apariția lor a 
fost, incontestabil, un pro
gres. Ce e de făcut însă cu 
gulerele și manșetele ace
lor cămăși care, după două-

Cămașa cu 
guler tare 

nu merge de 
multe ori...

ale economiei. Cei

la apă
dează pentru o schimbare 
radicală a însăși concepției 
ce stă la baza creației și 
producției de țesături pen
tru cămăși bărbătești. Este 
vorba de milioane de me
tri care trebuie scoși de 
sub imperiul platitudinii și 
al monocromiei și aduși la 
nivelul diversității de gus
turi a cumpărătorilor.

Principala obiecție pe 
care o fac cumpărătorii,

trei spălări, Își pierd apre
tul, se încrețesc ? Am a- 
dus la cunoștința unor re
prezentanți ai conducerii 
celor trei întreprinderi 
mari producătoare de că
măși — F.C.T.B., „Tîrna- 
va“-Sighișoara și „Trico
tajul roșu“-București — a- 
ceastă constatare făcută de 
cetățeni. Dînșii nu au ac
ceptat însă ideea că produ
sele fabricilor pe care le

reprezintă ar putea avea 
defecte de calitate. Dar 
dacă totuși s-au semnalat, 
ele ar fi, chipurile, simple 
„accidente" provocate de 
nepriceperea cumpărătoru
lui de a spăla și întreține 
o asemenea cămașă. Se 
poate admite, desigur, că 
sint și asemenea cazuri. 
Dar putem oare crede că 
numărul „nepricepuților" 
este atit de mare ? In ria
dul acestora va trebui să 
fie trecută, în acest caz, 
chiar și întreprinderea 
„Nufărul", care spală și 
calcă în 8 ore peste 3 000 
de cămăși respectînd toate 
rigorile impuse de întreți
nerea oricărei țesături. In- 
ginerul-șef al acestei între
prinderi ne-a comunicat că 
au numeroase neplăceri, 
chiar conflicte, cu cliențil 
nemulțumiți de înfățișarea 
pe care o iau uneori cămă
șile după spălat : guler cu 
cocoloașe, pete de culoare 
închisă ș.a. — care, după 
cum afirmă dinsul, se da- 
toresc unor vicii ale inser
ției sau aplicării ei defec
tuoase pe guler.

Constatarea făcută de 
unii cumpărători și întări
tă de girul specialiștilor de 
la „Nufărul" este confir
mată și de reprezentantul 
Inspectoratului general de 
stat pentru controlul cali
tății produselor — inspec- 
tor-central-șef Valeriu 
Popa. Dinsul adăuga că, 
deoarece fabricile de con
fecții nu posedă un mijloc 
de depistare a diferitelor 
defecte pe care le-ar pu
tea avea inserția primită 
de la Combinatul de hîr- 
tie și celuloză Suceava, 
cumpărătorul se poate bi
zui doar pe noroc pentru a 
nimeri o cămașă cu guler 
și manșete croite dintr-o 
folie de inserție de bună 
calitate. Deci „accidente" 
se pot întîmpla oricui, fapt 
care nu se împacă 
cu prevederile legii 
tații, care-1 obligă pe pro
ducător să garanteze cali
tatea produselor pe c.a 
își aplică marca fabricii.

deloc 
cali-

Rodico ȘERBAN

misiei de judecată, nesoco- 
tindu-și mandatul obștesc, 
ne-au solicitat „stimulente" 
materiale (Radian Porum- 
bescu, președintele Comite
tului sindicatului).

— Credeți-mă, nu știu ce 
se întimplă. Din cauza pro
ducției nu-mi mai rămîne 
timp și pentru comisiile de 
judecată (ing. Ion Căpățînă, 
directorul uzinei).

Apreciem franchețea răs
punsurilor, dar nu și juste
țea lor. Ar fi într-adevăr o 
aberație ca un conducător

ilor de judecată îl reprezin
tă, după cum am văzut, în
săși respectarea și promo
varea principiilor și norme
lor disciplinei socialiste.

în această lumină, fac
torii de răspundere din u- 
nitate, sprijinind activita
tea comisiilor de judecată, 
întărindu-le rolul și res
ponsabilitatea, ar beneficia 
de un puternic element de 
opinie publică în favoarea 
întăririi ordinei și discipli
nei in producție, a grijii 
față de avutul obștesc.

Nordul 
turistic 
Dornei 
mămă-

oi anuri
turistice

Constantin MORARU

Hotelul turistic Trotușul din orașul „Gh. Gheorghiu-Dej
Foto : N. Moldovanu
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mai mult formele moderne, 
desfacere, să perfecționăm 
rețeaua comercială.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

Care sancțiune ? Des
păgubirea ca atare repre
zintă o obligație, nicidecum 
o sancțiune ; sancțiunea 
începe numai dincolo de a- 
ceasta. Or. aici nu există 
nici un „dincolo"... Este e- 
vident că „discreția" în 
jurul cazului s-a soldat cu 
o soluție de minimă rezis
tență (și de minim efect 1) : 
tăierea unei chitanțe.

Cu acest prilej se cuvi
ne să relevăm o anume op
tică întilnită cu prilejul 
investigației de față. La

In unitățile comerciale clujene

Pentru amatorii de drumeții sau pentru cei care do
resc să-și petreacă o parte din concediu în locuri pi
torești, reconfortante, unitățile cooperației de consum 
au amenajat sau au construit noi hanuri turistice. Ce
lor care se îndreaptă spre monumentele din 
Moldovei li se recomandă un popas la hanul 
Ilișești, pe drumul ce leagă Suceava de Vatra 
DN 17, km 241). Preparatele de stină (bulz cu __
ligă, urs de mămăligă cu brînză), pastrama de oaie și 
vinurile din podgoriile moldovenești adaugă un plus de 
interes și atractivitate popasului la Ilișești.

De asemenea, pentru vizitatorii frumuseților de basm 
ale Deltei Dunării, la 40 km de orașul Tulcea, pe ma
lul unui lac. bogat in pește, s-a amenajat un atractiv 
camping, cu un nume — și el, bineînțeles, cu rezonan
ță locală : „Pelicanul Murighiol".

cu convingerea că princi
piile și normele de convie
țuire socială nu reprezintă 
pentru nimeni un capitol 
dintr-un volum de „lecturi 
facultative", cunoașterea și 
respectarea lor fiind abso
lut obligatorie. Iată de ce 
, i’îndețea" nejustificată, 
ca și lipsa de publicitate 
(s-o spunem deschis : ru- 
șinarea în fața oamenilor) 
contravin însăși rațiunii de 
a fi a comisiilor de jude
cată.

Aici, în cadrul locului de

Public... dar să nu se audă
de unitate să lase baltă 
treburile producției în fa
voarea participării asidue 
la activitatea comisiei. Asta 
nu înseamnă insă ca aceas
tă activitate să fie socotită 
„a cincea roată la căruță", 
scăpată din atenția factori
lor de răspundere din în
treprinderea sau instituția 
respectivă. După cum se 
subliniază în legea organi
zării și discipline muncii 
în unitățile socialiste de 
stat, organele de conducere 
răspund nu numai pentru 
organizarea judicioasă a 
întregii activități, pentru 
integritatea avutului ob
ștesc și buna gospodărire a 
fondurilor materiale și bă
nești, ci și pentru respecta
rea principiilor și normelor 
disciplinei .socialiste. Or. 
unul din principalele obiec
tive ale activității comisi-

...Din neglijență, Gheor
ghe Anghel, salariat la 
Energo-utilaj, a provocat 
un incendiu la locul de 
muncă. Făptașul a com
părut în fața comisiei 
de judecată. La dezbateri 
nu au participat însă decît 
„părțile" — reprezentantul 
întreprinderii și vinovatul, 
martorii (și nici aceștia 
toți). Soluția pronunțată ? 
G. A. a fost obligat numai 
la plata unor daune. O ju
decată strict „tehnică". 
Despre neglijența de care 
a dat dovadă nici un cu- 
vînt !

— Am considerat că, fi
ind la prima abatere, su
portarea daunelor este 
sancțiunea cea mai potrivi
tă, ne-a declarat ing. An- 
gheî Roșu, membru ia co
misie.

observația că există une
ori o vădită disproporție 
intre faptă și sancțiune — 
sancțiunea fiind mult prea 
mică in raport cu gravita
tea faptei — ni s-a răspuns 
„într-adevăr, așa e, dar 
este la prima abatere". Un 
asemenea răspuns vădește 
atît necunoașterea legii, cit 
și minimalizarea rolului pe 
care trebuie să-1 aibă pen
tru cel în culpă acest prim 
contact cu legea. Astfel, 
în unele cazuri, insăși 
legea atribuie comisiilor 
de judecată competența 
de a sancționa numai acele 
abateri care au fost săvîr- 
șite „pentru prima dată". 
Altminteri, faptele intră în 
competența tribunalului. 
Pe de altă parte, din acest 
prim contact cu legea, cu 
organele de jurisdicție, 
făptașul trebuie să rămină

muncă, unde participanții 
la judecată, prin firea lu
crurilor, se cunosc atît de 
bine intre ei, eficiența so
luțiilor pronunțate depinde 
în egală măsură atît de pu
blicitatea și solemnitatea 
dezbaterilor, de pronunța
rea unei soluții juste, cit 
și de calitățile morale ale 
membrilor comisiei. De a- 
ceea ni se pare stranie si
tuația pe care am întîl- 
nit-o la întreprinderea 
„Republica-Blănuri" din 
Capitală. Răsfoind hotărî- 
rile comisiei de judecată am 
întilnit de mai multe ori nu
mele lui Dumitru Despina 
— o dată jn calitate de ju
decat și sancționat cu mus
trare cu avertisment pen
tru injurii, in rest în 
calitate de... președinte — 
loSțiitor al comisiei ! Să 
fia o simplă coinci-

dență de nume ? Nu, ne 
spune Matei Bolboceanu, 
președintele comitetului 
sindicatului : e vorba de 
una și aceeași persoană ! 
Nu ne revenim. Dumitru 
Despina a fost judecat de 
insăși comisia al cărei vice
președinte este.

— Cum de nu s-au luat 
măsuri în vederea revocă
rii și înlocuirii lui ?

— Știam că Despina con
testă măsura luată de co
misie. Trebuia să aflăm 
mai întîi adevărul.

Bine zis. Dar care a- 
devăr ? Nu există decît 
unul (cunoscut de aproape 
șase luni !) : acela pe care 
l-a stabilit comisia de ju
decată din întreprindere — 
vinovat ; acela pe care l-au 
menținut instanțele judecă
torești — vinovat. (Același 
adevăr în numele căruia 
adunarea comuniștilor din 
întreprindere a hotărît 
sancționarea lui D.D. și pe 
linie de partid). Atunci ? 
Nimănui nu-i este îngăduit 
să împartă dreptate și să 
profeseze principii de spi
ritul cărora este străin.

Comisiile de judecată 
sint o expresie a democra
ției socialiste, a creșterii 
influenței opiniei publice 
in viața socială. In acest 
sens, lor le revine un rol 
tot mai pronunțat în com
baterea actelor de indisci
plină in muncă, în promo
varea și întărirea unei ati
tudini corecte în viața de 
zi cu zi, în întărirea și dez
voltarea avutului obștesc. 
Este cu atit mai necesar 
ca fiecare ședință de jude
cată să constituie un pri
lej de dezavuare publică a 
tuturor manifestărilor străi
ne de etica societății noas
tre, de reafirmare a prin
cipiilor socialiste de mun
că și viață.

Cluj există o largă rețea comercială, 
Care numără : 288 magazine alimen
tare, 293 magazine pentru desfacerea 
produselor industriale, 198 unități de 
alimentație publică, sute și sute de 
alte unități de sezon si chioșcuri. 
S-a extins, aproape în toate unitățile 
clujene, formula devenită deviză, sub 
care lucrează personalul de servire a 
cumpărătorilor : „Fiecare vizitator — 
un client cîștigat". Adică, omul să fie 
servit operativ, cu amabilitate, să 
plece mulțumit și să vină și altă dată, 
cu plăcere, la magazinul preferat.

Ce unități deosebite recomandă di
riguitorii comerțului clujean cumpă
rătorilor localnici sau oaspeților me
leagurilor clujene? Mai întîi, maga
zinul alimentar cu autoservire „Sora", 
magazin de renume și tradiție. Prin 
modernizarea și extinderea lui, s-au 
găsit soluții fericite care asigură o 
servire promptă. în hol, la intrare, se 
află sectorul produselor de panificație 
și cel cu articole de parfumerie și 
artizanat. Tot aici funcționează o 
mașină de înghețată in flux conti
nuu. în incintă se află un larg sor
timent de alimente, preparate din 
carne, legume și fructe, articole de 
uz gospodăresc. în plus, „Sora" exe
cută transportul rapid al mărfurilor 
la domiciliul cumpărătorului, printr-o 
simplă comandă verbală sau telefo
nică.

In apropiere de strada „6 Martie" 
funcționează nu mai puțin de patru 
magazine pentru copii, specializate în 
desfacerea Încălțămintei, tricotajelor, 
confecțiilor și jucăriilor. Sint „uni
tăți etalon" cu care, pe bună dreptate, 
se mîndrește rețeaua comercială 
municipiului Cluj.

Dintre complexele mai noi s- 
impus „Mercur", amplasat in cartierul 
Gheorghieni din Cluj, și „Modern", 
din centrul municipiului Dej, renu
mite prin bogăția sortimentelor și 
promptitudinea serviciilor. Dar in 
acest sezon estival, „capul de afiș" il 
dețin grădinile de vară „Continental", 
„Parc" și „1 Mai".

Renumite sint și „unități cu speci
fic", printre care restaurantul „Intim", 
unde au acces numai femeile, foarte 
frumos amenajat, odihnitor și plăcut, 
aprovizionat cu o varietate de pro
duse ale artei culinare, restaurantul 
„Transilvania", profilat pe mîncăruri 
cu specific local și „Hubertus" — pe 
bucătărie vinătorească. O mare aflu
ență de consumatori se constată la 
cofetăriile ,,Moca-Bar“, înființată re
cent în Piața Mihai Viteazu, la „Ura
nia", „CafO-Bar" și „Primăvara" din 
Cluj.

Din partea întreprinderilor și a di
recției comerciale județene există o 
continuă preocupare pentru folosirea 
cit mai eficientă a spațiilor comer
ciale. în acest an se prevede desface
rea unui volum de mărfuri în județul 
Cluj de peste 2,4 miliarde lei, cu un 
ritm de creștere de 8,2 la sută față de 
anul trecut. în același timp, se depun 
eforturi pentru lărgirea și moderniza
rea rețelei comerciale, dotarea ei cu 
aparatură și utilaje perfecționate. Nu
mai în acest an s-au prevăzut pentru 
amenajarea de noi spații comerciale 
3,8 milioane lei și 1,7 milioane lei pen
tru mobilier și utilaje.

în ultima vreme au luat extindere 
formele moderne, rapide de servire în 
unitățile comerciale clujene. In sec
torul alimentar există 25 magazine 
cu autoservire.

— Desigur — ne relata tovarășul 
Ion Bodocan, directorul adjunct al 
Direcției comerciale a județului Cluj, 
mai avem incă multe de făcut In 
privința asigurării unei desfaceri la 
nivelul cerințelor. Ne străduim să ex
tindem și 
rapide de 
necontenit
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în secția de locomotive a uzinelor „23 August* 
din Capitală Foto : S. Cristian

Cu aproape un an în urmă, din 
inițiativa organelor de partid și de 
stat a fost întocmit și aprobat un 
amplu studiu privind îmbunătățirea 
activității în portul Constanța. Mă
surile stabilite vizau, in esență, în
cadrarea activității portuare într-o 
formă organizatorică judicioasă, care 
să permită coordonarea și conduce
rea directă a pro
cesului 
ducție 
Direcția 
ției 
NAVROM — Con
stanța, Astfel, ac
tivitatea de expe
diții internațio
nale de mărfuri și 
de agentiurare a 
navelor a trecut 
de la Ministerul 
Comerțului Exte
rior la Ministerul 
Transporturilor : 
în locul sectoru
lui manipulări 
mărfuri — cu tot, 
felul de servicii 
ce se suprapu
neau — s-au în
ființat trei sec
ții de exploatare 
portuară. Urmă
rile pozitive ale 

de 
preconi- 

deose- 
De pildă, 
redistribui-

de pro- 
de către 

naviga- 
maritiime,

vități raționale, mai bine organizată 
și condusă de 
pundere locali 
resort.

Totuși, după 
cu care am discutat, mai 
unele din vechile neajunsuri, pentru 
a căror înlăturare definitivă se im
pune aplicarea pînă la capăt a mă-

către factorii de rări
și ai ministerului de
părerile specialiștilor

persistă

Răspunderea producătorilor, a fur
nizorilor și in general a întreprinde
rilor de comerț exterior este palidă, 
de vreme ce penalizările le suportă 
încă economia națională.

Cum sint depozitate, păstrate și 
pregătite pentru a fi expediate măr
furile sosite în port 7 Nu de pu
ține ori, în condiții neoorespun-

cadre tehnice, repartizate să lucreze 
în secțiile amintite, sînt menținute 
fără nici o justificare în serviciile 
funcționale ale direcției NAVROM. 
Secțiile nu au încă o independență 
operativă, fiind de fapt tutelate, în 
fel și chip, de serviciile funcționale 
ale aceleiași direcții și de aceea nu 
este de mirare că

In funcționarea angrenajului complex

al portului Constanța

ACTUALITATEA
ansambtalui 
măsuri 
zate simt 
bite, 
prin 
rea, la noile ca
pacități portuare 
puse in funcțiu
ne, a peste 120 
cadre tehnice și 
economice, s-au e- 
conomisit. la fon
dul de salarii, cîteva milioane de 
lei. Sarcinile de plan se îndeplinesc 
ritmic, în mai 'bune condiții. Pină la 
1 august, s-a realizat peste preve
deri, un tonaj de aproape 200 000 tone 
mărfuri și aproape 19,5 milioane lei 
beneficii. în angrenajul complex al 
portului Constanța, în multiple do
menii, 6e simte vigoarea unei acti-

STRINGENTA A UNOR
PROBLEME MAI VECHI

Pe unde pășește hărnicia
iese rod

și din piatră seacă
La cooperativa agricolă de producție din Nana, județul Ilfov, 

i măsurile pentru reîntronarea ordinei și disciplinei au dat 
un curs nou dezvoltării sale economice

surilor cuprinse în studiul amintit, 
încărcarea multor nave și vagoane 
sosite în port se efectuează cu întîr- 
ziere. în 7 luni din acest an, la un 
număr de circa 500 nave din totalul 
de 1000 nave cite au operat în port, 
s-a depășit timpul prevăzut pentru 
incărcare-descărcare, s-au înregis
trat contrastalii (penalizări) ce se ci
frează la circa 10 milioane lei valu
tă. La această sumă se mai adaugă 
alte peste 5,6 milioane lei locații la 
vagoanele operate cu intîrziere.

