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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
s-a întîlnit cu tovarășul Aarne Saarinen, 
președintele Partidului Comunist Finlandez

August
1944 - 1970-

ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI

MUNCĂ ENTUZIASTA,
REZUL TA TE REMARCABILE

In îndeplinirea
PLANULUI Șl A ANGAJAMENTELOR

30 BANI

CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT A cincea viteză
Au raportat realizarea 

planului cincinal la pro
ducția globală și marfă 
un număr de 9 unități economice 
din județul Maramureș. Printre a- 
cestea se numără unitățile de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui din Baia Mare și Vișeul de Sus, 
Exploatarea minieră Herja, Fabri
ca de tricotaje „Unitatea" din Si- 
ghetul Marmației. Conform calcu
lelor, unitățile care au realizat pînă 
acum sarcinile planului cincinal 
vor obține, pină la finele anului, o 
producție suplimentară de circa 400 
milioane lei. Alte mari unități in
dustriale, cum sînt Uzinele meta
lurgice de metale neferoase din 
Baia Mare, Exploatările miniere 
Săsar, Băiuț și altele, își vor înde
plini în curînd sarcinile^âe plan din 
actualul cincinal.

15 000 tone de oțel pes
te sarcinile de plan de la 
începutul anului și pînă 
în prezent - acesta este evenl" 
mentul cel mai recent petrecut la

oțelăriile combinatului siderurgic de 
la Hunedoara. De bună seamă, me
ritul este al întregului colectiv care 
lucrează la cele 3 oțelării. Dar izvo
rul principal al celor „15 000“ ii gă
sim la oțelăria nr. 2. Mai bine de 
jumătate din oțelul trimis pină azi 
suplimentar în circuitul economic de 
către hunedoreni, ca un fierbinte 
omagiu adus zilei de August 23, s-a 
plămădit aici, în modernele cup
toare de la oțelăria nr. 2, denumită 
plastic „vioara I" a concertului 
muncii din marele combinat.

în cinstea zilei de 23 
AugUSt numeroase tmități eco
nomice din județul 
printre care țesătoria 
și Uzina de reparații 
de Vede, Schela petrolieră Videle, 
întreprinderea industrială „Islaz". 
Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești au anunțat în
deplinirea inafnte de termen a pla
nului de producție pe întregul cin
cinal. Pînă Ia sfîrșitul anului, colec
tivele de muncă din unitățile care 
și-au îndeplinit planul cincinal, vor 
realiza o producție suplimentară în 
valoare de peste 836 milioane lei.

Teleorman, 
..Teleorman" 
din Roșiori

(Continuare în pag. a III-a)

Mesajul 
de lumină
al Dunării
Porțile de Fier...
După ce Dunărea se zvîrcolește învolburată la Ca

zane, acceptînd potrivnicia munților — veghind-o ca 
două straje laterale, obligînd-o să-și subțieze trupul 
nestatornic — începe să-și scrie un drum mai lin, fără 
pulbere, visînd, presimțind de departe Delta, Marea. 
Dar pină acolo are de trecut Porțile de Fier. Denumire 
simbolică, cu îndelungi ecouri expresive. Denumire se
culară, căreia oamenii României contemporane i-au 
adăugat, laolaltă cu vecinii prieteni de pe malul celălalt 
al Dunării, un nume nou : Porțile de Lumină. S-a scris 
aici, la Porțile de Fier, o epopee grandioasă a muncii. 
Autori : 10 000 de constructori. Destinatarul acestei epo
pei a inteligenței și îndrăznelii tehnice, a'pasiunii crea-

PICĂTURĂ DE CERNEALA
detoare și puterii de dăruire — viitorul. Modalitatea 

comunicare cu viitorul — Lumina, Energia.
Presa de ieri consemna cu fidelitatea cronicarului 

cotidian încheierea unui prim mare capitol al acestei 
eroice epopei a construcției hidrocentralei : intrarea în 
funcțiune a primului agregat, conectarea la sistemul 
energetic național a 178 MW. Echivalentul acestei izbînzi 
îl vom afla în cei aproape șase ani de muncă titanică, 
in „zilele și nopțile" de șantier, în dirzenia și dăruirea 
unuia din detașamentele puternice ale clasei muncitoare 
— constructorii.

Porțile de Fier sînt, pentru noi, numele simbolic al 
unei vocații — vocația construcției. Victoria obținută 
de constructori vineri dimineața, la ora 8 și 5 minute, 
cu 45 de zile înainte de termenul planificat, închinată 
unui an de la istoricul Congres al X-lea al partidului 
și celei de-a 26-a aniversări a eliberării patriei, este un 
strălucit argument al existenței acestei vocații.

Noi capitole sînt de scris în lunile ce vor urma. Avem 
încredere deplină în cei ce și-au asumat învestitura 
de autori ai monumentului industrial de la Porțile de 
Fier. Știm că fiecare rînd al epopeii contemporane a 
Dunării va fi riguros și la vreme redactat.

Cuvintele hotărite, angajamentul solemn cuprinse in 
telegrama adresată Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne întăresc această con
vingere, dau certitudinea că, muncind cu abnegație 
pentru înfăptuirea vastului program de lucru al țării, 
elaborat de Congresul al X-lea, constructorii de la Por
țile de Fier vor amplifica mesajul lor de lumină.

Și Porțile de Fier vor intra in istoria nouă a țării sub 
un nume nou — Porțile de Lumină

Nicolae DRAGOȘ

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să vă mulțumesc în numele meu și 
al poporului Boliviei pentru felicitările adresate de 
Excelența Voastră cu prilejul zilei naționale.

ALFREDO OVANDO CANDIA
Președintele Guvernului Revoluționar

a „Daciei"

Sfmbătă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, s-a în
tîlnit la Predeal cu tovarășul 
Aarne Saarinen, președintele Par
tidului Comunist Finlandez, care 
își petrece concediul de odihnă în 
țara noastră.

La întâlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

În timpul convorbirilor cordiale,
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prietenești, desfășurate cu acest 
prilej, s-a realizat o informjare re
ciprocă privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor două 
partide și s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu unele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale și ale mișcării 
muncitorești.

Cu această ocazie 
hotărîrea comună de 
în viitor relațiile de

comuniste și

s-a exprimat 
a dezvolta și 
colaborare și

solidaritate tovărășească existente 
între Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Finlandez, co
respunzător intereselor celor două 
partide și popoare, dezvoltării le
găturilor multilaterale între Ro
mânia și Finlanda, cauzei întăririi 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

(Agerpres)

CALITATEA
Reportaj de Al. N, TRESTIENI

în accepția ei cea 
mai uzuală, cadența 
înseamnă ritm și re
petare. Bunăoară prin 
tic-tacul regulat, im
placabil al ceasornicu
lui percepem cadența 
timpului. Inima își are 
și ea o cadență pro
prie. Dar cînd mărșă- 
luiești în coloană, a 
ține cadența înseamnă 
ceva mai mult : să-ți 
potrivești pasul după

ai celorlalți, intr-un 
ritm al tuturora spre 
o țintă comună.

După cum se știe, 
primele autoturisme 
„Dacia 1 100“ au ieșit 
de pe porțile uzinei pi- 
teștene acum doi ani, 
în întîmpinarea marii 
sărbători din august. 
Cadența reală, în acel 
moment, era de... două 
bucăți pe zi. Pînă la 
sfîrșitul anului s-a a-
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ÎN ZIARUL DE AZI

• La întreprinderea
Căpeni. Au ,,pușcat“
și bine • Cum trec

minieră
o dată
liceele

examenul de bacalaureat ?
• Aplauze pentru arta noastră
populară • Adnotări

juns la o medie zilni
că de 20 de autoturis
me, iar în august 1969 
s-a atins cadența 'pro
iectată : 64. Tot atunci ' 
s-a trecut la montarea 
în paralel a celuilalt 
tip de autoturism — 
„Dacia 1 300“. Primul 
bilanț lunar înscria 15 
bucăți. Ulterior ritmul 
s-a intensificat, iar 
din această primăvară 
se poate vorbi efectiv 
de o producție în serie 
și a acestui tip. în 
mai se ajunsese la 45 
bucăți pe zi, iar pină 
la sfîrșitul anului va 
fi atinsă cadența zil
nică de 72.

Cadența acestei tine
re uzine și tinere ra
muri se înscrie în con
textul general al per
fecționării continue a 
industriei socialiste, 
este un argument care 
legitimează consec
vența acestui proces. 
Uzina înregistrează un 
ritm ascendent, în pas 
cu industria construc
toare de mașini, prin
tre numeroasele colec
tive care își conjugă 
hărnicia și disciplina, 
competența și pasiu
nea, experiența și 
creativitatea.

Să revenim însă la 
autoturism. Nu exage
răm cîtuși de puțin

t

(Continuare în pag. 
a IV-a)
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VIATĂ DEMNĂ SI PROSPERĂ
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PENTRU TOȚI CETĂȚENII PATRIEI
țel al partidului care angajează

energia întregului popor
Vasta operă constructivă înfăptui

tă de poporul nostru în anii socia
lismului, succesele obținute în crea
rea și dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a noii orînduiri au dus la 
schimbări radicale nu numai în în
fățișarea țării, dar și în condițiile de 
viață ale oamenilor, la creș
terea continuă, a nivelului 
lor de trai.

Calea parcursă nu poate 
măsurată doar prin cei 
de ani care au trecut de 
eliberarea țării. Căci de 
orînduirea bazată pe ex-

fi
26 
la 
la 
ploatarea capitalistă, împle
tită cu puternice rămășițe 
ale relațiilor feudale, și de la 
economia in care agricultura, 
mentară și puțin productivă, 
baza existenței a peste trei sferturi 
din populație — la orînduirea care a 
lichidat orice fel de exploatare, la 
economia dinamică de azi, în care 
industria a devenit motorul vital, 
principal al dezvoltării social-econo-

BUNA
creștem■ ■

producției de
Recoltatul griului s-a încheiat in 

cea mai mare parte a țării. Ca și în 
ceilalți ani, în timp ce unele unități 
agricole de stat și cooperatiste au ob
ținut recolte bune și foarte bune, în 
altele, deși dispun de o bază mate
rială bună, iar lucrările la. cultura 
griului sînt mecanizate în proporție 
de aproape sută la sută, rezultatele 
sînt cu mult sub posibilități.

în aceste unități sînt invocate con
dițiile obiective, care au determinat 
nivelul necorespunzător al producției 
de grîu. într-adevăr ploile abundente 
din primăvară care au provocat inun
dații și băltirea apelor nu numai că 
au distrus recolta de pe unele supra
fețe, dar au determinat în multe 
locuri scăderea nivelului recoltei 
medii la hectar._ Trebuie avute în 
vedere și condițiile, mai dificile în 
care s-a lucrat la semănat în toam
na anului trecut. Dar unii conducă
tori de unități agricole, specialiștii 
s-au obișnuit, în ultimul timp, să a- 
runce neajunsurile pe seama condi
țiilor naturale care ar influența 
într-o măsură hotărîtoare nive-

lul producției. Este adevărat că, 
în multe cazuri, condițiile climatice 
influențează nivelul recoltelor. însă 
producția este determinată de com
plexul măsurilor agrotehnice care se 
aplică. Deci, lăsînd la o parte con
dițiile climatice, să ne oprim asu
pra factorilor care influențează di
rect nivelul recoltelor, factori caro 
sînt stăpîniți și dirijați de om. Este 
vorba, in principal, de sămînța fo
losită și de lucrările agrotehnice 
care trebuie aplicate culturilor în 
vederea realizării producției. în ca
drul articolului de față ne vorn 
ocupa de primul aspect : SĂMÎNȚA.

La Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, subliniindu-se 
importanța și necesitatea sporirii pro
ducției de cereale și plante tehnice, 
s-a trasat ca sarcină organelor agri
cole centrale și institutelor de cerce
tări să asigure îmbunătățirea activi
tății de cercetare și organizare a 
producerii semințelor cu calități su
perioare, producerea hibrizilor de po
rumb, a semințelor de floarea-soare- 
lui. sfeclă de zahăr și alte plante de

gnu

mice este o întreagă perioadă istorică 
pe care poporul român a străbătut-o 
sub conducerea partidului. Marea in
tensitate a transformărilor social- 
economice, ritmul extrem de rapid al 
dezvoltării în condițiile noilor rela
ții de producție au fost factorii care

că „industria procură națiunilor pros
peritate și putere", că „țările care au 

■ cele mai ridicate venituri reale pe 
locuitor sînt cele care au cea mai 
mică parte din munca lor angajată 
în agricultură", el nu face decît să 
confirme valabilitatea uneia din te- 

marxișm- 
privind rolul 

da 
în dezvoltarea so-

23 SUB STEAGUL GLORIOS
ĂL PARTIDULUI

rudi- 
forma

z

înaltă productivitate, a semințelor de 
grîu din soiuri valoroase, a semin
țelor de legume. Cu toate acestea, 
problema îmbunătățirii calității se
mințelor la grîu, ca și la alte plante 
de cultură, nu a fost încă rezolvată.

La recenta consfătuire a inginerilor 
agronomi șefi din cooperativele agri
cole, a ieșit și mai mult în evidență 
necesitatea asigurării unor soiuri 
grîu care 
verși tatea 
din țara 
create că 
nizării, chimizării și irigațiilor. Cons
tituie un fapt pozitiv că alături de 
soiurile intensive cum este „Bezo- 
staia", care s-a cultivat in acest an 
pe 81 la sută din suprafețe, au în
ceput să fie extinse în cultură crea
ții ale amelioratorilor noștri cum sint 
soiurile București. Dacia, Excelsior, 
Favorit, Moldova, Caracal, Turda

de 
să valorifice mai bine di- 

condițiilor pedoclimatice 
noastră ca și condițiile 

urmare a extinderii meca-

au condensat timpul și ne-au situat 
în rîndul țărilor care realizează an 
de an planuri vaste, atît în dome
niul dezvoltării economice, cît și al 
asigurării unor condiții tot mai bune 
de viață.
* Printre cele mai importante con
cluzii ce le putem desprinde din ex
periența noastră, ca de altfel și a 
celei mondiale, este cea privitoare la 
legătura strinsă între nivelul dez
voltării economice și gradul de civili
zație, de satisfacere a nevoilor popu
lației.

Societatea nu poate consuma o 
cantitate sporită de bunuri și nu 
poate dispune de o mai mare varie
tate a acestora fără a fi dezvoltat 
in prealabil forțele de producție și a 
fi mărit, pe această bază, masa va
lorilor de întrebuințare și a valorii 
nou create (venitul național). Expri- 
mind sintetic această legătură cu ca
racter de -legitate, Engels sublinia că 
modul de repartiție depinde în e- 
sență de cît anume este de reparti
zat, iar acest lucru se schimbă în 
funcție de progresele pe care le fac 
producția și organizarea socială a a- 
cesteia.

Desigur că asupra repartiției bunu
rilor materiale in societate ca și a- 
supra nivelului de trai își pun am
prenta relațiile de producție din fie
care orînduire socială și, în această 
ordine de idei, sînt cunoscute marile 
discrepanțe sociale, decalajul accen
tuat dintre nivelul veniturilor clase
lor exploatatoare și nivelul venituri
lor maselor muncitoare. Dar dincolo 
de aceasta, nivelurile medii ale ve
niturilor și consumului populației în 
diferite țări nu reflectă, în ultimă 
instanță, decît scara venitului națio
nal pe locuitor și, prin urmare, ni
velul diferit al dezvoltării economice, 
al cărui suport și motor de netăgăduit 
îl constituie industria. Atunci cînd un 
reputat economist occidental relevă

zele de bază ale 
leninismului 
determinant ai forțelor 
producție 
cială.

Studiul 
nești din 
că scoate 
ba dezvoltare a 
naționale, in primul rind a 
industriei, alături de relațiile 

bazate pe profunde inegalități

realităților româ- 
perioada antebeli- 
în evidență că sla- 

economiei

sociale
de venituri și inechități sociale, obli
gau populația la un consum ce se si
tua cu mult sub nivelul majorității 
popoarelor europene, la o hrană „ar
haică" și „regresivă", cum se exprima 
un economist român din acea perioa
dă. Un studiu publicat de Consiliul 
Superior Economic în 1939 consemna, 
în ce privește consumul de produse 
industriale pe locuitor, că acesta „Ia 
noi este foarte scăzut, reprezentînd 
o cotă ce ne clasează printre țările 
cele mai înapoiate. Pretențiile unui 
standard omenesc de viață sînt... de
parte de a fi satisfăcute în actuala 
Stare". („Aspecte ale economiei româ
nești", Buc. 1939, pag. 153).

Numai o dată cu instaurarea orîn- 
duirii socialiste s-au creat condițiile 
necesare pentru punerea în valoare i 
energiilor creatoare ale poporului, i 
resurselor naționale, premise ale scur 
tării termenelor de lichidare a de 
calajului ce desparte România d< 
statele cu economie avansată ș 
implicit ale ridicării nivelului de tra 
al populației.

îmbunătățirea condițiilor de viat 
ale poporului, creșterea gradului d 
civilizație și bunăstare a națiun 
noastre au reprezentat în toți aces 
ani o trăsătură constantă a poli 
ticii Partidului Comunist Româi 
Așa cum sublinia tovarășul Nicols 
Ceaușescu „Ridicarea nivelului c 
trai al poporurui este telul st 
nrern al politicii parti'l<ili«i. ideali 
înscris pe steagul său de luntă. Ti 
ceea ce întrenrind partidul si state 
sensul întregului efort de zidire a ne 
orînduiri in patria noastră este îmbi 
nătățirea vieții oamenilor, asigur

Gheorghe CREȚOIU

(Continuare în pag. a V-a)

loan HERȚEG

(Continuare în pag. a III-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
în numele meu personal și al poporului austriac, vă exprim, Exc 

lență, sincere mulțumiri pentru cuvintele calde de compasiune adres; 
în legătură cu catastrofa naturală care a afectat regiuni întinse ale ță 
noastre.

FRANZ JONAS
Președintele Federal al Republicii Aust
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DIALOG
CETĂȚENESC

Se vorbește tot mai mult de mun
ca în echipă a medicilor, de avanta
jele așa-numitei medicini de grup. 
Lumea medicală este tot mai con
vinsă că nu este vorba de o modă, 
ci de un imperativ al asistenței me
dicale în condițiile proliferării me
todelor moderne de tratament, ale 
apariției de noi medicamente. In 
întîmpinarea acestor deziderate ar 
trebui să vină in mediul rural cen
trele de sănătate — așa cum se pre
conizează, de altfel, și în Directivele 
C.C. al P.C.R. din 1969 cu privire la 
îmbunătățirea asistenței medicale pe 
tot cuprinsul țării. E drept că, în 
unele județe (Bihor, Arad, Dolj) au 
apărut o serie de centre de sănătate 
rurale, numai că în multe cazuri 
este vorba de o operație cu caracter 
mai mult formal. 
De fapt, avem 
de-a face cu niște 
dispensare comu
nale în care au 
fost comasate 3-4 
circumscripții. în 
consecință, ne a- 
flăm în fața unor 
instituții 
doar din 
vedere 
trativ, șl 
țin a unor 
tați medico-sani- 
tare închegate sub 
raport profesio
nal.

Or, iată că la 
Ocna Șugatag. în 
Maramureș, dm 
inițiativa Direc
ției sanitare ju
dețene a luat naș
tere de curînd un 
centru de sănătate 
mul de acest 1 
respectiv — menit să traducă în 
practică ideea muncii medicale în 
echipă. Prin ce se deosebește noul 
centru-model de celelalte existente 
în alte județe ale tării ? Formula 
organizatorică care a prezidat naș
terea noii instituții sanitare a avut 
în vedere înainte de toate favora
bila configurație a locului : Ocna 
Șugatag este o veche așezare, ar
monios plasată în Depresiunea Ma
ramureșului. Localitatea prezintă 
avantajul de a fi situată asemeni 
unei fortărețe pe un mic podiș, 
unde odinioară existau vestite sali
ne. în jurul acestui podiș se găsesc 
presărate la distanțe de cîțiva kilo
metri satele Călinești, Budești, De- 
sești. Giulești, Breb. Dată fiind a- 
ceastă fericită configurație geogra-

unitare 
punct de 
adminis- 
mai pu- 

uni-

CB

ti că, reunirea circumscripțiilor me- 
dico-sanitare din acest perimetru 
s-a dovedit mai mult decît oportu
nă. Regruparea medicilor de medi
cină generală sub același acoperiș, 
la Ocna Șugatag ,a determinat și o 
regrupare a bazei materiale : noul 
centru de sănătate este instalat in
tr-un local adecvat, prevăzut cu 4 
cabinete medicale, punct de jabora- 
tor, aparate Rdntgen, de ultrascurte, 
de ultraviolete, Solux, electrocar
diograf etc. Stomatologii dispun, la 
rîndul lor, de două unituri dentare. 
Centrul are la dispoziție și un nu
măr de trei ambulanțe pentru in
tervențiile de urgență, un staționar 
pentru copii cu 25 de paturi (ame
najat in fostul sanatoriu balnear), o 
casă de nașteri cu 7 paturi.

form aspirațiilor medicilor din Ocna 
Șugatag, ei se pot specializa — la 
locul de muncă — așa cum de altfel 
recomandă și unele instrucțiuni ale 
Ministerului Sănătății — prin grija 
forului metodologic teritorial, in 
speță Spitalul de adulți din Sighetul 
Marmației. în consecință, ei vor pu
tea opta pentru specializare în 
O.R.L., oftalmologie, ginecologie, ra
diologie etc. Astfel, vechiul dezide
rat al medicilor din mediul rural, 
de a avea posibilitatea obținerii 
titlului de specialist la locul de 
muncă, își va vedea rodnică împli
nire în acest mod.

Munca în echipă, pe baza unu! 
program comun de activitate, alcă
tuit de întregul colectiv de medici

Rațiunea modelului

din

AM. PRIMIT SCRISOAREA DV.!
CUM SE POATE 

DORMI ?

MULTIPLICAREA!
0 valoroasă experiență în organizarea asistenței sanitare rurale 

in județul Maramureș

t model — pri- 
fel în județul

Prin crearea acestui nou lăcaș me
dical, organele sanitare județene 
și-au propus să obțină un grad spo
rit de funcționalitate in circuitul 
asistenței medicale de tip ambula
toriu : asistență calificată pentru 
maladii interne, pediatrie, O.R.L.. 
oftalmologie, radiologie etc. Medicii 
care deservesc această unitate sint. 
ca pretutindeni în rural, medici de 
medicină 
specialiști. Și totuși, am enumerat 
mai sus o serie de servicii de spe
cialitate !... Nu este un non-sens: de- 
avantajele muncii în echipă a medi
cilor din noul centru beneficiază nu 
numai populația arondată, ci și me
dicii înșiși. Dacă în prima etapă a 
funcționării centrului, organele sa
nitare și-au propus ridicarea cali
tății asistentei de medicină gene
rală și de pediatrie, în a doua, con-

generală, iar nicidecum

șî cadre medii, va avea ca revers în 
timp creșterea autorității medicului 
de țară, a randamentului muncii 
sale, instituirea unor diagnostice 
mai ferme, maj precise. Se creează 
astfel condiții optime unui circuit 
funcțional în asistarea pacienților, 
care vor fi scutiți pe viitor de a a- 
lerga de la o unitate sanitară la 
alta.

