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• Județul Botoșani ra* 
portează îndeplinirea 
planului cincinal la pro
ducția globală industri
ală • 0 bună educație 
politică sporește efica
citatea personalului me
dical • REPORTAJ PE 
GLOB : Pămîntul, apa, 
omul • în zonele li
bere ale Cambodgiei
• Parisul în august

1944- .1970

Constructorii de la Porțile de Fier intimpină

marea sărbătoare cu un succes memorabil

PRIMUL AGREGAT
AL PUTERNICEI HIDROCENTRALE

A INTRAT IN FUNCȚIUNE
178 MW conectați

*

la sistemul energetic național
I

Cu aproape șase ani în urmă, a fost pusă piatra de teme
lie a construcției marelui Sistem hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier — simbol al colaborării frățești dintre Ro
mânia și Iugoslavia, Pe ambele țărmuri ale Dunării s-a des
chis un șantier fără precedent. Țara noastră a angajat aici 
cele mai prețioase forțe ale industriei noastre socialiste, con
structori și montori cu o bogată experiență. Priceperea, hăr
nicia, devotamentul lor au lost puse în slujba realizării aces
tui grandios obiectiv, menit să sporească potențialul ener
getic al țării. Angajamentele lor s-au Înfăptuit pas cu pas, 
termenele de dare in funcțiune au lost mereu devansate. Cro 
nica evenimentelor de pe Dunăre a ținut și continuă să țină 
concentrată atenția întregului nostru popor, al? cărui efor
turi își găsesc o strălucită materializare în momentul declan
șării primelor energii — sub arcul de lumină al marii sărbă
tori din august.

Corespondentul nostru relatează:

la 
cu 
de 
hi
at

Vineri dimineața, 
era 8 și 15 minute, 
45 de zile înainte 
termenul planificat, 
droagregatul nr. 1
marii centrale electrice 
de la Porțile de Fier a 
pulsat primii kilowați- 
oră în sistemul energe
tic al țării. Această re
marcabilă realizare, care 
încununează eforturile 
eroice ale celor peste 
10 000 de constructori 
și montori de la Porțile 
de Fier, este închinată 
împlinirii unui an de la 
istoricul Congres al X- 
lea al partidului nostru 
și celei de-a 26-a ani
versări a eliberării 
României.

La acest eveniment 
memorabil au partici
pat constructori de pe 
șantier, numeroși spe
cialiști și muncitori 
ai întreprinderilor ,.E- 
nergomonta'j“-Bucuresti, 
..Electr omontai"-Sibiu.

Întreprinderii de rețele 
electrice-Craibva. ai 
Centralei hidroelectrice 
Porțile de Fier, ai u- 
zinei „Electroputere"- 
Craiova, Uzinei con
structoare de mașini din 
Reșița și alți specialiști, 
precum și reprezentanți 
ai organelor locale de 
partid și de stat.

tn momentul cînd in
ginerul Arcadie Vreme, 
directorul tehnic al cen
tralei hidroelectrice 
Porțile de Fier, a co
nectat grupul prin in
termediul unui comuta
tor aflat pe tabloul de 
comandă, s-a realizat 
primul paralel intre hi-

droagregât și stația e- 
lectrică de transfor
mare.

Totul s-a desfășurat 
normal, cu maximă pre
cizie, iar sistemul de co
mandă, protecție și 
semnalizare. întregul 
ansamblu funcțional al 
hidroagregatului au ac
ționat sincronizat. Ten
siunea de 15 000 volți 
pe care o furnizează ge
neratorul este amplifi
cată de transformato
rul de forță la 220 000 
de volți: cu ajutorul 
său, curentul electric 
pornește pe conductori 
aerieni spre consuma
tori.

Turbina de tip Ka
plan, de 178 MW, cu care 
este echipat hidroagre- 
gatul nr- 1, este una 
dintre cele mai cunos
cute pe plan mondial- 
Paletele rotorului 
reglabile, astfel că, 
funcție de debit, 
ghiul lor de înclinare 
poate fi schimbat cu a- 
jutorul unui servomo
tor. Generatorul turbi
nei are o putere de 
MVA. iar rotorul, 
diametru de peste 
m. este format 
12 000 de piese.

Evenimentul petrecut 
vineri dimineața la 
Porțile de Fier repre
zintă un succes deose
bit în materializarea 
proiectelor comune, e- 
laborate de către spe
cialiști din România și 
R.S.F. Iugoslavia.

Ca și pe țărmul româ
nesc, pe celălalt mal al 
Dunării a fost înregis
trat — la centrala hi-

iugoslavă 
de aceeași 
La Gura

droelectrică 
— un succes 
anvergură.
Văi și la Sip se împli
nesc astfel, ca rezultat 
al colaborării fructuoa
se dintre popoarele ro
mân și iugoslav, vechi 
deziderate ale unor spe
cialiști din țările noas
tre vecine și prietene, 
pentru utilizarea efi
cientă a potențialului 
energetic al Dunării.

Citiți în pag. a V-a 
reportajul

MOMENTUL PORȚILOR DE FIER
de la trimisul nostru special 

Traian Filip

Telegrama adresată

Comitetului Central al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu înălțătoare sentimente de entuziasm și mîndrle pa

triotică, Comitelui județean de partid Mehedinți raportează 
Comitetului Central al P.C.R., personal dv„ stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, noi și prestigioase realizări obți
nute de către constructorii și montorii celui maî mare 
șantier hidroenergetic al țării, de la Porțile de Fier și de 
alte colective de muncă, in cinstea marii sărbători de la 
23 August și a aniversării unui an de la istoricul Congres 
al X-lea al partidului. Priiț eforturi cu adevărat eroice, 
făuritorii gigantului de la „Porțile luminii" au realizat 
azi, cu 45 zile inainte de termen, legarea în paralel la 
sistemul energetic național a primului hidrogenerator, dind 
astfel patriei primii kilowați de energie și lumină obținuți 
prin punerea in valoare a imenselor potente ale bazinului 
Danubiu.

Rcalizind și depășind de pe acum sarcinile actualului 
cincinal, intregul colectiv de muncă de la Porțile de Fier 
se angajează în fața conducerii partidului să nu precu
pețească nici un efort pentru a executa, pină la sfîrșitul 
anului, un volum de lucrări de constructii-inontaj de 424 
milioane Iei peste prevederile perioadei 1966—1970.

Conform angajamentelor comune ale montorilor, con
structorilor și beneficiarului, în acest an la Porțile de Fier 
vor intra în funcțiune două grupuri hidrogeneratoare, iar

cel de-al treilea — in luna decembrie a.c. va intra in probe 
tehnologice. In acest fel se creează condiții ca pînă la sfir- 
șitul anului să se obțină un spor de energie electrică de 
peste 135 milioane kilowați/oră.

Ilotărîte să întimpine marea sărbătoare a poporului 
nostru cu remarcabile succese, stimulate de marile realizări 
de pe uriașul șantier, și alte colective de muncă, mobilizate 
de organizațiile de partid — Fabrica de confecții Turnu 
Severin, țesăloria „Cazanele" și întreprinderea de repa
rații nave fluviale Orșova — raportează îndeplinirea sar
cinilor de plan ale actualului cincinal, obținind pină la sfir- 
șitul lunii iulie o producție suplimentară de 164,5 milioane 
lei. Pină la finele anului, aceste unități vor realiza peste 
plan o producție de 281,8 milioane lei.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și 
în viitor muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprin
derile mehedințene vor urmări cu consecvență, spirit de 
dăruire și înaltă responsabilitate, îndeplinirea prevederilor 
vastului program adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R, 
pentru a-și aduce un însuflețit și substanțial aport la edi
ficarea socialismului în patria noastră.

COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

Giganfi funcționînd la... milimetru : capul de ax al turbinei nr. 1 de la Porțile de Fier

Constantin COTOȘPAN

Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Peruvian 

LIMA
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează un 
cald salut tovărășesc și vă transmite sincere urări de viață îndelungată 
și succese în activitatea consacrată idealurilor progresului social, demo
crației și păcii în lume.

Folosim și acest prilej pentru a reafirma dorința de a dezvolta, pe 
interesul

unității mișcării comuniste și muncitorești inter- 
socialismului și păcii.

mai departe, relațiile prietenești dintre partidele noastre, în 
ambelor popoare, al 
naționale, al cauzei

Excelenfei Sale
Comandantului MARIEN N’GOUABI

Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

In numele Consiliului de.. Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu perșii tal, am deosebita plăcere să adresez. 
Excelenței Voastre călduroase felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace și progres poporului prieten al Re
publicii Populare Congo, cu ocazia sărbătorii sale naționale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul 
ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,

AL
COMITETUL CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

al construcției

rostită 
Nicolae

nobilă 
de a 
nimic 

demni 
dc

fel slujim po- 
român. slujim 

iubită. A fi sol- 
ai partidului —

I

ELE
SOCIALISTE
mîndria

nostru

ți vom

intereselor celor ce

Tudor OLARU

(Continuare în pag. a Vil-a)

mai prejos meri 
fi reușit să gă

partidului nostru

Dacă am

Slujitori fideli 
ai partidului

comunist,
ai poporului român

Semn al prețuirii pe 
care partidul și po
porul nostru le acordă 
presei, ziua de 15 au
gust este, în fiecare 
an, aidoma celorlalte 
zile închinate con
structorului, minerului 
sau învățătorului, un 
prilej de trecere în re
vistă afectivității ce
lor ce muncesc pe a- 
cest tărîm. Instrument 
al politicii Partidului 
Comunist Român, mi- 
litînd cu consecvență 
pentru înfăptuirea ei 
neabătută, presa ro
mânească — tipărită, 
vorbită, filmată — și-a 
cîștigat în anii noștri 
un înalt prestigiu și o 
înaltă autoritate în 
rîndurile celor ce mun-

In fidelitatea față dc 
cauza Partidului Co
munist Român, în ho- 
tărîrea de a sluji- fără 
preget înaltele sale 
idealuri găsim cea mai 
bună explicație a suc
ceselor presei noastre. 
Ea militează fără pre
get pentru înfăptuirea 
politicii partidului, 
care întruchipează in
teresele fundamentale 
și cele mai înalte as
pirații ale poporului 
tomân, cerințele de 
progres al patriei, idei
le nobile ale- socialis
mului și comunismu
lui, ale păcii și progre
sului umanității. A 
sluji partidul, cauza sa, 
politica sa este pentru 
noi suprema mîndrie, 
convinși fiind că în a- 
cest 
porul 
patria 
dați 
iată idealul căruia îi 
dăruim întreaga noas
tră energie, talentul 
nostru. capacitatea 
noastră intelectuală și 
profesională, entuzias
mul și pasiunea noas
tră de ziariști comu
niști.

în durerosul mai 
1970, atunci cînd ele
mentele firii s-au dez
lănțuit și țara întreagă 
era pe diguri. în sa
cii cu pîine și apă lan
sați din elicoptere e- 
rau și ziare. Oamenii 
aveau nevoie de cuvîn- 
tul partidului, de îm
bărbătarea slovei tipă
rite. în podurile case
lor, pe acoperișuri, 
tranzistoarele le adu
ceau aceleași îndem
nuri. îi făceau să .sim
tă că partidul veghea
ză. că tara întreagă 
este alături de ei.

Am evocat un mo
ment deosebit din ac
tivitatea noastră pen
tru că în acel punct 
nodal, care a sudus 
unei supreme verifi
cări toate sectoarele 
vieții noastre sociale, 
economice, politice, 
presa a dat un examen 
greu ; și, așa cum în-

treaga țară a trecut cu 
succes acest examen, 
l-a trecut și ea. De 
Ziua presei 1970 pri
vim cu satisfacția 
muncitorului care și-a 
făcut datoria sectorul 
încredințat nouă pe 
cîmpul de bătaie.

Mai cu seamă în ul
timii ani, după Con
gresul al IX-lea al 
partidului, sub impul
sul spiritului profund 
novator al gîndirii fer
tile, cutezătoare, im
primate în toate sfe
rele de activitate, da
torită sprijinului și în
drumării cotidiene, 
pline-.de căldură și exi
gență, comunistă a par- 
ciduliîi și personal a 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae

lui activității presei 
la cota înaltelor exi
gențe ale partidului și 
poporului, ale calită
ții noastre de gazetari 
comuniști.

- Ziua presei, prilej 
festiv, nu este însă nu
mai ziua trecerii în 
revistă a succeselor 
noastre. Știm bine că 
mai avem multe de fă
cut pentru a răspunde 
marilor sarcini pe care 
Congresul al X-lea al 
partidului ni le-a pus 
în față, pentru a fi 
demni de încrederea și 
prețuirea pe care par
tidul și poporul le a- 
cordă presei. Nu 
totdeauna 
noastre 
chestiunile 
bucură, în 
de atenția cea 
mare, chestiunile vitale 
ale momentului res- 
pectiv și nu întotdea-

• una eficiența articole
lor noastre este cea 
maximă. în coloanele 
noastre se mai întîl- 
nesc, din nefericire, 
destule poncifuri, des
tule recidive ale șablo
nului. ale gîndirii pla
te. mai citim articole 
care doar aparent mili
tează Dentru ceva, pen
tru că, în fond, dincolo 
de cuvintele lor obo
site. nu găsim încărcă
tura vie a ideii trăite. 
Mai întîlnim, cîte- 
odată, și lozinca țipată, 
si exprimarea gongo
rică. si g’ndirea ternă. 
Dar, luptînd împotriva 

, lor, promovînd cu cu- 
l raj noul, viabilul, pre

sa noastră îsi va face, 
mereu mai bine, dato
ria — în denlin con
sens cu activitatea cre
atoare a tuturor cetă
țenilor patriei.

De Ziua presei 1970 
ne exprimăm, încă o 

, dată, hotărirea de a 
la sluji eu întreaga noas- 

so- 
la
a 

principiilor eticii noas
tre.

Cuvîntarea 
de tovarășul 
Ceaușescu, la aduna
rea festivă consacrată 
împlinirii a 25 de ani 
de la apariția primu
lui număr legal 
„Scînteii" este 
vast și înaripat 
gram de acțiune 
tru toți lucrătorii 
sei noastre.
zătoarea

DE ZIUA
PRESEI

Ceaușescu, presa noas
tră a făcut mari pași 
înainte. S-a lărgit 
simțitor aria preocu
pării tematice, sînt 
abordate cu mai mare 
profunzime și compe
tență aspectele esen
țiale ale economiei, 
culturii, problemele 
activității sociale și de 
stat ; presa aduce o 
contribuție mai mare la 
dezbaterea și soluțio
narea problemelor ce 
stau în fața țării ; a 
crescut roiul presei ca 
glas al opiniei publice, 
ca purtător de cuvînt 
al tuturor celor ce 
muncesc ; într-o mă
sură mereu sporită, 
presa contribuie 
formarea omului 
cietății socialiste, 
deplina întronare

al 
un 

pro- 
pen- 
pre- 

Cuprin- 
analiză a 

muncii din acest sec
tor de activitate, ca și 
sarcinile pe care ea 
ni-le-a pus în față sînt 
mereu vii în inimile 
noastre, în munca 
noastră de fiecare zi. 
Cuvintele secretaru
lui general al partidu
lui sînt călăuza cea 
mai sigură pe drumul 
spre ridicarea nivelu-

în- 
articolele 

abordează 
care se 

clipa aceea, 
mai

tră ființă cauza 
a partidului, 
nu precupeți 
pentru a 
de înaltul 
ostași ai

fi 
titlu 

Partidului 
Comunist Român. Per- 
fecționîndu-și neconte
nit activitatea, urmînd 
cu fidelitate neabătută 
comandamentele ma
jore ale epocii, năzu
ind. împreună cu în
tregul ponor, să-si a- 
dncă contribuția la În
florirea României so
cialiste. presa noastră 
va fi tot mai mult ceea 
ce trebuie să fie presa 
într-o tară socialistă — 
conștiința de sine a 
noțiunii. Noi. ziariștii, 
știm bine că măsura 
mencli noastre este 
măsura în care sluîlrn 
nolîties ’’artMulnl Co- 
mnn’st Pomăn, in care 
ne identificăm cu ea. 
Ac-s. si niisnal asa. ne 
facem ne denlin dato
ria de cetățeni, de na- 
trioți, de comuniști.

CADR
CONSTRUCȚIEI

9

opera și 
partidului

„Abia după ce veți cuceri puterea 
vă veți lovi de greutăți, de obstaco
le de netrecut. De unde veți lua ca
dre de conducere pregătite pentru 
toate sectoarele vieții sociale ? Va fi 
nevoie de o armată de specialiști cu 
pregătire excelentă și, nu uitați, care 
să accepte socialismul. Sînteți mai 
mult decît temerari asufnîndu-vă o 
asemenea sarcină...".

Iată leit-motivul îndoielilor, 
rilot și (la unii) al dorințe
lor transformate în speranțe 
nemărturisite pe care mi ie 
împărtășeau up grup de zia
riști occidentali veniți în 
țara noastră intr-o călătorie 
de documentare și reportaj 
în perioada de acerbă încleș
tare a luptei de clasă din 
primăvara lui ’45.

Rezultatul acestei, încercări
realmente hotărîtoare pentru destine
le operei de edificare a societății noi 
este azi evident at.it pentru cei care 
ne sînt prieteni, cit și pentru ceilalți. 
Și, poate că în perspectiva transfor
mărilor revoluționare din ultimele 
decenii, aceasta să reprezinte, intr-un 
fel, un factor fundamental, un resort 
decisiv al succeselor pe care ' s-a 
sprijinit înaintarea noastră.

tn toate țările, modul în care este 
concepută și realizată ceea ce denu
mim în mod curent „politica de ca
dre" constituie un test edificator asu
pra concordanței dintre 
forțelor politice aflate 
societății și interesele 
largi ale populației. Și 
tă privință realitățile

teme

.1

noastră sînt concludente, 
atins azi cote care cu ani in urmă 
păreau multora inaccesibile, aceasta 
este în măsură hotărîtoare rezultatul 
faptului că partidul a știut să pre
gătească puternice contingente de 
cadre capabile și devotate, să „depis
teze" în adîncurile poporului talente 
pe care le-a ajutat să se formeze, 
să se manifeste plenar. „Unul din 
factorii de seamă care stau Ia baza

23 SUB STEAGUL GLORIOS 
Ș^b'AL~ PARTIDULUI

obiectivele 
la cîrma 
cercurilor 

în aceas- 
din țara

succeselor dobindite de partidul nos
tru — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constă in formarea, in 
decursul anilor, a zeci de mii de ac
tiviști de partid și de stat, oameni cu 
o bună pregătire politico-ideologică, 
cu un larg orizont profesional și cul
tural. Prin munca lor devotată, în
chinată patriei,
muncesc, cauzei construirii socialis
mului, activiștii 
și-au cîștigat in fața întregului popor 
o binemeritată dragoste și prețuire'*.

Este meritul partidului de a fi știut 
să asigure pentru toate sectoarele vie
ții sociale — începind de la funcțiile 
cheie de specialitate în conducerea 
întreprinderilor, în organele adminis
trației de stat, pînă la cele din minis-

tere, armată șl diplomație — nenu» 
mărate cadre cu o temeinică pregăti
re, educate în spiritul dragostei fier 
binți față de patria socialistă, al ata 
șamentului neabătut față de princi 
piile internaționalismului socialist, 
cea mai mare parte a acestora pro
venind din rîndurile clasei munci
toare, ale țărănimii.

Să ne amintim de muncitorii care, 
in zilele cînd steagurile roșii au fost 

înălțate deasupra fabricilor 
naționalizate, treceau de la 
strung în biroul directorului, 
să ne amintim, de voința ne
înduplecată și, totodată, de 
sfiiciunea din ochii țăranilor 
care au fost aleși președinți 
ai primelor cooperative agri
cole, de ardoarea, dîrzenia, 
abnegația cu care, au știut 
„să facă față", să învețe — 

T_ __ avea imaginea - drumului
străbătut pînă în zilele noastre, cînd 
diplomelor obținute de atunci în 
școli de toate gradele de nenumărați 
asemenea oameni, Ii se adaugă cer
tificatul „absolvire cu succes" obținut 
la examenul vieții, 
socialiste.

Cu nimic nu este 
tul partidului de a 
sească căile de unire a eforturilor în 
tregii noastre intelectualități pe dru
mul slujirii poporului, al cauzei so
cialiste. Paralel cu formarea noilor 
generații de intelectuali, el a știut — 
fără prejudecăți și sectarism, mal

1 1
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FAPTUL]
divers!
O clasă de... | 
studenți

Liceul din Zalău începe sS-și | 

creeze un renume. Din cei 32 de 
absolvenți ai clasei sale reale, I 
20 sînt acum studenți. Se pare I 
însă că cifra nu-i definitivă in- 1 
trucît și ceilalți 12 se pregătesc I 
acum pentru următoarea se- I 
siune de admitere. Le dorim I 
succes !

Tot acarul | 
Păun? |

Pe linia ferată Comănești— I 
Moinești a deraiat un tren de | 
marfă. Două vagoane au fost a- 
variate, iar circulația^ intre- I 
ruptă timp de aproape zece ore. I 
Cauza? La plecarea de pe linia • 
uzinală a combinatului de prelu- | 
crare a lemnului din Comănești, I 
echipa de manevră condusă de | 
impiegatul de mișcare Nicolae . 
Gheorghiu nu a controlat cu a- I 
tenție dacă vagoanele sint ori I 
nu asigurate cu saboți. După ce • 
trenului i s-a dat cale liberă, I 
un sabot cuplat între roți a alu- I 
necat pe linia uzinală și. a‘uns I 
la ace, a provocat accidentul. . 
Cine plătește ? ‘

O bună
educație politică
sporește eficacitatea
personalului medical

După faptă |
Elena Bobleancă din comuna I 

Lădești—Vilcea dispăruse de a- • 
casă. La scurt timp insă, corpul i 
ei a fost găsit pe un cimp din I 
apropiere. Ancheta întreprinsă | 
imediat a stabilit că decesul a 
survenit în urma unei operr.ții I 
de întrerupere a sarcinii. Au în- I 
ceput cercetările pentru iden- ' 
tificarea persoanei care a et'ec- I 
tuat operația. Probele adunate I 
au dus organele de anchetă pe I 
urmele Măriei Hadaroagă din . 
comuna Glăvile. în fața dovezi- I 
lor incontestabile, „doftoroaia" I 
și-a recunoscut faptele. în scurtă 1 
vreme va trebui să comoară în I 
fața instanței de judecată.

„Brotăeei“
Restaurantul „Brotăcei" din 

parcul Tei. într-o seară recentă, 
Dumitru Dumitrescu, din str. 
Baicului nr. 57, a trecut pe aici, 
împreună cu soția ; s-au așezat 
la o masă și au cerut o bere. 
„N-avem — i-a răspuns ospă
tarul. Mergeți la alt raion". 
După ce s-au așezat și s-au ridi
cat de la 4 mese, — situate in 4 
raioane, s-au resemnat și au 
comandat o baterie cu vin. A 
venit vinul și, după aceea, pe la 
anumite mese, a început să vină 
și... berea I (Se vindea pe unde
va prin colțurile localului cu 
5 lei sticla). Epilogul : Anton 
Răducanu, șeful unității, a fost 
sancționat cu mustrare scrisă 
(la care i s-a mai adăugat și o 
penalizare de 10 la sută din sa
lariu). Ospătarului Nicolae 
Mălai t s-a desfăcut contractul 
de muncă. Tot cu acest prilei au 
mai fost sancționați încă trei 
salariați ai „casei". Toți 5 — 
dintr-un condei.

în buna desfășurare a Activității de 
asistență medicală, un important rol 
revine personalului sanitar mediu și 
auxiliar, care completează munca 
medicului și asigură îngrijirea ne
mijlocită a bolnavului. * Acestei sar
cini primordiale i-a subordonat Co
mitetul de partid sanitar al muni
cipiului Brăila întreaga sa activitate. 
Considerăm — ne spunea dr. Cons
tantin Cobăleanu, locțiitor al secre
tarului comitetului de partid sanitar 
— că, orientîndu-ne eforturile în a- 
ceastă direcție, vom asigura îndepli
nirea indicațiilor partidului privind 
perfecționarea continuă a activității 
medico-samtare.

în realizarea obiectivului amintit, 
comitetul de partid se sprijină pe 
comisia sa pentru problemele muncii 
profesionale, precum și pe un activ 
larg alcătuit din cele mai competente 
cadre din rîndul unităților sani
tare de pe teritoriul municipiului. 
Astfel, de la bun început, îndeplini
rea sarcinilor nu a rămas doar pre
ocuparea unui mănunchi restrins de 
oameni, ci a fost repartizată judicios 
pe umerii unui colectiv num’eros de 
comuniști. Perseverent, trimestru de 
trimestru, comitetul de partfd a orga
nizat dezbateri, consfătuiri și „mese 
rotunde" in plenare lărgite cu activul 
și cu alți invitați, despre modalită
țile perfecționării muncii de ocro
tire a sănătății la nivelul municipiu
lui și ale pregătirii profesionale a 
cadrelor, despre sarcinile personalu
lui medical superior privind ridica
rea calității asistenței medicale și in
tensificarea cercetării științifice. Anul 
acesta, cursurile de ridicare a califi
cării cadrelor medii au fost organi
zate sub îndrumarea directă a birou
lui comitetului de partid sanitar, care 
a desemnat colective pentru elabora
rea unor tematici pe specialități și a 
urmărit atît desfășurarea cursurilor, 
cit și a colocviilor de sfirșit de an.

Firește, această preocupare s-a 
răsfrînt și asupra organizațiilor de 
bază, care s-au orientat și ele potri
vit specificului unității, cerințelor 
impuse de viață. în luna august, de 
exemplu, organizația de bază 
macii și-a propus ca, 
urmărirea modului 
populației în 
activitatea 
medii : cea de la Spitalul 
veneric urmărește, intre altele, îm
bunătățirea muncii de • cercetare 
științifică, iar organizația de bază de 
la Salvare, pornind de la o anumită 
situație de fapt, și-a axat preocupă
rile îndeosebi spre împrospătarea 
cunoștințelor cadrelor medii. „Fap
tul că. în cadrul orientării generale 
indicate de comitetul de partid, fie
care organizație de bază își elaborea
ză planul de activitate potrivit ce
rințelor concrete ale locului de mun
că respectiv — sublinia dr. Mihai 
Popovici, setul secției de oftalmolo
gie a Spitalului nr. 1 și secretarul 
organizației de bază a spitalului — a 
ajutat organizațiile de partid din sec
torul sanitar să intervină eficient în 
soluționarea celor mai acute proble
me ale muncii în spitale și dispen
sare.

încercînd să definim caracteristica 
activității Comitetului de partid sa
nitar al municipiului Brăila, ni se 
pare că se poate vorbi despre stră
dania pentru un stil de muncă cit 
mai eficient. Comisia profesio
nală (comisie care, ținînd seama de 
funcționarea în oraș a unei filiale a 
U.S.S.M., și-a adăugat și sarcina de 
îndrumare și control a activității 
acesteia) are un 
în pregătirea dezbaterilor pe 
profesionale înscrise în planul

mitetului de partid, 
stituie însă doar 
rile preocupărilor ___
du-și stilul de muncă imprimat de 
comitetul de partid, comisia pro
fesională (ca. de altfel, și comisiile 
pentru propagandă și cultură și or
ganizatorică) atrage, Ia rîndul său, 
numeroase colective de specialiști în 
studierea celor mai dificile și mai 
acute probleme ale asistenței medi
cale, privite prin prisma muncii de 
partid. în luna aprilie, de exemplu, 
un colectiv de medici a analizat pre
ocuparea birourilor organizațiilor de 
bază și a conducerilor administrative 
din două mari unități — Spitalul de 
copii și Spitalul de adulți nr. 1 —
pentru aplicarea prevederilor Direc
tivelor C.C. și a hotăririlor biroului 
județean de partid privind îmbună
tățirea asistențe) medicale și educa
rea personalului medico-sanitar, iar 
în mai, o analiză similară a avut 
loc la Spitalele nr. 2 și 3, cit și la 
maternitate. în cadrul acelorași preo
cupări, în analiza altui colectiv a

Aceasta con- 
una din latu- 
sale. însușin-

vîața de partid

Lozul
buclucaș

Maria Petrescu, gestionara a- 
genției Loto-Pronosport nr. 1 I 
din Adjud, aștepta într-una din I 
zilele trecute clienți care să-și I 
încerce norocul. Un copil (Du
mitru I. Grădincea din comuna 
Păunești), care venea dinspre 
iarmaroc, i-a cerut un loz de 
trei lei. L-a deschis și... s-a vă- I 
zut posesor al sumei de 5 000 lei. I 
Gestionara a luat lozul și i-a a- | 
chitat... 50 lei 1 Sesizat de cele 
întimplate, un lucrător de mili
ție a început să verifice Imediat 
lozurile ieșite cîștlgătoare. Nici 
unul nu era de 50 lei. în schimb, 
în coșul de hirtii, s-a găsit lozul 
de 5 000. Drept pentru care, a a 
doua zi, gestionara a trebuit să I 
dea agenția în primire. Acum își | 
așteaptă „cîștigul“ ce-1 va fi 
fixat la tribunal.

Bucuros
de oaspeți

De mai bine de 20 de ani, Va- 
sile Heisu, din comuna Răcă- 
ciuni (Bacău) strînge costume . 
naționale specifice localităților I 
de pe valea Șiretului. Colecția | 
sa cuprinde acum peste 150 de 
costume bărbătești și femeiești, 
precum și un mare număr de 
cusături, ștergare, lăicere și 
scoarțe tipice pentru prima ju- I 
mătate a secolului al XIX-lea. I 
Motiv pentru care, toți vilegia- I 
turiștii ce se perindă în fiecare 
an prin Răcăciuni doresc să fie 
și oaspeții săi. Și, de fiecare 
dată, el este bucuros de ei.

Rubricd redactata de >
Dumitru T1RCOB 
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de deservire a 
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dermato-

a
rol determinant 

teme 
co

— E spart acoperișul lo
cuinței 7 Trebuie schimbat 
parchetul, drese sobele sau 
Văruit interiorul 7 Ni
mic mai simplu : o rețea 
ramificată de unități ale 
cooperației meșteșugărești 
și ale consiliilor populare 
vă stau la dispoziție. Vo
lumul lor de activitate este 
impresionant : la nivelul a- 
cestui an, aproape o jumă
tate de miliard de lei. O 
parte din aceste unități își 
invită clientela prin re
clamă : în presă, prin pa
nouri. afișe etc.

Am dat curs și noi unei 
asemenea invitații. Ne-am 
transpus în situația cetă
țeanului care solicită o lu
crare pe cit de simplă, pe 
atît de frecventă : zugră
virea apartamentului. în 
unitățile cooperației, func
ționarii ridicau ochii mirați 
din dosare șl ne priveau 
de parcă le ceream să ne 
construiască o vilă cu pis
cină pe... Lună. „Nu avem 
capacitate, ne lipsesc ca
drele, nu avem..." -r veneau 
răspunsurile. La I.C.R.-uri, 
deși replicile sunau altfel, 
rezultatul era același : „îna
inte de luna noiembrie nu 
vă putem începe lucrarea" ; 
„Mai bine veniți luna vii
toare șl vă programăm 
pentru la... anul". Nici unii, 
nici alții nu erau supărați 
că pierd un client. Ba dim
potrivă.