— Sint încă numeroase cazuri — 
argumenta într-o plenară a comite
tului de partid al portului Virgil Că- 
tuneanu, director comercial al D.N.M.- 
NAVROM-Constanța, — cînd vapoa
rele sosesc in rada portului, dar noi, 
în loc să le așteptăm cu toate mărfu
rile gata pregătite, de multe ori nu 
știm nici măcar ce anume vom în
cărca în ele. Relațiile portului cu în
treprinderile de comerț exterior care 
trebuie să definitiveze, din timp, lis
ta de încărcare a mărfurilor nu s-au 
îmbunătățit pe măsura așteptărilor. 
„Avalanșa" de delegați și reprezen
tanți ai comerțului exterior, care vin 
sau stau permanent la Constanța, con
tinuă, iar, uneori, munca se desfășoa
ră pe baza unor măsuri de moment 
și a unor declarații de bune intenții. 
Sint cazuri cînd navele așteaptă la 
dane, în timp ce unele mărfuri care 
trebuie încărcate se află încă unde
va pe drum, intr-un vagon de cale 
ferată, fiind expediate cu întîrziere.

zătoare, după cum 6-a putut con
stata la fața locului și după 
cum ne spunea ing. Mihai Diacu, di
rectorul exploatării portuare. Colete 
cu mărfuri diferite în așteptarea sta
bilirii destinației, mărfuri refuzate la 
încărcare și deteriorate ocupă su
prafețe utile de depozitare în port, 
nepermițind folosirea acestor spații 
pentru depozitarea altor mărfuri soli
citate la export. Un control efectuat 
recent de către organele superioare 
de stat a depistat in port aproape 
12 000 tone mărfuri existente aici de 
luni de zile. Ideea sectorizării portu
lui pe tipuri de mărfuri — o treabă 
bună, gospodărească, aprecia ing. Va- 
sile Pistolea, șeful secției a IlI-a 
exploatare portuară — nu a prins 
încă viață. De ce 1 Pentru că 
C.F.R.-ul, al cărui reprezentant face 
parte din comisia locală de coordona
re a activității, nerespectînd grafice
le zilnice de afluere a vagoanelor, 
blochează frecvent liniile de triaj și 
— implicit spațiile de depozitare. 
Atit portul, cit și căile ferate fac a- 
cum parte din același minister. Oare 
asigurarea unei folosiri judicioase a 
vagoanelor mai constituie, in acest 
caz, o problemă insolubilă 7

Să analizăm succint ș! modul în 
care iși desfășoară activitatea cele 
trei secții de exploatare portuară. 
Concepute ca unități puternice, or
ganizate pe principiul gestiunii eco
nomice, aceste secții nu sînt în pre
zent ceea ce trebuiau să fie. Unele

în organizarea ac
tivității portuare 
o parte din ve
chile anomalii
stăruie în conti
nuare. întîrzie
definitivarea u- 
nei concepții or
ganizatorice uni
ce, clare, cu 
regulament 
funcționare 
să stabilească 
precis atribuțiile 
secțiilor, sectoa
relor, serviciilor 
funcționale, uni
tăților ce concură 
la traficul por
tuar. Ca atare, se 
semnalează ace
leași deficiențe 
în utilizarea for
ței de muncă. 
Vapoarele așteap
tă la dane și se 
plătesc contras
talii, iar echipele 
de docheri își 
consumă timpul 
cu identificarea 
unor mărfuri de
pozitate necores
punzător, sau cu 
sortarea pe lo
turi a unor măr
furi destinate con
sumului intern. 
Pregătirea temei

nică și specializarea docherilor, 
anunțată anul trecut ca o largă 
acțiune și care găsise o totală 
audiență în rîndul oamenilor, au ră
mas încă în faza de proiect. S-a ex
perimentat, cu bune rezultate, orga
nizarea muncii docherilor în brigăzi 
complexe cu plata în acord global. 
Dar această formă avansată de or
ganizare a muncii, folosită în majo
ritatea porturilor moderne din lume, 
nu a căpătat extinderea cuvenită.

Capacitatea de trafic a portului 
Constanța este serios afectată și de 
staționarea navelor la dane, după 
terminarea operațiilor de încărcare. 
Formalitățile legate de plecarea na
velor — arăta, la o recentă ple
nară a comitetului de partid al por
tului, ing. Petre Ivanov, director al 
NAVROM-Constanța — decurg a- 
nevoios. Numai în primul semestru 
al anului, 75 nave gata de a ridica 
ancora au staționat la dane 10—11 
ore, peste timpul prevăzut, în total 
peste 800 ore, rnenținînd în continua
re danele ocupate — în timp ce alte 
nave așteptau în port.

Este clar că factorii de răspundere 
din Ministerul Transporturilor au la 
indemină mijloace pentru a înlătura 
operativ neajunsurile și dificultățile 
ce se mai 
condițiile 
Constanța

un 
de 

care

CONTRASTE
nesarata

deși «m 
luni de

• Decizie...

La uzina „Industria 
sîrmei" din Cîmpia 
Turzii a fost dată re
cent in funcțiune o 
instalație de recupe
rare a saramurii ; ca 
rezultat, consumul 
specific de sare indus
trială s-a redus sub
stanțial. încă din luna 
iunie a.c., apreciind 
că stocul de sare creat 
în primele două tri
mestre este suficient 
pînă la finele anului, 
serviciul de aprovizio
nare al uzinei a soli
citat compartimentu
lui de aprovizionare al 
Centralei industriale 
de țevi și trefilate 
București, din cadrul 
Ministerului Industriei 
Metalurgice, anularea 
contractului pentru 
trimestrele III și IV.

Pînă acum, 
trecut două 
cînd uzina a renunțat 
la materia primă res
pectivă, din partea 
centralei Bus-amintite 
nu s-a primit nici un 
răspuns. Continuă, in 
schimb, să sosească 
mari cantități de sare 
— numai în luna a- 
ceasta 32 tone — care 
sint depozitate în con
diții improprii, pe sub 
streșinile magaziilor, 
riscând să se transfor
me în saramură și să 
se scurgă o dată cu 
apa ploilor. Unde este 
răspunderea resortu
lui amintit față de u- 
tilizarea gospodăreas
că a valorilor mate
riale in fiecare din 
unitățile componente 
ale centralei ?

«„Tehnica" de a-ți

fura singur căciula

fac 
ca 
să

simțite, asigurind toate 
angrenajul portului 

funcționeze ireproșabil.

Radu APOSTOL 
Viorel SALAGEAN

în articolul: „Pe unde calcă indolența se 
usucă iarba", publicat în „Scinteia" din 12 
decembrie 1969, erau criticate unele aspecte 
negative din activitatea cooperativei agrico
le de producție din comuna Nana, județul 
Ilfov. Neregulile analizate au fost aduse la 
cunoștința redacției de către un grup de coo
peratori din sat. Datorită măsurilor luate de 
organele județene de partid și de stat, în pe
rioada relativ scurtă care a trecut de atunci, 
în activitatea cooperativei s-a făcut o coti
tură radicală.

Cu prilejul adunării generale, în care s-a 
finalizat activitatea pe 1969 și s-a aprobat 
planul de producție pe anul în curs, coo
peratorii au luat atitudine hotărâtă împo
triva celor care au încălcat prevederile sta
tutului și s-au înfruptat, în mod abuziv, din 
bunurile cooperativei, aducînd pagube avutu
lui obștesc. Rînd pe rînd, au fost supuși unei 
aspre critici președintele cooperativei, con- 
tabilul-șef, unii brigadieri și alte cadre cu 
munci de răspundere care au abuzat de în
crederea ce li s-a acordat.

Adunarea generală a hotărît ca cei vinovați 
(ă fie inlocuiți din funcțiile pe care le dețin, 
să fie trași la răspundere.

în consiliul de conducere au fost aleși oa
meni cinstiți și buni gospodari, hotărîți să 
pună capăt tuturor neregulilor și anomaliilor . 
de pină atunci. Ca președinte a fost ales 
ing. Savu Alexandru, care a mai luorat in 
această unitate în funcția de inginer, om 
cunoscut de cooperatori pentru corectitudi
nea și hărnicia lui. Au fost înlocuiți acei bri
gadieri caro s-au dovedit necinstiți și inca
pabili să înfăptuiască sarcinile încredințate. 
Noul consiliu de conducere, îndrumat și spri
jinit de organizația de partid, a pornit cu ho
tărîre la muncă.

Pe baza condițiilor naturale șl economice 
de care dispune cooperativa, a fost întocmit 
un plan de producție bine gîndit. Se prevede 
ca, de pe cele 4 000 hectare, să se realizeze 
o producție globală în valoare de 15 475 000 
lei și un venit bănesc de 11 260 000 lei. Cu toate 
condițiile grele în care se găsea unitatea la 
începutul anului — lipsa de furaje și de adă
posturi pentru animale — s-a pus totuși o 
temelie solidă producției acestui an, dezvol
tării economice a unității.

Pentru înfăptuirea întocmai a celor pro
puse, consiliul de conducere a stabilit o sea
mă de măsuri care să ducă la întărirea dis
ciplinei, a ordinii. Au fost strînse toate ate
lajele la sediul cooperativei. S-a început 
construcția a două grajduri necesare adăpos- 
tirii animalelor de muncă în perioada de iar
nă. O altă măsură luată de consiliul de condu
cere se referă la organizarea temeinică a 
muncii în cadrul brigăzilor și al echipelor. 
S-a acordat o deosebită atenție aplicării mă
surilor cuprinse în hotărîrea plenarei Con
siliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție cu privire la perfec
ționarea organizării, normării și retribuirii 
muncii. S-a redus mult personalul auxiliar. 
Din cei 31 de paznici de cimp, au rămas nu
mai doi la grădina dc legume, restul au fost 
trecuți la muncă în 'brigăzi. Paza o fac bri
gadierii, membrii consiliului de conducere, 
practic toți cooperatorii, ceea ce a făcut ca 
sustragerile din avutul obștesc să dispară. 
Cei certați cu disciplina, învățați să „ciu
pească" s-au lovit ca de un zid de forța 
unită a cooperatorilor, au fost demascați și 
sancționați în adunările generale.

Am precizat că s-a pus o bază temeinică 
producției din acest an. în zootehnie s-au 
asigurat, de pe acum, 2 300 tone fin de lu- 
cernă și borceag de bună calitate, față de 
necesarul de 1100 tone. Deci se asigură o re
zervă de peste 1 500 tone de lucernă și bor
ceag. Se lucrează intens la construirea adă
posturilor și la repararea celor existente. 
Printre construcțiile zootehnice au fost cul
tivate 10 hectare cu plante de nutreț, sfe
clă furajeră, dovleci, lucernă.

In prima jumătate a anului s-a realizat

din zootehnie un venit de 1 700 000 lei, cu 
300 000 lei mai mult decît în tot anul 1969. 
Producția de lapte a întregului an 1969 a 
fost depășită, încă la începutul lunii iulie, 
cu 164 litri pe fiecare vacă furajată. S-a 
creat un nucleu de 50 de juninci care vor 
înlocui efectivele de vaci neproductive. Sînt 
condiții ca planul de venituri, de 3 782 000 
lei din zootehnie, să fie realizat și depășit. 
Culturile de cereale, legume și plante tehni
ce sînt bine întreținute, existind premisele 
de a se obține recolte bogate.

Este un merit al Consiliului de conducere 
al cooperativei din Nana, al președintelui că 
a reușit, cu sprijinul organizației de partid și 
al tuturor cooperatorilor, să întroneze spiritul 
de ordine și disciplină, spiritul de răspundere 
față de utilizarea patrimoniului obștesc, a pă- 
mîntului, de gospodărirea judicioasă a avu
ției colective.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
corespunzător cerințelor beneficiari
lor.

Dar ramura industriei lemnului a 
cunoscut in anii care au trecut nu 
numai o dezvoltare cantitativă, ci și 
una de ordin calitativ. O primă di
recție în care au fost canalizate efor
turile lucrătorilor din industria lem
nului a constituit-o ridicarea continuă 
a calității produselor. Instituirea unui 
riguros control tehnic de calitate pe 
întregul flux tehnologic, de la recep
ția materiei prime, a materialelor și 
pină la ambalare, expediere și trans
port și, mai ales, amplificarea exi
genței fiecărui lucrător, hotărârea de 
a obține numai produse de calitate 
superioară au contribuit și contribuie 
la satisfacerea tot mai completă a 
exigențelor beneficiarilor.

Concomitent cu îmbunătățirea cali
tății produselor, un tel major ur
mărit în întreaga noastră activitate 
industrială l-a constituit creșterea e- 
ficienței economice. în toate uni
tățile de producție au fost întreprin
se ample măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor materiale de producție 
și obținerea unei rentabilități ridica
te. Diminuarea costurilor de fabrica
ție, reducerea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale și, 
mai cu seamă, de lemn, au fost urmă
rite cu perseverență pe toată filiera 
producției — de la doborîrea arborilor 
și pină la prelucrarea finală a lem
nului. Prin aplicarea unor măsuri în 
cadrul acțiunii de organizare științi
fică a producției și a muncii, prin 
ridicarea și perfecționarea continuă 
a pregătirii cadrelor, precum și prin 
promovarea largă a tehnicii avan
sate in producție, nivelul pro
ductivității muncii a sporit conti
nuu și a marcat in 1970 o creștere dc 
85 la sută față de 1960. Ce implica
ții favorabile are îmbunătățirea aces
tui indicator economic — e un lucru 
binecunoscut. Voi aminti doar că, 
datorită creșterii productivității 
muncii, producția globală a unități
lor Ministerului Industriei Lemnului 
va fi în actualul cincinal cu 1,7 mi
liarde lei mai mare față de prevederi. 
Creșterea eficienței economice a pro
ducției industriei lemnului se con; 
cretizează în amplificarea continuă 
a celui mai sintetic indicator — be-

In anii construcției socialiste portul Constanța a cunoscut o puternică dezvoltare. înfăptuirea vastului program 
de investiții început aici în 1965, pentru extinderea și modernizarea portului, a dus în numai patru ani la du
blarea capacității sale de trafic. Numai în acest an, în portul Constanța se încarcă și se descarcă peste 7 mi

lioane tone de mărfuri Foto : M. Andreescu

neficiile — care în 1970 sînt, după 
evaluările făcute, cu 46 la sută mai 
mari in comparație cu realizările din 
1965.

Este adevărat, inundațiile catastro
fale din această primăvară au afec
tat grav și o serie de unități de ex
ploatare și prelucrare a lemnului. 
Pagubele materiale totale — cea mai 
mare parte din ele constînd în pier
deri de mijloace fixe și mijloace cir
culante — suferite de aceste unități 
industriale se ridică la 438 milioane 
lei ; alte 228 milioane lei reprezen- 
tînd nerealizări de producție. în 
toate unitățile calamitate s-au între
prins însă, cu maximă promptitu

a lemnului, de celuloză și hîrtie. Di
rectivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. stabilesc sarcini deosebite și 
pentru ramura industriei lemnului. 
Prin valorificarea superioară a re
surselor de materie primă lemnoasă, 
sporirea ponderii lemnului prelucrat 
industrial, prin extinderea fabrica
ției de produse cu grad superior de 
prelucrare — și îndeosebi a mobilei 
— se prevede ca pînă în 1975 să se 
obțină o creștere a producției glo
bale industriale de 23 la sută. Con
cludent este faptul că acest spor se 
va obține prin prelucrarea unui volum 
de masă lemnoasă cu circa 8 la sută 
mai mic decît în anul 1970. Evident,

INDUSTRIA LEMNULUI
dine, măsuri energice în vederea re
cuperării pierderilor, iar rezultatele 
care au fost obținute în primul se
mestru sînt îmbucurătoare. Conco
mitent, în întreprinderile neafectate 
de inundații s-au stabilit și aplicat 
planuri detaliate de acțiune, anga
jamentele inițiale au fost suplimen
tate, astfel incit, în prezent, putem 
afirma cu toată certitudinea că pla
nul de producție al unităților indus
triei lemnului pe 1970 va fi înde
plinit.

Viguroasa dezvoltare a industriei 
lemnului, celulozei și hîrtiei a per
mis participarea din ce în ce mai 
substanțială a acestei ramuri la 
schimburile comerciale externe ale 
țării noastre. Ca rezultat al sporirii 
producției, al diversificării și îmbu
nătățirii calității produselor, valoa
rea exportului este în acest an cu 
circa 20 la sută mai mare decît în 
1965.

Rezultatele remarcabile obținute 
în actualul cincinal constituie o bază 
temeinică și certă pentru dezvoltarea 
în continuare, în ritm susținut, a in
dustriei de exploatare și prelucrare

aceasta implică un efort sporit pen
tru utilizarea superioar* și com
plexă a lemnului, prin care să se 
asigure o creștere a valorii pe metru 
cub de masă lemnoasă exploatată cu 
peste 32 la sută în 1975, față de 1970.

Aceste importante sarcini vor fi 
îndeplinite prin raționalizarea tăie
rilor de masă lemnoasă în păduri, 
pe de o parte, și prin valorificarea 
la un grad superior a materialului 
lemnos, în toate domeniile de prelu
crare și utilizare, pe de altă parte. 
Scopul urmărit este clar : acoperirea 
necesităților de produse lemnoase ale 
economiei naționale în condițiile 
păstrării și dezvoltării patrimoniului 
forestier a] țării. Ținînd seama de 
specificul acestei ramuri industriale, 
in care resursele de materie primă 
sint plafonate la nivelul creșterilor 
anuale ale pădurilor, cele două 
subramuri componente ale ministe
rului — exploatarea lemnului și, res
pectiv, prelucrarea — au evoluție, în 
perspectivă, mult diferențiată. Ast
fel, în timp ce exploatările forestiere 
nu vor înregistra creșteri, producția 
industriei de prelucrare a lemnului

va cunoaște în viitorul cincinal o 
creștere de 2 ori și, respectiv, 2,7 ori 
la plăcile fibrolemnoase și plăcile din 
așchii aglomerate, de 30 la sută la 
mobilă etc.

Scurta prezentare a sarcinilor că
rora va trebui să le răspundă colec
tivele din unitățile industriei lemnu
lui indică limpede pîrghiile ce vor 
fi acționate cu deosebită hotărîre în 
următorii cinci ani. în activitatea din 
pădure, în unitățile forestiere, e 
vorba de aplicarea strictă a unei în
tregi serii de măsuri îndreptate spib 
lărgirea gamei de specii utilizate și 
spre îmbunătățirea tehnologiilor de 
exploatare. Astfel, indicele de utili
zare a masei lemnoase urmează să 
crească de la 75 la sută in 1970, la 
79 la sută in 1975. Asigurarea nece
sarului de materii prime Va trebui 
strîns împletită cu aplicarea unor 
măsuri corespunzătoare de către toți 
consumatorii de lemn și produse din 
lemn pentru utilizarea rațională a re
surselor de materii prime lemnoase 
și produselor din lemn, reducerea 
consumurilor specifice și promovarea 
cu mai multă perseverență și iniția
tivă a înlocuitorilor.