Trebuie să amintim că și opera
țiile scriptologice medicale sint re
duse la maximum în noul centru 
de sănătate model : la Ocna Șuga
tag, pacienții se pot prezenta Ia 
consultații pe baza carnetului de 
sănătate. Și încă un amănunt esen
țial : ei au posibilitatea de a-și a- 
lege medicul preferat Mai mult, 
prin elaborarea unul program unic

de activitate, se realizează un cir
cuit de servicii medicale permanent, 
după principiul non-stop. Asta în
seamnă că, in condițiile aplicării 
noii formule, se poate organiza o 
gardă permanentă, se poate întocmi 
un program de consultații mai elas
tic, care să satisfacă nevoile popu
lației atît ziua, cit și noaptea. în 
fine, centrul de sănătate are șanse 
să devină, cu timpul, el însuși un 
for metodologic ; săptăminal, medi
cii din Ocna Șugatag și-au propus 
să discute cazuistica medicală mai 
particulară, șă facă observații asu
pra muncii in echipă, să prezinte 
scurte comunicări științifice. Ei 
și-au propus să închege astfel un 
mic colegiu, care sâ aibă ca sar

cină dezbaterea 
problemelor pri
oritare ale asis
tenței medicale în 
teritoriu, pro
bleme de ordin 
etic șl moral, de 
cultură și educa
ție sanitară. De 
notat că și perso
nalul mediu de 
aici are posibili
tatea ridicării 
nivelului profe
sional, prin inter
mediul acestor 
ședințe profesio
nale. Nou) centru 
de sănătate nu ex
clude posibilitatea 
specializării me
dicilor și persona
lului mediu sani- 

spitale ; trimitereatar in clinici și 
cadrelor la specializare nu va impie
ta asupra muncii colectivului.

Apariția noii instituții sanitare 
în Ocna Șugatag — care și-a pro
pus și o serie de acțiuni cu caracter 
de igienă publică — nu poate fi 
disociată de existența stabili
mentelor balneare de aici, aflatc- 
astăzi într-o stare deplorabilă. Cu 
autoritatea și prestigiul său, nou) 
centru de sănătate poate contribui 
la revitalizarea vechii stațiuni, re- 
dîndu-i strălucirea de odinioară. 
Deși nu numără decît o lună de e- 
xistență, noua instituție sanitară, 
unică deocamdată prin profil și 
preocupări, se anunță a f; o intere
santă experiență ce merită a fi stu
diată de organele sanitare din alte 
județe.

Locatarii blocurilor 
str. 13 Decembrie nr. 31— 
33 ne pun următoarea în
trebare :

— Cum se poate dor
mi 7...

— Mai comod la orizon
tal.

— Cum se poate dormi 
avind la parter un bufet 
Expres.

— Cred că tot la orizon
tal. Dar nu înțelegem ce 
legătură poate avea un 
bufet Expres cu somnul 
dumneavoastră 7

— Uite ce legătură are : 
pină la era 24 sintem obli
gați să ascultăm trintitul 
și spălatul vaselor care 
durează pină la 24,30. La 
ora asta pleacă personalul 
și sub ferestrele noastre 
iși ia rămas bun. Un ră
mas bun foarte zgomotos. 
La ora 3 sosește mașina 
salubrității -cu zgomotul 
ei, trezește și morții din 
groapă, darmite morții de 
somn ? La 4 pleacă ma
șina de măcinat gunoi și 
la 4 și 15 sosește camionul 
cu bidoane cu smintind 
pentru bufetul Expres. 
După asta vine alt camion 
care încarcă sticlele goale 
și descarcă altele pline. 
Cele goale 
in camion _____
de hală de cazangerie. O- 
perația asta durează pină 
la 7.

— De ce nu dormiți 
după-amiază 7

— După-amiază de la 14 
la ÎS sosește alt camion 
care 
care 
tru 
timp 
clele 
neți 
cum se poate dormi avind 
un Expres la parter 7

Răspundem : • Se poate 
dormi avind la parter un 
bufet Expres........... ’
ponsabilului 
aruncă tăvi 
din 1970.

Somn ușor, vise plăcute.

sint aruncate 
cu un zgomot

încarcă niște tăvi in 
au adus carnea pen- 
bucătărie. $i între 
se sparg de zid sti- 
de bere ciobite. Spu- 

și dumneavoastră.

citindu-i res- 
și celor care 
Decretul 153

UN BLESTEM SOSIT 
DIN COMUNA . 

VRANI

G. CONSTANTIN

In comuna Vrani — Ca- 
raș-Severin, s-a construit 
o brutărie care are capa-

Cind vinul de Odobești
este „parfumat"la Ploiești

„Vinuri foarte bune, 
gustoase ! Au aroma, bu
chetul și culoarea carac
teristice soiurilor pure, 
corespunzătoare tipu
lui...". Un început de re
clamă ? Nicidecum, sînt 
aprecierile pe care un ju
riu de specialiști, le-a 
făcut cu prilejul degustă
rii unor probe recoltate 
la solicitarea ziarului nos
tru. Această caracterizare 
ni se pare foarte fireas
că, dacă ne gîndim că, 
anual, vinurile noastre 
obțin numeroase medalii 
de aur la concursuri in
ternaționale dintre cele 
mai prestigioase. Și nu 
este întimplător, e rezul
tatul firesc..................'
lor masive 
tul nostru 
nătățirea 
extinderea 
introducerea 
tehnologice de vinificare 
moderne. Iată Insă și alte 
aprecieri, mai puțin mă
gulitoare : „vinul 
află, cei drept, in 
tele stass-ului, dar 
propierea limitei 
me“ ; „vin apos, «vjm- 
tate mărită, iz de butoi".

Nu-i nevoie să fii spe
cialist pentru a-ți da sea
ma dacă un vin este bun 
sau prost :

— Ce vin e acesta ? — 
este întrebat un ospătar 
la restaurantul Grădinița.

— Superior de regiu
ne...

— E cam subțire, cam 
apos, cam...

Deși nu făcea parte din 
vreun juriu, consumato
rul vinurilor obișnuite a 
tras o concluzie similară 
cu cea a specialiștilor 
degustători. în cursul in
vestigațiilor noastre am 
„degustat" numeroase 
alte nemulțumiri. Care 
sînt cauzele degradării 
calitative a unor vinuri ?

— Pentru a obține un 
vin bun — ne saune to
varășul _ Petre Berzescu, 
directorul general al Com
binatului industriei vinu
rilor și tutunului—Bucu
rești. orincinalul furnizor 
de vinuri a! Capitalei — 
trebuie să existe o bună 
organizare a muncii, o ri
guroasă disciolină tehno
logică. un control perma
nent si obiectiv și mai 
ales multă pricepere.

— Sintem informați că 
— chiar respecțindu-se a- 
ceste nrincinii — se mai 
practică adesea cunaiarea 
la întîmplare a vinurilor, 
ceea ce. evident, duce la 
diminuarea calității lor...

— Nu e chiar așa. Cu-

al investiții- 
făcute de sta- 
pentru îmbu- 
sortimentului, 

plantațiilor și 
mijloacelor

se 
ltmi- 
în a- 
mini- 
acidi-

pajarea este o operațiune 
studiată. De pildă, un vin 
de Odobești este bun, dar 
dacă nu e „vioi", el tre
buie ajutat cu un altul, 
pentru a-i îmbunătăți pa
rametrii esențiali ; de a- 
ceea se completează (a se 
citi se amestecă — n.n.), 
pentru a 1 se da ceea ce . 
îi lipsește.

— Din păcate — ne-a 
spus inginerul G. Tontici, 
de la Institutul de cerce
tări alimentare — de 
multe ori cupajarea, o o- 
perațiune necesară și care 
trebuie științific efectuată, 
nu este decît un simplu 
amestec, o contopire în- 
timplătoare de vinuri care 
duce la depersonalizarea 
lor totală.

într-adevăr, ce vin 
poate ieși din amestecul 
— într-o cisternă a între
prinderii vinalcool Plo
iești — a 470 de vagoane 
de vin de masă cu vin 
de masă superior și vin de 
regiune, provenit din .7 
(șapte) județe cu podgorii 
diferite ? Din acest „coc
teil". întreprinderea a 
obținut venituri supli
mentare nejustificate — 
prin încadrarea întregii 
cantități la prețul vinu
lui de regiune.

Avem un prim răspuns 
Ia întrebarea inițială : ca
litatea vinurilor este a- 

. deseori diminuată prin a- 
mestecarea nerațională. 
practicată de unii produ
cători. De la comerț — 
mandatarul de drept al 
cumpărătorilor — aflăm și 
alte cauze :

— neglijarea, 
în totalitate, la 
turi de vin, a 
ților organoleptice (gust, 
aromă, buchet etc.), fur
nizorii limitîndu-se la a- 
sigurarea acidității sau 
tăriei alcoolice.

— neasigurarea unor 
partizi omogene care să 
permită continuitatea pa
rametrilor aceluiași tip 
de vin ;

— livrarea unor vinuri 
ni stabilitate redusă, fapt 
care d'ice la deprecierea 
lor cu ușurință tn rețeaua 
comercială :

— livrarea unor canti
tăți de vinuri îmbutelia
te, cu un conținut de 
bioxid de sulf peste nor
mele legale în vigoare.

„Deși vinurile sint în ge
neral mai bune — ne-a 
snus și inginerul G. Ton- 
t’ci — unele nart>zi nu 
corespund etichetei. Cu
lesul devreme, de pildă 
dure la oht.inerea unrvf vi
nuri cu gust de măr. cu 
acid!tate mare. ..subțiri"

aproape 
unele sor- 
proprietă*

De asemenea, amestecul 
de vin operat numai 
iu scopul de a-i ridica 
gradul de alcool duce la 
rezultate nedorite. De e- 
xemplu, se amestecă un 
vin de 8 grade tărie alcoo
lică cu altul de 14 și cu u- 
nul de 7, pentru a se ob
ține un vin de tărie medie". 
Și așa, vinurile cele mai 
diferite sint aduse la ace
lași nivel, ca și cum un 
consumator sau altul ar 
ține morțiș să bea vinul 
numai pentru o anumită 
tărie alcoolică și nu pen
tru calitățile sale gusta
tive.

Venind vorba de «tarea 
inițială a vinului și de 
cei care vinifică strugurii, 
ne-am deplasat in două 
din cele mgj renumite 
podgorii, pentru a solicita 
părerea producătorilor.

Paneiu. „Cupajarea ne
rațională înainte de im- 
buteliere, mărirea conți
nutului de sulf peste li
mite. pentru a-i asigura 
păstrarea, depozitarea la 
intimplare de către inter
mediari și organele co
merciale — care nu asi
gură cele mi bune condi
ții in rețeaua de magazi
ne (lumină, temperatură 
etc.) — sînt tot atîtea 
cauze ale unor reacții ne
prevăzute, care au drept 
rezultat un alt tip de 
vin, mai slab calitativ de- 
cit cel inițial" — ne-a de
clarat Ion Boldur, tehni
cian cu o experiență de 
zeci de ani in tehnologia 
vinurilor.

Odobești. „Vinul are 
— ca să zic așa — ca
priciile lui — ne-a spus 
și Gh. Lăbușcă, pivnicie.- 
rul cramei subpămintene 
de 998 m lungime a 
I.A.S. Odobești. Vinul 
nou, de exemplu, nu tre
buie plimbat prea mult, 
temperatura cramei tre
buie să fie cit mai scă
zută. iar vinul nu tre
buie să stea pe »gol»“.

Am solicitat și părerea 
tovarășului Ion Pătraș- 
cu, secretar al Comitetu
lui județean 
Vrancea.
- Una 

portante 
calitative

de partid
din 
ale 
a vinurilor este 

producerea lor de 
unii și îmbutelierea 
către alții — ne-a 
dinsul. Existența acestor 
intermediari face ca vi
nurile să sufere transfor
mări radicale de la ieși
rea lor pe poarta cramei 
și pină ajung pe masa 
consumatorilor. Idealul 
ar fi ca cel ce produce 
vinul să-l și îmbutelieze.

cauzele im- 
degradării

către 
de 

spus

de Nicuță TĂNASE

citatea să facă intr-o zi 
pilne pentru incă trei co
mune. Și face. Dar intr-o ■ 
zi pentru comuna Vrani, 
in alta pentru comuna Va- 
radia. iar in a treia pen
tru satul Mercina. Joia și 
vinerea brutarii se odih
nesc. Cu toată brutăria 
din Vrani, cetățenii se 
duc după pline tot la o- 
raș. De ce 7 E foarte 
complicat să cumperi pli
ne de aici. Te duci mai iu
tii la magazin, te înscrii 
pe listă, plătești și pe 
urmă te deplasezi la bru
tărie și aștepți să fii stri
gai după tabelul sosit de 
la magazin. Semnatarul 
scrisorii (Gheorghe Cără- 
șanu) avind mult umor, 
propune o altă variantă de 
comercializare a plinii 
coaptă la brutăria din 
Vrani ! să se distribuie 
prin „Mercurul" de la 
București. Scrisoarea mai 
pomenește și de merceolo
gul magazinului, Păliță. 
Dacă vrei să cumperi, să 
zicem, un televizor, ori o 
mașină de spălat rufe, el 
iți propune 
astea și să 
țuri, găleți, 
coape.

— Dar eu
tor.

— Du-te la oraș !
Scrisoarea se încheie cu 

un blestem : „Vedea-l-aș 
pe Păliți și pe cei care se 
ocupă 
muna 
ton l“.

I.G.O.-ul, și i-a spus po
vestea .

— Ce vrei să faci dum
neata ? O fereastră 7 Crezi 
că ferestrele se fac așa 
cum crezi dumneata 7

— Dar cum ?
— Trebuie să formăm o 

comisie care trebuie să de
cidă dacă trebuie sau nu.

S-a format comisia, a 
venit la fața locului și s-a 
decretat :

— Faci dumneata o ce
rere, te duci cu ea la con
siliul popular. Noi sintem 
de acord cu fereastra, dar 
trebuie și de acolo apro
bare.

A venit și 
liul popular

de la consi- 
o comisie, a

să renunți la 
cumperi lan- 
sape, tîrnă-

vreau telex--

cu comerțul in co
asta, intr-un foile-

DOUĂ COMISII 
, ȘI-0 FEREASTRĂ

Dintre scrisorile care 
ne-au sosit astăzi, asta 
mi-a plăcut cel mai mult. 
E sublim conținutul ei. Un 
oarecare cetățean Alexan
dru B. locuiește pe str. 
I. L. Caragiale nr. 13, din 
Cimpulung Mușcel. Avind 
o cameră întunecoasă și 
venindu-i ideea. că ar tre
bui făcută o fereastră, s-a 
dus la proprietar, care este

dat aprobarea și cu apro
barea omul care avea ne
voie de fereastră s-a dus 
iar la proprietar, adică la 
I.G.O.

— Deci, aveți nevoie de 
o fereastră. Aveți aproba
re, ce mai urmează 7 Ur
mează să vină o comisie 
la fața locului.

— Păi a fost.
— Mai vine una să facă 

devizul... Să stea cineva a- 
casă anul ăsta.

Comisia s-a deplasat să 
facă devizul. S-a uitat la 
locul unde s-a stabilit să 
se facă fereastra și a zis :

— Să vii miine la noi la 
I.G.O. să-ți dăm in scris 
că nu-ți facem fereastră.

— De ce?
— Uite-așa !
Asta-i tot ! Mai mult 

nici că se

și e altceva cind o trimit 
în ambalajul ei original.

— Hai să te servesc că 
ești simpatic.

I-a înfășurat lampa in
tr-o coală de caiet de dic
tando cu linii frînte.

— Așa s-o trimit 7 Ce 
părere o să-și facă co
legul meu de buna deser
vire a populației, de am
balajele originale 7

— Văd că ții la priete
nul dumitale. Foarte fru
mos ! Iți dau o sugestie : 
pină se fac ambalaje ori
ginale, ia de la cofetăria 
„Scala" o cutie de bom
boane, scoți bomboanele, 
bagi lampa și prietenul 
dumitale o să fie mulțu
mit.

Ce va să zică norocul! 
Dacă George Stoian nu 
intîlnea un vtnzător ca 
ăsta de la „Dioda" rămâ
nea toată viața cu o im
presie urîtă despre amba
lajele originale.

DACĂ AR PLOUA 
DE JOS ÎN SUS

putea.

LAMPA 
VIZOR

DE BOMBOANE

DE TELE- 
DIN CUTIA

Nicolae Chivu se laudă 
că stă in cartierul Brazda 
lui Novac din Craiova și 
că intr-o zi, fiind in baie, 
s-a trezit cu niște pică
turi de apă care nu ve
neau de la duș, ci din ta
van. A sunat la locatarul 
de deasupra și i-a spus 
povestea. Locatarul de 
deasupra s-a văietat șl el.

— Și pe mine mă pică, 
dar nu de jos in sus, ci 
invers. La vecinul de dea
supra e defectul.

Pentru că nu s-au luat 
măsuri de oprire a pică
turilor din tavan, s-a ape
lat la comitetul de bloc.

— Foarte bine ați făcut 
că ne-ați anunțat.

— Luați măsuri 7

și tot el sâ-l livreze. Ar 
crește în acest fel — o 
dată cu satisfacția și a- 
precierile consumatorilor 
— răsunderea producă
torului pentru calitate, 
pentru faima și renumele 
podgoriei pe care o re
prezintă". Fără îndoială, 
sistemul actual nu asigu
ră cointeresarea verita
bilului producător al vi
nului. Știind că produse
le sale tot la cisterna co
mună vor ajunge, pentru 
a fi „îmbunătățite", el este 
tentat să renunțe Ia o 
preocupare serioasă, a-

1, pentru 
menținerea 

proprietăți superi-

tentă și severă, 
obținerea și 
unor 
oare.

Am 
vații................... .
te indică locul unde 
află „piatra filozofală" a 
asigurării calității cores
punzătoare a vinului : la 
producător (unitatea care 
vinifică) care nu folo
sește .întotdeauna în fa
bricație materii prims de 
calitate corespunzătoare, 
nu-și perfecționează teh
nologia ; Ia furnizor (între
prinderile vlnalcool care 
colectează. „cupajează", 
„îmbunătățesc" și îmbute- 
tiază vinurile altora) vi
novat de sacrificarea pro
prietăților inițiate ale vi
nurilor, de dragul tăriei 
alcoolice, sau al „greu
tății" vinului ; Ia comerț 
care nu creează cele 
mai bune condiții pentru 
menținerea calității vinu
rilor in timpul păstrării 
și depozitării.

Desigur, despre calita
tea vinurilor s-ar putea 
scrie tomuri întregi. 
Scopul investigației noas
tre a fost altul : discuta
rea cauzelor principale 
ale apariției pe masa 
consumatorilor a unor 
vinuri de calitate slabă. 
Am ales tocmai acest 
moment pentru a su
pune atenției serviciilor 
de specialitate din Mi
nisterul Industriei Ali
mentare și Ministerul 
Agriculturii și Silvicul
turii calitatea vinurilor. 
Intrucit existența unor 
mari cantități de vinuri 
cu o desfacere incertă in 
rpropierea noului sezon 
de producție trebuie să 
constituie un semnal ie 
alarmă, un prilej pentru 
adoptarea de măsuri a- 
decvate, pentru asigura
rea celor mai bune con
diții de producție, depo
zitare și control a noii și 
vechii producții vinicole.

consemnat obser- 
opinii, critici ; toa- 

șe

George POPESCU

„Expofloro expoziția de flori, organizate in parcul Herăstrâu din Capitate, atrage nu
meroși vizitatori Foto : M. Andreescu

*■

George Stoian din Bucu
rești are un prieten me
teorolog la o stație izolată 
in munți. Acesta l-a rugat 
printr-o scrisoare să-i 
cumpere o lampă de tele
vizor „Dacia". Era bucuros 
că, in sfirșit, li poate face 
un Serviciu. A pornit in 
căutarea obiectului. In
tr-un magazin i s-a spus 
că nu s-a mai văzut ase
menea articol dinaintea 
sărbătorilor de iarnă, in 
altul cind a întrebat de 
lampa respectivă cică vîn- 
zătorul s-a uitat la et ca 
la o broască Yale fără 
cheie originală. A făcut 
turul Bucureștiului pe jos, 
a înființat posturi fixe șl, 
în sfirșit, victorie ! A gă
sit una la „Dioda" din 
Academiei. Prima care a 
încercat-o n-a mers, a 
doua însă mergea de parcă 
era de comandă. _A dat 
banii și vânzătorul 
tins lampa ca pe 
vrig.

— Păi nu mi-o puneți 
In ambalajul ei original 7

— După ce că te ser
vesc mai pretinzi și am
balai original 7 Vrei să 
mă fac eu fabrică de am
balaje 7

— O trimit unui prieten

i-a in- 
un co-

— Desigur. Vă luăm in 
evidență.

l-a luat tn evidență dar 
atita tot. Numărul picătu
rilor a început să crească, 
tot de sus in jos. S-a mai 
dus o dată la comitetul de 
bloc. De data asta a găsit 
pe altcineva care nu l-a 
mai luat in evidență, ci l-a 
îndrumat la sectorul III. 
Aici i s-a cerut o sesizare 
scrisă care trebuie să-și 
urmeze cursul normal. To
varășul Chivu ne roagă să 
insistăm pe lingă Institu
tul meteorologic să-i ia in 
evidență. De ce să se a- 
nunțe in fiecare zi crește
rea apelor numai la Giur
giu, Tr. Severin, Drenco- 
va și nu și in cartierul 
Brazda lui Novac 7

Are dreptate I

Zilnic, mii de bucureșteni iau 
masa în unitățile de alimentație pu
blică. în direcția modernizării, e- 
chipării și igienizării unui mare 
număr de localuri bucureștene din 
această rețea, putem consemna S- 
forturi demne de laudă : există un 
adevărat program de acțiuni coor
donate, de la renovări generale la 
cursuri de cunoștințe profesionale 
șl Instructaje periodice de educație 
sanitară, inițiate de către organele 
comerciale și sanitare, care au drept 
scop să impună respectarea norme
lor de Igienă.

ȘI totuși, Ip ciuda acestor ac
țiuni șl inițiative lăudabile, mai 
sint încă numeroase unități de ali
mentație publică deficitare la ca
pitolul Igienă. însoțiți de dr. Bar
bu Stăncescu — șeful secției de igie
na alimentației din Inspectoratul 
sanitar de stat al orașului — am vi
zitat o serie de restaurante, bodegi, 
bufete, cofetării, magazine alimen
tare, depozite de vinuri etc. din pe
rimetrul Gării de Nord, Calea Grivi- 
ței, Obor, Piața 1848, Piața Unirii. O 
primă constatare anumite unități 
(restaurantele Gambrinus, Rarău, 
Dîmbovița. Mercur, Mureș, Marea 
Neagră. Vulcan ; bodegile Central. 
Brăilița, Tazlău, Expresul Rapid 
etc.), deficitare sub raportul Igienei 
și în urmă cu cîteva luni, se pre
zintă. cu mici excepții, In aceeași 
stare. Din discuțiile purtate cu re
prezentanții organelor comerciale șl 
sanitare, cu șefi de unități si direc
tori de I.A.P.L. a reieșit că avem 
de-a face cu un vechi fenomen, ce 
tine de o anumită mentalitate : di
socierea voită a problemelor cu ca
racter economic de cele igienico- 
sanitare. Urmarea : o crasă sfidare 
a normelor de Igienă.

