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factor activ in dezvoltarea
schimburilor economice

internaționale
Progresul tehnic șl științific con

temporan determină o largă parti
cipare a țărilor la circuitul economic 
mondial, la diviziunea internațională 
a muncii. Comerțul exterior, ca parte 
f-Șențială a acestui circuit, devine, în 
coate țările lumii, un factor tot mai 
important al dezvoltării economiei 
naționale. România socialistă promo
vează in mod consecvent o politică 
de extindere și diversificare a rela
țiilor de colaborare economică cu ță
rile membre ale C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste. Totodată, țara noas
tră extinde schimburile comerciale 
cu celelalte țărj, indiferent de siste
mul lor social-economic.

Definind coordonatele politicii 
economice externe a țării noastre, la' 
Congresul al X-lea al partidului, to
varășul Nicolâe Ceaușescu arăta : 
„Partidul și statul nostru vor pro
mova larg politica de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-știin- 
fifică cu țările socialiste și cu cele
lalte țări ale lumii, pornind de la 
considerentul că aceasta slujește nu 
numai progresului țării noastre, inte
reselor civilizației generale, ci și 
cauzei înțelegerii și colaborării intre 
popoare, păcii și securității interna
ționale". Legăturile economice ale 
României, ca și ansamblul relațiilor 
sale externe, se bazează în mod con
stant pe principiile suveranității și 
independenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului In treburile 
interne și avantajului reciproc.

în contextul dezvoltării rapide și 
multilaterale a economiei naționale, 
comerțul exterior al țării noastre se 
caracterizează printr-un ritm ridicat 
de creștere, prin perfecționarea 
structurii mărfurilor exportate și 
importate și prin extinderea ariei 
sale geografice. în perioada 1966— 
1969, bunăoară, schimburile comer
ciale externe ale României au cres
cut intr-un ritm mediu anual de 
11,5 la sută. La finele anului 1970, 
volumul comerțului exterior va fi cu 
aproximativ 78 la sută mai mare de
cit în 1965. depășind substanțial pro
centul de creștere de 55 la sută pre
văzut pentru actualul cincinal.

La exportul românesc participă 
într-o proporție tot maj mare sectoa
rele de bază ale industriei noastre 
socialiste, aflate în plin proces de 
dezvoltare și modernizare. în anul 
1969, mașinile și utilajele, produsele 
chimice, produsele industriale de 
consum și produsele alimentare in
dustrializate au reprezentat aproxi
mativ 60 la sută din totalul expor
tului, față de numai 21 la sută în 
1950. în același timp, ponderea pro
duselor cu grad de prelucrare mai 
scăzut, cum sint materiile prime 
lemnoase și produsele agricole, s-a 
redus în mod constant.

Cornel BURTICĂ
ministrul comerțului exterior

Politica partidului nostru de in
dustrializare în ritm susținut a țării 
a imprimat, totodată, o orientare 
nouă structuri) importului, corespun
zător cerințelor esențiale ale dezvol
tării economiei naționale. Necesarul 
în continuă creștere de materii pri
me, concomitent cu valorificarea re
surselor interne, a determinat crește
rea importurilor de minereu de fier, 
cocs metalurgic, țiței, bumbac, cau
ciuc natural, minereuri și metale 
neferoase, piei etc. Concomitent, 
mașinile și utilajele reprezintă un 
capitol de bază al importului. Para
lel cu creșterea sensibilă a gradului 
de pârticipare a industriei românești

de 
mare măsură la dotarea 
noilor obiective economice. Astfel, în 
ultimii ani au fost achiziționate din 
import instalații tehnologice pentru 
Combinatul siderurgic Galați, echi
pamente pentru Uzina de autoturis
me Pitești, instalații complexe pentru

pârticipare a industriei românești 
înfăptuirea programului complex 
investiții, importul contribuie în 

tehnică a

platforma industrială petrochimică 
Pitești, pentru noile capacități de 
industrializare a lemnului, fabrici de 
zahăr etc.

Comerțul nostru exterior cunoaște 
și un proces continuu de extindere 
geografică a zonei de cuprindere. 
Dacă în anul 1950 România întreținea 
relații comerciale cu numai 29 de 
țări, în prezent numărul țărilor par
tenere este de 110. In ansamblul rela
țiilor noastre comerciale externe, ță
rile socialiste dețin ponderea cea 
mai mare, de aproximativ 55 la sută. 
Totodată, s-au dezvoltat schimburile 
economice cu alte state din Europa, 
Asia, Africa, America Latină și 
America de Nord. în ultima peri
oadă s-au încheiat acorduri comer
ciale și de colaborare economică cu 
noi țări, printre care Republica De
mocratică Congo, Tanzania, Kenia. 
Zambia. Nigeria, Argentina, Peru, 
Chile, Columbia. Malaiezia și altele.

Prin dezvoltarea sa continuă, co
merțul exterior a pătruns adine în 
viața economică a țării noastre, deve
nind o cauză a întregii economii 
naționale. Progresul economic în țara 
noastră este tot mai strîns legat de 
participarea intensă la diviziunea 
Internațională a muncii, la avantajele

(Continuare'în pag. a V-a)

IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT: CELE TREI PASIUNI

'Sw

Hidroagregatul nr. 1 de la Por
țile de Fier a intrat definitiv în 
exploatare dupa 72 de ore de funct-ionare 
continuă, timp în care a trecut, în condiții 
optime, numeroase și complexe probe tehno
logice.

Sarcinile planului cincinal la 
producția globală au fost îndepli
nite, pînă luni seara, de 26 de în
treprinderi industriale din județul 
Prahova Printre colectivele fruntașe in 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan se 
numără : Rafinăria Ploiești, Uzina de me
canică fină din Sinaia, uzina de anvelope 
„Victoria“-Florești. Uzina mecanică și între
prinderea de reparații utilaj electric din Cim- 
pina, Uzina mecanică Teleajen și altele. Va
loarea produselor ce se vor realiza suplimen
tar de către aceste unități industriale pînă la 
sfîrșitul anului se va ridica la 
liarde lei.

circa 2,8 nji-

1 din Ti-
unitate eco-

Combinatul textil nr. 
mișoaca este cea de_a 2O'a 
nomică din județul Timiș care 
nit înainte de termen planul cincinal la pro
ducția globală. Pină la sfîrșitul anului, aici 
va fi obținută, peste sarcinile inițiale ale pe
rioadei 1966—1970, o producție industrială in 
valoare de 220 milioane Iei. Printre întreprin
derile timișorene care și-au îndeplinit planul 
cincinal se află : uzina „Electro-Banat". 
care va realiza o producție suplimentară de 
500 milioane lei, fabrica de prelucrat mase 
plastice și cauciuc „Dcrmatina", care va livra 
in plus economiei naționale produse în va
loare de 182 milioane lei. uzina chimică „Sol
ventul", întreprinderea „Ambalajul metalic",

și-a îndepli-

Tăbăcăria minerală. Potrivit datelor estima
tive, unitățile industriale din municipiul 
Timișoara vor realiza, peste prevederile ini
țiale ale cincinalului, o producție în valoare 
de 2,4 miliarde lei. Acest spor are la bază 
creșterea continuă a productivității muncii, 
care va fi în acest an mai mare cu 46 368 lei 
pe un salariat, față de nivelul anului 1965.

Unitățile economice din jude
țul Vaslui au raportat îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
anuale AnSaiamentul anual la producția 
marfă industrială a fost realizat integral, cel 
privind livrările Ia fondul pieței în proporție 
de 107 la sută, iar planul de export a fost 
depășit cu aproape 12 milioane lei valută. 
Cele mai importante rezultate in îndeplinirea 
angajamentelor anuale s-au înregistrat la 
Combinatul de confecții Vaslui, Fabrica de 
rulmenți Birlad și combinatul alimentar.

Au intrat în funcțiune, înainte 
de termen noi caPac'^ți miniere. La 
Cluj a fost construită o instalație de bentonită, 
cu o capacitate de 40 000 tone pe an. între
gul proces de producție este mecanizat și 
automatizat, cea mai mare parte a utilajelor 
fiind realizate de către întreprinderi româ
nești. O altă investiție dată in exploatare îna
intea termenului planificat este instalația de 
talc de la ZIast (Hunedoara), tot cu o capa
citate de 40 000 tone anual.

Și-a depășit angajamentul asu- 
în întrecerea socialistă din acest an și 

întreprinderea „Textila" din Pitești. Pînă In 
prezent, întreprinderea piteșteană a realizat 
peste prevederi o producție marfă vindută și 
încasată de 4 357 000 lei.

ALE i.

HUNEDOAREI
Reportaj de Paul DIACONESCU
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ÎNSEMNĂRI DESPRE CEL DE-AL

VI-LEA FESTIVAL FOLCLORIC

neîn-

N. Moldoveanu
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lung Io 
Paroșeni

Aceasta i

întrebarea
în valea viforosului rîu de munte Sălăuța, sub o 

înaltă streașină de creste, mi-a ieșit, într-o buna zt, în 
cale faimosul „sat din margine de codru, revărsat sfios 
la vale", Ilordoul lui Coșbuc, care poartă azi numele 
poetului ce l-a încrustat pe vecie în cartea de aur a 
gloriilor toponimice.

Poposind la consiliul popular, am zărit la un mo
ment dat niște colaci de cablu electric adăpostiți cu 
grijă intr-o magazie. Destinați încheierii, in acest an, 
a procesului de electrificare in întreaga comună — ener
gia urmînd să ajungă pină sus, pe munte, in căsuțele 
răsfirate pe coaste abrupte ale cătunului Bichigiu, cea 
mai veche așezare de prin partea locului — acești vir-

PICĂTURA DE CERNEALA
tuali purtători de lumină întruchipau aici, în locul de 
baștină al celui ce-a scris : „Focul e-nvelit pe vatră / 
iar opaițele-au murit...", o izbinda de un fel deosebit. 
Izbinda unui mod de viață, izbinda unui trai omenesc, 
luminat de cuceririle civilizației socialiste.

Nu e vorba însă numai de o biruință colectivă, ci si 
de una individuală. Căci încheierea electrificării în co
muna George Coșbuc va materializa, alături de alți fac
tori și osirdia unui om simplu, modest, cu înfățișare 
de țăran și grai de cărturar, de opt ani încheiați pri
mar al comunei, pe numele lui Ștefan Gheorghe. Multe 
alte realizări, care au făcut din comună una dintre 
fruntașele intrecerii pe județ, înglobează in ele și in
vestițiile de energie, pricepere și entuziasm ale prima
rului. Trotuarele din beton, arborii umbroși de la mar
ginea șoselei, edificiile noi ale școlilor șt ale altor așe
zăminte de luminare a cugetului fac parte integrantă 
din biografia acestui om de-a lungul ultimului deceniu. 
Dar, mai presus de orice, electrificarea totală a comu
nei a fost aspirația cea mai arzătoare a obștei.

_  Să vă spun drept — mi se destăinuia primarul 
Hordoului contemporan — nimic nu-ți dă o mulțumire 
mai puternică decit putința de a răspunde sincer și 
cinstit față de propria ta conștiință la o intrebare de 
răscruce pentru fiecare om : cu ce vis te culci, cu ce 
gînd te scoli 7 Dacă visul și gindul iți sint închinate 
obștei, dacă fapta ți-e pătrunsă de interesele ei, apoi 
poți socoti că trecerea ta prin lume n-a fost in zadar...

Victor BTRLADEANU

Partidul conferă
CRITICII Șl AUTOCRITICII 

o înaltă valoare socială, politică și etică,
un rol dinamizator in viata noastră

Făcînd bilanțul — an de an mal 
bogat — cu care ne-am obișnuit să 
întimpinăm marea sărbătoare a eli
berării, sintem tentați să deslușim 
„secretul" marilor înfăptuiri, să 
scoatem la lumină resorturile care 
propulsează înaintarea accelerată . a 
societății noastre. Chiar și o 
sumară analiză dezvăluie, ca 
principal resort, politica mar- 
xist-leninistă a partidului, 
inspirată din realitățile țării, 
preocuparea sa de a cunoaște 
aprofundat starea de lucruri 
din fiecare sector și de a 
concentra energiile spre per
fecționarea activității, de a 
sădi și întreține mereu vie în
conștiințe dorința de autodepășire. Nu 
este nici o exagerare în a afirma că 
folosirea criticii și autocriticii a de
venit o componentă fundamentală a 
modului de viață al societății noastre 
socialiste. Promotorul consecvent, 
forța sub a cărei îndrumare critica 
s-a înrădăcinat atît de profund în

societatea noastră, este Partidul Co
munist Român.

Poziția partidului față de critică 
are rațiuni profunde, obiectiv înte
meiate. Aci se vădește o dată mai 
mult capacitatea sa de a cunoaște și 
folosi, in scopul asigurării progresu-

OQ SUB STEAGUL GLORIOS 
august>. al partidului

UN FESTIVAL CARE INCINTĂ
Întregul litoral

în aceste zile, pe scene
le estivale ale litoralului ră
sună ultimele acorduri ale 
unei sărbători a, cîntecului 
și jocului poDular românesc, 
care timp de o lună și ju
mătate a constituit un ve
ritabil pol al interesului 
pentru turiștii români și 
străini : cel de-al șaselea 
festival de folclor.

Beneficiind de pe acum 
de o tradiție care ne dă 
dreptul să pretindem o rea
lizare pe măsura interesu
lui cu care a fost primit, 
festivalul folcloric din a- 
cest an s-a înscris firesc 
în suita manifestărilor an
terioare. Toate edițiile de 
pînă acum, indiferent de 
modalități organizatorice, 
de variatele zone folclori
ce reprezentate, au însem
nat, în primul rînd, o 
confirmare a vitalității ar
tei noastre populare, a 
inepuizabilului rezervor de 
talente, an de an reîmpros
pătat.

— O comoară de neste-

mate — se exprima entu
ziast, într-una din serile 
trecute, unul din turiștii 
străini de la Mamaia, după 
spectacolul artiștilor ama
tori din județul Caraș-Se- 
verin.

O adevărată comoară de

nestemate, am relua noi, 
care a ajuns la perfecțiu
ne printr-o cizelare migă
loasă 
rații 
tiști 
ră 
trată 
tut, nelăsînd să se 
coare „strasuri" intre 
tea veritabile pietre 
țioase.

Și dacă aplauzele

de-a lungul a gene- 
și generații de ar- 
anonimi ; o comoa- 
care trebuie păs- 
cu un respect neabă- 

stre- 
atî- 

pre-

trerupte au răsunat în a- 
cest an seară de seară de 
la Mangalia la Mamaia, 
dacă locurile teatrelor de 
vară au fost aproape toate 
ocupate, aceasta este o do
vadă că, învățînd nu nu
mai din împlinirile, dar si

din minusurile edițiilor an
terioare. actualul festival 
folcloric a reușit să se a- 
propie de o soluție organi
zatorică ideală. Spunind 
aceasta, ne gindim la ale
gerea cu discernămînt a 
modalităților de valorifica
re și prezentare scenică a 
creațiilor populare, Ia so
luțiile adoptate de fiecare 
județ in parte pentru a a- 
duce în spectacol ce este

mai reprezentativ pentru 
zona folclorică proprie.

Drept argumente să re
curgem la cifre, amintind 
că peste 800 de artiști ama
tori din 13 județe au între
git o pitorească și suges
tivă hartă a artei populare 
românești, cu tradițiile sale 
multiseculare. Să cităm și 
faptul că la ora cînd aces
te rînduri văd lumina ti
parului casele de bilete În
registraseră circa 18 000 de 
solicitări (aceasta înseamnă 
că în zilele rămase numă
rul total al spectatorilor va 
ajunge la 25 000). Dar, mai 
presus de aceste date sta
tistice, se cer relevate „ți
nuta" impecabilă a aproape 
tuturor spectacolelor 
ținute, autenticitatea 
terialului folcloric,
rea, în. bună măsură, a „cli
șeului folcloric".

Iui neîntrerupt al societății, legile 
obiective ale dezvoltării sociale, in 
speță legea luptei dintre nou și vechi. 
Partidul a înțeles clar că această lege 
universală a dialecticii se desfășoa
ră ineluctabil și în societatea socia
listă, că dacă noua orinduire nu mai 
cunoaște antagonismele sociale și 
convulsiile cauzate de lupta de clasă, 
nu înseamnă că dezvoltarea sa ar 
decurge lin. Noul întîmpină și aci 
împotrivirea vechiului, întruchipat 
în tendințele conservatoare, refractare 
perfecționărilor, în mentalitățile și 
deprinderile înapoiate, în influențele 
ideologiei străine ; iar ignorarea ca
racterului legic al luptei dintre nou 
și vechi în formele sale specifice de 
manifestare în socialism, perceperea 
lentă sau tardivă a cerințelor vieții, 
idealizarea a orice a apărut sau a 
fost creat la un moment dat, dar care 
nu mai corespunde noilor condiții, n-ar 
putea să producă decit manifestări 
negative în dezvoltarea societății so
cialiste.

Prin însăși natura sa. ca cea mai 
avansată și mai revoluționară forță a 
societății, partidului îi revine înalta 
misiune de a organiza și conduce 
lupta pentru triumful noului împo-

triva vechiului, Iar Instrumentul 
sigur, arma fundamentală pentru 
a promova și deschide cale largă 
noului în toate compartimentele vie
ții sociale, pentru combaterea și în
lăturarea a tot ceea ce este vechi, 
perimat, retrograd, este tocmai cri

tica și autocritica. în con
cepția partidului, critica nu 
este așadar o metodă oare
care de lucru, de conducere, 
ci o necesitate a dezvoltării 
sociale, ea îndeplinește o 
funcție obiectiv necesară, vi
tală pentru societate. Sinteti- 
zînd această concepție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sub
linia că critica este „arma

fundamentală de care dispune socia
lismul pentru dezvăluirea și lichida
rea neajunsurilor, pentru mobilizarea 
energiilor poporului în înaintarea pe 
calea progresului și bunăstării... Dez
voltarea spiritului critic, a atitudinii 
autocritice Ia activiștii de partid, la 
toți oamenii muncii asigură cunoaște
rea temeinică a realităților, sesizarea 
la timp a răminerilor în urmă, a nea
junsurilor și greșelilor ce se comit, 
creează condiții pentru înlăturarea 
lor, pentru îmbunătățirea continuă a 
activității de organizare și conducere 
în toate domeniile".

Activitatea partidului nostru Ilus
trează priceperea sa de a folosi efec
tiv, în practica socială, criticp și au
tocritica, de a-i pune din plin în va
loare înaltele sale virtuți. Această 
capacitate este indisolubil legată de 
realismul politicii partidului nostru. 
Efortul de a cunoaște realitatea în 
toată complexitatea și sub toate as
pectele sale, atît pozitive, cît și ne-

Ada GREGORIAN

(Continuate în pag. a Il-a)

In ziarul de azi

O COMUNISTUL

sus- 
ma- 

evita-

Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL! 
DIVERS!
Continuați I 
„examenul" I 

Cum sînt respectate regulile | 

de comerț în unitățile de desfa
cere a legumelor șl fructelor ? I 
într-una din zilele trecute, mai I 
multe echipe formate din lucră- • 
tori ai Inspectoratului miliției | 
muncipiului București, repre- I 
zentanți ai Direcției teritoriale | 
de control și revizie, Inspecției . 
comerciale de stat și Direcției de I 
verificări metrologice au sujus I 
unui examen inopinat 26 de uni- ’ 
tați și oentre volante de desfa- I 
cere din Capitală. Consemnăm I 
rezultatele. Promovate — 5 cen- I 
tre. Toate celelalte — „picate" ■ 
cu brio. Motivele : 9 vînzători I 
vindeau cu lipsă la măsurătoare; I 
In 7 unități prețurile afișate e- 
rau mai mari decit cele legale ; I 
în alte 6 — cintarele fuseseră I 
„potrivite" în așâ fel Incit „să • 
tragă" ceva și pentru vînzători ; ■ 
In sfîrșit, in alte două centre, au | 
fost descoperite „mărfuri" a că- | 
ror proveniență n-a putut fi 
justificată. Firește, cei vinovați I 
și-au primit răsplata. Cît priveș- I 
te restul centrelor „neexaminate" ’ 
încă, le lăsăm pe seama condu- I 
cerii I.L.F. care, sperăm, va lua I 
măsurile de rigoare.

Trei gemeni 1 
în maternitatea din orașul Vă- I 

lenii de Munte — Prahova, după ■ 
o operație dificilă, au fost nă.s- I 
cuțl trei gemeni. La naștere, cei I 
trei băieți aveau o greutate de ■ 
1.400, 1,700 și respectiv 2.400 kg. I 
Atît ei. cît și mama 1or — Va- I 
silica Manolache în virstă de 31 ■ 
de ani — se simt bine. Să le I 
urăm părinților să-l crească mari I 
și sănătoși !

Limpeziți |
apele! j

De cîtva timp, spre întreprin- I 
derea de gospodărie orăseneas- I 
că din Suceava se îndreaptă un I 
adevărat torent de sesizări și | 
telefoane. Motivul ? Apa pota- I 
bilă a început să-și schimbe cu- I 
loarea. în ultimate zile a de- ■ 
Venit atit de tulbure incit nu I 
poate fi consumată. Din cStiza I 
ei, chiar și piinea făcută din ■ 
făina cea mai albă iese... nea- I 
gră ! Nisipul care este împins pe I 
conducte prezintă un real peri- . 
col pînă și pentru rețeaua do I 
distribuire, contribuind la degra- I 
darea ei prematură. Adminls- ■ 
tratorii rețelei „în ce ane se I 
scaldă" T

I s-a împlinit • 
dorința j

După ce a strîns o serie de | 
materiale de construcții (c’ment . 
și tablă) de pe un șantier și le-a I 
aranjat cu grijă intr-un autoca- 1 
mion, Nicolae Șerban din co
muna Micăsasa (Sibiu) s-a urcat I 
la volan și a pornit spre casă. I 
La un moment dat. însă, a fost I 
nevoit să tragă puțin pe dreapta ■ 
pentru un mic control. Tn loc I 
de acte pentru materialele trans- I 
portate, dumnealui a scos d'n 
portmoneu... citpva sute. Fra I 
convins că ele îi vor descinde I 
calea mai departe. Un avertis- I 
ment prompt l-a pus în gardă . 
că banii respectivi îl vor duce I 
pe altă cale, dar el nu era omul | 
care să dea înapoi. Voia să dea . 
banii și pace. Pînă la urmă, do- I 
rînța l-a fost îndeplinită. Pri- | 
mul căruia avea apoi să-i îm- . 
părtășească „satisfacția" a fost I 
un procuror. Acum își așteaptă | 
liniștit „răsplata" meritată. |

O autobază.... 
„pe butuci"

Ni se semnalează că autobaza 
din Săveni — Botoșani ar de
ține la ora actuală un „secret" 
epocal : se crede că ar fi vorba I 
de un înlocuitor al benzinei ! Ca I 
atare. Baza nr. 5 „Competrol" { 
Iași și întreprinderea interjude- . 
țeană de transporturi auto I 
Suceava au radiat-o de ne I 
lista beneficiarilor lor ! Autoba
za din Săveni — din motive pe I 
care încă nu le cunoaștem — deo- I 
camdată, nu vrea însă să-si dez- • 
vălule „secretul" și, susținînd pe | 
toate căile că are nevoie de I 
benzină, și-a urcat parcul de • 
mașini pe butuci. Drept pentru > 
care, într-una din zilele trecute, I 
a primit un avertisment ultima- • 
tiv din partea I.I.T.A. Suceava. I 
T se cere în mod expres să I 
scoată imediat toate autobuzele • 
din garaj pentru a-și realiza I 
planul la transportul de călători. I 
în ce ne privește, sîntem și noi 
gata să ne asociem acestui apel. I 
Cu condiția de a se descoperi I 
totuși cine sint cei ce ard... 
benzina de pomană, punînd be- I 
țe-n roate unei Întregi... auto- | 
baze 1

Rubricd redoctatd de I
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„jcmreii

Poate acum, mai mult 
decit oricînd, criteriul cel 
mai riguros de selecție a 
valorii oamenilor, de re- 
marcare a personalității 
fiecărui individ îl consti
tuie aprecierea dacă în 
îndeplinirea răspunderilor 
ce-i revin, mai mari sau 
mai mici, s-a dovedit sau 
nu a fi om de acțiune, om 
vrednic, animat de idealuri 
nobile, de o înaltă conști
ință. O asemenea calitate 
este sumă a numeroase în
sușiri, cele mai multe de
prinse prin muncă asiduă
— spirit organizatoric și de 
inițiativă, abnegație și 
promptitudine în rezolva
rea problemelor, capacitate 
de a lua decizii optime și 
a le duce cu tenacitate pînă 
la capăt.