Ca și pină acum, dar intr-un ritm 
mai accelerat, va trebui să crească 
eficiența economică in industria de 
prelucrare a lemnului. în acest scop, 
o mare atenție se va acorda în toate 
unitățile sporirii productivității mun
cii. Am prevăzut să întreprindem 
noi acțiuni pe linia organizării ști
ințifice a producției și a muncii, fo
losirii mai bune a capacităților de 
producție, îmbunătățirii aprovizionă
rii tehnico-materiale, ca și în dome
niul normării științifice a muncii, ri
dicării calificării cadrelor și întăririi 
disciplinei în muncă. Concomitent 
cu sporirea sistematică a productivi
tății muncii, diminuarea tot mai ac
centuată a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale va fi, de 
asemenea, unul din obiectivele urmă
rite în fiecare din unitățile de pre
lucrare a lemnului.

Sarcinile ce ne revin în următorii 
ani sînt bine gîndite, judicios funda
mentate, ceea ce ne întărește con
vingerea că vor fi îndeplinite cu suc
ces, întrucît sînt pe măsura puteri
lor noastre.

Pe șantierele Grupu
lui de construcții nr. 
104 din Buzău, se gă
sesc tot felul de ma
teriale depozitate ne
glijent și uitate acolo 
de cine știe cînd. în 
scriptele unității apar 
stocuri supranormati- 
ve de 16 milioane lei, 
care se păstrează la a- 
ceastă limită de cînd a 
luat ființă șantierul. 
Se plătesc amenzi pe
nalizatoare, se scriu 
adrese, se fac inter
venții, dar degeaba : 
stocul supranormaitiv 
rămine intact. Zac în 
stive șine de oțel pen
tru căile de rulare ale 
macaralelor și liniile 
ferate industriale, con
fecții metalice și pre
fabricate din beton, 
cărămizi și ciment. 
Ca să se justifice ase
menea depozite, create 
ad-hoc și fără nici 
un rost, sînt invoca
te fel de fel de moti
ve. Iată-le : „Trustul 
de construcții nr. 1 din 
București este vinovat 
— ne spune tov. Nicu

Iordâchloaia, directo
rul grupului. Folosind 
metoda aprovizionării 
in tranzit, ne trimite 
ce vrea". „Da’ de unde 
— ne spune contabilul- 
șef al trustului — pri
mim comenzi de la 
șantiere. Noi le trimi
tem ceea ce vor". To
tuși, mărinimos, Trus
tul de construcții nr. 1 
a hotărît să ajute 
grupul 104 : în luna 
decembrie anul trecut 
a preluat materiale in 
valoare de 3 milioane 
lei. A preluat este un 
fel de a spune, pen
tru că materialele 
rămas in custodie 
șantier, iar în luna 
bruarie 1970 ele 
fost date înapoi 
scriptic. Ne întrebăm : 
de ce atîtea jonglerii, 
cînd redistribuirea e- 
fectivă a materialelor 
ar costa mult mai pu
țin decît amenzile pe
nalizatoare plătite în 
fiecare lună de Grupul 
de construcții nr. 104 
din Buzău 7
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• Amicii dăunătorilor

La Centrul terito
rial pentru protecția 
plantelor din Reghin 
s-a primit de la uzi
na chimică din Bor
zești o cantitate de 
32 000 kg Detox 5, 
insecticid necesar com
baterii gîndacului de 
Colorado. Insecticidul 
a fost trimis celor 36 
de cooperative agri
cole din raza de acti
vitate a centrului. 
Imediat, utilajele în
treprinderii de meca
nizare au intrat în 
funcțiune, începînd bă
tălia împotriva dău
nătorilor. Dar totul a 
fost în zadar. Trebu
rile mergeau ca în
tr-un război în care se 
trag gloanțe oarbe. 
Dăunătorii își vedeau 
liniștiți de treabă, dis- 
trugînd tufele de car
tofi. Unii ingineri au 
dublat cantitatea re
comandată. Rezultatul 
ă fost același. Puși în

fața unei asemenea 
situații, au luat probe 
din substanță și le-au 
trimis la . Laboratorul 
central de carantină 
fitosanitară din Bucu
rești. Din răspunsul 
primit rezultă că in
secticidul nu are 5 la 
sută substanță activă, 
ci numai 0,56 la sută, 
încrezîndu-se în certi
ficatul de garanție nr. 
86 emis de C.T.C. 13, 
cooperatorii au chel
tuit aproape 50 000 
Iei pentru cumpărarea 
produsului, au plătit 
transportul, apoi cite 
28 lei de hectar pen
tru lucrările efectuate 
de I.M.A. Rezultatul 
este însă egal cu zero! 
Să se fi înțeles chi- 
miștli din Borzești cu 
gîndacii de Colorado 7 
Mai trebuie să se în
țeleagă și cu coopera
torii mureșeni pentru 
acoperirea pagubei.

mingiietoare

• 0 mustrare

întreprinderile pen
tru mecanizarea agri
culturii sînt dotate, an 
de an, cu tractoare și 
utilaje necesare exe
cutării diferitelor lu
crări agricole. Folosi
rea lor integrală este 
de cea mai mare în
semnătate pentru ca 
sumele investite în a- 
cesle mașini să fie 
amortizate la timp. Se 
constată însă nu puține 
cazuri cînd mașini 
care au costat bani 
grei stau nefolosite. A- 
desea nu este vorba 
de lipsa unor piese de 
schimb care să împie
dice utilizarea lor, ci 
de cauze de altă natu
ră. La întreprinderea 
pentru mecanizarea a- 
griculturii Ștefănești, 
județul Ilfov, o cupă 
screper nu a fost uti
lizată timp de un an 
și opt luni. Motivul 7 
Nu a fost înregistrată

in evidența contabilă, 
motiv pentru care 
contabilul șef al I.M.A. 
a fost sancționat cu 
„mustrare scrisă cu 
avertisment". Mustra
rea e mustrare, dar o 
cupă de screper nu 
este un ac ce nu poa
te fi văzut. Se pune 
întrebarea : ce au fă
cut cadrele tehnice ale 
acestei întreprinderi 7 
Nu este cu putință ca 
timp de un an și opt 
luni nimeni să nu se 
împiedice de un uti
laj care cântărește 
ceva. Mai degrabă este 
vorba de lipsa de in
teres pentru folosirea 
unor utilaje din dotare. 
Or, pentru aceasta, 
mustrarea cu avertis
ment e mai mult o 
mîngîiere. Iar de 
„mîngiieri" mai vigu
roase se pare că ar 
trebui să aibă parts și 
alții.
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ȘTIINȚIFICĂ

„Evoluția gindirii 
în anatomia omului"

FILOZOFICĂ

„Filozofia și sociologia 
românească în prima jumă
tate a secolului al XX-lea"

După apariția, în 1967, a volumu
lui „Curente și orientări în istoria 
filozofiei românești", Editura Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia ne-a oferit — sub ti
tlul : „Filozofia și sociologia ro
mânească în prima jumătate a 
secolului al XX-lea" — o culegere 
de studii — coordonată de dr. Ni
colae Gogoneață —» centrată pe o 
perioadă mult mai scurtă, cea din
tre cele două războaie mondiale, 
vizînd, de astă dată, atît creația 
filozofică, cit și cea sociologică.

Volumul se înscrie în acțiunea 
amplă — intensificată în ultimii 
ani — de valorificare critică a gin
dirii filozofice și sociologice din 
țara noastră. El răspunde, în acest 
sens, dezideratului descifrării — în 
spiritul metodologiei marxist-leni- 
niste — a unei perioade complexe, 
frămîntate, cuprinzînd curente și 
autori de cele mai diferite nuanțe. 
Dacă acest lucru constituie o difi
cultate reală pentru cercetător, nu-i 
mai puțin adevărat că perioada 
îmbie la investigații prin bogăția 
și originalitatea ei, prin personali
tățile remarcabile, de mare erudiție, 
ce au marcat-o.

Apare ca deosebit de meritoriu 
efortul autorilor acestui volum de 
a întreprinde o analiză asupra unei 
astfel de perioade, abordată, pînă 
acum cu precădere în articole din 
revistele de specialitate.

Fără pretenții de exhaustivitate, 
culegerea își propune o reconside
rare critică a concepțiilor unor au
tori reprezentativi pentru diferitele 
curente ale gindirii filozofice și so
ciologice din epoca amintită, astfel 
că, la sfirșitul lecturii, cititorul își 
poate forma o imagine mai cuprin
zătoare asupra ideilor ce s-au dez
bătut în această perioadă și chiar 
asupra epocii în ansamblu. Evi
dențiem prezența în volum a 
două studii care-și propun să re
liefeze rolul exercitat de filozofia 
militantă a clasei muncitoare tn 
confruntările de idei ce au carac
terizat această epocă atît de com
plexă.

Volumul se distinge printr-o in
formație bogată și o argumentare, 
în general, convingătoare, dublate, 
adesea, de un spirit critic propice 
descoperirii și valorificării cuceriri
lor gindirii filozofice românești in
terbelice.

Este cunoscut că raportarea di
ferențiată și adecvată a operei la 
climatul social și spiritual în care 
a fost creată, depistarea influențe
lor exercitate asupra creatorului ei. 
a cerințelor cărora le-a răspuns, 
sublinierea funcției sociale pe care 
a îndeplinit-o, reprezintă criterii 
fundamentale ale unei valorificări 
critice fructuoase, din perspectiva 
metodologiei marxist-leniniste.

Aceste criterii au stat, în general, 
în atenția autorilor prezentului vo
lum. Astfel, în studii ca cele pri
vind : teoria sociologică integralis- 
tă a lui Petre Andrei — de Mircea 
Mâciu, filozofia socială a lui Dimi- 
trie Drăghicescu — de Radu Pan- 
tazi, realismul ontologic al lui Mir
cea Florian — de Nicolae Gogo
neață, știință și cunoaștere in con
cepția lui C. Rădulescu-Motru — de 
Simion Ghiță, ele sînt minuite cu 
abilitate, reușindu-se să se scoată 
în relief ceea ce este intr-adevăr 
valoros, înaintat în confruntările de 
idei ale epocii, concomitent cu de

Epoca modernă se ca
racterizează printr-o creș
tere rapidă a necesarului 
de energie, sub aspect 
cantitativ și calitativ. Di
versitatea tehnicii de pro
ducere, distribuire și con
sum de energie a impus 
rezolvarea a numeroase 
probleme. Printre acestea, 
pe primul plan se situea
ză cea referitoare la ran
damentul procesului, adi
că la raportul dintre e- 
fectul util și ceea ce se 
consumă pentru a-1 pro
duce. Din acest punct de 
vedere, energia poate fi 
concepută ca fiind forma
tă din exergie (acea narte 
a energiei unu! sistem 
care poate fi transforma
tă în energie utilă) si 
anergie (partea care nu 
poate fi utilizată și se 
pierde sub diferite for
me). Cu alte cuvinte „va
loarea" unei forme de e- 
nergie este direct pronor- 
țională cu procentaiul 
exergetic, iar degradarea 
ei — cu procentaiul a- 
nergetlc. Po-nlnd de la a- 
ceste considerații genera
le, lucrarea ..Anal’za 
exergetică a proceselor 
termice", de cont !ng. 
loan Nercseu si tfr. ing. 
Vsevolod Radcenro. con
tinuă prin prezentarea 
criteriului de determinare 
și de comparare a efica
cității proceselor termice, 
randamentul exergetic, 
care oferă bune posibili

pistare a tot ceea ce este perimat, 
eronat atit în gindirea teoretică, cit 
și în poziția adoptată față de pro
blemele social-politice ale vremii.

Dacă o asemenea tratare caracte
rizează majoritatea studiilor înmă
nuncheate în acest volum, altele 
creează pe alocuri senzația unei 
simple descrieri de fapte, teze, 
concepții fără efortul de a pătrun
de în structura intimă a creației 
filozofice investigate, de a o analiza 
nuanțat și a o interpreta. Surprinde, 
de pildă, ușurința cu care este tra
tat un gînditor cu vederi înainta
te ca P. P. Negulescu, aria de pro
bleme selecționate spre analiză fiind 
prea restrînsă pentru a putea ca
racteriza poziția sa globală. Analiza 
critică, în genere judicioasă, între
prinsă în studiul dedicat tezelor 
susținute de L. Blaga în domeniul 
filozofiei culturii ar fi cîștigat, de
sigur, în valoare, printr-o mai bo
gată, mai susținută argumentare.

Exigențele metodologice mențio
nate mai sus se impuneau, desigur, 
a fi unanim împlinite in culegerea 
la care ne-am referit, cu atît 
mai mult cu cit lucrarea de 
față abordează o perioadă istorică 
care a generat momente proemi
nente în evoluția gindirii sociale și 
filozofice românești, cum este — 
prin excelentă — cel interbelic.

Paul DOBRESCU

Editura
„Academiei"

• **• „Formarea cuvinte
lor în limba română"
(voi. I).

• DIMITRIE GUȘTI : „Ope
re" (voi. III).

• Probleme de istorie și 
teorie socială (în limba 
engleză).

o Forța creatoare a ideilor 
leniniste (în limba en
gleză și limba rusă).

• Solidaritatea clasei mun
citoare din România cu 
revoluția proletară din 
Ungaria (în limba ger
mană).

0 Pecenegii la Dunărea de 
Jos (în limba franceză).

o Noi studii de istorie, 
vol IV (în limba fran
ceză).

• Studii de istorie contem
porană (în limba fran
ceză).

• Contribuția emigrației 
bulgare din Țara Româ
nească la renașterea po
litică și culturală a po
porului bulgar, vol. I. (în 
limba franceză).

Editura
„Ion Creangă"

O Ion Creangă : „PO
VESTI Ș! POVESTIRI" 
(colecția „Prima mea bi
bliotecă").

o loan Slavici : „POPA 
TANDA" (colecția „Bi
blioteca școlarului").

• Radu ' Theodoru : „ASE
DIUL".

• Edgar Allan Poe: CĂ

tăți de investigație și de 
caicul. Spre deosebire de 
randamentul termic, ran
damentul exergetic, pe 
lingă faptul că exprimă

rării condițiilor de desfă
șurare a proceselor.

Lucrarea constituie un 
îndreptar de utilizare a 
analizei energetice în cal

TEHNICĂ

Analiza 
exergetică 
a proceselor 

termice
gradul real de folosire a 
energiei utilizabile, dă, 
împreună cu analiza 
pierderilor de exergie, in
dicații clare privitoare la 
direcțiile și importanța e- 
forturilor care trebuie 
depuse în scopul amelio

cule și comparații termo
dinamice, ilustrate cu 
exemple din practica pro
iectării și exploatării in
stalațiilor termoenergeti- 
ce industriale. In capitolul 
„Studiul exergetic al 
proceselor termice", de

O lucrare despre locul pe care îl 
ocupă specia umană pe scara filo- 
genetică și despre concepția evolu
ționistă este o încercare te
merară. Dificultatea constă în fap
tul că multitudinea de date, idei, 
teze, păienjenișul concepțiilor se cer 
riguros selectate. Ilustrarea etape
lor esențiale ale cunoașterii forme
lor necesită, de asemenea, o termi
nologie specială, care trebuie făcu
tă accesibilă. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cit „Evoluția gindirii în a- 
natomia omului", de I. Th. Riga și 
Gh. Călin, se adresează nu numai 
specialiștilor în medicină, bio
logie, filozofie etc., ci tutu
ror celor interesați de problemele 
originii și evoluției omului in ge
neral și a gindirii în special. Au
torii au reușit să elaboreze o sin
teză de înalt nivel științific, din- 
du-ne una din acele lucrări de isto
rie generală a culturii umane care 
satisfac exigențele ambelor catego
rii de cititori.

Lucrarea prezintă evoluția con
cepțiilor asupra anatomiei omului 
incepînd cu descoperirile întîmplă- 
toare din cele mai vechi timpuri, 
pină la conceptul integrativ și 
cercetările oamenilor de știință 
din zilele noastre. Elevi și 
continuatori ai operei lui Fr. I. 
Rainer — fondatorul școlii româ
nești de anatomie, creatorul antro
pologiei în țara noastră — autorii 
iși expun concepția personală cu 
privire la înțelegerea formei uma
ne, la antropomorfoze și umanizare. 
Ei demonstrează că „umanizarea 
este asemănătoare tuturor biomor- 
fozelor, dar în același timp funda
mental deosebită de ele, prin faptul 
că omul este singurul animal care 
iși supune natura adăugîndu-i pro
pria sa creație, datorită apariției u- 
nor factori morfogeneticl particu
lari : procesul de muncă și tim
pul".

Concepția modernă de interpre
tare a micro, macro și megaevolu- 
ției face din apariția omului un fe
nomen cu totul unic în natura vie, 
prin procesul de cerebrali zare, cor-

RĂBUȘUL DE AUR" (co
lecția „Clubul temerari
lor").

Editura „Kriterion"
(cărți în limba maghiară)

• GYO'RGY BRETTER: I- 
dealuri, oameni, zei (Vâ- 
gyak, emberek, istenek). 
Studii și eseuri.

• LAJOS KANTOR : Fun
damentul (Alapozâs). Stu
dii și eseuri.

• GEZA TABERY : Intre 
două epoci (Ket kor kiis- 
zoben). Scrieri autobio
grafice. Colecția „Scrii
tori maghiari din Româ
nia".

• MIHALY VOROSMARTY : 
Poezii (Koltemenyek). 
Prefață de Arpâd Antal. 
Colecția „Clasici ma
ghiari".

(cărți In limba germană)

• ANTON MALY : Duhurile 
aurului (Geister des Gol- 
des). Roman. Postfață de 
Heinz Ștefănescu

• VASILE VOICULESCU : 
Iubire magică. Povestiri.

• GEORGE TOPIRCEANU : 
Versuri lirice și satirice.

• CAM1L PETRESCU : Ul
tima noapte de dragoste, 
prima noapte de război. 
Roman. Traducerea — 
Hermine Piider Klein.