Cum se explică dezinteresut lucră
torilor din sectorul alimentației pu
blice fată de Igienă, cind eu efor
turi minime s-ar putea întrona un 
climat civilizat chiar sf In cea ma' 
neînsemnată bodegă 7

Am încercat să primim un răs
puns din partea reprezentanților 
Direcției generale comerciale a mu- 
■alcipivlul interlocutorul nostru - 
dîr adi Gheorghe Teodorascv — 
ne-a rugat să facem de la bun în
ceput o delimitare a termenilor Ir 
Privința răspunderii • ce obligații an 
forurile care gospodăresc aceste 
unităti. ce sarcini revin brcrătnrilor 
ce revine cotăt^anuiui De «cord '

nu este de datoria Direcției gene
rale comerciale să dea cu mătura 
prin localurile bucureștene. Dar a 
face din asta o falsă problemă în
seamnă a ocoli esențialul. Normele 
de igienă In această rețea sint tegi 
valabile atît pentru cei care mînu- 
iesc produsele alimentare, cit și 
pentru organele de îndrumare, coor
donare și control. Răspunderea a- 
eestor părți este egală. Conducătorii

zUl tocmai al celor care se stră
duiesc să încaseze cit mai comod 
banii clientului, fără să le pese cî- 
tuși de puțin în ce mod este servit 
acesta. Alte lipsuri sint mai greu 
de sesizat de către consumatori'; 
ele se referă la încăperile anexă, la 
depozite, la transportul produselor. 
Pe această temă s-a mai scris nu 
o dată în ziarul nostru, arătîndu-se, 
pe drept cuvînt. că și în aceste

PESTE 0 JUMĂTATE DE MILION LEI

AMENZI INTR-UN SEMESTRU

Expresie a exigenței
sau operație stereotipă?
RAID IN UNITĂȚILE BUCUREȘTENE 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

direcției respective sint vinovațl nu 
pentru faptul că fețele de masă din 
cutare sau cutare birt sint jegoase, 
ci pentru că responsabilul unității 
iși permite să țină fețele de masă 
nespălate de-o săptămînă și mai a- 

. Ies pentru
ferii cit se 
cedeze așs 
scandalizat 
coservațle.

Realitatea este că starea de igie
nă ține de mentalitatea fiecărui lu
crător din comerț. Cei mai mulți o 
pun la index, pentru că li se parc 
ea nu le-ar aduce... nimic. Este ca

că acest Individ consi- 
poate de firesc să pro- 
și este de-a dreptul 

cind ur< client ti face

compartimente își face simțită pre
zența aceeași mentalitate.

Pe plan juridic, organele în cauză 
au la îndemină instrumente de 
corectare a abaterilor : este vorba 
de H.C.M. 2 506/1969 privind stabili
rea și sancționarea contravențiilor 
la normele de igienă. In. unitățile 
vizitate, aproape fără excepție, re
prezentanții organelor sanitare care 
ae-au însoțit au fost nevoiți să în
tocmească procese verbale de con
travenție. aplicînd amenzi severe, 
tn mod paradoxal, cei vinovați le-au 
primit cu desăvîrșită seninătate. Să 
’ie recunoașterea culpei. indife-

rență, sau poate expresia cea mai 
cinică a mentalității incriminate in 
rîndurile de mai sus ? Aflăm că or
ganele sanitare au aplicat, in cursul 
semestrului I al anului 1970, amenzi 
in valoare de circa 250 000 lei lu
crătorilor din rețeaua de alimenta
ție publică din municipiul Bucu
rești, iar valoarea amenzilor apli
cate pentru contravenții de acest 
gen, în același semestru, de către 
Inspecția comercială de stat se ri
dică la peste 300 000 lei 1 Con
comitent, Direcția generală co
mercială. echipele de conti?ol 
obștesc etc. veghează Ia men
ținerea igienei în acest sector. 
Există deci forțe serioase angajate 
în acțiune. Numai că in activitatea 
de teren desfășurată de aceste or
ganisme se pot constata inadver
tențe : în timp ce lgieniștii obser
vă carențe la capitolul igienă, alți 
inspectori se fac că nu observă 
nimic, iar unii, dimpotrivă, no
tifică faptul că localul ar fi 
bine întreținut ! Ne abținem să 
comentăm izvorul acestor noti
ficări generoase. Se cuvine însă 
să punem o întrebare : dacă nici a- 
menda nu ajută (intr-un singur se
mestru, după cum se vede, au plă
tit cu seninătate amenzi însumînd 
peste o jumătate de milion 1), de ce 
nu se recurge Ia sancțiuni mai dras
tice, cum ar fi destituirea celor vi
novați ori închiderea localurilor 
care sfidează normele de igienă a 
comerțului alimentar ?

Desigur, cazul ideal ar fi ca lu
crătorii din rețeaua de alimentație 
publică să-și deschidă singuri ochii. 
Se vorbește destul de mult. în acest 
sector, despre așa-numitul auto
control care, de fapt, e inexis
tent. Toți șefii de unități cu
nosc frumoasa teorie a autocon
trolului și sint gata să-ți înșire 
obligațiile ce le revin De linia func
ționării igienice a unităților pe care 
le conduc. Practic insă. îi preocupă 
prea puțin aceste obligații, sau nu 
doresc să și le amintească și, în 
consecință, nu exercită un control 
serios asupra angajaților din loca
luri și anexe. Or, pentru aseme
nea conducători de unități care nu 
se arată dispuși să-și deschidă sin
gur! ochii, nu pare să rămînă alte 
‘soluții decît măsuri drastice.

George CUIBUȘ

h

!
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mare eficientă 
materializarea 

de organizare 
producție) Si a

autocamioane au livrat în avans 
număr de 57 autocamioane.

nomii de materiale, îndeosebi de 
cherestea, în valoare de peste 2 mi
lioane lei.

în îndeplinirea

Muncă entuziastă,

planului și a angajamentelor
(Urmare din pag. I)

una din principalele lucrări de Foto : Agerpres
La J.A.S. Ciorogîrla, județul Ilfov, se recoltează porumbul pentru siloz 

una din principalele lucrări de sezon

rezultate remarcabile
întreprinderea minieră Căpeni

AU „PU SCAT
9

I*
* *I
**

*
l )
I*
*

Și-au îndeplinit angaja
mentul anual la producția 
marfă constructorii de 
autocamioane din Brașov. 
Ei au realizat, pînă acum, o pro
ducție marfă suplimentară în va
loare de 50 milioane lei. suplimen- 
tîndu-și angajamentul cu încă 10 
milioane lei. Totodată, constructorii 
de 
un

în aceste zile, premer
gătoare marii sărbători, a 
fost înregistrat cel mai 
înalt ritm de lucru pe ?antie‘ 
rul complexului hidrotehnic de pe 
Valea Uzului, județul Bacău. De la 
ing. Corneliu Andrei, adjunctul 
șefului de șantier, am aflat că sar
cinile prevăzute pentru prima etapă 
de construcție a barajului au fost 
îndeplinite înainte de termen. De 
la începutul anului și pînă acum, 
au fost turnați în corpul barajului 
circa 130 000 mc beton, cu 2 000 mc 
mai mult decît prevederile planu
lui. Totodată, au fost obținute eco-

Au realizat însemnate 
cantități de produse peste 
prevederile planului lucră_ 
torii Combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului din Pi
tești. Ei au livrat în plus economiei 
naționale 20 000 mc bușteni, 5 000 
tone lemn de foc, 5 000 mp parchete, 
4 000 mc lemn pentru celuloză, 
2 200 mc cherestea, 2 000 mp uși și 
ferestre, mobilă în valoare de 1 mi
lion lei. Pe baza rezultatelor de 
pînă acum, se apreciază că preve
derile pis nului-cincinal vor fi înde
plinite înainte de termen.

Și-au realizat angaja
mentul anual la produc- 
ția-marfă intrePr*n<ierile indus
triei locale din Buzău. Pînă la sfîr- 
șitul anului, se estimează că vor fi 
livrate, peste prevederile angaja
mentului, produse în valoare de 
1 300 000 lei. Concomitent cu depă
șirea planului de producție, s-a lăr
git gama sortimentelor, fiind intro
duse în fabricație peste 30 de pro
duse noi. <

O DATĂ SI BINE
*

De-a lungul mai multor 
ani, întreprinderea minieră 
Căpeni, din județul Covas- 
na, și-a putut desfășura ac
tivitatea numai datorită 
subvențiilor primite de la 
buget. Se ajunsese pînă a- 
colo încît această situație a- 
normală era considerată oa
recum firească de unele ca
dre, iar problema rentabili
zării producției se găsea la 
periferia preocupărilor. 
După plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 în ca
drai căreia s-a subliniat 
necesitatea de a se lichida 
grabnic anomalia pierderi
lor planificate, problema 
rentabilizării producției a 
început să fie privită aici 
print.r-o altă prismă.

— Eforturile colectivului 
nostru — ne-a relatat tov. 
Emeric Csinta, șeful servi
ciului plan — au fost ori
entate cu precădere în 
două direcții : 1). sporirea
producției și a productivi
tății muncii și 2), reduce
rea cheltuielilor materiale 
și a consumului de manope
ră. De o 
s-a dovedit 
unor studii 
științifică a 
■muncii.

Despre ce anume studii

este vorba ? Una din pri
mele și cele mai eficiente 
măsuri — luate pe baza 
studiilor întreprinse — a 
constituit-o concentrarea 
producției de cărbune la 
mina Vîrghiș I. Treptat, 
această mină a preluat și 
producția minei Căpeni I, 
unde randamentul de ex
ploatare era scăzut. In 
acest scop, la mina Vîr
ghiș I a fost deschis un

cea pînă de curînd cu aju
torul unor benzi. Acest sis
tem de transport necesita 
insă un volum ridicat de 
muncă pentru întreținerea 
utilajelor, provocînd dese 
și serioase perturbații în 
activitatea carierei. Acest 
fapt a determinat conduce
rea întreprinderii să intro
ducă transportul cu mijloa
ce auto, care este mai ief
tin cu 5—6 lei pe metru

Tribuna experienței înaintate

nou panou de exploatare, 
s-au dezvoltat fronturile de 
lucru existente, s-a intro
dus și extins mecanizarea 
unor lucrări, ca tăierea, în
cărcarea și transportul căr
bunelui, ceea ce a permis 
ca în numai doi ani pro
ducția acestei mine să 
crească cu peste 35 000 tone. 
Se înțelege că această mă
sură a influențat pozitiv 
nivelul cheltuielilor de pro
ducție.

In primăvara anului tre
cut, tot de la Vîrghiș a fost 
dată în exploatare o nouă 
mină — mina Vîrghiș II — 
cu o capacitate proiectată 
de 85 000 tone cărbune a- 
nual. Pe baza unui sUidiu 
întocmit de cadrele între
prinderii — care viza creș
terea eficienței economice 
la această 
s-a reușit, 
metodelor 
front lung 
lică, ca și 
rea unor mijloace mecani
ce de transport cu randa
ment sporit, să se obțină 
din primul an un spor de 
capacitate, față de proiect, 
de 55 000 tone cărbune, 
spor care va crește în acest 
an cu încă 10 000 tone. Deci, 
în total, un plus de 150"000 
tone anual.

— D«i altfel — ne spune 
Ing. Dezideriu Kiss, șeful 
serviciului producție — 
problema mecanizării atît 
în subteran cit și la supra
față a constituit unul din 
factorii hotărîtori care 
ne-au permis ca în ultimii 
trei ani să sporim produc
ția de 
sută, 
muncii

Pe 
preocupări pentru ridica
rea eficienței transporturi
lor se înscrie și o altă mă
sură. Despre ce este vor
ba ? La cariera Vîrghiș I, 
transportul sterilului se fă-

exploatare — 
prin folosirea 

de abataj cu 
și armare meta- 
prin introduce-

cărbune cu 40 la 
iar productivitatea 
cu circa 20 la sută, 
aceeași linie de

cub de steril transportat.
Un cuvînt hotărî tor în 

creșterea productivității 
muncii și. Implicit, a ren
tabilității producției l-a 
avut și folosirea mai bună 
a fondului de. timp, în ge
neral a forței de muncă, 
prin organizarea superioară 
a locurilor de muncă, cali
ficarea și ridicarea califi
cării cadrelor de muncitori, 
maiștri și tehnicieni. Un 
însemnat număr de sala- 
riați au urmat anul trecut 
cursurile de ajutori de mi
neri și manevranți, iar în 
acest an funcționează, în 
continuare, Cursuri de cali
ficare pentru ajutori de 
mineri și artificieri, ur- 
mînd ca intr-un viitor a- 
propiat să se deschidă și 
un curs pentru pregătirea 
de mineri.

Totodată, eforturile co
lectivului s-au concentrat 
asupra reducerii cheltuie
lilor materiale de producție.

— Fără îndoială — ne-a 
spus tov. Iosif Tatar, con- 
tabilul-șef al Întreprinderii 
— că măsurile luate în di
recția concentrării și me
canizării producției, a ra
ționalizării transporturilor 
au cîntărit greu in balanța 
rezultatelor noastre în 
meniul rentabilizării 
ducției. 
de 
tul 
te 
ril 
durilor materiale și bănești 
puse la dispoziție au avut 
o eficiență ridicată asupra 
acestui indicator. Mă voi 
opri asupra consumului de 
material lemnos. Prin in
troducerea de armături me
talice și plase din sîrmă la 
susținerea abatajelor, con
sumul de material lemnos 
a scăzut de la 24—25 mc la 
1 000 tone cărbune, cit 
acum patra-cinci ani, 
15,5 tone.

do- 
pro- 
atit 

fap- 
lua-

Dar tot 
adevărat este și 
că și măsurile 

în scopul gospodări- 
mai judicioase a fon-

era
la

Un progres vizibil s-a în
registrat in acest an și în 
domeniul reducerii cheltu
ielilor neproductive, ca ur
mare a lichidării stocurilor 
supranormative, a evitării 
locațiilor și penalizărilor 
etc. Situația financiară po
zitivă a unității este oglin
dită și de accelerarea vite
zei de rotație a mijloacelor 
circulante, care, de la 69 
de zile, a ajuns la 40 zile. 
Și încă un fapt : în ultimii 
trei ani, întreprinderea mi
nieră Căpeni nu a fost ne
voită să apeleze la credite 
bancare.

Eforturile întregului co
lectiv desfășurate pe dife
rite planuri pentru a asi
gura o activitate 
rentabilă s-au i 
în următoarele cifre sin
tetice. în 1967, beneficiul 
realizat a fost de 2,5 mili
oane lei, iar rata rentabili
tății de 3,4 Ia sută. In 1970 
beneficiul va înregistra 16- 
17 milioane 
rentabilității 
la sută.

După cum 
prinderea minieră 
a fost serios afectată 
calamitățile din primăvara 
acestui an. Pierderile în
registrate s-au ridicat la 
circa 17 000 tone cărbu
ne și 1 580 tone briche
te provenite de la carie
ra și mina Vîrghiș I, inun
date de ape în două rîn- 
duri. La chemarea partidu
lui, minerii din bazinul 
Baraolt și-au înzecit efor
turile pentru a recupera 
pierderile suferite pînă la 
sfîrșitul lunii iunie, anga- 
jîndu-se, totodată, să livre
ze peste prevederile planu
lui anual o cantitate de 
35 000 tone cărbune și 8 000 
tone brichete. Și minerii 
și-au respectat cuvîntul dat. 
Primele șapte luni ale anu
lui au fost încheiate cu un 
bilanț pozitiv. S-au realizat 
peste prevederi 21 640 tone 
cărbune și 5 680 tone bri
chete ; planul producției 
globale a fost și el depășit 
cu aproape 3 milioane lei, 
iar cel de beneficii cu 
1 884 000 lei.

Sînt, desigur, rezultate 
care fac cinste minerilor 
din bazinul Baraoltului. 
Convingerea lor este că po
sibilitățile existente în ca
drul întreprinderii nu au 
fost epuizate, că acțiunea 
de creștere a eficienței pro
ducției poate fi ridicată la 
un nivel superior. *

tot mai 
concretizat

lei, iar rata 
va fi de 14,86

se știe, Intre- 
Căpeni 

de

de răspundere

în

• Scădere de tensiune
la întreprinderea
de electricitate

de 
iri-

la coo- 
din

• Din cioburi...

CONTRASTE

In primul semestru 
al acestui an, la Com
binatul de sticlă-Bucu
rești s-a prevăzut să 
se fabrice 62 produse 
cu pierderi planifica
te ; s-au realizat însă 
71 produse la care 
prețul de cost a fost 
mai mare decît cel de 
vînzare. Ca urmare, în 
loc de pierderi de 12,4 
milioane lei, cît se 
sconta, s-a consemnat 
un deficit de aproape 
30 milioane lei. în plus, 
la alte trei produse 
planificate cu benefi
cii s-au consemnat
tot pierderi. Cauza
principală care a de
terminat apariția 
cestei situații 
ciare 
constă 
substanțială 
ielilor de 
la materii 
materiale s-au cheltuit 
în plus 5,3 milioane 
lei, iar la activitatea 
de transport și a-

a- 
finan- 

nefavorabile 
depășirea 
a cheltu- 

producție ; 
prime și

Anul trecut, 
perativa agricolă 
Zănești — Neamț au 
început lucrările 
amenajare pentru 
gat a unei suprafețe de 

ha teren. Din aces- 
268 ha trebuiau să 
terminate la sfirși- 
lunii iunie a aces- 
an. Pentru execu-

600 
tea 
fie 
tul 
tui 
tarea lucrării în 1969, 
cooperativa a primit 
un credit pe termen 
lung în valoare de 
550 000 lei, iar în acest 
an alți 320 000 lei. Coo
peratorii au reușit, în
că din primele zile ale 
lunii august, să termi
ne amenajările pentru 
irigații pe o suprafață 
de 450 ha, deci cu 182 
ha mai mult decît își 
planificaseră 
pentru acest 
ceasta se 
faptului că au fost or
ganizate echipe spe
ciale de cooperatori

inițial 
an. A- 

datorește

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

etc. Ele se cultivă însă pe supra
fețe restrînse. Unele dintre aces
tea au dat recolte mari la hectar. în 
cadrul consfătuirii, D. Militaru, in
giner agronom la cooperativa agricolă 
din Stoicănești, județul Olt, arăta că 
soiurile de grîu provenite de la sta
țiunea experimentală Caracal au dat 
pe o suprafață de peste 100 hectare o 
producție medie de peste 4 000 kg la 
hectar. Alți specialiști au remarcat 
rezultatele bune obținute cu diferite 
soiuri create la Institutul de la 
Fundulea. Din noile soiuri există să- 
mînță cu care urmează să se însă- 
mînțeze în această toamnă 60—80 000 
hectare, ceea ce înseamnă că în anii 
următori ele vor putea fi cultivate pe 
suprafețe și mai mari.

Trebuie arătat însă că nu există so
iuri de grîu care să corespundă tutu
ror zonelor pedoclimatice din țara 
noastră. Cu prilejul unei analize fă
cute de către Comitetul județean Ti
miș al P.C.R. privind valorificarea în 
producție a rezultatelor cercetării 
științifice în agricultură, a reieșit că 
pentru zona de deal a județului, cu 
soiuri mai sărace, este solicitat și aș
teptat de mai mulți ani un soi de 
grîu semiintensiv. Or, cercetătorii de 
la stațiunea experimentală Lovrin nu 
oferă încă un soi de griu care să co
respundă acestor cerințe.

De asemenea, trebuie urmărit mo
dul în care corespund noile soiuri. 
Condițiile climatice din acest an au 
supus unui sever examen noile 
soiuri create de către amelioratorii 
noștri, sau cele aduse de peste ho
tare pentru experimentare. Atît în 
cimpurile Comisiei pentru încerca
rea soiurilor, cît și la diferitele 
stațiuni experimentale din țară — 
unde au fost date probe pentru a fi 
cultivate — s-a putut vedea cît de 
diferit se comportă diferitele soiuri. 
La stațiunea experimentală Turda, 
de exemplu, înainte ca grîul să dea 
în copt s-a putut vedea că unele 
creații noi șiștăvesc. Unii cer
cetători afirmă că, în acest an, 
condițiile climatice au favorizat 
atacul unor boli, ca fuzarioza, care 
au determinat și siștăvirea boabelor. 
Puteau fi evitate asemenea neajun
suri? ,,Dacă cercetătorii care lucrea
ză în ameliorarea griului — spunea 
tov. Victor Tătaru, directorul stațiu
nii experimentale Turda — ar fi avut 
la dispoziție o seră, asemenea nea
junsuri puteau fi evitate. In seră pu
teau fi create artificial condițiile cli
matice care au fost întîlnite în acest 
an în cîmp și, în felul acesta, soiu
rile nou create puteau fi supuse li
nei verificări riguroase. Nu s-au gă
sit fondurile necesare pentru o seră, 
dar s-au cheltuit milioane de lei 
pentru sedii somptuoase, cum sînt 
cele ale Institutului pentru cultura 
cartofului și sfeclei de zahăr de la 
Brașov, ale stațiunii experimentale 
Suceava fi altele". Intr-adevăr,

fondurile destinate cercetărilor în 
vederea ameliorării griului nu au 
fost bine repartizate de către institu
tul de specialitate. Stațiunii experi
mentale Caracal, după cum rela
ta tov. C. Olaru, secretar științific 
la această stațiune — i-au fost tă
iate fondurile necesare lucrărilor de 
ameliorare a griului. Or, la Caracal 
se obținuseră unele rezultate bune 
în ce privește arpeliorarea cerealelor 
păioase. Este adevărat că amelio
rarea cerealelor a fost concentrată 
în cîteva stațiuni, dar acolo unde 
există rezultate, experiență bună și 
oameni pasionați trebuie dezvoltată 
această activitate. De altfel, la Ple
nara C.C. al P.C.R. din martie a.c. 
s-a arătat că pentru asigurarea unui

tehnice care lucrează în aceste sec
toare se face după criterii asemănă
toare cu unitățile care livrează griu 
pentru consum, fără a se ține seama 
de calitatea semințelor produse. 
Este adevărat că la producerea de 
semințe este nevoie de un volum 
mai mare de lucrări care încarcă pre
țul de cost. Oricine își dă seama că 
nu trebuie mers pe linia măririi pre
țului de cost al produsului obținut, 
dar o lucrare care este obligatorie 
trebuie executată. Pe planul econo
miei țării cîștigul este mai mare 
atunci cînd obții semințe de calitate 
superioară, decît economia modestă 
pe care o realizează o unitate agri
colă. neexecutînd o lucrare din cele 
cerute pentru producerea de sămînță.

an la altul. Deși în ultimii cinci ani 
institutele de cercetări și unele în
treprinderi agricole de stat au reu
șit să asigure la grîu sămînță din 
verigile superioare, ea n-a fost în
mulțită de către unitățile de produc
ție pe loturile semincere, conform 
schemelor stabilite, ci au fost culti
vate în mod obișnuit, producția ob
ținută fiind livrată pentru consum.