Am reflectat la toate a- 
cestea pornind de la cîteva 
situații concrete pe care 
le-am' întâlnit Ia Combina
tul de industrie alimentară 
din Arad.

. ...O inițiativă pornită în- 
tr-o întreprindere arădeană 
a făcut repede ocolul mu
nicipiului ajungînd, în cele 
din urmă, să fie „asimi
lată" șt la Combinatul de 
industrie alimentară. Hotă- 
rlt lucru, acțiunea care 
urmărește ca fiecare ingi
ner, prin studiile ce le face 
și le aplică, să aducă uni
tății in care lucrează o creș
tere a eficienței ■ economice
— are aici un teri
toriu vast de aplicabili
tate. Dar de la o asemenea 
premisă și pînă la a pune 
în mișcare, pe acest făgaș, 
activitatea a 80 de ingineri, 
cîți lucrează în combinat 
.nu este o cale tocmai sim
plă.

încă din mai, la comite
tul de partid au prins con
tur punctele de sprijin ale 
acțiunii. Ea a întrunit a- 
sentimentul unanim al ingi
nerilor ; mai mult, acesto
ra ti s-au alăturat și econo
miști. tehnicieni. Cu a’te 
cuvinte, debutul s-a arătat 
promițător.

Au trecut în zbor zilele ; 
au trecut săntămînile și 
lunile. L-am întrebat deu- 
năzi pe inginerul Nicolae 
Mihailov, șeful serviciului 
organizarea producției și 
a muncii din combinat, des
pre stadiul acțiunii. „Ne-au 
fost prezentate pînă acum 
de la centrală 4 studii, de la 
fabrica de tutun — 3 și alte 
8 de la vinalcool".

Timid și prelungit dema
raj are aci acțiunea. în toiul 
desfășurării ei a început, 
cum se vede, trierea, con
firmarea oamenilor de ac
țiune. Unii și-au suflecat 
mînecile. Prin îndrăzneală 
creatoare, prin căutări neos
tenite. perseverente își va
lidează și reconfirmă calita
tea de specialist, de condu
cător într-o secție sau în- 
tr-un serviciu. Alții, dună 
snuse'e inginerului N. Mi
hailov. trebuie trași de 
mînecă. așteantă pasiv ca 
altcineva să gîndească pen
tru ei și să le sugereze te
mele de studiu pe care, în 
treacăt fie spus, ei trebuie 
să le cunoască cel mai bine 
pentru că le întîlnesc la 
fiece pas.
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gative. de a analiza științific proce
sele și fenomenele vieții economice, 
politice, sociale și de a desluși la 
timp necesitățile care apar, noile ce
rințe ale vieții, formează o caracte
ristică esențială a activității partidu
lui. Șl tocmai o asemenea cunoaștere 
și analiză îi dă posibilitatea să fo
losească arma criticii nu ca un scop 
in sine, ci ca un mijloc de dezvă
luire și combatere a neajunsurilor, 
de perfecționare a întregii activități.

Este un fapt care a fost pe deplin 
probat de-a lungul drumului de luptă 
străbătut de partid în cei 50 
de ani de existență. Puternic 
revelatoare din acest punct de 
vedere este experiența ultimilor 
ani. Cum se știe, aceștia au fost 
ani în care, sub impulsul orien
tării imprimate de Congresul al IX- 
lea și de Conferința Națională a par
tidului, orientarea continuată și ridi
cată pe o treaptă superioară de Con
gresul al X-lea, în societatea noastră 
s-a declanșat un profund și multila
teral proces înnoitor, de racordare a 
activității economice, politice și so
ciale la noile cerințe ale vieții, de 
înlocuire a unor forme și metode de
pășite, perimate, prin altele noi, apte 
să stimuleze deplina afirmare și fruc
tificare a valorilor socialismului. A- 
ceasta a însemnat implicit o vie acti
vizare a criticii și autocriticii, ca 
forță de propulsare a noului pe 
orbita vieții sociale. Practic, nu 
există domeniu important de ac
tivitate — de la diversele ra
muri ale economiei — industrie, agri
cultură. transporturi, comerț, și pînă 
la știintă, artă și literatură sau ocro
tirea sănătății — care să nu fi for
mat în anii din urmă obiectul unor 
analize critice profunde și exigente, 
finalizate îrt soluții bine gindite, con
structive, în măsuri ce s-au dovedit 
reale pîrghii de perfecționare a con
ducerii și a muncii în ansamblul ei.

Factorul motor al acestei ample și 
multilaterale analize este însăși con
ducerea partidului, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Plenarele C.C. al P.C.R. care au avut 
loc în acest răstimp, vizitele condu
cerii de partid în diferitele județe ale 
țării, studiile și analizele întreprinse 
cu participarea celor mai competente 
cadre, precum și a maselor de oa
meni ai muncii, au reprezentat auten
tice întruchipări ale spiritului critic 
promovat de partid și totodată un în
demn și un stimulent pentru toate 
organele și organizațiile partidului, 
pentru organele de stat și economice, 
pentru masele largi ale celor ce 
muncesc, la analiza aprofundată a

La comitetul de partid de 
la același combinat discu
tam, între altele, cu tovară
șul Alexandru Danciu, se
cretarul comitetului, și des
pre munca sa de activist 
de partid obștesc. Din cite 
ne-am dat seama nu precu
pețește eforturile și timpul 
pentru ca, în afara progra
mului de lucru, să rezolve 
cit mai bine diversele pro
bleme ale muncii de partid.

Oamenii de acțiune se 
disting și prin aceea că sînt 
disciplinați, că respectă și 
aplică neabătut regulile de 
partid și legile țării : în 
procesul aplicării politicii 
partidului la condițiile și 
sarcinile specifice ale uni
tății în care lucrează ei nu 
se lasă însă dominați de ti
pare, ci, cu răspundere de
plină, — uneori cu riscuri 
— militează pentru a găsi

COMUNISTUL
om de acțiune, 

în permanent 
efort de 

autodepășire

și aplica cele mai eficace 
soluții care să confere ac
țiunilor întreprinse maxi
mum de eficiență.

N-am părăsit combinatul 
fără a-1 cunoaște pe direc
torul general, inginerul 
Trăian Moțiu. Observații 
Interesante ne-a furnizat in 
legătură cu străduința de 
a perfecționa funcționarea 
combinatului ; s-a arătat a

Muncește mai mult decit 
mulți alții. Puține sînt se
rile care nu-1 găsesc în 
combinat. O asemenea acti
vitate, încărcată de răspun
dere, se cere, în mod în
dreptățit, prețuită.

Dar consumul acesta de 
timp, de energie nu poate 
fi oare mai economicos și, 
totodată, mai bine folosit ? 
Tovarășul Danciu ne dă o 
mină de ajutor în aflarea
răspunsului. „Sînt aglome
rat cu multe ședințe, cu 
pregătirea unor materiale 
pentru ele" — ne spune. în- 
tr-adevăr, în graficul de a- 
dunări al comitetului a fost 
prevăzută o ședință privind 
analiza îndeplinirii planu
lui. O ședință ca multe al
tele de pînă acum. Iată că. 
pe parcurs, a survenit ne
voia de a nregăti și o altă 
adunare, tot ne nroblcmcle 
producției, ale planului — 
adunarea reprezentanților 
sâtă*'hfiWr.' Se iii® că le vor 
țipe^Și.Ră. una și pe alta. 
„Dar 3acă ați tine o sin
gură ședință mai bfne pre
gătită decît două improvi
zate v-ar socoti cineva in- 
disciplinati ?“ — întrebăm 
„Mai știi ?“

A venit tovarășul Petr« 
Moț. secretar a! comitetului 
municipal de part’d. Și-a 
spus părerea. Simplu. Fi
resc. Cum era de așteptat. 
Pe loc. socotind că i-a sosit 
aprobarea „de sus", tovară
șul Al. Danciu se decide să 
simplifice ședințele si să 
facă o treabă temeinică. 
Cine l-a stingherit pînă a- 
tunci să-și organizeze mai 
bine munca ?

realităților, la dezvăluirea a tot ceea 
ce frînează înaintarea.

Un înalt exemplu de curaj și exi
gență critică îl constituie modul in 
care partidul însuși își anali
zează propria activitate. După 
cum este bine știut. în ultimii ani, 
conducerea de partid a supus unei 
critici deschise și intransigente. în 
fața partidului și a întregului popor, 
o serie dc greșeli, abuzuri și ilegali
tăți săvîrșite in trecut, a acționat cu 
fermitate pentru a înlătura cauzele 
care au generat asemenea manifes
tări, pentru a împiedica cu desăvîr- 
șire repetarea lor în societatea noas
tră. S-a verificat, și prin activitatea 

Partidul conferă criticii 
și autocriticii o înaltă valoare
partidului nostru, deplina valabilita
te a aprecierii lui Lenin că un par
tid comunist își dovedește cu adevă
rat maturitatea politică, responsabi
litatea față de clasa muncitoare, față 
de poporul din rîndurile căruia s-a 
născut, dacă nu se dă in lături să-și 
recunoască sfhcer și deschis greșelile, 
dacă știe să-și facă autocritica public 
pentru greșelile săvîrșite, să țină 
seama de critica constructivă a opi
niei publice.

Examinînd modul în care partidul 
folosește critica și autocritica, putem 
desprinde o seamă de note, de trăsă
turi caracteristice, care reprezintă 
de fapt tot atîtea criterii ale unei 
critici cu adevărat eficiente, capabile 
să disloce vechiul, să deschidă larg 
calea noului.

De la început trebue să relevăm in- 
tercondiționarea strînsă dintre critică 
și democrație. Faptele arată că după 
cum critica nu poate să existe și să 
se dezvolte fără democrație, care dă 
posibilitatea fiecăruia să-și exprime 
liber și nestingherit părerile asupra 
modului cum se gospodăresc trebu
rile țării, să critice neajunsurile din 
activitatea organelor de partid. de 
stat și obștești, să participe la înlă
turarea acestora, tot astfel încetățe- 
nirea criticii, ca o metodă permanen

fi un om cu vederi largi, 
inimos, plin de energie. 
Combinatul arădean trece 
printr-o perioadă de rodaj 
și sudură a unui complex 
format din mai multe uni
tăți productive. Ca pre
ședinte al consiliului de ad
ministrație, directorul ge
neral are atribuții și 
răspunderi deosebite în 
coordonarea întregii activi
tăți tehnico-administrativo- 
organizatorice. Dar răspun
derile lui politice în ce 
constau ? Firește — ne-am 
spus — frrima răspundere 
de această natură este aceea 
de a asigura în mod irepro
șabil conducerea activității 
combinatului și, prin a- 
ceasta, obținerea unor re
zultate economice superioa-
re. El nu poate totuși sub
estima, mai ales în condi
țiile actuale, importanța 
muncii directe, a contactu
lui nemijlocit cu oamenii, 
prezența cît se poate mai 
frecventă în mijlocul lor, 
spre a contribui efectiv, 
prin autoritatea și compe
tența sa, la realizarea sudu
rii de care aminteam- Se 
pare că aci am pus degetul 
pe un punct vulnerabil : di
rectorul general trăiește în 
cabinetul său, rezolvă doar 
problemele „sale" ; este el 
absolvit de a face muncă 
politică, de a participa la 
activitatea politico-educa- 
tivă, de a fi mai mult în 
mijlocul muncitorilor ?

Comunistul își manifestă 
în practică înalta calitate 
de membru al partidului 
nostru, prin activitatea 
concretă la locul său de 
muncă, prin participare de
plină, pricepere și dăruire 
la înfăptuirea sarcinilor 
stabilite — cu atît mai mult 
ci nd ocupă o funcție de 
conducere — dar nu numai 
prin toate acestea ; la fel 
de importante sînt prezen
ța sa efectivă pe frontul 
larg al activității politico- 
educative, de răspîndire a 
ideilor politicii partidului 
nostru, exemplul personal 
pe care i-1 oferă colectivi
tății din punct de vedere 
profesional, etic și politic.

Constantin MORARU

Turnul de comanda ai aeroportului internațional Otopeni din Capita.u
Foto : Agerpres

tă și generalizată în viața societății, 
favorizează adincirea democrației, 
împiedică și previne abuzurile, încăl
cările legalității. Este plin de semni
ficație în acest sens faptul că activi
zarea criticii în ultimii ani coincide 
cu eforturile partidului pentru dez
voltarea și adîncirea democrației so
cialiste. Dezbaterile publice largi a- 
supra principalelor probleme politice 
și sociale, asupra proiectelor de legi 
și hotărâri, formele organizatorice 
create de partid și de stat pentru a- 
plicarea principiilor democratismului 
socialist în sfera vieții economice — 
adunarea generală a salariaților în 
întreprinderi, adunarea generală a co

operatorilor în cooperativele agricole 
— instituirea principiului conducerii 
colective în activitatea comitetelor de 
direcție, consiliilor de administrație 
și în general a tuturor organelor de 
conducere, lărgirea atribuțiilor orga
nizațiilor de masă și obștești, ale or
ganizațiilor cooperatiste, uniunilor de 
creație și asociațiilor oamenilor de 
știință — toate acestea lărgesc și per
fecționează continuu cadrul institu
țional pentru exercitarea criticii și 
autocriticii, pentru participarea tot 
mai activă a maselor Ia conducerea 
treburilor obștești.

Se cuvine, desigur, să menționăm 
în această ordine de idei aportul pre
sei, care, sub îndrumarea de zi cu zi 
a partidului, și-a sporit considerabil 
în ultimii ani rolul ca factor de o- 
pinie publică, atît prin informarea 
maselor asupra stărilor reale de lu
cruri din diferitele sectoare de acti
vitate, cît și prin faptul că oferă oa
menilor muncii posibilitatea de a-și 
exprima larg în coloanele ei părerile, 
de a-și confrunta opiniile, de a-și a- 
firma curajos atitudinile critice, por
nite din dorința de a stimula pro
gresul în toate compartimentele vie
ții sociale.

Adîncirea democrației socialiste 
este un proces și firește că și în des

La fabrica „Tricodava" din Capitală

Un ghem de deficiențe 
organizatorice debilitează 
randamentul muncii

...Ora 6 și 50 de minute. Parcurgem, 
rînd pe rînd, secțiile de producție ale 
fabricii de tricotaje „Tricodava" din 
Capitală. A trecut aproape o oră de 
Ia începerea programului de lucru. în 
atelierele de tricotat „cotton" și „cir
culare" întîlnim, totuși, unii munci
tori care mai au de meșterit pe la 
mașini. Un alt grup, o parte veniți 
și din alte sectoare, discută aprins in 
secția vopsitorie. O imagine cu totul 
aparte ne-o oferă însă atelierele de 
confecții. Aici, pină la această oră, a- 
proape o treime din cei prezenți stă
teau și contemplau mesele goale de 
lucru.

Facem un calcul. Rezultatul ? Nu
mai o oră pierdută echivalează cu 
nerealizarea a 12—13 la sută din pro
ducția pe un schimb.

La ora 9 ne aflăm din nou în sec
ția confecții. La multe puncte de lu
cru, ritmul producției este departe de 
cel normal. Ne interesăm care 
sînt cauzele acestei risipe de timp. 
„Nu lucrăm de azi dimineață 
pentru că nu avem materiale" (Nicu- 
lina Voicu, Maria Stanciu, Constanța 
Dumitru, muncitoare). Aveam să a- 
flăm că, de fapt, era vorba de lipsa 
unor banale fermoare, care, din ne
glijența șefului de atelier, ing. Ște
fan Trifu, nu au fost aduse de la 
vopsitorie.

La început am crezut că este vorba 
de simpje accidente, de situații întîl- 
nite cu totul întîmplător. Dar, în zi
lele următoare, am putut constata că 
deficiențele de acest gen nu sînt sin
gulare. Mai mult, descoperim și alte 
aspecte care vin să întregească gama 
largă a neajunsurilor organizatorică.

Cum era și firesc, toate aceste de
ficiențe nu puteau să nu influențeze 
negatțv nivelul unor indicatori de 
plan. Pe șapte luni, Combinatul de 
tricotaje nr. 1- din Capitală, de care 
aparține fabrica unde ne-am locali
zat investigațiile, raporta neîndeplini- 

fășurarea lui. noul întimpină împotri
virea vechiului ; manifestări de for
malism, de birocratism diminuează 
încă eficiența noilor forme de expri
mare a opiniei maselor. De aci nece
sitatea. puternic și stăruitor subli
niată d ' partid, ca fiecare organ de 
partid și de stat să acționeze pentru 
incetățenirea reală in viața publică 
a tuturor atributelor democrației, 
pentru înlăturarea oricăror piedici din 
calea exprimării deschise a opiniilor 
cetățenești.

Desigur. in cadrul dezbaterilor 
pot apărea păreri diverse, unele 
chiar greșite. Dar însăși dezbaterea, 
confruntarea liberă a părerilor repre

zintă cea mai bună cale pentru lămu
rirea problemelor, pentru combate
rea, pe bază de argumente, a păreri
lor greșite, pentru clarificarea con
fuziilor. Este evident că in toate a- 
cestea nu poate fi nimic care să dău
neze dezvoltării societății noastre. 
Ceea ce, dimpotrivă, ii poate dăuna 
este team'a sau reținerea față de 
critică, tendințele de suspiciune, de a 
eticheta drept ostile criticile la adre
sa neajunsurilor dintr-un sector sau 
altul. Postulatul de la care pornește 
partidul este acela că numai în con
dițiile unui schimb liber de păreri, 
ale desfășurării largi a criticii și au
tocriticii pătrunse de simțul respon
sabilității sociale, se poate ajunge la 
cunoașterea realității așa cum este 
ea. la ridicarea conștiinței politice a 
maselor, la găsirea celor mai bune 
modalități de înlăturare a neajunsu
rilor.

Nu se poate pierde din vedere 
eventualitatea ca elemente lega
te de vechea societate să încerce 
să profite de libertății^ democratice, 
de dreptul la critică, in scopuri ostile 
socialismului, fapt care impune vi
gilență. Cu atenție și discernămînt, 
nu este greu de deosebit activitatea 
răuvoitoare de criticile construe- 

rea sarcinii de creștere a productivi
tății muncii cu 1,9 la sută. Analizind 
însă situația în fiecare din unitățile' 
componente ale combinatului, se ob
servă că restanța a fost generată in 
totalitate de rezultatele negative în
registrate de fabrica „Tricodava". 
Aici nivelul planificat al productivi
tății muncii a fost realizat doar în 
proporție de 91,1 la sută-

Am căutat să aflăm care este punc
tul de vedere al conducerii combina
tului și fabricii în legătură cu situația 
critică creată la „Tricodava". Făcîn- 
du-ne cunoscut saltul înregistrat în 
direcția îmbunătățirii calității produ
selor, inginerul șef al fabricii, Beno- 
ne Coman, ne relata : „La secția con
fecții nu dispunem de forța de muncă 
necesară și, apoi, ne lipsesc unele ma
șini de tricotat garnituri. Aproape 300 
de muncitori urmează, în prezent, 
cursurile de calificare. în toamnă vom 
angaja încă 60 de absolvenți ai șco
lilor profesionale și. în felul acesta, 
se va rezolva și problema planului 
fizic".

După opinia șefului serviciului 
plan. Dan Roșianu, „nerealizările da
tează din trimestrul I. cînd procesul 
de producție a fost afectat de o in
suficiență in aprovizionarea cu mate
rii prime".

Explicațiile primite nu rezistă in 
fața realității. Mai întîi, pentru că 
din evidența întreprinderii reiese că 
numărul mediu scriptic al muncitori
lor a fost depășit cu regularitate in 
acest an. Apoi, pentru că ele nu jus
tifică atmosfera de lucru întîlnită in 
secțiile de producție. De aceea, dacă 
analizăm rezultatele înregistrate de 
fabrica „Tricodava" prin prisma uti
lizării timpului de lucru, se poate spu
ne că ele nu au apărut in mod întîm
plător. în luna iulie, bunăoară, fondul 
de timp de lucru a fost utilizat aici 
doar in proporție de 89,8 la sută. In 
șapte luni, numai pe seama întreru
perilor de o zi întreagă și a stagnă
rilor in cadrul schimbului, s-au con
semnat peste 177 000 om-ore nelucra- 
te, ceea ce practic înseamnă că în 
fiecare lună a fost irosit timpul de 
lucru a circa 120 de muncitori.

în fața acestor date, condiționarea 
realizării sarcinilor de plan, mai ales 
a productivității muncii (!?), de creș
terea numărului de muncitori, pare de 
neînțeles. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît și în continuare aici se mani
festă a slabă preocupare pentru uti
lizarea deplină și rațională a forței 
de muncă existente.

Din discuțiile ne care le-am avut cu 
tovarășa Lucia Cotea, secretara comi
tetului de partid al fabricii, si cu o 
serie de șefi de secții, a rezultat că — 
deși întreprinderea a întâmpinat u- 
nele greutăți — exista posibilitatea 
ca rezultatele obținute să fie cu mult 
mai bune dacă se preîntîmpinau o 
serie de nereguli organizatoric?.

Desigur, nu poate fi ignorată in
fluența negativă pe care a avut-o 
asupra desfășurării procesului de 
producție nerespe'-tarea obligațiilor 
contractuale de către unii furnizori, 
însă aceasta nu era un motiv ca ma
teria primă de care un'tatea a dis
pus să fie prost gospodărită, să se 
îngăduie cu ușurință risipa ei. De
pășirea procentului admis de deșeuri 
tehnologice si a consumurilor plani
ficate s-a concret’zat în irosirea a 
peste 24 tone de fire, cantitate care 
nu a mai căpătat, destinația pentru 
care a fost achiziționată.