De ce nu au putut an
gaja lucrarea 7 De ce au 
fost „fericiți" să scape de 
noi 7 Nu eram clienți „se
rioși" 1 Să fim mai ex- 
pliciți i client „serios" 
(pentru cei ce asigură 
deservirea) este acela care 
are o lucrare cu o valoare 
cit măi mare. La centru] 
din Piața llie Pintilie nr. 14. 
apartinînd cooperației meș
teșugărești din Capitală, am 
cercetat un portofoliu de 
comenzi. Toate lucrările 
în curs de execuție erau de 
zeci de mii de lei. A noas
tră. de cîteva sute, anăroa 
ca o furnică care solicită 
compania unor... masto
donți. La I.C.R.-Giulești.

intrat Policlinica teritorială, cu cabi
netele de specialitate, circumscrip
țiile din municipiu și dispensarele 
de Întreprindere. Fiecare din aceste 
analize s-a soldat cu evidențierea 
unor metode bune, ce merită gene
ralizate, cu semnalarea unor carențe 
și. ceea ce este, de asemenea, impor
tant, cu formularea a numeroase 
propuneri privind exercitarea con
trolului de partid în principalele 
sectoare de care depinde asistența 
medicală a populației.

Comitetul de partid sanitar a an
trenat și comisia organizatorică în e- 
fectuarea unor analize pe tema pre
gătirii și desfășurării ședințelor de
birou și adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază. S-a constatat, cu
acest prilej, că unele probleme —
munca profesională, activitatea orga
nizațiilor de masă — au fost analizate 
în unele organizații de mai multe ori, 
de fiecare dată constatindu-se însă 
aceleași lipsuri. Alteori,organizațiile 
de bază s-au orientat spre dez
baterea unor teme cu caracter strict 
administrativ (aprovizionare, asigu
rări sociale, concediile personalului), 
în loc să se îndrepte spre analiza 
politică a aspectelor majore ale acti
vității. Urmarea 7 Intensificarea con
trolului comitetului de nartid. atît a- 
supra elaborării planurilor, cit și a 
conținutului dezbaterilor in organi
zațiile de bază, creșterea exigenței 
față de membrii birourilor șl a ce
lorlalți comuniști in raport cu răs
punderile pe care le au. Pe aceeași 
linie, între 15 august și 10 septem
brie, biroul comitetului de partid, 
antrenînd comisia organizatorică, va 
studia felul în care acționează birou
rile organizațiilor de bază pentru în
deplinirea măsurilor stabilite în 
adunările generale de partid. Con
cluziile vor constitui baza referatu
lui ce va .fi prezentat in plenara din 
seDtembrle a comitetului de partid.

întocmire» unor planuri judicios o- 
rientate, la obiect, folosirea unor in
strumente eficiente (comisiile pe pro
bleme, colective de specialiști), con
trolul perseverent al îndeplinirii sar
cinilor — iată coordonatele principa
le pe care se înscrie activitatea Co-

din cele 2 300 de lu
crări contractate pe acest 
an, in valoare totală de 8 
milioane de lei. pină acum 
au fost realizate circa 600 
de lucrări (aproape 1/4 din 
numărul lor) cu o valoare 
ce depășește însă 2/3 din 
întreagă sumă. Deci cele 
mai mari.

Lucrările mărunte sînt 
„concurate" nu numai de 
lucrările de valoare mare so
licitate de populație, ci mai 
ales de comenzile proveni
te de la întreprinderi, Insti
tuții, cooperative, prin ex
celență caracterizate de un 
volum ridicat. Dovada : în 
cooperația meșteșugărească 
— a cărei rațiune de a exis
ta este însăși deservirea 
populației — ponderea pres
tațiilor in construcții pen
tru populație scade în pri
mul semestru al acestui 
an, cu aproape 7 la sută 
față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. în 
întreprinderile de construc
ții și reparații subordonate 
D.G.G.L. - C.P.M.B. s-au 
contractat pentru acest an, la 
sectorul de stat, lucrări în 
valoare totală de 92.5 mi
lioane lei. (media fiind de 
peste 30 000 lei per lucrare) 
față de planul de deservire 
care cuprinde pînă la a- 
ceastă dată 37 milioane Iei.

— La noi clienții vin cu 
solicitări diferite — ne ex
plică un reprezentant al 
I.C.R.-ului. Unii pentru un 
cal (o lucrare mare — n.n.), 
alții pentru un pui (o lu
crare mică — n.n.) și a- 
tunci, firește, ești intere
sat să vinzi mai intîi calul.

în aceste condiții, puii 
rămin de Izbeliște. O expli
cație similară ne-au dat-o 
și reprezentanții cooperației 
meșteșugărești. „Una e să 
repari un bloc sau să con
struiești o clădire și alta e 
să repari o ușă, să zugră
vești o cameră sau să în- 
locuiești o baie. Poți rea
liza indicatorii economici 
cu asemenea lucrări mă
runte 7“ Deci lucrarea cu 
volum mare, „calul", satis

Mario BABOIAN
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neîndoiel- 
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Un gruo de locuitori oi cartie
rului Nord din Ploiești
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seria 3 011/70, 
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mitetului de partid sanitar al munici
piului Brăila. Totuși, uneori membrii 
comitetului scapă»din vedere un ele
ment esențial : operativitatea. Aceas
ta a făcut ca unele neajunsuri de na
tură organizatorică și administrativă, 
cu efecte directe asupra accesibilită
ții bolnavilor la asistența mcdica'ă, 
identificate in cursul lunii mai de 
colectivul de analiză atît la Policli
nica teritorială, cit și 
Chișcani, să constituie 
dreptățită critică și în 
zentat în plenara din 
comitetului de partid.
mai fermă ar fi asigurat, 
nic, înlăturarea promptă a

S-a oglindit activitatea 
lui de partid sanitar in îmbunătăți
rea asistenței medicale a populației ? 
Fără îndoială că da — apreciază tov. 
Ion Diacomatu, secretar al Comite
tului municipal de partid Brăila. A- 

, cesta este, de altfel, principalul 
nostru etalon de apreciere. De aceea, 
considerăm că, îmbinind în conti
nuare. ca obiective principale strins 
legate între ele, preocupările vizînd 
ridicarea nivelului pregătirii .profesio
nale a personalului 
controlul modului 
gurată deservirea 
cum și cele privind întărirea vie
ții interne de partid — comi
tetul de partid sanitar este în 
măsură să se angajeze și mai per
severent în îndeplinirea îndatoririlor 
ce-j revin. Totodată, îndrumarea 
atentă și competentă a organizații
lor de bază, imprimarea unui spirit 
mai combativ, a unui climat de exi
gență partinică in activitatea aces
tora le va permite să-și exercite 
mai bine dreptul de control, care 
trebuie să se materializeze intr-un 
snrijln efectiv acordat conducerilor 
administrative ale unităților sanitare 
— in scopul rezolvării problemelor 
celor mai actuale ale asistenței me
dicale.

• RECLAMAȚII • SESIZĂRI
• RĂSPUNSURI

• De 3 ani de zile mă zbat să re
zolv o problemă legată de starea 
mea civilă. în certificatul de naștere 
și în buletinul de identitate sînt în
registrat cu numele de Virvarei, iar 
în celelalte acte este trecut Avar- 
varei. Din această cauză, atit eu cit 
și soția și fiul întîmpinăm o seamă 
de greutăți. în anul 1967 m-am a- 
dresat judecătoriei Fălțiceni pentru 
clarificarea situației. Intrucît era 
vorba de schimbarea numelui, ju
decătoria m-a îndrumat la comi
tetul executiv al consiliului popular 
și la organele de miliție. Am înde
plinit formalitățile cerute, am strîns 
toate actele necesare și le-am de
pus la consiliul popular, așteptind 
să primesc decizia de schimbare a 
numelui. în luna iulie a.c., însă, mi 
s-a comunicat că cererea mea de 
schimbare a numelui a fost respinsă 
pe motiv că ar fi vorba de o recti
ficare de nume. în consecință sînt 
trimis din nou la judecătorie, adică 
tot la organul căruia m-am adresat 
la început și care și-a spus o dată 
părerea. Eu nu pot să apreciez dacă 
este vorba de o rectificare sau de 
schimbarea numelui. Dar, pînă la 
urmă, trebuie să mi se rezolve în
tr-un fel această chestiune.

de un consult sau de o urgență, ce
tățenii — copii, femei gravide sau 
bătrîni — sînt nevoiți să parcurgă 
aproximativ 10 kilometri pină la 
Tătulești, la dispensar, pentru a 
primi îngrijiri medicale. Sătenii nu 
pot beneficia nici de o chemare te
lefonică, deoarece la agenția PTTR 
Măgura nu este post telefonic (.’ 
ar trebui să se instaleze unul), iar 
singurul telefon disponibil, de care 
ar putea uza la nevoie locui
torii satelor noastre, stă încuiat în 
brutăria C.A.P. Măgura ! Cînd se 
vor repartiza cadrele sanitare nece
sare și în satele noastre ?

Și cu asta, basta ! De ce s-a 
juns la astfel de situații, ce măsuri 
s-au luat pentru înlăturarea și pre
venirea lor nu se pomenește un 
cuvînt. Se motivează doar că re
parația n-a fost executată, deoarece 
petiționarul n-a depus decit o sin
gură cerere la sectorul I.G.L. (!) 

(și De cîte cereri ar fi fost nevoie, tova
rășe prim-vicepreședinte, pentru a 
se repara acoperișul respectiv 7 
Există o altă practică, în acest 
sens, în municipiul dv.. decît cea 
a operativității și a 
prompte ?

• în aceste zile de caniculă, în 
marele cartier Nord din Ploiești se 
pot vedea aproape în fiecare zi, di
mineața sau seara, zeci și chiar sute 
de persoane stînd la rînd, cu găle
țile în mîini, in dreptul cite unei 
guri de ană. Acepstă imagine, puțin 
pitorească, este determinată de fap
tul că apa ajunge rareori pînă la 
etajele suDerioare ale blocurilor sau 
lipsește cu desăvîrșire. Consiliul 
popular municipal, care a mai fost 
sesizat de situația creată, nu a luat 
nici pînă acum măsurile cuvenite. 
Este chiar imposibil să se găsească 
o soluție pentru ca și noi să avem 
apă în apartamente 7

• în orașul nostru sînt cîteva 
locuri mult căutate de cetățeni, 
mai ales m zilele toride — parcu
rile. în prezent, însă, aceste zone 
de agrement tradiționale sint lăsate 
parcă in părăsire. în „Grădina pu
blică" din centrul orașului, pe alei 
sînt gropi și gunoi, iar fîntîna arte
ziană a ruginit de cînd nu mai țîș- 
nește din ea nici un firicel de apă. 
în parcul din fața Gării de Est, din 
băncile care erau pînă anul trecut 
au rămas doar niște picioare de 
lemn ; iar in parcul „N. Bâlcescu" 
— cel mai mare din oraș — pomii 
cresc acum haotic (n-au fost ro
tunjiți de nu se știe cînd), nu există 
flori, nu există nimic care să ateste 
că pe aici au trecut gospodarii ora
șului. Cînd vor redeveni aceste 
parcuri cu adevărat zone de agre
ment ?

o în orașul nostru 
vînzare cărți poștale 
fățișind aspecte și peisaje din dife
rite localități ale țării. Surprinză
tor este faptul că unora dintre ele 
li se dau denumiri și explicații în 
totală contradicție cu imaginea pe 
care o reprezintă. De pildă,_ cartea 
poștală ilustrată cu 
cod 169/70, editată 
conține o autentică Imagine 
stațiunea de odihnă Soveja, situată 
în Vranceao cabană înconjurată 
de brazi. într-un peisaj montan. în 
schimb, pe verso scrie negru pe 
alb : „Supermagazinul „Copou" din 
municipiul Iași". Editura respectivă 
a avut cumva intenția să ne păcă
lească 7

e Din anul 1969, în satele Măgu
ra. Mircești, Momaiu. și Lunca din 
comuna Tătulești, județul Olt. nu 
mai lucrează nici un cadru medico- 
sanitar ! Indiferent dacă este vorba

• llie Gaspar din Uricanl — 
Petroșani a semnalat redacției că 
întreprinderea de gospodărie Ioca- 
tivă. sectorul Uricani, nu repară 
acoperișul imobilului în care el lo
cuiește, deși i-a adus la cunoștință 
acest, lucru de mai multe ori.

în răspunsul Comitetului execu
tiv al Consiliului popular munici
pal Petroșani, semnat de primul 
vicepreședinte, Traian Blaj, căruia 
redacția i-a trimis sesizarea, sa 
menționează : „într-adevăr, din 
cauza țiglelor sparte și a tablei de
teriorate de pe acoperiș, apa pro
venită de la ploi a pătruns prin ta
van în apartamentul petiționarului".

•
căra roșie" din Capitală are un sec
tor de tăbăcărie minerală. în ca
drul sectorului lucrează circa 200 
de muncitori, care folosesc o baie ■ 
cu 6 dușuri. Prin 1968 erau bune 
doar patru, iar acum, cînd și cînaL 
mai funcționează cite unul. în cu» 
rînd, după cum ni s-a spus, toate 
vor fi scoase din uz, iar noi, cei 
200 de salariați, care muncim într-o 
atmosferă îmbibată de praf și 
chimicale, nu vom mai avea unde să 
ne spălăm. Am sesizat această si
tuație conducerii întreprinderii, dar 
pînă în prezent nu s-a luat nici o 
măsură. De fiecare dată ni se spu
ne că nu sînt țevi, că lipsesc ro
binete etc. Credem că un duș rece 
le-ar face bine celor care nu se o- 
cupă de... repararea dușurilor.

Adrian BRAICAU
București
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face cerințele realizării in
dicatorilor economici. Ce 
fac însă cei mulți, care 
solicită doar „pui" 7

Nu dispunem de o statis
tică a comenzilor mici refu
zate. a numărului de lucrări 
solicitate de populație ce nu 
sînt onorate în prezent de 
rețeaua de deservire. La 
direcția de specialitate din 
CS.E.A.L. se estimează, cu 
toate rezervele de rigoare, 
că ele ar reprezenta 
15—20 la sută din volumul

a mai degradat trei aparta
mente. Este limpede că o 
intervenție banală la înce
put, făcută operativ, ar fi 
permis să se evite ca de
gradările să ia proporții. 
Exemple se pot da cu du
iumul. Cînd începe să picu
re prin acoperiș, omul gos
podar nu așteaptă să-i cadă 
tavanul în cap, cînd se des
prinde o placă de faianță 
el nu întîrzie pînă 1 se de
gradează toată baia. Dar ce 
să facă, dacă dorința lui nu

din urmă obligă la niște 
cheltuieli incomparabil mai 
mari pentru menținerea 
funcționalității fondului lo
cativ.

Realizarea lucrărilor mari 
în detrimentul dezvoltării 
serviciilor către populație 
are la bază un viciu de 
concepție. Peste tot ni s-a 
declarat că, datorită modu
lui de stabilire a planului 
și a principalilor indicatori 
economico-financiari uni
tățile sînt interesate, în

lucrare de 10—12 zile se în
tinde pe cite 2—3 luni) și 
deseori calitatea necores
punzătoare a execuției. Și 
cum să fie altfel dacă cei 
2 700 de muncitori ai I.C.R.- 
urilor din Capitală — ca 
să luăm doar un sin
gur exemplu — sînt che
mați să deservească conco
mitent cele 6 710 șantiere 
de reparații deschise. Deși 
asemenea aspecte au mai 
fost criticate în repetate 
rînduri, lucrurile se reme-

In 40 de zile se construiește un bloc.

De ce sînt necesari doi ani
(

pentru repararea unui acoperiș ?
total, ceea ce firește nu ne 
oferă nici un fel de indi
cație asupra numărului de 
cetățeni trimiși la plimba
re. Cert este că această re
țea nu răspunde decit în- 
tr-o mică măsură cerințe
lor multiple ale populației. 
Iată o tipică mostră de in
capacitate de a satisface o 
nevoie urgentă. Petre M. 
din str. Cosmonauților nr. 
81 s-a adresat într-una din 
zile centralei I.A.L.-Herăs- 
trău cu cererea de a i se 
repara o țeavă spartă în 
peretele băii. A fost sfătuit 
să stea liniștit ; doar e pro
gramat, iar peste... zece zile 
va veni instalatorul. Mai o- 
perativă decît I.A.L.-ul, apa

se sincronizează cu capaci
tatea și operativitatea uni
tăților de deservire? în ase
menea situație, cetățenii a- 
pelează la tot felul de „oca-x 
zionali", de obicei angajați 
ai unităților de deservire 
sau de construcție, care nu 
o dată lucrează în timpul 
programului și cu materia
lele sustrase de pe șan
tiere. Nu punem în discuție 
sistemul de realizare a re
parațiilor mari, capitale pe 
care le reclamă locuințele. 
Este vorba de puzderia de 
lucrări de împrospătare, de 
revizuire, de localizare a 
unor defecte, care, nefăcute 
la timp se cumulează, a- 
trag degradări și în cele

primul rind, în executarea 
lucrărilor de valoare ridi
cată. „Dacă de mîine am 
trece să executăm numai 
prestări mărunte pentru 
populație, aș pune lacăt la 
cooperativă — ne-a spus M. 
Trandafir, președintele coo
perativei „Constructorul". 
Nu aș putea să mă încadrez 
nici In indicatorii planifi
cați, iar meseriașii ar pleca 
spre șantierele de con
strucții."

Sectorul de reparație 
înregistrează și alte de
ficiențe : durata excesiv 
de mare de la începerea 
lucrării și pînă la termina
rea ei, datorată frecvente
lor întreruperi (în medie o

diază cu viteza melcului. 
De ce 7

— Avem un plan care 
prevede un anumit volum 
de lucrări, iar acoperirea 
cu materiale de construcție 
este asigurată doar într-o 
mică proporție, ce ajunge 
in unele cazuri la 20—30 la 
sută față de necesar — 
ne-a declarat S. Bunescu. 
director in UCECOM. (La 
întreprinderile din sec
torul de stat, situația este 
asemănătoare — n.n.). Pen
tru un sac de gips sau c 
lădiță de cuie ne căciulim 
la toți furnizorii posibili.

Din discuțiile purtate și 
cu alți reprezentanți ai sec
torului de deservire a re

ieșit că și metodologia de 
stabilire a necesarului este 
deficitară. La întreprin
derile de reparații, aceasta 
se fundamentează prin a- 
nalogie cu normativele șan
tierelor de construcții, la 
milionul-lei producție, fără 
a. se ține seama de spe
cificul activității in repa
rații.

Care este ponderea nece
sarului de materiale pen
tru deservirea populației 7 
La nivelul acestui ’ an — 
ne-a declarat ing. Adrian 
Alexandrescu, director ad
junct în C.S.E.A.L- — volu
mul materialelor necesare 
pentru aceste prestații re
prezintă doar 8 la sută față 
de totalul materialelor ce 
sînt folosite în construcția 
de locuințe (proprietate de 
stat și personală). Specia
liștii cu care am stat de 
vorbă sînt unanim de pă- 
.rere că introducerea u- 
nui nou sistem de repartiție- 
aprovizionare ar fi nu nu
mai indicată, dar și posibil 
de realizat ; metoda ac
tuală de aprovizionare 
„prin relații", la întîm- 
plare sau cu țîrîita, prin 
magazinele comerțului cu 
amănuntul s-ar înlocui ast
fel cu una firească și rit
mică.

Subscriind la necesitatea 
perfecționării sistemului de 
aprovizionare, trebuie să a- 
rătăm că cu aceeași acui
tate se pune și problema 
bunei gospodăriri a mate
rialelor de către cei care 
le folosesc. Dezordinea, ri
sipa. lipsa de control pe 
șantiere semnalate în repe
tate rînduri de presă sînt 
încă fenomene frecvente.

O altă cauză a modului 
defectuos in care se des
fășoară in prbzent activita
tea de prestații în con
strucții este și lipsa unor 
categorii de meseriași. Nu
mai în Capitală lipsesc vreo 
400 — in mod deosebit tini
chigii. zugravi, zidari. Ni se 
replică drept scuză că și 
șantierele de construcții- 
monta"j duc lipsă de munci
tori calificați. Problema nu

este nouă, coordonatele ei 
sint cunoscute, dar nu se 
întreprinde nimic. De ce 
nu se perfecționează siste
mul de recrutare a ucenici
lor 7 De ce se așteaptă re
zolvarea problemei cadrelor 
numai prin școlile profesio
nale ale altora 7 De ce nu 
se extinde ucenicia la lo
cul de muncă 7 Și în spe
cial de ce nu se acordă a- 
tenție policalificării mese
riașilor în lucrările de re
parații 7 Din păcate aseme
nea întrebări nu și-au găsit 
încă răspunsul in soluții și 
măsuri concrete.

Ce arată investigația 
noastră 7 Sectorul de pres
tații în construcții este de
parte de a răspunde la ni
velul cuvenit multiplelor 
cerințe actuale. De aceea 
apreciem ca necesară lua
rea unor astfel de măsuri, 
care să permită satisface
rea operativă și în bune 
condițiuni a tuturor cate
goriilor de solicitări din 
partea populației. Avem în 
vedere, în primul rînd, o 
organizare mai bună a re
țelei de deservire, un sis
tem de stabilire a indica
torilor economici prin care 
să se cointereseze unitățile 
în aceeași măsură pentru 
lucrări mari ca și pentru, 
cele mărunte, foarte solici
tate de populație. Acest o- 
biectiv s-ar putea atinge, 
fie prin specializarea uni
tăților, fie prin încadrarea 
diferențiată în tarife a lu
crărilor prin simplificarea 
modalităților de contrac
tare, urmărire și decontare 
a lor.

Sectorul reparațiilor este 
de ani de zile sursă de ne
mulțumire pentru masele 
largi de cetățeni și obiect 
de critică în presă. Cauzele 
deficiențelor sînt binecu
noscute. Este timpul ca 
factorii de răspundere să 
analizeze căile posibile de 
perfecționare a activității 
în acest domeniu și să ia 
măsurile ce se cuvin.

Al. PLAIESU 
Mihai IONESCU
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Județul Botoșani raportează

In ziarul nostru de ieri a fost 
publicat articolul „Actualitatea 
stringentă a unor probleme mai 
vechi". In legătură 
înfățișată în articol 
Ies, cu măsurile ce 
plicate sau urmează 
treprinse pentru ca 
complex al activității 
Constanța să funcționeze 
bine, am primit următorul răs
puns din partea ministrului 
transport urilor.

cu situația 
și, mai a- 
au fost a- 
să fie în- 
angrenajul 

portului 
mai

I

îndeplinirea planului cincinal 
la producția globală industrială

Telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

In numele comuniștilor, al tuturor muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din industria județului nostru, 
Comitetul județean Botoșani al P.C.R., cu profundă 
satisfacție, raportează conducerii partidului, dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, acum, în 
preajma celei de-a 26-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, îndeplinirea integrală a 
prevederilor planului cincinal la producția globală in
dustrială și beneficii, la data de 15 august a.c. Tot
odată, raportăm că sarcinile de plan pe acest an se rea
lizează cu succes, înfăptuindu-se pînă acum peste 70 
la sută din angajamentul anual la producția marfă și 
integral cel de beneficii,

însuflețite și mobilizate de istoricele hotăriri ale 
celui de al X-lea congres, de prețioasele indicații date 
de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru în ju
dețul nostru, colectivele de muncă, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, iși amplifică in continuare efor
turile pentru a obține pină la sfirșitul acestui an o 
producție globală suplimentară de 510 milioane lei. 
Pină la sfirșitul anului se vor produce în plus 16 mi; 
lioane mp țesături bumbac, 3 100 tone fire, confecții in 
valoare de peste 230 milioane lei, 32 700 tone zahăr, 
1S00 tone unt, 24 milioane bucăți cărămizi și 
produse.

înscriindu-ne pe coordonatele efortului general 
sporire a eficienței economice a întregii activități

alte

producție, vom obține pînă la finele anului un bene
ficiu suplimentar, față de sarcinile cincinalului, de 75 
milioane lei, adică cu peste 20 la sută mai mult.

Ne exprimăm cu acest prilej profunda recunoștință 
pentru grija deosebită manifestată de către conducerea 
de partid și de stat, de dumneavoastră personal, pen
tru dezvoltarea soeial-economică în viitorii ani a ju
dețului nostru, unde urmează a se construi importan
te obiective economice și social-cuiturale. Cu o deose
bită satisfacție și mulțumire au primit oamenii mun
cii din județul nostru vestea construirii unei fabrici 
de piese dO schimb pentru industria ușoară, -obiectiv 
peste prevederile actualului cincinal și ale cărui lu
crări încep în aceste zile.

Asigurăm conducerea partidului că toți oamenii 
muncii din județul nostru, strîns uniți în jurul parti
dului, vor depune toate eforturile, vor munci cu mul
tă dăruire și pasiune pentru punerea în valoare a tu
turor rezervelor de care dispune economia județului. 
Vom găsi permanent noi posibilități de îmbunătățire 
a sarcinilor viitorului cincinal, aducindu-ne o contri
buție tot mai mare la măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, exprimin- 
du-ne în acest fel adeziunea deplină și unanimă față de 
politica înțeleaptă și profund umană a partidului nos
tru.

de
de
COMITETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.

Problema
pieselor de schimb

Statisticile consemnează numeroase 
stagnări ale utilajelor. Unde anume ? 
La Uzinele textile din Arad, la 
unele filaturi și țesătorii din ca
drul combinatelor de industrie ușoa
ră, la fabricile de încălțăminte „Pro
gresul11 și „Pionierul" din Capitală. 
Cantitatea de piese de schimb care 
ajunge in întreprinderile indus
triei ușoare nu satisface integral 
cerințele acestor unități. întrucit cea 
mai mare parte a acestora se produ
ce în întreprinderile și secțiile de spe
cialitate din subordinea Ministerului 
Industriei Ușoare (piesele de schimb 
pentru industria ușoară executate de 
întreprinderi aparținînd de Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini dețin o pondere 
necesar și, de regulă, 
bleme cu procurarea 
frăm cauzele care au 
si tuație.

Potrivit indicațiilor 
terul Industriei Ușoare, prin direcția 
mecano-energetică, piesele de schimb 
necesare unității „Dacia" trebuiau fa
bricate, în acest an, de „Nicovala" 
din Sighișoara, aparținînd de Ceștra- 
la industrială de articole casnice și 
piese de schimb a aceluiași minister. 
Inițial, fabrica sighișoreană a anunțat 
întreprinderea din București că este 
de acord cu executarea pieselor, ca 
apoi, la contractarea producției, da
torită lipsei de capacitate, din 300 de 
poziții să contracteze numai 17. O si
tuație asemănătoare am depistat și în 
relațiile întreprinderii „Dacia" cu u- 
nitatea „Fartec" din Brașov. Este vor
ba de piese de schimb ce trebuiau a- 
duse din import care, potrivit acelo
rași indicații ale Ministerului Indus
triei Ușoare, urmau să fie asimilate 
în fabricație de întreprinderea brașo
veană. Din 85 tipodimensiuni, aceasta 
însă nu a contractat decît 22. Oare în 
cadrul industriei ușoare nu există un 
sistem judicios de contractare a pie
selor de schimb, pe baza unor obli
gații și răspunderi precise ? Minis
terul, respectiv direcția mecano-ener
getică, precizează acele fabrici care 
să execute piesele de schimb. Dar a- 
cestea — avînd și sarcini exprese de 
asimilare în fabricație a utilajelor 
textile, din care cauză situează pro- 

' ducția de piese de schimb pe un plan 
secundar — contractează comenzile 
beneficiarilor după bunul lor plac. 
Beneficiarii să se descurce cum or 
ști, cu tratative și rugăminți !

Crearea unor puterniee ateliere 
producătoare de piese de schimb, in 

/ întreprinderile care au nevoie de a- 
ceste repere, constituie soluția de 
bază a eliminării unor asemenea ne
ajunsuri. Ea a și început să prindă 
viață. Dar pînă cînd aceste ateliere 
vor satisface integral cerințele de 
piese de schimb ale beneficiarilor va 
trece timp.

Fapt este că multe din cazurile în 
care în întreprinderile de industrie 
ușoară au lipsit piesele de schimb pu
teau fi evitate. Cum, în ce fel ? Mai . 
întîi, dacă Centrala industrială de 
articole casnice și piese de schimb — 
sesizată de către combinatele de in
dustrie ușoară asupra neînțelegerilor 
ivite în acest sens cu producătorii — 
ar îi intervenit prompt și ar fi înlă
turat deficiențele, potrivit posi
bilităților. Bunăoară, în acest an, la 
Uzinele textile din Arad, la circa 
1 000 de războaie automate a fost și 
este nevoie să fie înlocuite arcurile 
duble pentru suveici. Normal era ca 
aceste arcuri să fie executate la 
I.U.I.U. Tg. Mureș. Nu s-au executat, 
în ciuda unor dosare doldora de co
respondență purtată între U.T.-Arad 
și unitatea din Tg. Mureș, între U.T.- 
Arad și centrală, între U.T.-Arad și

direcția mecano-energetică (în aceste 
ultime două situații, numai intr-un 
singur sens, pornind de la unitatea 
arădeană). Datorită lipsei arcurilor, 
productivitatea acestor războaie de ■ 
țesut a scăzut cu 900*bătăi pe oră.

— Sintem în măsură să livram în 
curind arcurile, ne-a spus tov. ingi
ner Gheorghe Dobrin, șeful servi
ciului de urmărirea producției, uti
laje și piese de schimb din centrala 
amintită.

De ce atît 
treprinderea 
pe drumuri, 
respective ?

de tirziu ? Și de ce în- 
din Arad a fost pusă 
în căutarea arcurilor 

Căci iată cum centrala .

mai mică djn 
nu se pun pro- 
lor), să desci- 

generat o atare

date de Minis-

ÎN INDUSTRIA
UȘOARA

amintită a găsit de cuviință să „spri
jine" unitatea arădeană. Cităm din- 
tr-o notă : „...Vă rugăm să tratați re
zolvarea problemei direct între dv. 
și furnizor, și numai in cazul cînd 
nu găsiți ințelegerea acestuia, ceea 
ce nu se întîmplă in situația de față 
(de parcă nu ar fi stat ca mărturie 
a neînțelegerii vraful de corespon
dență — n.n.), să solicitați sprijinul 
nostru..." semnată de ing. Gheorghe 
Vlăduț, șeful serviciului coordonare 
piese de schimb din centrală.

Nu este mai puțin adevărat că, 
uneori, nici beneficiarii pieselor de 
schimb nu depun, din timp, sau, mai 
bine zis, în termenul legal, cererile 
privind necesarul lor la întreprinde
rile producătoare. Iată un asemenea 
exemplu. întreprinderea „Dacia" a 
depus la „Metalul Roșu" comenzile 
sale pentru acest an cu circa 7 luni 
întîrziere față de termenul legal. 
Unitatea clujeană a refuzat contrac
tarea a circa 40 la sută din comenzi.

— Dacă comenzile ar fi fost cunos
cute în termenul legal — ne-a spus 
tov. Iosif Papp, director adjunct al 
întreprinderii „Metalul Roșu" — con
tractul s-ar fi încheiat pentru tot 
necesarul.