De ce această situație ? Pentru că 
problema loturilor semincere este 
privită cu mult dezinteres de către 
majoritatea specialiștilor din coope
rativele agricole. De asemenea, or
ganizarea loturilor semincere este o 
problemă de care trebuiau să se ocupe 
în mod deosebit direcțiile agricole. 
Aceste organe au știut să impună

SĂMÎNȚĂ BUNĂ
progres accelerat agriculturii noastre 
socialiste, este necesară dezvoltarea 
largă a autonomiei și spiritului de 
inițiativă in stațiunile experimentale, 
în unitățile de cercetare locală, sti
mularea intensă a forței de creație, a 
inventivității și spiritului de răspun
dere al miilor de specialiști care lu
crează pe ogoare.

Crearea de soiuri noi este o acțiune ? 
de lungă durată care necesită efor
turi intelectuale și materiale. Dacă 
în această direcție nu au putut fi ob
ținute încă rezultatele scontate se pu- 
tea face mai mult în ceea ce privește 
asigurarea unor semințe cu însușiri 
productive ridicate. în această direc
ție se constată cele mai multe defec
țiuni. Ele încep chiar din prima ve
rigă de producere a seminței. în sta
țiunile experimentale.

însă cel mai mult se degradează 
sămînță în verigile în care are loc 
înmulțirea lor. După cum se știe, 
sămință elită produsă în stațiuni 
este înmulțită in unități de pro
ducție, pentru a se obține așa-zisa 
sămință . originală și admisă. Or, 
și in această verigă se constată 
numeroase neajunsuri. S-au pro
dus semințe neuniforme, cu cor
puri străine, deoarece în loturile 
respective nu au fost executate lu
crările obligatorii privind purificarea 
biologică, combaterea buruienilor. 
S-a urmărit să se obțină producție 
cu minimum de cheltuieli, ceea ce a 
dăunat calității. Nu au fost asigura
te plante premergătoare bune. De a- 
semenea, aspectul tot mai comercial 
al producerii și înmulțirii se datores- 
te și faptului că stimularea cadrelor

Se știe că unul din impedimentele 
care au frinat asigurarea unor semin
țe de bună calitate îl constituie și fap
tul că semințele, chiar cele din verigi
le superioare, au fost date pentru în
mulțire unui mare număr de unități 
agricole, iar la rîndul lor acestea le-au 
repartizat pe mai multe parcele. în 
1969, de exemplu, producerea semin
ței originale și hibride pentru cultu
rile de cîmp s-a făcut în peste 6000 
unități agricole, cu peste 15 000 de 
parcele. Ponderea mică a acestor 
culturi în planul de producție al uni
tăților respective a dus la neglijarea 
lor, obținîndu-se astfel semințe cu 
însușiri necorespunzătoare. La aceas
tă situație a contribuit și faptul că 
fostele gospodării raionale, profilate 
ca unități de producere a semințe
lor, în loc să fie sprijinite în ce pri
vește îmbunătățirea activității lor — 
în primii ani de funcționare au dat 
rezultate bune — pe parcurs s-au 
desființat, deoarece n-au primit plan 
pentru producerea de sămînță.

Trebuie arătat, de asemenea, că 
tot mai puține unități agricole își a- 
sigură necesarul de sămînță de pe 
loturile semincere proprii. Conducă
torii acestora, specialiștii respectivi 
solicită semințele necesare Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii, de 
parcă acestea s-ar produce în curtea 
pavată cu piatră din fața clădirii si
tuate în bulevardul Republicii. Este 
o practică profund dăunătoare, Cu 
repercusiuni grave asupra nivelului 
producției de grîu. Și mai grav este 
faptul că, în loc ca această proble
mă să fie rezolvată, consecințele 
tergiversării se amplifică de la un

extinderea unor culturi pentru care 
cooperativele agricole nu aveau con
dițiile necesare, dar nu au reușit să 
determine crearea acestor loturi de 
pe care să se obțină sămînță 
necesară. Este aceasta o proble
mă nouă, care necesită cipe știe 
ce bătaie de cap ? Nu. E o metodă 
destul de veche, pe care o practi
cau în trecut țăranii noștri. Genetis- 
tul și scriitorul C. Sanau-Aldea ex
plica, într-una din schițele sale scri
se cu zeci de ani în urmă, de ce 
Dinu — eroul schiței — avea întot
deauna grîu mai frumos decît vecinii 
lui. Pentru că el alegea din lan spi
cele «cele mai mari, le semăna la 
vremea cuvenită pe un lot aparte, pe 
care îl plivea mai des de buruieni. 
După tecoltare, bătea snopii și prin 
vînturat alegea boabele grele și fru
moase. „Boabele pe care nil le-am 
ales — spunea eroul schiței — le se
măn cînd a venit vremea, In lotul 
meu din țarină, după ce le-am în
muiat mai întîi în saramură de pia
tră vînătâ". (C. Sandu-Aldea — „A- 
legerea seminței"). Este ceea ce tre
buia să se facă cu loturile semince
re cu deosebirea că nu mai tre
buiau alese spicele măi grele din 
lan, deoarece stațiunile experimenta
le livrează sămînță elită sau origi
nală.

La recenta consfătuire, cu inginerii 
șefi din cooperativele agricole, dez- 
bătîndu-se problema griului, s-a ară
tat că, avîndu-se în vedere deficien
țele care au existat în sistemul pro
ducerii de semințe precum și rezul
tatele slabe obținute, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii a elaborat un 
studiu-program privind îmbunătăți

rea organizării producerii semințelor 
și materialului săditor. In acest stu
diu se prevede organizarea produce
rii semințelor atît la grîu, cît și la 
celelalte plante de cultură în ferme 
specializate, în cantități care să asi
gure întregul necesar pe țară.

Desigur, organizarea de ferme spe
cializate pentru producerea de semin
țe, care să funcționeze pe baza unor 
autorizații speciale emise de minis
ter, este un lucru bun. Unii specia
liști sînt de părere că nu trebuie ig
norat lotul semincer din unitatea 
agricolă. Livrarea seminței numai de 
către aceste ferme, prin întreprinde
rile pentru aprovizionarea cu semin
țe și material săditor, deși vor avea 
garanția autenticității, va constitui 
totuși o grdutate. Este suficient 
să ne gîndim că, numai Ia grîu, 
vor trebui transportate 500 000 tone 
de sămînță. Apoi, trebuie ținut 
seamă că prevederile acestui stu
diu se vor realiza 'în întregime la 
grîu abia în 1975. De aceea direcțiile 
agricole județene și specialiștii din 
unitățile de producție trebuie să se 
preocupe de asigurarea întregii can
tități de semințe in fiecare unitate 
agricolă. In acest scop vor trebui or
ganizate. in continuare, loturi semin
cere unde să fie produse semințele 

. necesare.
Paralel cu eforturile care se fac în 

vederea reorganizării produceri^ de 
semințe se cere să se asigure 
întreaga cantitate de sămînță necesa
ră în campania agricolă de toamnă, 
încă din vreme, să se facă verifica
rea valorii culturale a semințelor din 
culturile proprii ale unităților agri
cole. Trebuie combătută practica u- 
nor cooperative agricole, care, pentru 
a obține buletine roșii, trimit labo
ratoarelor la analiză semințe alese 
la masă, denaturind adevărata si- 

. tuație. Este, de asemenea, suficient 
timp ca, pînă la încheierea lucrărilor 
agricole de toamnă, să se facă condi
ționarea semințelor, astfel ca în pă- 
mînt să. ajungă numai semințe cu 
valoare culturală ridicată.

Am prezentat, în rîndurile de mal 
\ sus, cîteva aspecte cu privire la pro

blemele care se ridică în legătură cu 
asigurarea semințelor — de la produ
cerea noilor soiuri în institutele de 
cercetări și pînă la înmulțirea lor în 
unitățile de producție. Așa cum s-a 
văzut, sînt multe deficiențe în aceas
tă privință. Cercetătorii din stațiu
nile experimentale susțin că este 
posibil ea. Ia actualele soiuri de grîu 
aflate în cultură, prin aplicarea în 
producție a tuturor măsurilor agro
tehnice stabilite de știința și practi
ca agricolă să sporească foarte piuit 
recoltele medii la hectar. Intr-ade
văr. producția medie de grîu rea
lizată în ultimii ani în tara noastră 
este sub potențialul biologic al so
iurilor cultivate. Nivelul agrotehnicii 
anlicate este principala cauză care 
determină producția nesatisfăcătoare. 
Despre această problemă ne vom o- 
cupa într-un viitor articol.

provizionare 
milioane lei. în 
acestei stări de 
cruri, din partea 
siliului de administra
ție al combinatului se 
așteptau măsuri ho- 
tărîte, îndreptate
spre recuperarea ur
gentă a pierderilor. E 
adevărat, un plan de 
măsuri s-a întocmit. 
Dar din toate măsu
rile înscrise în acest 
program de redresare 
a situației economice 
și financiare, doar 
una avea înscrisă efi
ciența : numai de 
288 000 lei ! Cu alte 
cuvinte, la Combinatul 
de sticlă-București se 
consideră că pierderile 
suplimentare de peste 
18 milioane lei din 
primul semestru pot fi 
recuperate printr-o e- 
conomie de cîteva sute 
de mii de lei. Din cio
buri de răspundere 
nici nu putea rezulta 
altceva !

care au muncit cu ran
dament sporit, iar or
ganele agricole jude
țene au asigurat atit 
proiectele, cit și asis
tența tehnică necesară. 
Și totuși sistemul de 
irigații nu poate fi pus 
în funcțiune. Motivul ? 
I.R.E. Piatra Neamț 
avea obligația să exe
cute racordurile elec
trice pentru stația de 
pompare, instalată pe 
canalul Bistriței între 
cele două microhidro- 
centrale Roznov și Ză
nești. Pînă la 4 august 
— ne relatează cores
pondentul voluntar 
Ion I. Axinte — I.R.E- 
„n-a atacat" încă a- 
ceastă lucrare. lntr-a- 
devăr, cum vor fructi
fica investițiile mari 
făcute în aceste lu
crări dacă, dintr-un 
motiv sau altul, tiu se 
poate face irigarea cul
turilor ?

• Temelie șubredă
La începutul acestui 

an, capacitatea de pro
ducție a Fabricii de 
produse ceramice din 
Urziceni a sporit prin 
darea în funcțiune a 
unei unități noi, do
tată cu mijloace teh
nice de mare randa
ment. In momentul 
respectiv, toți se ară
tau a fi foarte opti
miști, anticipînd obți
nerea unor rezultate 
economice dintre cele 
mai bune. Iată însă că 
bilanțul activității, du
pă primele 7 luni din 
acest an. a răsturnat 
toate calculele. In a- 
ceastă perioadă, fabri
ca nu și-a realizat pla
nul de producție la că
rămizi și blocuri cera
mice cu 1 300 000 bu
căți și la materiale

pentru învelitori, de 
asemenea, cu peste 1 
milion de bucăți. Cau
zele, în marea lor ma
joritate de natură teh
nică și organizatorică, 
se cunosc : ele constau 
în desele defecțiuni 
mecanice de la linia a 
doua de formare, ne- 
executarea la timp și 
de calitate a repara
țiilor capitale, abate
rile de la procesul teh
nologic, generatoare 
de rebuturi etc. Co
mitetul de direcție al 
fabricii, în loc să ac
ționeze pîrghiile ce 
le avea la dispoziție 
pentru a preîntîmpina 
o atare situație, a pre
ferat ‘să aștepte, încre
zător în calculele fă
cute.

• Caii-putere înghit

bugetul

întreprinderii
Poate pare paradoxal 

să vorbești acum, in 
plină campanie de lu
crări agricole, despre 
importanta folosirii cu 
eficiență maximă, la 
întreaga capacitate a 
tractoarelor. Și totuși 
trebuie. Și iată de ce. 
La secția nr. 11 (șef 
secție Gheorghe Pă- 
nescu), aparținind 
I.M.A. Simian, județul 
Mehedinți, care ser
vește cooperativa agri
colă Fîntîna Domneas
că, stau nefolosite, de 
astă toamnă, 3 tractoa
re universale ; la sec
ția nr. 3 (șef secție 
Grigore Neagoe) de la 
cooperativa agricolă 
Voloiac ce apărține de 
I.M.A. Strehaia stă de 
multă vreme un tractor 
U 650 S. Exemplifică
rile ar putea continua. 
Cercetînd planurile de 
venituri și cheltuieli 
ale acestor tractoare 
afli lucruri de necrezut. 
Pentru fiecare tractor

de la secția nr. 11 erau 
planificate venituri în 
valoare de 21 000 lei. 
Gum au fost realizate? 
Pentru tractorul cu 
ștanța T 75 pe trimes
trul I venituri zero lei, 
cheltuieli reparații 674 
lei, pe trimestrul II 
venituri zero lei, chel
tuieli reparații 106 lei; 
la tractorul T 106 situa
ția se repetă (365 lei 
cheltuieli și nimic ve
nituri) în schimb la 7 
76 apare în luna mar
tie un venit de 26 lei 
iar cheltuielile se ri
dică la 1 421 lei. La a- 
cestea trebuie adăuga* 
te cota de amortismen 
și alte cheltuieli. Adia 
tractoarele stau, ni 
produc nimic, dar în 
ghit bani. Ciudată afa 
cere. Ce ar trebui pu 
mai repede în mișcare 
tractoarele sau condu 
cerile întreprind erila 
pentru mecanizarea a 
griculturii ?
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CUM TREC LICEELE
EXAMENUL

DE BACALAUREAT?
Există o-apreciere aproape unanim 

acceptată de profesori : promoția ba- 
calaureaților din sesiunea iunie 1970 
a dobindit cele mai bune rezultate de 
ia prelungirea la patru ani a studiu
lui liceal. Și întf-adevăr, judecind 
după datele centralizate recent, con
cluzia amintită se justifică : cei 71 174 
candidați prezenți la examen au fost 
declarați „admiși" într-un procent de 
circa 80 la sută, mulți dintre aceștia 
obținînd medii peste 8. Cum în ma
joritatea lor candidații respinși fac 
parte dintre cei 2 411 restânțieri din 
anii preeedenți și dintre absolvenții 
cursurilor fără frecvență sau serale, 
reținem că procentul promovaților la 
cursurile de zi depășește 92 la sută, 
in unele licee ajungînd la 99,35 și 
chiar 100 la sută. Dar nu numai da
tele statistice, ci și înseși observa
țiile comisiilor examinatoare, alcă
tuite cu prilejul bacalaureatului si 
concursului de admitere în învăță- 
rnîntul superior, favorizează ideea că 
proaspeții absolvenți ai liceului se 
află într-un evident progres ca nivel 
de pregătire in comparație cu 
absolvenții din anii anteriori. Ei 
posedă un bagaj mai larg de cunoș
tințe, manifestă mai multă mobilita
te în universul de azi al științe
lor. îmbucurător este și faptul că s-a 
realizat o perfecționare sensibilă a 
exprimării scrise și orale a elevilor, 
că pentru mulți matematica a ajuns 
să fie asociată unei discipline cu spo
rite posibilități de cultivare a gîn- 
dirii active, logice, că latura forma
tivă a lecțiilor de istorie, filozofie 
și-a pus pecetea mult mai pregnant 
asupra concepției tinerilor, că limbi
le străine de largă circulație dobîn- 
desc din ce în ce mai mult statutul 
unor componente esențiale alp cultu
rii individuale.

Există însă și o altă concluzie care 
se justifică, în aceeași măsură : exa
menul de bacalaureat a relevat că 
anumiți tineri cunosc multe lucruri, 
dar nu întotdeauna le cunosc și 
profund, știu „de toate", însă insu
ficient de sistematic, ceea ce deter
mină ca dintre elementele asimilate 
puține să intre organic în componen
ța personalității lor. Dar să recurgem 
la cîteva fapte. De pildă. în majori
tatea școlilor din Sibiu. Brăila, Cluj, 
Mehedinți și din alte județe s-a ob
servat că dintre cele două subiecte 
— unul de analiză, iar altul de sin
teză — formulate la alegere pentru, 
redactarea lucrării de literatură ro
mână, cei mai mulți dintre candidați 
s-au orientat spre cel de-al doilea.' 
Pînă aici faptul în sine n-are nimic 
rău. Mai mult chiar, ne-ar putea de
termina să presupunem înclinarea 
elevilor pentru, aspectele de sinteză 
ale problemelor studiate. Judecat 
insă în strânsă legătură cu conținu
tul acestor lucrări. în cuprinsul că
ruia viziunea sintetică a fost confun
dată adesea cu punerea cap la cap a 
unor aprecieri stereotipe despre fie
care dintre romanele incluse în su
biect. faptul amintit devine un indi
ciu ilustrativ pentru capacitatea incă 
insuficientă a absolvenților de a în
treprinde un raționament personal 
care să depășească, prifi discernere 
și putere de selectare a faptelor, ni
velul informației brute extrase din 
lecții sau din lectur'le personale.

Dar iată și un alt aspect a, cărui 
analiză ne conduce cam spre aceeași 
concluzie. La unele licee din județul 
Timiș — ca, de altfel, și Ia alte școli 
similare din întreaga țară — s-a ob
servat că cei mai mulți dintre can
didate prezentați la examenul de 
fizică au făcut dovada unui nivel 
ridicat de cunoștințe. Așa se și ex
plică faptul că circa 95 la sută dintre 
ei au obținut note de trecere. „Nu
mai că — relevă o judicioasă ana
liză a Inspectoratului județean 
de învățămînt — în pofida ni
velului ridicat de cunoștințe de

care au dat dovadă elevii cu 
ocazia răspunsurilor- orale, foarte 
mulți dintre ei stăpînesc insuficient 
sau de loc deprinderile de a rezolva 
probleme, de a lega cunoștințele do- 
bîndite la fizică cu cele de la mate
matică. Mulți dintre ei nu știu să le 
lege de viață, de tehnică și de pro
ducție în general, limitîndu-se la 
expunerea lor teoretică". Și asemenea 
aprecieri își găsesc, din păcate, punc
te de sprijin și pe terenul literaturii 
române unde, așa cum rezultă din- 
tr-un studiu elaborat la Ministerul 
Invățămîntului, unii candidați s-au 
limitat la reproducerea mecanică a 
explicațiilor profesorului sau a co
mentariilor manualului" ; la istorie, 
unde o bună parte dintre candidați 
„s-au bazat, în răspunsurile lor, mai 
mult pe memorie și mai puțin pe in
terpretarea fenomenelor, lipsindu-le 
puterea de sintetizare a faptelor și de 
selectare a esențialului" ; sau. la pro
bele în limbile moderne — cu pri
lejul cărora s-a văzut cum „unii can
didați au memorat în mod mecanic 
rezumatele textelor studiate, ceea ce 
s-a reflectat într-o notă de schema
tism și șablon ism a lucrărilor scri
se și a răspunsurilor orale" etc

Să presupunem însă că printr-o 
mai intensă concentrare a laturii 
formative a lecțiilor — proces aflat 
de altfel în plină desfășurare in 
școlile noastre — elevii vor putea o- 
pera mai frecvente legături sintetice 
intre cunoștințele diferitelor obiecte 
de studiu, vor dobîndi o imagine mai 
unitară și sistematizată a noțiunilor 
însușite. După efectuarea, printr-o 
intensă străduință profesorală, în
deosebi a unei asemenea mutații pe
dagogice, se poate spune că tinerii 
vor ieși pe poarta liceului cu o zes
tre mai bogată de maturitate 7 Nu, 
pentru că cele mai multe dintre ne
ajunsurile pregătirii lor actuale, in
clusiv capacitatea redusă de sinteti
zare și generalizare, slaba interpre
tare și aplicare concretă a celor în
vățate, amintite mai sus, derivă nu 
atit din modul de transmitere a cu
noștințelor, cit din lipsa acută a unei 
metode de lucru. Practic, școala îl 
învață astăzi pe tînăr foarte multe 
lucruri, mai puțin știința de a învă
ța. de a dobîndi o tehnică a activi
tății zilnice, de a-și cultiva cu fieca
re prilej raționamentul logic, rigoa
rea și armonia gîndirii, priceperea 
dozării eforturilor pe o perioadă mai 
lungă. De aici acea senzație obosi
toare a unui sfîrșit de etapă pe "care 
o provoacă uneori examenul de ba
calaureat. cu toate consecințele pen

tru absolvenți în alegerea profesiunii, 
și tot de aici legea minimului efort 
care acționează pe zone largi din 
comportarea unor tineri. Spre Ilus
trare nu e nevoie să depășim datele 
recentului examen. E suficient să a- 
mintim că în unele județe, printre 
care Cluj, Timiș ș.a. tinerii au optat 
mai puțin pentru istorie și filozofie, 
a căror înțelegere, după cum se știe, 
constituie o probă concludentă a ca
pacității elevului de generalizare și 
abstractizare. Și un alt exemplu : la 
liceele din Săcueni, Vașcău, Valea 
lui Mihai (județul Bihor), Vlădeni, 
Tg. Frumos (județul Iași) — și nu 
numai aici — s-au înregistrat dife
rențe. uneori mergînd pină la 3—4 
puncte, între probele scrise și cele 
orale. De ce 7 Răspunsul exact 
nu-1 vom găsi în necunoaște
rea subiectelor, ci mai degrabă în 
slaba pricepere a absolvenților de 
a-și orîndui judecata într-o construc
ție de idei cu respect pentru toate 
rigorile pe care le presupune scrisul. 
De aceea ni se par pătrunzătoare și 
„la obiect" îndeosebi acele opinii ale 
cadrelor didactice din rapoartele 
amintite, care vizează, ca principale 
'obiective ale muncii școlare viitoare, 
creșterea ponderii lucrărilor de sin
teză, elaborate de elevi, fie ca teme 
scrise pentru acasă, fie drept compo
ziții redactate pe parcursul unei lec
ții, Cultivarea la elevi a deprinderi
lor de muncă independentă ar con
stitui astfel prima condiție pentru 
ca ei să gindească mai profund și 
mai nuanțat, să-și sistematizeze cu
noștințele însușite astfel îneît pe te
meiul lor să se ridice toți cei promo
vați, dacă nu întotdeauna la o con
strucție personală de idei, cel puțin 
la înălțimea unei viziuni mai largi.

Evident, cele două concluzii întăresc 
și mai mult ideea că examenul de 
bacalaureat constituie atît un indica
tor fin, nuanțat al nivelului și struc
turii de pregătire intelectuală speci
fice tinerilor absolvenți, dar și un 
tablou minuțios și precis al maturi
tății la care a ajuns liceul în noua 
sa formulă. Tocmai de aceea multi
plele implicații ale acestor concluzii 
se cer analizate amplu și metodic. în 
perspectiva obiectivelor fundamenta
le ale școlii noastre. în așa fel incit 
să se obțină nu doar perfecționarea 
sub raport organizatoric a bacalau
reatului. ci îndeosebi un salt de me
todă. un stil de lucru nou, aplicat în 
toate compartimentele și la toate ni
velurile vieții noastre școlare.