• ERWIN WITTSTOCK : în
șelătorul Malvasier (Der 
ralsche Malvasier). Nu
vele. Postfață de Joachim 
Wittstock.

pildă, se prezintă analiza 
exergetică cu privire la 
arderea combustibililor, 
curgerea fluidelor, trans
ferul de căldură, ciclurile 
motoarelor termice și ci
clurile mașinilor de lucru 
termice. Se demonstrează 
în mod convingător că a- 
naliza exergetică este o 
metodă corectă și com
pletă de analiză și de cal
cul a proceselor termoe- 
nergetice, îndeplinind 
condițiile impuse de nece
sitățile tehnice (simplă, 
sigură, corectă, intuitivă). 
Astfel, această metodă 
constituie un mijloc mo
dern de analiză și de cal
cul a proceselor și in
stalațiilor termice în ca
re. după cum foarte plas
tic observă Rant „...trans
formarea exergiei în a- 
nergie constituie o teh
nică învechită, în timp ce 
economisirea exergiei este 
o artă nouă, prea puțin 
dezvoltată încă".

Lucrarea se înscrie în 
cadrul eforturilor de a 
studia aprofundat posi
bilitatea valorificării cit 
mai complete și mai ra
ționale a energiei con
sumate. Apărută în seria 
„Termo-frig" a Editurii 
tehnice, ea se adresează 
inginerilor și tehnicieni
lor care lucrează în do
meniul termodinamicii, 
frigotehn’cii, combusti
bililor etc.

Ing. Ion LAZAR 

ticalizare și sapientizare. Autorii a- 
duc numeroase date în sprijinul i- 
deii că omul este nu numai un pro
dus al evoluției naturale biologice, 
ci și propriul său produs, manifes
tând in cadrul speciei sale o autoe- 
voluție. în acest sens, se aruncă o 
privire și asupra rolului conștiinței 
și al creierului în dezvoltarea omu
lui de miine.

Lucrarea, apărută in Editura ști
ințifică, este întregită de cele a- 
proape 200 de referiri bibliografice 
(care ar fi fost mai bine prezenta
te alfabetic, ori cronologic), titluri 
ce atestă o bogată documentare la 
zi.

Elena MANTU

Centrul de greutate 
al monografiei lui Ni
colae Ciobanu — cea 
dinții consacrată lui 
Ionel Teodoreanu — il 
constituie, fără îndo
ială, capitolul de ana
liză a trilogiei „Mede
lenilor". E firesc ca 
examenul critic să stă
ruie asupra acestei cre
ații, fundamentală în 
ansamblul operei scrii
torului, dar și revela
toare în ce privește 
structura artistică, am
prenta originalității a- 
cestui prozator, a cărui 
prezență în cadrul li
teraturii noastre, în
deosebi în cea inter
belică, este nu numai 
prodigioasă, dar și, 
prin ceea ce a afirmat 
mai valoros, distinctă, 
demnă de interes.

Pornind de la o sub
tilă remarcă a lui 
Ibrăileanu că în acest 
roman ..al unei gene
rații" personajele sînt 
impregnate de ceea ce 
criticul numea ..spiri
tul Medelenilor", au
torul monografiei atri
buie o corWplexă în
cărcătură semantică a- 
cestui termen — „me- 
delenismul" — văzînd 
în el o „metaforă-sim- 
bol", un „concept. ;n 
oare sînt implicate sen
surile ce izvorăsc din- 
tr-un anume mod de a 
privi viața in determi
nările ei etern umane 
și, totodată, concret 
istorice". Altminteri 
spus, termenul (con
ceptul) designează o 
lume surprinsă la în
ceput cu precădere în 
datele ei permanent 
umane (primul volum, 
prin esența sa fiind al 
copilăriei) pentru ca 
pe m'ăsura devenirii 
sale inexorabile și a 
trecerii timpului «ă

LEONID ANDREEV ADY ENDRE

Teatru-Proză „Spre Mîine"
Leonid Andreev este bine cunos

cut in România atît prin proza sa, 
tradusă incă din primii ani ai seco
lului, cit și prin teatrul său, jucat 
cu oarecare insistență în deceniul 
al treilea. Apariția recentă la Edi
tura „Univers" a unei ediții cuprin
zătoare de scrieri oferă cititorului 
de la noi posibilitatea unei înțele
geri mai substanțiale. Un colectiv 
de traducători, între care am remar
cat nume ca Ștefana Veilisar Teodo
reanu și Isabella Dumbravă, cu ac
tivitate prelungită în domeniul 

) tălmăcirilor din limba rusă. Gellu 
Naum, Mircea Ciobanu și Tatiana 
Cojocarii sau Nicolae Mărgeanu și 
Igor Block, și-au asumat dificila 
întreprindere de a mijloci o cu
noaștere exactă și adîncă a 
marelui scriitor. Prefața profeso
rului Edgar Papu este, de aseme
nea, un punct de referință subtil 
și adecvat in câea ce privește uni
versul artistic și uman al lui Leonid 
Andreev.

Cred că nu a fost cercetător al 
operei lui Andreev care să nu fi 
întreprins o analogie cu Dostoiev- 
ski. Am putea spune chiar că um
bra marelui înaintaș întunecă puțin 
gloria descendentului său și este 
poate firesc să fie așa. Leonid An
dreev este un unmaș al autorului 
Fraților Karamazov, mai restrins 
în semnificații și mai puțin divers 
în ceea ce privește mijloacele de 
expresie artistică. Ceea ce nu în
seamnă însă dă Andreev nu are un 
loc de mărimea întîi în evoluția li
terară a secolului nostru. Motivele 
sale sînt totuși de sorginte dosto- 
ievskiană sau tolstoiană. Există chiar 
un text, dintre cele mai bune din 
toată opera lui Andreev, Ideea, a- 
nalizat și de profesorul Edgar Papu, 
care se bazează la urma-urmei pe 
o interpretare a problematicii din 
Crimă și pedeapsă. Mi se pare că 
din punctul de vedere al intensității 
dramei și ăl sensului artistic, ro
manul lui Dostoievski este indiscu
tabil superior. Cu toate acestea, 
Ideea lui Andreev scoate în evi
dență o trăsătură fascinantă și pli
nă de consecințe in literatura seco
lului nostru- Apare cu mai multă 
Pregnanță un personaj : destinul, 
n prefață se află o observație de 

mare finețe în legătură cu faptul 
că doctorul Kerjențev săvîrșește 
crima cu mult înainte de a arti
cula gestul ucigaș. Tipul acesta de 
fatalitate și conștiința lui poate fi 
înțeles prin lectura altui dostoiev- 
skian, unul din marii scriitori ai

Se împlinesc șaptezeci 
de ani de la deschiderea, 
in Bucureștii începutului 
de veac, a primei expozi
ții a pictorului Gheorghe 
Petrașcu. Apariția unui 
voluminos album, în EDI
TURA MERIDIANE, în
soțit de un amplu studiu 
introductiv semnat de Va- 
sile Florea, este, desigur, 
nu numai un prilej de a 
arunca o privire fugară 
asupra operei și un prilej 
de reevaluare critică a 
calităților acesteia.

După o perioadă sub
stanțială de timp de la 
intrarea operei jn conști
ința publicului amator de 
artă de la noi, la un in
terval de peste două de
cenii după dispariția ar
tistului, pictura lui Gheor
ghe Petrașcu își relevă 
calități noi, precizîndu-și 
tot mai exact locul aparte 
pe care îl deține în arta 
românească intre cele 
două războaie, și a celei 
anterioare primului război 
mondial. O bună parte 
din valorile acestei peri
oade ne apar azi în ade
vărata lor lumină — ana
lizate în contextul respec
tiv ele pot oferi o imagine 
edificatoare asupra con
tribuției pe care au avut-o 
la formarea artei româ
nești contemporane. Este 
și cazul picturii lui Pe
trașcu, în jurul căreia s-a 
scris aparent destul de 
mult, opiniile exprimate 
nedepășind însă în majo

resimtă mutațiile atît 
de ordin istorico-social 
cit și pe cele inerente, 
de ordin biologic, spi
ritual, care o modifi
că și dislocă pînă la 
destrămare. Sociologic, 
Mihai Ralea a intuit 
cu finețe structura de 
clasă și poziția istorică 
a acestei lumi moldo
venești — „marea bur
ghezie rurală de din
coace de Milcov" care

tinență că valoarea 
realistă a acestei trilo
gii provine'tocmai „din 
refuzul sistematic de a 
escamota consecințele 
pricinuite de confrun
tarea personajelor cu 
timpul". Ionel Teodo
reanu a dăruit litera
turii noastre prin „La 
Medeleni" o operă se
ducătoare (în ciuda 
anumitor carențe) prin 
timbrul ei eminamente

CRITICĂ LITERARĂ

NICOLAE CIOBANU

jj TEODOREANU
„continuă sufletul și 
manierele moldove
nești, fiindcă era pe 
timpul alianței burghe
ziei cu moșierimea" — 
pe care prozatorul o 
înfățișează uneori în- 
tr-o ambianță și ipos
taze idilice, în culori 
nostalgice, făcînd ab
stracție de antagonis-' 
mele sociale proprii 
acelei epoci. Fără să-i 
piardă însă din vedere 
traiectoria, destinul 
ineluctabil, sugerindu-i 
iminentul proces de 
dispariție, de involuție 
socială in contactul tot 
mai precipitat și impo
sibil de eludat cu via
ța, cu angrenajul eve
nimentelor timpului. 
Autorul lucrării sesi
zează de altfel cu per-

liric, nostalgic, de in
dicibilă, romantică pul
sație a vieții, timbru 
anticipat, cum bine do
vedește autorul mono
grafiei, de povestirile 
reunite jn „Ulița copi
lăriei".

Cele mai multe din 
volumele care au ur
mat „Medelenilor", in
tr-un ritm torențial, 
dezamăgesc, astăzi cu 
atît mai mult, prin 
prolixitate și lipsă de 
substanță artistică. In 
interpretarea lor au
torul monografiei se 
vădește mai condes
cendent, fiind vizibil 
efortul de a găsi probe 
ce par, pe alocuri, mă
car să atenueze, dacă 
nu să corecteze, verdic
tul sever al unor jude

lumii, Faulkner. In romanul său 
Light in August, cu citeva zile 
înainte de săvirșirea gestului uci
gaș, Joe Christmas are certitudi
nea că totul a fost consumat. El 
se plimbă în întuneric, prin pulbe
rea caldă a verii, întîlnind umbrele 
fraților săi negri, damnați ca și el, 
într-o lume plină de păcat, și mur
mură inspăimîntat : „Am făcut-o, 
nu mai pot îndrepta nimic, am fă
cut-o". Moștenitor al unui veac 
pozitivist, chiar scientist, Leonid 
Andreev încarcă de determinări 
trecutul personajului său, pentru a 
da o explicație medicală acestei 
predestinări. Nu e mai puțin evi
dent însă că in viziunea lui nu mai 
există posibilitatea opțiunii lucide. 
Destinul lui Kerjențev este o ma
nifestare a ordinii cosmice, altă 
idee pregnantă în textul lui

UNIVERSALĂ

Andreev. De aceea, Kerjen
țev nu poate oooli nici crima 
și nici pedeapsa. Drama ooctorului 
reiese din descoperirea faptului că 
el nu a creat evenimentele, ci a 
fost purtat de ele. Tot așa cum la 
Faulkner ucigașul, încercind să 
scape, fuge de la locul faptei și în
scrie un cerc, întoreîndu-se de 
unde a plecat, sugerînd că este 
prins intr-un mecanism fără scă
pare. Și eforturile doctorului Ker
jențev au rostul de a pune in lu
mină caracterul implacabil al dra
mei.

Leonid Andreev a preluat de la 
Tolstoi fascinația clipei din urmă, 
a fost obsedat de exitus. Spre deo
sebire însă de titan, el a transcris 
mai ales insensibilitatea, ca în Ma
rele Slem, față de clipa adevăru
lui, sau dimpotrivă așteptarea ei 
dureroasă și psihologia înșelătoare 
a vitalității simulate, fără a sonda 
însuși misterul. Andreev a tran
scris în opera lui stările de con
știință ale unei societăți bolnave. 
Problematica obsesivă a nuvelelor 
și teatrului său este reflexul artis
tic al lumii de dinainte de Revo
luție.

Aurel Dragoș MUNTEANU

ritatea cazurilor un nivel 
consemnativ, exprimat 
mai ales prin intermediul 
cronicilor plastice și al 
articolelor ocazionale. Stu
diile monografice nu au 
abundat, și, atunci cînd 
au existat, calitatea lor 
nu a fost pe măsura va
lorii artistului. In aceste

te cu diferite prilejuri 
asupra picturii petrașcie- 
ne. Contribuția originală 
a autorului are in vedere, 
mai ales, plasarea operei 
lui Petrașcu în conjunc
tura artistică proprie ani
lor începutului secolului 
și a celor interbelici. Sînt 
relevate cu precizie și fi

DE ARTĂ

ALBUMUL 
„GHEORGHE PETRAȘCU

condiții, cărții lui Vasile 
Florea îi revenea, pe de 
o parte, sarcina de a oferi 
cititorului un studiu care 
să realizeze o perspectivă 
mai largă asupra operei 
pictorului, iar pe de altă 
parte să pună în circula
ție, sub forma reproduce
rilor, un material docu
mentar calitativ superior 
celui aflat în circuit pină 
acum. Utilizînd o vastă 
bibliografie, cercetarea lui 
Vasile Florea conține, în 
mare, un sumum al punc
telor de vedere exprima

nețe sursele „livrești" ale 
picturii lui Petrașcu, se 
încearcă încadrarea aces
tuia intr-o familie de spi
rite cu care, prin creația 
sa, prezintă trăsături co
mune. Subliniind elanul 
romantic al pinzelor lui 
Petrașcu, autorul studiu
lui introductiv aduce, în 
același timp, precizări în 
legătură cu expresionis
mul sui-generis pe care 
unii critici i l-au atribuit. 
Această dfh urmă califi
care i se pare a fi pusă 
în evidență prin „calitatea

căți de valoare obiec
tive, emise in epocă de 
critici autorizați. De
sigur, nu e vorba de o 
reconsiderare lipsită de 
discernămînt, multe 
din defectele acestei 
întinse părți a operei 
lui Ionel Teodoreanu 
fiind evidențiate de în
suși autorul monogra
fiei, ci de intenția de 
a evalua, printr-o in
vestigație uneori cam 
clementă, elem'entele 
recuperabile artisticeș
te din aceste scrieri. 
O zonă deosebit de 
fertilă sub acest as
pect o prezintă, în 
contextul operei scrii
torului, proza de evo
care biografică, acel 
triptic cu caracter me
morialistic „în casa 
bunicilor", „întoarce
rea în timp" și „Masa 
umbrelor" ca și volu
mul de poeme postu
me „La porțile nopții", 
destul de sumar tratate 
însă intr-un capitol fi
nal al lucrării. Or, 
mult mai rodnic s-ar fi 
dovedit examenul ana
litic dacă autorul ar fi 
pătruns mai adine și 
ar fi prospectat mai 
amănunțit conținutul 
acestor scrieri ce ates
tă într-o măsură reală 
tale.ntul prozatorului, 
calități ale artei sale. 
Asemenea analize ar fi 
dat astfel un suport 
mai temeinic unor ju
decăți și concluzii cri
tice în genere judicioa
se, aplicate la abiect, 
cuprinse în această 
monografie ce consti
tuie de pe acum un 
instrument util, nece
sar jn aprofundarea 
creației lui Ionel Teo
doreanu.

Adrian 
ANGHELESCU

Un act de cultură cu adinei sem
nificații și valențe expresive al re
cent înființatei edituri clujene 
„Dacia": editarea, printre primele 
ei volume, a antologiei „Spre Mîi
ne" a unuia dintre cei mai mari 
lirici maghiari și ai umanității 
— Ady Endre — poetul vizionar 
care a revoluționat poezia ungară 
prin cadențele energice ale versu
rilor sale. Culegerea înmănunchea
ză, într-o succesiune tematică uni
tară, poezii din zece dintre cele 
mai reprezentative volume ale a- 
cestuia, grupîndu-le sub titlul uneia 
dintre cele mai cunoscute creații ale 
sale : „Spre Mîine".

Lirica lui Ady Endre, caracterul 
ei novator, suflul ei pasional și 
autenticitatea trăirilor apar în 
versiunea românească datorată 
lui G. Georgescu, prin ceea ce are 
ea mai semnificativ și mai valoros.

Creînd la răspintia dintre veacul 
al XlXrlea și al XX-lea, intr-un 
moment de acută oonfruntare intre 
lumea de „lac al morții" a magna
ților maghiari și cea a proletaria
tului care începea să se afirme, 
Ady Endre aduce un suflu poetic 
viguros, în măsură să înlăture obo
situl academism în care 6e complă- 
oeau epigonii marilor creatori Pe- 
tofi Sandor, Vbrdsmarty Mihăly și 
Arany Ianoș. Temperamental, poe
tul era un răzvrătit și un neliniștit, 
un pasionat căutător de noi lima
nuri, iar oscilarea sa intre roman
tismul hugolian și simbolismul pro
testatar al unui Baudelaire și Ver
laine (din care a și tradus) nu este 
intimplătoare, ci desenează contu
rurile unei concepții scriitoricești 
pătrunsă de încredere în umanitate, 
în viitorul ei.

Indepărtînd fantomele trecutului, 
înfrîngînd opoziția forțelor inerția
le, a boierilor cu „Cap de porc", 
poetul ce voia „altceva decât ce 
este acum" („Scăpărătorul focului"), 
care se intitula cu mîndrie nepotul 
lui Gheorghe Doja, fuge de apele 
stătătoare ale „nemernicului Ieri" 
spre „Mîine", încrezător în desti

pastei, prin aspectul ei 
frământat, prin valorile 
tactile de relief dobindite 
de suprafața rugoasă a 
acestei picturii". Pe linia 
acestei afirmații, autorul 
studiului face consecvent 
analiza „tehnică" a tablou
rilor create în diferite pe
rioade, evidențiind evolu
ția mijloacelor picturale, 
a valorilor cromatice. în
treprinderea este, mi se 
pare, mai mult decît bine
venită, ea fiind menită, 
printre altele, să sublini
eze și din acest punct de 
vedere caracterul original 
al pinzelor lui Petrașcu. 
Ce poate nemulțumi pe 
lectorul atent al studiului 
de față, este caracterul 
oarecum expediat al în
cercării de a explica uni
versul pictorului prin 
simpla dragoste față de 
peisajul exterior. Formu
lări neglijente, fără a 
abunda, impietează asupra 
ținutei de ansamblu a 
textului care însoțește 
acest așteptat album, ofe
rind o bază rezonabilă 
pentru o viitoare cerceta
re exhaustivă a operei 
unuia dintre marii noștri 
artiști plastici.

Excelentele reproduceri 
fac din acest album un 
instrument mai mult de
cît util atît pentru spe
cialiști, cit și pentru pu
blicul larg.