în consecință, nu este de mirare că< 
secțiile de producție au resimțit 
lipsa materiei prime nu numai la 
începutul anului, ci in fiecare lună, 
soldîndu-se în final cu zeci si sute 
de ore de staționare a mașinilor și Ilie ȘTEFAN

tive, bine intenționate ale oa
menilor muncii. Oricum însă, fap
tele arată că manifestările ostile 
nu găsesc nici teren, nici priză în so
cietatea noastră. Poporul român, ce
tățenii patriei în unanimitate sint 
profund atașați socialismului, și-au 
însușit organic politica partidului de 
dezvoltare socialistă a țării, năzuiesc 
din tot sufletul să perfecționeze ac
tivitatea de edificare a noii orânduiri. 
Străduința de a găsi metode și căi 
tot mai bune, de a înlătura cit mai 
prompt deficiențele, de a da soluții 
cit mai judicioase problemelor con
strucției socialiste — aceasta este 
nota generală a dezbaterilor, numito
rul comun și fundamentul criticilor 
care se fac. Cultlvînd și stimulînd 
spiritul critic al maselor, partidul își 
manifestă efectiv încrederea în po
por, în puterea Iui de judecată șl de 
apreciere. Iar aceasta atrage, prin 
reflex, sporirea încrederii față de 
partid a poporului însuși, care veri
fică și pe această cale că ceea ce 
animă întreaga activitate a partidului 
este dorința de a asigura progresul 
continuu al societății, înlăturarea a 
tot ceea ce frînează acest progres, 
în aceste condiții, este evident că cri
tica sporește forța, prestigiul și auto
ritatea partidului, consolidează și mai 
mult bazele noii orinduiri.

A existat și desigur mai există la 
unii părerea, mai mult sau mai pu
țin mărturisită, că critica exigentă a 
lipsurilor ar putea umbri realizările, 
că s-ar impune, în consecință, păs
trarea unui anumit „echilibru" în 
prezentarea laturilor negative și a 
celor pozitive. O asemenea optică 
este însă străină partidului nostru, 
care pornește în atitudinea sa față 
de critică nu de la procente presta
bilite, dozate cu cîntarul farmaceu
tic. ci de la necesitatea cunoașterii 
realității, in toate laturile ei, ca o 
premisă fundamentală pentru o con
ducere științifică, pentru o politică 
justă. Partidul respinge negativismul, 
pentru simplul motiv că acesta por
nește de la o imagine deformată a 
realității și ignoră scopul criticii, care 
este prin excelență constructiv. El 
scoate în evidență și apreciază reali
zările, în aceasta găsindu-și expresie 
înalta prețuire pe care o acordă e- 
forturPor oamenilor muncii, do
rința de a le întări 'încrederea in 
torțele și capacitatea lor de croație, 
de a-i stimula și încuraja tocmai pen
tru a adăuga realizărilor obținute al
tele mereu superioare. Tn concepția 
partidului nostru însă, relevarea reali
zărilor nu are nimic comun cu spiri
tul de paradă, cu poleirea realității, cu 
prezentarea ei în roz. După cum a 
subliniat nu o dată secretarul gene
ral al partidului nostru, realizările 

utilajelor. Numai în atelierul de tri
cotat „cotton" s-au înregistrat din 
această cauză, într-o singură lună, 
peste 900 ore-mașini întreruperi, 
timp în care se puteau produce peste 
12 700 bucăți tricotaje. Tot la acest 
atelier au fost cazuri cind, deși exis
tau însemnate cantități de fire, ele 
nu au putut fi folosite în fabricație, 
deoarece repartizarea lor pe articole 
și mărimi nu a fost egală; la unele 
mărimi s-au creat stocuri pentru 
4—5 zile, la altele stocul a fost egal 
cu zero.

Mari greutăți au întîmpinat ți în- 
tîmpină în continuare unele secții și 
din cauza aprovizionării necorespun
zătoare cu materiale auxiliare, cum 
ar fi : ață, nasturi, fermoare ș.a. A- 
cestea nu pot fi considerate produse 
„rare", greu de procurat ; totuși, 
în acest an, nu o dată desfășurarea 
normală a procesului de producție a 
fost întreruptă din această cauză.

Aducem în discuție și un alt nea
juns : este vorba de programarea 
nejudicioasă a producției pe secții, 
ateliere și agregate. Evident, aceste 
deficiențe au dus la nesincroniza- 
rea producției pe întregul flux de 
fabricație, respectiv la crearea de 
locuri înguste în unele puncte de 
lucru. Așa, de pildă, ca urmare v 
necorelării capacităților de produc ■ 
ție ale mașinilor de tricotat garnituri, 
cu cele existente în atelierele de 
tricotat „cotton" și „circulare", s-a 
ajuns in situația ca in secția de con
fecții să se creeze goluri de produc
ție din lipsa garniturilor.

Este drept, pe parcurs, intr-o sec
ție sau alta s-a încercat să se aducă 
unele corecturi programului de pro
ducție, dar fără rezultate prea con
cludente. Astfel, în atelierul con
fecții „circulare" s-a trecut la stabi
lirea de sarcini concrete pe fiecare 
agregat în parte. La fața locului ni 
s-a spus, ipsă, că aceasta s-a făcut 
fără a se ține seama de capacitatea 
și specificul agregatelor, de gradul 
de calificare a muncitorilor. Conse
cințele ? în timp ce unele agregate 
sint suprasolicitate, altele au rămas 
neîncărpate. Mai mult, cu toate că 
secția dispune de personal care1 se 
ocupă de planificarea și urmărirea 
producției, de multe ori planul de 
producție pe agregate s-a făcut cu
noscut cu multă întirziere, nepermi- 
țînd conducătorilor de agregate să-și 
organizeze; cît mai bine munca. în 
acest context organizatoric deficitar, 
și-au făcut apariția unele acte de 
dezordine și indisciplină, de genul 
celor menționate la început.

Cadrele de conducere de aici, în 
loc să acționeze hotărît pentru 
asigurare? upei , desfășurări nor
male, neîntrerupte a muncii, sint ’ 
preocupate de „construirea" unor 
paravane din așa-zisefe creșteri can
titative ale producției față de anii 
trecuți, la adăpostul cărora trăiesc 
clipe de automulțumire. Altfel nu 
se explică de ce nici la ultima șe
dință a comitetului de direcție — 
din luna iulie a.c. — nu s-au stabilit 
clar măsurile ce se vor lua pentru 
remedierea neajunsurilor în dome
niul folosirii forței de muncă, a mij
loacelor tehnice moderne cu care este 
dotată fabrica. Intervenția hotărîtă 
a consiliului de administrație al com
binatului este, de aceea, absolut ne
cesară. Este în interesul colectivului 
fabricii, al combinatului, al întregii 
noastre economii ca ritmul produc
ției să fie intens în fiecare lună. în 
fiecare zi, ca potențialul material și 
uman al acestei noi întreprinderi să 
fructifice din plin.

nu trebuie să ne împiedice să vedem 
lipsurile. Trebuie să ne ferim de pe
ricolul automulțumirii și ingîmfării, 
care poate duce Ia nesocotirea cerin
țelor dezvoltării sociale. Tocmai în 
acest fel procedează conducerea par
tidului nostru, documentele sale 
ilustrind cu strălucire capacitatea de 
a îmbina aprecierea meritată dată 
realizărilor cu neîmpăcarea și intran
sigența față de lipsuri. înrădăcina
rea unei asemenea optici, a unui a- 
semenea stil la toate nivelurile și în 
toate verigile organismului social for
mează o preocupare permanentă și 
de prim ordin a partidului, întrucit 
— după cum arată cu prisosință 
viața — teama de critică, automul- 
țumirea, tendințele de a se culca pe 
lauri nu aduc cu sine decît inerție, 
stagnare, regres.

Relevînd trăsăturile criticii promo
vate de partid, nu putem să nu ne 
oprim și asupra aceleia dintre ele 
care ii asigură în cea mai mare mă
sură eficiența : este vorba de carac
terul constructiv, de finalizarea cri
ticii în soluții practice, în măsuri 
concrete pentru înlăturarea lipsuri
lor, a neajunsurilor dezvăluite. Abor- 
dînd întotdeauna în acest spirit ne
ajunsurile, partidul cere tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
organelor de stat și economice, ca
drelor, ca și oamenilor de rind, să ac
ționeze în același fel. Aceasta se im
pune cu atît mai mult cu cit este 
destul de răspindit obiceiul să se re
cunoască greșelile, acționîndu-se însă 
după aceea la fel ca și înainte, fără 
să se schimbe nimic. Nu mai trebuie 
demonstrat că rațiunea spiritului cri
tic, valoarea Iui nu pot. fi deduse din 
simple declarații, oricît ar fi ele de 
patetice, ci din măsurile concrete 
de îndreptare. Rămasă numai în 
ipostaza ei verbală, critica nu în
seamnă nimic, devine o simplă for
malitate ; însoțită de soluții, de efor
tul concret și tenace pentru înlătura
rea neajunsurilor, ea devine o reală 
forță, un factor esențial de progres.

Atitudinea partidului nostru față 
de critică, felul cum știe să foloseas
că această puternică armă de perfec
ționare a vieții sociale este o garan
ție că și de aci înainte opera de edi
ficare socialistă se va desfășura cu 
succes, că țelurile înalte cărora po
porul nostru le consacră întreaga sa 
energie vor fi realizate și depășite. 
Cu c’t spiritul critic si autocritic cul
tivat și promovat de partid va fi 
mai larg însușit, cu cît clasa munci
toare. țărănimea, intelectualitatea 
vor participa mai activ la întreaga 
activitate socială, cu atît vor fi mai 
puține greșeli și neajunsuri, cu atît 
vom înainta mai rapid pe calea so
cialismului și comunismului.
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Hunedoara este istoria scrisă monumental. A citi 
această istorie înseamnă, intii, a privi atent peisajul 
ei. Hunedoara cu bastioanele castelului corvinesc ; 
Hunedoara cu bastioanele siderurgiei e o ciudată 
împletire ele volume constructive. Straturile istoriei 
sînt aici nenumărate. Sînt siraturiie nevăzute — 
cuptoare și ateliere tracice, dacice și romane — as
cunse sub lespezile cîtorva milenii ; sint straturile 
văzute — meterezele cetății medievale, urme ale 
unor furnale ridicate in urmă cu două secole, ora
șul vechi. Și, deasupra tuturor acestora, masiv și 
dominator, stratul istoriei contemporane.

A privi Hunedoara înseamnă a citi istoria monu
mentală a prezentului socialist. Tot ce s-a construit 
Ia Hunedoara în decurs de trei milenii, de la traci 
pină la patronatul Uzinelor de fier, nu echivalează 
nici cu un sfert din ceea ce reprezintă Hunedoara 
de azi. Dc aceea, nu văd nici urmă de înfumurare 
in faptul că, aniversînd 20 de ani de existență. în
treprinderea de construcții siderurgice din Hune
doara își compară activitatea raportind-o la istoria 
de 30 de veacuri a metalurgiei din această zonă. 
Două decenii față în față cu 30 de secole ! Iată de 
ce, prima imagine senzațională a Hunedoarei este 
imaginea istoriei condensate, o istorie monumentală, 
izvorîtă din ritmul și patosul edificării socialiste, 
din..,

CONSTRUCȚIEI»

Hunedoarea anilor 1944— 
1945 număra 7 000—8 000 de 
locuitori. Astăzi, aproxima
tiv 80 000 de buletine de 
identitate poartă inscripția 
„Municipiul Hunedoara".

O asemenea explozie de
mografică mi se pare a fi 
unică in istoria contempo
rană a României. Nici Re
șița, cea mai veche vatră 
metalurgică a țării ; nici 
Galațiul, cel mai nou și mai 
mare colos siderurgic, nu 
năzuiesc, nici pe departe, 
la un atare record. Chiar și 
Piatra Neamț, epicentrul 
moldovenesc .................
chiar și Baia 
voltată 
concura în competiția cu 
Hunedoara. Evident, nu 
sporul natural al populației 
poate explica „miracolul" 
hunedorean intr-o perioa
dă istorică ce nu acoperă 
nici măcar durata unei ge
nerații omenești (33 de 
ani). Atunci 7

— Cum se explică acest 
record al orașului ? l-am 
întrebat pe unul din vechii 
hunedoreni get-beget, tov. 
Viorel Kăceanu, prim- 
vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal.

— Totul s-a declanșat 
prin ’46—’47, ca urmare a 
Conferinței Naționale a 
partidului din noiembrie 
1945. Acesta a fost punctul 
de pornire...

Toate cetățile care au re
zistat peste secole, toate 
marile monumente ale isto
riei au un ctitor și un act 
de naștere, autentic sau le
gendar. Ctitorii Hunedoa
rei sint participant» la 
acea istorică adunare a co
muniștilor ; actul de naște
re al Hunedoarei e un 
capitol din actul de naștere 
al României socialiste. In 
primul proiect de dezvol
tare a economiei naționale, 
în primul efort de gindire 
lucidă și responsabilă asu
pra perspectivelor și desti
nelor țării, Hunedoara de
venise o directivă. Acesta 
a fost punctul de pornire. 
In următorii ani, directiva 
avea să se transforme in
tr-o grandioasă realitate ; 
schițele de proiect deve
neau volume, siluete, • pro
file ; ideile deveneau beton, 
betonul — temelie, 
lia — pistă de i 
pentru furnale.
minoare, pentru turnuri de 
răcire și blocuri de locuit. 
Și Hunedoara incepea să 
dezvăluie lumii pasiunea 
de constructor a românului, 
consemnată de mult in le
gende, dăr fructificată ple
nar abia acum.

înconjurat azi cu o aură 
romantică, începutul n-a 
fost deloc ușor.

— Mi-amintesc că odată, 
seara, intr-o baracă, am 
văzut cîțiva oameni dor
mind cu utilajele in pat...

— Cu utilajele ?
— Vreau să spun : cu lo- 

pețile. Că restul „utilaje
lor" erau mai mari : roabe, 
căruțe, cai.

— De ce să doarmă cu 
lopețile T

— Pentru că erau cam 
puține. Dacă nu -erai atent, 
se schimbau, se „complec
tau", ca pe vremuri in ar
mată.

Umorul cu care poves
tește azi Iosif Bocan, acest 
om in stare „să răstoarne o 
basculantă de amintiri pe 
oră" — după cum il carac
teriza cineva — e umorul 
unui bonom trecut prin 
multe. A fost aici încă îna
intea începutului, in 1941 a 
intrat ucenic la fosta uzi
nă, a devenit instalator și 
în 1950 s-a numărat printre 
primii angajați ai Între
prinderii de construcții si
derurgice.

— Veneau oameni, fel de 
fel, din toate colțurile țării. 
Alături de tineri brigadieri 
entuziaști, atrași de elanul 
construcției, alături de ță
rani sărăciți de război și 
de secetă, veneau și oa
meni vinturați prin ciur 
și prin dîrmon, „jmecheri" 
de oraș, feciori de bani 
gata scăpătați, femei din- 
tr-alea, cam fără profesie... 
în sfirșit... Cind am văzut 
eu ce-i aici, am zis că în
treprinderea asta e Arca lui 
Noe.

Evidența personalului a- 
testă amintirile lui Iosif 
Bocan : in numai patru 
ani — 1950—1954 — s-au
perindat 40 000 angajați, cu 
toate că efectivul mediu nu 
a depășit, in această perioa
dă, numărul de 7 500 de sa- 
ariați. Deci, mai mult de 
:rei sferturi erau „cocori", 
zeneau, luau cartela la can
ină pe o săptămînă și dis- 
jăreau, unii 
■ertați 
nunca. destui din ej încă 
iu știau pe ce lume țră- 
esc și încercau marea cu 
egetul. Hunedoara deveni- 
e o uriașă sită care cernea 
ameni. Și in timpul aces- 
i, concomitent, construia, 
entru că cea mai bună sită 
ra insăși munca.
Ce era de construit ? To

ii.
— în tot orașul erau doar 
țiva metri pătrați de 
ije. (Viorel Răceanu).

— Cea maj arzătoare do
rință a mea, după ce am 
ajuns la Hunedoara, a fost 
să obțin o pereche de ciz
me de cauciuc. Nu găseam. 
M-am înscris atunci în a- 
sociația vînătorilor și pes
carilor amatori, care vindea 
membrilor ei cizme pescă
rești — își amintește un 
inginer din conducerea 
combinatului.

Și totuși, în acele condi
ții, au demarat lucrările la 
furnalul de 450 mc, au fost 
date in funcțiune lamino
rul 800, funicularul Teliuc- 
Hunedoara. In paralel cu 
pavaje, străzi, apartamente.

Așa se năștea Hunedoa
ra, așa se năștea prima ei 
pasiune.

— Activitatea întreprin
derii a început cu organi
zația de bază, compusă din 
12 membri de partid. Am 
fost ales secretar. Poate, 
pentru că eram cel mai tî- 
năr. Aveam 22 de ani — 
își amintește același Iosif 
Bocan.

— Cîți membri de partid 
«înteți astăzi ?

— Peste 1400.
Evoluția acestei organiza

ții de partid, dezvoltarea 
micului nucleu de comu
niști in marele și puterni
cul detașament de azi, ar 
merita ea singură un am
plu reportaj. Pentru că 
aici, in imensa forță orga
nizatorică, in capacitatea 
de mobilizare a partidului, 
își află sursa pasiuhea con
strucției.

— De la început, oame
nii au fost însuflețiți de 
această pasiune 1

— Nu toți. Oamenii ăia. 
amestecați, nu prea știau 
bine Ce tac. Și atunci, or
ganizația a dus o muncă 
indirjită de lămurire. Cind 
oamenii au înțeles ce în
seamnă un furnal, un cup
tor de oțel, un laminor, 
cind au început să pricea
pă ce înseamnă Hunedoara 
pentru țara asta, altfel s-a 
desfășurat munca.

Oamenii au înțeles, dar, 
mai ales, au văzut, că e- 
forturile lor se materiali
zează in coloși de beton și 
metal, cum nu mai exista
seră pina atunci in Roma
nia. Oamenii au simțit că 
țara întreagă ii încurajea
ză, că stalul acordă Hune
doarei și, implicit, lor, o 
importanță uriașă, un imens 
credit material 
In decurs de 
volumul total 
lor realizate 
întreprinderii 
valoarea investițiilor nece
sare pentru construcția u- 
nui oraș care ar putea adă
posti 1 000 000 de locuitori. 
Un oraș cit Clujul, lașul, 
Timișoara, Brașovul, Craio
va și Constanța la un loc, 
un oraș cit șase dintre cele 
mai mari municipii ale ță
rii, edificat 
colectiv !

Așa s-au 
Hunedoarei, 
înaltă a acelei pasiuni con
structive, așa au crescut 
devenind alții.

— Țăranii veniți din fun
dul Moldovei, după o săp- 
tămină-două urcau pe fur
nal cu opincile, mai bine 
decit noi, ăștilalți, cu bo
cancii. Au învățat meserii, 
și-au dat examene de cali
ficare, unii au rămas tot 
aici, alții au plecat pe șan
tierele țării.

In 20 de ani de existen
ță, in întreprindere s-au 
calificat 17 000 de oameni, 
17 000 de oameni s-au mo
lipsit de pasiunea construc
ției, marea lor majoritate 
transformindu-se din uce
nici ai Hunedoarei, in în
vățători pe alte șantiere.

OTELULUI> __  ‘ ' •

După foamea de cărbune 
ce a urmat războiului, 
început foamea 
Rostul Hunedoarei 
era : să 
vo ie de 
dauge 
alte mii 
metal, 
fier nu .
nici pe departe, noilor ce
rințe, pentru că oțelul în
semna acea masivă și du
rabilă coloană — pirghie e- 
sențială in edificarea socia
lismului. în primele planuri 
economice inițiate de par
tid, Oțelul sta alături de 
Energie și Pîine. Poate că 
unii dintre noi n-au între
văzut atunci sensurile pro
funde ale acestei trinități. 
Partidul țintea insă depar
te, cu o clarviziune științi
fică, trasind încă de atunci 
planurile de dezvoltare 
multilaterală a economiei 
naționale, planurile de va
lorificare superioară a re
surselor naturale , proprii. 

a 
de oțel, 

acesta 
sature imensa ne- 
oțel a țării, să a- 
la șarjele Reșiț?i 
și mii de tone de 
Vechea Uzină de 
putea face fața.

Peste 300 de ingineri și e- 
conomiști hunedoreni au 
dus această flacără pe nu
meroase șantiere de 
strucții și montaj din țară,
o întreagă cohortă de spe
cialiști și muncitori au înăl
țat și desăvîrșesc Combi
natul siderurgic de la Ga
lați. Promoțiile Hunedoarei 
— primele promoții de con
structori ai industriei gre
le în țara noastră — duc mai 
departe faima orașului lor

adoptiv, iscălind cu semnă
tura lor de prestigiu alte 
mari
miei naționale.

în vreme ce aici, la Hu
nedoara se năștea o a doua 
pasiune, indisolubil legată 
de destinul țării, de pro-. 
greșul și dezvoltarea civi
lizației socialiste :

Și astfel, aproape concomi
tent, a început bătălia — 
pe frontul oțelului : Hune
doara ; pe frontul energiei 
electrice : Bicazul : pe tron- 
tul piinii : cooperativizarea 
agriculturii.

1948 : se modernizează 
cele patru cuploare Martin 
de la Hunedoara, prin mă
rirea capacității lor de la 
25 la 60 tone, se construieș
te al cincilea cuptor și se 
mecanizeazâ încărcarea fur
nalelor existente.

1949 : la Pechea-Galați, 
Păulești-Maramureș și în 
alte câteva sate, se înfiin
țează primele cooperative 
agricole de producție.

1950—51 : se alcătuiesc 
proiectele și se atacă o lu
crare 
vreme 
„V. I.

I-a 
să deschidă această 
merare intrată în 
Pentru că agricultura socia 
listă avea nevoie de trac

uriașă pentru acea
— hidrocentrala 

Lenin" de la Bicaz. 
fost dat Hunedoarei 

enu- 
îstorie.

toare. pentru că Bicazul a- 
vea nevoie de fier-beton, de 
construcții metalice, de ma
carale și excavatoare. Pen
tru că tara întreagă cerea 
otel.

în 1948, anul în care dis
păreau „ghiîtarii", acei 
oameni-roboti ce descăr- 
cau vagoneții de minereu, 
sus, la buza furnalelor, pe 
poarta combinatului intra 
un băiat de 18 ani.

— Veneam de la Teiuș.

în viața mea nu văzusem 
alte mecanisme, decît loco
motivele eu aburi, care fă
ceau ’ manevră in acel nod 
de cale ferată. Am umblat 
prin toate locurile, de la 
furnale pinâ la laminoare, 
că aveam un frate mai 
mare ce lucra in combinat. 
Dar cind am ajuns aici, am 
zis : asta mă fac. Și uite 
așa am ajuns oțelar, oțelar 
la „electrice".