Mihai IORDANESCU

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20.15
• Profesorul infernului : CEN
TRAL - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Dragoste și viteză : REPUBLI
CA — 9; 11,15; 13,45: 16 15; 18,45;
21.15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
ÎS; 18,30; 21, la grădină - 20,15, 
STADIONUL DINAMO - 20,15.
• Monștrii : ARENELE ROMANE
- 20, MELODIA — 16; 18 30; 21
MODERN — 8.30; 11; 13.30; 16;
18,30; 20,45.
• Castelul condamuaților > ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30.
• Agonie și extaz : CAPITOL — 
9: 11,15; 13,45; 16,15.
• Intrusa : CAPITOL - 18,45 ;
20.30.
• Oră hotărîtoare : LUMINA — 
9,15—16 în continuare, 18,30; 20,45.
• Tiffany memorandum : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 30; 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13.30; 16,30; 18,45; 21 FAVORIT - 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, GRĂDINA 
DOINA - 20,15, GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
• Argoman superdiabolicul : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, BUCEGI — 10; 16; 
18,15; la grădină — 20,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—12.
• Tigrul : DOINA — 11.30; 13.45; 
18; 18.15; 20.30.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Petrecerea : FEROVIAR — »;
11.15, 13,30; 16: 18,15; 20,30, AU
RORA - 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15. 
ta grădină — 20,15.
• Jandarmul se însoară : EX
CELSIOR — 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 grădi
nă - 20,15.
• Pan Wolodyjowski : GRIVIȚA
— 10; 16; 19.30, FLAMURA - 10:
16; 19.30;.
• Freddy și ctntecui preriei : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
- 15,30; 17.45; 20. CRlNGASI -
15,30; 18; 20,15.
• Această femele : 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.
• 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 : CIU
LEȘTI — 15.30; 18; 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo s
COTROCENI — 15,30; 17,45 : 20,
VITAN - 15,30; 18. la grădină -
20.30.
• Noul angajat : VOLGA — 16:
18.15: 20,30, MOȘILOR — 15,30; 13. 
« Vă place Brahms ? 1 VIITORUL 
15.30; 18.
• Frații Saroian : VIITORUL - 
20.
• Așteaptă pînă se întunecă ;
POPULAR — 15,30: 18; 20,15.
COSMOS - 15.30; 18; 20,15.

Cea de-a 13-a ediție a 
Festivalului international 
de folclor, care se desfă
șoară intre 1-16 august in 
orașul Confolens, marchea
ză o prestigioasă prezentă 
culturală in cadrul mani
festărilor artistice estiva
le franceze. La actuala e- 
ditie a festivalului, ansam
bluri din opt tari (Austria. 
Spania, Grecia, Liban, Ro
mânia, U.R.S.S., Tunisia șl 
Turcia) se intrec într-o 
competiție amicală, in ca
drul unei suite de specta
cole fără palmares final, 
alături de șapte formații 
autohtone selecționate din 
cele mai reprezentative re
giuni .folclorice ale țării 
gazdă. Folclorul românesc, 
prezent la acest mare fes
tival de artă populară prin 
ansamblul bănățean „Ti
mișul", și-a impus încă o 
dată prestigiul în fața mii
lor de spectatori francezi, 
ai etnografilor sî folcloriș
tilor sosiți la Confolens 
din întreaga Europă. Edi
țiile anterioare ale aces
tui festival au înregistrat 
cu satisfacție contribuția 
aparte a folclorului româ
nesc la arta populară de pe 
continentul nostru. Și ast
fel se explică ilustrarea 
principalului afiș publicitar 
al actualei ediții a festiva
lului cu imaginea „călușa
rilor".

Dună spectacolul „tri
umfal" — cum a caracteri
zat presa franceză evolu
ția ansamblului „Timișul" 
pe scena festivalului de 
Ia Confolens — numeroși 
etnografi și folcloriști și-au 
mărturisit încîntarea fată 
de excepționala frumusețe 
a cîntecelor si dansurilor 
ponulare românești, prezen
tate într-o aleasă ținută 
de ținerii artiști timișoreni : 
,.O inimă mare 1“ scria cu 
litere groase, pe o întrea

gă pagină, cotidianul „SUD- 
OUEST" continuîndu-și, 
apoi, aprecierile in ter
meni plini de exaltare : 
„Splendizi românii ! O i- 
nimă mare, nu numai din 
punct de vedere fizic căci 
iți trebuie o astfel de ini
mă pentru a desfășura un 
spectacol la un astfel de 
ritm. Instrumentiștii, cin- 
tăreții. dansatorii au oferit,

pune de excelenți artiști a- 
matori, intr-adevăr capa
bili set dezvăluie bogăția de 
sentimente a excepționa
lului folclor românesc. Pro
fesioniștii ii pot invidia 
pentru armonia, entuzias
mul și perfecta coeziune a 
ansamblului. Spectatorii au 
fost vrăjiți de ambasado
rii folclorului românesc, 
oameni de profesiuni dife

Aplauze
pentru arta 

noastră populară
ANSAMBLUL FOLCLORIC „TIMIȘUL" 
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timp de două ore și jumă
tate, o adevărată explozie 
de suflet. Și ce suflet ! Vir
tuozitate, vrăjitorie, ritm 
îndrăcit. Publicul a fost 
cucerit de această scinte- 
ietoare explozie de viață".

„Un astfel de spectacol 
nu se poate relata — scrie 
„PRESSE-OCEAN". El tre
buie văzut pentru a-i trăi 
tncintarea șl a-l aprecia cu 
adevărat. Grupul folcloric 
românesc „Timișul" dis

rite. muncitori, studenți 
doctori, profesori, ingineri, 
excelenți artiști, contopiți 
in dragostea față de fol
clorul lor. O seară rarisi
mă datorită unui specta
col , de înaltă ținută care 
și-a meritat o sală supra 
încărcată".

Cotidianul „LE COUR- 
RIER DE L’OUEST" sem
nala după gala românească 
din cadrul festivalului a- 
ceeași atmosferă electri-

zantâ : „Sîmbătă seara, cu 
o extraordinară vitalitate, 
baletul român a entuzias
mat publicul". Iar ziarul 
„LE POPULA1RE" își in
titula ampla relatare a 
trimisului său : „Timișul" a 
cucerit aplauzele înflăcă
rate ale unui numeros pu
blic incîntat și entuzias
mat".

Același succes a fost re
purtat de ansamblul româ
nesc în 20 de orașe din cen
trul și sudul Franței. La 
Poitevins, in Moncontour, 
la Coulon șl Saint-Lin, în
tr-o serie de localități din 
Țara Bascilor din Masivul 
Central și din Alpii fran
cezi, spectacolele ansam
blului timișorean s-au re
marcat prin înalta lor ținu
tă artistică, prin punerea 
în valoare a folclorului au
tentic, prin frumusețea 
costumelor, bucurîndu-se 
pretutindeni de elogiul spe
cialiștilor și presei.

Reputatul folclorist pa
rizian Roger Lecotte, vice
președinte al societății et
nografice franceze, un bun 
cunoscător al artei popu
lare românești, ne mărtu
risea cu încîntare : „Aveți 
un folclor de o inestima
bilă valoare pentru arta 
popoarelor europene. Și 
principalul lucru pentru.an- 
samblurile dv. de artă 
populară constă In știința 
prezentării nealterate de 
modernismul desuet a tot 
ce deține mai valoros su
fletul și arta de ieri și de 
azi a. poporului român. De 
fiecare dată artiștii dv. ne 
cuceresc. Astfel de contri
buții de mare și autentici 
valoare în cadrul schim
burilor artistice dintre ță
rile noastre ne fac să ne 
cunoaștem mai bine și să 
ne apropiem mal mult".

loan GRIGORESCU
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A cincea viteză a
(Urmare din pag. f)

susținînd că mult înainte de a se ma
terializa pe banda de montaj și a 
porni pe asfaltul străzilor și al șo
selelor, frumoasele „Dacii" au circu
lat îndelung prin mințile și sufletele 
constructorilor lor. Clădită ea însăși 
într.-o cadență rapidă — a fost pusă 
în producție în numai un an și ju
mătate — uzina a purces în marea 
competiție cu un colectiv foarte tînăr 
(vîrsta medie sub 30 de ani). O parte 
dintre muncitori, tehnicieni și ingi
neri proveneau prin transfer de la 
întreprinderile cu profil oarecum si
milar. alții direct de pe băncile șco
lilor și facultăților, iar foarte mulți, 
săteiii din împrejurimi, care pășeau 
pentru, prima dată pragul unei uzine. 
Și încă ce uzină !

— Nu era pentru nimeni un secret 
că în industria automobilistică mun
ca e deosebit de gingașă și preten
țioasă, iar eroarea de un micron la 
o piesă îți poate da totul peste cap. 
Dar nu cumva tocmai în asta rezidă, 
pentru unit, și irezistibilitatea tenta
ției 7 A deveni constructor de auto
mobile nu reprezenta însă numai do- 
bîndirea unui titlu de rezonanță, ci 
și plasarea pe una din redutele cele 
mai reprezentative ale progresului 
tehnic.

— Montarea primelor autoturisme 
- iși amintește tînărul șef al sec
ției respective, inginerul Ștefan Teo- 
dorescu — reprezenta un adevărat 
examen pent.ru întregul colec
tiv. Iar cînd linia de mon
taj a intrat efectiv în func
țiune, evenimentul s-a petrecut atit 
de simplu și atît de firesc, ritmul 
mișcărilor era atît de normal, con
cordanța fazelor atît de reușită, îneît 
nimeni, privind din afară, n-ar fi 
crezut că este martorul unui început. 
Intrarea în cadență se realiza ca si 
cum oamenii înșiruiți acolo, de-a 
lungul benzii de montaj, ar fi lucrat 
împreună ds ani și ani de zile. Da.

pentru că totul fusese preludiat, prin 
munca organizațiilor de partid, de 
acea cadență a inimilor și voințelor, 
care făcuse dintr-o mulțime de înși 
un colectiv.

*
Cadența implică însă nu numai 

creșteri, dar și anumite descreșteri. 
■Spre exemplu, de la începutul fabri
cației, oonsumurile specifice au înre
gistrat o neîntreruptă scădere ajun
gînd la ora actuală la valorile nor
male ale uzinelor similare, cu înde
lungată tradiție, din străinătate. Dacă 
avem în vedere termenul atît de scurt 
în care s-a reușit această aliniere, o 
putem nota fără ezitare ca pe un 
veritabil succes — ține să sublinieze 
inglnerul-șef de producție Ștefan 
Leca. Și tot el ne introduce în uni
versul indicatorilor din conexiunea 
cărora apare acea rezultantă a rigo
rilor și exigentelor pe care o numim 
calitate.

Am putea spune că, în contextul 
ritmurilor acestei uzine, calitatea 
este a cin.cea viteză a .Daciei". 
Fără a intra prea adine în amănun
te. consemnăm faptul că întregul flux 
de fabricație al automobilului este 
urmărit, operație cu operație, avîn- 
du-se în vedere atît aspectul cît. și 
rezistența în funcționare și garanta
rea unei maxime securități în cir
culație.

Se înțelege că această evidență nu 
este un scop în sine, ci reprezintă 
doar punctul de pornire spre reme
dierile necesare de Ia caz la caz. Tot
odată, reflectînd cu exactitate frec
vența în timp a eventualelor defec
țiuni, ea permite sistemului informa
țional să distingă clar dacă au un 
caracter accidental sau sistematic și. 
mergînd pe fir pînă la originea lor. 
să se elimine cauzele care le produc, 
în ultimă instanță autoturismele care 
pornesc de pe porțile uzinei se ca
racterizează prin toleranțe sub ha
remurile admise, ceea ce conferă acel
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0 inițiativă editorială
utilă a ziarului

„Neuer
Ziarul Neuer Weg din 

București a tipărit re
cent, în limba germană, 
o excelentă carte destina
tă prezentării unor ima
gini semnificative din 
realitățile României so
cialiste. După cum reiese 
chiar din cuvîntul de 
început de drum al redac- 
torului-șef al cotidianului 
„Neuer Weg", Anton 
Breitenhofer, cartea se 
vrea un ghid multilateral, 
în stare să călăuzească 
drumețul neavizat spre 
frumusețile naturale, mo
numentele Istorico, zone
le industriale, să-l infor
meze asupra căilor de ac
ces în cele mai renumite 
ținuturi turistice. Ea reu
șește să fie un îndreptar 
succint asupra trăsături
lor specifice ale societății 
românești contemporane, 
asupra obiceiurilor și tra
dițiilor poporului nostru.

Caracterul utilitar al 
cărții, cu deosebire desti
nată turiștilor străini, spo
rit printr-o minuțioasă 
prezentare a celor mai de 
seamă puncte de interes 
turistic, este însă domi
nat de o concepție edito
rială mult mai amplă.

Weg"
In-care încearcă să dea 

tregului volum, condiția 
superioară a alcătuirilor 
epico-llrice, unde eveni
mente, locuri, obiceiuri, 
viață cultural-artlstică 
sint înfățișate din pers
pectivă eseistică. Această 
trăsătură de aleasă ținută 
este sporită de prezența 
în filele cărții a nume
roase poezii aparținînd u- 
nor creatori de frunte ai 
literaturii universale ea 
Rilke, Blaga, Lenau, 
Brecht și alții. Personali
tăți ale culturii germane 
contemporane din Româ
nia sînt prezente în a- 
ceastâ carte bogat ilustra
tă, cu eseuri și reportaje 
de înaltă ținută.

Cartea tipărită la Edi
tura Neuer Weg, sub în
grijirea lui Georg Hro- 
madka, dovedește la a- 
cest început de drum 
editorial, preocupări se
rioase pentru prezenta
rea realităților țării noas
tre ; asemenea acțiuni sînt 
întotdeauna binevenite, 
cu atît mai mult cu 
sînt înscrise într-un 
de perspectivă.

cit 
plan

E. V.

Erori in catalogul
expoziției

Catalogul unei expozi
ții trebuie cel puțin prin 
definiție să tindă spre un 
conținut elevat, să fie (de 
ce nu 7) un veritabil aci

de cultură. La acest lucru 
mă gîndeam mai zilele 
trecute, cînd revista „Con
temporanul" reproducea o 
prefață, pertinentă în a-

precieri, a maestrului 
Cornellu Baba consacrată 
primei evoluții publice a 
unui tînăr.

Din nefericire, astfel de 
texte sint o „rara avis". 
Adeseori, dintr-o greșit 
înțeleasă generozitate sau 
dintr-o insuficientă* probi - 

•tate, prefețele cataloagelor 
abundă în elogii nejusti
ficate. aprecierea valorică 
fiind confundată cu spi
ritul de reclamă. O cer
cetare a cataloagelor ex- 

..... ’ i ver- 
ultimul an 
..descoperiri" 

ce

pozițiilor personale 
nisate în uit™, 
prilejuiesc 
triste. Iată, de pildă, 
și mal ales cum se scrie 
intr-o prefață de catalog :

„Expoziția M. T (tre
cem sub inițiale numele 
artistei) se înscrie cu 
modestia unui artist cu o 
deosebită sensibilitate, dar 
în același timp cu opere 
de o nesimțită valoare...

Un duel duet apare 
întreaga expoziție, căci 
lumina factor dominant 
creează sau neagă lumini 
reale ori Imaginări, căci 
linia aprobă sau ascunde 
și amindouă laolaltă trec 
prin plan sau fac să dis
pară neesențialul din 
principal, particularul și 
trecătorul din perma
nent".

Comentariile ar fi de 
prisos chiar și în even
tualitatea in care am în
cerca să admitem exis
tenta unor grave greșeli 
de corectură.

Păgubitoare mi se pare 
și ipostaza în care, sub 
forma unor „confesiuni" 
sau „cugetări", unii ar
tiști, mai ales dintre cei 
tineri, folosesc prefețele 
cataloagelor pentru a jus
tifica formulări alambi
cate. prețioase, împrumu
tate din arsenalul unor 
teorii tilozofico-estetice 
perimate. Un tînăr sculp
tor, Dorin Dumitru-Ior- 
meanu. își formulează 
preceptele artistice înțr-un 
mod sui-generis : „Arta — 
scrie el — fiind o intuiție

t-

ire o obiectivitate deasu
pra subiectivismului in
tuitiv individual, obiec
tivism generat de sinceri
tatea Intuiției, sinceritate 
ce conferă ji valoarea li
nei opere de artă.

Prin opera sa, artistul 
comunică cu lumea exte- 
riorizind comunicări Inte
rioare, comunicarea cu 
mediul exterior făcindu-se 
prin intermediul unor

particule materiale sest- 
sate senzorial de spațiul 
Uman înconjurător".

în fața unor asemenea 
situații, ne punem între
barea : oare Uniunea ar
tiștilor plastici (sub egida 
căreia apar aceste cata
loage) și, mai ales, secția 
de critică a acesteia, nu 
au nimic de spus 7

Constantin ANASTASIU

„Coloanele" din buruieni
Un obelisc cu basore

liefuri intitulat „Coloa
ne", lucrare a sculptorului 
Mircea Ștefânescu, urma 
să străjuiască încă din 
1968 scara monumentală 
a falezei dC la Eforie 
Sud. Lucrarea a fost se 
pare achiziționată în 1966. 
De fapt, nimeni nu poate 
preciza icînd și rtlm a 
ajuns la Eforie Sud. Cert 
este însă că in 1967 s-au 
cheltuit, in acest scop, din 
ougetul municipiului Con
stanta 140 009 lei. „Coloa
nele" fragmentate in 8 
bucăți zac acum undeva 
in apropierea scărilor a- 
mintite. in buruieni. Ex
plicația acestei situații 
este mâi mbit decit alam
bicată. Comanda obelis
cului a fost făcută 
Conâitetul Executiv 
municipiului Constanta in

de 
al

1965 care » predat obliga
țiile in 1968 comitetului 
județean de cultură șl 
artă, care la rîndul lui nu 
ți-a asumat nic; o res
ponsabilitate.

Se pare că amplasa
mentul Inițial al obelis
cului nu a întrunit sufra
giile arhitecților D.S.A.P C. 
Constanța. Dar n-a mai 
fost căutat altul. De a- 
tunct — din 1968 nimeni 
nu s-a mai Interesat de 
starea acestei lucrări de 
artă care se degradează, 
aruncată la întimplare la 
marginea falezei din Efo
rie. Aducem la cunoș
tință acest caz edtlilor lo
cali. Pornind de la con
siderentul că rațiunea 
„coloanelor" este vertica
litatea.

Matematicieni, cineaști, 
biologi, lingviști, pictori, 
actori, ingineri etc. Tele
viziunea are uneori șansa 
de a înregistra pe peliculă 
situații sau replici unice. 
Interviul cu savantul ro
mân Henri Coândă, sau 
filmul dedicat lui Ionel 
Perlea dirijînd la Bucu
rești sînt piese de arhivă 
care vor prețul din ce in 
ce mai mult cu cît va tre
ce timpul. în aceeași ca
tegorie intră și un film 
recent dedicat Miliței 
Pet.rașcu. Experiența oa
menilor de artă, pricepe
rea lor artistică fac de 
două ori mai Interesantă 
întîlnirea. Meritul nu tre
buie să fie însă doar 
») mijloacelor tehnice : 
contribuția reporterului 
rămîmnd hotărîtoare. El 
trebuie să fie în interviuri 
■cel puțin avizat, să știe de 
!a ce nivel poate încep» 
discuția. Altfel ne putem 
găsi ?n fața unui interviu 
în care întrebările sînt ex
trem de banale și foarte 
ouțîn personale îneît nu 
necesită de fapt prezen*» 
unei a doua persoane; el*

pot fi, pur și simplu, im
primate pe bandă de mag
netofon. Interviul luat 
sculptoriței Milița Petraș- 
CU era extrem de intere
sant prin ceea ce spunea 
artista. întrebările repor
terului erau însă elemen
tare, și de prisos. Un mic 
grup sculptural era găsit 
ca fiind drăguț sau nostim 
și, în general. întrebările 
nu dovedeau competența 
in artele plastice și nici 
indemînarea de a lua un 
interviu. Astfel de partici
pări sărăcesc contribuția 
celui intervievat. Grabs 
de a pune întrebări fără 
rost înainte ca interlocu
torul să-și termine repli
cile — întîlnită adeseori 
în emisiunile de știință 
— sună dezaoordat într-o 
convorbire cu o mare per
sonalitate.

într-un Interviu nu 
totul să pui întrebări. O 
maî mare atenție pentru 
2*1 Intervievat, pentru 
competența în materie a 
celor ce iau interviuri ca 
și priceperea .ziaristică 
sînt necesare.

I. DINU

Radu APOSTOL

Concesii la „arta
întrebărilor"

Efortul televiziunii de a 
oferi întâlniri cu oa
meni de seamă Iluștri de 
pretutihdeni este notabil 
în direr! smr prin Inregi*

crare pe peliculă, telespec
tatorii au posibilitatea să 
vadă personalități ale ști
inței sau artei, fie din 
tară, fie de oeste hotare

„Daciei*1
plus de calitate care a creat „Daciei 
1100", ca și mai recentului „1300". 
bunul renume de care se bucură. Iar 
menținerea constantă la un nivel 
înalt de calitate reprezintă și ea o 
componentă de primă însemnătate a 
noțiunii de cadență.

★

Pină anul trecut, pe platforma de 
Ia Colibași coexistau ca unități in
dependente uzina de piese auto și cea 
ide. autoturisme. în urma fuzionării, 
prima, deși mai vîrttnlcă, a adoptat 
numele mezinei sale, ca fiind și mai 
exact și mai reprezentativ. De altfel, 
nu numai vecinătatea teritorială ci și 
înrudirea profilurilor lor de produc
ție, conduceau logic la această unifi
care. A rezultat astfel o întreprindere 
puternica și complexă.

Fiecare reper, pînă a «e încorpora 
in produsul final — autoturismul — 
are de străbătut un drum lung și 
contorsionat dintr-o secție în alta, 
prin labirintul mașinilor prelucră
toare și al aparatelor ultrasensibile, 
dar rqai presus de toate, prin gîndi- 
rea și mîinile oamenilor.

Cum se petrec lucrurile în practică 
se poate vedea. între altele, din 
exemplul secției 653, specializată în 
producția de serie a cutiilor de vitez» 
pentru mașinile autoutilitare „Esta- 
lette". tn razul dat, partea franceză 
este nu numai furnizoarea licenței 
dar și cumpărătoarea exclusivă a' 
produselor realizate pe baza ei. Secția 
amintită a intrat în funcțiune în oc
tombrie 1968 avînd ca plan de produc
ție, pină Ia finele lui 1969. cifra de 
‘20 000 de piese. Printr-un demaraj 
sigur și o depășire rapidă a dificul
tăților . inerente oricărui debut, pla
nul inițial (și deci și livrarea între
gului lot comandat) a fost realizat 
pînă în august, iar în lunile următoa
re a putut fi onorată încă o coman
dă suplimentară de 10 000 bucăți. In 
1970 s-au creat condiții pentru reali
zarea unei producții duble.

— La noi, ca de altfel în întreaga 
uzină, s-a înrădăcinat adînc convin
gerea că în realizarea sarcinilor d* 
plan, factorul decisiv îl constituie ca
litatea — spune adjunctul secției, in
ginerul Vasile Costescu. Iar calitatea 
se „fabrică" o dată cu producția, nu 
este ceva care s-ar adăuga, să zicem, 
ulterior. Plecînd de la ideea aceasta, 
că fiecare Operație sau fază de lucru 
realizează și o parte a calității finale 
a produsului, am căutat să creăm 
un sistem eficient de control și auto
control. Luat jn ansamblul său, acest 
sistem de control riguros se defi
nește prin urmare și ca un excelent 
mijloc de ridicare continuă a nive
lului general d* calificare și specia
lizare. ,
’ Se poate naște însă întrebarea : dar 
ce legătură au toate acestea cu pro
cesul de asimilare 7 Iată și legătura : 
secția 653 nu este numai un presti
gios, exportator de manoperă tehnică 
românească ci și o adevărată școală 
de cadre profesionale pentru noua 
secție de cutii de viteze destinate 
autoturismului „Dacia 1300". Terenul 
pe care va fi construită a și fost de
frișat. Pădurea s-a mai retras cu un 
nas. Nu peste mult timp se va ridica 
hala, vor fi instalate mașinile. Va fi 
rindul celor care azi învață muncind 
Și muncesc învățînd, să-i învețe pe 
alții cum calitatea Se fabrică odată 
cu producția.