Grigore ARBORE

PEDAGOGICĂ

„A educa 
și a instrui"

Sub egida UNESCO a fost edi
tată fi tradusă in numeroase limbi 
lucrarea „A educa și a instrui", 
elaborată de cunoscutul pedagog 
elvețian Robert Dottrens, cu cola
borarea a doi experți ai UNESCO
— Gaston Mialaret și Michel Ray
— și a prof- Edmond Rast de la 
Universitatea din Geneva- Cartea
— apărută recent și in limba ro
mână — iși propune să fie un ghid 
pedagogic destinat învățătorilor și 
învățătoarelor cărora le este încre
dințată educația intelectuală a co
piilor in primii ani de școală. Au
torii s-au plasat in situația dască
lilor — care, in fiecare dimineață, 
se găsesc in fața elevilor, și sint 
obligați să rezolve multiple pro
bleme concrete de instrucție 
și de educație. La inceput, sub 
titlul „Educația : a invăța să se 
conducă", sint abordate probleme 
privitoare la formarea personalită
ții și la cunoașterea copilului ; par
tea a doua — „Predarea : a invăța 
să inveți" — se referă la mijloacele 
individuale și cele școlare ale cul
turii, la metodele de învățământ, 
materialul didactic și auxiliarii au- 
dio-vizuali utilizați in școală. Sint 
dezbătute apoi pe larg aspecte con
crete legate de predarea limbii ma
terne și metodologia disciplinelor 
de bază.

Versiunea în limba română a căr
ții, realizată de Editura didactică 
și pedagogică, se înscrie ca o con
tribuție la programul de acțiuni 
desfășurate în țara noastră în ca
drul „Anului internațional al educa
ției", constituind o lectură intere
santă pentru educatori și părinți.

F. DINU

< 
e

nele celor mulți, care, tari și uniți, 
vor crea o lume nouă : „Azi nu a- 
vem credință și nici piine. / Dar 
mîine, dacă vrem și îndrăznim / Al 
nostru totul o să fie miine („Cin- 
tecul iacobinului maghiar"). Prie
ten al lui Octavian Goga, cunoscă
tor al României (născut în Metenți, 
în împăduritele plaiuri bihorene), 
simțea ca și autorul „Clăcașilor" 
jalea celor dezmoșteniți și apăsați, 
chemindu-i la unire, atacîndu-1 pu
blic pe Tisza Istvan pentru draco
nicele legi deznaționalizatoare, în- 
țelegînd că românii și maghiarii au 
datoria de a lupta uniți, împreună, 
împotriva împilării, a asupririi.

Sensibil la frământările veacului, 
observator și analist lucid al reali
tății, Ady Endre face parte din ca
tegoria acelor creatori care au pre
simțit flacăra izbăvitoare a revolu
ției, au auzit cum încolțesc în a- 
dincuri germenii revoltei, vuietul 
greu, profund ale seismului ce va 
instăpini ziua de „Mîine". Sînt 
citeva simboluri fundamentale în 
lirica lui Ady Endre : sîngele, au
rul, steaua roșie „steaua stelelor" 
dătătoare de nădejde, semnificînd 
vitalitatea și speranța, sub care 
gravitează majoritatea poeziilor 
sale de artist-cetățean, cu conștiin
ța cetății și a rolului său de tribun.

Lirica sa este expresia sintetică 
a concepțiilor unui „copil al veacu
lui" care caută mîntuirea în om, în ' 
tumultul vieții pe care o celebrează 
în acorduri exuberante : „Doar alț 
mele — au fost aceste toate, / Eu 
le-am dorit, de mine-au fost cîn- 
tate, / Și eu, Eu însumi, am fost 
toate, toate. / Ca mine, niciodată, 
niciodată, / Ca mine încă nimeni 
n-a dorit, / N-a alergat, n-a plins, 
n-a-nchipuit / O mie una nopțile 
cu zihe" („Cel care îmi va lua 
locul").

Frenetic și patetic în majoritatea 
poeziilor, cu un timbru grav și me
ditativ în altele, visător și lucid. 
In plin zbucium romantic uneori, 
de o seninătate clasică alteori, Ady 
Endre ne apare din poeziile sale 
la înălțimea celebrului lui vers 
„Visul adevărat e visul îndrăzneț".

loan ADAM



SC1NTEIA - vineri 14 august 1970 PAGINA 5
BasanenKSBss

Decorarea artistului poporului,
Jean Bobescu

La Consiliul de Stat a avut loc 
joi dimineața solemnitatea conferirii 
„Ordinului Muncii" clasa I artistului 
poporului Jean Bobescu, pentru me
rite deosebite in domeniul artei, cu 
prilejul împlinirii viratei de 80 de 
ani.

Distincția a fost inminată de to
varășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și Traian

Pop, adjunct al ministrului învătă- 
mîntului.

După înminarea distincției, tova
rășul Emil Bodnaraș, în numele Con
siliului de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, a felicitat căl
duros pe marele artist pentru înalta 
distincție acordată, care încununează 
îndelungata sa activitate pe tărim 
artistic.

Mulțumind, artistul poporului Jean 
Bobescu și-a exprimat deosebita 
bucurie pentru prețuirea acordată si 
dorința de a aduce noi contribuții la 
dezvoltarea vieții muzicale românești.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea a sosit in Capitală dl. Gilbert 
Longden, președintele Comitetului de 
conducere al Centrului Marea Bri- 
tanie — Europa de Est, membru în 
Parlamentul Marii Britanii.

★
Joi a plecat la Varșovia o delega

ție a Uniunii Naționale a Cooperati-

velor Agricole de Producție, condusă 
de Pompiliu Grubischi, președintele 
Comisiei de revizie a Uniunii, care 
va face o vizită d£ documentare în 
R.P. Polonă, Ia invitația Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Agricole 
de Producție din această țară.

(Agerpres)

Sesiunea de toamnă 

a bacalaureatului
Ministerul învățămintului aduce la 

cunoștință că examenul de bacalau
reat, sesiunea de toamnă, se va des
fășura între 20 și 31 august a.c.

Concursul de admitere pentru ocu
parea locurilor rămase libere în anul 
I la licee de cultură generală, licee 
pedagogice, licee de specialitate și 
școli profesionale va avea loc între

1 și 10 septembrie a.c. Concursurile 
pentru liceele de artă și cu program 
special de educație fizică, precum și 
vizita medicală și proba de aptitu
dini muzicale la liceele pedagogice 
se vor susține între 28 și 30 august. 
Informații amănunțite pot fi obținu
te de la secretariatele liceelor și șco
lilor profesionale.

(Agerpres)
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Au început jocurile balcanice
de atletism

Uniunea Sovietica

„Arktika" - un nou tip de
Primii medaliați maratoniștii spărgător de gheață atomic

15,45;

cinema
INTRE POPOARE — 

20, CRINGAȘI — 15,30;

la grădină —

Jocurile balcanice de atletism au 
început ieri după amiază la stadio
nul „Republicii", stadion atît de 
familiar nu numai pentru atleții noș
tri, ci și pentru atleți și atlete din 
numeroase țări ale lumii. La startul 
popularei competiții, acum — cu o- 
cazia împlinirii a 40 de ani de iniție- ’ 
re a J.B. — sînt reuniți cei mai în
dreptățiți reprezentanți ai atletismu
lui din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România, din rîndul căro
ra fac parte medaliați olimpici și eu
ropeni, campioni și recordmeni bal
canici.

Primele medalii ale actualei ediții 
a J.B. au fost decernate fruntașilor 
cursei de maraton, cea dinții (și sin
gura) probă a programului de ieri :

1 — Aktas (Turcia) — campion bal
canic ; 2 — Rasimov (Bulgaria) ; 3 — 
Scolobiuc (România).

Mult înainte, ca și la 
secunde de momentul 
vorbea că maratonul
bucureștene nu poate reveni altcuiva 
decit alergătorului turc Ismail Acsay, 
de două ori campion balcanic. Specia
liștii inșiși nu-i vedeau vreun rival. 
Ceea ce îl impunea atenției generale 
pe maratonistul turc era nu numai 
palmaresul său, oricum mai bogat 
decit al celorlalți participanți la a- 
ceastă probă atletică de mare fond. 
Pregătirea, pasiunea sa pentru mara
ton apar de dimensiuni deosebite ; 
lntr-o discuție cu colegi de la „Spor
tul", Acsay spunea că antrenamen
tele lui săptăminale totalizează circa 
250 km (n.n. — cam distanța Bucu
rești—Sinaia și retur) ; că în acest 
an — pînă acum ! — a participat la

numai cîteva 
startului, se 
balcaniadei

cinci maratonuri, ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, reprezintă o veritabilă 
performanță ; că, la cei 30 de ani ai 
săi, are la activ 40 de curse oficiale 
de 42,195 km fiecare.

Cel de-al 29-lea maraton balcanic 
a început deci ieri, la ora 17, pe 
stadionul „Republicii" — cu mari 
șanse pentru atleții turci. După pri
mii 5 kilometri, cam in dreptul Arcu
lui de Triumf, conducerea o aveau 
trei concurenți, între ei, firește, fiind 
și Acsay. La cîțiva metri în urmă, 
bulgarul Rasimov și românul Aurel 
Scolobiuc. La km. 10, toți aceștia for
mau un singur grup, instalat cu au
toritate în frunte. La un moment dat, 
Aktas, coleg de echipă cu Acsay, iu
țește pasul și-i devansează cu cîțiva 
metri pe ceilalți. Firește, aflată nici 
la jumătate, cursa nu putea fi con
siderată încheiată. La punctul de în
toarcere (km 20, pe șoseaua Bucu
rești—Ploiești), Aktas nu cedase con
ducerea, avînd un avans de o jumă
tate de minut față de Rasimov, Scolo
biuc și Acsay. Se considera că la mij
loc este vorba de o tactică de aștep
tare a marelui favorit, dar cu trece
rea kilometrilor cursa iși contura me- 
daliații. Aktas forțează continuu și-și 
creează un substanțial avansla 
Arcul de Triumf, la întoarcere — 
pînă la sosire mai erau circa 6 km —

el trece cu aproape trei minute Înain
tea celorlalți. Surpriza devine însă ți 
mai mare cînd, din grupul de trei, 
Acsay este nevoit să rămină mai in 
urmă. Rasimov și Scolobiuc continuă 
să alerge destul de ușor. Pînă la sta
dion, unde a avut Ioc sosirea, pe pri
mul plan al cursei nu se mai mo
difică nimic. Cronometrorii au de 
stabilit doar timpii fiecăruia. Primul 
termină maratonul 
Husein Aktas (în 2 h 
2/10). Pe locul doi — 
mov (in 2 h 31 min 2
— atletul român Aurel Scolobiuc (în 
2 h 31 min. 28 sec 8/10).

Prima probă s-a încheiat, așadar, nu 
numai cu surprinzătoarea victorie a 
concurentului turc — surprinzătoare, 
însă cu totul meritată — ci și cu o 
bună comportare a maratonistului 
nostru Scolobiuc, într-o companie va
loroasă, printre învinșii acestuia 
numărîndu-se, după cum am văzut, 
și fostul campion balcanic al probei.

Pentru astăzi, programul J.B. este 
deosebit de încărcat. Dimineața (de la 
ora 9,30) au loc unele calificări și 
probele de pentatlon și decatlon, iar 
după amiază (de la ora 17), întreceri 
de mare atracție, între care : arun
carea discului și săritura în lungime 
(femei), cursele de viteză de 100 m, 
800 m (femei), 10 000 m etc.

atletul turc 
27 min. 51 sec. 
bulgarul Rasi- 
sec). Al treilea
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• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12.45; 16,30; 20,15.
• Profesorul infernului : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Dragoste si viteză : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3431) —
19.30, REPUBLICA — 9; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20,15, STADIONUL DI
NAMO — 20,15.
• Monștrii : ARENELE ROMANE
— 20, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45
• Agonie și extaz ; CAPITOL — 
9; 11,15; 13,45; 16,15.
• Intrusa : CAPITOL — 18,45;
20.30.
• Oră hotărîtoare : LUMINA — 
9,15 — 16 în continuare, 18,30; 20,45.
• Tiffany memorandum : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 
10: 13; 15,30; 18; 20,30, GRĂDINA 
DOINA — 20,15, GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
• Argoman superdiabolicul : VIC-   nj5; 1330. 16. 18,30;

_______ 2 - 16; 18,15, la gră- 
nă — 20,30, FLOREASCA — 

-5,30; 18; 20,30.

• Pau Wolodyjowski : GRIVIȚA
— 10; 16; 19,30, FLAMURA — 10; 
16; 19,30.
• Freddy și cîntecul preriei : ÎN
FRĂȚIREA ---------- ------------------
15,30; 17,45;
18; 20,15.
• Această 
15,30; 18, la

TORIA — 9; 11,1!
>),45, BUCEGI —

a
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Tigrul : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Program de filme documentare î 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în con
tinuare.
• Petrecerea : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15, la 
grădină — 20,15.
• Jandarmul se însoară : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 
17,15; 19,45, TOMIS — 9; 11,15;

femeie : BUZEȘTI — 
grădină — 20,30, ARTA

— 15,30; 18, la grădină — 20,15, 
GRADINA PROGRESUL-PARC —
20.15.
• Căpitanul Fracasse — 9; 11;
13: 15, Corsarul — 17; 19,15; 21,30, 
CINEMATECA (sala Union).
• Dreptul de a te naște : DACIA
— 8,45 — 20,30 în continuare, 
LIRA — 15,30; 18, Ia grădină —
20.15, MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Afurisitul de bunic : UNIREA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Marile vacanțe : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Căsătorie în stil grec : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo :
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20,
VITAN — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
• Noul angajat : VOLGA — 16; 
18,15; 20,30. MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Vă place Brahms ? j VIITORUL
— 15,30; 18.
• Frații Saroiah : VIltORtfL — 
20.
• Așteaptă pînă se 
POPULAR - 3,30; 18;
MOS — 15,30, 20,15.
• Cei 1000 de ochi ai 
Mabuse : MUNCA —
• Vînătorul de căprioare : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Salariul groazei : RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Zorba grecul : GRĂDINA MO
ȘILOR — 20.
• Mari succese de odinioară :
GRADINA CAPITOL — 19,45;
21,45.
• Anicika : PROGRESUL — 15,30; 
18.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Ghici cine vine la cină : PA
CEA — 15,45; 18; 20.

întunecă :
20,15, COS-

doctorului
16; 18; 20.

17,00 Deschiderea emisiunii : Cămi
nul. Din cuprins : • Anche
ta emisiunii : Căsătoria în 
întrebări și răspunsuri • O 
propunere de sfîrșit de săp- 
tămînă : „Cornul vînătoru- 
lui“ din Trivale • Institutul 
„Iris*4 și îngrijirea cosmeti
că • Cum mențineți „sănă
tatea** hainelor groase ? • 
Noutăți la „Metalurgica** • 
O mie de soluții pentru a- 
partamentul dv.

18,00 Jocurile Balcanice de atle
tism. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii. Crai
nici comentatori : Cristian 
Țopescu și Nicolae Mărășes- 
cu.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Să trăim pînă 

luni*4 — producție a studiou-
.... sovietice, distins cu

Marele Premiu la Festivalul 
internațional de la Moscova. 
Regia : Stanislav Rostoțki.

21,35 Imn patriei. Versuri de : Za- 
haria Stancu, Ion Brad, Hor
vath Imre, 
Alexandru 
Giurgiuca.

21.50 Mai aveți o 
misiune de 
că. Tema : 
vieții**. Participă savanți de 
prestigiu din țară și străină
tate, prezenți — în aceste zi
le — la Congresul Uniunii 
Internaționale de Științe Fi
ziologice de la Brașov, și 
ziariștii : Toma 
iorescu, Mircea 
Cezar Andronic, 
țescu. Prezintă : 
calu și Dumitru

22.50 Telejurnalul de 
23,00 închiderea

Ana Blandiana, 
Andrițoiu, Emil

întrebare ? — e- 
cultură ștlințlfi- 

„Din secretele

George Ma- 
Grigorescu, 
Lionel Ni- 

Andrei Ba- 
Cucu. 
noapte, 

emisiunii.

î

* 
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S-au specializat liceele de specialitate?
(Urmare din pag. I)

Evident, prof. Tufescu are multă 
flreptate. După cum ne arătau parti- 
cipanții la discuția din jurul mesei 
rotunde, chiar și o sumară compara
ție a planurilor de învățămint ale li
ceelor respective, cu cele ale li
ceului de cultură generală este edi
ficatoare. Elevii din liceul economic, 
bunăoară, studiază tot atîta chimie 
cit colegii lor din liceul de cultură 
generală și din liceul industrial de... 
chimie, dar intr-un număr mai m’c 
de ore, toate programate în primii 
doi ani de studii. Iar la liceul agri
col — specialitatea horticultura, de 
exemplu — numărul orelor de spe
cialitate (462) este aproape același 
cu al orelor de matematică (439), 
fizică și chimie (474). Elevii celor 
trei secții ale liceului industrial de 
chimie audiază același număr de ore 
de chimie și de fizică, cu toate că 
celor de la secția de aparate de mă
sură și automatizări in industria 
chimică le-ar fi utile cunoștințe mai 
ample de fizică decit de chimie. Un 
volum foarte mare de lecții de ma
tematică și fizică se predă și în li
ceul industrial pentru construcții de 
mașini, în dauna disciplinelor de 
profil.

Această optică eronată, au sub
liniat participants, prezentă in e- 
laborarea planurilor de învățămint 
s-a menținut, din păcate, și în 
organizarea pregătirii tehnice pro
fesionale. Pentru că la liceele in
dustriale — pînă în precedentul 
an de învățămînt — în timp ce pre
gătirii de cultură generală 1 se re
zervau 39,3 la sută din totalul ore
lor de studiu, culturii tehnice de 
specialitate îi era consacrată o pro
porție de 23.7 la sută, instruirii prac
tice în școală — de 13,5 la sută, iar 
în producție — de 16,06 la sută. O 
situație asemănătoare a existat și 
există și în liceele economice. In a- 
ceste școli, pregătirii de cultură ge
nerală i se alocă 50,7 la sută din 
totalul orelor de studiu, culturii de 
specialitate 33 la sută, instruirii prac
tice in școală... nici o oră, iar in
struirii practice în producție doar 
7,7 la sută din ore. Aceste date re
levă, fără echivoc, locul, cum spuneau 
unii vorbitori, de „cenușăreasă" 
care a fost rezervat pregătirii 
practice a elevilor unor licee ai că
ror absolvenți trebuie să dețină o 
specializare bine definită. După cum 
au menționat cei mai mulți dintre 
interlocutorii noștri, chiar și aceste 
foarte puține ore de practică în pro
ducție se desfășoară in condiții cit 
se poate de discutabile. O chestiune 
elementară, cum ar ti încheierea

„convenției de practică" între școală 
și întreprinderi, comportă deseori 
multe discuții și tergiversări. Unele 
întreprinderi refuză chiar să pri
mească elevi la practică pe motiv 
că n-au aprobare specială de la fo
rurile de resort — cu toate 
tă o hotărîre a Consiliului 
niștri în această problemă, 
sint mai mult în... excursie 
treprindere sau, uneori, „ajută' 
tot felul de munci auxiliare.
rhai puțin adevărat că, in perioadele 
de practică în producție, elevii nu 
se bucură nici de o îndrumare per
manentă și competentă din partea 
profesorilor de specialitate ai școlii, 
această activitate nefiind inclusă in 
mod expres in norma lor didacti
că. Nu e de mirare, în asemenea 
condiții, că în loc de practică efec
tivă, de lucru concret, specific vii
toarei activități a absolventului în 
producție, se face mai mult teorie a 
practicii, o descriere a proceselor de 
producție, mașinilor și utilajelor. 
„Ar fi necesare unele reglementări 
noi, mai precise și unitare care să 
stabilească exact obligațiile între
prinderilor și ale școlilor în privința 
practicii în producție a elevilor li
ceelor de specialitate" — propunea 
ing. Vasiîe Ilașcu, directorul Liceu
lui industrial pentru construcții de 
mașini.