Oțelăria electrică era în 
acea vreme un fel de 
„stație-pilot", cuptoarele e- 
rau un soi de „eprubete" 
mai mari : unul avea ca
pacitatea de o tonă, celă
lalt — 5. Față de oțelăria 
Martin, acesta era o anexă, 
un apendice cam nebăgat 
in seamă.
Traian Iov 
soră vitregă

— Pentru că mi-a plă- - 
' cut ! Și omului dacă ii 
place ceva, mai cu spor 
muncește

De la „omul 5“ la „omul 
4“, de la „omul 3", la „o- 
mul 2", Traian Iov a par
curs drumul pînă la mais
tru, urmînd o ascensiune 
similară cu însăși ponderea 
oțelului electric in combi
nai ul hunedorean. Astfel, 
in 1957 intră in funcțiune' 
două cuptoare electrice cu 
o capacitate de 20 tone fie
care, iar in 1969 încă două 
cuptoare a cite 50 tone- 
șarjă de oțel. prilej cu 
care oțelăria electrică devi
ne secție de sine stătătoare.

în 1951 sosea în Hune
doara un alt tinăr, de data 
aceasta un mesager al Reși- 
ței.

— Eram proaspăt absol
vent al școlii medii side-

rurgice cind am intrat in 
combinat ca ajutor de mais
tru. Tot orașul era răscolit 
de constructori, cuptoarele, 
erau cinci la număr, aveau 
o capacitate totală de 300 
tone. Acum, numai în otc- 
lăria II sînt opt cuptoare 
cu o capacitate de 400 tone 
fiecare — îmi relatează Ti- 
beriu Sirca. maistru prin
cipal.

Ce înseamnă pentru acest 
om oțelul ? Intr-un anume

sens, Înseamnă viața 
„Oțelăria e inima combina
tului, aici se adună fonta și 
fierul, manganul și nichelul, 
tot ce intră in compoziția 
oțelului, de aici pleacă lin
gourile spre blunting și la
minoare- Vedeți, oțelăria e 
inima". '

îl ascult și știu că un 
vechi turnalist ar spune la 
tel, la fel și cocsarii, și tot 
la fel, poate, operatorii noii 
fabrici de oxigen. Pentru 
că inima combinatului să
lășluiește în inimile oame
nilor. in pasiunea lor pen
tru zămislirea acestui me
tal menit să devină arc de 
pod, cilindru de tractor, cu
țit de strung, sapă de fo
raj. Dar oțelăria simboli
zează și concentrează cel 
mai bine, in înalta tempe
ratură a cuptoarelor, pa
siunea tuturor, întrucit pa
siunea, mărturisită sau ne
mărturisită a hunedoreni- 
lor, rămîne oțelul.

— Cind am sosit aici se 
elaborau doar oțeluri sim
ple, necalmate, oțeluri care 
continuau să clocotească în 
lingotieră. Acum, la cup
toarele de care răspund, 
producem oțel-boton pen
tru arce de pod. oțel-car- 
bon calmat cu mangan. 
sulf și fosfor. Ultimul e atit 
de pretențios la elaborare 
incit nu plec niciodată a- 
casă pînă nu-1 văd curgînd 
pe nară.

— De ce ? Nu aveți des
tulă încredere in 
terni ?

— Nu cumva să 
așa ceva ! Avem 
unu’ și unu’. Doi
Pavel Hanganu și Aiexan-

dru Stoica, topitori șefi, au 
plecat la Galați, la conver- 
tizoare. Și nu ne fac de ru
șine. Aici au rămas alți oa
meni de bază : 
Oswald Kluscli, 
șefi Grigore 
(’aramanlis. 
Dragomir.

Alături de 
trebui adăugate alte sute și 
mii pentru a înțelege cum 
de a fost posibil ca produc
ția otelului hunedorean să

ereascâ atit de vertiginos 
incit întreaga cantitate de 
otel elaborată aici in 1938 
se realizează azi in mai pu
țin de 100 de minute I încă 
o dovadă, dacă mai e ne- 

■ voie, că Hunedoara trăiește 
de 26 de ani încoace, pasiu
nea arzătoare a oțelului. Un 
an condensat intr-o oră și 
jumătate, un calendar cu 
365 file comprimat, înghe
suit pe cadranul unui cea
sornic ! Sint cifre, sînt di
mensiuni necomparabile da
torită distanței imense care 
le separă. Să comparăm, 
însă, producțiile din anii 
noștri. Așadar, în 20 de ani 
de construcție socialistă, din 
t950 pînă în acest ultim an 
al actualului cincinal, pro
ducția de oțel a Hunedoarei 
a înregistrat o creștere de 
17,1 ori, producția de fontă 
a sporit de 11,5 ori, iar lami
natele — de 56,7 ori.

Dacă orașul Hunedoara 
din 1944, raportat la Hu
nedoara din 1970 = 1X10 ; 
„Cetatea de foc" a Hune
doarei din 1950. raporta
tă la Hunedoara din 
1970 = 1X21,8 (ca valoare 
a producției industriale 
globale). Așadar, în anii 
noștri au apărut zece, 
douăzeci de Hunedoare 
noi !
Hunedoara ilustrează incă 

o dată, monumental, di
mensiunile și sensurile isto
riei noastre din ultimul sfert 
de secol ; oglindește preg
nant forța și înțelepciunea 
politicii 
voltare 
dustriei 
trai al 
liste. Fonduri uriașe au fost

investite de stat pentru ca 
Hunedoara să devină ceea 
ce este astăzi, imense eșa
loane de oameni au depus 
extraordinare eforturi pen
tru a înălța furnale și lami
noare, cuptoare și fabrici, 
un nou și reprezentativ oraș 
pe harta țării. Dar 
sumele de bani — 
de 
mai 
mii 
construcție și pentru o-

ar putea explica 
pe deplin aceste spectacu
loase succese.

— De cite ori ne intll- 
nim și mai schimbăm o 
vorbă. între noi, oamenii 
mai vechi ai combinatului, 
întotdeauna zicem : „Măi, 
da’ ce prost mergeam în 
urmă cu cîțiva ani". Dar 
niciodată nu spunem : „Măi 
da’ ce bine mergem acum".

Meditez la aceste cuvinte 
ale maistrului Tiberiu Sir
ca și-mi dau seama că aici 
se află un sens fundamen
tal al traiectoriei impresio
nante parcurge de Hune
doara în ultimele două 
decenii și jumătate. Pentru 
că mai mult decît pasiunea 
construcției și a 
înglobindu-le și 
du-le, s-a născut 
doara, dintr-un 
spirit comunist, o altă, a- 
totputernică, pasiune :

„ancorat" tn păminttil ____
, , . .... -----  — ------- ----------- ț— cu mintea lor, cu pasiunealor de constructori și oțelari. Pentru că au găsit aici um imens cîmp de afirmare a 
personalității lor creatoare, identifieîndu-se firesc, armonios cu viața și ascensiunea 
orașului. Am întrebat pe mai mulți oameni, originari din diferite colțuri ale țării de 
ce susțin că sint „hunedoreni".

— Pentru că Hunedoara ne seamănă mai mult decît locurile din care venim, pen
tru că orașul și combinatul au crescut sub ochii și mîinile noastre.

Hunedoara de azi este, intr-adevăr; un oraș pe măsura acestor oameni, un oraș 
a! muncii și al îndrăznelii creatoare, un oraș matur, intrat definitiv pe orbita civiliza
ției citadine. Cartiere moderne care cuprind peste 14 000 de apartamente, magazine 
și complexe de deservire, monumentalul club „Siderurgislul", spitalul de 700 de paturi 
șl noul hotel inaugurat recent au tr asformat Hunedoara dintr-un tirg periferic 
intr-un puternic centru al civilizației socialiste.

Superba traiectorie a Hunedoarei și a oamenilor ei e un simbol contemporan 
al forței de creație a poporului nostru, angajat pînă la ultimul om în opera de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate ce se înfăptuiește sub «inducerea 
Partidului Comunist Român. Dinamică, înnoitoare ca insăși istoria acestor 26 de ani, 
Hunedoara ilustrează din plin vigoarea și perspectivele patriei noastre libere. Iată 
de ce a privi Hunedoara înseamnă * citi istoria prezentă și viitoare a României 
socialiste.

„Fiecare om e o lume". 
Maxima e veche, dar faptul 
că inginerul Alexandru 
Ciorogaru, director 
al întreprinderii de 
strucții siderurgice, 
însușit-o și-i place s-o re
pete mă face să ciulesc u- 
rechile și să-l bombardez 
cu întrebări. Fără voia sa 
mi-aș îngădui să ilustrez a- 
ceastă maximă cu propria-i 
viață, cu întreaga lui as
censiune profesională.

— Din ’43 pînă în '47 am 
fost ucenic ; din ’47 pînă în 
'51 am lucrat ca strungar 
în combinat. Noaptea mun
ceam, ziua învățam. După 
ce am terminat școala me
die m-am înscris la facul
tate și am revenit aici ca 
inginer constructor. Am 
fost apoi șef de lot, șef de 
șantier, inginer-șef 
doi ani încoace, 
tehnic. Asta e tot.

într-adevăr, asta 
Ce simplu și liniar 
cest „tot" ! Dar dacă „fie
care om e o lume", atunci 
evoluția inginerului Cioro
garu ilustrează cu fidelita
te traiectoria unei întregi 
lumi, a lumii noastre socia
liste. Iată, deci, că ritmu
rile multiplicate ale Hune
doarei s-au putut concentra 
în ritmul vieții unui om. 
Sau, poate, ritmurile oa
menilor s-au răsfrînt asu
pra Hunedoarei ! O dialec
tică împletire, o totală os
moză între destine și isto
rie, între desăvîrșirea in
dividului și a societății 
transpare din viața para
lelă a oamenilor și a „Ce
tății de foc".

— Am construit la în
ceput în condițiile pe care 
le cunoașteți, cu materiale
le și utilajele rudimentare 
avute la îndemînă atunci 
— continuă interlocutorul 
meu. Și cu oamenii pe care 
îi aveam ; în fond, cu noi 
înșine, pentru că și noi 
eram alții. Eram, cum să 
spun, cam la nivelul Uti
lajelor de care vorbea 
maistrul Bocan. Tindeam, 
desigur, spre îmbunătățiri, 
luam măsuri salutare (nu 
chiar întotdeauna !), dar e- 
fectele acelor căutări insis
tente aveau să se vadă a- 
bia mai tîrziu, mai exact, 
în ultimul deceniu. De e- 
xemnlu, în 1955 am dat în 
funcțiune bateria nr. 1 de 
cocsificare după o durată 
de execuție de 660 de zile; 
în 1961 am încheiat lucră
rile la bateria nr. 4 reali
zată în numai 280 de zile. 
In construcții scurtarea ter
menelor de execuție e un 
comandament suprem, e un 
pas important spre desăvîr
șire.

— Bineînțeles, dar nu 
dauna altor indicatori ; 
conomici, calitativi.....

if t- Desigur, tn acest sens, 
Congresul al IX-lea al par
tidului a constituit și pen
tru noi o chemare, un în
demn, un adevărat „ștart” 
spre desăvîrșire sub toate 
aspectele. în cei 20 de ani 
de existență a întreprin
derii noastre, valoarea pro
ductivității muncii pe sa
lariat a crescut de la 20 335 
lei la 90 000 lei, dar — re
țineți 1 — aproape jumătate 
din această creștere s-a 
realizat în ultimii cinci ani. 
Iar de doi ani încoace am 
Încenut să efectuăm anali
za și eșalonarea planului, 
precum și calculul resurse
lor, cu ajutorul mașinilor 
electronice de calcul.

Construcția Hunedoarei 
a atins virsta maturității, 
vîrsta exigentă în care pa
siunea năvalnică a începu
tului se concentrează în 
gesturi mai puțin specta
culoase, dar mai profunde. 
Este vîrsta eficienței, a ca
lității, a marelui 
desăvîrșire de care 
rămas străină nici 
doara oțelului.

...Ori de cite ori 
trat în oțelărie, 
părut fascinant 
pentru imaginea pe 
oferă, cit și pentru 
pe care o sugerează 
mentul insuflării oxigenu
lui în cuptoare. Imense 
furtunuri de pompieri ter
minate cu ciocuri metalice, 
pătrund în magma incan
descentă a oțelului nu pen
tru a-1 „stinge", ci pentru 

ia da văpăii o și mai mare 
intensitate. Oxigenul, vita
lul oxigen, grăbește arde
rea, scurtează durata ela
borării șarjei, insuflă un 
nou ritm de viață oțelăriei 
și oamenilor -ei. Invenție a 
maistrului Ioan Cismaș, 
„lancea de Hunedoara" — 
nume care ne poartă gîn- 
dul către străjile cetății de 
odinioară — a devenit una 
din „armele“-cheie în bătă
lia tehnologică a „Cetății de 
foc".

— Ne aflăm în prezent 
Intr-o nouă etapă de dez
voltare, o etapă a calității 
în toate sectoarele — de
clară inginerul Ion Niță, 
director general adjunct al 
combinatului siderurgic 
Putem spune acum că rea
lizarea planului la oțel 
nu mai constituie pentru 
noi o problemă acută, ceea 
ce ne dă posibilitatea să ne

am in- 
mi s-a
— atit 
care o

ideea
— mo-

care 16 au 
numai în 
acest efort 
sînt antre- 
specialiștii, 
maiștri și

concentrăm asupra calită
ții produselor, a finisării 
lor, asupra unor aspecte de 
finețe legate de industria 
modernă. Cu acest prilej, 
am descoperit la numeroși 
oameni o puternică pasiu
ne pentru cercetarea și ino
varea fenomenului tehnolo
gic, ceea ce aduce după 
sine importante sporuri de 
producție și de calitate 
prin investiții minime.

Urcînd aceste trepte ale 
calității, oțelul hunedorean 
a devenit in ultimii ani, 
rulment, tractor, motor de 
autocamion, arc de pod, 
carenă de vapor, osie de 
vagon. Ramura construcți
ei de mașini — această 
fiică inteligentă și preten
țioasă a industriei grele — 
devine din ce în ce mal 
mult beneficiara combina
tului din Hunedoara. Oțe
luri speciale, înalt aliate, 
termostabile, antiacide, in
oxidabile au fost și sînt 
asimilate în acest an pen
tru industria auto, inclusiv 
turismele „Dacia", pentru 
cazane de aburi de mare 
productivitate. Peste 250 de 
mărci de oțel produce azi 
combinatul, din 
fost asimilate 
luna iulie. în 
de desăvîrșire 
nați nu numai 
ci și numeroși 
muncitori, autori de inova
ții și raționalizări, printre 
care Constantin Popescu, 
Dumitru Cușmir, Al. Toma, 
Gheorghe Schmidt, Kovacs 
Alexandru sint doar cîțiva 
dintr-o lungă listă.

Pasiunea noului 
amplitudini din ce 
mai largi, devenind 
oameni un adevărat „stil de 
viață". Alături de maiștrii 
Ștefan Tripșa, Erou al Mun
cii Socialiste, loan Cismaș, 
sau Tiberiu Sirca, în a- 
ceeași familie spirituală a 
căutărilor, a nemulțumirii 
creatoare, l-aș așeza pe 
mai tînărul inginer Con
stantin Chirica, promovat 
nu demult in funcția de 
șef-adjunct al serviciului 
cercetări-calcul.

— Cum se face că, fi
zician fiind, specialist în 
spectroscopie, ați îmbrăți
șat acum cibernetica ?

— E adevărat că, absol
vind facultatea, am venit 
aici la laborator. Dar întot
deauna m-a preocupat nou
tatea. Cind s-au experi
mentat și aplicat pentru 
prima oară izotopii în si
derurgie, m-am specializat 
în izotople. Apoi, cind am 
auzit că vom fi dotați cu 
un calculator, m-am apu
cat să studiez matematica 
și electronica. Știți, Hune
doara nu ne oferea pre; 
multe divertismente îi 
timpul liber. /Am profitat 
m-am pus serios pe carte

La ora actuală combina
tul folosește un calculator 
de capacitate redusă, ca
pabil să efectueze doar 
2 000 operații pe secundă. 
Dar chiar și în aceste con
diții, micul nucleu de spe
cialiști a realizat lucrări 
importante cum sînt : cal
culul consumului de cocs 
la furnale, controlul cali
tății producției de oțel și 
laminate prin metode sta
tistice, precum și teme cu 
caracter economic legate 
de rentabilitatea produc
ției, disciplina contractua
lă etc. De asemenea, în acest 
an se va încheia acțiunea 
de codificare a produselor, 
materiilor, materialelor 
secțiilor productive 
combinat în vederea 
nerii la punct a fluxului 
informațional. în același 
timp 
larea 
sului 
re și 
Flux 
ficare, modelare — iată no
țiuni noi care bat la poar
ta consacrării aici, în com
binatul hunedorean, oțe
lul fiind supus ritmurilor 
riguroase ale matematicii 
și ale electronicii.

L-am întrebat pe ingine
rul Chirica prin ce l-a a- 
tras Hunedoara și cum s-a 
adaptat în ambianța aces
tui oraș tinăr.

— Sincer să fiu, nu m-a 
atras. Voiam să rămîn în 
București, obținusem chiar 
repartiție pentru Capitală... 
Dar, în ultimul moment, 
nu s-a mai putut și am ve
nit aici cu dorința să plec 
cit mai repede. Ce să fac, 
n-am scăpat nici eu de boa
la „bucuteștenizării". Dar, 
o dată ajuns aici m-am a- 
daptat destul de ușor. Cum ? 
Pentru că mi-am dat sea
ma că interesele mele, ade
văratele, esențialele mele 
interese, coincid cu intere
sele majore ale activității 
combinatului. Nu, în Bucu
rești, n-aș fi găsit un ase
menea cîmp de afirmare. 
Iar perspectiva ca în urmă
torul cincinal să fim dotați 
cu un nou calculator de ca
pacitate sporită mă 
rează și mai adine 
mîntul, în viața, in 
Hunedoarei,
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între multiplele preocu
pări spirituale ale omului 
zilelor noastre observăm că 
practicarea lecturii indivi
duale continuă să dețină — 
peste secole — drepturi 
majore. în permanența 
acestei preocupări desci
frăm și contribuția apa
rent anonimă pe care și-o 
aduc bibliotecile publica. 
Omul de pretutindeni 
indiferent de profesiune și 
loc de muncă — recurge nu 
o dată Ia colecțiile de cărți 
ale acestor instituții cultu
rale pentru a afla prin lec
tură soluții în muncă și in 
viață. în rindurile ce ur
mează, vom acorda o im
portanță aparte tipului de 
bibliotecă comunală, acesta 
avînd o pondere mare în 
rețeaua bibliotecilor din 
țara noastră.

în ultimele șase luni am 
vizitat numeroase aseme
nea așezăminte, am cunos
cut bibliotecari culți. care 
știau să lanseze o ingenioa
să „campanie publicitară" 
în jurul cărților de valoare 
nou apărute, pricepuți în a 
detecta preferințele diferi
telor tipuri de cititori. A- 
cești oameni organizau in 
cadrul „muncii cu cartea" 
manifestări publice la că
minul cultural, la sediul 
cooperativei agricole de 
producție, la școală, reu
șind, cu ajutorul unei va
riate game de moda
lități, să orienteze lectura 
individuală a unei popu
lații eterogene. La Su- 
harău și la Virfu Cimpului 
în județul Botoșani, la Ră- 
ducăneni, Costuleni, Cozia, 
Comarna, Hilița în județul 
Iași, ori la Negru Vodă in 
județul Constanța, activea
ză asemenea bibliotecari 
care îmbină armonios „teh
nica bibliotecară" cu cerce
tarea multilaterală a reali
tății sociale din satele lor, 
inspirați de prețioasa idee 
că fiecare ipembru al co
lectivității lor este un citi
tor potențial care trebuie 
atras la o statornică lec
tură.

Pasiunea investită în 
muncă de acești bibliote
cari dovedește, totodată, o 
nealterată înțelegere a ros
tului activității biblioteci
lor comunale, instituții cul
turale cu un pronunțat ca
racter educativ care, alături 
de căminele și casele de 
cultură, își pot aduce o con
tribuție hotărîtoare la for
marea unei personalități 
distincte, înaintate a tine
rei generații și. mai mult 
decît atît, la menținerea 
nestinsă a flăcării intere
sului pentru cultură în rin
durile a milioane de oa
meni, cu cele mai diverse 
profesii și pregătiri.

Pentru a răspunde aces
tui deziderat, bibliotecile 
publice au datoria să re
prezinte adevărate focare 
spirituale locale, cu o con
cepție culturală fermă, de 
perspectivă. Răspund ele 
întotdeauna și pretutin
deni unor asemenea exi
gențe ? Am răspunde : 
numai parțial, pentru că, 
pe ansamblu, am sesizat 
destule situații care ar pu
tea fi îmbunătățite. Să ne 
oprim, de pildă, asupra 
relațiilor de fiecare zi cu 
cititorii.

Cititorul virtual din ori
ce loc se cere atras, lămu
rit cu tact, „invitat" să ci
tească cutare sau cutare 
carte. în Suharău, de pil
dă, el are acces liber la 
raft, se informează din ca
taloage, participă la expo
zițiile de cărți, la serile de 
poezie, ia prezentările, 
medalioanele și montajele 
literare. în contrast vă
dit cu situația descrisă,

poate face mare lucru în 
această direcție. Să urmă
rim un exemplu. La Suha
rău se reușește să se în
trețină un flux continuu in 
mișcarea cărților spre citi
tori tocmai datorită orga
nizării temeinice a activu
lui obștesc. Cu ajutorul a 
patru bibliotecari voluntari 
în patru sate aparținătoare, 
a cincizeci și șapte de res
ponsabili la tot atîtea

BIBLIOTECA
COMUNALA
prezență 
de prestigiu 

in viata satului
la Comarna-Iași, o comună 
cu șase mii de locuitori, cu 
dezvoltate sectoare econo
mice de vitipomicultură 
și zootehnie, nu se organi
zează manifestări de popu
larizare a cărții, iar în mo
destul mănunchi de fișe de 
cititori nu poate fi găsită 
nici o fișă cu numele vreu
nui brigadier de la coope
rativele agricole de produc
ție. Și în alte părți se mai 
află destule biblioteci pu
blice transformate,' prin 
forța lucrurilor, în „maga
zii cu cărți", încadrate cu 
bibliotecari care nu între
prind nici o acțiune de pro
pagandă a cărții, ba, mai 
mult, întocmesc fișe for
male de cititori.

Or, justificarea concretă 
a realei existențe a biblio
tecii comunale o atestă cir
culația intensă in sat a co
lecțiilor de cărți, numărul 
real de cititori. Experiența 
a dovedit că fără un larg 
activ obștesc! fără o con-

cercuri de lectură, la care 
se adaugă încă zeci și zeci 
de intelectuali localnici, 
fondul de 16 000 volume 
are o neîntreruptă circu
lație în cele șase sate ale 
comunei.