Din păcate, nici acuin unele uni
tăți beneficiare de piese de schimb 
nu înțeleg să-și revizuiască meto
dele de contractare. Ca atare, va fi 
imposibil ca întreprinderea „Metalul 
Roșu" din Cluj să livreze ceea ce i se 
va cere in 1971, în condițiile în caro 
pînă la 1 august a.c. avea acoperit 
cu comenzi mai puțin de 40 la sută 
din planul pieselor de schimb. Rc- 
stanțierii sînt din nou întreprinderea 
„Dacia", sau mai bine zis Combina
tul de bumbac nr. 1 din București, 
ca si combinatele textile din Pitești 
și Arad.

In procesul achiziționării unor pie
se de schimb se semnalează și mici 
neglijențe, „scăpări din vedere" care 
costă scump pe beneficiari. De pil
dă, în 7 luni din acest an, la între
prinderea „Dacia" nu s-au finisat 
circa 30 000 ml țesătură pentru ex
port, deoarece 
au funcționat 
du-le bateriile 
Este, vorba de 
și care a fost 
unității „Metalul Roșu", la 4 august 
1969, aceasta urmînd s-o asimileze in 
producția sa. Dar nici pînă în pre
zent între cele două întreprinderi de 
industrie ușoară nu s-a perfectat 
contractul.

Nu se poate produce această bate
rie 7 — l-am întrebat pe tovarășul Mi-

hai Erdey, tehnician în serviciul plan 
la unitatea clujeană, cel care — zeci 
de zile — a „liniștit" telefonic pe to
varășii de la „Dacia", spunîndu-le : 
„Astăzi pleacă la București contrac
tul spre semnare11...

— Se poate, dar pentru aceasta este 
necesar să vină la noi un delegat de 
la întreprinderea bucureșteanâ care 
să decidă care dintre tipurile de ba
terii produse aici ar corespunde con
dițiilor de montaj.
. — De ce nu ați comunicat acest lu
cru celor de la „Dacia11 ?

Tov. Erdey ne-a răspuns scurt : 
„O scăpare din vedere1.1. Din două 
una :'ori noi am fost induși în eroa
re de tov. Erdey, ori conștiinciozita
tea în muncă a tehnicianului de la 
serviciul plan se află sub orice cri
tică. Ce părere are conducerea în
treprinderii clujene în acest caz ?

Spuneam că, în ultimul timp, s-a 
hotărît înființarea în cadrul între
prinderilor de industrie ușoară a unor 
ateliere proprii, producătoare de pie
se' de 'schimb, bine dotate, in stare să 
asimileze în producția lor și piese de 
schimb care se importă. Atît la Com
binatul textil din Arad, cît și la cel 
de bumbac din București, însă, mă
surile sint mult mai aproape de sta
diul hîrtiei, decît de cel al punerii în 
aplicare. La Arad, bunăoară, în res
pectivul atelier nu s-a asimilat în a- 
cest an nici o piesă de import ; tot 
aici se produc cu greutate chiar pie
sele aflate în fabricația curentă a u- 
nităților indigene de specialitate. Este 
necesar ca direcția de resort din Mi
nisterul Industriei Ușoare să treacă 
mai rapid de la vorbă la faptă,* să 
se preocupe mai îndeaproape de îm
bunătățirea activității acestor atelie
re. La fel de necesar este ca neajun
surile care stăruie în organizarea pro
ducției și în aprovizionarea cu pie
se de schimb să fie cît mai grabnic 
eliminate.

Dan POPESCU

Portul Constanța, prin care se de
rulează în prezent aproape 70 la sută 
din volumul de comerț, exterior (im
port-export) ce se efectuează pe căile 
maritime, constituie unul din obiec
tivele principale care stau în atenția 
ministerului, atît în ceea ce privește 
organizarea activității, cît și dotarea 
și dezvoltarea lui. 
Anul trecut s-au 
preconizat o serie 
de măsuri menite 
să îmbunătățească 
activitatea portu
lui Constanța. U- 
nele din aceste 
măsuri au fost 
realizate în cursul 
anului 1969 și în 
primul semestru 
al acestui an, iar 
altele se vor a- 
plica pe măsura 
creării condițiilor 
necesare, 
în 1969, în 
H.C.M. nr. 
activitatea 
navlosife, 
turare, aprovizio
nare, prestare de 
servicii și activi
tatea de expediție 
maritimă și flu
vială a mărfurilor 
prin porturile ro
mânești a trecut 
de la Ministerul 
Comerțului Exte
rior la Ministe
rul Transporturi
lor. Această mă
sură a avut drept 
scop principal 
concentrarea în- 
tr-o singură uni
tate a tuturor fac
torilor care con
cură . la activita
tea transporturi
lor pe apă, cre- 
îndu-se condiții 
ca forța de 
muncă, utilajele 
și instalațiile portuare, spațiile de 
depozitare să fie mai bine folosite. 
Rezultatele, după cum s-a putut con
stata, au fost bune. S-a întărit • răs
punderea, a crescut operativitatea în 
derularea traficului portuar, elimi- 
nîndu-se o serie de formalități și sim- 
plificîndu-se circuitul documentelor. 
S-a îmbunătățit calitatea prestațiilor.

Pe parcurs a apărut necesitatea de 
a se lua în continuare măsuri de îm
bunătățire a organizării activității în 
portul, Constanța. Existența unei sin
gure secții de manipulări mărfuri in 
port nu mai corespundea condițiilpr 
actuale de derulare a traficului. S-au 
luat măsuri de înființare, în lobul 
unei singure secții, a trei secții de 
exploatare portuară. specializate. 
Considerăm însă oportun ca în, con
tinuare să se creeze condiții pentru 
ca începînd din anul 1971, aceste sec
ții să-și desfășoare, activitatea pe 
bază unui plan de producție propriu, 
să devină unități de sine stătătoare, 
organizate pe principiul gestiunii e- 
conomice proprii. Se va pune astfel 
capăt tutelării acestor secții de către 
diferitele servicii ale Direcției de na
vigație maritimă-

De asemenea, este necesar să 
se finalizeze o măsură preconizată 
mai de mult — și anume specializa
rea danelor portuare păntru traficul 
de mărfuri pe categorii. Această mă
sură n-a putut fi finalizată pînă 
acum din lipsă de dane și de Spații 
de depozitare. în prezent se execută 
intr-un ritm susținut lucrările de ex
tindere a portului Constanța. Pe mă
sura intrării în funcțiune a noilor 
capacități, se va trece la specializa
rea danelor. Menționăm că un sector 
specializat pentru traficul de mărfuri 
de masă (minereu, cocs, cărbuni), do
tat cu utilaje de mare productivitate, 
se află deja în funcțiune.

O preocupare de prim ordin o con
stituie și rezolvarea problemelor le
gate de corelarea tuturor activități
lor și factorilor care au relații cu 
portul. Așa cum releva și articolul 
publicat, o gamă de relații cu între
prinderile de comerț exterior, cu 
producătorii interni de mărfuri des- 

beneficiarii 
mărfurilor de import, reclamă încă 
o laborioasă și complexă 
pentru a putea pune ordine 
șită în acest domeniu.

Pe baza studiului cadru, 
îmbunătățirea activității în 
Constanța, se desfășoară o 
continuă și permanentă de înlăturare 
a unor deficiențe. Nu putem spune 
că pînă acum s-au găsit soluții pen-

tru toate aceste deficiențe. Sînt Încă 
mari greutăți, datorită faptului că 
s-a mers de mult timp pe linia trans
formării portului — ca și a vagoane
lor de cale ferată — in depozite pen
tru producători. Ne preocupăm să 
stabilim concret și cu caracter de 
obligativitate ce mărfuri pot staționa 
în port și cît timp. Nu este economic 
din nici un punct de vedere ca în
tr-un port — in care fiecare mp de 
suprafață costă de 3—4 ori mai mult 
decît în orice altă .situație — să se 
facă sortări de mărfuri, reambalări 
și împachetări de loturi pentru ex
pedierea lor la sute de consumatori 
interni. Pentru aceste operații se pot 
găsi spații în afara portului.

Sub același aspect ^privim 
ciplina oe' trebuie întronată 
vința termenelor de aducere 
furilor în port și încărcării

și dis- 
în pri- 
a mar
tor pe

capacitățile actuale nu pot tace față 
creșterii traficului. O atare situație 
a creat perturbații in derularea nor
mală a traficului portuar, ceea ce a 
dus la aglomerarea portului cu nave 
și vagoane, Aglomerarea este deter
minată. totodată, de neritmicitatea 
livrărilor de mărfuri la export și a 
importurilor. Există mari variații de 
la decadă la decadă și de la lună la 
lună, tendința fiind de a trimite măr
furile spre port, în marea majori
tate, in ultima decadă a unei luni șl 
în Ultima lună a trimestrului. Din 
această cauză se blochează spațiile 
de depozitare șl un-mare număr de 
vagoane se transformă în depozite 
pe roți. La înregistrarea de contra
stalii a contribuit și lipsa anumitor 
spații de depozitare la unii dintre 
beneficiarii mărfurilor.

MECANISMUL
Astfel, 

baza 
1 701, 

de 
agen-

tinate exportului, cu

ramele de apretat nu 
cum trebuie, linsin- 
de încălzire de schimb, 
o piesă ce se importa 
comandată de „Dacia"

pot 
mai

Im-

PORTULUI CONSTANTA
POATE FUNCȚIONA

4 MAI BINE
precizează ing. Ștefan Pavel, ministrul transporturilor, răspunzind 

la articolul din „Scinteia" de ieri

nave- Sînt în curs de definitivare 
convențiile de lucru între port și în
treprinderile de comerț exterior, 
care, de fapt, sînt factorii principali 
ce pot și trebuie să contribuie la îm
bunătățirea activității portuare. La 
definitivarea acestor convenții mai 
întîmpinăm încă greutăți. Va trebui 
să depunem, în continuare, o deose
bită stăruință pentru finalizarea a- 
cestei acțiuni, care are drept scop 
să pună ordine în modul de expe
diere a mărfurilor spre port, de an- 

■ gaj-We'a navelor și de stabilire a res- 
.. ponsșbiljtățji fiecărui factor care 

participa la activitatea .portuară.
Mai sînt încă dificultăți in ceea ce 

privește mina de lucru — întrucit 
recrutarea ei se face din afara zonei 
Constanța. Peste 70 la sută din mun
citorii portuari din Constanța sînt 
flotanți, aduși temporar din diverse 
părți ale țării. Intre măsurile pe care 
le-am prevăzut pe linia îmbunătățirii 
activității portuare figurează și cea 
privind permanentizarea unui număr 
cît mai mare de docheri în Constan
ța, prin asigurarea unor condiții co
respunzătoare și avantajoase. în a- 
celași scop, se urmărește consecvent 
și cu sprijinul organelor locale o 
mai judicioasă folosire a forței de 
muncă — de toate categoriile — asi- 
gurînd astfel o organizare suplă și 
simplificată, potrivit indicațiilor date 
de conducerea partidului. Urmărind 
zi de zi și intervenind mereu pentru 
remedierea deficiențelor ce apar, fi
nalizarea măsurilor avute în vedere 
va deveni o realitate așa 
altfel, se și conturează în

Contrastaliile înregistrate 
cum sînt foarte ridicate, 
creează serioase motive de 
rare. Ele au fost generate
ționarea navelor în radă, din lipsă de 
dane pentru acostare, neritmicitatea 
derulării traficului — import-export, 
lipsa de spații de depozitare la bene
ficiari și in port, lipsă de marfă, ne- 
corelarea sosirii navelor cu terme
nul de livrare a mărfurilor vîndute, 
cu obligația cumpărătorului de a asi
gura transportul, condițiile de vîn- 
zare a mărfurilor și deficiențe orga
nizatorice în activitatea portului.

Menționăm că în ultimii ani s-au 
făcut eforturi mari pentru dotarea 
portului cu utilaje și instalații, pen
tru mecanizarea operațiunilor de în- 
cărcare-descăr-care. Cu toate acestea,

cum, de 
prezent, 
pînă a- 
ceea ce 
îngrijo- 

de : sta-

tratare, 
desăvîr-

privind 
portul 

acțiune

Anumite contrastalii s-au înregis
trat și din cauza unor deficiențe de 
ordin organizatoric, atît în activita
tea portului cit și a diferitelor între
prinderi de comerț exterior. Astfel, 
în port, așa după cum se precizează 
și in articolul apărut, mărfurile nu 
întotdeauna sînt depozitate corespun
zător, fapt ce împiedică identificarea 
lor operativă ; de asemenea, multe 
mărfuri sint expediate spre port fără 
documentele necesare, întreprinderi
le de comerț exterior nu dau speci
ficațiile de încărcare la timp sau nu 
anunță sosirea navelor pentru măr
furile vîndute cu obligația cumpără
torului de . a efectua transportul, în- 
registrîndu-se cazuri frecvente • cînd 
navele sosesc în port fără ca marfa 
să fie pregătită. Deși există regle
mentări care stabilesc timpul de sta
ționare a navelor în port după termi
narea operațiunilor, au fost cazuri 
cînd acestea au depășit timpul 
staționare, ocupind danele la 
așteaptă să acosteze alte nave.

Ministerul Transporturilor 
preocupat în permanență de 
cerea contrastaliilor în portul 
stanța. S-au luat măsuri de dotare 
suplimentară a portului cu macarale, 
s-a urgentat execuția lucrărilor de 
extindere a portului, s-au aplicat de 
la 1 iulie a.c. noi norme de încărcare- 
descărcare, s-a asigurat numărul ne
cesar de docheri. Pentru desconges
tionarea portului Constanța s-a diri
jat un număr sporit de nave spre 
porturile Galați și Brăila. Socotim, 
însă, că pentru reducerea la maxi
mum a contrastaliilor, în afară de 
măsurile ce trebuie luate de Minis
terul Transporturilor pe linia îmbu
nătățirii activității în port prin spe
cializarea danelor, asigurarea mij
loacelor și a forței de muncă, este 
necesar ca celelalte ministere cu sar
cini de export și beneficiare de im
porturi să asigure producerea măr
furilor șl livrarea lor ritmică pe tri
mestre, luni și decade, în vederea 
evitării „vîrfurilor" de trafic, corelat 
cu capacitatea de trafic și de depo
zitare ale portului. Ele mai au în
datorirea să ia măsuri de extindere 
a spațiilor proprii, de depozitare la 
uzinele producătoare sau în orașul 
Constanța, în vederea asigurării unui 
stoc de marfă tampon, precum și în 
vederea depozitării, sortării, recep- 
ționării și expedierii în interiorul 
țării a mărfurilor care vin din im
port. Sint convins că prin eforturile 
comune ale tuturor factorilor care 
concură la derularea traficului prin 
portul Constanța oontrastaliile pot fi 
substanțial reduse.

de 
care

s-a 
redu- 
Con-

Marea majoritatea a măsurilor ce 
trebuie luate pentru îmbunătățirea 
activității portului sînt de competen
ța organelor portuare și pot fi înfăp
tuite cu succes de către acestea, cu 
condiția ca să existe din partea lor 
preocupare și perseverență în reali
zarea pină la capăt a acestor măsuri. 
Organele portuare pot organiza, cu 
propriile forțe, depozitarea corespun
zătoare a mărfurilor, asigurarea 
funcționării utilajelor, pregătirea 
personalului, secțiile de producție și 
realizarea normelor de încărcare- 
descărcare. De 'asemenea, în colabo
rare cu celelalte întreprinderi se 
elimina o serie de deficiențe ce 
există încă în acest domeniu.

Din partea ministerului se
pune, însă, un control mai riguros 
în urmărirea realizării măsurilor pre

conizate, a efi
cienței acestora și 
pentru acordarea 
sprijinului nece
sar, acolo unde 
posibilitățile or
ganelor portuare 
sînt depășite. Pre
conizăm, în oon- 
tinuare, aplicarea 
următoarelor mă
suri : urgentarea 
operării navelor 
maritime, prin 
mecanizarea ope
rațiunilor de în- 
cărcare-descărca- 
re, îmbunătățirea 
proceselor tehno
logice, asigurarea 
în permanență a 
muncitorilor și u- 
tilajelor necesare 
și folosirea inte
grală a timpului 
de lucru ; pe mă
sura dării în ex
ploatare a noilor 
capacități în por
tul extins, se vor 
specializa — pe 
relații și mărfuri 
— danele din 

vechi ; 
descon- 

por- 
Constanța, 

mai multe

portul 
pentru 
gestionarea 
tului 
tot 
nave vor fi diri
jate să opereze 
în porturile Ga
lați și Brăila ; se 
vor opera cu 
prioritate navele 
de linie, pentru 

care întreprinderile furnizoare vor 
aduce mărfurile corelat cu sosirea na
velor.

în scopul evitării imobilizării va
goanelor și a navelor, Ministerul 
Transporturilor, împreună cu Minis
terul Comerțului Exterior, Ministerul 
Industriei Metalurgice, Ministerul In
dustriei Chimice, Ministerul Indus
triei Miniere și Geologiei, Ministerul 
Industriei Lemnului, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, Ministerul 
Industriei Materialelor de Construc
ții, Ministerul Construcțiilor Indus
triale, cu alte organe centrale inte
resate și întreprinderile cu sarcini 
de comerț exterior vor îmbunătăți 
sistemul de colaborare și informare, 
prin înființarea unui dispecerat co
mun, care va funcționa în cadrul Mi
nisterului Transporturilor. Acest dis
pecerat va coordona, pe baza unui 
regulament de funcționare, întocmit 
de Ministerul Transporturilor — în 
colaborare cu celelalte ministere și 
organe centrale — încărcările de va
goane pe rețea cu descărcările în por
turi, marile combinate și întreprin
deri, asigurarea vagoanelor goale 
pentru navele sosite la descărcare, 
precum și a mărfurilor necesare pen
tru nave și în depozite. Se vor ex
tinde brigăzile complexe la încărca
rea și descărcarea mărfurilor, în ve
derea introducerii acordului global la 
aceste operațiuni.

Măsurile enumerate nu sînt limita
tive ; pe parcurs vor fi luate altele. 
Ceea ce se cuvine precizat este că 
unele din măsurile preconizate pot 
fi aplicate imediat, cu rezultate ce 
pot fi apreciate într-un termen scurt 
de la realizare. Alte măsuri necesită 
o pregătire prealabilă și un termen 
mai lung de aplicare. In -Unele sec
toare ale portului se pot obține re
zultate într-un termen mai scurt, în 
alte sectoare, pentru a obține un re
viriment în funcționare, sînt nece
sare executarea unor lucrări 
tante și intrarea în funcțiune 
noi obiective.

In concluzie, apreciem că 
„Scinteia" ne dă — prin articolele 
publicate — un- ajutor prețios în ac
tivitatea noastră și, deci, oricînd, mal 
devreme sau mai tîrziu, prezența 
presei în mijlocul activității este 
binevenită și constituie un real spri
jin în munca noastră.

impor- 
a unor

ztarul

Al 30-lea tip de tractor

produs de uzina

Inn-«nu uin scqiiie Uz.nei de sirmd și produse din sumă din
i oto ; M. Audreescu

net 
_________ trac

torului S-1300. îmbu
nătățirile esențiale se

brasoveană
5

BRAȘOV (corespon
dentul „Scînteli", N. 
Mocanii). Constructorii 
de tractoare din Bra
șov au repurtat, în a- 
ceste zile premergă
toare aniversării eli
berării patriei noastre, 
un nou și remarcabil 
succes : de pe ' 
de montaj a 
ției „tractor greu' 
ieșit primul 
S-1500, de 150 
Noul tractor — al 
lea tip produs de 
zina brașoveană 
esțe o variantă 
îmbunătățită a

banda 
sec- 

a 
tractor 

CP. 
30- 
u-

referă la mărirea pu
terii motorului, la 
sistemul de rulare, la 
suspensie și la aspec
tul exterior, avînd o 
linie elegantă, moder
nă. Greutatea specifi
că Ia sol a noului 
tractor este mult mai 
mică, iar aderența mai 
bună. Modificările 
duse sistemului 
suspensie și

strucții. Pînă la sfîr- 
șitul anului, construc
torii de tractoare bra
șoveni vor livra eco
nomiei naționale un 
număr de 300 tractoare 
S-1500. Ei își vor o- 
nora, totodată, și an
gajamentul luat de a 
livra pînă la 23 Au
gust primele 35 trac
toare S-1500. Anul vii
tor, tractorul
va fi echipat cu 
nou motor de 150 
cu injecție directă 
pornire electrică)

a- 
de 

întregii 
zone de deservire îm
bunătățesc condițiile 
de lucru ale tractoris
tului. Tractorul S-1500 
este destinat, in spe- cu caracteristici 
cial, lucrărilor grele nico-economice 
pe șantierele de con- rioare.

S-1500 
un 
CP 
(cu 

Și 
teh-

*

I
I
I
I

supe-
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CE SE INTÎMPLĂ CU INVENȚIA
A

Sărbătoarea

NR. 44577 DISTINS de pe muntele Ceahlău
locuitori 

versantele 
Si mol-
Carpați-

CU MEDALIA DE AUR ?
Un răspuns solicitat Ministerului Industriei Construcțiilor * 

de Mașini de propriile unități productive și de opinia publică
1

Cadre din laboratoare de cercetări 
ți secții de producție ale unor între
prinderi bucureștene ne-au confirmat 
recent că, în momentul apariției unei 
anume cerințe concrete, se întimplă 
încă frecvent să nu se dispună de 
soluția tehnico-științifică necesară. 
Indiferent de cauzele care generează 
asemenea decalaje și intîrzieri, ceea 
ce se pierde in astfel de situații este 
„timpul optim de rezolvare a solici
tării" respective, deci, implicit, „tim
pul optim de valorificare a soluției" 
științifice sau tehnice vizate. Adică, 
acea perioadă de vîrf cînd solicitarea 
atinge cote maxime de stringență și 
amploare. De aici, necesitatea impe
rioasă de a exploata operativ, cu ma
ximum de randament, cazurile ferici
te — dar, din păcate, încă rare — 
cînd cerința și mijlocul ei de rezol
vare coexistă, prin intensificarea lu
crărilor de experimentare și asimi
lare industrială a soluției, pentru ex
tinderea cît mai grabnică a aplica
țiilor ei în practică.

Directorul Oficiului de stat pentru 
Invenții și mărci, ing. Lucian Mari- 
nete, ne relatează un asemenea caz 
fericit, oferindu-ne spre examinare 
Brevetul de invenție nr. 44 577 : „Pro
cedeu și mașină pentru ascuțirea bur- 
ghlelop elicoidale". Fiind vorba des
pre o soluție căutată asiduu, pretu
tindeni în lume, brevetul a fost dis
tins la recentul „Salon internațional 
de invenții de la Viena — 1970“ cu 
Marea medalie de aur cu mențiune 
specială, alături de alte cinci pro
duse de prestigiu ale inteligenței teh- 
nico-științifice autohtone. Dar, deo
camdată, să privim această invenție 
din perspectiva propriilor nevoi...

La uzina „Timpuri noi" din Capi
tală — una dintre întreprinderile con
structoare de mușini ce dispun de 
puternice secții de prelucrări mecani
ce — tovarășul Gheorghe Ionescu, di
rectorul general, ne vorbește despre 
avantajul pe care l-ar aduce mecani
zarea importantului volum de ope
rații cerute de ascuțirea burghielor 
elicoidale, mai ales pentru tipurile 
cuprinse între 0,5 mm și 0.20 mm. „în 
primul rînd — subliniază dînsul — 
pentru că efectuarea manuală a aces
tor lucrări prezintă, de multe ori, 
serioase inconveniente : consumă mi
nute prețioase din timpul de produc
ție al muncitorilor, nu dă întotdeau
na rezultatele calitative scontate, 
poate compromite lucrarea, după cum 
poate face inutilizabilă însăși uneal
ta (burghiul)". Locțiitorul șefului a- 
telierului de concepție nr. 1, inginerul 
proiectant Mircea Ungureanu, preci
zează : „Specificul producției între
prinderii noastre — motoare și com- 
presoare — face ca încă de pe acum 
circa 30 la sută din volumul total de 
lucrări să fie luat tocmai de opera
țiile de burghiere sau găurire". Se 
apreciază, in plus, că nevoia de a me- 
caniza aceste lucrări va spori apre
ciabil în viitor, pe măsură ce se vor 
realiza actualele planuri de extindere 
și modernizare a uzinei. Astfel, potri
vit estimăritor făcute de sculerul-șef. 
Ing. Iacob Nisim, „nu peste mult 
timp, procesele de fabricație vor pre
supune ascuțirea de mai multe ori, 
chiar de mai multe ori într-o zi. a ce
lor circa 10 000 de asemenea burghie 
de diverse tipuri, folosite anual. Va fi 
necesară, deci, organizarea unei as
cuțitorii, ca atelier distinct, bine pus 
la punct si de neconceout în absenta 
unor mașini coresDunzătoare. De alt
fel, am și inclus în planul de dezvol
tare a uzinei, nu mâi departe derit 
pentru anul viitor, procurarea din 
imoort a unei asemenea mașini".

De altfel, aceasta nu este singura 
uzină care solicită asemenea mașini. 
Datele unei anchete întrenrinse cu 
cițiva ani în urmă de Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini în 
toate unitățile cu specific de prelu
crări mecanice aflate în subordine 
Indicau o cerere de circa 119 insta’a- 
tii de ascuțit. Prin interm^iul „Tn- 
dustrialexport“-ului au fost făcu
te tatonări și pe piața internațio
nală.

Ancheta întreprinsă de M.I.C.M. a- 
vusese la bază prospectul unui model 
experimental al invenției amintite și 
dovedise nu numai importanța ei 
pentru economia națională, cerința 
destul de mare de asemenea utilaje 
— mai ales pentru întreprinderile in
dustriale de mărime mică și medie — 
dar și justețea caracterizării ei de 
către O.S.I. ca deosebit de valoroasă, 
în contextul mondial, apreciere con
firmată prin distincția pe care a pri
mit-o recent.

Dar înainte de a Intra în amănun
tele „sorții" acestei invenții, să ve
dem cum s-a născut. Prof. ing. V. 
Belousov, de la Institutul politehnic 
din Iași, aflîndu-se cu studenții în

practică la Fabrica de scule din Rîș
nov (Brașov), a remarcat dificultățile 

■ pe care le aveau muncitorii și tehni
cienii uzinei cu ascuțirea acestor bur
ghie — aspect, Ia prima vedere, ba
nal, dar prezentînd o mare impor
tanță sub aspectul modernizării, al 
sporirii productivității muncii și asi
gurării unei înalte calități operațiilor 
de burghiere și găurire. S-a hotărît, 
deci, să-i caute o rezolvare și, împre
ună cu un specialist de la Fabrica 
de scule din Rîșnov și alți trei de la 
Atelierele de reparat material rulant 
Nicolina-Iași (Atelierele R.M.R.) —
Jean Alexandrescu, ing. Gheorghe 
Zmeu, ing. Stan Mlhăiță — a găsit-o 
nu peste mult timp. Conturat astfel 
încă din 1964, proiectul mașinii pen
tru ascuțit burghie elicoidale parcurge 
relativ grabnic filiera examinărilor și 
avizărilor presupuse de brevetare.

...Nu insă și pe cele de finalizare. 
„De trei ani — ne informează tov. 
ing. Maria Nefir, examinator princi-

ancheta științifică

pal Ia serviciul de valorificare a in
vențiilor din O.S.I. — lucrările de, 
asimilare industrială și aplicare a 
acestui brevet înaintează cam lent". 
Practic, există pînă în prezent doar 
trei asemenea mașini, folosite — 
nu întimplător — tocmai la Fabrica 
de stule din Rîșnov (două) și alta, o 
variantă intrucîtva schimbată, la 
Atelierele Nicolina-Iași. Aceste utili
zări confirmă, de altfel, caracteristi
cile de superioritate aie soluției, re
levate inițial de autorii invenției 
(construcția ei simplă, diversitatea 
operațiilor pe care le poate efectua, 
rapiditatea lucrării, caracterul conti
nuu și excluderea procesului de ră
cire etc) și confirmate de Oficiul de 
stat pentru invenții și mărci și de 
serviciul de standarde, norme, inven
ții și inovații al Direcției generale de 
dezvoltare a ramurii și investiții din ' 
cadrul M.T.C.M.

într-o adresă trimisă Oficiului de 
stat pentru invenții și mărci la 16 
noiembrie 1967 de conducerea Ate
lierelor Nicolina-Iași (purtînd semnă
turile inginerului-șef, Petre Brinză, 
și a responsabilului cabinetului teh
nic, inginerul I. Blinc) se menționa, 
în legătură cu posibilitățile de extin
dere a utilizării acestui brevet : 
„Necesită (mașina — n.n.) însă a fi 
generalizată la toate uzinele care fo
losesc operațiile de burghiere si 
mașini de găurit". Șl totuși, de atunci, 
acest valoros brevet n-a mai fost 
aplicat nicăieri în țară. De ce ?

La serviciul de standarde, norme, 
invenții și inovații al M.I.C.M. aflăm 
că nici nu putea fi vorba de extin
dere atita vreme cit mașina nu a 
atins pînă acum nici măcar faza 
omologării pentru producerea indus
trială. Ing. Dan Demetrescu ne ex
plică : „Această situație s-a datorat 
și fantului că. între timp, regimul ti
tularilor de brevete s-a schimbat : 
dacă pe brevetul în cauză titularul 
a rămas M.I.C.M.. în realitate, titu
lar este întreprinderea desemnată să 
experimenteze soluția în vederea 
omologării — adică Fabrica de scule 
din Rișnov. I s-a transmis acesteia 
sarcina, pentru că o serie de între
prinderi, mai mari și mai moderne 
(între care Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București) au refuzat 
pur și simplu să preia invenția sore 
experimentare, în vederea omologă
rii". Ing. Dan Demetrescu mai adau
gă că SDecialiștii de la Rîșnov au 
adus noi și noi perfecționări soluției 
inițiale (mașina are acum și un spe
cific de utilaj semiautomat) și că 
„lucrările de asimilare au atins punc
tul final, cînd se poate realiza omo-, 
logarea prototipului industrial".

★
Acestea sînt faptele si ooiniile ex

primate în legătură cu brevetul nr. 
44 577. Mai presus de orice explicații 
— care nu lipsesc niciodată, fife că 
sînt sau nu valabile — se Impune 
constatarea că o soluție tehnică valo
roasă, necesară economiei noastre, 
pierde continuu din „timpul optim de 
valorificare — și aceasta .sub privirile 
senine ale forurilor interesate în 
asimilarea ei industrială. Ritmul lent 
al lucrărilor în această etană de 
valorificare se datorează nu atît Unor 
impedimente obiective, cît mai ales 
dilatării nejustificate a unor terme
ne. De altfel, pe oarcursul anche
tei am putut constata o revenire 
frecventă a argumentului : „Știți, 
pentru asemenea lucrări durata râ-

zolvării este în medie de 3 ani". Să 
fie oare acest termen o fatalitate ? 
Noi credem că unele cazuri pot și 
trebuie să fie rezolvate mai opera- • 
tiv — și in situația aceasta se află și 
brevetul de față.