— In nici un caz, nu cred că se 
poate permanentiza actuala structură 
a planurilor și programelor de în
vățămînt — a fost de părere ing. 
Maria Andrieș, directoarea Liceului 
industrial pentru industria ușoară. 
Principala menire a liceului de spe
cialitate este să dea producției' cadre 
medii temeinic pregătite, tineri cu 
un orizont tehnic bine conturat și 
cu reale deprinderi practice. Dacă 
vom trimite în producție absolvenți 
„tobă de carte", de cultură generală, 
dar insuficient formați sub aspectul 
specializării, care vor avea nevoie 
de un timp îndelungat de acomodare 
cu cerințele profesiunii alese, n-am 
realizat nici un pas înainte față de 
situația de pînă acum — cînd se 
cuprind in producție absolvenți ai 
liceelor de cultură generală, nereu
șiți în învățămintul superior, fără o 
pregătire practică cît de cit adec
vată. Tendința de a include în pla
nurile de învățămint un volum de 
cultură generală egal și chiar de 
cultură tehnică pentru toate tipurile 
de licee, duce la o încărcare exce
sivă a programului de studiu al e- 
levilor noștri și, nemijlocit, la o in
suficientă dezvoltare și aprofundare 
a specialității, adică tocmai a acelor 
discipline, noțiuni și deprinderi de 
bază pentru viitoarea lor activitate.

că exis- 
de Mi- 

Elevii 
prin în- 

â" la 
Nu-i

Discutînd despre necesitatea și 
căile stabilirii cit mai grabnice a u- 
nui raport cu adevărat rațional și 
echilibrat între pregătirea de profil 
și cea generală a elevilor din liceele 
de specialitate, interlocutorii 
au abordat și 
economicității 
„Incontestabil, 
are nevoie de 
capabile să se 
față într-un timp cît mai scurt cerin
țelor producției — a spus prof. Gh. 
Oarză, director adjunct la Liceul agri
col. Raportat la ritmul intens al dez
voltării construcției socialiste, la ce
rințele exprese de cadre și la cheltu
ielile materiale ce se fac pentru pre
gătirea unei promoții, de cadre medii 
în cazul nostru, nu ne poate fi indi
ferent pe cîți ani se întinde școlari
zarea ei. In această ordine de idei, 
mi se pare utilă o reexaminare mai 
exigentă a duratei studiilor în toate 
liceele de specialitate, în funcție de 
specificul și complexitatea profilului 
respectiv".

Evident, pentru a stabili o durată 
mai rațională și eficientă a studiilor 
este nevoie să se determine cu mai 
multă exactitate decit in prezent co
ordonatele specifice ale profilului și 
conținutului pregătirii fiecărei pro
moții de elevi, sarcinile pe care ab
solventul liceului de specialitate le 
va avea de îndeplinit în producție și 
care presupun un anume volum de 
cunoștințe tehnice și deprinderi prac
tice. Au fost precizate condițiile de 
încadrare în muncă a absolvenților 
liceelor de specialitate. După cum 
apreciază însă forurile de resort, 
pentru elaborarea în cunoștință de 
cauză a unor noi planuri și progra
me trebuie alcătuite operativ nomen
clatoarele de specialități ale cadrelor 
medii. Pe baza acestora se va putea 
stabili conținutul procesului de învă
țămînt. Urgența acestor sarcini este 
cu atît mai evidentă, cu cit experi
ența a arătat limpede că, în urma 
eliminării unor cunoștințe inutile sau 
prea larg expuse în programe și 
manuale, a concentrării studiului a- 
supra pregătirii de specialitate prac
tice se poate face o reducere dife
rențiată a duratei de școlarizare, în 
genere cu un an. Experimentele rea
lizate în liceele agricole dovedesc cu 
prisosință posibilitatea realizării a- 
cestui deziderat. Ministerul Invătă- 
mîntului, cu concursul Ministerului 
Muncii și al celorlalte ministere in
teresate, va defini — sîntem con
vinși — mai realist obiectivele li
ceelor de specialitate, în funcție de 
nevoile de cadre medii ale economiei 
noastre naționale.

noștri 
aspectul eficienței și 
studiului acestora, 
economia națională 
cadre bine pregătite, 
Încadreze și să facă

Deocamdată, Aktas (nr. 240) se află pe locul al doilea, dar pe parcurs va 
prelua conducerea, cîștigînd surprinzător

Foto : M. Andrcescu

în cîteva rinduri
ECHIPA AMERICANĂ DE BAS

CHET ALL STAR UNIVERSITY 
și-a încheiat turneul în țara noastră 
jucînd aseară pe terenul Floreasca 
cu selecționata română. Intîlnirea a 
luat sfîrșit cu scorul de 76—58 (40—34) 
în favoarea jucătorilor americani.

CONGRESUL JOCURILOR BAL
CANICE DE ATLETISM întrunit la 
București a hotărît ca viitoarea edi
ție a balcaniadei să aibă loc la Za
greb între 2—5 septembrie
Crosul balcanic se va desfășura 
Sliven (Bulgaria) la 21 martie, 
concursul balcanic de juniori va 
vea loc la Atena 
lie și 1 august.

în zilele de 31

1971. 
la 

iar 
a- 

iu-

DUBLU BĂRBAȚI 
INTERNAȚIONAL 

cu-
ÎN PROBA DE 

ÎN TURNEUL 
DE TENIS DE LA HAMBURG 
piui român Ilie Năstase—Ion Țiriac 
a învins cu 6—1, 6—3 perechea en
gleză Clifton—Loyd.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 august. în țară : vremea 
se menține frumoasă, mai ales în 
prima parte a intervalului. în Mara-

(Urmare din pag. I)

Pe tinărul inginer l-am cunoscut, 
cindva, cu ani în urmă, la Bicaz. Lu
cra la blindajele tunelului de aduc- 
țiune a apelor. L-am regăsit la Chei
le Argeșului, la centrala electrică 
subterană. L-am întîlnit apoi la 
București, în minister. Reînnodăm a- 
mintiri comune aici, la Rogojelu, un
de el, inginerul Gheorghe Popescu, 
este directorul general al construcției.

— La ora asta, construcția intră în
tr-o etapă calitativ nouă. Lucrările 
„pe orizontală", la sol, s-au terminat. 
Am străbătut, cu aceste lucrări, o pe
rioadă grea, de veritabile încercări. 
Acum încep „lucrările inginerești", 
cum le spunem noi, adică lucrările pe 
înălțime, cele care exprimă și prin 
care se exprimă construcția. lucrările 
care-i definesc, în mod practic, profi
lul. Oamenii noștri sint pregătiți.

Toate construcțiile debutează la fel. 
Orice construcție e. la început, o lup
tă pentru supunerea și disciplinarea 
unei naturi ostile, care se refuză ac
țiunii omului, apărîndu-și vechea ei 
libertate anarhică. La Rogojelu, în 
bazinul carbonifer Rovinari, apărarea 
s-a produs după toate regulile știute, 
cu ape de infiltrație și pînze freatice 
(fiindcă Jiul e la cîțiva pași) cu vis
colele bezmetice ale iernilor 
primăveri, veri și toamne în 
soarele are intensități africane, 
că Rogojelu e un vast platou 
fără păduri, fără nimic care să 
prească vîntul sau arșița. „Apărarea' 
a pus la bătaie și elemente-surpriză, 
arme necunoscute. Sub crusta de pă- 
mint se află cărbune, și cărbunele, 
în multe locuri, prin capriciul unor 
arderi geologice incomplete, e tare 
ca lemnul, e aproape lemn. Oamenii 
au săpat fundațiile viitoarei construc
ții. în multe locuri, în lemn.

Dar pînă acum, totul a fost la fel, 
sau aproape la fel, ca pe orice alt 
șantier. Pînă acum, pînă la ora cînd 
citiți aceste rinduri, desenul șantie
rului nu spune încă nimic. Vizitato
rul fără inițiere, prins în vîrtejul de 
screpere, buldozere, tractoare și ma
carale. nu poate realiza dacă aici va 
fi o uzină sau un oraș. Va fi și o uzi
nă, va fi și un oraș, o așezare de

și cu 
care 

fiind- 
gol, 

o- ,«

• în turul doi al probei de simplu,
Ion Țiriac (România) a ciștigat cu
6—4, 4—6, 6—1, 6—2 în fața iugosla- 

' vului Bora Jovanovici.
BASCHET. — Au continuat între

cerile turneului internațional feminin 
de baschet de la Sofia. Selecționata 
României a debutat cu o victorie, în- 
trecînd cu scorul de 56—53 (21—27)
echipa R.S.S. Lituaniene.

FOTBAL. — S-a stabilit ca meciul 
retur din cadrul „Cupei interconti
nentale" la fotbal, care va avea loc 
la 9 septembrie, la Rotterdam, între 
echipele Feijenoord (Rotterdam) și 
Estudiantes Buenos Aires să fie con
dus de următoarea brigadă de arbi
tri : Guilermo Velasques (Columbia) 
la centru, Ramon Baretto (Uruguay) 
și Carlos Robie (Chile) tușieri. Acești 
oficiali au fost aleși de federația 
olandeză de pe o listă prezentată de 
forul argentinean.

mureș și nordul Moldovei se vor mai 
semnala averse izolate de ploaie. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura va continua să crească, 
mai ales în sud-vest. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 23 și 33 de gra
de, local mai ridicate. în București : 
vreme frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Vînt în general slab. Tempe
ratura va continua să crească.

Q ■ ■ ■ ■ 8
blocuri moderne, situată la cîțiva ki
lometri, la Roșia, și care încă din 
toamna aceasta va găzdui 3 500 de 
oameni. Dar acum, de acum înainte, 
construcția începe să se structureze, 
în dezordinea de linii și culori intră 
rigoarea.

Pentru această treaptă, totul e pre
gătit. Macarale-gigant vor asigura 
ridicarea pe înălțime, pînă la cota 
100—110, a oamenilor și utilajelor. 
Utilaje și mașini speciale, multe din 
ele unicate, vor sluji montajul celor 
150 000 tone de echipamente (de trei 
ori mai multe ca la Porțile de Fier). 
Cadre tehnice de calificare superioară 
vor dirija, în fiecare punct, opera-

țiile. Șantierul are. mai exact a avut, 
45 de ingineri. Zilele acestea erau 
așteptați încă 15 proaspeți absolvenți 
de facultăți. Efectivul va fi completat 
pînă la 80 de ingineri. Și în rest, 
constructorii, mii de constructori și 
de montori, muncitori-specialiști, 
maeștri ai tehnicii, cu o celebritate 
de mult cucerită pe marile șantiere.

în anticamera directorului general, 
în dimineața vizitei noastre, se adu
naseră mal mulți oameni, construc
tori de pe alte șantiere. Secretara in
tra mereu, anunțind :

— Au venit fierarii de la Lotru.
— Au venit mecanicii de la Deva.
Foamea de cadre a șantierului e 

foarte mare, comparabilă doar cu 
proporțiile lui. E nevoie de mese
riași, de specialiști, e nevoie de ca
dre tehnice, medii, superioare, de 
bază, e nevoie de mină de lu
cru, e nevoie de sute și sute 
de oameni ; pe hărțile și sche
mele construcțiilor viitoare sint 
încă lucrări în dreptul cărora, uneori 
cam de mult, așteaptă să fie șterse

Calea maritimă de 
nord este una din cele 
mai importante arte
re de navigație ale 
Uniunii Sovietice, pe 
ea asigurîndu-se cea 
mai scurtă legătură 
între porturile de la 
Marea Albă și cele 
din extremitatea răsă
riteană a țării. însem
nătatea ei este vitală 
pentru dezvoltarea e- 
conomică a regiunilor 
arctice care, așa cum 
au dovedit cercetările 
geologice din ultimii 
ani, ascund în subsolul 
lor înghețat imense 
rezerve de petrol și 
gaze, de nichel și de 
alte metale neferoase. 
Tot pe marile fluvii 
siberiene ajung în 
porturile arctice și 
lemnul taigalei pentru 
ca apoi să pornească 
mai departe spre nu
meroase țări.

Dar multe luni din 
an acest drum este a- 
coperit cu un blindaj 
gros de gheață, obsta
col de netrecut în ca
lea navelor. Pentru a 
adăuga cîteva prețioa
se săptămîni la scurtul 
răgaz pe care clima 
aspră polară îl lasă 
navigației, în fiecare 
primăvară caravane 
lungi de nave înain
tează în urma unor 
spărgătoare de ghea
ță care deschid drumul 
prin pustiul alb a! 
banchizei.

Spărgătorul de ghea
ță „Lenin", prima navă 
de acest fel construită 
în lume, înfruntă de 
mulți ani rezistența în
verșunată a ghețurilor, 
inaintînd și în acele lo
curi unde spărgătoa
rele de gheață clasice 
trebuie să se dea bă
tute. în cursul exploa
tării a fost acumulată 
o experiență bogată, 
numeroși specialiști au 
studiat cu ajutorul lui 
posibilitățile navelor

ou propulsie atomică- 
După cum a anunțat 
presa sovietică, oameni 
de știință și construc
tori de nave lucrează 
acum la crearea unui 
nou tip de spărgătoare 
atomice de gheață des
tinate traseelor nordi
ce. Ele vor permite 
prelungirea perioadei 
de navigație cu o lună 
și jumătate în compa
rație cu primul spăr
gător de gheață ato
mic, asigurînd totodată
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o viteză dublă de tre
cere a navelor printre 
ghețurile groase. Noi
le spărgătoare de 
gheață de tipul „Ark- 
tika“ vor asigura 
transportul maritim 
prin Oceanul înghețat 
de Nord timp de șase 
luni dintr-un an.

Necesitatea unor 
astfel de spărgătoare 
de gheață puternice 
este evidentă. Ele vor 
permite îmbunătățirea 
substanțială a exploa
tării navelor de tran
sport din Arctica. In 
viitor, nave cu pro
pulsie atomică vor pu
tea asigura, după toate 
probabilitățile, navi
gația în tot timpul a- 
nului, dacă nu pe în
treaga cale maritimă 
de nord, cel puțin în 
zonele ei apuseană și 
răsăriteană. în pre
zent, prelungirea pe
rioadei de navigație cu 
o lună și jumătate în
seamnă zeci de mii 
de tone de mărfuri 
transportate în plus în 
regiunile arctice.

Ca aspect exterior,

„Arktika" seamănă cu 
spărgătorul de gheață 
„Lenin", dar, privind 
macheta, observi că 
noua navă se distin
ge prin contururi mai 
perfecționate ale cor
pului ei, prin liniile 
avîntate ale etravei și 
caracterul compact al 
suprastructurilor. Spe
cialiștii industriei a- 
tomice creează pentru 
ea un reactor perfec
ționat care va asigura 
o durată de navigare 
fără reaprovizionare 
cu combustibil de două 
ori și jumătate mai 
mare decit a spărgă
torului de gheață „Le
nin". Practic, „Arkti- 
ka“ va putea însoți 
convoaiele de nave de 
transport printre ghe
țurile arctice timp de 
cîțiva ani fără să fie 
nevoie să ia o nouă 
„rație" de combustibil 
nuclear.

Creatorii noului tip 
de spărgător de ghea
ță atomic au acor
dat multă atenție con
dițiilor de viață de 
zi cu zi ale membrilor 
echipajului. Fiecare 
dintre ei va avea cite 
o cabină separată cu 
aer condiționat și re
glare automată a tem
peraturii din interior. 
Astfel, în fiecare ca
bină locatarul iși va 
putea crea microcli
matul dorit. Vor exis
ta. de asemenea, la 
bordul navei o sală 
de sporturi, un club 
și — pentru prima 
oară pe un spărgător 
de gheață — un bazin 
de înot acoperit.

Construcția a două 
spărgătoare de ghea
tă atomice de tip 
„Arktika" a fost în
credințată șantierelor 
navale leningrădene. 
Primul dintre ele va 
naviga printre ghețu
rile Arcticii în cinci
nalul viitor.

Modificări in mersul trenurilor
în vederea executării unor lucrări 

de lungă durată pentru eliminarea 
urmărilor calamităților naturale care 
au afectat unele linii de cale fe
rată, începînd cu data de 16 august 
a.c., pe aceste linii se pune în apli
care un nou grafic de circulație a 
trenurilor, anunță Ministerul Trans
porturilor.

în această situație se mențin a- 
nulate trenurile rapide 25/26 pe dis
tanța București—Arad, 35/36 pe dis
tanța București — Cluj și 45/46 pe 
distanța Brașov — Baia Mare ; tre
nurile accelerate 331/332 pe distanța 
Brașov — Cluj, 335/336 pe distanța 
Sibiu — Copșa Mică — Cluj, 441/444 
și 443/442 "pfe distanța Deda — Baia 
Mare — Satu-Mare ; trenurile cursă 
3562, 3563, 3566, 3567, 3570, 3571, 3575, 
3576 pe distanța Blaj — Teiuș și 
4411, 4412 pe distanța Bistrița — Să
rățel.

Circulația trenurilor 3001 și 3002 
este limitată intre București — 
Copșa Mică și Teiuș — Cluj, iar a 
trenurilor 3521, 3522. 3523, 3524, 3525, 
3526, 3527, 3528, 3547, 3548, 3549 și 
3550 între Mediaș — Copșa Mică — 
Cimpul Libertății.