*
...Da. cadența o imprimă oamenii 

umăr la umăr și gînd la gind.
— Cu ce începe intrarea fiecăruia 

în cadența generală 7 l-am întrebat 
pe tovarășul Ion Istrate, unul dintre 
maiștrii de aici, de la montaj-agre- 
gate.

— La noi începe cu un cUvînt de 
bun venit, ne-a răspuns el surtzînd. 
S-ar părea că astă n-ar* prea mare 
importanță, "n realitate însă contea
ză foarte mult...

...Buimăcit de vuietul uzinal cu care 
nu este deprins tînărul candidat la 
titlul de constructor de autoturisme 
apare cu foaia de angajare. Primele 
lui certitudini vor fi această mînă 
voinică și această privire încuraja
toare în care poți să ai încredere. Ur
mează. de obicei, o scurtă ședință in 
care maistru! îl prezintă colectivului < 
pe nou! venit recomandîndu-le tutu
ror să-l sprijine ca de la bun început 
să se simtă bine în mijlocul lor. Se 
vor succeda apoi micile și marile 
revelații ale devenirii, absorblția cu
noștințelor și deprinderilor, șlefuiala 
migăloasă și răbdătoare a conștiinței. 
Multe, cu timpul, se vor estompa sau 
îi vor zbura din memorie. Niciodată 
insă nu v» pute^ să uite momentul 
acestei mici sărbători cu care și-a în
ceput destinul muncitoresc.

că lipsesc din magazine!».- 
de specialitate. La Rîm- 
nicu Vîlcea sau în stațiu
nile de pe Valea Oltului, 
vizitate cu puțin timn în 
urmă, produsele specifice 
zonei, cum af fi ceramica 
sau 
tului 
în 
tr-o zonă 
mica se impune prin cro
matică și stil specific, ar 
fi fost de așteptat ca a- 
semenea produse să poală 
fi achiziționate din orice 
magazin de specialitate. 
Dar, cu excepția unor 
vase de ceramică neagră, 
celelalte obiecte — splen
dida ceramică smălțuită 
în verde sau cea în alb- 
lăp'os de Albești, ploștil» 
de lut sau de lemn, vase 
de lemn sau fier forjat. 
articole de port popular 
— lipsesc cu desâvîrșire 
din magazinele de specia
litate.

Nu este pentru prima 
oară cînd lucrări de re
cunoscută valoare artisti
că. purtînd amprenta spe
cifică a stilului creatori
lor locali ajung greu in 
magazinele’ de specialita
te. in timp ce alte lucrări 
produse in serie, aflat» 
in orice magazin' din țară. 
Încarcă Și aici, uneori inu
til. rafturile. Fără îndo
ială avem de-a face cu o 
Inadvertență comercială, 

ales că numeroase 
atestă cererea spo- 
unor asemenea pro- 
Instituțiile cultura- 

i județ ar putea.

elemente ale por- 
popular. lipsesc 

cvasitotalitate. tn- 
în care cera-

E VASILESCl.

In 
ea

de mult hotarele țârii. 
Olari-Hurezu, Slătioa- 
Vlădești, Sâlătruc sau . 

alte așezări, arta meș- 
ceramlști atrage

Doar inadvertențe...
comerciale ?

Ținuturile vllcene con
servă și cultivă vechea 
ocupație a olăritului. Fai
ma artizanilor săi a depă
șit 
La 
ta, 
în 
terilor 
mulți iubitor! ai frumo
sului, dornici să cunoască 
și să admire munca celoi 
ce modelează și Innobi 
tează lutul. Arta eeramis 
tilor vilceni bncurt

numeroase prezentări 
expoziții permanente, 
:eie de la Muzeul jude
țean Vîlcea. de la Casa de 
cultură din Horezu sau 
de la culels din Măldă- 
•ești. ta și în numeroa
sele expoziții sezoniere 
sau itinerante deschise in 
liverse localități

Ma> greu este Insă de 
.iroeurat asemenea oblec- 

nu pentru că ele nu 
u fi destinate vînzării 
.. ifmnlu' mo*'?

mai ; 
fapte 
cită a 
iu8e. 
le din 
credem, ca prin mijloace 
variate să impună desfa
cerea acestor lucrări, li- 
mitînd șl astfel prolifera- 
■ea in circuitul comercial 
a produselor de serie și. 
totodată, satlsfâcînd gus
turile și solicitările îub' 
*w!Iof de artă.

pent.ru
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PRIMIRE
LA C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit simbătă de
legația de activiști ai P.C.U.S., con
dusă de I. I. Jemerov, prim-adjunct 
al șefului Secției construcții a C.C. 
al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., facle o vizită în schimb de 
experiență in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Ion St. Ion, vicepreșe
dinte al Consiliului Economic, și Ni- 
colae Ionescu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent I. S. Ilin, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

ÎN ȚARA NOASTRĂ FUNCȚIONEAZĂ

Institutul internațional de tehnologie 
și economie apicolă

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
fost autorizată funcționarea în țara 
noastră a Institutului internațional de 
tehnologie și economie apicolă — 
instituție economică anexă a Federa
ției Internaționale a Asociațiilor de 
Apicultură — Apimondia.

Institutul își va desfășura activita
tea cu respectarea legislației în vi
goare în Republica Socialistă Româ
nia, a principiilor generale ale drep
tului internațional și practicii inter
naționale acceptată de statul român.

Conform regulamentului de orga
nizare și funcționare, Institutul in
ternațional de tehnologie și economie 
apicolă se preocupă de organizarea, 
coordonarea și executarea unor acti
vități economice și de asistență teh
nică pe plan mondial în legătură cu 
dezvoltarea și rentabilizarea apicul
turii ; organizarea de expoziții inter
naționale, popularizarea produselor, 
acilitarea stabilirii de legături eco

nomice între asociațiile membre ale 
Apimondiei, instituțiile lor de specia
litate, precum și firmele comerciale

în vederea valorificării de utilaje, 
materiale și produse ; acordarea de 
asistență tehnică pentru introducerea 
în producție a rezultatelor cercetări
lor științifice efectuate în instituțiile 
specializate din țările membre ale 
Apimondiei, extinderea tehnologiilor 
eficiente, precum și editarea și exe
cutarea unor lucrări poligrafice de 
specialitate în tipografia proprie a 
Editurii Apimondiei.

Consiliul Executiv al Apimondiei a 
aprobat Comitetul de direcție al in
stitutului în următoarea componență : 
prof. dr. ing. V. Harnaj — România
— director general, dr. S. Cannamela
— Italia, dr. W. Kaeser — R.F. a 
Germaniei, prof. F. Townsend — 
Canada și R. Zivanovic — R..S.F. 
Iugoslavia — membri ai Comitetului 
de direcție cu sarcini de coordonare 
a celor patru sectoare de activitate 
ale institutului — organizatoric, pro
pagandă, tehnologie și economie api
colă.

Sediul institutului se află în Bucu
rești. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 august. în țară : vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil. Tnnourări mai accentuat»

se vor semnala în vestul țării și 
zona de munte, unde la sfîrșitul in
tervalului se vor semnala ploi izo
late. Vînt slab pînă la potrivit 
Temperatura va continua să crească, 
mai ales în jumătatea de nord-esț 
Minimele vor fi cuprinse între 12 și 
20 de grade, iar maximele între 23 
și 33 de grade. In București : vreme 
frumoasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult, senin. Temperatura va conti
nua să crească.

încheierea lucrărilor Consfătuirii 
inginerilor șefi din cooperativele 

agricole de producție
Sîmbătă la amiază, în sala mare a 

Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a încheiat Consfătuirea de 
lucru a primei serii de ingineri-șefi 
din cooperativele agricole de pro
ducție, acțiune înscrisă în programul 
de perfecționare a cadrelor din a- 
gricultură, elaborat de Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii.

In cele cinci zile cit au durat lu
crările confătuirii au avut loc ex
puneri și dezbateri privind tehnolo
giile moderne în cultura plantelor de 
cîmp, în hortiviticultură, în crește
rea animalelor și a păsărilor, orga
nizarea producției și a muncii în 
unitățile agricole cooperatiste, în ex
ploatarea terenurilor amenajate pen
tru' irigații, organizarea activității 
sectorului mecanic și mecanizarea 
lucrărilor în • agricultură. Expunerile 
au fost completate cu filme și dia
pozitive cu ultimele realizări în teh
nica și producția agricolă în _țara 
noastră și peste hotare, îmbogățind 
experiența specialiștilor în vederea 
aplicării în producție a celor mal 
potrivite tehnologii în condițiile spe
cifice fiecărei unități agricole.

O zi din programul consfătuirii a 
fost consacrată dezbaterii tehnologiei

culturii griului pe zone naturale de 
producție, la care au participat și 
specialiști din întreprinderile agri
cole de stat, întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii, centrele de 
Încercare a soiurilor, direcțiile agri
cole județene, de la Academia de 
științe agricole și silvice, institute de 
cercetări, stațiuni experimentale și 
din învățămintul agricol. Ministrul 
agriculturii și silviculturii, Angelo 
Miculescu, a prezentat rezultatele 
obținute în cultura griului în acest 
an și măsurile ce se recomandă pen
tru anul următor. Pe baza acestui re
ferat și a rezultatelor din stațiunile 
experimentale, au urmat apoi largi 
dezbateri pe grupe asupra elemente
lor de tehnologie Și organizare a pro
ducției și a muncii care vor fi apli
cate in toamnă pentru a se asigura 
in anul viitor recolte mari de grîu 
în toate zonele și unitățile agricole 
de stat și cooperatiste.

In încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat Cuvîntul tovarășul Vii-gil Tro- 
fin, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, între 3. și 15 
august ne-a vizitat țara o delega
ție a Consiliului Păcii din Cipru, 
formată din Panicos Peonides, secre
tar al Consiliului Păcii, ziarist, și 
Yianniakis Potamitis, membru al 
Secretariatului Consiliului, director 
al Serviciului apelor din Limassol.

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
întrevederi la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, C.C. al U.T.C.,

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Uniunea 
Scriitorilor, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii și Asocia
ția internațională de studii sud-est 
europene.

De asemenea, ei au vizitat insti
tuții social-culturale și obiective tu
ristice din Capitală și din țară,

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

JOCURILE BALCANICE
DE ATLETISM

Atleții noștri au început ziua a 
treia a balcaniadei cu o foarte bună 
situație în clasamentele pe echipe. 
Ei conduceau destul de net în am
bele clasamente, îndreptățind antici
pațiile (și dorințele noastre, ale tu
turor) de a obține finalmente pri
mul loc. In disputa dintre formațiile 
masculine, România totaliza 53 de 
puncte, cu 15 mai mult decît a doua 
clasată (Bulgaria), cu 16 mai mult 
decît a treia (Iugoslavia). După două 
zile, un punctaj bun (32) avea și 
echipa Greciei, nescontat de bine 
plasată în probele de vineri, cînd, 
după cum se știe, a acumulat ma
ximum de puncte la aruncarea cio
canului, 400 m garduri și săritura în 
înălțime. La primele două probe a- 
mintite aci, atleții greci au înregis
trat rezultate remarcabile, atît Ba- 
baniotls (cu 68,94 m) cît și Tzortzis 
(cu 50,7 sec.), stabilind noi și valo
roase recorduri balcanice și ale 
Greciei. Aceleași țări și în aceeași 
ordine se aflau și în fruntea clasa
mentului echipelor feminine : Ro
mânia cu 38 puncte, Bulgaria și Iu
goslavia cu 28 și. respectiv, 18 
puncte.

în ordinea disputării probelor de 
ieri, cei dinții care au adăugat 
puncte mai serioase la „zestrea" i- 
nițială au fost atleții iugoslavi. în cea 
dinții finală a după-amiezii (1 500 m), 
ei au ocupat locul I (prin Slavko Ko- 
privica, cu 3’49”8/10) și locul III (Va- 
flan Georgevici). între ei s-a situat 
bulgarul Atanas Atanasov. Cursa 
pe aceeași distanță a fetelor a avut 
o cîștigătoare neașteptată, dar bine 
cunoscută publicului : iugoslava Vera 
Nikolici. campioană In ziua prece
dentă la 800 — probă al cărei record 
mondial îl deține. înscrisă în ultimul 
moment și la startul de ieri, ea a în

vins din nou, cucerind a doua me
dalie balcanică de aur. Un bun rezul
tat — ca plasament în cursă, dar și 
ca valoare cifrică — pentru junioara 
noastră Natalia Andrei, distinsă cu 
medalie de argint

Succes net românesc la săritura în 
lungime bărbați. Pină la ultima sări
tură, conducea Mihai Zaharia într-un 
duel foarte strîns cu iugoslavul Mi
lan Spasoevici. După ultima încer
care pe primul plan apare celălalt 
reprezentant al țării noastre, Vasile 
Sărucan. Cu o săritură de 7,69 m, el 
devine campion balcanic. Zaharia, 
deși își îmbunătățește și el perfor
manțele anterioare, rămine pe locul 
secund (7,61 m). Spasoevici, cu 7,57 m. 
termină al treilea. Un nou titlu bal
canic pentru România la aruncarea 
suliței bărbați ; studentul bucureș- 
tean Dezideriu Silaghi primește me
dalia de aur, după o pasionantă dis
pută cu bulgarii Milenski și Milev, 
clasați pe locurile următoare.

La aruncarea greutății, bulgara T- 
vanka Hristova a confirmat prono
sticurile (ocupînd primul loc, cu 
17183). Celelalte două medalii au re
venit româncelor Ana Sălăjan 
(15,48 m) și Lia Manoliu (14,29 m). E- 
vident, pentru atletele noastre a con
tat acumularea punctelor necesare în 
clasamentul final pe echipe ; rezul
tatele tehnice în sine sînt destul de 
slabe... O sportivă bulgară termi
nă pe locul întîi și în proba de penta
tlon : Anglielova (4 920 puncte, nou 
record balcanic). Elena Vintilă, cu 
4 723 p„ se clasează a doua.

Astăzi, ziua de închidere a J. B., 
întrecerile încep la ora 16, cu sări
tura cu prăjina. Prima finală însă, 
la ora 17,30 (200 m plat bărbați), oră 
la care se vor afla la locul lor de 
concurs aruncătorii de disc și sări
toarele de înălțime. în continuare 
alte nouă finale, dintre care men
ționăm curea feminină de 100 m

FAPTUL
DIVERS

să
lor

70 OOO 
de sanse•

Numeroși vînători țintesc 
se întoarcă, din expedițiile
cinegetice de la sfîrșit de săp- 
tămînă, cu tolba plină. Din mo
tive lesne de înțeles, o atracție 
deosebită prezintă pentru ei fa
zanii. Fondurile de vînătoare 
administrate de A.G.V.P.S. sînt 
bogate în oferte, dar cu toate a- 
cestea nu-s deloc puțini nici 
cei ce, cîteodată, se văd la strîm- 
toare și nu știu cum „să-și sal
veze onoarea". De cîteva zile 
însă li s-a acordat un număr 
sporit de șanse. în păduri 
fost lansați nu mai puțin 
50 000 de fazani. După ei, 
la sfîrșitul anului, își vor 
lua zborul din crescătorii 
20 000. Cifrele sînt, intr-adevăr, 
impresionante. Dar să nu se 
uite că nici fazanii — cit or fi ei 
de... fazani — nu se oferă ca 
tavă !
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LA TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL 
H/1970 fl LIBRETELOR DE ECONOMII C’J DOBINDĂ 

ȘI CÎȘTIGURI AU FOST ACORDATE

1'
T

butelii $ a

Datorită multiplelor și im
portantelor avantaje acordate 
depunătorilor pe libretele de 
economii cu dobindă și cîști- 
guri, acest instrument de eco
nomisire se bucură de o largă 
solicitare.

Este convingător faptul că 
la tragerea la sorți pentru 
trim. 11/1970 Casa de Econo-

mii și Consemnațiuni a acor
dat 2 980 cîștiguri, constînd 
din garnituri de mobilă, tele
vizoare, frigidere, aragazuri 
cu butelii, magnetofoane, apa
rate de radio și alte obiecte a 
căror valoare totală se ridică 
Ia aproape 3,5 milioane lei.

în plus, depunătorii pe acest 
libret beneficiază de dobînzi 
anuale.

LA IAȘI

S-a inaugurat 
un nou 

așezămint 
spitalicesc

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
M. Corcaci). — Simbătă 15 august 
s-a dat în folosință la Iași un nou 
spital clinic de copii, cu o capaci
tate de 655 de paturi, unul din cele 
mai mari și mai moderne lăcașuri 
medicale de acest gen din țară. Sînt 
adăpostite aici două clinici de pe
diatrie, o clinică de chirurgie infan
tilă și ortopedie, cabinete de neuro
logie și psihiatrie, balneofiziotera- 
pie, O.R.L., oftalmologie, explorări 
funcționale etc.

La festivitatea inaugurală a luat 
parte tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean.

A luat parte, de asemenea, dr. 
Alexandru Calomfirescu, adjunct al 
ministrului sănătății.

Cu prilejul inaugurării, cadrele 
medicale ale spitalului au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in care își 
exprimă dragostea și recunoștința 
față de conducerea de partid și de 
stat pentru grija acordată creării 
condițiilor optime activității puse in 
slujba sănătății oamenilor muncii.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Vara copiilor • Să în
vățăm înotul (lecția a V-a) — 
prezintă prof. Mircea Olaru • 
Cursul de culturism • Sfaturi 
pentru excursioniști — prezintă 
prof. Mircea Stănculescu • Noile 
aventuri ale lui Huckleberry Finn 
(VI). 10,00 Viața sațului. Din cu
prins : • Calendarul lucrărilor a- 
gricole • Consfătuirea grîului • 
Satul românesc contemporan — 
dimensiuni culturale • „Dacă iu
bești pămîntul pe care te-ai năs
cut" — în prim-plan Floarea Bar
bu, președinta C.A.P. Cernetu, 
jud. Teleorman • Obiceiuri de 
nuntă în Valea Dîmbovicioarei • 
Poșta emisiunii —» prezintă Mihai 
Mereuță • Muzică populară ro
mânească. 11,15 Recital Pia 
Colombo șl Dan Spătaru (în 
reluare. la cererea telespec
tatorilor). 12,00 De strajă patriei > 
Spre cotele iscusinței — cercetașii
• Clipe de neuitat : intervlurl-e- 
vocări din războiul antihitlerist 9 
Gata de paradă 9 Dialog pe por
tativ : cîntă Ansamblul Forțelor 
Armate. Prezintă col. Uba Traian. 
12,30 Emisiune în limba maghia
ră. In cuprins : 9 însemnări săp- 
tămînale de Galfalvi Zszolt 9 Ac
tualități filmate din agricultură
• Transmisie directă a Festivalu
lui de muzică ușoară din Odor- 
heiul Secuiesc 9 Film pentru co
pii : „Cojocelul fermecat" — par
tea a II-a (reluare). 14,00 închide
rea emisiunii de dimineață. 17,00 
Deschiderea emisiunii de după-a- 
miază. Microavanpremiera. 17,05 
„La stejar la rădăcină" — muzică 
populară românească. Soliști : Va
sile Grigore, Aurelia Fătu-Răduțu, 
Ilie Udilă, Maria Ciobanu, Ion 
Dolănescu. 17,30 Jocurile balcani-

atletism (Intervlzlune) 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii. Crainici co
mentatori : Cristian Țopescu și 
Nicolae Mărășescu. 19,40 Telejur
nalul de seară. 20,10 Reportaj 
TV : »,Moisei — un sat erou". E- 
misiune de Valentin Munteanu. 
20 25 Film artistic : „Omul în alb“. 
tn rolul principal Alec Guinness. 
21,50 „Omagiu patriei." — versuri 
din creația poeților noștri contem
porani. 22,05 Selecțiuni de la Fes
tivalul de muzică ușoară — Split 
1970. 22,55 Telejurnalul de noapte 
• Telesport. 23,20 închiderea emi
siunii programului I.

garduri, proba de triplusalt, cea de 
5 000 m și, ca de obicei, epilog la com
petițiile atletice, alergările de șta
fetă. •

I. DUMITRIU

P.S. — La ora închiderii primei edi
ții, concursul nu luase sfîrșit.

PROGRAMUL II

20,10 Teatru TV : „Seara, tîrziu, 
tn tipografie" de Al. M^irodan. 
20,40 Arte frumoase. Omul con
temporan în a^’ta plastică româ
nească. 21,00 Din tezaurul muzicii 
românești de balet : „Nunta în 
Carpati" 'de Paul Constantinescu 
— dirijor Ionel Perlea ; „La pia
ță" de Mihail Jora — dirijor Mir
cea Basarab. 21 50 Desene anima
te. 22,05 Reluarea serialului de 
sîmbătă seara. 22,55 închiderea e- 
misiunii programului II.

t tr
• Teatrul Național „I.L. Caragi- 
ale“ (la Teatrul de vară Herăs
trău) : Moartea ultimului golan
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : TigrișoruJ Pe
tre — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Actul de căsătorie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical 
Tănase" (grădina Boema) : 
natul Lunii — 20.
• A. R. I. A. (la Teatrul de 
„Herăstrău") : Sosesc diseară 
20.

„c. So*
vară

Astăzi competiția 

internațională de marș

Premiul 
ziarului 
„Munca"

Atleți din 5 țări (Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România) par
ticipă în această dimineață — de la 
ora 8 — la startul ediției jubiliare 
(a X-a) a competiției tradiționale 
de marș dotată cu Premiul ziarului 
„Munca". Traseul măsoară 30 km și 
va fi parcurs în trei schimburi, fie
cărui mărșăluitor revenindu-i o zonă 
de 10 km. întrecerea începe și se 
termină in Piața Scînteii, schimba
rea ștafetelor produeîndu-se la in
tersecția Șoselei Cotroceni cu str. 
dr. Marinescu (în jurul orei 10) și 
in Piața Vitan (ora 11).

Organizatorii ne-au comunicat că 
pe lista participanților în cursa re
zervată seniorilor se află proaspătul 
campion balcanic la 20 km marș, 
compatriotul nostru Leonida Caraio- 
sifoglu, și alți fruntași ai acestei 
probe balcanice, între care bulgarii 
Stoikov și Tukev, iugoslavii Male și 
Covici, grecii Theodoras și Mavri- 
kios, _ turcul Ayhan etc.