Pe de altă parte, își spune aici cu- 
vîntul și o activitate de coordonare 
a lucrărilor desfășurată în salturi, 
după practica încă adesea întîlnită : 
„trasezi sarcina și apoi uiți de ea". 
Căci organele de resort ale Ministe
rului Industriei Construcției de Ma
șini s-au cam dezinteresat, după 1967, 
de soarta acestui brevet. Numai 
astfel ne putem explica de ce minis
terul a acceptat refuzul unei unități 
din subordine de a efectua' experi
mentarea in vederea omologării. Nu
mai astfel ne explicăm faptul că pro
blema a rămas, și in acest stadiu, în 
grija serviciului de standarde, norme, 
invenții și inovații din minister, 
cînd ea trebuia mai de mult trans- 
fetbtă — după cum ni s-a comuni
cat aici — altui serviciu, cel ce are 
în grijă și se ocupă de promovarea 
produselor noi...

Fără a-și fi propus elucidarea to
tală a ascetelor ținînd' de valorifi- 
carețt invtmțiilor, sau chiar a situa
ției particulare a acestui brevet, an
cheta de față reliefează nevoia im
perioasă de a se gospodări mai bine, 
la toate nivelurile, fondul de rezultate 
tehnico-ștlințlfice existent, de a se 
depăși grabnic impedimentele ce mai 
grevează procesele de valorificare 
practică, economică, a acestora. Cu 
atît mai mult cu cît, în repetate rîn- 

. duri, partidul și statul au subliniat 
cerința de a se grăbi ritmul finali
zărilor în cercetarea științifică, de a 
se valorifica în cît -mai mare mă
sură aceste „bunuri atît de scump 
plătite pe piața internațională". 
-Ancheta relevă. în același timp, că 

asemenea impedimente țin uneori 
de însăși optica greșită a forurilor 
cointeresate în finalizare. Căci, mai 
ales în cazul în care se dispune de 
un asemenea rezultat valoros și la 
momentul potrivit, se impun eforturi 
intense, multiple și .convergente — 
desfășurate de toți factorii interesați 
— pentru fructificarea lui rapidă și 
în Dlanuri cît mai ample. Departe de 
a fi o simplă figură de stil, „timpul 
optim de valorificare" reprezintă o 
coordonată majoră a activității de 
finalizare a realizărilor științei și teh
nicii. o sursă importantă de avanta
je multiple.

Numeroși 
de pe 
transilvane 
dovene ale 
tor Răsăriteni au par
ticipat duminică la 
sărbătoarea tradiționa
lă a muntelui Ceahlău. 
Este un 
vechi al locuitorilor a- 
cestor 
transmis din generație 
in generație. Aceas

tă manifestare își 
are obirșia in tradiția 
oierilor de pe Ceahlău 
— piatra nestema
tă a Molddvei, cum a 
numit acest pitoresc 
masiv al Carpaților 
Dimitrie Cantemir — 
care adunau feciorii 
satelor și le povesteau 
nemuritoarele legende 
despre Dochia, fiica 
lui Decebal, Panaghiă, 
cea mai frumoasă din 
fecioarele pămîntului, 
sau Zamolxes, zeul 
dacilor „nemuritori".

In dimineața zilei 
de duminică s-du a- 
dunat aici peste 20 000 
de oameni : munteni

obicei stră-

meleaguri,

/
4 

de pe văile Bistriței, 
Bicazului și Tarcăului, 
țapinarii din Munții 
Neamțului, cooperato
rii de prin părțile Pi
pirigului și Cîrlibabei, 
în frumoasele lor cos
tume populare, ener- 
geticienii de pe Bis
trița, chimiștii Săvi- 
neșțiului, amatori de 
drumeție din toată 
țara și numeroși tu
riști de peste hotare.

Mai multe formații 
de dansuri, muzică 
populară, grupuri vo
cale. fluierași, fanfare, 
din Pîngărați, Pipirig, 
Bicaz, Agapia, Ruși
noasa, Dobreni, Borca 
și alte așezări nemțe- 
ne, s-au întrecut in a 
etala cele mai frumoa
se cîntece și dansuri 
de prin partea locu
lui- Au participat la 
această sărbătoare și 
soli ai artei populare 
din județele Bacău și 
Brașov, ai căror stră
moși se adunau, cu 
acest prilej, in stră- 
vechime, laolaltă pe

Ceahlău. Oaspeții au 
vizitat monumentele 
istorice și de artă de 
pe Ceahlău : Schitul 
Durău, cu expoziția 
etnografică permanen
tă, Palatul Cnejilor, 
construcție fortificată 
dăinuind aici din se
colul al XVII-lea, ori
ginala expoziție a pic
torului Varah.il Mora- 
ru. Pe toată vatra 
Durăului s-a desfășu
rat și o altă expoziție 
originală, aceea a pro
ducției artizanale din 
zonele etnografice ale 
Neamțului : vestitele 
țesături și costume 
populare de prin a- 
șezările Pipirigului, 
Ghindăoanilor, artico
le din lemn pirogra- 
vat, făurite de mește
șugarii din Tîrpești, 
precum și alte creații 
ale străvechilor meș
teșuguri din partea 
locului.

lon PREDA 
corespondentul 
„Scînteii"

Teodor CAZACU

Programul I Programul

20,00

liene, „Quando callenta el 
sol", „Timpul florilor", „Ma-
ma".
Telejurnalul de noapte. 
Sport, 
închiderea 
mulul I.

emisiunii progra-

II

I

I

16,00 Deschiderea emisiunii • Mi- 
croavanpremleră.

16,05 Emisiune în limba germană. 
17,00 Jocurile balcanice de atle

tism. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii. Crai
nici comentatori ; Cristian 
Țopescu, Nicolae Mărășescu.

18.30 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! — emisiune pen
tru tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia • Machu- 

Pichu (capitala regilor Incași) 
• Iosif Bulgăr (artizan) • 
Golf (II) • Cascadori.

20,50 Cînt și joc pe-ntinsul tării 
— program prezentat de an
samblul „Ciocîrlia". Dirijor 
Chirii Economu. Soliști : Pu- 
șa Poenaru, Dobondl Fran- 
cisc, Ana Toma, Gavrll Pru- 
noiu, Inge Lehru Motz, Is
mail Elmos, Della Mușunea 
șl Ana Nanțu.
„Saltul căprioarei" — re
portaj. despre orașul Piatra 
Neamț. Emisiune de Nlcolae 
Holban.
Film serial : „Incoruptibilii". 
Episodul „Procesul Iul Eliot 
Ness".
Din carnetul cu amintiri al 
„Cerbului de aur". Recital 
Connie Francis. Din pro
gram : ,,E vremea mea", 
„Copiii din Pireu", „Chitara 
romană". Potpuriu de melo
dii englezești, „Malaguena", 
Potpuriu de canțonete ita-

21,20

21,40

22,30

Horea. Versuri dePoesis. Ion __. 
dragoste în selecția și în lec
tura autorului.
La fîntîna dorului. Cîntecul
— punte spre Inimile oame
nilor. întîlnire cu rapsodul 
popular Ion Blăjan, solist vo
cal șl instrumentist. Prezintă 
poetul Ion Brad.

20,40 Scurt-metrajul artistic „Doi 
oameni și un dulap" — lu
crarea de diplomă a regizo
rului polonez Roman Polan
ski.
Seara melomanului. > Invita
tul emisiunii — prof. dr. do
cent Miron Miron • Amin
tirile muzicale ale unui abo
nat timp de 40 de ani la 
Filarmonică • Lucrări ce 
vor fi audiate ; „Sonata pen
tru vioară șl pian" de Brahms
— cu Isaac Stern ; „Preludiu"
și „Moartea Isolde!" de Wag
ner — dirijor Sergiu Celibi
dache ; „Simfonia Alpllor" 
de R. Strauss și „Pasărea de 
" " de Strawlnski — lnter-

orchestra Radiote- 
dirijor Iosif Con-

20,55

21,55

22,05

23,05

foc" 
pretează 
levizlunil, 
ta.
Revistele 
slune de Nlcolae Popescu. 
Film serial : „La flecare km" 
(VIII) — producție a studiou
rilor bulgare.
închiderea emisiunii pro
gramului II.

săptăfnînii. Emi-
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la galeriile
de artă

Patru tineri

„Apollo“
I Patru tineri artiști 
( — CONSTANTIN AL- 
I BANI, VALERIU BO- 
. BORELU, DAN CRIS

TIAN ȘI nicApetre 
— îmbină în cadrul cu-

’ noscutei formule de 
• prezentare a ’ galeriilor 
1 „Apollo" lucrări de 
l pictură, sculptură și 
I grafică. Sînt lucrări de 
i factură stilistică foar- 
, te diferită, rezultate 
! ale unor experimentări 

mai mult sau mai puțin
1 personale. încercarea 
1 unei exprimări mai 
1 sintetice, emoția iden- 
i tificării unui adevăr 
, trăit prin intermediul 
, unei asemenea ima- 
, gini sintetice, a elimi- 
( nării detaliului par 

a fi centrele de in-
1 teres spre care se în-
1 dreaptă atenția artiști

lor prezenți acum la 
galeriile „Apollo".

1 PictUra lui Valeriu 
Boborelu. într-o vizi
bilă transformare față

, de etapele anterioare 
ale creației sale, se re- 
rfrarcă printr-o ela
borare subtilă, dar 
și printr-un nuan-

1 țat registru liric de 
i sugerare a armo- 
i niei. Artistul pare in- 
, teresat de obținerea u- 

nor efecte de materie 
care să sporească po-

1 tențialul emoțional al
1 tabloului. Fie că este 
1 vorba de perspective 
i plonjante ale arhitec- 
i turii generale, teres- 
i tre . („Suprafață te- 
, restră", „Spații albe", 
! „Tărînruri îndepărta

te"), de stilizări vege-
1 tale („Plante imagina- 
1 re") sau de zona de 11- 
' niște, de calmul pe ca-
1 re-1 aduc „Adînturile 
i marine" — pictorul 

pare 
ales 
elementelor componen
te ale imaginii, de in
tensificarea picturali
tății materiei. Este de
tectabil în desen și cu
loare gustul pentru 
subtilitatea relațiilor, 
pentru finețea rapor
turilor, a proporțiilor. 
Ar fi de dorit totuși 
ca viitoarele manifes
tări ale pictorului, fo
losind toate aceste 
ciștiguri de ordin op
tic, tehnic, să se în
drepte în direcția co
municării rezultatelor 
unei mai directe con
fruntări cu lumea în
conjurătoare. Și nu e

vorba aici de aspectul 
■ pur exterior pe care 
ea l-ar putea oferi, 
cit de transmiterea 
rezultatelor unei mai 
profunde meditații, 
care să permită evi
tarea unui ton gene
ral de gamă minoră 
care persistă acum.

La polul opus uni
versului cromatic al 
lui Valeriu Boborelu 
apar lucrările lui Con
stantin Albani. Expri- 
mîndu-se cu acura
tețe, în cadrul unei 
modalități general 
constructivists, pare-se 
fără mari vocații ino
vatoare, Constantin 
Albani acordă o aten
ție deosebită rigorii 
severe a compoziției, 
tensionărilor și ritmă-

Carnet 
astic

rilor volumetrice. In
ventivitatea sa, 
mată în cadrul 
sintaxe stabilite 
exemple de prestigiu, 
căutarea decorativu
lui par a fi scopul e- 
sențial al acestor pa
nouri. îmbinarea de
corativă a ’ formelor 
geometrice, incidența 
sau repetiția 
compunerea lor 
cadrul dat al tabloului 
materializează o anu
mită nevoie de ritm ce 
pare precumpănitoare. 
Reținem și în cazul 
său prezența unor lz- 
bînzi de meșteșug ar
tistic care i-ar putea 
sluji evoluția, cu con
diția de a se clarifica

afir- 
unel 
prin

lor, 
in

preocupat mai
de simplificarea /mai exact asupra sco

purilor majore ale 
creației.

Consecventă preocu
părilor enunțate în 
cadrul expozițiilor tre
cute, sculptura lui 
Nlcăpetre se detașează 
în ansamblul acestei 
manifestări ca o pre
zență vie, puternică. 
Am regăsit în sala 
„Apollo" lucrări ce 
amintesc vechiul ciclu 
al „Cariatidelor" (te
matica' expoziției sale 
de anul trecut), dar și 
lucrări noi, care aduc 
aceeași limpezime și 
puritate a formelor, 
aceeași decorativitate

l și structurare orna- 
s mentală a lor. Nică- 

petre știe să cvidenție- 
i ze arhitecturile robuste 
i și elementare ale pie

trei, știe ca, respeetind
■ specificul acestui ma

terial, să creeze forme
i domoale, concentrate, 

(.„..aștept vremea cînd 
să pot ciopli pietrele 
mele pe măsura omu
lui, să le pun într-un 
cînrrp verde și să mă 
duc la ele cînd sînt 
trist, pentru a privi 

i din umbra lor cerul..."
— mărturisește el în 

i prefața catalogului, ac- 
• centuînd parcă asupra

dorinței de a materia
liza intens, puternic, 
un mod de a gindi, un 
mod de a simți). Ener
gia expresiei cuprinde
— în lucrări ca „In 
vremea aceea printre 
fagii tineri", cele două 
variante „Cunosc un 
adevăr — ecourile", 
„Undeva liniștea" • — 
un mod de a simți 
care e făcut din sim
plitate, din modestie, 
din reculegere.

O prezență mult mai 
palidă în cadrul actu- 

i alei expoziții o consti
tuie lucrările de grafi- 

’ că al# lui Dan Cristian, 
care par simple exer
ciții de armonie și ritm 
compozițional. Sînt lu-

■ crări care îhregistrea- 
l zâ unele reușite, fără

a izbuti însă să înlă
ture un anume ama
torism.

Desigur, lucrările ex
puse la galeriile „A- 
pollo" reprezintă rezul
tatul unor căutări de 
dată recentă, iar solu
țiile plastice oferite re
flectă, la rîndul lor — 
voit sau poate involun
tar — influențe, ten
dințe vehiculate mai 
mult sau mai puțin 
în arta contemporană. 
Iată de ce credem în 
necesitatea unor mai 
îndelungate eforturi 
creatoare, a unor mai 
adinei meditații prea
labile, care, fixîndu-se 
asupra unei vaste pro
blematici general-uma- 
ne, să vitalizeze crea
ția plasticienilor noș
tri, să dezvăluie resur
se .. sufletești și spiri- 

. tuăle mult mai bogate 
decit cele comunicate 
în expoziția de care 
ne-am ocuoat în cro
nica de față.

Marina PREUTU

<
/

A apărut nr. 4/1970 al revistei

ANALE DE ISTORIE"f/

Numărul pe lunile ullie-august se 
deschide cu „Hotărîrea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la aniversarea semi
centenarului Partidului Comunist Ro
mân".

La rubrica ARTICOLE, revista pu
blică : „«Nu capitulare ! Rezistență!». 
Evocare a chemării antifasciste adre
sată Uniunii Populare Maghiare in 
1939 de secretarul teritorial al P.C.R. 
din Ardeal și Banat" de AL. SENCO- 
VICI; „Curente de idei și opinii în 
legătură cu neoiobăgia (cap. VII din 
lucrarea «Neoiobăgia»)" de C. DO- 
BROGEANU-GHEREA ; „Mișcarea 
internațională antirăzboinică (1928— 
1932)" de GHEORGHE MATEI ; „Ex-

pansiunea germană in Europa cen
trală între anii 1919 și 1938“ de HEN
RYK BATOWSKI (R. P. Polonă) ; 
„Antifascismul în Italia — Republica 
de la Ossola" de FILIPPO FRASSA- 
TI (Italia).

Rubrica de ISTORIE LOCALA cu- 
pr'lide : „Din activitatea Regionalei 
Dobrogea a P.C.R. în timpul celui 
de-al doilea război mondial" de VIC
TOR DUȘA și „Din istoria mișcării 
muncitorești în județul Argeș" de 
ION HURDUBEȚIU.

Revista mai cuorinde rubricile : 
EVOCĂRI, VIAȚA științifica, 
RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFICE, 
pqșTA REDACȚIEI.

note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură

cinema

documenta-
9 — 21 în

RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la 
grădină - 20,15
• Program de filme 
re : TIMPURI NOI ■ 
continuare.
• 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; 13,30; 
15,45; 18,15, la grădină — 20,15'
• Pan Wolodyjowski : GRIVIȚA
— 10; 16, 19,30, FLAMURA — 10; 
16; 19,30

• Sunetul muzicii : PATRIA —
9; 12,45; 16,30; 20,15
• Profesorul infernului : CEN
TRAL - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21
■ Dragoste șl viteză : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3432)
— 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 ți extaz i CAPITOL —
9; 11,15; 13,45: 16,15
• Intrusa : CAPITOL — 18,45; 
20,30
• Oră hotărttoare : LUMINA — 
9,15 — 16 în continuare, 18.30; 20.45

? Tiffany memorandum LU-
EAFARUL - 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, GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU - 20,30
• Argoman sUperdiabolicul : VIC
TORIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 
20,45, BUCEGI — 16; 18.15; Ia gră
dină — 20,30, FLOREASCA — 15.30; 
18; 20,30
• Program pentru copii : DOINA 
— 10
• Tigrul : DOINA — 11.30; 13.45: 
16; 18,15; 20,30
• Petrecerea : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO-

• 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;
• Sub seninul iul
COTROCENI — 
VITAN - 15,30;
— 20,30.
• Noul angajat :

20,30.
Monte Cristo : 

15,30; 17,45; 20, 
18, la grădină

• Freddy și cîntecul preriei : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15
• Această femeie : BUZEȘTI — 
15,30; 18, la 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, la grădină — 20,15,
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.

ft

• Noul angajat : VOLGA — 16; 
18,15; 20,30. MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Vă place Brabms ? : VIITORUL
- 15,30; 18.
• Frații Saroian : VIITORUL —
20. 4
• Așteaptă pînă se întunecă : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
« Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : MUNCA — 16; 18; 20.
• Vînătorul de căprioare : FLA- 
CÂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Salariul groazei : RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20.30.
• Zorba grecul : GRADINA MO
ȘILOR - 20.
• Mari succese de odinioară :
GRADINA CAPITOL - 19,45;
21,45.
• ănlcika : PROGRESUL —
15,30; 18.
o Omul care nu ooate fi acuzat : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Ghici cine vine la cină : PA
CEA — 15.45: 18; 20.
0 Ferestrele timnulni : CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA. -

Consemnăm în aceste coloane ct- 
teva impresii despre una din realiză
rile deosebite ale literaturii maghiare 
din România : volumul lui Siito An
drâs „Mama îmi urează somn ușor", 
apărută în editura „Kriterion". At.it 
critica de specialitate, cît și citito
rii au primit volumul cu interes și 
prețuire.

Care este secretul succesului deo
sebit al volumului „Mama îmi urea
ză somn ușor" ?

Autorul specifică sub titlu : note 
de jurnal. Așadar nu e un roman, 
xiici reportaj, nici măcar jurnal de 
călătorie sau emorial cu tentă ese
istică. Pentru a fi absolut exacți, tre- 
puie să scriem că e un jurnal poetic, 
sau formulat mai concret, o cronică 
de familie, un reportaj liric despre 
pămîntul natal.

Siito Andrâs a urmat sfatul u- 
nuia dintre meșterii săi în arta scri
sului, ca fiecare scriitor să-și 
încerce talentul folosind experiența 
înaintașilor. El s-a apucat de lucru 
in cercul de gravitație al moștenirii 
literare — moștenire creatoare, rod
nică — cu hotărîrea de a-și înălța 
într-un spirit nou, la culmile atinse 
de marii săi înaintași — ca Moricz 

‘Zsigmond — reportajul său despre 
pămîntul natal al României. îndem
nul pentru un tablou sociologic al 
satului, pentru o expunere, o măr
turisire care să dezvăluie fapte și 
realități i l-a dat autorului pămîntul 
natal : cîmpia, satul lui, o măruntă 
așezare, aflată între Cluj si Tîrgu- 
Mureș, casa lui, părinții, familia sa 
numeroasă. Autobiografia sa explică 
evoluția, dezvoltarea artistică a scri
itorului, sinceritatea exemplară a 
scrisului său. îndrăzneala realistă, tn- 
tr-un cuvînt. tot ce a primit in co
pilărie — o dată cu blidul de miere, 
cu gustul prunelor, cu ciorchinii de 
struguri brumării — de la rudele a- 
propiate si îndepărtate sau de la cu- 
noscuți. Iar de atunci, mereu. din 
at'fea discuții Intime, familiale.

De altfel. SUtfl Andrâs a fost. — 
cum mărturisește — ajutat și de no
roc • ..Influenta clasicilor" a simfît-o 
încă din cercul restrîns al familiei : 
„Oriciț m-aș iscodi ne mine însumi 
— mi-e imposibil să vorbesc cu de
plină exigență despre începuturile

scrisului meu, afirmă prozatorul. De
butul meu — am putea spune că e 
lege pentru orice om care mînuieș- 
te condeiul — stă sub influența cla
sicilor. Dintre povestitorii clasici, 
mi-a răscolit imaginația mai cu sea
mă un anume Siltd Mihăly, slugă pe 
moșie, om neștiutor de carte. Sută 
Mihăly — căruia ii spuneam tata- 
mare sau, alintindu-l, Ia'mare — ii 
concura pe Mikszath și Creangă ; in 
nopțile de iarnă povestea in două 
limbi — ungurește și românește — 
romanele și nuvelele proprii",

fidelitate lumea satului copilăriei sale 
pe baza unor fapte grăitoare, dar 
întruchipează Imaginea satului nou, 
cu oamenii șl problemele lui născute 
in frămlntările trecutului apropiat, 
in lupta pentru afirmarea ideilor so
cialismului. Siito Andrâs împlinește 
o mărturie despre pămîntul natal, 
străbătută de partinitate comunistă, 
de umanism socialist, de patosul 
scriitorului, inspirat de cauza comu- 
pă a edificării 'patriei.

Prin concizia, expunerea fidelă și 
dramatică a faptelor, prin comen-

SUTO ANDRÂS

Mama imi urează
somn ușor

Aceste romane șl nuvele tși con
tinuă viața in cartea nepotului, a 
scriitorului. Figura de neuitat a bu
nicului reapare frecvent și în „Mama 
imi urează somn ușor", dar poveștile 
lui, intîmplările lui nu domină at
mosfera cronicii. Trecutul de demult, 
satul dinainte de eliberare il preocu
pă pe autor numai in măsura in care 
sînt necesare pentru dezvăluirea fi
delă. lirico-sociografică, a prezentu
lui, a momentelor transformării re
voluționare a satului, a situațiilor 
complexe, bogate in confruntări u- 
mane semnificative.

Reportajul lui Siitd Andrâs, calita
tea acestuia se impun tocmai prin 
expresivul tablop al universului con
temporan. El nu numai că fixează cu

eseu, 
vivaci- 
ca și 
de o 

„Mama

tariul lirico-epic apropiat de 
prin febrilitatea ideilor, prin 
tatea expunerii și descrierii 
prin stilul nuanțat, colorat, 
mare bogăție portretistică, 
imi urează somn ușor" se înscrie ca 
o realizare excepțională a literaturii 
noastre. Forța expunerii sale se 
află nu în epitete, ci în fapte. Ci
tim pagini Impresionante recompu- 
nînd biografia părinților autorului, 
scrisă cu cerneală, cu creion chimic, 
cu mașina de scris, bucuriile și dure
rile lor. Aceste file sînt documente 
vii ale timpului nostru. Stltfi Andrâs 
scoate teancul de cereri din arhiva 
familiei, apelează la textul autentic 
al- documentelor, potrivite cap la cap, 
•jungînd In plan artistic la efecte

memorabile. Virtuozitatea redactă
rii, acuratețea artistică, participarea 
profund partinică, comunistă, a scrii
torului, lirismul cu care surprinde 
'conflictele sociale și individuale, 
surprinse în vastul univers de viață 
al cărții. îi asigură o perspectivă cla
ră asupra umanității investigate. Toa
te acestea nu prin poleirea realității, 
prin escamotarea greutăților, ci prin 
abordarea artistică, prin respect pen
tru adevărul vieții si perspectiva ce 
o deschid faptele evoluției social- 
umane.

Cartea începe cu aceste rindurl : 
„Intr-o zi, mama m,i-a spus așa :

— Ai putea să scrii și despre noi 
o carte.

— Asta-i bună ! am exclamat, gin- 
dindu-mă la cuvintele ei, apoi luln- 
d-o în glumă, am intrebat-o ca 
negustor : cum 
— veselă sau

' — Adevărată 
mama".

Putem spune 
pre o creație 
rînd cu conștiința împăcată : .. 
adevărat !“ Succesul cărții lui Siitâ 
Andrâs (aflată în scurt timp la a 
doua ediție) își are izvorul în expu
nerea cu realism, cu profundă sin
ceritate umanistă, a problemelor com
plexe ale satului contemporan. A- 
cest succes de carte constituie o 
atestare, în fond, a principiilor poli
ticii culturale a partidului nostru. 
Numai o creație literară cu adinei 
rădăcini în viața noastră, oglindind 
problemele reale ale prezentului, ani
mată de idei socialiste, poate să aibă 
într-adevăr ecou în inima miilor de 
cititori.

Confesiunea lui Siltd Andrâs este 
demnă de tradiția marilor înaintași. 
Excelenta carte reprezintă un veri
tabil succes al prozei maghiare din 
România. Succesul ei îl obligă pe 
autor să meargă mai departe : să 
scrie în continuare confesiunea des
pre pămîntul natal, despre succesele 
anilor din urmă, despre biruințele 
partidului, despre împlinirea uma
nismului socialist, care în acești ani 
caracterizează puternic construirea, 
socialismului în România.

«ti 
ar vrea să fie cartea 
tristă ?
să fie ! mi-a spus

oare mai multe des- 
literară decit decla- 

„Da, e

Hajdu GYOZa

Varah.il
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Dupâ „premieră**, constructorii pregd tesc alte fronturi de lucru Foto : O. rleimo

D

toate 
țării.

s-au concentrat oa- 
profesiile. din toate 
Noi n-am uitat

plană , ,și 
în istoria 

pe Dunăre s-a 
nou și impre-

MOMENTUL

PORȚILOR

"••• 73?

(te .;

Aproape fiecare eveniment de 
pe Dunăre s-a încărcat de 
rezonanțe epopeice și a că
pătat suflu de legendă. 

Fără îndoială, toate aceste fap
te nasc sentimente, iar turbina 
Kaplan — care, singură, poate de
păși de două ori producția actuală 
a hidrocentralei de la Bicaz, capa
bilă să pună în mișcare două sute 
de locomotive electrice sau o flotă 
de o sută de nave fluviale — ne dă 
măsură plenară a măreției. Cobo- 
rînd în sala mașinilor, ca într-un 
edificiu fantastic, am avut senzația 
că zăresc în genunile apelor iscîn- 
du-se un meteor capabil să se răs- 
frîngă asupra Munților Carpați. Ca 
o emblemă a pasiunii și inteligen
ței gravate pe scara impetuoasei 
noastre deveniri.

Munca șantierului de energo- 
montaj, care finalizează în aceste 
zile întreaga operă a Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, ne înfățișează un 
spectacol r?r întîlnit. Primul hidro- 
agregat, cu un diametru de aproape 
zece metri, se rotește cu șaptezeci 
de turații pe minut, preluînd o că
dere de apă de douăzeci și șapte 
de metri. Sala mașinilor, pe cele 
două sute de metri lungime, are în
tregul subsol alcătuit din fintîni gi
gantice. Simultan, turbinele urmă
toare sînt montate în diferite stadii.
Avantajul lor față de hidroagrega- 
tele de pe rîurile interioare constă 
în aceea că au un regim de func
ționare permanent, produc curen
tul la un preț .mai scăzut, ceea ce 
va duce la recuperarea tuturor in
vestițiilor în, decurs de circa trei 
ani de la punerea integrală în func
țiune a sistemului.

Vorbind despre turbine vorbim 
despre oamenii care le-au construit, 
despre cei ce le-au studiat tn timpul 
montării și al probelor de funcțio
nare. Atmosfera febrilă ce precede 
de obicei marile lansări n-a exclus 
rigoarea științifică și, în aceste zile 
de august, aici a domnit o atmos
feră de încredere, mîndrie și satis
facție. După ce zile șl nopți de-a 
rîndul oamenii de la energo-montaj 
au lucrat pentru lansarea ecluzei, 
au venit acum alte zile și nopți de 
încordare spre a marca finalizarea 
primei turbine. Oamenii de la Porți 
simt întreaga țară alături de ei. 
Au. deplina conștiință a faptului că 
din mîinile lor se zămislește cel mai 
impresionant edificiu al electrici
tății, punct de vîrf al unei opere în
cepute încă de acum Un sfert de se
col, etalon al maturității noastre in
dustriale. In confruntarea cu na
tura, oamenii și-au dezvăluit ne
bănuite resurse, au rezolvat mari și 
inedite probleme tehnice, au îmbo
gățit patrimoniul tehnic național.

Ne aflăm aici între constructori 
de elită, stăpini pe meseria lor, Oa
meni formați pe văile electricității, 
pentru care răspunderea muncii, a 
calității, a ritmului marcat cu pre
cizie de metronomul planului cinci
nal constituie virtuți absolute, fără 
de care performanțele obținute nu 
ar fl fost posibile. Pe platformele 
de beton instalate deasupra fluviu
lui, ale cărui ape spumegă dincolo 
de gurile de gorile, fiecare din cele 
șase turbine ne întîmpină cu echi
pajul ei.

înainte de a sosi aici, maistrul 
Ovidiu Simionescu ă lucrat la Ste- 
jaru. La București-Sud r montat 
turbine și instalații auxiliare, iar 
aici a montat conurile aspiratoare, 
conflucte, piese înglobate, a montat, 
statorul turbinelor II și V. Piesele 
grele i-au cerut multă atenție în 
transport, iar lansarea în spațiul 
milimetric al pieselor de peste șase 
sute de tone i-a adus desigur emo
țiile debutului. Iile Dobre, care a 
montat primele grupuri de 200 MW 
la Luduș, a fost animat aici de am
biția de a da lucrări de excepțio
nală calitate, îneît să nu survină 
nici o , remediere la punerile în 
funcțiune. Nicolae Nicolae, maistru 
principal, pare să-șl confunde de
plin biografia Cu opera de electri
ficare a țării : Ovidiu II, Comănești. 
Borzești, Brazi, Teleajen, Paroșeri, 
Brăila, Valea Bistriței la Pîngărați, 
Racova, Bacău I și Bacău II au cu
noscut măiestria și forța de muncă 
a acestui turbinist. La Porțile de 
Fier, maistrul și-a format ochiul 
pentru dimensiunea colosului de 
oțel.