Ce se întîmplă însă in 
alte părți ? în comuna Co
marna-Iași, activul obștesc 
al bibliotecii nu era, in 
momentul vizitei noastre, 
nici măcar constituit. Două 
colturi metodice din incinta 
bibliotecii, două-trei liste 
cu recomandări, vagi rela
ții de colaborare cu școa
la din localitate au trans
format această instituție de 
cultură intr-un local igno
rat de localnici. Și cite lu
cruri realmente interesante 
nu s-ar putea organiza, toc
mai în vederea atragerii 
unui public cit mai nume
ros și divers ! La bibliote
ca municipală din Dorohoi, 
pentru a oferi un singur 
exemplu, s-au procurat 
cîtevâ*1 căști de radio, o

lucrare strinșă.jcu celelalte . nțipă, Stație de amplificare 
instituții și organizații din (care se găsește și la cămi- 
comună, bibliotecarul nu nul cultural), discuri pen

tru a organiza cu regulari
tate audiții muzicale indi
viduale sau colective. Să 
fie oare utopică realizarea 
unei secții de educație mu
zicală in cadrul propice al 
bibliotecii comunale 1

Dacă în multe locuri 
conținutul activității aces
tor instituții de cultură ră- 
mîne încă la un nivel ne
corespunzător exigențelor, 
aceasta se datorește și fap
tului că nu au fost clarifi
cate o serie de „amănunte" 
organizatorice, vizind în
deosebi relațiile între bi
blioteca comunală și biblio
tecile filiale din satele a- 
parținătoare. Cele mai mul
te biblioteci dispun de fon
duri de cărți ce însumează 
între zece și cincisprezece 
mii volume, din care, nu 
în puține locuri, jumătate 
zac nefolosite. Mă refer în 
primul rind la blocarea a 
cite 8 000—10 000 volume în- 
tr-o singură încăpere trans
formată în „magazie" in sa
tele foste centre de comună 
(ca cele din Lozna, Cîn- 
dești, George Enescu, Di- 
măcheni, Fundu-Herții ș.a. 
din județul Botoșani). Am 
constatat, de asemenea, că 
importante fonduri de cărți 
n-au putut fi transportate 
la bibliotecile comunale 
din noile centre de comună 
din lipsă de spații cores
punzătoare,' iar în satele în 
care stau blocate ele nu 
pot fi utilizate, neexistînd 
bibliotecari voluntari care 
să-și asume gestiuni mate
riale de zeci de mii de lei. 
Situații asemănătoare . pot 
fi intîlnite în fiecare județ 
și de aceea adoptarea de 
urgență a unei soluții se 
impune. Am sugera crea
rea unor ' biblioteci filiale 
cu cărți mai puține, cu bi
bliotecari voluntari, împros
pătate periodic potrivit in
tereselor de lectură locale, 
precum și transferarea 
unor colecții ce nu intere
sează (tot felul de cărți ne
potrivite în mediul rural 
— cărți de metalurgie, di
verse tehnologii ale marii 
industrii ș.a.) la bibliotecile 
orășenești.
' Pentru îmbunătățirea ac
tivității bibliotecilor comu
nale ar trebui reglementat 
și actualul sistem de îndru
mare și control. în prezent, 
ele sint „îndrumate" de 
un inspector care răspunde 
de circa 80—90 de biblioteci 
comunale. Aceasta în vre
me ce fostele biblioteci re- 
gionaie și raionale, care 
exercitau o utilă și compe
tentă muncă de îndrumare 
și control, și-au restrins ac
tivitatea numai la raza mu
nicipiului sau a orașului de 
reședință. Pentru sprijini
rea bibliotecilor s-au înfiin
țat în unele județe cabi
nete metodice formate din 
profesori de limba română 
și lucrători ai bibliotecilor 
mari. Poate că o asemenea 
inițiativă ar trebui extinsă.

Fără circulări și dispozi
ții speciale, comitetele ju
dețene pentru cultură și 
artă pot întreprinde acțiuni 

^utile, al căror scop să fie 
transformarea bibliotecilor 

. comunale — .după eyemplpl 
celor bune — în' instituții 

„culturale de-pr«s±iguj, ...
Mircea PETRE SUCIU
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA
9; -------

CEAFĂRUL”— 9; 12,30; 16; 19,45, 
BUCUREȘTI — 9; 12,15; 16,30; 20,15, 
GRADINA DOINA — 20,30.
• Dragoste și viteză î REPUBLI
CA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
16; 21, la grădină - 20,15, FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 13; 20,30, ME
LODIA — 8,45; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21, STADIONUL DINAMO — 20, 
GRADINA PARCUL HERĂS
TRĂU — 20.
• Cerul începe la etajul 3 : FES
TIVAL — 18.
• Agonie și extaz : CAPITOL —
9; 11,15; 13,45; 16,15/
0 Dragostea Iul Serafim Frolov : 
CAPITOL — 18,45; 20,30.
• Tiffany memorandum : FERO
VIAR — 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
• Intîlnire la vechea moschee : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Jandarmul se însoară : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, BUCEGI — 10; 16; 18,15, la 
grădină — 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină —
20.15, FLAMURA — 11; 16; 18,15:
20.15.
• Cocoșatul 
Union)

Străinul : LUMIN 
n continuare, 19,15.

12,45; 16,30; 20,15.
Mayerling (ambele serii) : LU-

CINEMATECA (sala 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 

LUMINA — 9,15—15,30

DOINAProgram pentru copii :
10. 
Dreptul de a te naște : 
11,30; 13,45; 18,15: 20,30,

15,30; 18; 20,15.
214 ori ; Previziuni șl 

Celula șl cromozomii ; 
științific Nr. 7/970 ; Pe 

alb ; Nicolae Adam ; Co- 
' “ •_* ' ■ TIM-

9,30—20,30 tn con-

DOINA 
VIITO-

RUL —
• De 
jocuri ; 
Orizont 
cîmpul 
pilul de la Modjokerto : 
PURI NOI 
tinuare.
• Petrecerea : GRI VITA — 10,30;
16; 18,15; 20,30, FLOREASCA -
15,30; 18; 20,30. TOMIS - 9; 11,15; 
13,30; .15,45; 18,15, la grădină - 20. 
A Sub semnul lui Monte Cristo : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Intrusa : BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Argoman superdiabolicu! : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină - 
20,15.
• Castelul condamnațllor ; UNI
REA — 16; 18.
• împușcături pe portativ : LIRA
— 15,30; 18.
• Noul angajat î DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20, COTROCENI -
15,30; 17,45; 2<D
e Joc dublu în serviciul secret : 
FERENTARI - 15,30; 18; 20,15,
GRADINA BUZEȘTI — 20,30.
• Această femeie : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20,30, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : MIORIȚA — 10; 16; 19,30.
• Vînătorul de căprioare : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Marile vacanțe î CRÎNGAȘI —
15,30; 18; 20,15.
• Căsătorie în stil grec : VOLGA
— 16.30; .18,30; 20,30.
« Expresul colonelului von 
Ryan : MOȘILOR — 15,30; 18, la 
grădină — 20.
A Afurisitul de bunic î POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Subiect pentru o schiță : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Profesorul infernului
CĂRA — 16; 18; 20.
• Oră hotărîtoare : VITAN — 
-15.3Q; 18.
• în Nord spre Alaska : GRĂDI
NA VITAN — 20,30.

FLA-

Ion BRAD

„ORGA
Reținînd limpezimea cristalină a 

comunicării artistice, versul șlefuit 
cu migală, semn al aspirației către 
perfecțiune, cadențele lin schimbă
toare ale muzicii interioare, detecta
bile în fiecare poezie, putem antici
pa că lirica lui Ion Brad din „Orga 
de mesteceni" este expresia echili
brului interior, a unui calm dobîn- 
dit după multe căutări, trimițînd vă
zului lumii efigia sculpturală a unui 
travaliu artistic neobosit. Poetul gîn- 
dește cuvîntul și il supune ideii, tră
iește versul și-1 încarcă cu tensiuni 
și armonii, realizînd o poezie plină 
de vigoare și adevăr, purtătoare a 
unui adine mesaj uman și -patriotic.

La o cercetare atentă, motivele 
fundamentale ale volumului se dez
voltă in două direcții : pe de o parte, 
peisajul interior, lumea plină de 
amintiri și chemări, pe de altă parte, 
faptul istoric și de cultură' (național 
și universal) ; cu alte cuvinte, poetul 
rememorează o existență, cugetă asu
pra trecerii sale prin această lume, 
adună ceea ce a trecut peste „podi
șul secolului" in „tainicul nucleu", 
cintă „căldura mării", „roada pădu
rilor prelinsă-n lin", „săgețile coco
rilor plecind", chipuri dragi etc. și, 
in același timp, evocă mitologica 
lume a dacilor, cultura materială a 
romanilor, țara lui Dragoș, a lui Ște
fan, cugetă la mormîntul lui Tamer
lan sau în pivnița lui Auerbach. Deși 
zone diferite de inspirație solicită 
muza poetului, se poate totuși ob
serva că, structural, acesta este o 
fire meditativă, fără a se desfășura 
In teritoriile trăirilor tumultuoase, se 
simte legat de pămîntul natal și tot
odată atras de teme livrești, care 
transformă trăirea directă, spontanei
tatea și adeziunea ardentă tumultuoa
să, momentele firești ale vieții, in 
act lucid, de contemplație ; de aici 
cadențele sobre și calme.

Ca mulți poeți ardeleni, mai vechi 
sau contemporani, Ion Brad, fără a 
cultiva cu predilecție poezia satului, 
respiră in peisajul ținuturilor natale, 
fiind solicitat artistic și moral de un 
spațiu comun liricii noastre tradițio
nale, întreaga construcție poetică — 
acolo unde lirismul discret și nuan
țat nu face concesii unui peisaj ru
ral idilizat, sau descrierii din poezii
le inspirate de vizitarea unor locuri 
de peste hotare — se supune unei 
viziuni artistice unitare, izvorîtă din 
aderența la un mod specific de a re
flecta universul uman, de a concepe 
istoria și cultura. Poezia devine ex
presia unui tărim interior, un „ținui 
al" sufletului", hrănit din sentimentul 
apartenenței la același pămînt, al 
descendenței din aceiași strămoși. 
De altfel, motivul celebrării străbu
nilor constituie una din părțile cele 
mai durabile si personale ale volu
mului. Din semne dăltuite în veacuri 
de ființe nevăzute, dar simțite, păs
trate în adîncul sufletului, poetul al
cătuiește lespezi pentru trecutul său. 
Căutările ajung dincolo de spațiul 
istoric, trecind în negura vremurilor : 
„O treaptă de pămint, o treaptă de 
piatră / Și am ajuns la pirosfera 
veacurilor, la muma Vatră. / Ea ne-a 
ocrotit sufletul la sin / In leagănul 
cimpiei, doinit de ape, / Sub strep- 
șina muntelui cu creștet ' 'sfăpîn?' '■ 
(TERRA DACIAE). In alte poezii sen
timentul pămîntului străbun se con
centrează ca sîmburele de foc pe cu-

DE MESTECENI“
nuna de lauri a eroilor : „Pe actul de 
naștere — vie pecetea, / Foamea de 
ființă, aprigă setea, / Decebal fiul 
scoborîtor / Din Scorilo muntele, / 
Scorilo pădurea, / Scorilo regele ogor, 
/ Decebal fiul, / Decebal ultimul, / 
Decebal soarele răzvrătitor". (DECE- 
BALUS PER SCORILO).

O întreagă genealogie istorică punc
tează momentele cruciale ale deve
nirii noastre în poezii încărcate de 
fiorul liric al evocării, purtînd spre 
noi în paginile ca niște mirifice ta
blouri, Însemnele unor veacuri eroice,

cronica literară

sufletul viteaz al vieții trecute, în
trupat deopotrivă în legende, dar și în 
fapte, cum sint cele din poezia 
„TABULA TRAIANA". Deși reîntîl- 
nim in această poezie ca și în altele 
(LA HISTRIA, PONTICA etc.) o 
veche temă a mitologiei romanice, 
cultivată mai tîrziu în forme oare
cum terestre și picturale, se poate 
totuși surprindă nota aparte a poetu
lui preocupat nu atit de reconstitui
rea epică a unor momente istorice, 
cit de surprinderea unor permanențe 
ale gindirii și simțirii românești. A- 
ceasta îl apropie pe poet de expresia 
plastică și lapidară a cîntecului popu
lar : „In Țara de sus / Cu zimbrul 
m-am dus. / Pe greabănul lui / De 
munte mă sui, / Lunarele coarne / 
Vechi crug să răstoarne / Cu stele 
trindave / Pe ceruri epave, / Cu stele 
subțiri / Lipsite de miri, / Nelogodite

le / Nici cu ispitele, / Nelăudatele 7 
Nici cu păcatele, / Stele de toamnă cu 
ceață / Ce tremură și îngheață / De 
teamă să nu le mai cheme / Măria-sa 
zimbrul tn steme / Lingă ochii lui 
teferi / Ce scapără noaptea luceferi". 
(ZIMBRUL).

Faptul istoric șl viața prezentă sint 
subsumate unui simbol de cuprindere 
universală : simbolul mamei, simțit 
ca o înmănunchere eternă a stabili
tății și corttinuității. In acest simbol 
se contopesc trecut, prezent și viitor, 
aici se nasc și viețuiesc idealurile 
cele mai frumoase : „Mumă de pia
tră, / Cîntec de piatră, / Noi iți dăm 
răsuflarea / Desferecată / Din munți, 
din marea / Neliniștită I Ca o iu
bită. H... Mumă țară, / Cîntec, tăcere, 
/ Inimile noastre ca stelele / La în
viere / Te înconjoară". (TERRA MA
TER). Versurile acestei poezii, dar și 
altele, (din ,;ȚARA“, „ClNTECUL 
DORNELOR"), în care imaginea plas
tică a fiecărei secvențe nu este de
cît un ecou figurai al sentimentului, 
semnul metaforic al percepției rădă
cinilor noastre veșnice, au semnifica
țiile unui manifest liric și patriotic in 
același timp. Poeziile încărcate de 
Imagini dense se supun unui senti
ment și unei gîndiri înalte, devenind 
un adevărat cînt închinat țării.

Poezia lui Ion Brad este o căutare 
a frumosului și a adevărului. Pretu
tindeni se simte prezența ardentă a 
poetului conștient de chemarea sa 
înaltă, dăruit evocării în cîntec a 
omului dintotdeauna, preocupat să-i 
configureze in imagini aspirațiile șl 
trăirile noi, să surprindă sentimente 
esențiale ale contemporanilor-

Emil VASILESCU

CARNET PLASTIC
Vespasian Lungu

Graficianul Vespa
sian Lungu, a cărui 
activitate artistică se 
desfășoară în orașul 
Brăila, prezintă in Sa
la Kalinderu o parte 
a lucrărilor realizate 
în ultimul an. Sint 
imagini în care s-a 
cheltuit migală și aș
teptare, imagini care, 
mărturisind o veșnică 
reîntoarcere spre po
lul nutritiv al realu
lui, tind să recompu
nă atmosfera specifi
că unor ținuturi bine 
cunoscute artistului — 
fie că este vorba de 
cele natale, molda
ve, fie de peisajul 
larg, luminos al îm
prejurimilor ■ Brăilei. 

' ‘Sîhi âe“ asăntelnea sur
prinse, notate fugar, 
aspecte, momente ale

unui valoros fond na
țional. „Nunta", „Le
gendă", „Daniil Si
hastru", „Tirg la Ră
dăuți" sint tot atîtea 
lucrări în care eposul 
popular este reinter- 
pretat în direcția re
descoperirii sensurilor 
lui simbolice, perma
nente. Indiferent de 
temă, fie că e vorba de 
rememorarea unor per
sonalități ale istoriei 
noastre, sau pur și 
simplu de surprinde
rea unui ochi de cer, 
de lumină, de trans
parență, lucrările lui 
Vespasian Lungu, u- 
nite prin plasticitatea 
lor picturală, vădesc 
aceeași caldă bucurie 
în fața materiei. Flui
ditatea acuarelei sau 
temperei, ingenios a-

sociată cu consisten
ța guașei, contribuie 
în mare măsură la su
gerarea unor frumu
seți variate aparținînd 
„Bărăganului" sau 
„Obcinelor", „Mur
murului Deltei" sat 
„Primăverii".

Cele cîteva litogra
fii prezentate acum ș 
reunite în jurul uno 
subiecte în exclusivi 
tate istorice („Ștefan 
cel Mare", „Moldavia1 
„Legenda", „Costișa" 
marchează diversita 
tea posibilităților sal 
de exprimare plasti 
că. Sint gravuri î 
care griurile și albi
rile, linia — ea însă 
expresie — se tope: 
delicat în ansamblu 
unitare.

Zilele culturii românești

in R. P. Polonă
în R.P. Polonă au fost ex

pediate de curînd lucrări de 
artă românească în vederea 
amenajării unor expoziții care 
se vor deschide, în această 
țară, în cadrul „Zilelor cultu
rii românești". Organizate cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
poporului nostru, aceste mani
festări. devenite tradiționale, 
urmează „Zilelor culturii po
loneze" care se desfășoară în 
fiecare an, în luna iulie, la 
București, mareînd aniversa
rea eliberării Poloniei.

în afara celor două expo
ziții românești — de pictură 
contemporană și desene de co
pii, publicul polonez va avea 
posibilitatea să asiste și la

o serie de spectacole prezen
tate de artiști și formații din 
țara noastră. Programele vor 
cuprinde arii din operete, mu
zică ușoară, numere coregra
fice, cîntece și dansuri popu
lare. Vor fi oaspeții specta
torilor polonezi Corneliu Fî- 
nățeanu, de la Opera din 
București. Constanța Cîmpea- 
nu, de la Teatrul de Opere
tă, cîntăreții de muzică ușoa
ră și populară Dorin Anas- 
tasiu, Corina Chiriac, Irina 
Loghin. un grup de dansatori. 
Orchestra de muzică ușoară 
va fi dirijată de Edmond Deda, 
iar cea de muzică populară 
de Nicolae Patrichi.

(Agerpres)
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Mariana Petrașcu
Este vorba de data 

aceasta de o microex- 
poziție, deschisă de 
graficiană Mariana 
Petrașcu, într-o sală 
a Uniunii Artiștilor 
Plastici (Calea Victo
riei 155). Amplu pre
fațată de un cuvînt 
introductiv al artistei, 
prezenta manifestare 
pare interesantă în 
măsura în care își pro
pune și reușește să a- 
dauge noi procedee

tehnicii tradiționale a 
gravurii. Motivele
„Grupului maramure- 
șan" sau al „Măștii 
populare" — lucrări 
mai vechi ale Maria
nei Petrașcu — sint a- 
cum reluate și reali
zate în mai multe va
riante cromatice, con
form unei tehnici ine
dite — aceea a gravu
rii policrome în masă 
plastică. Se realizea
ză in acest fel, prin

intermediul unui m 
terial de largă circ 
lație, placa de ma 
plastică transparen 
pe lingă o ’ fidelitc 
remarcabilă la imp 
mare, după cum ; 
săși artista mărtu 
sește, „posibilitatea 
a obține ușor o pc 
cromie complexă, 
cilitînd considera 
procedeul clasic".

Marina PREUTI

In Piața Ghica din Tr. Seve
rin, zonă situată in apropierea 
ruinelor castrului Drubeta, a 
podului construit peste Dunăre 
de către Apollodor din Damasc, 
a Băilor romane și a altor ves
tigii din această localitate, spe
cialiștii Muzeului regiunii Por
ților de Fier, sesizați de către 
constructorii unui viitor micro- 
ansamblu de locuințe, au desco
perit urmele unei așezări anti
ce. Este vorba, după cum infor
mează profesorul Mișu Davides- 
cu. directorul muzeului, de o 
bazilică romană datind din se
colul al IV-lea.

Primele investigații arată că 
aceasta are formă dreptunghiu
lară și, împreună cu alte con
strucții din acea epocă, se întin
de pe circa un hectar. Accesul în 
interiorul ei se realizează prin- 
tr-un culoar confecționat din 
calcar marmorean. Intre piesele 
arheologice găsite aici se află 
patru oglinzi din plumb, fru
mos ornamentate, circa 2(1 di 
monede din secolele II. VII și 
XIV. ace de cusut, o sabie scur
tă romană, cuțite, obiecte con
fecționate din ceramică si al
tele- Ceroetările specialiștilor 
continuă.

specialiștilor

(Agerpres)
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Este dificil de ales un 
exemplu din atîtea la fel 
de semnificative. Plini de 
originalitate, de un farmec 
aparte, desprins parcă din 
cele mai bune pagini ale 
lui Sadoveanu, s-au dove
dit mesagerii folclorului din 
„Țara de sus". Botoșăne- 
nii au fost cuceritori prin 
parada obiceiurilor de iar
nă din Moldova, unice, ire- 
petabile. Căiuții, urșii', 
măștile, caprele și-au dat 
mina intr-un multicolor a- 
lai de poveste. Nimic con
trafăcut, nimic studiat, to
tul de o simplitate cuceri
toare, pe linia autenticului 
și a amatorismului în fa
voarea căruia am pledat 
întotdeauna.

In acest an, organizatori! 
s-au străduit să nu uite 
un lucru (ignorat, se pare, 
în edițiile precedente) : 
spectacolele se adresează 
în bună măsură turiștilor 
străini, interesați în pri
mul rind de frumusețea 
melodică a cîntecelor noas
tre, de ineditul obiceiurilor, 
de, bogăția cromatică a 
costumelor. De aceea, s-a 
căutat ca întreaga des
fășurare a programului 
să fie axată in jurul unei 
idei principale (o șezătoare 
oșenească — ansamblul 
județean Satu-Mare. tîrr 
moldovenesc — ansamblul 
din județul Neamț etc), pri
lej pentru o bogată des
fășurare de cîntec și joc, 
și mai puțin de reconsti
tuire minuțioasă, detaliată 
a unor obiceiuri — așa cum

pe bună dreptate se pre
tinde la concursurile na
ționale ale artiștilor ama
tori. Că această soluție 
este adecvată o demon
strează încercarea neizbu
tită a artiștilor de la Bis- 
trița-Năsăud. In prima 
seară, aceștia au apărut pe 
scenă cu un spectacol de 
circa 45 de minute, în care 
textul abundent a consti-

De fapt, asemenea ansam
bluri reunite am putut 
consemna doar la patru 
din județele participante 
(Harghita, Botoșani, Satu- 
Mare, Buzău), dar nu întîm- 
plător acestea s-au numă
rat printre cele care au în
registrat cel mal mare suc
ces. Colaborarea de care 
vorbeam a ' fost însă reală 
în toate județele invitate

dat ritmul călușului in in
terpretarea cunoscutelor 
formații din Vilcele și Stoi- 
cănești (județul Olt), para
da instrumentelor populare 
— ocarina, cimpoiul, frun
za, naiul, solzul de pește.

Aceste momente de virf 
ale festivalului ne-au per
mis însă, prin contrast, o 
constatare : cu toată stră
dania ansamblurilor fol-

Un festival care incintă 
întregul litoral

tuit o piedică în calea re
ceptării sale optime de că
tre cei prezenți.