...si se tot 
reprofilau 
brutarii

Cîteva zile în șir, la Bușteni 
și la Poiana Țapului centrele de 
pîlne stăteau ore întregi cu raf
turile goale. In urma unei dis
poziții date de Direcția comerci
ală județeană Prahova, Fabrica 
de pîine din Bușteni a început 
pregătirile de reprofilare în ve
derea producerii unei game mai 
bogate de specialități, inițiativă 
lăudabilă, dar reprofilarea s-a 
făcut cu încetinitorul. Așa că 
pîinea care era deja coaptă se 
răscocea în fabrică. în plus, se 
mai dereglase și transportul. în 
acest timp, Maria Moțoi, direc
toarea întreprinderii de panifi
cație Cîmpina, conducerea O.C.L. 
Alimentara și primarul orașului 
preferau cu comoditate... aștep
tarea ! Sesizat de cetățeni, con
siliul popular județean a găsit 
insă soluția la care ar fi trebuit 
să se ajungă înainte de sesizări : 
incepind de astăzi — potrivit 
promisiunilor — brutăria din lo
calitate va fabrica în plus 7 tone 
de pîine pe zi, iar programul 
centrelor de desfacere a fost 
prelungit cu încă trei ore. Aștep
tăm acum confirmarea celor 
promise, dar și „soluțiile" cuve
nite pentru cei ce au așteptat să 
le pice pîinea... coaptă de-a gata!

Cum 
circulați ?

In luna iulie numărul acciden
telor 
489. 
morți 
geri, 39 șoferi, i
conducători hipo) și 444 răniți. 
Cauzele care au generat acci
dentele sint numeroase : viteză 
excesivă (68), depășiri neregu
lamentare (58), neatenție in 
timpul conducerii (43), somn la 
volan (3), consum de alcool (27), 
neacordarea priorității (34) ș.a. 
E adevărat, față de aceeași lună 
a anului trecut, in condițiile u- 
nui trafic rutier mult sporit, nu
mărul accidentelor este mai 
mic cu 49. iar al victimelor cu 
34. Trebuie să recunoaștem insă 
că scăderea se află mult prea 
departe de ceea ce este de do
rit. Concluzia : singura cale spre 
cifra zero rămine în continuare 
respectarea strictă a discipli
nei rutiere, a normelor de cir
culație pe drumurile publice.

de circulație a fost de
Consecințele lor : 197

(82 pietoni, 51 pasa- 
' 21 cicliști, 4

(Urmare din pag. I) etc. — și consumul populației, nivelul 
de trai al acesteia derivă din faptul 
că prin creșterea producției de mij
loace de producție se asigură utilarea 
și dezvoltarea rapidă a tuturor ramu
rilor economice de care depinde sa
tisfacerea nevoilor de consuni, in con
tinuă creștere și diversificare, ale 
populației. în anii socialismului, pro
ducția industriei bunurilor de con
sum a crescut necontenit, ea fiind 
în 1969 de 8,6 ori mai mare decît in 
1938 și inregistrînd în anii 1951—1969 
un ritm mediu anual de creștere de 
10,5 la sută. în timp ce în 1950 țara 
noastră producea pe locuitor 11.8 mp 
țesături, 0,6 perechi de încălțăminte

Viața demnă și prosperă 
pentru toți cetățenii patriei

și 5,3 kg zahăr. în 1969 nivelul atins 
la aceste produse era de 28 mp, 3,1 
perechi și, respectiv, 21.3 kg pe locui
tor.

Și mai spectaculoase sînt creșterile, 
pe măsura măririi producției și a ve
niturilor personale ale populației, la 
produsele tehnice de uz îndelungat, 
„purtători materiali" ai civilizației 
moderne. Frigiderul, aparatele de 
i*adio și televizoarele, mașinile elec
trice de spălat etc. sînt astăzi tot mai 
larg răspindite nu numai la orașe, ci 
și la sate. Cei care au fost ținuți 
pînă nu de mult departe de sursele 
de informații și de cultură benefi
ciază în anii socialismului, într-o 
măsură crescîndă, de binefacerile ci
vilizației. Am putea să dăm cifre cu 
privire la creșterea numărului abo
namentelor la radio și televiziune, a 
numărului cinematografelor și cara
vanelor cinematografice. A crescut 
considerabil volumul vînzărilor de 
mărfuri nealimentare în mediul să
tesc, un loc important ocupîndu-1 
între acestea articolele electrotehnice 
și mobila.

Procesul de industrializare socia
listă nu se limitează Ia făurirea unei 
industrii moderne, la construirea de 
fabrici și uzine. O dală cu dezvoltarea 

și modernizarea orașelor existente, pe 
harta României au apărut noi orașe 
și centre urbane ; Victoria, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Motru sint nu
mai cîteva dintre creațiile orînduirii 
socialiste. S-au făcut investiții masive 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale populației ; au fost date in 
folosință din fondurile de stat și ale 
organizațiilor cooperatiste peste 
627 000 apartamente în anii 1951—1969. 
Sînt chemate la viață zone și regiuni 
întregi ; locuri în care altădată „nu 
se întimpla nimic" au trecut azi pe 
primul plan al dezvoltării social-e- 
conomice.

Totodată, se lărgesc activitățile de 

tip industrial în agricultură, ceea ce 
duce la însăși schimbarea caracteru
lui muncii agricole și, o dată cu creș
terea producției, la sporirea nivelului 
general a! veniturilor populației. 
Dezvoltarea producției de energie e- 
lectrică, construirea sistemului ener
getic național au permis „racordarea" 
tot mai largă a satelor la una din 
cele mai mari cuceriri ale civilizației 
moderne — energia electrică.

Cine călătorește azi prin satele ro
mânești receptează ca semnificative 
pentru transformările înnoitoare pro
duse- aci cele 1 267 000 de locuințe 
noi construite în anii 1951—1969. din
tre care circa 75 la sută au 2—3 
camere. Iată elemente ilustrind „oră- 
șenîzarea" satelor, proces ce se va 
accentua în anii următori, pe măsu
ra- aplicării măsurilor vizînd siste
matizarea teritoriului și a localități
lor rurale. O dată cu determinarea 
profilului social-economic al localită
ților va fi asigurată și o largă rețea 
de instituții social-culturale, ceea ce 
va accelera procesul de apropiere 
treptată a vieții satului de cea a ora
șelor — una din condițiile principa
le ale construirii societății comu
niste.

tn toate acaste realizări tși găsesc 
concretizare roadele eforturilor per
severente ale partidului și statului 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului, pe, măsura creșterii torte
lor productive ale țării.

în corelație nemijlocită cu sporirea 
venitului național și a potențialului 
economic cresc veniturile reale ale 
populației, tn perioada 1950—1969, sa
lariul real a sporit de 2,5 ori. Ca ur
mare a aplicării în toate ramurile și 
sectoarele a hotărîrii Comitetului 
Central al P.C.R. și a guvernului 
privind majorarea salariilor și intro
ducerea experimentală a noului sis
tem de salarizare, oamenii muncii 

beneficiază in acest an de venituri 
suplimentare de peste 12 miliarde lei. 
Cresc veniturile bănești ale țărănimii, 
care in 1969 cran cu peste 17°/o mai 
mari decît in 1962 ; în perioada urmă
toare, aceste creșteri vor fi și mai 
sensibile ca urmare a îmbunătățirii 
prețurilor de contractare la carne și 
alte produse animaliere. A fost in
trodus sistemul pensiilor la bătrineța 
și pentru țăranii cooperatori.

în programul făuririi societății so
cialiste* 1 multilateral dezvoltate, pro
blemele ridicării nivelului de trai al 
populației ocupă un loc primordial. 
Directivele Congresului al X-Iea al 
partidului prevăd o creștere cu 
30—35% a fondului de salarii, cu 
16—20% a salariului real și cu 
15—20% a veniturilor reale ale țără
nimii provenite din producția agrico
lă. Se va urmări nu numai lărgirea 
desfacerii de mărfuri către populație, 
ci și creșterea mai rapidă a servicii
lor către populație.

rea unui trai demn și îmbelșugat 
pentru toți cetățenii patriei noastre, 
posibilitatea de a-și pune în valoare 
toate aptitudinile lor".

Rezultatele obținute în înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare pu
ternică a forțelor de producție prin 
industrializarea socialistă a țării au 
făcut posibil ca România să intre in 
rindul țărilor cu economia cea mai 
dinamică din lume, capabilă să o 
propulseze pe traiectoriile progresu
lui tehnico-știintific contemporan. 
Ritmurile de creștere economică sînt 
o dovadă elocventă în acest sens. 
Producția industrială era în 1969 de 
15 ori mai mare față de 1938 ; 
in anii 1951—1969 ea a înregis
trat un ritm mediu anual de 13 la 
sută, ceea ce reprezintă o devansare 
de 1,85 ori față de ritmul mediu pe 
plan mondial. Este un fapt de necon
testat că dacă industria noastră s-ar 
fi dezvoltat în ritmurile antebelice, 
ar fi fost necesar un interval de 3—4 
ori mai mare pentru a obține creș
terea producției industriale realizate 
în anii dezvoltării ei planificate, ceea 
ce înseamnă că nivelul de astăzi ar 
fl fost atins, abia către anul 2 000. Da
torită acestor ritmuri, producția in
dustrială a României se dublează în
aproximativ cinci ani, în timp ce a- 
ceeași creștere s-a obținut în Franța, 
Italia și Austria în 20 de ani, iar în 
S.U.A. in 15 ani.

Datorită acestor ritmuri rapide de 
dezvoltare, decalajul de Ia care am 
pornit față de țările cu economie a- 
vansată se reduce cu fiecare an. 
Astfel, în timp ce în 1950 producția 
de energie electrică pe locuitor a 
României reprezenta 16,4 la sută din 
nivelul celor șase țări care fac parte 
din Piața comună, în 1968 producția 
noastră atinsese peste 53 la sută din 
nivelul respectiv. Dacă in 1950 pro
duceam de circa 7 ort mai puțină e- 
nergie electrică pe locuitor decît 
Franța și R.F.G. și mai puțin de 11 
ori decît Anglia, iar la oțel decalajul 
era de 6—17 ori mai mare, astăzi di
ferența intre producția pe locuitor a 
țării noastre și cea obținută în țările 
capitaliste dezvoltate s-a redus la 
mai puțin de 1.5—5 ori, iar în viitor 
se va micșora și mai mult.

Relația determinantă între aseme
nea indicatori esențiali ai dezvoltării 
unei economii moderne — ca nivelul 
producției de otel, cărbune, energie 
electrică, produse chimica, ciment

Nivelul de trai crește insă nu nu
mai pe seama veniturilor directe, ci 
și a fondurilor sociale de consum, a 
cheltuielilor făcute de la bugetul sta
tului pentru dezvoltarea științei, cul
turii, invățămintului, pentru ocroti

rea sănătății. Calculate pe locuitor, 
cheltuielile din bugetul de stat, pen
tru acțiuni social-culturale au crescut 
de la circa 210 lei în 1950 la 1 678 lei 
in 1969. Vremurile de tristă amintire, 
cind analfabetismul era larg răspîn- 
dit, cind România se situa printre ță
rile ' cu mortalitatea și morbiditatea 
cele mai ridicate in Europa, au rămas 
de mult în urmă. Statul cheltuiește 
imense fonduri pentru asigurarea u- 
nui inalt nivel de instruire a între
gii populații a țării, care parcurge 
în prezent cel puțin învăță- 
mîntul de 10 ani ; fiecare al cin
cilea cetățean al tării este elev 
sau student. Prin eforturile ma
teriale ale statului s-a pregătit un 
număr mare de medici și s-au con
struit noi spitale și policlinici. Dacă 
în 1938 reveneau 1 895 locuitori Ia un 
medic și numai 2,2 paturi de asisten
ță medicală la 1.090 de locuitori, în 
anul 1969 indicatorii respectivi erau 
de 679 locuitori și 8,2 paturi de asis
tență medicală.

Grija partidului și statului pentru 
condițiile de trai ale populației și-a 
găsit o ilustrare grăitoare în ajuto
rul masiv acordat prin asigurarea 
hranei, asistenței medicale și cazarea 
familiilor lovite de calamitățile na
turale din primăvara acestui an. Mii 
de familii sinistrate au primit aju
toare bănești, terenuri și materiale 
de construcții pentru refacerea că
minelor. Fără a afecta programul 
construcțiilor de locuințe prevăzut 
inițial pentru 1970, în localitățile si
nistrate se vor construi în acest an 
5 000 de apartamente.

Desigur că cifrele și exemplele ci
tate aici nu epuizează multiplele as
pecte și forme în care se manifestă 
grija partidului pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului pe mă
sura dezvoltării economiei naționale. 
Știm că mai avem mult de făcut 
pentru a ajunge la nivelul țărilor 
avansate din punctul de vedere al 
dezvoltării economice și al nivelului 
de viață. Prea grea a fost moștenirea 
trecutului pentru a putea fi lichidată 
Intr-un termen așa de scurt ! în 
același timp, nu trebuie uitat că 
progresele unor mari puteri în dez
voltarea lor economică au fost obți
nute pe seama aservirii și jefuirii 
a numeroase popoare. Așa cum rele
vă secretarul generai al partidului 
nostru, in opoziție cu practicile ce au 
dominat in lumea capitalistă, orin- 
duirea socialistă proclamă principiul 
potrivit căruia nici un popor nu 
trebuie să trăiască pe seama altuia, 
nici o țară nu trebuie să se dez
volte prin însușirea rodului muncii 
altor popoare. Succesele obținute d» 

fiecare țară pe calea propășirii eco
nomice depind in mod hotăritor de 
munca proprie a poporului din țara 
respectivă, de modul în care reu
șește să valorifice resursele sale ma
teriale și umane.

De aceea, ridicarea în continuare 
a bunăstării poporului nu este de 
conceput fără dezvoltarea accentuată 
a forțelor de producție ale țării, fără 
dezvoltarea intensă a industriei, 
agriculturii, a întregii economii na
ționale, ceea ce presupune, evident, 
mari eforturi de investiții pentru 
crearea de noi obiective economice, 
de noi capacități de producție și mo
dernizarea celor existente, alocarea 
unei părți însemnate din venitul na
țional pentru acumulare, menținerea 
in continuare a unei rate inalte a 
acumulării. Aceasta este condiția 
hotăritoare de care depinde posibili
tatea ținerii pasului cu competiția ce 
se desfășoară pe plan mondial în 
domeniul dezvoltării economice și so
ciale, satisfacerea în condiții tot mai 
bune a nevoilor poporului, într-un 
cuvint împletirea armonioasă a inte
reselor individuale cu cele generale, 
a celor prezente cu cele de perspec
tivă ale societății noastre.

Privind lucrurile în mod static și 
prin prisma intereselor imediate, ni
velul de trai intr-o perioadă dată ar 
crește dacă s-ar aloca o parte mai 
mare din venitul național pentru 
consum. Dar o asemenea abordare 
'„consumatoristă" a corelației dintre 
acumulare și consum nu ar face de
cît să îngusteze baza reproducției 
lărgite, determinînd încetinirea rit
mului de creștere a venitului națio
nal. Or. în ultimă instanță, aceasta 
ar frîna însăși creșterea fondului de 
consum ; dimpotrivă, realizarea unui 
ritm ridicat al creșterii economice se 
reflectă în sporirea venitului națio
nal și, pe această cale bază, a fondu
lui de consum. Așa cum s-a arătat 
la Congresul al X-lea, dacă vom 
menține și în viitor rata acumulării 
in jurul a 30% din venitul national, 
fondul de consum va fi în următo
rul deceniu cu 35—50 miliarde lei 
mai mare decît dacă rata acumulă
rii s-ar reduce la 25% ; totodată, 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale 
va permite lărgirea posibilităților 
materiale de consum, creșterea canti
tății și sporirea gamei produselor.

Rezultatele dobîndite pînă în pre
zent, politica clarvăzătoare, marxist- 
leninistă a partidului și munca plină 
de abnegație, creatoare a poporului 
dau încredere în noi victorii, consti
tuie condițiile de bază ale propășirii 
României socialiste și ale ridicării în 
continuare a nivelului de trai al po
porului român.

| Vițelul 
i nu știa 

contabilitate
! într-o zi, la baza de recepție I a cerealelor din Tîrgoviște- 
Inord. a apărut un vițel. La în

ceput se credea că este de pri
pas. Curind s-a adeverit însă că 
nu este așa. Stăpînul lui, Gheor- I ghe Nica, șef de depozit, l-a I adus de la el de acasă, din co- 

• muna Dumitrești, pentru că nu I putea să-1 crească decit văzîn- 
du-l mereu cu ochii- Și, mai de 
voie — mai de nevoie, baza l-a I adoptat la sinul ei. între timp 
și printre picături, ea l-a făcut 
bou în toată puterea cuvîntului 1 
Modest, Zamfir Dumitrescu, șe- 

Iful bazei,
presia că 
un merit 

I„Boul nu 
spune el.

ne ca organele în drept să vad’ I totuși cu ce se hrănește. Intruci
vițelul nu știa contabilitate, s< 
înfrupta zdravăn de unde ni 
merea, fără să-1 intereseze aii

| cui sînt bucatele !

ar vrea să lase im- 
bazei nu-i revine nici 
în această privință, 
mănîncă grăunțe" — 
In acest caz, rămî-

Pe jeratic
Nu de mult, pe șantierul 

comuna Polovragi al I.C.H. 
tru a izbucnit un incendiu, 
urma unor lucrări de 
— executate nu tocmai in __
cordanță cu normele de previ 
nire a incendiilor — a ars o bl 
racă, abia ridicată, a cărei vi 
loare depășește suma de 700 01 
lei. Cu prilejul anchetei efe 
tuațe au fost stabilite, pină 
cele mai mici amănunte, mi 
șurile urgente impuse de nec 
sitatea preintimpinării și cor 
baterii altor eventuale ince 
dii. Un adevărat mecanism cai 
in maximum o săptămână 
zile, trebuia să funcționeze 
mod ireproșabil. Dar surpriza 
la împlinirea sorocului, org 
nele de control au revenit 
șantier și au găsit întregul rr 
canism mai dereglat ca inaint 
Nici una din măsurile preco 
zate nu fusese pusă in aplica 
Așteptau, pesemne, sancțit 
drastice care ..să-i ardă" a dc 
oară !
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viața internațională

Vietnamul de sud. O unitate de artilerie a forțelor patriotice în marș spre o nouă poziție

Atacuri ale forțelor 
patriotice in partea 

septentrională 
a Vietnamului de sud

SAIGON 15 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore au continuat luptele 
între unitățile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu și forțele americano- 
saigoneze în diferite regiuni ale Viet
namului de sud. După cum informea
ză agențiile de presă, atacurile lan
sate de forțele patriotice sud-vietna- 
meze s-au concentrat în partea sep
tentrională a țării. Lupte violente au 
avut loc în provincia Quang Tri, la 
cițiva kilometri de localitatea Hai 
Lang. De asemenea, o unitate a 
diviziei denumite „Americal11, a- 
flată la Cham Duc, în provincia 
Quang Tin, a fost atacată cu mor- 
tiere de către artileria forțelor pa
triotice. Aceste atacuri s-au soldat 
cu grele pierderi în oameni și ma
teriale de luptă de partea forțelor a- 
mericano-saigoneze. în același timp, 
s-au înregistrat lupte și în Delta flu
viului Mekong. Cea mai importantă 
operațiune militară s-a desfășurat la 
Phong Dinh, la aproximativ 130 km 
sud-vest de Saigon.

în același timp, avioane ale S.U.A. 
de tip B-52 și-au continuat raidurile 
de bombardament asupra provinciei 
Quang Tri, în partea de sud a zonei 
demilitarizate, precum și în apropiere 
de frontiera cu Laosul.

URUGUAY

Cercetările pentru găsirea 
persoanelor răpite continuă

MONTEVIDEO 15 (Agerpres). — 
Speranțele pentru salvarea consulu
lui general brazilian, Aloysio Dias 
Gomide și a funcționarului ameri
can Claude Fly, răpiți de membrii 
unei organizații clandestine din 
Uruguay, au sporit după acceptarea 
de către unul din liderii acestei or
ganizații, Râul Sendic, capturat în 
timpul cercetărilor poliției, de a dis
cuta cu colaboratorii săi aflați în 
detenție posibilitățile de eliberare a 
celor sechestrați. Sendic a fost trans
portat imediat după arestare la în
chisoarea Punta Carretas și i s-a 
permis să intre în legătură cu alți 
deținuți membri ai organizației. Ini
țial el refuzase să discute cu poliția 
modalitățile care să ducă la elibera
rea celor doi ostatici.

între timp, poliția își continuă 
cercetările pentru depistarea locului 
unde sînt ascunși diplomatul brazi
lian și funcționarul american, în ciuda 
faptului că autorii răpirii au aver
tizat că în cazul cînd ostaticii ar fi 
descoperiți, ei vor fi executați. Mi: 
de polițiști și militari efectuează 
percheziții, casă cu casă, la Montevi
deo și în împrejurimi. Pînă în pre
zent, în cursul acestor descinderi la 
domicilii au fost arestate 50 de per
soane. Răpitorii își mențin cererea 
de eliberare a 150 de deținuți în

schimbul punerii în libertate a celor 
sechestrați.

Pe de altă parte, din surse ale po
liției uruguayene, se anunță că ar 
fi fost deconspirată încă o orga
nizație clandestină in urma confis
cării unor documente găsite asupra 
a doi indivizi arestați recent.

Agenda viitoarei sesiuni a Consiliului 
ministerial al U.E.O.

Referindu-se la se
siunea Consiliului mi
nisterial al Uniunii 
Europei Occidentale, 
ale cărei lucrări se 
vor ține la 14 sep
tembrie Ia Roma, coti
dianul francez „LE 
MONDE" precizează că 
pe agenda reuniunii mi
niștrilor de externe ai 
celor șapte țări membre 
(Franța, Republica Fe
derală a Germaniei. Ita

lia, Belgia, Olanda, Lu
xemburg și Marea Bri- 
tanie) figurează adopta
rea unor măsuri suscep
tibile să pună capăt ră
pirilor de diplomați. 
Dezbaterile în acest sens 
se vor face pe baza u- 
nui raport elaborat de 
reprezentanții perma
nent ai „celor șapte". 
De asemenea, miniștrii 
vor aborda probleme re

feritoare la relațiile est- 
vest și alte probleme ale 
situației internaționale. 
Nu este exclusă even
tualitatea ca „cei șase" 
să informeze, cu această 
ocazie, delegația brita
nică asupra modalități
lor viitoarelor consul
tări dintre Piața comună 
și cele patru țări can
didate : Anglia, Irlanda, 
Danemarca și Norvegia.

IN SENATUL AMERICAN

Manifestări 
cu prilejul aniversării 

eliberării României
BUDAPESTA. — Cu prilejul apro

piatei aniversări a Zilei eliberării 
României, ambasadorul român la Bu
dapesta, Dumitru Turcuș, și colonel 
Emilian Birlea, atașat militar și aero. 
au depus vineri o coroană de flori la 
monumentul din Oroszhaza închinat 
ostașilor români căzuți in luptele 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist. Au mai fost depuse co
roane de flori din partea ambasadei 
române la monumentele și cimitirele 
din Miskolc și Nyregyhaza ale osta
șilor români. La solemnitate au par
ticipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

HANOI. — La 14 august, Comite
tul pentru relații culturale cu străi
nătatea al Republicii Democrate Viet
nam a organizat la Hanoi, în cadrul 
manifestărilor consacrate sărbătorii 
naționale a României, o seară cultu
rală românească. Au participat re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea, precum 
și Vasily Cioloboc, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Hanoi, și membri 
ai ambasadei. Scriitorul Nhu Phong

a împărtășit celor prezenți impresii 
dintr-o recentă călătorie în țara 
noastră. De o călduroasă apreciere 
s-a bucurat, în continuare, declama- 
rea poeiriului închinat României de 
scriitoarea Anh Tho. în încheierea 
manifestării, a fost proiectat filmul 
artistic românesc „Dacii".