Chiar aceste sumare spicuiri 
din palmaresul profesional 
aruncă o lumină definitorie 
asupra valorii celor ca

re au aprins scfntefa Porților 
de Fier. Oameni din puternica șta
fetă a electrificării, care au Cucerit 
treaptă cu treaptă cotele înaltei Ca
lificări, oameni căliți în asprimile 
vieții de șantier, în lupta pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
încredințate de partid.

tn fața celui mai mare lagăr a- 
xial din lume, îhcercînd să cunoaș
tem viața intimă a coloșilor de pe 
platformă, cercetăm fișele lor exis
tențiale, Unde se vorbește de tem
peraturi, presiuni, circulații, radia
ții etc., așa cum s-ar vorbi despre 
funcțiunile organismelor superioare. 
Șeful șantierului energo-montaj, 
lng. Nicolae Decusată. ne spune :

— Dfh cauza dimensiunilor neo

bișnuite ale acestui echipament nu 
mai avem de-a face cu un montaj 
clasic. Montajul a devenit un pro
ces complex de continuare a fabri
cației. Rotorul cu douăsprezece mii 
de piese a fost pentru întîia oară 
asamblat aici. Toate modificările, 
ajustările și îmbunătățirile se fac 
direct pe șantier. Tehnologia de 
montaj pentru piesele-unicat a fost 
proiectată de un grup de ingineri 
ai șantierului, la fața locului. Dis
pozitivele speciale necesare, în nu
măr de peste două sute, au fost, de 
asemenea, proiectate și confecțio
nate de către noi. Sînt dispozitive, 
uifelte descoperite aici și vor putea 
fi folosite de acum înainte și pe 
șantierele altor hidrocentrale.

în timp ce prima turbină își con
tinuă concertul sub imensa cupolă 
a centralei, iar capul axului în ro
tirea lui tenace exercită o adevărată 
fascinație, privim în adîncul celor
lalte puțuri. Primele agregate intro
duse cu ajutorul puternicelor maca
rale licăresc în afund, chiar la baza 
albiei, acolo unde nu de mult mi
nerii trasau primele lor galerii în 
stîncă. Pe acest șantier se aplică, 
în mare măsură, .preasamblările de 
piese în blocuri mari, pe platforma 
de montaj dinainte pregătită, spre 
deosebire de vechea metodă, ce pre
supune asamblarea fiecărei piese 
în puțul turbinei, în Acest fel, cali
tatea montajului » crescut conside
rabil și durata de montaj s-a redds 
simțitor. încă înainte de a se in
stala în turla ei, turbina a 
fast tratată cu cele mai modeme 
procedee de protecție anticorosivă, 
așa incit echipamentul să reziste 
timp cit mai îndelungat. Metalizări 
cu zinc, rășini sintetice, produse bi
tuminoase dau strălucire și culori 
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prețioase acestor agregate, care, pe 
balanțele lor. de precizie, vor măsura 
toate debitele fluviului, prefăcînd 
Strimtoarea Porților de Fier intr-o 
imensă mină de aur.

Ne despărțim de montori — prota
goniștii acestui moment de virf în 
istoria Porților de Fier — pentru 
a face un panoramic asupra restului 
acestui șantier ajuns la maturitate. 
Fiindcă in primii kilovați-oră, la 
declanșarea cărora am asistat, se 
află concentrate multiple eforturi, 
multiple succese ale vastului deta
șament de constructori. Așadar, 
care este aportul, care sînt preocu
pările celorlalți 7

Gonim pe autostrada dintre Gura 
Văii șl Orșova. Un traseu pe care ai 
impresia că s-a lucrat cu dalta și cu 
pensula. Lucrări de artă, cu efecte 
optice rare, trezind un sentiment de 
satisfacție estetică, cele două artere 
de circulație sînt printre cele mai 
frumoase din țară și mulți s-au în
trecut în comparații, căutînd să le 
fixeze într-o metaforă sugestivă, 
încă din primele momente, șoseaua 
suspendată a căpătat denumirea de 
„autostrada soarelui".

Vechiul terasament de cale ferată 
și vechiul amplasament al șoselei 
sînt adine afundate în apele lacu
lui de acumulare. Noile artere de 
circulație, date în funcțiune cu ju
mătate de an înainte de termenul 
prevăzut, sînt printre primele mari 
lucrări pe care constructorii le-au 
și părăsit, după ce și-au arătat în
treaga măiestrie.

Diguri de kilometri marchează 

porturile, ecluza. Vasele trec in miș
care ceremonioasă prin cetate. Clă
direa centralei este un imens pavi
lion cu ferestre verticale. Deasupra 
ei alunecă macaralele grele. Podul 
duce spre barajul deversor, care în
chide, pe 441 m lungime, ultima sec
țiune a sistemului, unind centralele 
de pe ambele maluri. Cercetăm în 
exterior sala mașinilor, transforma
torul tie 190 MVA, mare cit o loco
motivă, anexele, instalațiile funcțio
nale, suprastructura metalică pentru 
închiderea plafonului. Aproape că 
nu-ți vine a crede că toate acestea 
au luat loc în cataracte, în spațiul 
vital al Dunării. Zidurile de incintă 
ne relevă suprafețe netede ca mar
mura. abia ieșite din cofraje. Parcă 
s-ar fi trecut cu mistria pe deasu
pra lor. La pintenii de înălțime din 
corpul centralei se mai văd ultimele 
țesături metalice, asemenea unor- 
tricotaje, asemenea unor covoare 
suspendate la șaizeci și șaptezeci 
de metri înălțime. întreb :

— Cîți metri cubi de betoane s-au 
turnat 7

— Peste un milion.
Desigur, oamenii au trebuit să se 

deprindă cu dimensiunile, cu imagi
nile grandioase ai căror autori sînt. 
Exigența a trezit dorința de perfec
țiune. Scheletul metalic al unei for
me de turn arată, pe verticală, tra
seele barelor de oțel înnădite fără 
abateri.. Cei peste șa.st- sute _de fie
rari care au lucrat într-o asemenea 
formație în perioadele de vîrf ale 
construcției s-au văzut aici instalați, 
împreună cu sudorii, pe scări, pe 
schele, pe podine la zeci de metri 
înălțime, la un gigantic război de 
țesut. Legați în centuri de protecție, 
la mari înălțimi, ei au rezolvat acolo 
sus, uneori în bătaia vintului. a 

ploilor, a viscolelor, ceea ce rigla 
și compasul rezolvă cu precizie mi
limetrică pe planșetă. Mit și mii de 
tone de oțel au fost montate direct 
în văzdun. Fiecare centimetru a 
trecut apoi prin verificări multiple. 
La dimensiunea lucrării, acest lucru 
pare de-a dreptul imposibil. Cum 
poți să treci cu lentila de micro
scop prin fiecare celulă a acestui 
organism 7 Și totuși, iată, munca 
sudorilor ne dovedește că acest con
trol sever a fast făcut clipă de cli
pă și nim;c nu a rămas în afara o- 
ehllor de'argus al laboratoarelor. 
Legiunile romane care au construit 
castrul de la Drobeta și podul lui 
Apollodor își marcau însemnele pe 
fiecare cărămidă. Tot astfel, sudo
rii de la Porțile de Fier, pentru a 
asigură deplina siguranță a lucră
rilor, și-au ștanțat numele de or
dine pe fiecare sudură

Ni se spune :
— De la început ne-am gîndit că 

fluviul nu poate fi învins ușor. Că 
în bătălia noastră nu putem negli
ja nici cel mal mic element. Princi
piul calității Ireproșabile a devenit 
o concepție, un imperativ al fiecă
rui om de pe șantier. Născut din 
sentimentul că realizăm o operă 
menită să înfrunte secolele.

înțeleg că cei zece mii de oameni 
și-au sincronizat aici pină șl bătăile 
inimii.

Intrăm în incinta barajului. Se 
văd cîteva din celulele de oțel ale 
primului batardou, se văd blocuri 
de , douăzeci de tone, trupuri de 
tabilopozi la baza digurilor care au 

zăgăzuit, cu un an în urmă, cursul 
fluviului. Multe stînci au fost smul
se de curent și purtate spre mijlocul 
incintei. Observăm cablurile care au 
ancorat pietre de temelie. Căutăm 
să ne imaginăm acel moment de 
tensiune dramatică. II vedem pe ul
timul pilot de cataracte, Ion Mede- 
șan, care aducea pe apă și rostogo
lea din ceamuri imenși arbori de 
beton in curentul puternic. Ceea ce 
se presupunea că va dura două săp- 
tămîni. s-a realizat in numai 48 de 
ore.

— Parcă s-a petrecut demult... 
conchide mginerul-șef al șantieru
lui II. Pavel Misaroș.

Acum, în această vale adincă, 
pe însăși fundația de creme
ne a Dunării, se înalță im
petuos barajul de for

ma unei lame deversante, cu plo
turi între care se vor instala sta
vile de douăzeci și cinci de metri 
deschidere, cu motoare în corpul 
pilei și servomotoare asemănătoare 
cu cele de la poarta plană. Sub bra
țele macaralelor imense, care s-au 
mutat ca o turmă de girafe în mij
locul apelor, s-au turnat în zile de 
virf peste două mii cinci sute de 
metri cubi de betoane. Acum, mai 
bine de jumătate din cantitatea de 
betoane înscrisă în proiect a fost 
pusă în operă.

Succesul se explică prin racorda
rea oamenilor la dorințele severe 
ale obiectivului, prin vasta și per
manenta muncă de partid desfășu
rată în cadrul colectivelor. Vor
bind despre modelarea acestor co- 

„leptive, comuniștii au avut de făcut 
față unei game de situații și pro
bleme sociale, profesionale, etice 
de o natură puțin obișnuită.

— După cum se știe — ne spune 
tovarășul Mihail Ivan, secretar al 
comitetului Județean d« partid, la 
Porțile de Fier 
meni de 
județele 

șantierul nu este doar un loc de 
muncă, cl și o școală a formării 

' conștiinței socialiste, a educării Unor 
trăsături morale înaintate. Șantie
rul a crescut cadre de bază și mulți 
specialiști de aici pot primi astăzi 
conducerea altor mari șantiere de 
construcții și montaj. Comuniștii au 
reușit să insufle conștiința țelului, 
spiritul unei înalte solidarități mun
citorești, să sudeze și să apropie 
intre ele nucleele șantierului — sub 
semnul răspunderii, al tenacității și 
al bărbăției de a înfrunta greutățile. 
Unii de la alții au împrumutat ex
periența înaintată, virtuțile de con
structori. Azi, asemeni riurilor care 
s-au contopit într-un singur fluviu, 
constructorii de la Porțile de Fier 
simt că fap parte din acest detașa
ment de frunte al clasei noastre 
muncitoare — și sînt mîndri de *- 
ceasta.

Mă simt Îndemnat, în lumina ce
lor de mal sus. să „testez" cîtev» 
profesiuni.

MINERII : I-am văzut de la înce
put'tăind șase sute de metri liniari 
de galerii și puțuri subfluviale. Ei 
au pregătit stînca pentru betonare 
cu pușcături. Au lucrat din greu pe 
timp de iarnă, asigurînd începerea 
turnărilor la barajul deversor încă 
din decembrie. Folosind metoda de 
preforfecare, au eliminat săpăturile 
manuale și au asigurat stabilitatea 
malului. între minerii de frunte, 
Sebastian Lăudatu și Ion Găvostea 
au eliminat pericolul alunecărilor 
de teren, au redus manopera’ au 
realizat economii însemnate.

I

MACARAGIII : Echipa de mon
taj -macarale, cu Gavril Cașvan și 
Edmond Vass, a reușit să monteze 
o macara de 450 tone/metri în două
zeci de zile, atingînd un record în 
durata de instalare. Cum au izbutit 
această performanță ? Au pus în 
ordine piesei^ la demontare, la a- 
provizionare, au eliminat timpul de 
stagnare la sol. împărțindu-se pe 
gen de lucrări, unii au asamblat 
portalul, alții turnul, alții brațul. 
Prin scurtarea montajului, s-au pu
tut turna în plus, pe macara, cite 
două mii de metri cubi de beton.

FIERARII : Despre ei se vorbeș- 
,te ca despre oameni de bază. Oc
tavian Boza, Constantin Pîrvu sînt 
numai.,,cjoi,jdin mulți care fac
aoum să se apropie de sfirșit con
strucția metalică a gigantului.

SUDORII : Ei au înnădit peste o 
sută de mii de tone metalice și au 
tăcut să scînteieze necontenit plat
formele de pe Dunăre. Sudura în 
cdchile este succesul lor cel mai de 
seamă.

DULGHERII : Au executat in a- 
telier marea majoritate a cofrajelor 
necesare lucrării. Tronsoane de ga
lerii, puțuri la vanele rapide, pu
țuri pentru cele șase turbine, iar a- 
cum lamele deversante și ploturile 
barajului. O dată folosite, cofrajele 
s-au întors în hale, au fost demon
tate și refolosite pină cînd s-au pre
făcut in așchii. Dacă s-a consumat • 
o pădure de lemne pentru formele 
hidrocentralei, s-ar putea spune că 
alte păduri au fost ecolbmisite prin 
bună gospodărire. Ion Bigaz, Nico-- 
lae Ciortan, Ion Zsok și Martin 
Sonleiter fac din dulgherie o adevă
rată artă a lemnului.

MONTORII : Ei ne arată lucră
rile de Ia priza centrală, piesele în
globate la grătare, vanele rapide, 
batardourile. înainte de a-1 vedea 
aici, la poarta buscată a ecluzei, l» 
servomotoare. înainte de a-i vedea 
intrînd tn cel mai important rol ai 
lor la centrala cu turbinele Kaplan, 
i-am cunoscut la distribuitorii tur
binelor subterane, la stăvilare, la 
cazanele termocentralelor. Monto-ii 
lucrează la înălțimi amețitoare. Ei 
trebuie să fie perfect sănătoși, să 
aibă reflexe precise, să aibă simțul 
echilibrului. La piesele înglobate 
i-am văzut lucrînd pe o punte, la 
anroape cincizeci de metri înălțime. 
Lucrările pretențioase le-au cultivat 
simțul grandiosului. Au întîlnit aici 
piese de peste două sute șaizeci de 
tone. vane, care au plutit, realmente 
prin văzduh, căutindu-și locul în a- 
cest corp de beton asemănător me- 
trourilor

TURBINIȘTII : Morarii de odi
nioară sînt, la nivelul tehnicii ac
tuale, turbiniști. Un lung șir de pre
zențe ni se impune în sala mași
nilor. La țevăria ecluzei și la tur
bina generator l-am remarcat pe 
maistrul Gh. Ghimpu, care a tra
versat întreaga Vale a Bistriței, tot 
astfel ca și șeful de echipă loan 
Ghimiș. Ing. Valeria Perșinaru,-cu
re a condus montajul la partea me
canică a uzinei de la Argeș, se o- 
cupă aici de partea mecanică a cen
tralei. Ing. B. Solomon a pornit 
de-a lungul Bistriței pe magistrala 
electricității și a ajuns la Porțile de 
Fier, unde se ocupă de partea elec
trică a montajului/ Ihg. Gh. Dordea 
și-a reamintit aici foarte bine lecția 
primelor instalații de acest fel fă
cute la cascadele moldovenești. 
Maistrul Ștefan Ignl a lucrat la sta
țiile electrice de înaltă tensiune. 
Maistrul Filomon Maltei a montat 
o parte din stațiile electrice ce de
servesc grupul, după ce și-a lăsat 
amprentele pe echipamentul multor 
turbine de mici dimensiuni. Nicolae 
Gologan, șef de echipă, a montat 
instalații la centralele termoelectri
ce. Aici s-a- ocupat de vanele rapide 
și de probele' de punere în func
țiune. Și pentru mulți alții lucrările 
de la Porți echivalează cu un ates
tat de maturitate profesională.

SPECIALIȘTII : O nouă meserie? 
Mulți dintre ei sînt necalificâții de 
ieri. Nicolae Zbranca a fost simplu 
mecanic, azi — maistru de șantier. 
Vasile Gubcea, Virgil. Galah, Ion 
Fekete au fast mecanici și electri
cieni șl au devenit specialiști în 
meserie, adică au atins cea mai 
inaltă treaptă ă calificării. Ei pot să 
înlocuiască azi pe orice maistru în 
șantier.

eșchizind pentru prima dală 
porțile metalice ale canalului 
de beton (poarta 
poarta Buscată), 

navigației de 
inaugurat un 
sionant capitol. La cataracte, in lo
cul unde pînă nu de mult se mai 
zăreau epavele navelor izbite de 
stinci iar convoaiele înaintau cu tea
mă, au trecut in răstimp de un an 
peste 21 000 de unități (prin unitate 
ințelegînd orice ambarcațiune pro
pulsată sau nepropulsată), ecluza 
românească făcînd față cu succes 
traficului intens. îi căutăm pe foștii 
piloți de cataracte, vrem sfi-i reve
dem pe Vasile Pavel, pe Ion Banai, 
care au înfruntat' de-a lungul anilor 
violenții cuceriți ai sectorului, înșe- 
lînd crestele tari ca diamantul, Foș
tii piloți de cataracte nu ne-au mai 
însoțit la timonă și nu ne-au mai 
dus prin defileul 'Cazonelor. ei sini 
acum operatori de ecluză iar glasul 
lor răsună' in difuzoarele Instalate 
la rampa giganticei scene industria
le. Lăsînd timona, ei au descoperit 
o nouă profesiune. iar turnul de 
comandă al navigației, cu cabina 
aflată la cota 107, a devenit cimpul 
lor permanent de activitate.

O aparatură modernă, electroni
că, dispunînd de televiziune în cir
cuit închis, camere de luat vederi, 
radar, celule fotpelectriee, aparate 
pe unde scurte pentru convorbiri 
cu echipajele din avanpdrturl, alcă
tuiesc, in parte încă de pe acum, 
echipamentul acestui punct de na
vigație. Născută în iureșul acestui 
cincinal, profesiunea de operator de 
ecluză face ca vechii șoimi ai ape
lor să devină primii oameni 
echipajul Porților de Fier.

Referinclu-se la experiența cîști- 
gată, ing. Traian Mihăilă, șeful ser
viciului lucrărilor Administrației 
fluviale a Porților de Fier, ne 
spune :

— Navigația prin ecluză prezintă 
mari avantaje, tn primul rind redu
ce durata de traversare prin cel mat 
dificil sector al Dunării. Apoi face 
posibilă desfășurarea circulației pe 
timp de noapte și asigură siguranța 
navigației. Permite folosirea mai 
rațională a parcului de vase șl a 
puterii remorcherelor. Viteza curen- 
ților în cataracte fiind foarte va
riată, în unele locuri convoaiele a- 
pelau ,1a locomotiva de la Sip sau 
la navele de tracțiune de Ia Vîrcio- 
rova. Aceste mijloace au dispărut. 
Prezența ecluzei înlătură manevrele 
pentru formarea convoaielor. Acum 
an remorcher poate lua șase sau 

din

chiar’ nouă șlepuri, traversează sec
torul fără să mai reformeze con
voiul. Puterea, randamentul; Capa
citatea de tracțiune pe cal putere 
au sporit. Nu se mai pot produce 
întreruperi în anotimpurile secetoa
se, cînd debitul fluviului este în 
scădere. Ecluza a și început Să in- 
riurească pozitiv navigația . în sec
toarele din amonte și din aval, con
tribuind la sporirea traficului d« 
mărfuri și călători.

în decurs de un an, deși dată pro
vizoriu în folosință, ecluza roma 
nească a funcționat continuu, in 
condiții de exploatare intensă, ceea 
ce dovedește capacitatea oamenilor ■ 
de a face față celor mai exigent» 
cerințe ale tehnițiii moderne.

urnul de comandă ai naviga
ției își aruncă umbra de 
pasăre asupra zidurilor 
înalte. La capul amonte 

am privit șirul de socluri care mar
chează, în oglinda lacului, incinta 
avanportului. Munții desfășoară pe 
coastele lor sculptate șiraguri de tu- 
nele, viaducte, poduri zvelte, ziduri 
de sprijin. La puțul vanelor rapide 
ascultăm cu înfiorare glasul demen
țial al apelor captive. Ele deversea
ză dincolo de cel mai mare trans
formator cunoscut la noi. sh aruncă 
înnebunite în pintenii distrugători 
de energie, vuiesc. se ridică în ta
lazuri și capătă mugetul mării. în 
incinta barajului, sub turnurile mo
bile ale macaralelor, betoanele cresc 
asemenea unei catedrale, cu supra
fețe ondulate și bastioane. /între ca r« 
vor fi fixate stăvilarele de oțel.1

Constructorii de la Porțile de 
Fier, care trăiesc bucuria momen
tului electrizant al declanșării ener
giei, na vorbesc acum despre o ope
ră aproape împlinită.

Ar fi imposibil să concentrăm fn- 
tr-o singură pagină datele de nou
tate tehnică apărute la toate obiec
tivele sistemului ; aici nu putem 
vorbi despre un singur domeniu al 
inteligenței și al tehnicii. La Porțile 
de Fier s-au întîlnit în anii cinci
nalului toate marile uzine ale țării, 
numeroase institute de cercetare și 
proiectare, cei mai buni constructori 
și montori de pe văile electricității, 
specialiști în poduri, (unele și via
ducte, scafandri și fizicieni atomiști, 
geologi și speologi. navigatori și 
Chimiști, mineri și electricieni, 'fie
rari și dulgheri, arheologi, mtliua- 
liști și etnografi care au răscolit 
toate arhivele de piatra ale locu
rilor. cerîndu-le răspunsuri cu pri
vire la viața fluviului în decursul 
mileniilor și la raporturile lui .cu 
oamenii. De la cotele apelor Dună
rii înregistrate la OrșOVa in Ulti
mul secol, pină la națura rocilor 
din cataracte, de la ruinele podu
lui lui Apollodor pină la fortifica
țiile medievale? de pe insula Ada 
Kaleh, de la observațiile piloților 
de cataracte pină la studiul prin fo
raje și carotaj radioactiv, toate da
tele esențiale au fost supuse unei ă- 
nalize multilaterale și complex/', 
menite să ducă la interpretarea fără 
greș necesară amplasării și funcțio-, 
nării celui mai puternic obiectiv e- 
nergetic de pe cursul Dunării.

Cind Meșterul Manole și-a înche
iat opera, schelele i-au foșt scoase 
și cel ce a năzuit să dureze alte 
monumente fără asemuire și-a al
cătuit aripi de șindrilă și s-a arun
cat in gol. Meșterul nu și-a mai 
putut înfăptui alte cutezătoare vi
suri care îi înaripau fantezia. Acest 
mit își află azi, la Porțile de Fier, 
o, nouă și emoționantă înfățișare. 
Exponent! ai unui popor care înfăp
tuiește cu strălucire politica parti
dului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
meșterii de la Porțile de Fier sînt 
pregătiți și hotărîți să ducă mai 

• departe ștafeta electrificării a pro
gresului industrial. El știu că ii aș
teaptă, în viitorul cincinal, alte 
sisteme hidroenergetice pe Slrel, 
pe Olt, pe Someș, pe Dunăre.

Cele mai îndrăznețe proiecte se 
înfăptuiesc ! Iar Porțile de Fier, 
creație în care se îmbină fericit 
forța în creștere a economiei noas
tre cu elanul și priceperea construc
torilor, sint și vor rămîne unul din
tre monumentele cele mai repre
zentative ale acestei epoci de afir
mare plenară a energiilor națiunii 
socialiste sub stindardul Partidului 
Comunist Român.
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O plantație de cacao în Venezuela

O Acolo unde seceta se conjugă

cu subnutriția cronică • Dimen

siunile problemei apei pe

• De la Osiris și Ceres, la

tologia"

un efort

fertilității

PĂMINTUL, APA,
Guajira — o peninsulă care țîș- 

nește in marea Antilelor. Un deșert 
de 12 000 km p în Columbia și unul 
de 2 600 km p în 
km p și 100 000 de 
rătăcind cel mai
de iarbă pentru turmele lor de capre 
— unicul avut — sau făcind contra
bandă de piei de o parte și de cea
laltă a frontierei. Guajira — deșer
tul morții : din o mie de nou năs- 
cuți, 367 se sting înainte de a îm
plini vîrsta de un an. Ceilalți mor cu 
timpul, secerați de bolile foamei. Din 
octombrie pină in ianuarie, peninsula 
este biciuită de ploi torențiale. Apoi, 
mistuită de secetă. Pămîntul arde, ni
sipul arde, aerul arde. Cițiva ex'perți 
ai unor organizații internaționale 
caută ape subterane. Pină atunci, oa
menii își potolesc setea sorbind apa 
stătută a mocirlelor rămase în urma 
ploilor sezoniere. Dar foamea ? Ni
sipul nu dă pîine. Și copiii mor...

Haiti. Seceta se conjugă cu sub
nutriția cronică. Pămîntul. pustiit, 
are chipul zbîrcit al unui bătrîn mu
ribund. Și oamenii mănîncă semințele 
destinate ogoarelor. In Yemen, jumă
tate din recolta a șase provincii a 
fost mistuită de secetă. In două pro
vincii, pierderea a fost totală. Din 
5 milioane de locuitori, un milion 
suferă de foame. 60 la sută dintre ei 
sînt copii...

Pămîntul! în regiunea Mijertinia, 
în Somalia, n-a mai plouat de mai 
bine de doi ani. Vitele, singurul bun 
al locuitorilor, sînt schelete muribun
de. Din pămîntul uscat, în urma pa
șilor lor se înalță coloane de praf — 
strigoii secetei. Același spectru bîri- 
tuie și în Mysore, în sud-vestul In
diei. în Kolar, și Tunkur, și Banga
lore seceta pirjolește pămintul, arde 
gura însetată și înfometată a zeci de 
mii de familii. Dar, cea mai mare 
parte a populației țării „trăiește" din 
agricultură. O agricultură a secetei. 
Sub soarele torid, fertilitatea pămin- 
tului scade. Victimă a eroziunii.

Literatura anilor ’30 ne^a familia
rizat cu paradoxul dramatic al foa
metei în condițiile supraproducției de 

■ alimente în diferite țări capitaliste.
Vă amintiți, de pildă, de tonele de 
cafea transformate în combustibil 
pentru locomotive, pentru ca prețul 
de vînzare să rămînă ridicat. Feno
menul se repetă și azi sub diferite 
forme. In rîndurile ce urmează nu ne 
vom ocupa de aceste țări, ci mai ales 
de acelea care, în perspectiva explo
ziei demografice, impun un nou mod 
de a gindi și de a acționa pentru a 
spori capacitatea agricolă — așa-zisa 
„lume a treia".

Iată deșertul punînd stăpînire pe 
savane, în jurul Saharei — în Mali, 
în Senegal. .în Ciad. Pustiul, colos 
devorant, a înghițit pămînturile. In 
Rhodesia, pămîntul a fost sistematic 
deteriorat, distrus. Pentru a-1 reani
ma, sînt necesare eforturi de patru 
sute de ani. Eroziunile au devastat 
valea Oaxaca din Mexic, odinioară 
una dintre cele mai rodnice din țară. 
Eroziunile au sterilizat aproape un 
sfert din suprafața Indiei despăduri- 
te, au spulberat vaste întinderi ara-

Venezuela. 14 600 
indieni guajiros 

adesea în căutare

bile în țări din nordul Africii. Iar a- 
colo unde devin stăpîne, natura 
moare.

Eroziunea, urmare a unor defrișări 
nesăbuite, nu datează de azi — de 
ieri. Cu mii de ani in urmă, păduri 
incendiate au făcut loc agriculturii. 
Ruperea echilibrului natural al pla
netei noastre — și prin aceasta, a 
regimului apelor, și a celui climatic 
— este un proces de lungă durată. 
Cedrii Libanului au devenit, adesea, 
corăbii feniciene sau temple ; expe
dițiile împotriva barbarilor erau în
soțite de incendierea pădurilor care-i 
adăposteau, invazia colonialistă în 
regiunile tropicale a avut drept ur
mare masacrarea nu numai a indige
nilor, ci și a peisajului natural, ca 
și monstruozitatea monoculturii — a 
produselor „coloniale" ca bumbacul, 
alunele, cacao, tutunul — jaful pă
durilor de esențe rare. în Brazilia, in 
fiecare an dispar 250 000 ha de pă
dure ; după unele. calcule, în 40 de 
ani sud-eslul acestei țări va fi lip-

„vechi", cît și pe cele noi care ar 
putea adăuga culturilor existente o 
suprafață de aproape 100 milioane 
hectare (din 1962 pină în 1985). Spo
rirea. cantităților de îngrășăminte 
este prevăzută pentru toate soiurile 
de cuituri-cereale, plante industriale, 
pășuni irigate sau furaje.

Sub ochii noștri se produce în lu
me o revoluție și în ce privește me
todele de cultivare a pămintului. 
Recent, foarte recent, elefantul 
ceylonez a început să fie înlocuit de 
tractor, in impenetrabilele păduri 
tropicale. Agricultura 
a început în 
primitivi, cu 
Pămintul era 
șa copacilor 
semi-nomadă a 
milenii și milenii, 
practică în sud-estul Asiei, 
bățul de scormonit pămintul 
care-1 mai întilnești la boșimanii din 
Africa australă — pînă la plugul 
apărut în nordul Alpilor pe la înce-

însemnări de Horia LIMAN

sit de vegetație. Devastările aduc, 
inevitabil, alte ravagii ; vîntul și 
apele, neavind obstacole de înfrun
tat, rod pămintul, îl macină pină la 
distrugerea totală.

Soluțiile reduc totuși dimensiunile 
răului. Rene Dumont, profesor ia In
stitutul agronomic din Paris, preconi
zează. în primul rînd, măsuri de 
conservare a solurilor care au scăpat 
de masacru : „blindarea" curbelor de 
nivel ale apelor, prin contururi pa
ralele cultivate alternativ cu porumb 
și covoare de leguminoase — lucernă 
și trifoi ; irigații — dar concepute 
cu prudență, pentru a împiedica pă
turile freatice sărate de a invada și 
steriliza ogoarele, de a ataca flora ca 
și fauna păminturilor fertile. Tere
nurile cultivate — 13 milioane km p 
— ar putea, după părerea repu
tatului agronom, să sporească cu 
56—60 la sută, iar randamentele cu 
30 la suta pe planul fertilizării, cu 
10 la sută prin irigații, cu 30 la sută 
prin selecționare și tehnică a cul
turilor, cu 10 la sută prin tehnicile 
conservării. Dacă scădem din aceste 
cifre procentul de epuizare a soluri
lor, obținem un plafon de subzistență 
echivalent cu de două ori șl jumă
tate producția actuală. Planul indi
cativ mondial al F.A.O. pentru 
dezvoltarea agricolă, -pînă în 1985, 
precizează : în regiunile secetoase 
(respectiv în unele părți ale O- 
rientului Apropiat și ale nord-es- 
tului african) va fi necesar să 
se meargă pînă la reconvertirea in 
pășuni permanente a unor terenuri 
de culturi marginale sau sub margi
nale. Exploatarea mai intensivă a 
păminturilor cultivabile existente 
este dependentă de vocația lor. Dim
potrivă, dezvoltarea irigațiilor tre
buie prevăzută atît pe pămînturile

De pretutindeni
AUTOMATE ÎN BIBLIOTECĂ

Specialiștii sovietici. au elaborat 
un proiect de automatizare a furni
zării cărților solicitate de cititorii 
Bibliotecii „Lenin" din Moscova, 
care dispune în prezent de circa 26 
milioane volume și manuscrise. 
Pină acum s-a dat în funcțiune 
un sector experimental de poștă 
pneumatică cu o lungime de 1,5 km, 
care a permis reducerea de 10 ori 
a duratei necesare transmiterii co
menzilor. Instalația va fi comple
tată prin construirea unei linii 
suspendate pentru transportarea 
cărților, linie utilată cu conveiere, 
elevatoare și alte dispozitive adec
vate. Fiecare din cele 2 000 de 
conteinere destinate transportului, 
va fi dotat cu un buzunar în care 
se așează adresa codificată pe un 
magnet, garantind astfel precizia 
executării comenzii. Potrivit unor 
calcule preliminare, grație automa
tizării, viteza de livrare a cărților 
va crește de 3—4 ori.

rioadă de aproximativ 100 000 de 
ani. Ele au fost întreprinse prin 
studierea în profunzime a straturi
lor de gheață din nordul Groenlan
dei. Concentrația de izotopi de oxi
gen la diferite adincimi ale gheții 
constituie cheia pentru a afla tem
peratura înregistrată de respecti
vul strat de -gheață, in epoca în 
care se afla la suprafață sub formă 
de zăpadă.