O altă noutate a actualu
lui festival de pe litoral o 
constituie faptul că pentru 
prima dată o autentică și 
reală colaborare intre or
ganele județene care răs
pund intr-un fel sau altul 
de problemele de cultură 
a dat posibilitatea înche
gării unor veritabile „re
prezentative" folclorice, in- 
cluzînd „vîrfurile" artei a- 
matoare. indiferent de for
mațiile sau de așezăminte- 
le culturale unde activează.

la festival, indiferent dacă 
în fața spectatorilor au ve
nit formații ale sindicate
lor sau ale așezămintelor. 
Ceea ce a contat — și a- 
cesta e cîștigul pe care spe
răm să-l păstreze viitoa
rele ediții — a fost 
prestigiul județului, asigu
rarea unui program va
riat. reprezentativ, aducerea 
pe scenă a unicatelor fol
clorice care au făcut fai
mă artei noastre populare. 
Săli pline au ascultat înfio
rate acea minunată doină 
din caval cîntată de o fe
meie din Buzău, au aplau-

clorice din noile județe de 
a descoperi noi melodii de 
muzică populară, noi dan
suri, cu care, imbogățin- 
du-și repertoriul, să 'între
gească un program cit mai 
variat, cu toate eforturile 
— de cele mai multe ori 
încununate de succes — de 
a asigura o interpretare la 
cel mai înalt nivel, am 
avut uneori senzația unei 
anumite monotonii în spec
tacole. Lucrul este poate 
normal, dacă ne gîndim că 
o anumită zonă folclorică, 
oricît de bogată ar fi ea, 
prin factura comună a ac

tului artistic, creează im
presia unei repetări, duce la 
reluarea acelorași și ace
lorași modalități artistice. 
De aceea, după cum apre
ciau și specialiști prezenți 
la festival, s-ar dovedi uti
lă măsura ca spectacolul 
unei seri să fie asigurat 
de două ansambluri din 
zone folclorice cit mai dife
rite. Dansurile moldove
nești, alături de cele olte
nești, țipuriturile din Oaș 
alături de melodioasele 
cîntece argeșene pot scoa
te și mai mult în evidență 
marea bogăție și varietate 
a acestei „salbe de biju
terii".

Mal sint doar cîteva zile 
și cortina va cădea peste 
ultimul act al festivalului. 
Și dacă am încerca acum 
să desprindem din calei
doscopul de imagini una 
singură care să înglobeze 
bogatele impresii ale celor 
45 de zile de cîntec și 
dans popular, ne-am opri 
asupra celor cîteva minute 
dinaintea fiecărei manifes
tări, cînd străzile stațiunilor 
deveneau toate o scenă vie 
pentru artiștii amatori care 
invitau la spectacol pe oas
peții români și străini prin- 
tr-o fastuoasă paradă a 
portului și ciutului. Entu
ziasm, aplauze, aprecieri e- 
logioase — iată cîteva „ar
gumente" concrete ale suc
cesului actualului festival 
folcloric, premise excelente 
pentru festivalul din anul 
următor, care a devenit o 
tradiție a artei noastre 
populare. cu rezonanțe 
ample in rindurile specta
torilor.

*
l

I
I
I

I
I
I

*

teatre

• Teatrul de Operetă (la Arenele 
Romane) : Secretul lui Marco Polo 
— 20.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale» (la Teatrul de vară „He
răstrău1*) : Moartea ultimului go
lan — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădină „Boema") : So- 
natul Lunii — 20.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 

avanpremiera.
18,05 Cutezătorii în drumeție — re

portaj filmat dintr~o excursie 
pionierească.

18,20 Aplauze în vacanță — pro
gram artistic susținut de pio
nieri și școlari din județul 
Teleorman.

18,45 Studioul artistului amator

„Ritmurile țării" • Aspecte 
de la Festivalul de muzică 
ușoară „Nufărul alb" — Co- 
vasna 1970.

19,20 „1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru. „Un pumn 

de caise" de Eugen Barbu. 
Adaptare pentru televiziune 
de Dinu Săraru și Cornel 
Popa. In distribuție : Emanoil 
Petruț, Octavian Cotescu, 
Maria Andreea Raicu.

21,00 Permanențe peste veacuri. 
Ciclul simfoniilor beethove- 
niene cu dirijorii Kurt Ma
zur, Zubin Mehta, Ionel Per- 
lea și Mihai Brediceanu. Par
ticipă la emisiune Constan
tin Bugeanu, Eugen Pricope 
și Doru Popovici.

21,35 Prim-plan. Gheorghe Goina 
— președintele C.A.P. Sînta- 
na-Arad. Emisiune de Rodica 
Rarău și Sabin Devderea.

22,10 Melodii pe rampa de lansa
re. Melodii noi de H. Măll- 
neanu, George Grigoriu, Al. 
Mandi, Mișu Iancu, Dan Bei
zadea, G. Răducanu — inter
pretate de Margareta Pîslaru, 
Mihaela Mihai, Luigi Iones- 
cu, Cristian Popescu. Acom
paniază orchestra de muzică 
ușoară a Radioteleviziunii. 
Dirijori : Sile Dinicu și H. 
Mălineanu.

22,40 „Treptele Bîrzavei" — film 
TV.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

• Artiști amatori din județuj. 
Alba • Moment poetic :

Concurs de admitere 
la Școala profesională de mecanici 

agricoli - Budila
Pînă în ziua de 1 septem

brie, Școala profesională de 
mecanici agricoli-Budila. ju
dețul Brașov, primește în
scrieri la concursul de admi
tere pentru specialitățile me
canic agricol și electri
cian de întreținere și repa
rații (cursuri de zi). Con
cursul de admitere va avea 
toc între 1—10 septembrie 
1970.

Se primesc absolvenți g 
școlii generale de 8 ani pîn 
la vîrsta de 18 ani împlini' 
tn cursul anului 1970.

Pe toată durata școlarizări 
elevii primesc gratuit unifoi 
mă școlară, echipament c 
protecție, manuale și rechizi 
școlare, cazare și masă în ci 
minul și cantina școlii.
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Un nou concurs de admitere 
in licee și școli profesionale

Numirea ambasadorului • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
R. P. UNGARĂ

Ministerul învățămintului aduce la 
cunoștința celor interesați că pentru 
ocuparea locurilor rămase libere în 
anul I la lioee de cultură generală, ■ 
licee pedagogice, licee de speciali
tate și școli profesionale va avea loc 
un nou concurs de admitere între 
1—10 septembrie a.c. Probele practice

la liceele de artă și cu program spe
cial de educație fizică, precum și vi
zita medicală și proba de aptitudini 
muzicale la liceele pedagogice se 
vor susține intre 28—30 august. In
formații amănunțite pot fi obținute 
de la secretariatele liceelor și școli
lor profesionale.

Republicii Socialiste România ASTAZI LA BRAȘOV

PLOIEȘTI

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Octavian Bărbulescu a fost 
numit în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu- . 
blicii Socialiste România în Republi
ca Ecuador, cu reședința la Caracas.

(Agerpres)

Start în „Cupa Voința”
la ciclism

Drumul ascendent

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

PLOIEȘTI (corespondentul 
teii") — Un colectiv de 
tători de Ia Institutul 
chim" Ploiești, în colaborare 
cialiștii Uzinei chimice din 
Grupului industrial Borzești, 
rimentat, cu bune rezultate, _ ___
tehnologie de sinteză a clorurii de 
vinii. Noul tip de catalizator, folosit 
în experiment, dă dovadă de perfor
manțe deosebite din punctul de vedere 
al activității și selectivității cataliti
ce. El funcționează de mai multe săp- 
tămîni într-un reactor industrial la

„Scîn- 
cerce- 

„Petro- 
cu spe-

cadrul 
a expe- 
o nouă

Borzești. In privința eficienței eco
nomice se apreciază că productivita
tea unui reactor va crește de 2,5 ori 
față de procedeul utilizat pină in 
prezent. Prin introducerea in proce
sul tehnologic a noului catalizator 
se va putea, realiza o economie la in
vestiția industrială de circa 150 mili
oane lei. Procedeul amintit poate fi 
extins și la alte uzine chimice Care 
se ocupă cu sinteza acestui valoros 
monomer pentru industria maselor 
plastice.

Recepție ce prilejul 
aniversării proclamării

Astăzi, la Brașov, se dă startul în 
cea de-a XV-a ediție a cursei ci
cliste internaționale „Cupa Voința". 
La startul probei vor fi prezenți a- 
proape 80 de cicliști fruntași din Bul
garia, Italia, Polonia, R.F. a Germa
niei, Ungaria și România. în lipsa 
„Turului ciclist al României", „Cupa

Voința" este cea mai mare competi
ție pentru ciclismul de șosea din țara 
noastră, un adevărat concurs-bilanț 
pentru activitatea - secțiilor fruntașe. 
Astăzi, caravana multicoloră a cicliș
tilor va parcurge etapa Brașov-Făgă- 
raș și retur.

de-a 25-a aniver- 
independenței Re-

T E N I S

Excursii pentru tineret
Pe lingă excursiile la munte, odih

na în taberele alpine și marine, ex
cursiile de sfirșit de săptămină în 
Delta Dunării și în alte pitorești lo
calități, Biroul de turism pentru ti
neret inițiază noi forme de petrecere 
a timpului liber. De o largă partici
pare in rîndul tinerilor se bucură, de 
pildă, expedițiile cu caracter speolo
gic, excursiile de orientare profesio
nală țfentru elevii ultimelor clase de 
lice , plimbările de cîteva zile cp bi
cicletele pe itinerare mai lungi etc. 
Prin intermediul acestora, tinerii cu
nosc, printre altele, interesante feno
mene carstice, înălțimile Făgărașiior 
și Bucegilor, unde prospectează noi

drumuri de acces și amenajează adă
posturi, vestigii ale civilizației antice 
din Dobrogea, cetăți daco-romane din 
Oltenia și Banat, mînăstiri și case 
memoriale din Moldova și Bucovina, 
litoralul.

Biroul de turism pentru tineret or
ganizează și excursii peste hotare. 
In cadrul relațiilor de colaborare cu 
peste 100 de instituții similare din 34 
țări ale lumii, el oferă anul acesta 
tinerilor turiști prilejul să viziteze 
Anglia, Bulgaria, Belgia, Cehoslova
cia, Danemarca, Finlanda, Franța, I- 
talia, Iugoslavia, Polonia, Uniunea 
Sovietică, Ungaria.

Cu ocazia celei 
sări a proclamării 
publicii Indonezia, Hamzah Atmohan- 
dojo, ambasadorul acestei țări la 
București, a oferit luni seara o re
cepție.

Au DarticiDat Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale ' cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, personalități ale vieții 
cultural-științifice, ziariști.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai cornului di 
plomatic, (Agerpres)

In finala turneului internațional de 
tenis de la Rothenbaum din apro
piere de Hamburg, olandezul Tom 
Okker l-a învins cu 4—6, 6—3, 6—3, 
6—4 pe Ilie Năstase (România), 
semifinalele probei 
perechea Okker-Pilici 
cu 6—3, 5—7, 6—3 de Ion 
Năstase.

în
de dublu, 

a dispus 
Țiriac-Ilie

♦
Echipa de tenis a R.F. a 

s-a calificat in finala „Cupei Davis“.
Germaniei

(Agerpres)

De la Ministerul Transporturilor
Ministerul Transporturilor a dispus 

reluarea traficului pe drumul națio
nal nr. 1. sectorul București—Snagov, 
cu începere de la 18 august, ora 17. 
Lucrările efectuate pe acest traseu 
au cuprins executarea a 4 benzi de 
circulație, înlăturarea zonei pericu
loase de la podul Tîncăbești, precum 
și corectarea tuturor curbelor.

Totodată, se reamintește că pe 
ruta DN. 1, București—Snagov—Plo
iești, se mențin în vigoare reglemen
tările anterioare, care interzic acce
sul autocamioanelor, tractoarelor și 
vehiculelor cu tracțiune hipo, acestea 
urmînd a fi îndrumate pe traseul 
București—Buftea—Ploiești.

★
Pentru îmbunătățirea transportului 

de călători în zona Porților de Fier. 
Direcția generală a navigației civile 
„Navrom“ a elaborat un nou orar al 
navelor de pasageri, care intră în vi
goare cu începere' de la 18 august și

are valabilitate pînâ la 1 octombrie. 
Astfel, vasele pleacă din Orșova zil
nic la ora 8,20 și 16,40 și sosesc la 
Moldova Veche la 10,20 și, respectiv, 
18,40. Din Moldova Veche, orele de 
plecare sint 7.00 și 14.15, cu sosirea la 
Orșova la 8,55 și 16,10. Cursele se e- 
fectuează cu nave rapide. (Agerpres)

PRONOEXPRES

Premiile concursului 
din 12 august 1970

Extragerea I : Categ. a III-a : 
variante a 9744 lei ; a IV-a : 17,05 
2 286 lei ; a V-a : 80,85 a 482 lei ; 
Vl-a : 2 844,60 a 50 lei. Extragerea 
Il-a : 
sută) 
13 627 
lei și 
8,05 a 5 340 lei ; 
E : 407,80 a 100 
20 lei.

Se reportează 
categ. I și 38 978

4

a
a 

Categ. A : 2 variante (25 la 
a 34 069 lei și 1 (10 la sută) a 
lei ; B : 2 (50 la sută) a 14 329 
2 (25 la sută) a 7 164 lei ; C : 

a 500 lei ;
5611,55

D : 33,30 
lei ; F :

78 933sumele : 
la categ. a Ii-a.

a
la

In 
nil

meciul de Ia DOsseldorf tenisma- 
vest-germani au învins cu 4—1 e- 

chipa Spaniei. Rezultatele 
meciuri de simplu : Kuhnke 
Orantes 6—3, 6—3, 7—5;
Gisbert 6—4, 6—1, 6—3.

în finală echipa R.F. a Germaniei 
va intîlni între 28 și 30 august Ia 
Cleveland echipa S.U.A., deținătoarea 
„Salatierei de argint".

ultimelor
(R.F.G.)-
Bungert-

In cîteva rînduri
IN ORAȘUL VOROȘILOVGRAD 

au continuat meciurile competiției 
internaționale feminine de volei pen
tru „CUPA PRIETENIEI", la care 
participă selecționate de tineret din 

. țările socialiste. ECHIPA ROMÂNIEI 
a învins cu scorul de 3—0 ECHIPA 
UNGARIEI. U.R.S.S. a întrecut cu 
3—1 Bulgaria.

CELEBRUL INTERNAȚIONAL DE 
FOTBAL, BRAZILIANUL DIDI, care 
a pregătit echipa Perului pentru cam
pionatul mondial, va activa in viitor 
la altă echipă. Didi a semnat con
tractul de antrenor cu formația ar- 
gentineană River Plata Buenos Aires.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM, desfășurat la Kiev, 
atletul sovietic KESTUTIS SAPKA a 
realizat la săritura in înălțime exce
lenta performanță de 2,20 m. Sapka 
este in virstă de 21 de ani. El utili
zează stilul ..Flop".

Popasuri

reconfortante

pentru turiști

sau 
în

ha-
re-

cheiate cu următoarele rezultate teh
nice : Komlo-Ujpesti Dozsa 
(0—3); Videoton-M.T.K. 1—1 
Salgotarjan-Dunaujvaros 3—1 
Raba Eto-Szeged 2—0 (0—0); 
bathely-Diosgyor 3—2 (1—1).

. 0-6 
(0-0); 
(2-0); 
Szom-

ci mai a- 
dezvol- 

industrii 
a

su- 
să- 
sâ

blocuri de locuințe, a 
edificiilor social-cul- 
turale etc. Toate aces
tea s-au putut realiza, 
pentru că în locul mi
cilor întreprinderi par
ticulare, a micilor an
treprenori și meseriași 
care lucrau în con
strucții pină la elibe
rare, guvernul ungar 
a asigurat organizarea 
unor mari întreprin
deri de construcții, în
zestrate cu utilaje din
tre cele mai moderne

CORESPONDENTA 
DIN BUDAPESTA

r

*

L

„MELADUR" un nou tip

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE BASCHET DE LA SOFIA 
a fost ciștigat de echipa R.S.S. Li
tuaniene care în finală a învins cu 
scorul de 65—59 (30—29) echipa Ceho
slovaciei. Franța a Întrecut cu 72—63 
(32—32) echipa Iugoslaviei și a ocu
pat locul trei. Pe locul 5 s-a clasat 
echipa Cubei, învingătoare cu 66—65 
in meciul cu România.

CAMPIONATUL CEHOSLOVAC 
DE FOTBAL a programat meciurile 
celei de-a doua etape. Principalele 
rezultate inregistrate : SKLO Union- 
Teplice-VSS Kosice 3—1 (2—1) ; Inter 
Bratislava-Jednota Trencin 0—0; 
ZVL Zilina-Slavia Praga 3—0 (1—0); 
Banik Ostrava-Tatran Presov 
TE Gotwaldow-Dukla Praga 
(2—1); Lokomotiv Kosice-Slovan 
tislava 0—1 (0—1). în clasament 
duce ZVL Zilina cu 4 puncte.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
AUSTRIAC DE FOTBAL. Iată re
zultatele înregistrate in prima etapă : 
Admira Energia-VS Austria Viena 
1—0; Wacker Viena-Rapid 1—1; 
Sturm Durisol-Wacker Innsbruck 
3—1; ASK Linzer-Heraklit Raden- 
thein 4—3; Swarowski Wattens-Gak 
Marvin 2—1; Olymp Bregenz-Aus
tria Salzburg 0—1 ; Simmecing-Voest 
Linz 2—1; Wiener Sport Klub-VS 
Vienna 0—2.

0—0;
3—1
Bra-
con-

Nu de mult, la Bu
dapesta s-a deschis 
expoziția jubiliară „25 
de ani de construcție 
în Ungaria". Aproape 
1 600 de fotografii, 
grafice, machete oglin
desc amploarea rea
lizărilor obținute de 
poporul ungar in do
meniul construcțiilor 
în anii care au trecut 
de la eliberarea țării. 
„Expoziția vrea să 
ilustreze nu numai 
rezultatele muncii con
structorilor, 
Ies evoluția 

. tării acestei
atît de importante 
economiei noastre na
ționale" — a declarat 
Bondor Jozsef, minis
trul construcțiilor și 
urbanisticii, cu prile
jul deschiderii expo
ziției.

într-adevăr, este 
ficient să străbați 
Iile expoziției și
privești atent fotogra
fiile și graficele ex
puse pentru a consta
ta că industria con
strucțiilor și a mate
rialelor de construcții 
este o ramură a eco
nomiei care, în anii 
edificării socialiste, a 
înregistrat unul dintre 

'cele mai rapide 
muri de 
Faptul nu 
plător.

Imediat 
berarea țării, 
industria 
lor era aceea care tre
buia să 
mijlocit 
orașelor 
derilor 
război, 
drumurilor 
ferate, a școlilor 
așezămintelor 
rale, la 
întregii 
în continuare 
jucat un rol 
dial in înălțarea 
tr-un ritm rapid 
noilor fabrici și 
ne, in construirea noilor

rit-
dezvoltare. 

este tntîm-

după e'.i- 
tocmai 

construcții-
contribuie ne- 
la refacerea 
și întreprin- 
distruse de 

la refacerea 
și căilor 

și 
cultu- 

reconstrucț'a 
țări. Dar și 

' ea a 
primor- 

în- 
a 

uzi-

de hîrtie cu multiple
întrebuințări

Lansînd de curind in fa
bricație noul tip de hîrtie stra
tificată, cu numele „Meladur", 
Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera-București 
a și primit numeroase solici
tări de la beneficiari din în
treaga tară. „Secretul" — dacă 
se poate numi astfel — al 
unei rapide popularități a 
hîrtiei „Meladur" constă în 
multiplele sale întrebuințări, 
în proprietățile sale fizico- 
chimice superioare altor pro
duse similare. „Meladurul" 
este deosebit de rezistent la 
temperaturi diferite, nu se de
colorează, nu se exfoliază și 
nu se contrage, iar fisurarea, 
nu poate avea loc decît la so
licitări exagerate. „Meladu-

ruT* rămine intact în contac
tul cu apa rece sau fierbinte, 
la acțiunea alimentelor, acizi
lor sau bazeior diluate.

„Meladurul" este realizat 
tntr-o gamă largă de forme și 
culori El poate fi livrat sub 
formă de plăci cu gr.osimi în
tre 1—1,5 mm și de formate 
diferite, ca de exemplu de 
2 500 X1 250 mm, 2 800 X1 300 
mm. De asemenea, se poate 
livra și în alte grosimi și for
mate, pe baza acordului din
tre beneficiar și producător. 
„Meladurul" se prezintă într-o 
mare varietate de culori și de
sene decorative, deosebit de 
atractive: mozaic, inișor, si
def, marmură, nuc, mahon, 
stejar, cireș, paltin etc.

I
(
I

con- 
de

și încadrate cu spe
cialiști. S-au înființat 
numeroase întreprin
deri speciale de pro
iectare și institute de 
cercetări. Drept urma
re, producția fabricilor 
de materiale de 
strucții a crescut 
peste trei ori.

Evoluția industriei 
construcțiilor este ca
racterizată și de ur
mătoarele date : nu
mărul muncitorilor din 
această ramură a cres
cut de la 24 000 in 
1948 la peste 300 000 
în 1970, iar cel al in
ginerilor și arhitecți- 
ior a sporit, de peste 
opt ori. A început fa
bricarea în țară a di
ferite mașini și uti
laje necesare înzes
trării tehnice . moder
ne a acestei industrii, 
între anii 1950—1969, 
numai pentru organi
zarea și dotarea între
prinderilor de con
strucții au fost inves
tiți peste 100 miliarde 
de forinți.

Industria construc
țiilor cunoaște un in
tens proces de mo
dernizare. întîlnești, la 
eXDOziție, imagini ale 
celor șapte fabrici de

case, ale întreprinde
rilor automatizate pen
tru prepararea betoa- 
nelor, ale utilajelor 
moderne, ca și ale 
noilor tehnologii de 
construcție. Nivelul de 
modernizare a indus
triei construcțiilor din 
Ungaria este ilustrat 
și de faptul că astăzi 
mașinile execută 70 la 
sută din lucrările 
fundații, 91 
din acelea 
prepararea 
lor etc. Ca 
productivitatea muncii 
în construcții a cres
cut de peste două 
ori și jumătate 
de anul 1950, iar 
1969 industria con
strucțiilor a realizat 
11 la sută din venitul 
național.

Și acum cîteva cifre 
globale : valoarea vo
lumului construcțiilor 
realizate în Ungaria 
între 1950—1970 se ri
dică la 1 000 de mi
liarde forinți ; s-au 
construit în aoeastă 
perioadă peste 1 mi
lion de locuințe, mai 
multe orașe noi — 
Dunafijvăros, Lenin- 
varos, Szrlszhalombata, 
peste 9 300 
economice 
mativ 8 800 
social-culturale.