BERLIN. — La Berlin au fost inau
gurate Zilele filmului românesc, prin 
prezentarea producției „Așa s-a năs
cut legenda". A fost de față și o de
legație de cineaști români. Cu acest 
prilej, Giinter Klein, adjunct al mi
nistrului culturii al R.D.G., a rostit 
o scurtă cuvîntare.

ACCRA. — Sub auspiciile Consi
liului Artelor din Ghana, în locali
tatea Takoradi a fost deschisă expo
ziția fotografică „Prin România de 
azi". La vernisajul expoziției au par
ticipat Kwamena Anasie, membru al 
Consiliului de Stat, profesori, oameni 
de artă și cultură, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri ghaneze. De a- 
semenea, au fost prezenți membri ai 
Ambasadei române de la Accra. Ex
poziția se bucură de un deosebit 
succes.

Congresul internațional de microbiologie 
condamnă folosirea armelor biologice

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — în capitala Mexicului au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al 
10-lea Congres internațional de mi- 
crobiologie. Participanții la congres 
au adoptat în unanimitate o rezolu
ție în care condamnă folosirea mi
croorganismelor, precum și a arme
lor chimice ca mijloace de luptă 
Rezoluția recomandă, în acest sens.

distrugerea în cel mai scurt timp 
posibil a tuturor armelor biologice 
aflate în dotarea diverselor armate. 
S-a hotărît, totodată, ca Asociația 
internațională a microbiologilor să 
fie împărțită în trei subdiviziuni (vi- 
rologie, bacteriologie și microbiolo
gic) in scopul accelerării cercetărilor 
din domeniile respective în folosul 
umanității.

LIBAN

Un nou candidat 
în cursa 

pentru președinție
BEIRUT 15 (Agerpres). — Cu trei 

zile înainte de alegerea, de 
către parlament — a noului pre
ședinte al Libanului, o nouă candi
datură a apărut vineri : cea a lui 
Camille Chamoun,. fost președinte al 
Libanului și lider al Partidului Na
țional Liberal. în al'ara lui Chamoun, 
un singur candidat se mai află înscris 
pînă acum pentru alegerile prezi
dențiale : Pierre Gemayel, ministrul 
lucrărilor publice și lider al partidu
lui „Falangele libaneze".
Considerat ca exponent al grupurilor 
politice de dreapta, Camille Cha
moun ar putea căpăta șanse serioase 
de a fi ales, numai dacă celălalt pre
tendent la mandatul suprem, Pierre 
Gemayel, și el reprezentant al unei 
grupări de dreapta, ar renunța în 
favoarea sa. Totodată, se mențio
nează că prezența lui Chamoun pe 
lista candidaților ar putea schimba 
și hotărîrea de a nu participa la ale
geri a liderului Frontului Democra
tic Parlamentar. Fouad Chehab, con
siderat a avea șansele cele mai mari.

PARTIDUL COMUNIST 
VA ACTIVA LEGAL
BEIRUT 15 (Agerpres). — Kamal 

Jumblatt, ministrul afacerilor inter
ne din Liban, a anunțat sîmbătă că 
au fost ridicate restricțiile împotriva 
activității Partidului Comunist Li
banez- Acest partid — a spus minis
trul — poate să desfășoare de acum 
înainte o activitate legalq nestinghe
rită. De asemeneea, Kamal Jumblatt 
a făcut cunoscut că alte două par
tide interzise, 'Partidul Baas și Par
tidul Național Social pot activa în 
legalitate.

Aceste măsuri — a menționat mi
nistrul afacerilor interne libanez — 
au drept scop consolidarea vieții de
mocratice din țară.

NORVEGIA

REMANIERE 
GUVERNAMENTALĂ

OSLO 15 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Norvegiei, Per Borten, a 
procedat vineri la o nouă remaniere 
guvernamentală, cea de-a doua în a- 
cest an. Titularul Ministerului Agri
culturii, Bjarne Lyngstad, a fost în
locuit cu Hallvard Eika, iar cel al 
Ministerului Muncii și Problemelor 
Comunale, Helge Seip, cu Helge 
Rognlien. într-o conferință de presă, 
Seip a declarat că pe viitor își va 
consacra integral activitatea condu
cerii Partidului Liberal-Venstre, al 
cărui președinte este. La rîndul său, 
Lyngstad a precizat că se va retrage 
din viața politică, din cauza vîrstei 
înaintate. Noii miniștri sînt membri 
ai Partidului Liberal.

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE

A INDIEI

Un discurs 
al Indirei Gandhi

agențiile de presă transmit:
întrevedere Kim Ir Sen- 

Gaafar El Numeiry. După cum 
anunță agenția A.C.T.C., la Phenian a 
avut loc o întrevedere între Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, și Gaafar 
Mohamed El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției Sudaneze, care tace o vizită în 
această țară. Au fost analizate pro
bleme referitoare la relațiile bilate
rale dintre R.P.D. Coreeană și Sudan, 
precum și alte probleme de interes 
comun.

Un control sever asupra 
tuturor persoanelor care se 
îndreaptă spre Irlanda de 
Nord 3 EosE instituit, începînd de 
vineri seara, de autoritățile brita
nice. Măsura a fost adoptată în 
urma descoperirii într-o suburbie a 
Londrei a unei importante cantități 
de bombe și alte materiale explozive 
destinate Ulsterului. în cursul zilei de 
14 august, poliția engleză și-a extins 
cercetările și asupra altor cartiere 
din sudul capitalei britanice, in spe
cial la.Croydon, în vederea depistării 
altor eventuale depozite de arme.

0 delegație parlamen
tară vest-germană va £ace ° 
vizită în Iugoslavia în perioada 29

septembrie — 4 ootombrie, s-a anunțat 
oficial la Bonn, informează agenția 
Taniug. Delegația va fi condusă de 
președintele Bundestagului, Kai Uwe 
von Hassel, și va reprezenta un răs
puns la ultima vizită a unei delegații 
parlamentare iugoslave în R. F. a 
Germaniei.

Balanța de plăți a Italiei 
a înregistrat la sfîrșitul primului se
mestru al acestui an un deficit de 560 
milioane dolari. Observatorii amintesc 
că deficitul balanței de plăți italiene 
a fost în perioada corespunzătoare 
a anului trecut de 897 milioane dolari.

Astronautul american 
Frank Borman a Eost timp de 
trei zile oaspetele cosmonauților so
vietici, informează agenția TASS. în 
timpul vizitei sale la Moscova, Bor
man a fost primit de președintele 
Academiei de Științe a Uniunii So
vietice, Mstislav Keldîș, și a avut o 
convorbire cu constructorul de nave 
spațiale Alexandr Iakovlev.

Autoritățile grecești au 
eliberat 150 de deținuți po
litici, membri și partidului comu
nist, arestați în perioada imediat ur
mătoare evenimentelor, de la 21 a- 
prilie 1967, transmit agențiile de pre
să. Guvernul grec a anunțat că alți 
350 de deținuți politici comuniști ur
mează să fie eliberați.

a inserat în ultima vreme materiale 
denunțind existența unei conspirații 
de dreapta, va apare din nou.

La invitația Comitetului 
coreean pentru relațiile cu 
țările străine, Ia Pheni3n • so
sit o delegație condusă de Tomoml 
Narita, secretar general al Partidului 
Socialist din Japonia, anunță agenția 
A.C.T.C. La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de Pak Sen Cer, mem
bru al Prezidiului Comitetului Poli
tic al Partidului Muncii din Coreea, 
și de alte persoane oficiale.

A 9-a sesiune a Comisiei 
pentru colaborare tehnică 
în Africa, la sud de Sahara, 
și-a deschis lucrările în capitala Re-

ORCHESTRA. SIMFONICA 
A RADIOTELEVIZIUNII 

ROMANE EA TAORMINA
Orchestra simfonică a Radiotele- 

viziun.ii Române dirijată de Iosif 
Conta _și_ Emanuel Elenescu a fost 
invitată în acest an la cea de-a 9-a 
ediție a Festivalului „Vara muzi
cală de la Taormina".

Primul concert a avut Ioc vineri 
14 august sub bagheta dirijorului 
Josif Conta, avînd ca solist pe pia
nistul italian Fausto Zadra.

Programul a fost alcătuit din : 
Rapsodia I de George Enescu, Con
certul nr. 1 în Mi bemol major pen
tru pian și orchestră de Liszt și 
Simfonia fantastică de Berlioz.

Numerosul public care a umplut 
pînă la refuz Teatrul Greco-Roman 
a aplaudat cu căldură arta inter- 
preților români și a solistului.

ATLANTIDA A EXISTAT ÎN ZONA MĂRII MEDITERANE ?

în urma cercetărilor 
sale, efectuate cu ocazia 
unei expediții recente 
care viza localizarea A- 
tlantidei, savantul en
glez Anthony Laughton 
și-a exprimat părerea 
că depunerile submarine 
ale Oceanului Atlantic 
s-au format înainte de 
apariția vieții umane pe

pămînt. în consecință, 
nici una dintre ele nu 
s-a putut constitui prin 
scufundarea vreunei in
sule locuite de oameni. 
Oceanograful britanic a 
declarat că Atlantida ar 
fi putut exista mai cu- 
rînd în regiunea Mării 
Mediterane și că ea ar

fi identică, în cazul a- 
cesta, cu Thira, princi
pala insulă din Arhipe
lagul Santorin, din nor
dul Cretei, scufundată 
în urma unui cutremur 
în anul 1 600 î.e.n. Pla
ton situa, însă, Atlanti
da în Strîmtoarea Gi
braltar.

DELHI 15 (Agerpres). — într-un 
discurs pronunțat cu ocazia Zilei Ra
ționale a Indiei, primul ministru, In
dira Gandhi, a trecut în revistă^, >c- 
cesele obținute de poporul indian i 
cei 23 de ani de la proclamarea in
dependenței țării de sub dominația 
colonială engleză. Primul ministru a 
arătat că sînt necesare eforturi sus
ținute din partea întregului popor 
pentru transformarea Indiei intr-un 
stat dezvoltat din punct de vedere 
industrial, pentru înfăptuirea pro
gramelor guvernamentale privind 
înfăptuirea unor reforme economice 
și sociale, pentru reducerea șomaju
lui, pentru sporirea producției și asi
gurarea stabilității economice a țării.

Abordind unele probleme ale situa
ției internaționale, premierul Indiei 
și-a exprimat îngrijorarea față de ex
tinderea conflictului din Asia de sud- 
est. Criticînd intențiile guvernului 
britanic de a relua livrările de arme 
către, regimul rasist de la Pretoria, 
Indira Gandhi a arătat că această 
măsură nu ar putea servi decit întă
ririi apartheidului și ar constitui o 
amenințare permanentă a țărilor in
dependente de pe continentul afri
can.

Epidemie de holeră 
in Coreea de sud

SEUL 15 (Agerpres). — La Seul 
s-a anunțat că în două regiuni din 
Coreea de sud — Changnyong și Mi- 
ryang — a izbucnit o epidemie de 
holeră. Autoritățile medicale sud- 
coreene precizează că 118 persoane 
s-au îmbolnăvit de holeră, înregis- 
trîndu-se 8 cazuri de deces.

★
în același timp, în multe țări din 

Orientul Apropiat au fost luate mă
suri pentru prevenirea izbucnirii epi
demiei de holeră. La Beirut are loc 
în prezent o reuniune a reprezentan
ților ministerelor sănătății din Siria, 
Iordania și Liban pentru a discuta 
adoptarea unor măsuri comune în a- 
ceastă direcție.

Totodată, guvernul libanez a anun
țat că Organizația Mondială a Sănă
tății a trimis în Liban o jumătate de 
milion de vaccinuri împotriva hole

rei. S-au dat deja dispoziții să aibă lcc 
o vaccinare pe scară națională îm
potriva acestei boli. De asemenea, în 
Siria au fost expediate 100 0 00 de 
vaccinuri ca urmare a unor cazuri 
de îmbolnăviri de holeră.

Proiectul „Safeguard" — obiectul unor noi confruntări
în ultimele zile, în Se

natul american au conti
nuat dezbaterile pe mar
ginea programului guver
namental de extindere a 
sistemului de rachete anti- 
balistice „Safeguard". Așa 
cum am amintit într-o co
respondență anterioară, a- 
ceste dezbateri prilejuiesc 
o vie dispută între adepții 
înfăptuirii programului a; 
mintit și grupul tot mai 
numeros de senatori libe
rali care, în condițiile cu
rentului larg de opinie din 
rîndul populației americane 
împotriva cursei înarmări
lor atomice, se opun extin
derii sistemului „Safe
guard", arătînd că el în
carcă și mai mult uriașul 
buget militar al S.U.A. cu 
cheltuieli de o eficiență 
strategică îndoielnică.

Miercuri, Senatul a pur
tat discuții aprinse și s-a 
pronunțat prin vot asupra 
amendamentului propus 
de senatorul Harold Hu
ghes privind reducerea a- 
’ocațiilor bugetare pentru 
dstemul antirachetă „Sa
feguard" de la 1,3 miliarde 
lolari la 375 milioane do- 
ari și interzicerea con- 
druirii în continuare de 
jaze pentru astfel de in
stalații. Rezultatul votului? 
senatul a respins cu o ma- 
oritate de numai cinci 
'oturi acest amendament, 
apt apreciat de observa- 
orii politici ca „un succes 
a limită" al adepților rea- 
izării acestui sistem.
Evident, o asemenea ho- 

ărîre, de natură să dea un 
ou impuls goanei înarmă- 
ilor nucleare, este în fla- 
rantă contradicție cu de

zideratul major al ome
nirii, inclusiv al unei mari 
părți a opiniei publice a- 
mericane, de a se frîna 
și pune capăt cheltuielilor 
exorbitante ce se fac în 
lume pentru extinderea ar
senalelor militare, contra
vine intereselor destinde
rii și păcii. într-o declara
ție făcută în Senat, autorul 
amintitului amendament,

care și Averell Harriman, 
au publicat în „WASHING
TON POST" o . scrisoare 
deschisă către Senat, în 
care, combătînd „argumen
tul" militarilor de la Pen
tagon potrivit căruia apro
barea extinderii sistemului 
„Safeguard" ar întări po
ziția S.U.A. la masa trata
tivelor S.A.L.T., se arată : 
„Dacă Senatul dorește în-

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXAN DROAIE

respingind ca nefondate a- 
firmațiile militarilor de la 
Pentagon potrivit cărora 
extinderea sistemului „Sa
feguard" ar contribui la 
progresul tratativelor de 
dezarmare, a spus : „O 
astfel de politică contra
dictorie distruge credibili
tatea noastră la masa tra
tativelor. Cum putem _ noi 
oare justifica faptul că ne 
extindem arsenalul pentru 
a-1... reduce ?“

Mulți senatori și alți oa
meni politici scot în evi
dență contradicția între a- 
ceastă politică și participa
rea S.U.A., alături de 
U.R.S.S., la tratativele pri
vind limitarea cursei înar
mărilor strategice (S.A.L.T.), 
tratative a căror etapă se
cundă s-a încheiat zilele 
acestea la Viena. Chiar în 
preziua votului din. Senat, 
un grup de renumiți poli
ticieni americani, printre

tr-adevăr să economiseas
că fonduri și să-și aducă 
o maximă contribuție la 
îmbunătățirea securității 
Statelor Unite prin reali
zarea limitării înarmărilor 
în cadrul discuțiilor 
S.A.L.T., trebuie, să se re
fuze acordarea de fonduri 
extinderii sistemului «Sa
feguard»". „După părerea 
noastră — spun mai de
parte autorii scrisorii — 
un vot al Senatului împo
triva programului «Safe
guard» este un vot pen
tru succesul tratativelor 
S.A.L.T.".

In ciuda faptului că doar 
47 din cei 99 de seqatori 
prezenți la vot au urmat 
aceste sfaturi, tabăra libe
ralilor nu pare deloc des
curajată. „Considerăm că 
sîntem pe un drum bun" 
— declara un senator. Dacă 
ani îndelungați cererile 
Pentagonului treceau cu

succes prin Senat fără mă
car a fi discutate, iar cei 
ce li se opuneau puteau fi 
numărați pe degetele unei 
singure mîini, în prezent 
lucrurile ș-au schimbat a- 
preciabil".

într-adevăr. Ia Washing
ton se consideră că res
pingerea amendamentului 
propus de Hughes nu în
seamnă că s-a hotărît de
finitiv soarta sistemului 
„Safeguard". Mal există și 
alte propuneri de Amenda
mente care acționează în 
aceeași direcție. în acest 
sens, se citează amenda
mentul prezentat de sena
torii J. S. Cooper și Philip 
Hart care prevede redu
cerea fondurilor destinate 
construirii a două noi 
baze de rachete, precum și 
amendamentul lui Edward 
Brooke, preconlzînd în e- 
sență limitarea sistemului 
ABM la construirea celor 
două baze pentru care Se
natul a acordat fonduri cu 
un an in urmă.

După părerea observa
torilor politici, senatorii li
berali se pregătesc în ve
derea unor noi confrun
tări în problema revizuirii 
priorităților țării, prin li- 

“ mitarea cheltuielilor mili
tare și alocarea fondurilor 
rămase disponibile spre re
zolvarea unor stringente 
probleme sociale ca : îm
bunătățirea sistemului de 
învățămînt, construirea de 
locuințe etc. Rămîne de 
văzut în ce măsură aceste 
confruntări vor da cîștig 
de cauză opiniilor lucide, 
realiste ale oponenților 
cursei înarmărilor.

Uniunea Sovietică și Al
geria au convenit să încheie un 
nou acord comercial pe termen lung, 
anunță agenția TASS. Părțile au luat 
această hotărîre în urmă ‘ încheierii 
cu succes a tratativelor purtate Ia 
Moscova de Layachi Yaker, ministrul 
comerțului al Algeriei, și Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S.

Un împrumut de 90 mi
lioane dolari3 £ost acordat vi- 
neri Turciei de către Fondul Monetar 
Internațional. Acest credit este desti
nat să stabilizeze rezervele Turciei, 
a cărei monedă națională a fost de
valorizată la 9 august cu 66,6 la sută.

publicii Mali, Bamako. Participă re
prezentanți din Niger, Tunisia, Mali 
și Algeria. Actuala sesiune este con
sacrată discutării problemelor, le
gate de îmbunătățirea sistemului de 
comunicație în Sahara — zonă afri
cană lipsită de căi rutiere.

Pe scena teatrului de operă 
„Colon" din Buenos Aires a fost 
prezentat spectacolul „Bal 
mascat" avînd ca interpret al 
rolului Ricardo pe tenorul ro
mân Ludovic Spiess. Iubitorii 
muzicii de operă din capitala 
Argentinei au făcut o primire 
călduroasă solului artei româ
nești.

GRAVE INUNDAȚII ÎN PAKISTANUL DE EST

0 rețea internațională de 
stații de control al gradului 
de poluare a atmosferei 8 
fost realizată de experții Organi
zației Mondiale a Sănătății (O.M.S.). 
Această rețea, la crearea căreia 
s-a lucrat timp de trei ani, va 
începe să funcționeze în luna 
decembrie a.c. Datele culese vor fi 
prelucrate de două mari centre In
ternaționale. situate la Londra și 
Washington. care vor colabora cu 
centrele regionale de la Moscova, 
Nagpur (India) și Tokio, precum și 
cu 20 de laboratoare specializate, si
tuate în diferite zone ale globului.

Guvernul Boliviei a a- 
mendat decretul asupra li
bertății presei, 3dopt3t la 19 fe- 
bruarie a.c. tn baza acestei hotărîri 
a fost autorizată. începînd cu data 
de 17 august, apariția ziarelor care 
publică informații cu caracter eco
nomic. a anunțat ministrul informa
țiilor. Carlos Carrasco. Cît privește 
săptămînalul ..La Prensa". organul 
sindicatului ziariștilor, care fusese 

interzis de către guvern pe motiv că

Președintele dominican, 
Joaquin Balaguer, preia !n- 
cepînd de azi noul mandat preziden
țial de patru ani in condițiile unei 
opoziții puternice în țară față de rea
legerea sa în fruntea statului. Comi
sia electorală centrală a respins con
testațiile celorlalți patru candidați în 
alegerile din luna mai din Republica 
Dominicană, acordîndu-i acestuia vic
toria cu 655 700 voturi față de tota
lul de 504 000 voturi întrunite îm
preună de restul candidaților. Parti
dul revoluționar domnican al fostului 
președinte Juan Bosch, nu și-a pre
zentat candidați în aceste alegeri.

RAWALPINDI 15 (Agerpres). — 
Ploile torențiale care s-au abătut in 
ultima vreme, asupra unor regiuni 
din Pakistanul de est și revărsările 
rîurilor au provocat cele mai grave 
calamități din ultimii 16 ani. Potrivit 
datelor transmise de Agenția pakis
taneză de informații, în ultimele trei 
săptămîni au fost devastate de ape 
suprafețe agricole ce depășesc 20 000 
de kilometri pătrați și au fost dis
truse 10 000 de locuințe și construcții. 
Datorită acestor calamități au avut 
de suferit peste 10 000 000 de locui
tori din Pakistanul de est. Nume
roase căi de comunicații din Daoca 
și alte zone ale acestei regiuni au 
devenit impracticabile.

Pagubele materiale se cifrează, 
potrivit statisticilor oficiale, la un 
miliard de rupii. Cel mai mult a 
avut de suferit agricultura și în

special culturile de orez. Informa
țiile transmise de agențiile de pre
să precizează că a fost distrusă o 
cantitate de 8 milioane torie de orez, 
ce trebuia recoltat.

Președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, a făcut o vizijă în zonele si
nistrate. Au fost adoptate măsuri de 
urgență pentru ajutorarea populației, 
fiind alocate 55 milioane de rupii 
pentru procurarea de alimente.

★

TOKIO. — Taifunul „Wilda", care 
s-a abătut vineri asupra insulei ja
poneze Kyushu, a atins o viteză de 
180 kilometri pe oră, provocînd 
moartea a șase persoane și rănirea 
altor 103. Autoritățile locale au a- 
nunțat, de asemenea, că 5 678 de lo
cuitori ai insulei au rămas fără lo
cuințe.

In urma protestelor locuitori
lor, autoritățile din orașul in
dian Aron au suprimat ultimul 
privilegiu al maharajahului lo
cal. Timp de 300 de ani, la ora 
trei dimineața, o salvă de tun 
era trasă de garda personală a 
maharajahului in plin centrul o- 
rașului. In timp ce bubuitura tre
zea din somn pe locuitorii din 
Aron, sentinela anunța cu voce 
gravă: „Liniște! Altețea sa 
doarme !"

Tn Mexic și Brazilia s-au înregistrat inundații provocate de ploile torențiale 
căzute în ultimele zile. în orașul mexican Guanajuato, situat la aproximativ 
400 km nord-vest de capitala țării, unde apa a depășit pe alocuri 3 me
tri, cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite. A fost inun
dat, de asemenea, orașul brazilian Recife și împrejurimile sale. în foto- 

tpafie : locuitori ai orașului încercînd să se salveze de ape
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