TOKIO FĂRĂ AUTOMOBILE
La Tokio a început o interesantă 

campanie împotriva poluării aeru
lui. Recent, pe 122 de străzi din 
patru cartiere comerciale a fost in
terzis 
sul 
cum 
de

citeva ore acce- 
autovehiculelor (așa 

vede in fotografia 
jos). Aproximativ trei 

de milion de oameni 
bucurat de liniște și de...

zilelor noastre •

glob

,,mi

Spre

general de sporire a

solului • Temeiurile

optimismului

OMUL

SE RĂCEȘTE CLIMA 
TERREI ?

pentru 
tuturor 

se 
mai 

sferturi 
s-au 
lipsa gazelor de eșapament. Apa
ratele de măsurat compoziția aeru
lui au înregistrat date îmbucură
toare, Ca urmare, primarul orașu
lui Tokio a hotărît ca această ope
rație să se repete in fiecare dumi
nică și în alte sărbători legale.

In zonele libere
ale Cambodgiei

strămoșilor 
poienele codrilor 

mijloace primitive, 
fertilizat cu cenu- 

doborițit Agricultură 
neoliticului.

metoda se
De

După
mai 

la 
Pe

dinile multicolore ale lumii, pădurile 
exuberante, ogoarele nesfîrșite de 
grine cu spicul auriu ? Dar omul, 
viața lui cotidiană 7

In anul 2009, preVede Anuarul de
mografic al O.N.U., pămîntul va tre
bui să hrănească 7 miliarde de oa
meni. Așadar, se cere o victorie de
cisivă asupra deșertului, asupra apei. 
Intr-o serie de țări, prin irigații^ ca 
și prin folosirea de îngrășăminte, vas
te întinderi pustii au fost transforma
te în pămînturi fertile — ogoare de 
cereale, pășuni grase. Pentru a pre
veni devastatoarele inundații din Si
ria și Irak, malurile Eufratului sînt 
taluzate și se înalță diguri. La Tabqa 
(Siria), zece mii de oameni au pornit 
să atace fluviul. Cind barajul va fi 
terminat, cursul apei va fi regulari
zat, o uzină hidro-electrică va furni
za 2,4 miliarde kWh pe an. valea 
fluviului va oferi unui număr de 
7.00 000 de oameni, terenuri irigate pe 
o suprafață de un milion de hectare. 
In Mysore, un baraj a redat cultu
rilor intensive 100 000 din 350 000 
hectare de deșert. Guvernul indian 
prevede ca lucrările de nivelare, te- 
rasare și drenare să extindă și mai 
mult suprafața cultivabilă.

Planul indicativ al F.A.O.,
mintit mai sus, reprezintă, în fapt, 
un apel : pină în 1985, suprafața noi
lor pămînturi cultivabile trebuie să 
se extindă la aproape 100 milioane 
de hectare. Este o problemă vitală. 
Iar geniul uman, cave a creat vaste 
lucrări hidrotehnice și sisteme de iri
gație, care a realizat „semințe-mira- 
col" ce produc de trei și cinci ori 
mai mult decît cele tradiționale, 
poate s-o rezolve.

a-

Oamenii de știință danezi au con
statat că pe Pămint clima oscilea
ză periodic. Aceste schimbări, ara
tă săptăminalul „Observer" rela- 
tînd știrea, sint în strînsă legătură 
cu activitatea Soarelui, care pre
zintă perioade mai active și mal 
puțin active. După părerea cerce
tătorilor amintiți, lumea intră 
acum într-o perioadă rece de 40 de 
ani. Temperatura cea mai joasă se 
va înregistra în jurul anilor 1985, 
apoi ea va crește treptat pînă în 
anul 2010. cînd se va apropia de 
maximele înregistrate în jurul anu
lui 1960. După aceea, va 
nouă perioadă rece.

Ipoteze asemănătoare 
fost emise și pînă acum, 
una nu se baza pe analizarea unei 
perioade prea lungi de timp. Cer
cetările actuale cuprind însă o pe-

putui erei noastre, și de la plugul 
tras de cal sau de vită pînă la sece- 
rătoarele-treierătoare de azi, de 
regenerarea solului cu cenușă pină 
la însâmînțarea marilor spații cu 
ajutorul avioanelor sau răspîndirea 
îngrășămintelor și a insecticidelor cu 
ajutorul elicopterului — s-au par
curs gigantice etape ale unei evoluții 
miraculoase. In mitologia egipteană, 
ciclul recoltelor era determinat de 
zeul Osiris. In mitologia romană — 
de Ceres. „Mitologia" zilelor noastre 
cunoaște pedologia, genetica, fiziolo
gia vegetală, mășinismul agricol, con
tabilitatea agricolă a ordinatoarelor, 
în două orc, un plug traș de animal 

. ară 650 mp ; in același timp tracto
rul lucrează o suprafață de 15 ori 
mai marc.

Dar agricultura africană a rămas la 
un niVel de producție inferior celei 
din Europa secolului al XVI-lea, în 
timp ce 85—90 la sută din populație 
trăiește din mila pămintului și din 
creșterea vitelor. Totuși, a fost de a- 
juns ca 
duri să 
pustiite 
țiile de 
sară în

la

în decursul celor două săptămîni 
petrecute în tabăra partizanilor, pă
zitorii noștri ne vorbeau ad-osea des
pre revoluția lor. In cuvinte aproape 
identice, ei ne-au asigurat cS o viață 
fără libertate și independență echi
valează cu moartea. „Pentru revo
luție merită să înfrunți toate primej
diile" — afirmau ei.

Anh Hai, un bărbat de statură 
mică, dar bine legat, care în decurs 
de 25 de ani a participat la peste o 
sută de bătălii împotriva francezilor 
și americanilor, ne-a relatat cum 
partizanii au învățat să se apere îm
potriva atacurilor avioanelor B-52 — 
un instrument de teroare care lan
sează, dintr-odată, încărcături întregi 
de bombe.

Militarii americani consideră că a- 
ceste avioane constituie o armă ex
trem de eficientă pentru dispersarea 
forțelor dușmane. Anh Hai nu avea 
pentru ele decît cuvinte de dispreț. 
„Am trăit trei atacuri cu bombar
diere B-52. Dacă acumulezi expe
riență, nu te mai sperii de ele. Nu
mai atunci cînd o bombă nimerește 
în plin, ea provoacă distrugeri- Raza 
lor de acțiune este relativ mică".

...într-o noapte, Jeep-ul nostru a 
greșit drumul și s-a împotmolit in
tr-un lan de orez. Partizanii care au 
trecut pe lingă noi, au înștiințat oa
menii din satul cel mai apropiat și, 
după scurt timp, și-au făcut .apariția 
circa 20 de tineri cambodgieni care 
au readus, din nou, automobilul pe 
drum. De bucurie că au reușit să 
facă o treabă bună, și-au ridicat 
miinile, bătînd din palme deasupra 
capului. Apoi ne-au însoțit, distan
ță de peste o milă, pe drumul nos
tru- primejdios, construit pe coama 
unui dig.

La o încrucișare de drumuri am 
fost nevoiți să părăsim Jeep-ul și 
să ne continuăm marșul pe. jos. La 
asfințit am ajuns într-un sat și mer
geam din casă în casă. Noi trebuia 
să așteptăm afară, în. timp ce unul 
din partizani- întreba pe gospodari 
dacă putem rămine acolo. De fiecare 
dată li se răspundea „NU“. în cele 
din urmă, am găsit adăpost într-o 
mică colibă. Toate acestea ni se pă
reau neobișnuite. Anh Tu ne-a dat 
următoarea explicație : „Oamenii de 
aici nu ne cunosc. Cind au văzut că 
sîntem însoțiți de trei albi, ei r.u 
voiau să creadă că facem parte din 
forțele de rezistență populară. Cu 
mane greutate am reușit să-l convin
gem pe proprietarul acestei case-

Richard DUDMAN’)
publicist american

Acum sîntem bineveniți și oamenii 
ne-au adus merinde- Soldații regi
mului de la Saigon nu procedează ca 
noi. Ei aresteaza imediat pe cei care 
nu ie oferă ceea ce cer".

Odată, un partizan și-a riscat via
ța pentru noi. In dimineața zilei de 
9 iunie ne adunasem la micul dejun, 
cînd mai multe elicoptere americane 
s-au-apropiat destul de mult de noi. 
După ce am smuls rufele noastre în
tinse pe o frînghie, ne-am camuflat 
într-o mică colibă fără ușă, unde 
stăteam cu genunchii la bărbie. Auh 
Ba a pus mina pe arma sa și a dis
părut în desiș. Elicopterele au cobo- 
rît și mai mult. Judecind după uruit, 
ele se aflau exact deasupra capete
lor noastre. Am auzit o rafală de 
mitralieră. într-o pauză dintre două 
salve, Yogi, un fost ofițer al armatei 
regale camDodgiene, ne-a sfătuit să 
ne strecurăm intr-un adăpost, con
struit din bîrne, aflat în apropiere.

Mai tîrziu, Auh Ba ne-a desenat 
pe pămint o schiță care ne-a demon
strat ce noroc am avut. La aproxima
tiv 50 de metri de locul unde ne 
aflam, unul din elicoptere — in 
scopul de a-și căuta ținta — a cobo- 
rît și mai mult. El a zburat la o 
înălțime atît de mică, îneît curentul 
produs de rotoarele sale a îndoit 
copacii. Exista primejdia ca să des
copere coliba în care ne-am camu
flat. De aoeea, Ba s-a adăpostit și, 
pentru a sustrage atenția echipaju
lui. a tras trei focuri de armă în di
recția elicopterului. Este foarte pro
babil că datorită aoestei manevre ale 
sale, el ne-a salvat viața-

Episodul ne-a apropiat foarte mult. 
Mai tirziU, la o c&așcă de ceai, Auh 
Ba ne-a spus : „Lucrul cel mai nefe
ricit pe care l-ați fi putut face ar fi 
fost să ieșiți din colibă și să faceți 
somn americanilor. In acest caz aș 
fi fost nevoit să trag cu pistolul în 
voi. Dar am fost convins că nu o 
veți face, 
cuvîntul".

Partizanii știu multe despre S.U.A. 
Informațiile lor le culeg, mai ales, 
din buletinele de știri în limba viet
nameză difuzate de postul de radio 
B.B.C. Lor le sînt familiare numele 
unor senatori americani — în special 
ale lui Fulbright, Mansfield, McCar
thy — care critică politica america
nă. Ei urmăresc noapte de noapte 
buletinele de știri, dorind să afle 
dacă în S.U.A. nu s-au produs, de 
pildă, noi 
nice-

Intr-o zi, 
vizita unui 
Intrarea. în 
apariția fața zimbitoare a unui om 
inalt, pe care nu-1 mai văzusem. 
Purta o uniformă simplă kaki. El 
ne-a strîns mina și ne-a spus : „Sta
tul major al Frontului Național de 
Eliberare al Cambodgiei. de sub con
ducerea lui Norodom Sianuk, a ho- 
tărit ca, îndată ce va fi posibil, să 
fiți eliberați. Din cauza stării de răz
boi, hotărîrea n-a putut fi pusă ime
diat în aplicare".

In ultima zi, comandantul local al 
forțelor de rezistență populară ne-a 
acordat un interviu. El a afirmat că 
trupele prințului Sianuk controlează 
trei provincii din Cambodgia de est, 
cu o populație totală de două mili
oane de oameni. în timpul interviu
lui am văzut pentru prima oară 
drapelul Frontului de eliberare al 
Cambodgiei. Steagului național cam
bodgian cu imaginea ruinelor din 
Angkor, aflată pe fond roșu, între 
două benzi albastre, revoluționarii 
i-a.u adăugat patru litere albe — 
F.U.N.K. Sînt inițialele denumirii în 
limba franoeză a Frontului de eli-

Știam că veți respecta

irigațiile și cortinele de pă- 
modifice climatul în regiuni 
de secetă, pentru ca planta- 
cafea sau de banane să ră- 
marginea deșerturilor „con

tinentului negru" ; a fost de ajuns 
să se edifice barajul de la Assuan, 
pentru ca peste 400 000 de hectare 
irigate să fie smulse pustiului și fu
riilor lui Osiris,

Dintotdeauna, irigațiile și drenările 
au avut drept obiectiv atenuarea 
efectelor secetei și ale inundațiilor. 
Apa creează condiții optime pen
tru creșterea vegetală indispen
sabilă introducerii agriculturii 
tensive. Faptele stau mărturie : 
tensitatea culturilor este de 64 
sută pe pămînturile neirigate și 
99 la sută pe pămînturile irigate ; 
dacă pămintul este de bună calitate 
și condițiile meteorologice sint favo
rabile, dacă se dispune de ingrășă- 
mmtele necesare și ele semințe se
lecționate, aportul apei în cantitate 
suficientă și controlată poate fi de 
200 la sută intensitate. Chiar îngră- 
șămintele — vitale pentru ameliora
rea solurilor, îndeosebi în vederea 
extinderii soiurilor 
înalt randament — 
de eficacitate prin 
necesarul de apă.

Agronomii apreciază că pentru a 
obține o tonă de griu sînt necesare 
în medie 500 tone de apă. Cifra 
poate părea excesivă, dacă ea n-at fi 
— circumstanță agravantă — rela
tivă. Pentru că proporția de apă 
variază de la un sol la altul, de la 
un climat la altul. In Afganistan, de 
pildă, o tonă de griu se obține prin 
consumul a 8 000—10 000 tone de apă. 
Ceea ce nu trebuie să surprindă, 
știut fiind că planta „transpiră" mai 
abundent în regiunile secetoase. 
Substanța preponderentă în plantă 
este, in ultima analiză, apa. Ea se 
găsește în proporție de 78 la sută în 
cartofi, de 97,66 la sută în castraveți,
75.3 la sută în struguri, precum și de
78.4 la sută în carnea de vacă, 72 la 
sută în carnea de pui etc. Apa—sub
stanță fundamentală a materiei vii, 
a naturii, dar și a producției indus
triale. O tonă de otel consumă pină 
la 300 mc de apă, o tonă de papetă- 
rie — pină la 1 000 mc. 6 tonă de 
aluminiu — pină la 1 300 mc. In 
transporturi, îm’energia electrică, apa 
este indispensabilă.

Fără apă, cum să-ți imaginezi gră-

in- 
in- 
la 
de

de cereale de 
cîștigă un spor 
alimentarea cu

începe o

Familii de cambodgieni, refugiate din zonele de luptâ, se îndreaptă spre 
regiuni controlate de forțele populare de rezistență

demonstrații antirăzboi-

partizanii ne-au anunțat 
ofițer superior- Apoi, la 
coliba noastră și-a făcut

berare : Front Uni de la Nation 
Khmer.

După-amiază ne-am urcat împreu
nă cu cei cinci păzitori ai noștri in
tr-un microbuz de producție italiană. 
Pentru prima oară ni s-a permis să 
ne deplasăm ziua. Cînd am ajuns in 
apropierea unui sat, am văzut o mul
țime de oameni care soseau din toa
te părțile- Autobuzul s-a oprit in 
fața unei școli. Ne-a devenit limpe
de că în cinstea noastră, s-a con
vocat o adunare de masă. Circa 30 
de soldați, unii dintre ei echipați cu 
arme americane , de captură, erau 
postați în jurul școlii. Un ofițer s-a 
adresat mulțimii prin intermediul 
unei stații de amplificare și, printre 
altele, a transmis „mulțumiri poporu
lui american 
noastră pentru 
avea în vedere 
câni simpli — 
care se ridică 
de cotropire dus de S.U.A. în Pe
ninsula indochineză.

După adunare, în timp ce ■ afară 
turna cu găleata, am fost conduși 
într-o sală de clasă întunecată. Aici 
un ofițer ne-a înmînat bilete de li
beră trecere. Seara, după lăsarea în
tunericului, fiecare dintre noi s-a 
urcat pe o motoretă, în spatele unui 
soldat înarmat. Trei dintre păzitorii 
noștri și un militar străin călătoreau 
în fața noastră. Urmam cărări întor
tocheate din junglă, traversam lanuri 
de orez pe poteci cunoscute numai 
de partizani. In sfîrșit, am ajuns la 
destinație. Cele citeva ore pină in 
zori le-am petrecut într-o casă si
tuată pe șoseaua pe care am fost 
luați prizonieri. Aici ne-am luat 
rămas bun de la cei trei partizani 
care ne-au însoțit tot timpul. Ne-aia 
îmbrățișat și ne-am strîns miinile-

★
Cele trăite și observate de mine în 

timpul cit m-am aflat în regiunile 
eliberate ale Cambodgiei m-au con
vins că tocmai politica americană 
dusă în această parte a lumii favori
zează declanșarea unui război popu
lar- O mișcare de partizani, cuprin
să de o mare hotărîre, aproape impo
sibil de localizat, care se bucură de 
sprijinul multilateral al populației, 
duce un război de epuizare împotri
va forțelor armate regulate.

Invazia Statelor Unite și a forțe
lor armate saigoneze în Cambodgia 
n-a constituit Un succes, deși au fost 
capturate anumite cantități de arme 
și alimente ale adversarului. In 
schimb, ea a provocat un val de in
dignare și 
împotriva

Âceastă 
a Statelor 
treagă de 
1954 — care le-a atras și mai adine 
in mlaștina războiului din Indochi
na, apare într-o altă perspectivă vă
zută de aici, decît atunci cînd o pri
vești din Washington sau din Saigon. 
Iți dai seama că forțele populare 
cambodgiene și-au extins influența 
aproape asupra tuturor localităților 
rurale, deci asupra majorității popu
lației cambodgiene care a devenit, 
în scurt timp, o bază revoluționară 
puternică, sigură și eficientă. Și, în 
afară de aceasta, războiul din Viet
nam a fost extins acum asupra în
tregii foste Indochine franceze. Pen
tru cambodgieni, grenadele și bom
bele americane constituie o dovadă 
că Statele Unite au declanșat îmno- 
triva lor un război colonial nepro
vocat, că doresc să întoarcă înapoi 
roata istoriei. • •

care sprijină lupta 
independență". El 

milioanele de ameri- 
tineri și vînstnîci — 
împotriva războiului

proteste în întreaga lume 
aoestei acțiuni a S.U.A. 
ultimă acțiune nefericită 
Unite — dintr-o serie in
acțiuni începute încă in

») Richard Dudman a plecat în Cam- 
bodgla ca trimis special al ziarului a- 
merlcan „St. Louis Post-Dlspatch“. La 
un moment dat, împreună cu alți doi 
ziariști, a lost luat prizonier de forțele 
de rezistență populară. Ulterior, iden- 
tiflcîndu-li-se adevărata profesie, el au 
devenit pentru șase săptămîni oaspeți 
al forțelor patriotice, iar în cele din 
urmă s-au întors la Pnom Penh.

Oricit de paradoxal ar pă
rea, dar in august Parisul 
nu mai aparține parizieni
lor. „E mai frumos ca ori- 
cind Parisul in această 
lună" — spun parizienii 
grăbindu-se să-și pără
sească orașul. „Închis pen
tru vacanță", „Relâche", 
„Cloture annuelle" — sint 
inscripții care apar pe ușile 
a cel puțin două din trei 
magazine, teatre, restau
rante, instituții de servicii.

Metropola de pe Sena 
este cuprinsă de o adevă
rată frenezie vilegiaturis- 
tică, marelui exod al pari
zienilor către locurile de 
odihnă corespunzindu-i o 
adevărată invazie de străini 
care descind in capitala 
Franței atrași de faima tu- 
ristico-spirituală a orașu
lui. Vn adevărat turn al lui 
Babei pe orizontală, poliglot, 
deconcertat, dezorientat, 
ghidat doar de explicațiile 
criptice ale hărților, sau 
purtat in cohorte de auto
buze la ferestrele cărora ca
petele se intorc mecanic, 
după indicațiile date la mi
crofon : „Distinși pasageri 
priviți in dreapta, ladies 
and gentlemen, priviți 
stingă..." In comparație 
vara lui 1969, sezonul 
ristic francez al acestui 
semnalizează o creștere

intre întoarcerea primei se
rii de concedii din iulie și 
plecarea in stilul „totalei 
evadări" de la începutul 
celei de-a opta luni a anu
lui. Bilanțul accidentelor ru
tiere, după, cinci zile de 
exod, înregistra 235 de 
morți — evadări definitive, 
ireversibile, și peste 5 000 
de răniți. Alături de cotele 
bursei de valori, buletinele 
radiofonice transmit cu 
regularitate și această ma-

in citeva din marile muzee 
pariziene „intrarea liberă", 
Louvrul este ' 
la concertele 
Notre Dame i 
drală devine • 
Dincolo de 
sele distracții

luat cu asalt, 
de orgă de la 
imensa cate- 
neincăpătoare. 

1 zgomotoa
sele distracții ale tu
rismului „sălbatic" făcut de 
pletoși cu traista-n băț, cu 
sacul de dormit și bidonul 
de apă la cingătoare, gene
rația tunsă după moda „ve
che", clienții serioși ai ho-

țurilor fi convenabilitatea 
poziției geografice. •

Pentru parizienii plecați 
tn concediu in Franța, pri
ma decadă a lui august a 
insemnat și teroarea sur
prizelor meteorologice.
Coasta atlantică a fost ră
vășită timp de trei zile de 
o furtună fără precedent, 
plajele Coastei Albas^ 
tre au fost intinate de 
„mareele negre" ale poluă
rii apelor maritime cu rezi-

PARISUL
N AUGUST

în 
cu 

tu- 
an 

a 
numărului turiștilor străini 
cu 15 la sută, americanilor 
revenindu-le o majorare 
numerică de 32 la sută. In 
1969 — un miliard de dolari 
dever in ambele direcții, cu 
un beneficiu net pentru 
Franța de cincizeci și două 
de milioane de dolâri.

Pentru parizieni s-au pus 
in circulație, in primele. 
zile ale lui august, aproape 
două mii de trenuri supli
mentare, iar de pe aero
porturile Parisului au deco
lat peste patru sute de noi 
curse aeriene. Autostrăzile 
sudice au suportat cu greu , 
o frecvență de peste 6 OOt) 
de mașini pe oră, iar cu
vintele „embouteillage", 
(dop, gîtuire) au fost cel 
mai des invocate in vocabu
larul circulației. S-au con
sumat marile încrucișări

Reportaj de loan GRIGORESCU

cabră cotă care, in ciuda e- 
forturilor de reglementare 
a circulației și de re
ducere a vitezei, nu cu
noaște descreșteri.

Transferat in miinile 
companiilor turistice, Pa
risul apare in august mat 
cosmopolit ca oricind. Che
iurile Senei, colina Mon- 
martre, bulevardele și la
birintul de Străzi din Car
tierul Latin, au intrat in 
stăpinirea cohortelor no
made de ghitariști pletoși 
care, după ce au străbătui 
cu autostopul drumurile 
Europei, își consumă nostal
giile romantice la umbra 
marilor monumente și mu
zee ale Luteției cu taxe de 
intrare prea scumpe pen
tru „bursa" lor. Duminica, 
in schimb, cînd generozita
tea municipalității afișează

in-telurilor onorabile se 
stalează comod in fotoliile 
ambarcațiunilor 
parcurg cu autocarele fai
mosul „Paris by night", a- 
chiziționează antichități re
cente, escaladează in ascen
sor etajele turnului Eiffel 
și caută senzații tari in lo
calurile din cartierele spe
cializate in branșă.

Mulți francezi, in schimb, 
preferă turismul în străină
tate. Din acest punct de 

consti- 
atracție 
marele 

Fi- 
ta-

jluviale,

vedere, România 
tuie pentru ei o 
deosebită. Recent, 
cotidian francez „Le 
garo“ prezenta elogios 
bloul turistic al României, 
scoțînd în evidență avan
tajele hotelurilor de pe li
toralul nostru, ospitalita
tea, calitatea hranei și a 
serviciilor, modicitatea pre-

duuri petroliere. Și totuși, 
nimic nu poate stăvili fre
nezia evadărilor totale, 
bositoarea goană in < 
tarea odihnei, nici 
față de precaritatea secu
rității locuinței părăsite in 
metropolă, nici agenda tot 
mai încărcată a reluării ac
tivității de toamnă. „Pa
risul e mai frumos ca ori
cind in august" și, hai să 
spunem că, de aceea, mai 
bine de jumătate din sala- 
riații și liberii profesioniști 
ai Franței nu se bucură de 
concedii plătite, și că a- 
proape cincizeci la sută din 
copiii Parisului nu pot ple
ca in tabere sau colonii de 
vară. Numai așa se expli
că cum, în ciuda febrei es
tivale, a declinării osten
tative a cuvintului „va
canță" la toate modurile. 
Parisul șantierelor de con-

o- 
cău- 
grija

strucții rutiere și utilitare 
atinge in august perioada 
de virf- Degrevat de 
intensitatea circulației su
focante din celelalte ano
timpuri, Parisul își poate 
permite acum tăierea de 
noi străzi, refacerea con
ductelor subterane de tele
comunicații, străpungerea 
de tunele, deschiderea unor 
șantiere rapide pentru a- 
daptarea urbanismului, de
venit vetust, la cerințele lu
mii contemporane. Și dacă 
nouăzeci la sută din teatre
le pariziene afișează „relâ
che", dacă două treimi din 
magazinele și instituțiile 
de servicii sint închise din 
cauza sezonului „mort", 
marile întreprinderi indus
triale din afara orașului își 
continuă la ritmul obișnuit 
activitatea. In cartierele 
mărginașe. Parisul in au
gust nu mai aparține va
canțelor, ci, ca in orice lună 
a anului, muncii.

Agenda de toamnă se a- 
nunță tot mai încărcată. 
Inventarul problemelor care 
se impun a fi abordate o 
dată cu reluarea activității 
politico-sociale curente o- 
feră o lectură mai mt^lt 
neliniștitoare decît recon
fortantă. Redeschiderea a- 
nului 
mele 
zolvat 
sitare 
organizare, reluarea 
tivității parlamentare, 
clansarea acțiunilor reven
dicative provocate de dis
crepanța dintre scumpirea 
vieții și creșterea salarii
lor, reforma fiscală, lupta 
cu efectele poluării atmo
sferice, măsurile anti-drog, 
lichidarea șomajului ma
nual și intelectual, amena
jarea industrială a regiuni
lor aflate in regres sînt nu
mai citeva din capetele de 
liste ale problematicii in
terne, ve Plan extern im- 
mmîndu-se continuarea e- 
fortvrilor pentru menține
rea locului cucerit de Fran
ța in lumea contemporană.

O fi mai frumos ca ori
cind Pe-isul în august, dar 
îl prefer in septembrie, 
cînd începe să tie el însuși.

școlar cu proble- 
atit de greu de re

ale vieții univer- 
aflată in plină re- 

ac- 
de-
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Primire la C.C. al P.C.R.
Vineri dimineața, tovarășul Vasile 

Patilineț, membru supleant al. Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășii James 
Stewart și Sam Noian, membri, al 
Comitetului Executiv Național și ai 
Secretariatului Partidului Comunist 
din Irlanda, și tovarășa Edwina Ste
wart, membră a Comitetului Execu
tiv Național al partidului, care și-au

petrecut concediul de odihnă In țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 

■C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de Secție la C.C. al P.C.R.

Discuția care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Festivitatea de înălțare în grad 
a absolvenților Școlii militare de ofițeri

de securitate -
Vineri după-amiază a avut loc în 

Capitală festivitatea de înălțare în* 
grad a absolvenților Școlii militare 
de ofițeri de securitate — promoția 
1970.

La festivitate au luat parte Du
mitru Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
șecretăr al comitetului municipal de 
partid, primarul general al Capitalei, 
general-locotenent Grigore Răduică, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Invățămîn- 
tului, cadre didactice universitare, 
generali și ofițeri superiori.

După intonarea Imnului de Stat 
s-a dat citire Ordinului președintelui 
Consiliului Securității Statului pen
tru înălțarea in grad a absolvenți
lor din noua promoție a școlii.

In numele absolvenților a luat cu- 
vintul șeful promoției, locotenentul 
Aurel Rogpjan. care, adresînd simță
mintele de recunoștință conducerii de 
partid și de stat pentru grija acorda
tă pregătirii viitorilor ofițeri, a ex
primat angajamentul noii promoții 
de a răspunde la toate chemările da
toriei, păstrînd cu cinste, demnitate 
și onoare gradul de ofițer.

Luînd apoi cuvîntul, general-loco
tenent Grigore Răduică a urat noi- 
lor'-, bsolvenți, în numele condu- 
cei 1 'onsiliului Securității Statu
lui,; rcces. deplin în activitatea de 
viitor, exprimînd totodată convinge
rea că noua promoție va sluji cu 
abnegație interesele vitale ale po
porului nostru, securitatea patriei.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Dumitru Popa, care a felici
tat pe noii absolvenți și a subliniat 
în același timp datoria pe care o au 
ofițerii de securitate de a-și perfec
ționa permanent măiestria profesio-

promoția 1070
nală. de a fi pilde in îndeplinirea mi
siunilor ce le sint încredințate.

S-a dat apoi citire telegramei 
adresate de absolvenții școlii CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN. TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar generai al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, comandant suprem al For
țelor armate ale Republicii Socia
liste România, în care se spune :

Ne îndreptăm gîndurile pline de 
dragoste și profundă recunoștință 
spre Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, spre dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar ge
neral, pentru minunatele condiții ce 
ne-au fost create in vederea pregă
tirii noastre temeinice și multilate
rale.

Măreața pildă pe care ne-o oferă zi 
de zi poporul nostru muncitor, strins 
unit in jurul partidului și al condu
cerii sale, ne însuflețește și ne mo
bilizează și pe noi, cei mai tineri ofi
țeri de securitate, pentru ca pe fron
tul luptei pentru apărarea securității 
statului, a independenței și suvera
nității naționale să ne aducem con
tribuția la traducerea in viață a ho
tărârilor de partid și de stat, pentru 
apărarea mărețelor cuceriri socialiste.

Pășind în muncă, ne angajăm so
lemn să slujim cu credință și devo
tament cauza partidului, interesele 
vitale ale națiunii noastre socialiste, 
să ne dăruim întreaga putere de 
muncă și energia tinerească înflori
rii și propășirii scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

La sfîrșitui festivității a avut loc 
defilarea noii promoții de ofițeri de 
securitate.

(Agerpres)

Cronica zilei
COCTEIL CU PRILEJUL ZILEI 
INDEPENDENȚEI REPUBLICII 

ISLAMICE PAKISTAN
Cu ocazia Zilei independenței Re

publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țări la București, Ra- 
ziur Rahman Noore, a oferit, vineri 
după-amiază, un cocteil.