Au suferit modificări față de ac
tualul mers al trenurilor de călă
tori, următoarele trenuri :

301, 302, 311, 312, 313, 314, 421, 422. 
2001, 2002, 3001, 3002, 4001 și 4002 pe 
distanța Brașov — Sighișoara — 
Teiuș ; 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 și 
3506 pe distanța Brașov — Racoș — 
Rupea ; 3511, 3512, 3513, 3514, 3515
și 3516 pe distanța Sighișoara — 
Copșa Mică ; 3521, 3522, 3523, 3524,
3525, 3526, 3527, 3528, 3531, 3532,

3533, 3534, 3535, 3547, 3548, 3549 
3550 pe distanța
Mică — Cimpul uiltci ictyxi ,
3542, 3543, 3544, 3545 și 3546 pe dis
tanța - ■ • ■ 
3564, 
tanța
3602, 3603, 
3609, 3610, 
tanța Blaj 
425, 426,
Deda—Beclean pe Someș — Dej — 
Baia Mare ; 4090, 4093, 4099, 4381,
4382, 4383, 4384, 4385 și 4386 pe dis
tanța Jibou — Baia Mare ; 4091,
4092, 4097, 4377 și 4378 pe distanța 
Dej Călători — Jibou ; 4095, 4096 și 
4098 pe distanța Dej Călători — 
Baia Mare ; 4101, 4102, 4103 și 4104 
pe distanța Bistrița — Dej Călători ; 
4141, 4142, 4143 și 4144 pe distanța 
Deda — Sărățel — Bistrița ; 4151,
4152, 4153, 4154, 4155 și 4156 pe dis
tanța Bistrița — Măgheruș Șieu ; 
4375 și 4376 pe distanța Deda — Să
rățel ; 4387 și 4388 pe distanța Bis
trița — Beclean pe Someș ; 4389,
4390 și 4392 pe distanța Sărățel — 
Beclean pe Someș ; 4396 pe distan
ța Dej Călători — Beclean pe So
meș ; 4414 și 4839 pe distanța Sără
țel — Bistrița ; 4121, 4122 și 4371 pe 
distanța Ilva Mică — Dej Călători ; 
4831, 4835 și 4836 pe distanța Ulmenl 
Sălaj — Cehul Silvaniei.

Intrucît orele de sosire—plecare 
din stații ale acestor trenuri au su
ferit modificări, publicul călător 
este rugat să se informeze din timp 
la birourile de informații ale sta
țiilor și agențiilor de voiaj C.F.R., 
cu privire la noul orar.

Mediaș — Cop șa
-—Cimpul Libertății; 3541,
Odorhei — Sighișoara ; 

3565,---- ---- -------
Blaj

3561, 
3568, 3569 și 3572 pe dis-
— Teiuș ; 3685, 3594, 3601, 
3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 
3611, 3612 și 3613 pe dis-
— Tîrnăveni Vest—Praid; 
4005 și 4006 pe distanța

niște semne de întrebare, mareînd 
puncte in care necesarul de oameni 
nu este încă asigurat, puncte în care, 
din această pricină, lucrările au seri
oase restanțe, uneori de ordinul a cî- 
torva luni. O serie de lucrări au fost 
reeșalonate, s-a făcut o nouă distribu
ție de accente, s-au făcut și se fac 
reorganizări ; termenele însă rămîn — 
și trebuie să rămînă ! — aoeleași. Și 
răspunzînd acestor necesități, pe șan
tier sosesc zilnic oameni.

Stăm de vorbă, lîngă fundația co
șului de 200 de metri, cu șeful de lot, 
maistrul Petrică Secară. Om între 
două vîrste. Cu echipa pe care o con
duce a lucrat la Craiova, la glisarea

coșului de fum (tot de 200 de metri) 
al termocentralei de acolo. La Cra
iova, ritmul de lucru, adică ritmul 
creșterii pe înălțime a colosului, a 
fost de 2 metri pe zi. Uneori, în zi
lele de recorduri, au atins cite 3. 
Aici, cei 3 metri pe zi vor fi ritmul 
mediu, obligatoriu. In fiecare zi, in
diferent de zi, sub ninsoare, sub vînt, 
pe caniculă, construcția va trebui să 
înainteze, să crească obligatoriu în 
ritmul propus. Oameni și utilaje vor 
lucra pe o platformă mobilă, un fel 
de nacelă suspendată între cer și pă- 
mînt, despărțindu-se cu fiecare zi de 
pămînt, pînă cînd pămîntul se va ve
dea de sus, de la 200 de metri. Ca o 
hartă sau ca o schemă multicoloră, 

' descifrîndu-se, poate, atunci, pentru 
prima oară, înțelesul complet al hăr
ților și al schemelor de pe peretele 
directorului ; pină cînd pămîntul, 
deci, se va vedea de sus, de acolo de 
unde oamenii din piscul de beton nu 
se mai văd. Dar acum, deocamdată, 
oamenii maistrului Secară pregătesc 
cofrajul glisant

Oamenii se pregătesc. Din punct de 
vedere tehnic, din punct de vedere 
uman.

— Am stat de vorbă cu toți băieții 
mei — ne spune Petre Secară — de 
cîteva săptămîni socotim și facem 
planuri de bătaie. Noi ne-am întoc
mit tot planul de lucru, de la prima 
zi de glisare pînă la ultima, pe toți 
cei 200 de metri, metru cu metru : 
știm și cind ne va fi cel mai greu, 
cind va trebui să nu dormim, să_ ne 
ținem cu dinții de fiecare clipă, 
buie să știm și să organizăm 
de-acum, Fiindcă atunci n-o să 
fie vreme. Atunci va trebui să 
cutăm.

Oamenii pornesc spre înălțimi, . 
tind în ei înălțimile. Echipa lui Ion 
Dițescu, formată din 100 de oameni, 
care vor construi decantorul și turnu
rile de răcire ale centralei, s-a pregătit 
pentru o construcție ce depășește ca 
înălțime tot ceea ce s-a realizat pînă 
acum la acest tip de construcții. Co
tele turnurilor pe care le-au ridicat 
acești meșteri n-au depășit niciodată 
55 de metri. Cotele turnurilor pentru 
care se pregătesc acum vor fi de 110 
metri. Ni se povestește că Dițescu, 
om la 35 de ani, de cinsprezece ani 
pe marile șantiere, de zece ani șef de 
echipă, învață, nopțile, ca un școlar 
în febra examenelor, înconjurat de 
tratate în limbi străine, pe care le 
descifrează cu dicționare, completînd 
ceea ce nu înțelege cu intuiția și cu 
ceea ce îi șoptește experiența.

Pentru ca toate acestea să se în- 
tîmple, pentru ca oamenii să întîm- 
pine cu o asemenea febră, cu o ase
menea pasiune, cu o asemenea am
plă desfășurare a energiilor, o clipă 
care pentru construcție este o veri
tabilă clipă istorică, este nevoie ca 
oamenii inșiși să poarte în ei înălți
mile.

Este imaginea care ni s-a impus, 
peste toate, la Rogojelu, în hotarul 
bazinului carbonifer Rovinari, lingă 
Jiu. Este spiritul dinamic, exigent, 
promovat de partid, spirit devenit o 
forță materială in cuprinsul a tot ce 
s-a edificat în acești 26 de ani de 
viață nouă, a tot ce se înscrie în mă
rețul program de înflorire a Româ
niei socialista.

Tre- 
totul 
mal 
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pur-



viața internațională_____
încheierea vizitei cancelarului

Willy Brandt la Moscova
Comunicat sovieto vest-german

MOSCOVA 13. — Trimisul special 
Agerpres, A. Toth, transmite : în ul
tima zi a vizitei sale la Moscova, 
cancelarul federal al R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a continuat 
convorbirile cu președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosighin, in cadrul cărora au fost 
abordate probleme de interes reci
proc.

Joi la prânz, aici a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu pri
vire la vizita oficială a cancelarului 
federal Willy Brandt la Moscova, în 
cursul căreia a fost semnat Tratatul 
între Uniunea Sovietică și R. F. a 
Germaniei. „Părțile, se arată în co
municat, sînt convinse că tratatul 
încheiat între ele deschide perspec
tive favorabile pentru dezvoltarea cu 
succes a colaborării pașnice dintre 
U.R.S.S. și R.F.G. în diferite dome
nii, în interesul popoarelor celor 
două țări". Comunicatul relevă con
vingerea celor două părți că tratatul 
va contribui la întărirea securității 
in Europa, la soluționarea probleme
lor existente pe continent, la înfăp
tuirea colaborării pașnice între toate 
•țațele europene, indiferent de deo-

sebirile dintre sistemele lor sociale. 
Guvernele U.R.S.S. și R.F.G., se 
arată in comunioatul comun, vor 
contribui la realizarea progreselor 
care servesc aceste țeluri.

Cele două părți au făcut, de ase
menea, un aprofundat schimb de 
păreri intr-o serie de probleme 
actuale ale situației internaționale, 
convenind asupra faptului că este 
de dorit să continue, la nivel cores
punzător, schimbul de păreri în 
probleme care prezintă interes co
mun.

Premierul sovietic Alexei Kosighin 
— arată oomunicatul — a acceptat 
cu plăoere invitația cancelarului fe
deral Willy Brandt de a face o 
vizită oficială de răspuns in Repu
blica Federală a Germaniei, la o 
dată ce urmează a fi stabilită ulte
rior pe căi diplomatice.

In aceeași zi, cancelarul Willy 
Brandt a părăsit capitala Uniunii 
Sovietice, îndreptindu-se spre Bonn, 
la aeroportul Vnukovo el fiind oon- 
dus de Alexei Kosighin, Andrei Gro- 
mîko și de alte persoane oficiale 
sovietice.

Peste 5 000 de cetățeni (protestanți) ou organizat miercuri un miting, la 
Londonderry, cu prilejul celei de-a 281-a aniversări de la depresurarea ora
șului de asediul trupelor catolice și împlinirii unui an de la izbucnirea in
cidentelor din acest oraș, care au declanșat actuala criză din Irlanda de 

nord

ANGLIA

Confruntare intre guvern
si sindicate

LONDRA 13 (Agerpres). — într-o 
atmosferă destul de încordată, ofi
cialitățile britanice și sindicatele își 
confruntă, începind de marți, punc
tele de 
nornice 
ței de 
Robert 
declarație in care se afirmă, printre 
altele, că revendicările privind ma
jorarea salariilor ar pune în pericol 
proiectul de reducere a impozitelor. 
Concluzia observatorilor, în legătură 
cu această declarație, este că guver
nul conservator intenționează să 
blocheze majorarea salariilor. Jack 
Jones, secretarul general al sindica
tului muncitorilor din transpor
turi, cel mai mare sindicat britanic, 
a afirmat că se opune oricăror res
tricții guvernamentale in ce privește 
salariile.

vedere asupra politicii eco- 
a guvernului. Ministrul for- 
muncă și productivității, 
Carr, a dat publicității o

ECOURI SEMNAREA

TRATATULUI SOVIETO - VEST-GERMAN
încheierea Tratatului dintre Uniu

nea Sovietică și Republica Federală 
a Germaniei a avut in opinia pu
blică din Europa și din alte zone 
ale lumii un ecou pozitiv, tratatul 
fiind apreciat ca un act menit _ să 
contribuie la îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două state și, totodată, 
ea un important pas în direcția re
zolvării problemelor spinoase ale 
Eurqpei, spre îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor dintre toate statele 
continentului nostru.

Președintele Franței, Georges Pom
pidou, a subliniat într-o convorbire 
avută cu reprezentanții presei că 
„Franța este satisfăcută de politica 
de destindere pe care o atestă !— 
cheierea tratatului 
german". Tot într-o declarație fă
cută presei, secretarul de 
S.U.A., William Rogers, și-a expri
mat satisfacția în legătură cu sem
narea tratatului sovieto—vest-ger-
tnan, adăugind că Statele Unite 
„împărtășesc speranța că acest tra
tat va constitui un prim pas într-un 
proces care va duce la îmbunătăți
rea situației din Europa".

într-un comentariu pe marginea 
traitatului, ziarul „Neues Deutsch-

in
so vieto—vest-

stat al

land", organ al P.S.U.G., scrie : 
„Faptul că tratativele desfășurate 
între U.R.S.S. și Republica Federală 
cunosc un sfirșit pozitiv prin sem
narea unui tratat conform normelor 
dreptului internațional, trebuie con
siderat o veste bună" ; ziarul opi
nează că elaborarea și parafarea tra
tatului au putut avea loc deoarece 
el corespunde atît intereselor am
belor părți, cit și intereselor destin
derii europene.

în articol se subliniază că, dacă 
se dorește intr-adevăr securitatea 
europeană, trebuie pornit de la pre
misa că toate statele continentului 
participă la ea. Este firesc, se spune 
în continuare, că granița dintre 
R.D.G. și R.F.G., precum și toate 
celelalte granițe, sînt considerate ca 
inviolabile și nu se enunță pretenții 
teritoriale. După părerea noastră, 
scrie în încheiere „Neues Deutsch
land", nu este admisibil ca un stat 
să-și aroge dreptul de a reprezenta 
alt stat

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

★
într-o declarație făcută la Bonn, 

ministrul federal Egon Franke a 
arătat, între altele, că experiența a- 
cumulată în Intîlnirile la nivel înalt 
de la Erfurt și Kassel dintre repre
zentanții R.F.G. și cei ai R.D.G., pe 
de o parte, și tratatul de la Mos
cova între R.F.G. și U.R.S.S., pe de 
altă parte, ar putea marca „un nou 
început" în relațiile dintre cele două 
state germane. El a declarat că, o 
dată cu Erfurt și Kassel, „a fost de
pășit stadiul spectaculos și că dis
cuțiile devin tot mai concrete".

(Agerpres)

de la Geneva
GENEVA 13 (Agerpres) — Luînd 

©uvintul în ședința de joi a Comite
tului pentru dezarmare de la Ge
neva, reprezentanta Suediei, Alva 
Myrdai, a relevat necesitatea interzi
cerii experiențelor nucleare subtera
ne. Ea a arătat, în aceiași timp, că 
sistemele tehnice moderne de detec
tare fac virtual imposibilă trecerea 
sub tăcere a experiențelor și că ele 
ar fi deci suficiente pentru controlul 
îndeplinirii obligațiilor asumate de 
puterile nucleare printr-un acord de 
interzicere a experiențelor subtera
ne. Delegatul american, James Leo
nard, a supus conferinței un docu
ment privind „limitarea armelor con
venționale pe scară regională". Cu a- 
cest prilej, el a menționat amploarea 
pe care a luat-o în ultimii ani cursa 
înarmărilor, apreciind că în perioada 
1964—1969 cheltuielile militare ale 
statelor au atins suma de 1 000 mili
arde dolari.

URUGUAY

ARESTAREA UNUI LIDER

AL ORGANIZAȚIEI

EXTREMISTE

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 
Aproximativ 12 000 de polițiști și 
soldați continuă la Montevideo cer
cetările in cadrul vastei operațiuni 
lansate de autorități în scopul elibe
rării consulului brazilian Aloysio 
Dias Gomides și a consilierului ame
rican Claude Fly și pentru descope
rirea persoanelor vinovate de asasi
narea celuilalt consilier american, 
Daniel Mitrione. în ultimele 24 de 
ore au fost arestați alți 35 de sus- 
pecți, printre cei reținuți aflîndu-se 
Andres Chiribao, considerat a fi unul 
din liderii organizației extremiste 
care a revendicat răpirile, și reve
renzii Justo Marquez și Emilio 
Castro, care ar fi încercat, potrivit 
unor surse ale poliției, să acționeze 
ca mediatori în acest caz. Presa uru- 
guayană subliniază că președintele 
Jorge Pacheco Areco a rămas ferm 
în hotărîrea de a nu trata cu orga
nizația clandestină eliberarea celor 
două persoane aflate încă în viață, 
în ciuda avertismentului că, în cazul 
descoperirii 
ostaticii vor

locului de detențiune, 
fi uciși.

ORIENTUL APROPIAT
• PRECIZĂRI LA CAIRO ÎN LEGĂTURA CU „PLANUL 

ROGERS"
• JARRING AȘTEAPTĂ RĂSPUNSURI Șl CLARIFICĂRI

CAIRO 13 (Agerpres). In cursul 
unei conferințe de presă care a avut 
loc miercuri, Hassanein Heykal, mi
nistrul orientării naționale al R.A.U., 
s-a referit la situația din Orientul 
Apropiat în urma acceptării de 
tre R.A.U. a „planului Rogers" 
soluționare a crizei în această 
giune. El a arătat că acest plan 
prinde două elemente importante : 
încetarea focului pe o perioadă de 
90 de zile și reluarea misiunii Jar
ring în vederea aplicării rezoluției 
din noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate. Heykal a arătat că gu
vernul egiptean a dat instrucțiuni re
prezentantului R.A.U. la O.N.U., Has
san El Zayyat, de a avea contacte nu
mai cu ambasadorul Jarring.

Referindu-se la problema pales
tiniană, Heykal a opinat că accepta
rea „planului Rogers" nu este în 
contradicție cu cauza palestiniană.

că- 
de 

re- 
cu-

NEW YORK — Un purtător de 
cuvint al secretarului general al 
O.N.U. a declarat că ambasadorul 
Gunnar Jarring iși continuă activi
tatea în vederea îndeplinirii misiunii 
încredințate de a contribui la re
glementarea politică a crizei din O- 
rientul Apropiat. El a precizat că 
Jarring „așteaptă încă răspunsuri" 
și „clarificări de poziții" din partea 
R.A.U., Iordaniei și Israelului asupra 
cererilor sale formulate în 
întîlnirilor cu reprezentanții 
nenți la O.N.U. ai acestor state 
privire la sugestii asupra 
timpului și 
eventualele 
egida sa.

cadrul 
perma- 

cu 
_ . locului,

nivelului reprezentării la 
negocieri inițiate sub

— Ministrul de externe
cara

agențiile de presă transmit
9

TRIPOLI 
tunisian, Mohamed Masmoudi, 
se află într-o vizită oficială la Tri
poli, a avut miercuri o întrevedere cu 
colegul său libian, Salah Bussir. în 
timpul convorbirilor au fost abordata 
evoluția situației din Orientul Apro
piat. precum și unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale. Exprimindu-și, 
într-o declarație făcută presei, satis
facția față de actuala evoluție a si
tuației din Orientul Apropiat, Mas
moudi a arătat că ultimele inițiative 
ar putea conduce spre 
definitivă și durabilă a 
această zonă a lumii.

o soluționară 
situației din

Președintele Mao Tze- 
dlin a Primit Pe Gaafar El Nu
meiry, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției Sudaneze, 
care se află în vizită la Pekin. Cei 
doi președinți au avut o convorbire 
cordială, prietenească, anunță China 
Nouă. Au luat parte Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat, Huan 
Iun-șen, șeful Marelui Stait Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, și alte persoane oficiale chi
neze.

„Noi, chilienii, trebuie să 
reglementăm problemele 
noastre cu Cubafărâ să cerem 
nimănui autorizație" a declarat la 
Caracas ministrul de externe chilian, 
Gabriel Valdez, care se află în vizită 
în Venezuela. El a adăugat că nor
malizarea relațiilor celorlalte țări la- 
tino-americane cu Cuba ar fi în in
teresul tuturor statelor de pe acest 
continent.