Iată și remarca u- 
nuia dintre vizitatorii 
expoziției, spicuită din 
cartea de impresii : 
„Industria ungară a 
construcțiilor a par
curs în cei 25 de ani 
de la eliberare dru
mul de la scripete Ia 
macaraua turn de 60 
de metri, de la lopa
tă la 
tâ de 
roabă 
lanta 
tone", 
realitățile 
ale anilor construcției 
socialiste.

de 
la sută 

privind 
betoane- 
urmare.

obiective 
și aproxi- 

obiective

fabrica automa- 
betoane, de Ia 
la autobascu- 

de 10 sau 15 
Este una din 

pregnante

Al. FINTEA

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
ȘAH DE LA BUENOS AIRES a fost 
ciștigat de marele maestru american 
Bobby Fischer care a totalizat 15 
puncte din 17 posibile. Tukmakov 
(U.R.S.S.) cu 11,5 punete*a ocupat- to
cul doi. Pe locul trei, cu 11 puncte, 
s-a clasat Panno (Argentina), urmat 
de Gheorghiu (România), Reshevsky 
(S.U.A.) și Najdorf (Argentina) cu 
cite 10,5 punote. în ultima rundă 
Gheorghiu a' remizat cu Tukmakov.

DUPĂ DESFĂȘURAREA MARE
LUI PREMIU AUTOMOBILISTIC 
AL AUSTRIEI de la Salzburg, in 
campionatul mondial conduce in con
tinuare austriacul Jochen Rindt cu 
45 puncte, urmat de Brabham (Aus
tralia) — 25 puncte și Denis Hulme 
(Noua Zeelandă) — 20 puncte.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
la cat. semimijlocie, mexicanul JOSF 
NAPOLES, a acceptat să-și pună în 
)oc centura în fața austriacului Jo
hann Orsolics. Meciul va avea loc la 
20 noiembrie Ia Viena. Orsolics deți
ne titlul de campion al Europei și 
este mai t.înăr cu 7 ani decît Napoles 
(30 de ani).

IN CAMPIONATUL MAGHIAR DE
FOTBAL s-au disputat 5 întîlniri. in-

I

%

Cabana „Popasul Romanilor" de la Zalău, județul Sălaj
Foto : Gh. Viniilă

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost în gene

ral frumoasă cu cerul variabil. în- 
norări. mai ăcceiiliihte' s-au profite’ 
dimineața in zona ‘Bucureștlului Si 
zona suo*căi’te®â a‘ Munteniei, unde 
a plouat slab, iar după-amiază, în re
giunea Munților Bucegi și izo
lat in Carpații Orientali ploile au avut 
caracter de aversă. Vîntul a suflat în 
general slab. Temjieratura aerului la 
ora 14 oscila între 16 grade la Joseni 
și 30 de grade la Băilești.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20. și 21 august a.c. In țară : Vre
mea va fi în general instabilă și se 
va răci în primele două zile. Cerul 
va fi temporar norms cu înnorări 
mai accentuate in jumătatea de nord 
a țârii și regiunea de munte, unde vor 
cădea în prima parte a intervalului 
ploi mai frecvente. în rest ploile vor 
avea un caracter local. Vîntul va su
fla potrivit, cu intensificări trecătoa
re. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 13 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 grade. In Bucu
rești : Vremea devine ușor instabila 
cu cerul temporar noros favorabil a- 
verselor de ploaie în cursul dupâ- 
amiezii. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară în a doua 
parte a intervalului.

Pentru a veni în ajutorul 
turiștilor care străbat în acest 
sezon „de vîrf" traseele pito
rești ale țării, unitățile coope
rației de consum recomandă 
sejururi reconfortante în ha
nurile proprii, amenajate 
construite în mod special 
acest an.

Unul din cele mai noi 
nuri turistice a îmbogățit
cent „zestrea1* frumoaselor 
construcții din nu mai puțin 
frumoasa și renumita stațiune 
Sovata. Organizat și aprovizio
nat din abundentă de unită
țile cooperației de consum, 
noul han de la Sovata oferă 
posibilități de cazare și masă 
în condiții de confort ridicat 
O ocazie bună pentru o petre
cere plăcută a concediului.

De asemenea, pentru călă
torii de pe meleagurile Mol
dovei devine aproape obliga
toriu un popas în fostul „Han 
al Ancuței", care reeditează, 
prin grija CENTROCOOF, 
vestitul han de odinioară. Pre
paratele de bucătărie sint pre
gătite după preferințele consu
matorului, dar e nelipsită ves
tita „tochitură moldovenească", 
după care, un pahar de Cot- 
nar e binevenit. Unitatea este 
amplasată pe DN 2, km 351, și 
dispune de peste 150 de locuri 
la mese, 20 locuri de cazare în 
camere la etaj, precum și de 
peste 30 locuri în căsuțe cam
ping.

In calea vilegiaturiștilor de 
pe plaiurile bănățene și-a fă
cut, de curînd, apariția 
frumos popas turistic cu spe
cific tradițional iocal în apro
pierea rîului Timiș (DN 59, 
km 50). Organizarea lui aici, 
de către cooperația de con
sum, s-a dovedit inspirată. în- 
registrîndu-se un mare aflux 
de turiști români și străini. Ei 
au la dispoziție un restaurant 
care dispune de o sală frumos 
ornamentată cu obiecte de ce
ramică șl marame cu motive 
naționale, o grădină de vară, 
un camping cu peste 50 de 
locuri în căsuțe și corturi. Se 
servesc preparate specifi
ce bucătăriei bănățene și „vi
nul casei" din podgoriile de la 
Recaș și Teremia Mare. O vi
trină special amenajată pune 
la dispoziție turiștilor articole 
de artizanat, cadouri, amin
tiri. De asemenea, prin ampla
sarea ei, unitatea oferă con
diții optime de odihnă și re
creare : plajă, posibilități de 
pescuit, înot etc.

un

(Urmare din pag. I)

colaborării economice dintre 
In aceste condiții, in spiritul 
rilor Conferinței Naționale a

state, 
hotărî- 

_____ .____ __________ Parti
dului Comunist Român din 1967 și 
ale Congresului al X-lea, au fost a- 
doptate și puse in practică noi ma
suri, deosebit ’de importante, de 
perfecționare a activității de comerț 
exterior._______________________ .

Aceste măsuri vizează apropierea 
producătorilor de piețele externe, 
creșterea gradului de cointeresare 
materială a întreprinderilor producă
toare de mărfuri pentru export in 
sporirea și diversificarea vinzârilor 
externe și a beneficiarilor de măr
furi din import pentru gospodărirea 
economicoasă a fondurilor valutare. 
Pe această linie, ca prim pas, cea 
mai mare parte a întreprinderilor do 
comerț exterior au trecut pe lingă 
ministerele producătoare și alte or
ganizații centrale cu activitate de 
comerț exterior. Cu Începere de la 1 
iulie a.c., rezultatele comerciale ob
ținute pe piețele externe se reflectă 
mai direct in gestiunea proprie a 
întreprinderilor producătoare, ceea 
ce duce la creșterea răspunderii a- 
cestora pentru realizarea eficientă a 
sarcinilor de comerț exterior.

Un rol deosebit de important in 
aplicarea cu bune rezultate a măsu
rilor adoptate îl are Consiliul Comer
țului Exterior, organism consultativ 
cu largă reprezentare, care grupează 
toate ministerele și celelalte institu
ții centrale avind contingență cu acti
vitatea de comerț exterior. Consiliul 
dezbate periodic principalele proble
me ale comerțului nostru exterior. 
Inițiază acțiuni destinate dezvoltării 
continue a schimburilor economice 
cu străinătatea.

Măsurile de perfecționare a comer
țului exterior al României creează 
premisele necesare pentru o creș
tere și mai însemnată a schimburilor 
noastre comerciale externe în cinci
nalul viitor, pentru sporirea eficien
ței acestor schimburi, obiectiv prin
cipal al activității de comerț exterior 
în etapa actuală. Potențialul cres- 
cind al economiei naționale va asi
gura. în anii 1971—1975, realizarea 
unui ritm inalt de dezvoltare a co
merțului nostru exterior, superior 
celui prevăzut în Directivele Con
gresului al X-lea. Un obiectiv de 
bază va fi corelarea judicioasă a 
creșterii exportului și importului, 
astfel îneît în întreaga perioadă a 
cincinalului viitor să se realizeze o 
balanță activă.

va îm-
export

Structura schimburilor se 
bunătăți în continuare. La 
va crește ponderea produselor cu 
grad superior de prelucrare, in spe
cial din sectorul construcțiilor de ma
șini și cel al industriei chimice. In 
acest sens, se prevede ca la finele 
viitorului cincinal, mașinile, utilajele 
și produsele chimice — sortimente 
care, de altfel, se caracterizează și 
pe plan mondial prin ritmurile Cele 
mai dinamice de dezvoltare in ca
drul schimburilor internaționale — 
să dețină aproape 40 la sută din 
totalul exportului românesc. Prin a- 
ceasta. România se va apropia sim

România - factor activ în dezvoltarea
schimburilor economice internaționale

confecții
și lenjerie sanforizată etc. 

este necesar ca industria 
accelereze procesul de 

în fabricație a noilor 
intensifice activitatea de 
crearea de mărfuri origi-

țitor de structura exportului țărilor 
industrializate.

Corespunzător tendinței de scurta
re accelerată a ciclului „de viață" a 
produselor in economia contempo
rană, vor fi oferite la export o serie 
de produse noi din toate sectoarele 
producătoare : strunguri cu comandă 
numerică, mașini electronice de cal
culat, utilaj de foraj marin, polieti
lenă de joasă presiune, îngrășăminte 
complexe, cauciuc poliizoprenic, bio- 
stimulatori, confecții „permanent 
pressing" 
De aceea 
noastră să 
introducere 
produse, să 
cercetare și 
nale, superioare din punct de vedere 
tehnic și calitativ, pentru a ține pa
sul cu cerințele pe piețele externe. 
Totodată, este necesar să se deter
mine, pe bază de studii fundamen
tate, ramurile și produsele cu pers
pective certe de creștere a schimbu
rilor internaționale, pentru orientarea 
producției noastre de export spre un 
nomenclator de mărfuri care să fie 
menținute in permanență la un inalt 

nivel tehnic, calitativ și de prezen
tare. Pentru asigurarea fondului de 
marfă destinat exportului, in con
cordanță deplină cu cerințele externe, 
se va continua acțiunea de profilare 
a unor uzine, fabrici, secții, care 
vor produce exclusiv sau in cea mai 
mare parte pentru export. Unele din 
aceste unități vor fi sriecializate in 
producerea de mărfuri destinate anu
mitor piețe, ținind seama de specifi
cul acestora.

Creșterea eficienței comerțului ex
terior este condiționată și de valori
ficarea mai bună a materiilor prime 
interne și din import. O atenție deo

sebită trebuie deci să se acorde in 
cincinalul viitor reducerii consumu
rilor specifice, care in țara noastră 
sint. in multe cazuri, superioare 
celor din țările puternic industriali
zate, punerii in valoare, in mai mare 
măsură, a resurselor interne de ma
terii prime și materiale, ‘ dezvoltării 
producției de Înlocuitori și materiale 
sintetice.

O trăsătură caracteristică tot mai 
pregnantă a circuitului economic 
mondial contemporan este diversifi
carea continuă a formelor de relații 
economice, in special prin extinderea 
cooperării industriale și comerciale. 
Partidul și statul nostru promovează 
extinderea de forme variate de coo
perare industrială, tehnico-științifică 
și comercială cu țările socialiste, cu 
firmele din celelalte state. în pre
zent se află in stadiu de definiti
vare programul cooperării interna
ționale a țării noastre, care va de
veni parte integrantă a planului cin
cinal.

Se va acorda, în continuare, o im
portanță deosebită construirii de o- 
biective economice în România cu 
plata utilajelor importate prin pro

dusele rezultate, producerii m co
mun cu firme străine de diferite pro
duse industriale pentru salisiigcerea 
necesarului reciproc, cit și pentru 
vînzări în comun pe terțe piețe. De 
asemenea, se va intensifica partici
parea țării noastre la proiectarea și 
construirea de obiective economice 
in străinătate, la activități productive 
și la lucrări de explorare și punere 
in valoare a unor surse de materii 
prime, în ceea ce privește cooperarea 
comercială externă, paralel cu conti
nuarea înființării de noi societăți co
merciale mixte în străinătate se va 
trece și la alte forme, cum sint li

vrări din depozite proprii construite 
in străinătate, înființarea de maga
zine de desfacere mixte, expoziții eu 
vinzare. restaurante cu’ specific ro
mânesc etc., realizindu-se astfel a- 
propierea de consumatorul final al 
mărfurilor exportate, de țara noastră. 
Pe această cale va spori atît volu
mul vinzârilor în străinătate, cit și 
eficiența economică a acestora.

Realizarea ritmului rapid de creș
tere a comerțului nostru exterior 
in viitorul cincinal și sporirea efi
cienței exportului impune ca, para
lel cu eforturile din domeniul pro
ducției, să fie înfăptuite măsuri ener
gice de politică comercială. în acest 
scop, in prezent se elaborează un 
program de promovare a comerțului 
exterior, care va fi supus dezbaterii 
Consiliului Comerțului Exterior și 
apoi înaintat, spre aprobare, condu
cerii de partid și de stat. Programul 
cuprinde concepția politicii de co
merț exterior in viitorul cincinal, 
cit și acțiuni concrete ce vor fi între
prinse pe diferite coordonate ale 
acestei politici. Printre obiectivele 
importante ale acestui program se 
înscrie asigurarea cadrului juridico- 

convențional al schimburilor și diver
sificarea geografică in continuare a 
relațiilor noastre comerciale. Se are 
in vedere, totodată, activizarea par
ticipării țării noastre la organismele 
economice internaționale, care contri
buie la extinderea cooperării intre 
state.

In cincinalul următor se va acorda 
o atenție deosebită intensificării 
activității de cercetare a conjunctu
rii economice internaționale și de 
prospectare sistematică a piețelor 
externe. Pe baza cunoașterii cerin
țelor acestor piețe. întreprinderile 
producătoare și exportatoare vor tre

bui să elaboreze, pentru fiecare pro
dus, programe de introducere; lan
sare și vînzare, cuprinzînd ansam
blul măsurilor necesare realizării 
exportului : acțiunile de reclamă și 
propagandă, participarea la expoziții, 
demonstrații tehnice, ambalaje, pro
gramarea prețului, rețeaua de desfa
cere, măsurile de perfecționare a 
mărfii ele.

Programul amintit cuprinde, de 
asemenea, unele măsuri pe linia per
fecționării in continuare a organizării 
comerțului exterior și a pîrghiilor e- 
conomice specifice acestei activități. 
Astfel, se are în vedere ca, pe măsu
ra cîștigării de experiență, centralele 
industriale și grupurile de uzine cu 
statut de centrală să realizeze nemij
locit activități de export și import, 
în ce privește pîrghiile economice, 6e 
preconizează perfecționarea politicii 
vamale și aplicarea unui sistem de 
stimulente pentru export, în special 
la produsele noi, superioare din punct 
de vedere tehnic și calitativ.

Obiectivele deosebit de importante 
care stau în fața comerțului nostru 
exterior in viitorul cincinal impun

» activității 
Exterior, a 

in 
Ministerul Comerțului

îmbunătățirea continuă 
Ministerului Comerțului 
reprezentanțelor sale economice 
străinătate.
Exterior va asigura traducerea in via
ță a politicii economice externe a 
partidului și statului, coordonind și o- 
rtentînd întreaga activitate de comerț 
exterior printr-o strinsă și perma
nentă conlucrare cu toate celelalte 
ministere și organizații economice 
centrale cu activitate de comerț ex
terior, cu întreprinderile de comerț 
exterior, cu. centralele industriale și 
organele județene. Concomitent cu 
asigurarea celor mai bune condiții 
pe plan extern pentru desfășurarea 
comerțului nostru exterior. Ministe
rul Comerțului Exterior se va preo
cupa mai intens de orientarea pr^r 
ducției pentru export, de sprijinire 
activă a întreprinderilor de comerț 
exterior și producătoare în toate eta
pele realizării exportului și impor
tului. pentru a asigura îndeplinirea 
planului de comerț exterior în condi
țiile unei eficiențe sporite.

Formele de reprezentare în »trăi- 
nătate a intereselor comerciale ale 
țării noastre vor fi adaptate la sarci
nile de perspectivă ale comerțului 
nostru exterior, la organizarea lui 
actuală, precum si la specificul dife
ritelor zone geografice. în acest sens, 
se are în vedere ca secțiile economi
ce de pe lingă ambasadele României 
din străinătate 
proape evoluția 
turalft în tărie 
elaboreze studii 
producției noastre de export la cerin
țele concrete pe piețele respective, 
să inițieze propuneri de lărgire a 
schimburilor comerciale și a cooperă
rii industriale, tehnice și comercia
le. să urmărească și să întreprindă 
acțiuni pentru îndeplinirea acorduri
lor comerciale bilaterale, să sprijine 
în mod permanent activitatea repre
zentanților întreprinderilor de comerț 
exterior, birourilor tehnice etc.

Prin eforturile conjugate ale lucră
torilor care activează în domeniul co
merțului exterior, ale celor din mi
nisterele economice și unitățile pro
ducătoare, sîntem siguri că. în cinci
nalul următor, se ya ridica pe o 
treaptă superioară întreaga activitate 
de comerț exterior. în lumina sarcini
lor trasate de partid și de stat, mar- 
cînd un pas serios înainte pe calea 
dezvoltării relațiilor economice ale 
tării noastre, intensificării participării 
României la circuitul de valori ma
teriale pe plan mondial.

să cunoască îndea- 
economico-conjunc- 
de reședință și să 
pentru adaptarea



I

Suleiman
Frangieh ales 

președinte 
al Libanului

BEIRUT 17 (Agerpres). — Suleiman 
Frangieh a fost ales președinte al Li
banului pe următorii șase afli. 
Consultarea de luni a fost una din
tre cele mai disputate din istoria ță
rii, apreciază corespondenții de presă 
din Beirut.

Propus chiar în ajunul alegerilor 
candidat la președinție din partea, 
grupului parlamentar de centru. 
Suleiman Frangieh a primit imediat 
adeziunea liderilor Partidului Națio
nal Liberal și ai Blocului Național, 
căpătînd șanse apreciabile in cursa 
pentru fotoliul prezidențial. Princi
palul său adversar, Elias Sarkis, gu
vernator al băncii din Liban și re
prezentant al grupării Nahji (ai cărei 
lideri sint Rashid Karame, primul 
ministru al țării, și Sabri Hamade, 
președintele parlamentului) părea 
însă să beneficieze și el de conside
rabile atu-uri, concretizate de altfel 
la primul tur de scrutin în 45 de 
voturi obținute, comparativ cu numai 
33 voturi date Iui Suleiman Fran
gieh. (Restul de 16 voturi au reve
nit lui Pierre Gemayel, candidat al 
Falangelor Libaneze — 10, fostului 
general Jamil Lahoud, reprezentant 
al Partidului Socialist Progresist — 5 
și lui Adnan Ilakini, independent 
— ”•Potrivit constituției libaneze, la 
primul tur de scrutin pentru alege
rea președintelui este nevoie de două 
treimi din numărul voturilor expri
mate. Nici unul dintre candidați ne- 
intrunind o astfel de majoritate s-a 
procedat Ia al doilea tur, în care o 
majoritate simplă era suficientă și in 
care a ieșit cîștigător Frangieh cu 
50 de voturi contra, 49 acordate Iui 
Sarkis. +

In virstă de 60 de ani, noul preșe
dinte al Libanului a debutat relativ 
tirziu în viata politică. El a fost de
putat intre 1964 și 1968. Ministru al 
poștelor și telecomunicațiilor (1960), 
al agriculturii (1961) și al afacerilor 
interne (1968), el deținea, in momen
tul alegerii sale ca președinte, porto
foliul economiei.

Adversar al fostului președinte Ca
mille Chamoun și al orientării sale 
politice de dreapta, Suleiman Fran
gieh s-a remarcat în cadrul Blocului 
de centru care are 17 deputați in 
parlament- El s-a făcut cunoscut ca 
un sprijinitor al activității forțelor 
palestinene de guerilă staționate pe 
teritoriul Libanului, cu condiția ca 
aceasta să nu afecteze suveranitatea 
și integritatea țării. In acest sens, el 
s-a pronunțat pentru respectarea a- 
cordurilor de la Cairo.

CIPRU

TOKIO — Numeroși locuitori oi capitalei japoneze, printre care și delegați 
la cel de-al 16-lea Congres mondial împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen, participînd la un marș pentru pace în Vietnam și întreaga lume.

Atacuri ale patrioților
sud-vietnamezi și cambodgieni
SAIGON 17 (Agerpres). — For

țele patriotice din Vietnamul de sud 
au continuat în cursul nopții de du
minică spre luni seria atacurilor asu
pra bazelor americano-saigoneze. Po
trivit agenției Associated Press, obu
ze și mortiere ale patrioților au lovit 
în plin depozitele de muniții ale unei 
baze saigoneze, aflată la aproximativ 
7 km sud de zona demilitarizată. A- 

. tacuri cu mortiere au avut loc și a- 
supra bazelor americane „Alpha-4“ și 
„Charlie-2“, care reprezintă „linia 
nordică" a frontului american.

Avioane ,,B-52“ au efectuat ulterior 
în această zonă bombardamente, a- 
preciate de agenția citată ca cele mai 
puternice din ultima perioadă.

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Forțele populare de rezistență cam
bodgiene au continuat atacurile asu
pra pozițiilor deținute de trupele re
gimului Lon Noi în diferite regiuni 
ale Cambodgiei. Cele mai puternice 
atacuri au fost lansate într-o zonă din

încheierea celei de-a treia faze
a convorbirilor dintre reprezentanții 

comunităților greacă și turcă
NICOSIA 17 (Agerpres). — La Ni

cosia s-a desfășurat luni ultima re
uniune din cadrul celei de-a treia 
faze a convorbirilor dintre reprezen
tanții celor două comunități cipriote : 
greacă și turcă. Delegația greacă a 
fost condusă de Glafcos Clerides, iar 
cea turcă de Rauf Denktaș. Șefii ce
lor două delegații au redactat textul 
unui raport in care sint incluse pro-

blemele asupra cărora n-au reușit, 
deocamdată, să ajungă la o înțele
gere. Raportul întocmit, va fi supus 
spre examinare guvernului c!— 
administrației 
turce, precum 
și 'Turciei.

S-a stabilit 
intercomunitare cipriote 
tembrie. După cum se 
convorbiri au început în

cipriot, 
comunității cipriote 

și guvernelor Greciei
reluarea convorbirilor 

la 21 sep- 
știe, 
iunie

aceste 
1958.