Au participat Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor ex tferne, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe
dinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din M.A.E., zia
riști.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de bicentenarul nașterii lui Ludwig 
van Beethoven se înscrie și expoziția 
deschisă vineri la sala Dalles din 
Capitală, organizată de Universitatea

«pulară București, cu materiale puse 
ia dispoziție de Institutul pentru re
lații externe din Stuttgart.

Cu prilejul vernisajului expoziției 
au luat cuvîntul acad. Remus Rădu- 
leț, rectorul Universității populare 
București, Vasile Tomescu, secretar 
al Uniunii compozitorilor, precum și

Franz Keil, prim-secretar al Ambasa
dei R.F. a Germaniei la București.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii Uniunii compo
zitorilor, muzicieni, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic-

l: . rytT-. v'''''

Președintele Comitetului’ de con
ducere al Centrului Marea Britanic 
— Europa de Est, Gilbert Longden, 
membru în Parlamentul britanic 
care face o vizită în țara noastră a 
vorbit vineri în cadrul unei mese 
rotunde organizată de A.D.I.R.I., des
pre unele probleme ale securității 
europene.

★
Orchestra de estradă a Radiotele- 

viziunii a plecat intr-un turneu în 
Uniunea Sovietică. în frunte cu di
rijorul său, Sile Dinicu, orchestra 
va susține, timp de două săptămîni, 
11 concerte la Moscova și Cernăuți.

(Agerpres)
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JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
• IERI: 3 noi recorduri balcanice; 4 victorii românești • AZI : Program bogat, în 

care evoluează și un campion european

După ce în prima zi a balcaniadei 
de atletism am cunoscut un singur 
campion — de altfel la singura pro
bă disputată — ieri, a doua zi a 
competiției, pe podiumul de onoare 
au urcat 11 campioni și, bineînțeles, 
cei clasați pe locurile 2 și 3 în fi
nalele respective. A fost o zi bogată 
nu numai prin numărul medaliilor 
decernate, ci și prin .numeroasele 
performanțe de ■ valoare obținute de 
concurenți. La 100 m plat bărbați, la 
400 m garduri și la aruncarea cioca
nului, de ieri avem noi recorduri 
balcanice.

Cea dintîi probă : 20 km marș ; 
cursă dură, chinuitoare prin mersul 
acela forțat, pe caldarîmul străzii. 
Mărșăluitorii au urmat în bună par
te traseul pe care se întrecuseră 
maratoniștii, numai că punctul de 
întoarcere la stațlion. de unde lua
seră startul, s-a făcut în dreptul 
vechiului aeroport Băneasa. Speran
țe mari ne-am pus în această probă 
în Leonida Caraiosifoglu, tînărul 
nostru mărșăluitor care, cu numai 
un an în urmă, realizase un ex
celent succes la Atena, în întrece
rea cu cei mai buni alergători euro
peni ai genului — locul doi' și me
dalia de argint. Printre favoriți se 
afla apoi bulgarul Stoikov, capabil 
să mărșăluiască distanța de 20 ' km 
în circa o oră și jumătate. întrece
rea de ieri dimineață ne-a adus sa
tisfacția victoriei lui Caraiosifoglu 
(sosit primul, după o oră 34 min. 15 
sec. 8/10). Locul secund — consfi-

•

tuind, de fapt, surpriza probei — a 
revenit tot unui atlet român — Ni- 
colae Maxim (la aproape două mi
nute de învingător). Bulgarul Stoi
kov a terminat al treilea (lh 37 min. 
46 sec. 2/10).

Trei din marile vedete ale actua
lelor Jocuri balcanice — ne referim 
la campioanele olimpice Viorica Vis- 
copoleanu și Lia Manoliu, la record
mana mondială Vera Nikolici — au 
intrat ieri în concurs cu justificate 
șanse la cîștigarea probelor lor fa
vorite. Ceva mai dificilă se anunța, 
totuși, misiunea Verei Nikolici ; ea 
deține într-adevăr recordul suprem 
la 800 m, dar cam de fiecare dată 
duelul său cu Ileana Silai a făcut 
incert orice pronostic.

Viscopoleanu a ciștigat destul de 
ușor (cu 6,43 m) urmată de bulgara 
Anghelova, (6,23 m) și de Elena Vin- 
tilă (6,12 m). La aruncarea discului 
insă, Lia Manoliu a cedat in fața 
colegei sale Olimpia Cataramă care, 
cu 57,28 m (record personal) a cuce
rit pentru a doua oară titlul balca
nic. Lia Manoliu a aruncat 56 m, cla- 
sîndu-se a doua, în timp ce locul 
trei a revenit atletei bulgare Stoeva 
(54,66 m). Cursa feminină de 800 m 
nu și-a dezmințit atracția pentru pu
blic (spectatorii au „gustat" disputa 
dintre Nikolici și Silai stînd în pi
cioare !). Am avut multă vreme, im
presia că alergătoarea noastră o va 
învinge din nou pe recordmana 
mondială ; a condus fără. eforturi 
pînă la 500 m, dar n-a putut rezista

Ileana Silai conduce incâ, dar Vera. Nikolict [irnedia.tjn..sppțej va ataca 
și va cîștiga proba de 800 m Foto : M. Cioc

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Tenismanul nostru Ilie Năstase. 

învingind CU S—3. 6—4, 1—6. 10—8 
pe Istvan . Gulyas (Ungaria), s-a 
calificat în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Hamburg. în această etapă a com
petiției, Ilie Năstase il va întîlni pe 
iugoslavul Zeliko Franulovici.
• Secretariatul F.l.F.A. a primit In

scrierea a 54 de țări pentru turneul 
olimpic de fotbal din anul 1972. Din 
Europa s-au înscris pînă in prezent 
21 de țări, între care și România. 
Se vor mai primi înscrieri pînă la 
31 august. Modul de disputare a 
preliminariilor, formula turneului fi
nal și numărul participantelor vor îi 
Cunoscute luna viitoare.

sprintului fantastic al Verei, căreia 
i-a revenit medalia de aur (în 2'02” 
3/10). Silai — locul doi (2’02.”5/10). Un 
neașteptat loc trei a ocupat junioa
ra noastră Rafira Fița (2'06” 2/10). 
Răminind in domeniul probelor fe
minine de ieri, trebuie spus că o 
mare bucurie — pe lingă satisfacția 
medaliei de aur- și a titlului balcanic 
— a adus publicului și specialiștilor tî- 
năra noastră vitezistă Mariana Goth. 
La 100 m plat, s-a impus printr-un 
finiș de-a dreptul fantastic, între- 
cindu-le cu două zecimi de secundă 
pe iugoslava Jelica Pavlicici și pe 
bulgara Sophka Kazandjieva, bene
ficiare ale unui start foarte bun, 
grație căruia au condus pe prima 
parte a cursei. Mariana Goth a ega
lat ieri recordul național (11,5 sec) 
în condițiile unui start întirziat ; 
performanța ei poate deveni mult 
mai 'bună, desigur, dacă — și ar fi de 
dorit cit mai repede — își va îmbu
nătăți startul (acum ea a rămas o 
fracțiune de secundă, poate chiar 
două, pe loc după semnalul starte- 
rului...).

Dintre probele masculine de aler
gări, două au reținut atenția prin fi
nalul lor, prin lupta deosebită pe 
care au declanșat-o concurenții pe 
ultimii metri. La 800 m a condus, 
detașat chiar, Gheorghe Ungureanu. 
Dar, deși a ieșit primul din ultima 
turnantă, n-a mai putut păstra avan
sul și a fost întrecut de iugoslavii 
Medjumurec și Koprivica.

Iugoslavul Korica a ciștigat la 
mare luptă cursa de 10 000 m. Pînă 
în ultimul fur de pistă, „stăpînul" 
curseț a fost însă Mustață. Atacat 
aci mai întîi de bulgarul Tihov, el a 
încercat să nu piardă teren. Pentru 
un moment a reușit 1 Cînd, pe ultima 
sută de metri, s-a lansat Korica, 
campionul nostru, deși a făcut vizi
bile eforturi, n-a mai fost. în stare 
să contraatace eficient, mulțumin- 
du-se cu locul al treilea, după Ko
rica și Tihov. (

Ceilalți medaliați ai probelor dis
putate ieri au fost : la 100 m plat 
bărbați — 1. Karasi (Iugoslavia) 10,2 
sec. ; 2. Papageorgopoulos (Grecia)
10.3 sec. ; 3. Zamfirescu (România)
10.4 sec. ; săritura in înălțime băr
bați — 1. Kusulas (Grecia) 2.11 m ; 
2. Șerban (România) 2,11 m ; 3. Bog
danov (Bulgaria) 2,08 m ; 400 m gar
duri — 1. Tzortzis (Grecia) 50,7 sec. ; 
2. Rățoi (România) 50,8 sec. ; 3. Bur
că (România) 51,8 sec. ; aruncarea 
ciocanului — 1. Babaniotis (Grecia)
68,94 m ; 2. Manolov (Bulgaria)
64,24 m ; 3. Mindov (Bulgaria)
64,02 m.

Proba de aruncare a ciocanului a 
avut loc la stadionul Tineretului, 
într-un anonimat total. Păcat, publi
cul din tribunele de la „Republicii" 
ar fi putut urmări o pasionantă 
dispută, în cursul căreia Babaniotis 
a doborît de două ori vechiul record 
balcanic. Martor ocular, fostul nostru 
campion și recordman la această 
probă, Dumitru Constantin, ne spu- 
neg că' cei dbi aruncători români — 
Gli. Cosțache și Fr. Schneider nu 
pUtfeau spera mai mult decît locurile 
4 (cu 62,88 m) și, respectiv, 6 (cu 
61,68 m). Costache a avut o aruncare 
de circa 64 m, dar depășită.

Pentru astăzi, de asemenea, două 
reuniuni. De dimineață (de la ora
9.30) ultimele probe ale pentatlonului 
și ale decatlonului. După-amiază (ora
16.30) : 200 m plat și 1 500 m (mascu
lin și feminin), lungime și suliță 
(masculin), 400 m plat (masculin) etc. 
Desigur, un plus de atracție o are 
proba de 3 000 m obstacole, cu parti
ciparea campionului european Jelev 
(Bulgaria). Pentru public, deci, o 
plăcută „sîmbătă atletică".

Ion DUMITRiU

R, P. POLONĂ

Szczecin
pe...

De pe o înălțime 
care coboară în trepte 
spre fluviu se deschi
de o frumoasă panora
mă a Odrei. Este unul
din locurile cele mai 
îndrăgite de locuitorii 
orașului Szczecin care 
vin aci pentru a-și pe
trece timpul liber.

Am revăzut de cu- 
rind Szczecinul — ora- 
șul-port la Baltica, si
tuat insă pe... fluviul 
Odra I Un canal de
circa 100 km face le
gătura între Swinouj- 
scie (port la mare) și 
Szczecin.

La sediul „Asocia
ției prietenilor orașu
lui", arhitectul Bogus- 
law Herman mă pune 
în temă cu privire la 
dezvoltarea orașului. 
Iată cîteva date mai
interesante. Szczeci
nul furnizează 3 la 
sută din producția in
dustrială a țării ; ca
pacitatea anuală de 
transbordare a com
plexului portuar Szcze
cin—Swinoujscie, de 
pe acum apreciabilă, 
va crește continuu, a- 
tingînd în 1975 cifra 
de 20 milioane tone, 
în prezent. numai 
portul Szczecin asigu
ră anual transborda- 
rea a peste 12 milioa
ne tone, fiind consi
derat cel mai mare 
port din bazinul Mării 
Baltice. Cele 5 insti
tute de învățămînt su
perior din Szczecin — 
Politehnica, Academia 
medicală, Școala supe-

- port la Baltica 
fluviul Odra

rloară agricolă, Insti
tutul pedagogic și cel 
maritim — pregătesc 
cadre calificate pentru 
industria și întreaga 
activitate economică a 
orașului în plină dez
voltare.

în aceeași zi am fă
cut o vizită la șan-

CORESPONDENȚA 
DE LA 
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tierul naval „Adolf 
Warski". Timp de 
două ore, împreună cu 
inginerul Irbariski, 
parcurg diverse sec
ții ale șantierului. în 
timpul discuției aflu 
că, de fapt, interlocu
torul meu, șef al sec
ției de control tehnic, 
este originar din su
dul țării. S-a le
gat de șantier și nu-1 
mai poate părăsi. Șan
tierul trece drept cea 
mai mare unitate in
dustrială a ținuturilor 
vestice pomeraniene. 
In cei 22 de ani de 
existență au fost con
struite aici 180 de 
nave. în prezent se 
produc îndeosebi vase 
cu un înalt grad de 
tehnicitate, cum ar fi 
navele pentru cerce
tări științifice, la bor
dul cărora circa 50 de

specialiști și oameni 
de știință pot efectua 
o muncă complexă în 
larg, sau nave-școală.

La chei este trasă 
nava „Powstaniec Sla- 
ski“, prima dintr-o se
rie de circa 20 de 
nave de cite 32 000 
tone, proiectată și 
realizată în întregime 
la Szczecin. Tot aici a 
fost construită anul 
t.recut nava „Azteca" 
de 25 000 tone pentru 
un armator mexican. 
Pentru următorii 3—4 
ani se prevede trece
rea la realizarea na
velor de transport 
conteinerizate. în pre
zent, circa 72 la sută 
din producția de nave 
a șantierului este 
destinată exportului. 
U.R.S.S.. China, Egipt, 
Albania, Indonezia, 
Brazilia, Iran, Mexic, 
Cehoslovacia, India și 
Portugalia figurează 
pe lista beneficiarilor 
externi.

Tot discutind, ne 
strecurăm cu grijă 
printre macarale turn 
de 100 tone, autotrans- 
portoare, mașini și 
segmenți de navă. Ne 
însoțește in permanen
ță zgomotul clopotelor 
de avertizare ale ma
caralelor, al ciocanelor 
care lovesc sacadat în 
corpul navelor. Flăcă
rile aparatelor de su
dură, mînuite de oa
meni cățărați pe sche
le, strălucesc în plină 
zi.

Un nou concurs de admitere
în învățământul superior

Ministerul Invățămintului comu
nică : Pentru facultățile și secțiile 
la care, în urma concursului de ad
mitere din 10—18 iulie a.c., au mal 
rămas locuri neocupate, se organi
zează un nou concurs de admitere, 
in perioada 12—20 septembrie 1970.

Concursul se va organiza la urmă
toarele instituții de învățămînt su
perior : universitățile din București. 
Cluj, Craiova, Iași și Timișoara ; in
stitutele politehnice din București, 
Brașov, Cluj, Galați, Iași și Timi
șoara ; Institutul de construcții Bucu
rești ; Institutul de petrol, gaze și 
geologie București ; Institutul de 
petrol Ploiești ; Institutul de mine 
Petroșani ; Institutele de subingineri

din Baia Mare, Pitești și Hunedoaraj 
institutele agronomice din București, 
Cluj, Iași și Timișoara ; Academia 
de studii economice București ; in
stitutele pedagogice de 3 ani din 
București, Baia Mare. Brașov, Con
stanța, Oradea, Pitești, Timișoara, 
Suceava, Tg. Mureș ; conservatoarele 
din București, Cluj și Iași ; Institu
tul de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" din București.

Facultățile și secțiile, la care so. 
va susține concursul sînt indicate 
îhtf-uh coitriii'nicât detaliat ce va . fi 
publicat, în zilele următoare, in 
„Scînteia Tineretului", „Gazeta in- 
vățămîntului" și „Viața Studențeas
că".

REPUBLICA POPULARĂ CONGO
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mult, respingînd cu fermitate orice 
asemenea manifestări — să se apro
pie și să-și apropie vechea intelec
tualitate. Aceasta a fost rodul unei 
munci răbdătoare — desfășurate cu 
tact și. încredere, cu înțelegere a di
ficultăților și sinuozităților drumului 
ce-1 aveau de străbătut, cu manifes
tarea stimei și prețuirii cuvenite, 
Prin țelurile sale de un înflăcărat pa
triotism, ca și prin metodele 
folosite, prin statornicirea unui 
dialog viu cu intelectualitatea, prin- 
tr-o perseverentă acțiune de convin
gere, de influențare ideologică, evi- 
tînd practicile administrative ca și 
prin asigurarea condițiilor materiale 
și a climatului propice valorificării 
potențialului ei de creație, partidul 
și-a lărgit considerabil legăturile trai
nice stabilite încă din anii ilegalită
ții, reușind treptat să atragă vechile 
cadre de specialiști la marea operă 
constructivă inițiată după eliberarea 
țării. S-a făurit astfel detașa
mentul unic al intelectualității de 
toate generațiile, de toate naționali
tățile, care nu cunoaște țel mai înalt 
decît slujirea patriei socialiste.

Astfel s-a ajuns la acea tră
sătură originală care constă în 
faptul că, de la cele mai pro
eminente personalități ale vieții 
culturale și științifice din. rîn- 
durile vechii intelectualități pînă la 
noile promoții de specialiști, cercetă
tori, creatori, nu există intelectual de 
valoare care să nu se fi integrat or
ganic in lupta poporului pentru edi
ficarea noii orinduirl sociale, să nu 
militeze activ pentru înfăptuirea po
liticii partidului. Acestei realități i-a 
dat expresie emoționantă G. Călines- 
cu cu ani în urmă, înaintea aderării 
sale la partid, rostind de la tribuna 
Marii Adunări Naționale cuvintele Ie
șite din prea plinul inimii, cuvinte 
care dădeau expresie sentimentelor 
unei întregi generații de intelectuali: 
„Am admirat patriotismul partidului 
și, ca toți intelectualii, m-am simțit 
alături de ei. Dar cuvintul nu se 
pare azi lipsit de modestie. Nu alături 
de el trebuie să fim, ci în mijlocul și 
în rindurile iui, că așa mă și soco
tesc".

Prin întreaga ei orientare, ca și 
prin rezultatele practice, activitatea 
partidului în domeniul selecționării 
cadrelor este, totodată, O expresie a 
politicii sale naționale marxist-leni- 
niste, care nu numai că a înlăturat 
orice criterii discriminatorii, dar a 
asigurat cadrul organizatoric și con
dițiile materiale adecvate în vederea 
formării a numeroase contingente de 
cadre bine pregătite din rindurile na
ționalităților conlocuitoare. Aceasta a 
Înlesnit atît desfășurarea unei acti

vități rodnice în județele unde, ală
turi de români, locuiesc cetățeni din 
rindurile naționalităților conlocuitoa
re, cît și folosirea — potrivit compe
tenței și pregătirii lor — a cadrelor 
provenite din rindurile acestora în 
toate verigile organelor de partid, de 
stat sau economice pe plan central 
sau în alte zone ale țării, asigurîn- 
du-se astfel avantajul deplinei va
lorificări a potentelor de talent și ca
pacitate ale întregului popor, ale în
tregului său „fond de cadre", o dată cu 
creșterea atașamentului tutjiror cetă
țenilor țării față de patria comună, 
față de politica partidului.

CADRELE
Se cuvine, desigur, a fi subliniat 

și un alt element caracteristic al 
politicii de cadre a partidului, care 
ne-a devenit atît de familiar, îneît 
poate unii dintre noi îl considerăm de 
la sine înțeles, mirindu-ne de intere
sul manifestat de mulți oaspeți de 
peste hotare — respectiv felul in care 
s-a realizat la noi, pe toate treptele 
activității sociale, echilibrul armonios 
al cadrelor de diferite generații. în
conjurați de prețuire și respect pen
tru vasta experiență acumulată de-a 
lungul deceniilor în care au dus pe u- 
merii lor greul luptei sau al activită
ții de construcție, activiștii, specia
liștii ajunși la o vîrstă înaintată sînt 
repartizați in acele funcții unde înțe
lepciunea lor poate fi cel mal 
bine valorificată. Alături de ei, 
în posturi de comandă nemijloci
tă sint promovate cadre tinere, care, 
printr-un acut „simț al noului", prin 
cunoștințe proaspete la nivelul 
actual al pregătirii tehnico-ști- 
Ințiflce de specialitate — aduc în 
toate domeniile sociale o infuzie de 
dinamism, spirit novator, energie, 
resurse de vitalitate. Tocmai aceas
tă neîncetată „inoculare" de vigoare, 
de „sînge proaspăt", îngemănarea ca
lităților specifice, proprii diferitelor 
generații, asigură în întreaga sfe
ră a vieții economice și socia
le — prin „predarea ștafetei" din 
mers, prin transmiterea experien
ței în procesul muncii — conti
nuitatea atît de necesară, cit și 
realizarea cerințelor de dinamism, 
mobilitate, simț al noului, rezul
tatele fuziunii concretizindu-se în
tr-un ritm rapid al înaintării.

Există anumite trăsături pe care 
partidul le detectează și le stimulea
ză pe deasupra deosebirilor de vîrstă 
— concepția înaintată asupra activi
tății din domeniul respectiv, curajul 
de a trece peste tot ce e învechit, e- 
fortul perseverent pentru însușirea 
organică a liniei partidului, a spiri
tului său novator, opoziția intransi
gentă față de tot ce reprezintă rigi
ditate, închistare, rutină, conservato
rism. Recunoaștem în aceasta conse
cința logică a concepției partidului, 
potrivit căreia multiplele laturi ale 
activității de selecționare și promova
re a cadrelor sint departe de a avea

doar un caracter tehnico-organizato- 
ric. Urmărind să realizeze corelația 
necesară inft-e pregătirea, capacitatea, 
aptitudinile omului și funcția încre
dințată — corelație pe care poporul 
a consacrat-o in dictonul „omul po
trivit la locul potrivit" — partidul 
întreprinde, în primul rînd, o vastă 
operă socială, educativă, privind in
staurarea unui mod de selecție a va
lorilor propriu socialismului. Tocmai 
de aceea partidul Dromovează cu 
consecvență în politica de cadre cri
terii științifice, o orientare princi
pială, respinge orice manifestări de 
subiectivism sau favoritism, — ma
nifestări al căror numitor comun 
constă în aceea că reprezintă^ 
în ultimă instanță, o încălcare 
a normelor de dreptate și echi
tate socială proprii societății noas
tre.

, La baza politicii sale de cadre, 
partidul așază statornic cunoașterea 
aprofundata a oamenilor și aprecierea 
obiectivă a valorii lor, in funcție de 
contribuția efectivă la înfăptuirea po
liticii partidului, de capacitatea — 
verificată în practică — de a soluțio
na în mod competent, cu inițiativă 
și spirit de răspundere, sarcinile în
credințate. Mai presus de trăsăturile 
specifice corespunzătoare cerințelor 
fiecărei activități sociale, ca și par
ticularităților fiecărei profesiuni, par
tidul pune în fața activistului înda
torirea Civică, partinică, de a Situa 
întotdeauna pe primul plan interese
le societății, de a-și dovedi prin fap
te atașamentul față de ideile socia
lismului, fermitatea convingerilor po
litice.

Preocuparea statornică manifesta
tă de conducerea partidului pentru 
ridicarea continuă a pregătirii teh

nico-științifice a cadrelor se inca- 
drează organic in viziunea de 
perspectivă asupra căilor de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, care presupune in mod 
necesar însușirea celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-științii'i- 
ce contemporane. Tocmai de aceea 
partidul subliniază că în stadiul de 
dezvoltare în care ne găsim, mersul 
înainte depinde în mod hotărîtor și 
nemijlocit de calitatea și competența 
Oamenilor, de capacitatea lor de a 
stăpîni mijloacele de producție me
reu mai perfecționate, de priceperea 
de a administra bogățiile țării, avu
ția națională, de capacitatea de a 
ține pasul cu progresul mondial. 
Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, comunismul reclamă a- 
portul unor oameni de înaltă com
petență tehnico-științifică, capabili 
să pună din plin în valoare toate 
cuceririle cunoașterii.

Concepția clară, principiile ferme, 
orientarea de perspectivă aflate la 
temelia politicii de cadre a partidu
lui nu ar fi putut însă asigura ele 
singure rezultatele obținute. Pentru 
aceasta a fost nevoie de un factor 
complementar de maximă importan
ță — și anume crearea sistemului 
vast și multilateral de pregătire a 
cadrelor necesare tuturor sectoarelor 

‘vieții sociale. întreaga rețea a în- 
vățămintului de cultură generală, ca 
și a celui profesional, pe toate trep
tele și verigile lor, a fost astfel 
concepută și organizată incit să asi
gure însușirea unor temeinice cu
noștințe de specialitate și, ulterior, 
completarea, imbogățirea lor. ’ Pa
ralel, dezvoltind și adîncind ele
mentele furnizate de școala de cul
tură generală, largul sistem de 
cercuri și cursuri ale invățămintului 
de partid creează posibilitatea că- 
lirii ideologice a cadrelor, maturi
zării lor partinice prin „absorbirea" 
nu a unor formule sau rețete uni- 
versal-valabile, ci prin asimilarea 
organică a concepției științifice des
pre lume și societate pe care o con
stituie marxism-leninismul, prin în
sușirea principiilor fundamentale ale 
politicii interne și externe a parti
dului nostru. Ceea ce asigură „ran
damentul optim" al acestui vast an
grenaj educativ il constituie per
manenta sa perfecționare în funcție 
de stadiul de dezvoltare și de cerin
țele societății.

In politica de cadre a partidului se 
reflectă, totodată, respingerea orică
ror tendințe de unilateralitate. O dată 
cu atenția acordată pregătirii poli
tice și ideologice, competenței profe
sionale, capacității organizatorice și 
aptitudinilor pentru munca de condu
cere. partidul se îngrijește îndea
proape de profilul moral al ca
drelor. Combativitatea împotriva 
tuturor fenomenelor negative din sfe
ra relațiilor sociale, a oricăror men
talități retrograde și tendințe de-că
pătuială, afirmarea deplină a prin

cipiilor eticii comuniste la scara în
tregii societăți constituie o compo
nentă inalienabilă a politicii de cadre 
a partidului, cu influență determinan
tă pentru crearea condițiilor trecerii 
la comunism.

Privind in urmă drumul străbătut, 
putem descifra azi mai clar, în per
spectiva pătrarului de veac care a 
urmat lui 23 August,- atit împlinirile, 
cît și neimplinirile în domeniul po
liticii de cadre, unele inevitabile, da
torate unor factori obiectivi, altele 
determinate în anumite perioade de 
persistența unor criterii subiective și 
manifestări de arbitrar în aprecierea 
și selecționarea oamenilor. Rezulta
tele de ansamblu nu lasă însă umbră 
de îndoială asupra justeții orientării 
de ansamblu, ca și asupra consecven
ței cu care a fost aplicată.

în condițiile noului stadiu de dez
voltare a orînduirii noastre, perfecțio
narea pregătirii cadrelor capătă o im
portanță primordială. Soluționarea 
competentă, într-o cuprinzătoare vi
ziune de perspectivă, a problemelor 
complexe care se ridică în toate do
meniile vieții economice și sociale 
poate fi asigurată numai în' măsura 
in care in fiecare post de comandă 
socială se vor afla oameni capabili, 
receptivi la tot ce apare nou și înain
tat, capabili să introducă cele mai po
trivite forme și metode de organiza
re, să renunțe fără a șovăi la tot ce 
se dovedește perimat. în acest sens, 
este de maximă importanță ca, în 
toate verigile vieții sociale, să se des
prindă concluzii practice din insisten
ța cu care partidul subliniază că în 
actuala etapă de evoluție a României, 
conducerea operei de construcție so
cialistă devine o știință tot mai com
plexă, a cărei însușire reprezintă un 
factor esențial pentru dezvoltarea so
cietății. înlăturarea diletantismului, 
a practicismului și suficienței lipsite 
de orizont constituie în aceste con
diții imperative majore care pun în 
fața cadrelor sarcina intensificării 
efortului de autoperfecționare pro
fesională, ca și polltico-ideologică.

în tot ce s-a realizat in ultimul 
sfert de veac, in profundele înnoiri 
care au schimbat radical viața oame
nilor, înfățișarea țării, ca și locul ei 
în lume, este încorporat aportul efor
turilor, capacității și al abnegației a 
zeci și zeci de mii de activiști mo
dești, anonimi ai partidului, ai statu
lui socialist ; ei sint acei „oameni 
de bază" care, în locurile cele mai 
grele, în împrejurări vitrege, au știut 
să biruie greutățile, să învețe din 
succese, ca și din greșeli, să nu cu
noască răgaz pînă ce sarcina nu era 
îndeplinită — iar apoi să o ia de Ia 
capăt. Acești oameni și noile contin
gente din aceeași plămadă vor ști, 
ca și pînă acum — modest, simplu, 
cu tenacitate și, la nevoie, cu spirit 
de sacrificiu — să-și facă datoria, 
să îndreptățească încrederea maselor 
care nu greșesc cînd îi numesc „sa
rea pămîntului".

Noi construcții

Poporul Republicii Populare 
Congo cu capitala la Brazzaville 
sărbătorește astăzi împlinirea a 
10 ani de la proclamarea inde
pendenței țării. Deceniul care 
a trecut a consemnat eforturi 
susținute pe calea lichidării 
grelei moșteniri coloniale, a con
solidării independenței politice 
și valorificării resurselor națio
nale în interesul poporului.

în ultimii ani au fost adop
tate importante măsuri pentru 
trecerea în proprietatea statului 
a bogățiilor solului și subso
lului. Au fost, de asemenea, 
naționalizate o serie de impor
tante obiective economice, intre 
care două mari societăți străine : 
„L’Union ălectrique d'Outre 
Mer", „Compagnie africaine . du 
service publique", precum și 
principala cale ferată care lea
gă capitala țării de portul ma
ritim Puento Huarom.

Anul 1970 a fost declarat „a- 
nul dezvoltării intensive a eco
nomiei congoleze". în acest scop, 
bugetul statului prevede inves
tiții în economia națională de 
1,5 miliarde franci față de 700 
milioane anul trecut. Congresul 
de constituire a Partidului Con- 
golez al Muncii (P.C.M.), care, 
conform constituției, a devenit 
partidul de guvernămînt și sin
gurul partid politic din țară, a 
reprezentat un eveniment de 
mare importanță, deoarece a fost 
hotărîtă proclamarea Republicii 
Populare Congo. La începutul 
acestui an au fost publicate 
„Directivele privind crearea co
mitetelor revoluționare din în
treprinderi" care vor acționa sub 
conducerea P.C.M. în directive

la Brazzaville

se arată că aceste comitete sînt 
un „instrument al dictaturii de
mocrației naționale". „Dictatura 
democrației naționale, se relevă 
în directive, nu este încă dic
tatura, proletariatului. însă rolul 
conducător al clasei muncitoare 
reprezintă condiția obligatorie a 
trăiniciei acestei dictaturi". Re
publica Populară Congo, a de
clarat Marien N’Gouabi, preșe
dintele Comitetului Central al 
P.C.M.. se pronunță pentru ca
lea necapitalistă de dezvoltare 
și lichidarea tuturor formelor 
de exploatare.