Cea de-a doua fază a 
convorbirilor sovieto-ame- 
riCOne Privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice se va încheia 
astăzi la Viena, anunță agențiile de 
presă, citând surse oficiale.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
ției Sudaneze, Gaafar El 
Numeiry, a sosit la Phenian 
într-o vizită la invitația guvernului 
R.P.D. Coreene. La aeroport, oaspe
tele a fost întâmpinat de Kim Ir Sen,

ZIUA INDEPENDENTEI PAKISTANULUI

Vedere Cciraciam

La 23 de ani de la proclama
rea independenței, Pakistanul se 
află in plin efort pentru dezvol
tare economică și socială. El a 
preluat o grea moștenire : o a- 
gricultură ce se practica după 
metode aproape arhaice, indus
tria redusă la citeva întreprin
deri, o iipsă practic totală de 
servicii de asistență socială. Por
nind cu curaj pe drumul recon
strucției țării, desfășurind o ju
dicioasă activitate de planificare 
a economiei, ti nărui stat a ob
ținut intr-un timp scurt rezul
tate încurajatoare. Au apărut o 
serie de obiective industriale 
noi, cum sînt întreprinderea side
rurgică de la Chittogong, fabrici 
de textile, de hîrtie, impresio
nantul complex pentru prelucra
rea iutei de la Narayanganj, 
centrul de cercetări nucleare in 
scopuri pașnice de lingă Rawal
pindi etc. Ca urmare, contribu
ția industriei la produsul națio
nal brut a crescut de la 5.8 la 
sută în 1949, la 11,8 la sută în 
1968. în agricultură, pentru a 
preintîmpina capriciile climei, 
foarte diferită de la un sezon la 
altul, s-a procedat la construirea 
unor sisteme de irigații, mai a- 
les in partea de vest, în bazinul 
Indusului.

Actualul program de dezvol-

tare pe cinci ani, intrat în vi
goare la 1 iulie a.c., prevede, 
printre altele, o creștere medie 
a venitului național cu 6,5 la 
sută; reducerea șomajului, spori
rea producției agricole și dimi
nuarea dependenței Pakistanului 
de ajutorul străin, astfel ca în 
1975 să fie acoperite din resurse 
interne cea mai mare parte a 
investițiilor de capital în indus
trie și agricultură. Pentru a re
duce decalajul privind dezvolta
rea economică între Pakistanul 
de Est și Pakistanul de 
provincia răsăriteană a 
mai puțin dezvoltată, va 
cia de un volum sporit 
vestiții.

Relațiile de prietenie . 
perare dintre România și Pakis
tan au cunoscut în decursul ani
lor un curs ascendent, iar cele 
două părți și-au exprimat nu o 
dată dorința de a le extinde și 
diversifica. Se apreciază de co
mun acord că există un cimp 
larg pentru dezvoltarea colaboră
rii în economie, știință și cul
tură, spre binele ambelor țări, 
al cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

La cea de-a 23-a aniversare a 
Zilei independenței, poporul ro
mân urează poporului pakistanez 
prosperitate și pace.

Vest, 
țării, 

benefi- 
de in-

și coo-

președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și de alte per
soane oficiale. în aceeași zi, preșe
dintele Gaafar El Numeiry a făcut o 
vizită de curtoazie lui Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, informează agen
ția A.C.T.C.

Premierul Demirel va vi
zita IUgOSlavia. Premierul turc, 
Suleyman Demirel, va face, la invi
tația lui Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale, o vizită 
oficială în Iugoslavia între 1 și 5 sep
tembrie a.c., s-a anunțat la Belgrad. 
Agenția Taniug precizează că este 
vorba de o vizită de răspuns la cea 
făcută in Turcia, in anul 1968, de 
președintele de atunci al Veoei Exe
cutive Federale, Mika Spiliak.

Ministrul culturii al 
U.R.S.S. primit de premie
rul japonez. Ministrul culturii 
al U.R.S.S.. Ekaterina Furțeva, care 
se află intr-o vizită în Japonia, a 
avut o întrevedere cu primul minis
tru Eisaku Sato. Cu acest prilej au 
fost examinate probleme privind dez
voltarea relațiilor culturale dintre 
cele două țări.

Liderul Partidului con
servator, Galo Pico Mantilla, și 
alți paitru foști deputați ai aceluiași 
partid au fost arestați, s-a anunțat în 
capitala Ecuadorului, Quito. Măsura 
a fost adoptată in urma unei reu
niuni clandestine la care au partici
pat 39 de foști deputați ai acestui 
partid și în cursul căreia s-a cerut 
restabilirea ordinii constituționale. 
După cum s-a mai anunțat, la 22 iu
nie, președintele Velasco Ibarra, mo- 
tivînd necesitatea menținerii ordinii 
în țară, a suspendat garanțiile con
stituționale și și-a asumat puteri ex
traordinare.

Președintele Societății 
petroliere naționale alge
riene (Sonatrach), Ahmed Gha- 
zali, care se află in vizită în Libia, 
a fost primit de președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer el Gedafi, și a

„Nici o femeie nu 
se va duce la lucru, 
oricare ar fi profesiu
nea ei“.

„Nici o femeie nu 
va intra în vreun ma
gazin, inclusiv cele a- 
limentare" (de altfel, 
toate centrele de des
facere vor fi dezorga
nizate prin neprezen- 
tarea lucrătoarelor).

„Nici o femeie nu 
va îndeplini acasă ser
vicii de menaj sau 
materne" (în afară de 
îngrijirea noilor năs- 
cuți). Timp de 48 de 
ore, toate femeile ame
ricane vor sta acasă 
împreună cu fiicele 
lor. Dacă va suna te
lefonul, nu vor ridica 
receptorul, dacă va 
suna cineva la ușă, nu 
vor deschide. Timp de 
două zile, în America, 
femeile vor fi ca și 
inexistente.

Astfel sună chemă
rile la „greva gene
rală", programată să 
aibă loc, pentru prima 
dată in istoria S.U.A., 
la 26 și 27 _ , '
Chemarea a fost lan
sată de un 
condus de sociologul 
Betty Friedan, la care 
și-au dat adeziunea 
diferite asociații de 
femei. Data fixată 
coincide cu cea de-a 
50-a aniversare a a- 
mendamentului consti- I 
tuțional care a acor
dat femeilor america
ne dreptul la vot. Ti
tularele acestui drept 
consideră că, după cu
cerirea lui, mișcarea 
revendicativă a slăbit, 
prezentînd doar rare 
perioade mai intense. 
Așa se face că in pre
zent într-o serie de 
privințe nu există ega
litate intre sexe, iar 
drepturile femeilor 
sint garantate numai 
printr-o lege emisă în 
cu totul alt scop: „Le
gea privind drepturile 
civile", care interzice

august.
comitet,

purtător de
avut întrevederi cu ministrul libian 
al petrolului, Mabrouk. In cursul 
convorbirilor au fost abordate pro
bleme referitoare la tratativele fran- 
oo-algeriene privind prețul petrolului 
și la posibilitățile de coordonare a 
acțiunilor țărilor producătoare de 
petrol față de companiile petroliere 
străine.

0 delegație japoneză a 
sosit la Pekin. ° legație ja
poneză, condusă de Kozo Sasaki, 
fost președinte al Partidului Socialist 
din Japonia, a sosit la Pekin, la in
vitația Asociației de prietenie Chi
na—Japonia, anunță agenția China 
Nouă.

A fost rănită mortal, 
miercuri după-amiază, într-un acci
dent de circulație, in apropiere de 
localitatea Bayonne, Marie Antoinette 
Chaban Delmas, soția primului-mi- 
nistru al Franței — anunță agenția 
A.F.P.

0 delegație a R. D. Ger
mane, °°ndusa de Gerhard Schu- 
rer, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, a sosit joi la 
Moscova. In aceeași zi, Gerhard 
Schurer și Nikolai Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, au semnat un 
protocol cu privire la coordonarea 
planurilor economiilor naționale ale 
R.D.G. și U.R.S.S. pe perioada 
1971—1975.

Guvernul irakian a hotă- 
rît să acorde garanții și fa- 
cilități pentru încurajarea investiții
lor de capital provenind din toate ță
rile arabe, în special din emiratele 
situate in zona Golfului Pensie, rela
tează agenția France Presse, citind 
surse oficiale din Bagdad.

. Acorduri de colaborare 
între R. P. Chineză și Su
dan k® Pekin au fost semnate, în 
urma convorbirilor dintre Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de Stait, și 
Gaafar El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo-

discriminarea, indife
rent de „culoarea 
pielii, rasă, religie sau 
sex". După cum se 
știe, în S.U.A. se de
pun încă eforturi seri
oase pentru a deter
mina toate statele să 
respecte această lege 
și dacă o serie de in
stituții și chiar institu
ții ale statelor refuză 
să o aplice în ce pri
vește discriminările

bărbați este deosebit 
de pregnantă în viața 
socială și profesională. 
„Condițiile de viață și 
de muncă ale femeii a- 
mericane — a decla
rat revistei franceze 
•„NOUVEL --------
VATEUR"
Sitwell, militantă în 
cadrul Organizației 
naționale a femeilor 
din S.U.A. — se în
răutățesc într-un ritm

OBSER-
Priscilla

S. U. A

luției Sudaneze, un acord cu privire 
la colaborarea economică și tehnică 
și un acord privind colaborarea cul
turală, științifică și tehnologică între 
guvernele celor două țări.

Senatul italian a acordat 
ieri votul de învestitură 
noului guvern de «^tm-stinga 
condus de Emilio Colombo. în favoa
rea guvernului au votat 174 de se
natori, iar contra 113. După cum se 
știe, Camera Deputaților a acordat, 
de asem'enea, votul de învestitură 
noului guvern.

Ziariștii sindicalizați din 
Bolivia au declarat o grevă 
de 48 de ore in semn de protes,t 
față de interzicerea de către guvern 
a săptămânalului „La Prensa", orga
nul sindicatului ziariștilor. Această 
publicație, fondată acum cinci luni 
cu sprijinul guvernului, a inserat in 
ultima vreme materiale denunțând 
existența unei conspirații de dreapta, 
în care ar fi implicați diverși coman
danți militari și chiar ministrul de 
interne din cabinetul demisionar, 
Juan Ayoroa.

Cel de-al VlII-Iea Con
gres al cooperației de con
sum din U.R.f S. «i a încheiat 
joi lucrările la Mo.^^xa. Timp de pa
tru zile, participanții au discutat și au 
elaborat programul de dezvoltare a 
cooperației de consum în anii care 
urmează. Printre oaspeții din 48 de 
țări, invitați la lucrări, a fost pre
zentă și o delegație a Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum 
din România, condusă de Dumitru 
Bejan, președintele CENTROCOOP.

Senatul american a res
pins mtercuri> cu o majoritate de 
numai cinci voturi, amendamentul 
propus de senatorul Harold Hughes, 
privind reducerea alocațiilor buge
tare pentru sistemul de rachete anti- 
rachetă „Safeguard" de la 1,3 mili
arde dolari la 375 milioane dolari și 
interzicerea construirii de baze pen
tru astfel de rachete. Votul este apre
ciat la Washington ca o victorie la 
limită a adepților realizării acestui 
sistem.

și cele cu 
reușesc 
găsească serviciu 
măsura calificării lor. 
De cum arunci ochii 
pe anunțurile din 
ziare, iți poți da sea
ma că toate slujbele 
convenabile sint re
zervate bărbaților". Și 
dacă aceste afirmații 
făcute de o femeie ar 
putea părea exagera
te, iată citeva date

diplome 
cu greu să 

pe

Pentru doua iile.
femeile vor fi in grevă

generală

rasiale, există state și 
autorități care negli
jează prevederile ei 
privind egalitatea în
tre sexe. Astfel, 
trei state americane 
nici c femeie nu poa
te fi aleasă jurat. în 
California, dacă o fe
meie vrea să deschidă 
un magazin sau orice 
altă întreprindere, ea 
are nevoie de o auto
rizație specială. în 
statul Illinois, majora
tul pentru bărbați 
este stabilit la 18 ani, 
iar pentru femei la 
21. Și exemplele ar 
putea fi continuate.

Situația de inegali
tate a femeilor față de

in

record din 1950 încoa
ce. In afară de dome
niul invățămintului 
(cu excepția celui 
perior) și sanitar, 
meile au tot mai 
țin dreptul să se 
gajeze. Femeile 
împinse clin ce 
mai mult spre 
ingrate. Un 
important de 
care obținuseră 
sfirșitul războiului 
posturi de răspundere, 
și cu toate că s-au a- 
chitat bine de sarcinile 
încredințate, au fost 
cu timpul înlăturate. 
Tot mai puține femei 
obțin acum diplome 
universitare. Dar chiar

su- 
fe- 
pu- 
an- 
sînt

in ce 
munci 
număr 
femei 

la
i

cu ■ aceeașifuncții,
pregătire profesională 
și muncă depusă, ele 
sint de cele mai multe 
orj plătite cu un sa
lariu mai mic decit 
jumătate din cel al 
bărbaților. In ultimii 
zece ani, femeile au 
pierdut, de asemenea, 
50 de locuri în adu
nările legislative ale 
statelor. Există o sin
gură femeie senator, 
iar în Camera repre
zentanților sint doar 
trei femei.

După cum arată re
prezentantele 
lor americane, 
programată 
sfirșitul lunii 
este menită să 
atenția opiniei publice 
asupra situației reale 
a femeii

Chiar 
declanșarea 
autoritățile americane s----- „x iSe convingă

de glumă cu 
Așa se ex- 

zilele trecute 
reprezentan- 
grăbit să a-

fetmei- 
greva 

pentru 
august 
atragă

americane, 
înainte de 

grevei,

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar a anunțat la Tel Aviv 
că avioane israeliene au air\ ♦ joi
după-amiază baze ale grupuri» de 
rezistență palestiniene aflate pe Ei- 
toriul iordanian. Purtătorul de ci yțnt 
a precizat că obiectivele atacat se 
află în Valea Beissan, de unde . u o 
noapte în urmă grupuri aparținând 
organizației „Al Fatah" deschiseseră 
focul asupra localității israeliene Aș- 
dod Yaacov, fapt confirmat la Am
man de un reprezentant al mișcării 
palestiniene, relatează agenția Reuter.

PARIS

Conferința
cvadripartită in

problema vietnameză
PARIS 13 (Agerpres). — Vorbind 

joi la cea de-a 79-a ședință a con
vorbirilor cvadripartite în problema 
vietnameză, reprezentantul Republi
cii Democrate Vietnam, Nguyen 
Minh Vy, a criticat guvernul 
riioan, care, a apus el, în ciu.. 
testelor opiniei publice, irite 
noțiunile agresive în Indochn 
de altă parte, el a anunțat că 
delegației țării sale la ______
conferință, ministrul Xuan Thuy, 
va reveni în viitorul apropiat
la Paris pentru a participa la 
tratative. Se știe că Xuan Thuy 
nu a mai participat la ședin
țele _ conferinței, ca urmare a 
coborîrii nivelului de reprezentare a 
S.U.A.. după demisia ambasadorului 
Cabot Lodge din fruntea delegației 
americane. în cuvîntul său, delegatul 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Van Tien, a subliniat din 
nou că acceptarea programului în 
zece puncte al Frontului Național de 
Eliberare ar crea ,^condițiile esen
țiale pentru ca poporul din Vietna
mul de sud să-și reglementeze sin
gur prohlemele, fără amestec din a- 
farâ". Cel zece ani de luptă eroică 
a poporului sud-vfetnamez împotri
va agresorilor americani, a conchis 
vorbitorul, demonstrează că el nu va 
aooepta niciodată un regim înrobitor.

Luînd cuvîntul în încheierea lucră
rilor, șeful delegației americane, 
David Bruce, a ignorat problemele 
fundamentale ale soluționării pașnice 
a problemei vietnameze, abordînd 
din nou așa-zlsa problemă a prizo
nierilor de război.

★
Primul ministru aî 

a 
au

ame- 
pro- 

sifică 
Pe 

șeful 
această

BANGKOK
Tailandei, Thanom Kittikachorn, 
declarat joi ziariștilor că S.U.A. 
consimțit să sprijine finanțarea tru
pelor tailandeze care urmează să fie 
trimise în Cambodgia. De asemenea, 
a arătat el, s-a ajuns la un acord cu 
S.U.A. ca și trupele regimului Lon 
Noi, aflate în prezent în taberele de 
instrucție din Tailanda, să fie finan
țate de Statele Unite.

publioate de revista 
americană „TIME", 
condusă exclusiv... de 
bărbați. „Deși femeile 
reprezintă 51 la sută 
din populația S.U.A., 

arată in revistă, 
trebuie să facă 

probleme
se 
ele 
față unor 
similare celor înfrun
tate de minoritățile 
naționale din S.U.A.". 
Astfel, ele sînt a- 
proape absente din
te-o serie de profesii, 
reprezentind, de pildă, 
doar unu la sută din 
numărul inginerilor, 
trei la sută din cel al 
avocaților și șapte la 
sută din cel al docto
rilor. Pentru aceleași

l

încep să 
că „nu-i 
femeile", 
plică. că 
Camera 
ților s-a _ 
dopte un amendament 
la Constituție prin 
care se aoordă femei
lor drepturi egale cu 
ale bărbaților, iar Se
natul a promis că îl 
va lua in discuție încă 
în toamna asta. A- 
mendamentul se află 
pe agenda Congresului 
de 47 de ani ! Dar 
pentru a deveni lege 
este necesar ca amen
damentul să fie ratifi
cat de cel puțin trei 
sferturi din statele a- 
mericane. Ceea ce nu 
este ușor de presupus, 
dată fiind opoziția pe 
care o intimpinâ în di
ferite state măsurile 
cu caracter progresist, 
îndreptate împotriva 
inegalităților — fie ele 
rasiale, de sex sau de 
altă natură 1

al O.N.U. pentru decolonizare

Adriana SOCEC

NEW YORK 13 (Agerpres) — Co
mitetul special al O.N.U. pentru de
colonizare a dat publicității o decla
rație în care cere Consiliului de Secu
ritate să ia măsuri efective pentru a 
pune capăt ocupării ilegale de către 
Republica Sud-Africană a teritoriu
lui Africii de Sud-Vest. Declarația 
condamnă, de asemenea, sprijinul pa 
care R.S.A. îl primește din partea u- 
nor state occidentale, în special prin 
continuarea unor schimburi comer
ciale de amploare.

Teritoriul Africii de Sud-Vest, cu
noscut sub numele de Namibia in 
documentele O.N.U., a fost dat spre 
administrare Republicii Sud-Africane 
la sfârșitul primului război mondial 
de către Liga Națiunilor. După cel 
de-al doilea război mondial, O.N.U. 
a anulat mandatul acordat de Liga 
Națiunilor Republicii Sud-Africane, 
dar aceasta din urmă a refuzat să 
se conforme rezoluțiilor adoptate de 
către Adunarea generală a O.N.U. și 
alte organisme ale O.N.U.
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