Guvernul Guyanei intenționează să obțină majorita
tea participației companiilor care exploatează resursele 
naturale ale țării, 3 declarat primul ministtu al Guyanei, Forbes 
Burnham, în cadrul unei conferințe de presă. „Dacă trebuie să existe o dife
rență între Guyana independentă și cea care a fost în trecut o colonie, atunci 

■ poporul acestei țări trebuie să dispună de propriile-i resurse", a spus el, pre- 
cizînd că „in viitor exploatarea oricăror resurse naționale și îndeosebi cele 
minerale și forestiere se va face cu participarea statului, fie în exclusivitate, 
fie împreună cu societăți străine in care participarea statului să reprezinte 
peste 50 la sută.

Nava „Le Baron Russell Briggs" (în fotografie), la bordul câruia au fost
încărcate' containerele cu gaze de luptă, a ridicat duminică ancora din 
portul militar de la Sunny Port, îndreptîndu-se spre locul unde urmează să
fie scufundată în Atlantic, împreună cu încărcătura sa nocivă. Pentagonul 
a dat această dispoziție după ce Curtea de Apel a S.U A. a respins acțiu
nile intentate în scopul împiedicării sau amînării scufundării gazelor în a- 
pele Oceanului Atlantic. Hotărîrea Pentagonului de a se debarasa de aces
te gaze extrem de nocive, aruncîndu-le în ocean, este astfel pusă în apli
care, în ciuda protestelor deosebit de intense atît- interne, cît și externe, cît 
și al temerilor exprimate de specialiști față de consecințele dezastruase pe 
care le-ar putea avea pentru flora și fauna acvatică o eventuală contami
nare a apelor oceanului. fTelefoto A.P.-Agerpres)

J! Un pas foarte important 
pe calea reglementării 

situației postbelice 
din Europa

O Președintele I. B. Tito 
despre tratatul încheiat în
tre Uniunea Sovietică și 
R.F. a Germaniei

IN U.R.S.S. A FOST LANSATĂ

STAȚIA AUTOMATĂ
INTERPLANETARĂ „VENUS-7“

Complot dejucat 
în Republica 

Populară Congo

apropierea orașului Pnom Penh de-a 
lungul 
centru 
partea 
mului 
grele.

șoselei nr. 4 și asupra unui 
strategic,. Kompong Thorn, in 
centrală a țării. Trupele regi- 
Lon Noi au suferit pierderi

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Congresul Asociației Naționale a Stu
denților din S.U.A. (N.S.A.) ale cărui 
lucrări se desfășoară la St. Paul 
(Minnesota) a adoptat o rezoluție, 
prin care condamnă războiul din Viet
nam și se pronunță pentru „retrage
rea imediată și totală a forțelor ame
ricane din Indochina". Documentul 
precizează că organizația „este decisă 
să depună cel mai concertat și hotâ- 
rît efort din istoria sa față de război, 
în următoarele nouă luni, pentru a 
încerca cu toate torțele sa obțină în
cetarea acestuia".

BELGRAD 16 (Agerpres). — A- 
genția Taniug transmite o declarație 
a președintelui Iosip Broz Tito, in 
care se apreciază tratatul încheiat 
între Uniunea Sovietică și R.F.G. ca 
„un pas foarte important pe calea 
reglementării situației postbelice din 
Europa, care, ca moștenire a celui 
de-al doilea război mondial și a 
evoluției postbelice, a împovărat se
rios relațiile între țările europene, a 
îngreunat colaborarea largă europea
nă și a constituit o amenințare per
manentă la adresa păcii și securității 
continentului nostru".

Președintele R.S.F.I. a relevat că 
tratatul vădește realismul noului gu
vern de la Bonn și al guvernului 
Uniunii 
același timp, necesitatea respectării 
situației de fapt apărută în evoluția 
europeană postbelică. Acceptarea 
granițelor existente în Europa și a 
inviolabilității lor reprezintă in orice 
caz, o importantă contribuție la stabi
litatea și pacea din Europa. Cind 
este vorba de granița Oder—Neisse 
și de granița intre cele două state 
germane, acest lucru are o impor
tanță deosebită.

încheierea tratatului — a spus în 
continuare președintele Tito — con
firmă, de asemenea, faptul că pe ca
lea tratativelor duse cu răbdare se 
poate găsi o soluție pașnică și la 
probleme atit de importante și com
plexe cum sint cele cuprinse in tra
tatul de față. De aceea, se poate aș
tepta, pe bună dreptate, ca acest 
tratat important să contribuie la re
glementarea în continuare a situației 
din Europa, la consolidarea colabo
rării și securității europene și în ge
neral să reprezinte o cotitură în dez
voltarea relațiilor în Europa și în 
lărgirea colaborării europene.

Sovietice, demonstrind, in

DECLARAȚIA M. A. E
AL R. D. VIETNAM

HANOI 17 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă bombardamentele efectua
te de aviația și artileria americană 
asupra localităților Houng Lap și 
Vinh Son, situate în partea de nord 
a zonei demilitarizate, anunță agenția 
V.N.A.

în perioada 5—10 august, se arată 
în declarație, avioane americane, 
printre care și avioane de tipul 
„B-52", au bombardat localitatea 
Huong Lap, iar la 9 august artileria 
americană, amplasată la sud de zona 
demilitarizată, a bombardat localita
tea Vinh Son.

Purtătorul de cuvînt a cerut auto
rităților americane să pună capăt 
imediat tuturor acțiunilor de încăl
care a suveranității și securității R.D. 
Vietnam.

MOSCOVA 17 (Ager
pres). — în Uniunea 
Sovietică a fost lansată 
luni la ora 7,38 (ora 
Bucureștiului) stația au
tomată interplanetară 
„Venus-7",' menită să 
continue cercetările a- 
supra planetei Venus, 
inițiate de o serie de 
alte stații sovietice au
tomate.

„Venus — 7“ este un 
model perfecționat în 
comparație cu predece
soarele ei. Ea cîntărește 
1 180 kg. împreună cu 
ultima treaptă a rache
tei • purtătoare, „Venus 
— 7“ a fost plasată pe 
o orbită intermediară 
de satelit artificial al

Pămintului. La ora 8,59 
(ora Bucureștiului) a 
fost pus în funcțiune 
motorul ultimei trepte 
care a acționat 244 de 
secunde și a imprimat 
stației o viteză ceva 
mai mare decît a doua 
viteză cosmică. Stația 
interplanetară s-a pla
sat pe o traiectorie a- 
propiată de cea prevă
zută inițial. Agenția 
TASS precizează că 
sistemele de bord și a- 
paratajul științific func
ționează normal, zborul 
fiind dirijat de la cen
trul pentru legături 
cosmice la mare dis
tanță.

La ora 11,00 (ora 
Bucureștiului) „Venus 
— 7“ se afla la o dis
tanță de 42 000 km de 
Pămint, deasupra unui 
punct terestru avînd 
coordonatele 120 grade 
15 minute longitudine 
estică și 23 grade 30 
minute latitudine nor
dică. Recepționarea in
formațiilor științifice și 
legătura prin radio cu 
„Venus — 7“ va fi men
ținută pe frecvența de 
928,428 megaherți. Cen
trul de calcul și coordo
nare de pe Pămînt 
prelucrează datele re
cepționate.

URUGUAY

BRAZZAVILLE 17 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Populare 
Congo, comandantul Marien N’Go- 
uabi, a anunțat că recent a fost de-, 
jucat un complot care urmărea răs-’ 
turnarea regimului, cerînd poporului 
congolez să fie vigilent față de „ac
țiunile periculoase ale imperialiștilor". 
El a făcut această declarație cu oca-, 
zia unui miting organizat la Pointe - 
Noire, unde comandantul Marien 
N’Gouabi a prezidat festivitățile or
ganizate cu prilejul celei de-a 7-a a- 
niversări a evenimentelor din 13—15 
august 1963.

Acest discurs a fost retransmis de 
postul de radio național „Vocea re
voluției" și de agenția congoleză de 
informații. Pînă în prezent nu au 
fost publicate nici un fel de amă
nunte asupra complotului și partici- 
panților, precizîndu-se doar că aceș
tia au fost arestați. După cum se 
știe, ultima tentativă de lovitură de 
stat a fost dejucată la 23 martie anul 
trecut.

Șanse reduse pentru găsirea
persoanelor răpite

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 
La Montevideo domnește o atmosfe
ră de incertitudine și tensiune in 
urma comunicatului organizației 
clandestine uruguayene descoperit 
sîmbătă seara la Porto Alegre in Bra
zilia. prin care se cerea guvernului 
brazilian să exercite presiuni asupra 
autorităților uruguayene în scopul 
obținerii eliberării ostaticilor — con
sulul brazilian Aloisyo Dias Gomides 
și consilierul american Claude Fly — 
răpiți de membrii acestei organizații. 
Ultimatumul stabilit de organizație 
expiră miine la ora 11,00 (ora 16,00, 
ora Bucureștiului). Poliția uruguaya- 
nă și-a exprimat scepticismul în le
gătură cu autenticitatea documentu
lui, dar la Montevideo se apreciază 
că nu este exclus ca acest comunicat 
să aparțină organizației clandestine. 
Se pare că speranțele pentru desco
perirea locului unde se află captivii 
s-au redus.

La închiderea ediției se anun
ță că în apropierea unei sta
ții de benzină din orașul brazi
lian Porto Alegre s-a găsit un nou

comunicat atribuit organizației clan
destine uruguayene, care l-a răpit pe 
consulul brazilian la Montevideo, 
Dias Goipides. în care este repetată a- 
menințarea de a-1 ucide pe acesta, în 
cazul in care guvernul Braziliei nu 
va exercita presiuni asupra cabine
tului Uruguayan pentru a obține eli
berarea tuturor deținuților politjci 
din această țară. Comunicatul fixea
ză un termen de 72 de ore, cu în
cepere de sîmbătă ora 14 (ora locală), 
pentru eliberarea deținuților politici 
uruguayeni.

NOI ARESIARI IN INDIA
DELHI 17 (Agerpres). — Poliția 

indiană a operat, în cursul zilei de 
duminică, noi arestări. Potrivit agen
ției France Presse, numărul persoa
nelor arestate, de la începere!*-cam
paniei pentru preluarea de teren -i de 
la marii latifundiari, a atins ap \xi- 
mativ 20 000. Cele mai multe arestări 
au fost efectuate în regiunea Tamil 
Nadu. Aceeași agenție relevă că un 
deputat, aparținind partidului de gu- 
vernămint, a apreciat că pătrunderea 
țăranilor pe moșiile latifundiarilor 
reprezintă o consecință a „inactivi
tății guvernelor locale în vederea a- 
plicării diverselor măsuri prevăzute 
de reforma agrară".

ș™ Devine necesară o „nouă

ViENA — Pod pentru pietoni distrus de apele învolburate ale Dunării, al 
cărei debit a crescut brusc în urma recentelor ploi ce s-au abătut asupra 

Austriei

resa transmit:
„Cercul muncitoresc cen

tral pentru legalizarea Par
tidului Comunist din Ger
mania" a adresat deputaților din 
Bundestag o .declarație prin care 
cheamă parlamentarii vest-germani 
să întreprindă acțiuni în 6eopul lega
lizării P.C. din Germania. în prezent 
— se arată in document — este înțe
leasă din ce in ce mai mult necesita
tea anulării interzicerii P.C. din 
Germania, deoarece această interzi
cere a survenit în perioada „războiu
lui reoe“. Ea este în contradicție cu 
principiile democratice, constituind 
unul dintre obstacolele în calea des
tinderii treptate a situației din Euro
pa ; ridicarea acestei interdicții este 
un imperativ al epocii.

Zinsou dezminte. FostuI 
președinte al Dahomey-ului, dr. 
Emile Derlin Zinsou, care se află ac
tualmente la Paris, a dezmințit infor
mațiile postului de radio și ale pre
sei togoleze, potrivit cărora el ar fi 
fost amestecat în recenta tentativă 
de complot organizată împotriva șe
fului statului Togo, generalul Etienne 
Eyadema. Acuzațiile aduse lui Zin
sou de autoritățile togoleze se bazează 
pe mărturisirile unui conspirator a- 
restat, care a declarat că, înainte de 
a fi răsturnat de la putere, prin lo
vitura de stat militară de la 10 de
cembrie 1969, fostul președinte da- 
homeyan ar fi promis complotiștilor 
togolezl ajutor in oameni și arma
ment.

strategie industrială**?

aceasta, la Alger a fost dat publicită
ții un comunicat al M.A.E. al Alge
riei in care se face a,pol la instanțele 
internaționale, cerlndu-se o interven
ție rapidă în vederea respectării re
gulilor internaționale, care asigură 
securitatea pasagerilor și a navigației 
aeriene civile.

Un nou mineral, denumit 
„Armalcoîit", 3 fost descoperit 
în eșantioanele de roci lunare aduse 
pe Pămînt de echipajul „Apollo-ll“. 
Mineralul, care conține fier, magne
ziu și titan, a fost denumit astfel 
după primele litere ale numelor cos- 
monauților de pe „Apollo-ll“ — 
N. Armstrong, E. Aldrin și M. Col
lins.

Petrecut în plin se
zon de 
rr.entul 
proape 
Firma 
(Compagnie industriel- 
le du telephone), fi
lială a Companiei ge
nerale de electricitate 
(C.G.E.) a preluat 20 
■a sută din participa- 
ția firmei Ericsson 
France, filială a socie
tății suedeze Ericsson. 
Scopul acțiunii este 
de a raționaliza mij
loacele de producție și 
de a întreprinde în 
comun un program de 
cercetări.

Aparent neînsemnat, 
faptul are o semnifi
cație deosebită. Pen
tru prima dată, o so
cietate suedeză admi
te participația capita
lului străin. Acest lu
cru indică, după păre
rea revistei franceze 
„L’EXPRESS", că eco
nomiștii și cercurile 
de afaceri suedeze 
„adoptă o nouă stra
tegie industrială".

De ce ? La orizon
tul economic al Sue
diei — țară puternic 
industrializată — în
cep să se adune nori, 
datorați concurenței in
ternaționale căreia tre
buie să-j 
mai mult 
După un 
junctură 
înaltă, in

vacanță, eveni- 
a trecut a- 

neobservat. 
franceză C.I.T.

facă față tot 
această țară, 
an de con- 

economică 
prezent se

i
înregistrează o anumită 
frinare și o restrân
gere a rezervelor în 
devize. Banca națio
nală a instituit restric
ții drastice in dome
niul creditelor, ceea ce 
a cauzat dificultăți în 
privința lichidităților 
în mai multe ramuri 
și a dus la nerealiza- 
rea diferitelor investi
ții. Au fost afectate 
mai ales șantierele 
navale. Dificultăți în- 
timpină și industria 
textilă. Firma construc
toare de automobile 
„Volvo", se așteaptă 
anul acesta la o stag
nare în domeniul be
neficiilor. în plus, ad
ministrația acestui con
cern a anunțat că, din 
cauza evoluției nefa
vorabile a costurilor 
în Suedia, va muta în 
anii următori peste 
hotare operațiile de 
extindere a aparatului 
de producție și, în 
farte, montajul final.
n afară de asta, pro

gresul rapid al tehni
cii mondiale, însoțit 
de intensificarea con
curenței internaționale, 
determină în Suedia, 
la fel ca în alte țări 
capitaliste, un puternic 
proces de „raționali
zare" a economiei, de 
concentrare și centra
lizare a capitalurilor. 
Dictat de presiunea 
concurenței firmelor 
străine, acest pro-

nefa- 
locu- 
sala-

ces se răsfrînge 
vorabil asupra 
rilor de muncă, 
riilor și, deci, asupra 
capacității de absorb
ție a pieței jnteme.

în ultimii doi ani, în 
țara lui Linnă și No- 
bei s-au înregistrat 
niște fenomene cu to
tul neobișnuite care 
dau serios de glndit. 
Băncile elvețiene au 
început să aibă clienți 
suedezi. întreprinderile 
din țară au tendința 
de a investi mai mult 
peste hotare, iar cerce
tătorii și personalul 
administrativ se expa
triază în S.U.A.

Toți acești faotori 
afectează 
la bursă, 
exporturile și micșo
rează competitivitatea 
produselor suedeze pe 
piața mondială.

Iată deci că și in 
fața relativ stabilei 
economii suedeze se 
ridică o serie de pro
bleme care determină 
căutarea unei noi 
„strategii economice". 
Conjunotura economică 
dobindește o însemnă
tate cu totul particu
lară, intrucît anul a- 
cesta este un an elec
toral, iar problemele 
economice — afirmă 
observatorii politici — 
vor cîntări greu in 
fața urnelor.

cursurile 
frînează

A. SOCEC

la amploare lupta
băștinașilor din Papua

Republica fîrabă Unită a 
pus în libertate un pilot is
raelian rănit,31 cărui avion fu- 
sese doborit la 3 august în timpul u- 
nui raid al aviației israeiiene în re
giunea Canalului de Suez, transmite 
agenția M.E.N- Agenția citată preci
zează că pilotul israelian a fost pre
dat autorităților israeiiene prin inter
mediul Crucii Roșii Internaționale. 
Un avion egiptean l-a transportat în 
Cipru, unde a fost îmbarcat la bor
dul unui avion israelian, cu destina
ția Tel Aviv.

Președintele Republicii 
Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, a depus duminică ju- 
rămîntul P^tru C(d de_al doilea 
mandat prezidențial consecutiv. Re
alegerea sa, la 16 martie, a fost po
sibilă în urma unui amendament 
adus la Constituție, care i-a permis 
să opteze pentru un nou mandat de 
patru ani. Constituția nu permitea 
inițial șefului statului să-și reînnoias
că mandatul.

In colecția pentru tineret 
„Plein vent" a editurii Robert 
Laffont din Paris a apărut re
cent romanul Asklepios de Ho- 
ria Stancu.

Luni a sosit la Moscova 
președintele Consiliului Re
voluției Sudaneze,prlmul mi* 
nistru și ministrul afacerilor externe 
al Sudanului, Gaafar El Numeirv. 
El Numeiry face o scurtă oprire în 
capitala sovietică, în drum spre pa
trie, după vizitele oficiale efectuate 
în R.P. Chineză și R-P.D. Coreeană.

Doi funcționari superiori 
algerieni, Djelloul Khateb și Aii 
Belaziz, au fost reținuți la 14 august 
de către autoritățile israeiiene pe 
aeroportul Lod, din Tel Aviv, unde 
se aflau în tranzit. Ulterior, la Tel 
Aviv a fost difuzată o declarație a 
ministrului adjunct al afacerilor in
terne al Israelului, J. Goldschmitd, in 
care se arată că oele două personali
tăți algeriene au fost reținute tem
porar pentru interogatoriu ca urmare 
a stării de beligerantă existente în
tre Israel și Algeria. în legătură cu

președintelui Suharto 
in parlamentul

* I *

DJAKARTA 17 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută in parlament, 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a independenței țării, președintele 
Indoneziei, Suharto, a trecut in revistă 
principalele probleme ale politicii in
terne și externe a statului. El a de
clarat că Indonezia va continua să 
promoveze pe plan extern o politică 
independentă, exprimînd dorința de 
a întări relațiile de prietenie și co
laborare, în special în domeniile teh
nic și economic, cu toate statele. A- 
ceste relații, a subliniat Suharto, tre
buie să se bazeze pe principiile egali
tății și avantajului reciproc.

Referindu-se la 
Suharto a arătat 
eforturi susținute 
zării unei politici 
El a menționat, în acest sens, că au 
fost obținute unele succese in cîteva 
domenii ale economiei, dar că se în
registrează rămineri in urmă in a- 
gricultură și industria extractivă, in 
special la produsele destinate expor
turilor. „Economia Indoneziei, a ară
tat Suharto, este foarte sensibilă Ia 
fluctuațiile de prețuri la materiile 
prime de pe piața mondială"

probleme Interne, 
că țara sa depune 
în vederea reali- 
de industrializare.

în ultimul timp, in 
Papua (partea estică a 
insulei isoua Guineea, 
administrată de Aus
tralia) se constată tră- 
mintări apreciabile — 
sarie cunoscutul zia
rist australian Boris B. 
Behrsing, intr-un arti
col apărut in ziarul 
vest-german „Frank
furter Rundschau". 
Simptomatic pentru 
actuala situație — ara
tă autorul — este fap
tul că in cursul recen
tei vizite in acest te
ritoriu a primului mi
nistru australian, John 
Gorton, cortegiul a fost 
lot timpul însoțit de 
mijloace de securitate 
speciale.

Ce se întîmplă, 
fapt, în Papua ?

în ultimii ani, 
făcut apariția o gene
rație tinără, cu un 
oarecare grad de in
struire, care se bucură 
de influență în rîndu
rile populației băștina
șe și care, în mod fi
resc, s-a situat in frun
tea unei mari părți a 
acesteia. Noii conducă
tori sint animați de 
dorința de a-și scoate 
poporul din înapoierea 
seculară, fiind hotărîți, 
dacă altminteri nu se 
poate, să atingă acest 
țel pe calea luptei. Ca

de

urmare, în Papua au 
luat naștere mai multe 
organizații patriotice, 
cea mai cunoscută fi
ind asociația Mataun- 
gan, cu circa 22 000 de 
membri. Există indici 
că lucrurile evoluează 
spre constituirea unei 
adevărate mișcări de 
rezistență.

Unul din obiectivele 
principale ale acestei 
mișcări este vechea 
problemă a proprietă
ții asupra pămintului. 
Cazurile cînd grupuri, 
mai mult sau mai pu
țin izolate de băștinași, 
au reocupat pămîntu- 
rile acaparate prin sa
mavolnicie de colonia
liști, fiind evacuați nu
mai in urma interven
ției forțelor poliție
nești, nu sint rare în 
istoria recentă a Pa- 
puei. Nu de mult, or
ganizația Mataungan 
a lansat o chemare în 
care se arată că_„pă- 
minturile din 
aparțin 
iar noi sîntem 
luptăm, pentru 
de proprietate 
acestui pămînt 

de nevoie, să mu-

Papua 
băștinașilor, 

gata să 
dreptpl 
asupra 
și, în

caz
rim în luptă". Chema
rea a stîrnit un puter
nic
populației și, recent, a 
avut loc o confruntare

ecou în rîndurile

— prima de o aseme
nea amploare în isto- 

• ria Papuei — între 
4 000 de adepți ai or
ganizației Mataungan 
și 1 000 de polițiști.

Contramăsurile nu 
s-au lăsat așteptate. 
Primul ministru Gor
ton, in cadrul unei cu- 
vintări televizate, a a- 
vertizat că va recurge 
la forță pentru a înă
buși „mișcarea opozi
ționistă". din Papua. 
Pe de altă parte, prin- 
tr-o hotărîre a guver
nului australian, Insu
la Regiment din Ocea
nul Pacific, aflată pînă 
acum sub administra
ția directă a armatei 
australiene, a fost su
bordonată administra
ției din Papua. In a- 
cest fel, autoritățile 
din acest teritoriu dis
pun acum, în afara 
forțelor proprii poli
țienești, și de unitatea 
militară staționată pe 
insulă.

Organizația Mataun
gan n-a intîrziat să 
reacționeze la această 
măsură. Unul din con
ducătorii ei a declarat: 
„Puteți trage în noi, 
ăsa cum fac america
nii în Vietnam. Noi 
însă nu vom renunța 
la țelul nostru".

G. DASCALU
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