Pe plan extern, Republica 
Populară Congo militează pen
tru lichidarea pe pămîntul afri
can a colonialismului și rasis
mului, pentru dezvoltarea de re
lații prietenești cu statele afri
cane, cu toate țările lumii.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Congo s-au stabilit relații prie
tenești de colaborare. Vizita de 
anul trecut a primului minis
tru de atunci al Republicii 
Populare Congo, Alfred Raul, în 
țara noastră, ca și vizita recentă 
în Congo a ministrului de ex
terne român, Corneliu Mănescu, 
au contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la adîncirea 
colaborării dintre cele două 
țări, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii în lume.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Populare Congo, po
porul român urează poporului 
congolez noi succese în lupta 
sa pentru consolidarea indepen
denței, pentru progres în toate 
ramurile de activitate.



IRLANDA DE NORD

ale forțelor 
patriotice

SAIGON 14 (Agerpres). — în cea 
mai mare parte a Vietnamului de 
sud continuă să fie semnalate lupte 
deosebit de puternice între forțele 
patriotice și trupele americano-saigo- 
neze. Ciocnirile cele mai violente au 
loc în prezent la est de orașul 
Lang, situat pe drumul național 
7, în apropiere de fosta capita’ă 
perială, Hue. De asemenea, baza 
artilerie „O’Reilly" continuă să 
supusă, de șase zile, unor puternice 
atacuri ale forțelor patriotice. deși 
bombardierele americane „B-52" au 
lansat asupra regiunii respective, nu
mai în cursul nopții de joi spre vi
neri, 720 tone de bombe, încercînd 
să stăvilească atacurile patrioților.

Alte angajamente militare au avut 
loc în apropiere de Saigon și în Delta 
fluviului Mekong.

★
WASHINGTON — Ziaristul ame

rican Seymour Hersh, laureat al pre
miului Pulitzer, acordat pentru repor
tajele prin care a dezvăluit masacrul 
comis de către trupele americane la 
Song My, în Vietnamul de Sud, a 
declarat că „vinovate pentru astfel 
de asasinate sînt unele persoane din 
conducerea Pentagonului". „Undeva, 
ceva merge foarte rău în această 
țară" a afirmat Hersh, condamnînd 
tactica urmată de trupele americane 
In războiul din Vietnam „de cerce
tare și distrugere" a unor regiuni 
întregi. în cadrul unor astfel de ope
rații. orice persoană întilnită de 
unitățile americane poate fi împuș
cată fără nici un fel de avertisment, 
a arătat ziaristul american.

Prezența celor 124 de baze militare americane pe teritoriul Japoniei îngri
jorează profund opinia publică din această țară. In luna iulie și la începu
tul lunii august, în regiunea Misawa, lokota, Kitafudzi au avut loc nume
roase acțiuni de protest ale maselor populare. Opinia publică din Japonia se 
pronunță tot mai hotărît pentru lichidarea bazelor militare străine de pe 
teritoriul țării. In fotografie : aspect din timpul unei recente demonstrații la 

Tokio

Manifestări consacrate apropiatei

aniversări a eliberării României

în legătură cu sesiunea

jubiliară a O.N.U

ROMA — In „Pavilionul Națiuni
lor" al Tirgului internațional de la 
Messina a fost amenajat un stand 
turistic românesc. Lq. deschiderea 
tirgului. standul „România" a fost 
vizitat de ministrul italian al turis
mului și spectacolelor, Matteo Ma- 
tteotti. Cu același prilej, in sala de 
festivități a Bibliotecii Române din 
Roma a fost organizată o seară de 
filme românești.

★
VARȘOVIA — Ministrul culturii și 

artei al R.P. Polone, Lucjan Motyka, 
a inaugurat la Varșovia o interesan
tă expoziție de 'artă decorativă ro
mânească. Expoziția prezintă peste 
100 de exponate care permit locuitori
lor capitalei poloneze să cunoască o

parte din tendințele actuale ale artei 
grafice din România. La vernisaj a 
fost prezent T. Petrescu, ambasado
rul României în Polonia. Au partici
pat, de asemenea, funcționari supe
riori din M.A.E. și Ministerul Cultu
rii și Artei, oameni de cultură, zia
riști, reprezentanți ai Uniunii artiș
tilor plastici polonezi. Au fost 
față șefi ai 
ce, membri 
creditat la

de 
unor misiuni diplomati- 

ai corpului diplomatic a- 
Varșovia-

★
— Consulatul generalSYDNEY 

român la Sydney a organizat o gală 
de film. Au fost prezentate filmele 
„Excursie in nordul Moldovei", „Ni
colae Grigorescu" și „Moara cu no
roc".

CONVORBIRILE DE LA VIENA

Circumstanțele , calmului
BELFAST 14 (Agerpres). — Pri

mejdia izbucnirii unei crize de guvern 
în Irlanda de Nord a fost, deocam
dată. înlăturată. O întîlnire a pri
mului ministru James Chichester- 
Clark cu liderii Partidului unionist a 
decurs, joia trecută. într-o atmosferă 
destinsă. în ciuda așteptărilor, repre
zentanții extremiștilor protestanți nu 
au depus o moțiune de neîncredere 
împotriva lui Chichester-Clark. Ad
versarul său, fostul ministru de in
terne, William Craig, nu a apărut la
această reuniune. Observatorii poli
tici apreciază că declarația ministru
lui britanic de interne, Reginald 
Maudling, potrivit căreia Marea Bri- 
tanie va instaura un control direct 
asupra Irlandei de Nord în cazul unor 
împrejurări excepționale, a contri
buit la liniștirea'spiritelor. Intre timp,

Mitingul
de la Phenian

PHENIAN 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția telegrafică a 
R.P.D. Coreene, la Phenian a avut 
loc vineri un miting consacrat celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării Co
reei. Au participat Kim Ir, membru 
al Prezidiului Comitetului'Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Pak Sen Cer, membru 
al Prezidiului Comitetului Politic al 
C.C., al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Core
ene, alți conducători de partid și de 
stat, oameni ai muncii, membri ai 
corpului diplomatic.

La miting au rostit cuvîntări Pak 
Sen Cer și. Kiril Mazurov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., conducătorul de
legației sovietice care participă la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Coreei.

la 14 octombrie
NEW YORK 14 (Agerpres) — Co

mitetul pregătitor al celei de-a 25-a 
sesiuni jubiliare a Adunării Generale 
a O N.U. a hotărit prelungirea de la 
o săptămînă la 10 zile a duratei pre
văzute pentru cuvîntările șefilor de 
state și de guverne care și-au anun
țat participarea. Hotărîrea 
luată ca urmare a faptului 
în prezent aproximativ 60 
de state și de guverne și-au 
spațiu în cadrul dezbaterii , 
în consecință, dezbaterile din Adu
narea Generală consacrate aniversă
rii a 25 de ani de existență a O.N.U. 
vor începe la 14, și nu la 19 octombrie, 
cum era prevăzut, și se vor încheia 
la 24 octombrie, data cînd a intrat 
efectiv în vigoare Carta O-N.U.

a fost 
că pînă 
de șefi 
rezervat 
plenare.

S-A ÎNCHEIAT A DOUA ETAPĂ
VIENA 14 (Agerpres) — Vineri s-a 

încheiat oea de-a doua etapă a con
vorbirilor sovieto-americane privind 
limitarea cursei înarmărilor strategice 
care s-au desfășurat timp de patru 
luni în capitala Austriei. Părțile au 
convenit să reia negocierile la 2 no
iembrie la Helinski, oraș care a găz
duit, de altfel, și prima etapă a con
vorbirilor.

A fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că în timpul convor
birilor „a fost analizat în amănunțime 
un larg cerc de probleme legate 
limitarea înarmărilor strategice 
fensive și defensive". „Schimbul 
păreri a fost util ambelor părți 
a permis realizarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce într-o serie de 
aspoote ale problemelor abordate", 
se precizează, in încheiere, în comuni
cat.

de 
o- 
de
Și'

india ANIVERSAREA INDEPENDENȚEI

Vedere din Bombay

în cei 23 de ani care au trecut 
de la proclamarea independenței, în 
India s-au depus mari eforturi în 
scopul lichidării înapoierii econo
mice — lăsată moștenire de domi
nația colonială — al consolidării in
dependenței și progresului. In acest 
răstimp au fost puse bazele făuririi 
unei industrii naționale, au apă
rut ramuri noi, cum sînt siderurgia, 
metalurgia, industria construcțiilor 
mecanice, de utilaje energetice și 
miniere ș.a.m.d. A început o vastă 
acțiune de prospectare și valorifi
care a resurselor naturale pentru 
acoperirea cu mijloace proprii a ne
cesităților interne crescînde de ma
terii prime.

în cadrul preocupărilor pentru 
dezvoltarea agriculturii, este de 
menționat că în ultimul deceniu au 
fost realizate 500 mari obiective hi
drotehnice, dintre care consemnăm 
barajele de la Orissa și Hardwar, 
de pe Gange, cel de la Hagarjuna- 
sagar, de pe fluviul Krishna ; se 
construiește canalul Rajasthan, s-au 
realizat proiecte de hidroameliora
ții de mai mică amploare care au 
permis irigarea a peste 15 milioane 
hectare. De asemenea s-a extins 
mecanizarea, chimizarea, folosirea 
semințelor selecționate. Grație a- 
cestor măsuri, producția cerealieră 
a sporit de la 89 milioane de tone 
în 1965, la 96 milioane tone în 1968. 
Potrivit estimațiilor. anul acesta ea 
va depăși cota de 100 milioane tone

— jalon important pe calea auto- 
aprovizionării cu produse alimen
tare a numeroasei populații a pe
ninsulei.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica India s-au dezvol
tat relații prietenești, de colaborare, 
reciproc avantajoase. O expresie a 
acestor relații sînt acordurile de 
cooperare economică și tehnică, 
schimburile comerciale bilaterale 
tot mai intense. Cooperarea româ- 
no-indiană în domeniul petrolului
— livrarea primelor instalații româ
nești, de forare și trimiterea în In
dia a celor' dintîi sondori români
— a fost inițiată încă acum 15 ani. 
De atunci au fost realizate, cu forțe 
comune, rafinăria de petrol de la 
Gauhati și alte obiective din do
meniul petrolului, o termocentrală 
la Singareni, o bază mecanică la 
Baroda, precum și alte obiective in
dustriale.

O contribuție importantă la con
tinua lărgire și diversificarea re
lațiilor economice reciproce a adus 
vizita oficială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a făcut-o anul 
trecut în India.

Cu prilejul aniversării indepen
denței naționale a Indiei, poporul 
rcftnân adresează poporului indian 
călduroase felicitări, urări de noi și 
însemnate succese pentru propă
șirea patriei sale.

Tratatul sovieto-vest-german
în Irlanda de Nord se desfășoară o 
amplă acțiune a poliției pentru urmă
rirea atentatorilor care, marți, au 
ucis doi polițiști. Pînă în prezent, a- 
ceste cercetări nu au dus la nici un 
rezultat. Incidentele și actele de vio
lență care au avut loc pînă acum în 
Irlanda de Nord %u provocat, potrivit 
estimărilor făcute de Camera de Co
merț din Belfast, pagube materiale 
în valoare de aproximativ 40 milioane 
lire sterline.

♦
LONDRA. — în timpul unui raid 

efectuat într-o suburbie din sudul 
Londrei, poliția a descoperit o im
portantă cantitate de bombe și alte 
materiale explozive destinate Irlan
dei de Nord. Persoanele în locuința 
cărora s-a descoperit materialul ex
ploziv erau de origine nord-irlan- 
deză.

URUGUAY

12 000 de polițiști 
în căutarea 

persoanelor răpite
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Organizația clandestină care a efec
tuat recent o serie de răpiri în Uru
guay a anunțat, într-un comunicat 
dat publicității joi la Buenos Aires, 

• că Aloysio Dias Gomides, consulul 
brazilian la Montevideo, ar putea fi 
executat, așa cum s-a procedat cu 
consilierul nord-american Daniel Mi- 
trione. După cum s-a anunțat, Dias 
Gomides și consilierul american 
Claude Fly sînt ținuți ca ostatici de 
membrii organizației extremiste. La 
Montevideo, aproximativ 12 000 de 
polițiști și militari participă în pre
zent la o ’vastă acțiune de depistare 
a locului unde sînt ascunși cei răpiți.

agențiile de presă transmit
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, Iosip Broz Tito, l a 
primit vineri la Split pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Mali, 
Sori (Joulibaly, cu care a avut o. con
vorbire, informează agenția Taniug. 
Au fost de față Mirko Tepavaț, se
cretarul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Me- 
lovski, consilierul pentru probleme 
externe al președintelui, și alte per- 

' soane oficiale.

In încheierea vizitei în 
R.P. Chineză a delegației 
Republicii Populare a Ye
menului de Sud, condusă da 
Salem Robaya Aii, președintele Con
siliului Prezidențial, a fost dat publi
cității un comunicat în care se arată 
că au fost discutate probleme legate 
de dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
a fofet semnat un acord guvernamen
tal. S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale de interes comun, consta- 
tîndu-se o identitate de vederi. Co
municatul precizează că premierul 
Ciu En-lai a aoceptat invitația de a 
vizita Republica Populară a Yeme
nului de Sud.

Societatea de construcții 
din Madrid a concediat 750 
de muncitori “r® declaraseră 
grevă, revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor materiale. Agenția France 
Presse informează că în semn de 
solidaritate cu colegii lor concediați, 
mai multe mii de muncitori din Ma
drid au participat la greve de scurtă 
durată. Aceeași agenție relevă că gre
va celor 1 000 de muncitori de la o

Cui folosește?4

Clauzele ajutorului acordat
țărilor in curs de dezvoltare

PARIS 14 (Agerpres) — Potrivit 
ziarului „Le Monde", ajutorul global 
acordat țărilor în curs de dezvoltare 
a fost în 1960 de 8,1 miliarde de do
lari, iar în 1969 — 13,3 miliarde. Deși 
acest ajutor luat în totalitate a cres
cut, precizează ziarul, el reprezintă 
numai 0.73 la sută din produsul na
țional brut în 1969 al țărilor indus
trializate, față de 0,96 la sută în 1961. 
Din totalul de 13,3 miliarde de dolari, 
numai o treime a revenit țărilor be
neficiare, cu titlu de donații, restul 
sumei reprezentind împrumuturi fur
nizate în condițiile de pe piața inter
națională, cu un procent de dobîndă 
adesea mai ridicat decit în mod obiș
nuit și, in cele mai multe cazuri, pe 
termene scurte și mijlocii. Este, de 
altfel, vorba de o operațiune de fi
nanțare normală și de multe ori în 
condiții mai defavorabile decît ope
rațiile de acest fel efectuate între 
țările dezvoltate, scrie „Le Monde".

Drept urmare, datoria publică a 
țărilor beneficiare se ridica in iunie 
1969 la 55 miliarde de dolari, iar plă
țile anuale pentru servicii atingeau 
cifra de aproximativ 5 miliarde. Dacă 
se mai adaugă plățile pentru dobînzi, 
se atinge cifra totală de 9 miliarde 
de dolari pe an.

secție a rafinăriei din Puertollano a 
luat sfîrșit cu victoria greviștilor : 
conducerea rafinăriei a fost isilită să 
accepte o majorare de salarii.

de cerere și ofertă. Această măsură 
echivalează cu o reevaluare de facto 
a dolarului canadian, una dintre cele 
mai puternice monede ale lumii ca
pitaliste.

în spiritul politicii

MOSCOVA 14. — Trimisul
Agerpres, A. Toth, transmite : 
In cadrul schimburilor directe 
dintre Uniunile Artiștilor Plas
tici din U.R.S.S. și Republica 
Socialistă România, la Muzeul ■ 
Pușkin din Moscova s-a deschis 
vineri expoziția „Grafica de car
te românească". Expoziția cu
prinde lucrări de Ligia Macovei, 
Marcel Chirnoagă, Valeriu Mun- 
teanu. Marcela Cordescu, Geta 
Brătescu și alți graficieni ro
mâni. La deschidere au luat par
te reprezentanți ai Ministerului 
Culturii și Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai conduce
rii Uniunii Artiștilor Plastici din 
U.R.S.S. și ai conducerii Mu
zeului de artă Pușkin, artiști 
plastici, critici de artă, ziariști. 
A fost de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Mos
cova.

• V

Ori de cîte ori angajează 
forțe americane în străină
tate, fără aprobarea prealabilă a 
organului legislativ, președintele 
S.U.A. este obligat să explice în scris 
Congresului, se arată într-un proiect 
de lege adoptat de Comisia pentru 
problemele externe a Camerei Re
prezentanților. Obligația se extinde 
și in cazul cînd președintele hotărăș
te trimiterea de trupe suplimentare 
într-o țară sau teritoriu în care sint 
deja staționate aceste trupe. în nota 
explicativă către Congres, președinte
le trebuie să menționeze nu numai 
circumstanțele care au dus la o ase
menea hotărîre, ci și motivul pentru 
care nu a cerut aprobarea prealabilă 
forului legislativ. Proiectul de lege 
constituie, în opinia observatorilor, o 
soluție de compromis în disputa cu 
privire la atribuțiile șefului statului 
și rolul ce revine prin constituție 
Congresului în luarea hotărîrilor ma
jore de politică externă a statului.

Avioane israeliene au 
atacat vineri poziții ale ar
matei iordaniene în regiunea 
de nord a Văii Iordanului, a anunțat 
la Tel Aviv un purtător de cuvînt 
militar. El a afirmat că unitățile 
iordaniene atacate au sprijinit grupu
rile de comando palestinine, aflate pe 
teritoriul Iordaniei în acțiunile lor 
contra unor localități aflate sub con
trolul trupelor israeliene. La Amrrian 
un purtător de cuvînt militar a con
firmat atacul aerian israelian.

Fondul Monetar Interna
țional exercită presiuni a- 
supra guvernului Canadei 
in vederea restabilirii unui curs fix 
al dolarului canadian. După cum se 
știe, în urmă cu cîteva luni guvernul 
canadian a instituit un curs flotant 
al monedei naționale, permițînd deci 
stabilirea liberă a cursului în funcție

Parlamentul italian a in
trat în vacanță. Odată cu în- 
cheierea dezbaterilor asupra declara
ției program a noului guvern și acor
darea votului de învestitură acestuia, 
Parlamentul italian (Camera Repre
zentanților și Senatul) a intrat în va
canța de vară. Membrii parlamentu
lui se vor întruni din nou la 28 sep
tembrie.

Un prim bilanț, dat Publici- 
tății joi, arată că, în urma inundații
lor recente care s-au produs în zona 
orașului brazilian Recife, cel puțin 
180 de persoane și-au pierdut viața. 
Aoestora li se adaugă un număr de 
50 de dispăruți..

Avionul supersonic de 
pasageri „Concorde 002", 
construit în comun de Marea Britanic 
cu Franța, a efectuat pentru a doua 
oară în cursul acestei săptămîni un 
zbor de încercare deasupra Mării 
Nordului. Noua serie de încercări, la 
care este supus prototipul britanic 
„Concorde 002“ se va încheia în luna 
octombrie.

Conducerea radiodifuziu
nii sud-africane a exclus 
patru pianișticare wticipau ia 
un concurs consacrat bicentenarului 
Beethoven. Cauza : pianiștii sînt oa
meni „de culoare". în consecință, 
potrivit mentalității rasiștilor sud-a- 
fricani, ei nu pot să interpreteze o- 
pere aparținînd unui compozitor 
„alb".

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu profund interes de 
conținutul Tratatului dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Federală a 
Germaniei, semnat marți la Mosco
va. Aprecierea pozitivă pe care ea o dă 
acestui eveniment decurge nemijlocit 
din poziția de principiu a partidului 
și guvernului nostru, care, cu neabă
tută consecvență, se pronunță și mi- 

. litează pentru normalizarea relațiilor 
între statele europene, pentru destin
dere și cooperare internațională, pen
tru soluționarea constructivă a pro
blemelor europene și înfăptuirea 
securității pe continentul nostru.

Pornind tocmai de la aceste con
siderente, ne produce o vie satisfac
ție să constatăm că Tratatul sovieto- 
vest-german se înscrie pe linia efor
turilor de îmbunătățire a climatului 
politic in Europa, de eliminare trep
tată a germenilor de tensiune și sus
piciune, de promovare a încrederii 
și colaborării între toate statele con
tinentului, indiferent de orînduirea 
lor socială. Apreciind însemnătatea și 
perspectivele tratatului semnat, A.N. 
Kosîghin a afirmat că cele două părți 
urmează să înfăptuiască o cotitură în 
relațiile dintre ele și și-’a exprimat 
speranța că, drept urmare a semnării 
tratatului, nu se vor lăsa așteptați 
pași practici pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre U.R.S.S. și R.F.G. în 
diferite domenii. în același spirit, 
W. Byandt a arătat că consideră tra
tatul drept o trasare de linie, drept 
un nou început, și a chemat la con
tinuarea eforturilor pentru ca pretu
tindeni, în Europa, să fie obținută o 
reglementare satisfăcătoare.

De cea mai mare însemnătate este 
faptul că tratatul stipulează — ca una 
din clauzele esențiale — obligația 
părților „de a se abține de la amenin
țarea cu forța sau de la folosirea for
ței in probleme care afectează securi
tatea din Europa și securitatea inter
națională, precum și in relațiile lor 
reciproce", de „a soluționa proble
mele litigioase exclusiv prin mijloace 
pașnice". înscrierea unei asemenea 
clauze în tratat reprezintă prin ea 
însăși repudierea politicii „de for
ță", care — așa cum arată viața, ex
periența — nu poate rezolva in zi
lele noastre nici o problemă litigioa
să. în epoca noastră, forța nu poate 
să creeze drept ; în schimb, politica 
forței constituie un factor de stimu
lare a încordării și cursei înarmărilor, 
o sursă permanentă de insecuritate, 
care atrage după sine grave riscuri 
pentru pacea mondială. în relațiile 
internaționale trebuie să prevaleze 
nu dreptul forței, ci forța dreptului, 
a principiilor legalității și eticii in
ternaționale, care și-au găsit întru
chipare și în Carta O.N.U. Așa cum 
susține in permanență țara noastră, 
esențial pentru pace și securitate 
este așezarea relațiilor internaționale 
pe baze noi, sănătoase, pe bazele res
pectării principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, — ca 
una din condițiile fundamentale ale 
înlăturării surselor de conflict, ale 
dezvoltării încrederii și colaborării 
între țări și popoare. De aci decurge 
implicit imperativul reglementării 
politice, prin tratative pașnice, ca 
singura cale rațională pentru soluțio
narea problemelor litigioase. Faptul 
că prin negocieri laborioase. îndelun
gate, prin luarea în considerare a 
intereselor reciproce s-a ajuns la în
cheierea acestui tratat este o dovadă 
nu numai a necesității imperioase a 
căii tratativelor, dar și a posibilității 
ca, purtate cu răbdare și bunăvoință, 
să dea rezultate concrete și pozitive.

Tratatul sovieto—vest-german re
prezintă totodată o contribuție la a- 
bordarea și soluționarea problemelor 
cardihale ale Europei. Este bine
cunoscut punctul de vedere al Româ
niei în această problemă. „Conside
răm — subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că în abordarea proble
melor securității europene este deo
sebit de important să se pornească 
de la realități, de la schimbările pe
trecute pe continent în urma celui 
de-al doilea război mondial, de la re
cunoașterea actualelor frontiere ale 
țărilor europene și a inviolabilității 
lor — inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse — de la existența celor două

Declarația Consiliului
de Miniștri al R.D.G

de atitudinea R.F.G. și față de în
cheierea Tratatului de la Moscova, 
este logic ca și aceste state să-și nor
malizeze relațiile cu Republica De
mocrată Germană și să nu mai pună 
piedici în calea primirii R.D.G. în 
O.N.U.

BERLIN 14 (Agerpres) — Consiliul 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane a dat publicității vineri o 
declarație in care salută desfășurarea 
cu succes a tratativelor dintre guver
nele U.R.S.S. și R.F.G., precum și Tra
tatul încheiat între cele două state. 
După ce 
stipulează 
integrității 
Și 
stat dintre R.D.G. 
clarația precizează : 
normalizarea relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., pe baza egalității, a deve
nit o chestiune care poate fi cu ade
vărat soluționată. Obligațiile incluse 
în Tratatul dintre U.R.S.S. și R.F.G. 
fac necesară ca un pas următor sta
bilirea pe viitor a relațiilor diploma
tice normale între R.D-G. și R.F.G.".

în încheiere, în declarație se arată 
că, avînd in vedere că guvernele 
S.U.A., Marii Britanii și Franței și-au 
exprimat în mod oficial acordul față

Conferința de presă
constată 

respectarea 
teritoriale

că tratatul 
deplină a 
a R.D.G. 

inviolabilitatea frontierei de
dintre R.D.G. R.F.G., de- 

aceasta,

a cancelarului Brandt

*

BONN 14 (Agerpres). — Cancelarul 
vest-german, Willy Brandt, a decla
rat în cadrul unei conferințe de pre
să ținută vineri la Bonn că în opinia 
sa, după încheierea cu succes a con
vorbirilor de la Moscova, normaliza
rea relațiilor R.F.G. cu alte țări so
cialiste europene va deveni mai ușoa
ră. în luna septembrie, a precizat 
Brandt, guvernul federal speră să re
alizeze „progrese hotărîtoare în tra
tativele cu Republica Populară Po
lonă".

El a subliniat, de asemenea,, că „o 
adevărată destindere în Europa cen
trală este inimaginabilă fără o îm
bunătățire a relațiilor dintre R.F. a 
Germaniei și R.D. Germană".

state germane și a necesității parti
cipării lor, pe baze egale, la soluțio
narea problemelor care privesc pa
cea și securitatea Europei și a între
gii lumi". Acestea sînt deziderate ma
jore ale cauzei întăririi păcii și secu
rității europene ; în legătură cu îm
plinirea lor, are o mare importanță 
pozitivă faptul că, pentru prima oară 
este înscris într-un document de va
loarea juridică a unui tratat angaja
mentul -de a respecta neabătut 
integritatea teritorială a tuturor sta
telor din Europa, inviolabilitatea 
granițelor, așa cum există ele în pre
zent, inclusiv linja Oder-Niesse, și a 
graniței între R.F.G. și R.D.G. Prin 
aceasta se realizează, incontesta
bil, un progres efectiv 'in re
cunoașterea realităților postbelice și 
consfințirea lor din punctul de ve
dere al dreptului internațional.

Tratatul sovieto—vest-german ex
primă — așa cum se arată în pream
bulul său și in declarațiile semnata
rilor — intr-o formă contracturi ho
tărîrea celor două țări de a nbu- 
nătăți in continuare și a ai co
laborarea dintre ele, inclusiv rc. \iiie 
economice, precum și legăturile știin
țifice, tehnice și culturale în inte
resul ambelor state. Aceasta are, fără 
îndoială, o mare însemnătate atît 
pentru relațiile reciproce, cit și pen
tru promovarea securității europene. 
Circuitul viu, continuu, de valori ma
teriale și spirituale, dezvoltarea rela
țiilor economice între state se impun 
ca o cerință obiectivă a dezvoltării 
fiecărei țări și a progresului general 
al umanității. Totodată, extinderea și 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
tehnico-științifice și culturale între 
state reprezintă un factor de cea mai 
mare importanță pentru îmbunătăți
rea continuă a relațiilor politice, pen
tru conlucrarea în domeniul asigu
rării păcii, pentru cunoaștere și apro
piere între popoare. Călâuzindu-se 
tocmai de aceste considerente, Ro
mânia a promovat neabătut, ca o po
litică constantă, dezvoltarea relațiilor 
economice cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, contribuind 
prin aceasta la îmbunătățirea cli
matului politic. Experiența relații
lor economice dintre Uniunea So
vietică și R.F.G. este de asemenea e- 
dificatoare ; în ultimii ani în relațiile 
dintre cele două țări s-au dezvoltat 
continuu schimburile economice, s-au 
încheiat importante' acorduri de coo
perare. Această evoluție a jucat, fără 
îndoială, un rol în netezirea căilor 
care au dus la actualele negocieri po
litice, soldate cu încheierea Trata
tului. Acum, cu prilejul convorbirilor 
care au avut loc la Moscova s-a ma
nifestat, după cum reiese și din Co
municatul comun,' interesul recipr" 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării multilaterale între cele 
două țări. Din acest punct de vedere, 
este semnificativ că s-a și anunțat 
apropiata vizită la Moscova a mi
niștrilor vest-germani Karl Schiller 
(economie) și Hans Leussink (ști
ință).

încheierea ^u rezultate pozitive și 
semnarea Tratatului de la Moscova 
este de natură să . favorizeze tratati
vele în curs care se poartă între 
R.F.G. și alte țări socialiste în ve
derea normalizării și dezvoltării re
lațiilor dintre ele. Tocmai această 
speranță a fost exprimată în ecourile 
la tratat apărute în presa din aceste 
țări socialiste. „Semnarea Tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G. —’ a scris 
ziarul polonez „Trybuna Ludu" — 
constituie un element pozitiv, promi
țător, un proces a cărui evoluție con
stituie pe viitor lucrul de cea mal 
mare importanță... în prezent, opinia 
publică europeană și mondială aș
teaptă alte acțiuni pe această cald", 
între altele, este larg împărtășită 
părerea că încheierea tratatului va 
stimula și accelera organizarea con
ferinței general-europene consacrate 
securității și cooperării.

încheierea Tratatului sovieto-vest- 
german a fost întîmpinată pozitîv în 
cercurile oficiale din numeroase țări 
europene, cît și în comentariile pre
sei internaționale. Reacții defavora
bile s-au semnalat mai ales din par
tea cercurilor de opoziție din- Repu
blica Federală a Germaniei, prizo
niere ale vechilor mentalități și ne
mulțumite de progresele destinderii 
și colaborării internaționale/

Așa cum este bine cunoscut, Româ
nia, acționînd ca un factor activ în 
realizarea securității europene, s-a 
situat neabătut pe poziția stabilirii 
dă relații normale cu ambele state 
germane, ca o premisă importantă a 
destinderii și rezolvării problemelor 
europene în interesul . securității. 
Pornind de la preocuparea constantă 
pentru adincirea prieteniei și alian
ței cu toate țările socialiste, țara 
noastră dezvoltă legăturile de prie
tenie frățească, de cooperare multila
terală cu Republica Democrată Ger
mană. în interesul ambelor părți, al 
cauzei socialismului și păcii. Tot
odată. țara noastră a stabilit și 
dezvoltă relații de bună vecinăta
te și colaborare cu Republica Fe
derală a Germaniei. Evoluția eve
nimentelor internaționale a confirmat 
că aceasta este o politică realistă, ju
dicioasă și constructivă. în această 
lumină, opinia noastră publică îsi 
exprimă convingerea că Tratatul so- 
vieto—vest-german va contribui la 
statornicirea unor relații normale în
tre toate statele europene, la soluțio
narea problemelor complexe ale si
tuației din Europa. Relevînd impor
tanța acestui tratat bilateral, se cera 
totodată subliniat că înfăptuirea secu
rității europene implică răspunderea 
și trebuie să fie opera tuturor state
lor continentului, interesate vital în 
rezolvarea unei păci trainice și cola
borări bazată pe egalitatea tuturor 
statelor. în acest sens. România 
va aduce si în viitor contribuția 
solutionarea, prin efortul general 
statelor interesate, a 'problemelor 
ropene. la consolidarea păcii pe con
tinentul nostru și !n lume
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