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VIZITA PREȘEDINTELUI LINIEI FERATE

REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO j
BUCUREȘTI

r

JOSEPH-DESIRE MOBUTU Continuă intr-un ritm intens lucră
rile de dublare a liniei ferate princi
pale București—Constanța. în prezent, 
eforturile constructorilor feroviari 
simt concentrate în zona podurilor 
dunărene de la Fetești—Cernavodă. 
Astfel, au început demontarea vechiu
lui viaduct Ezer, nefolosibil în urma 
amplei îndiguiri dih ultimii ani, exe
cutarea unui rambleu în această zonă 
șl montarea șinelor și traverselor de 
mare rezistență. Se construiește, de 
asemenea, cea de-a doua linie para
lelă și este prevăzută centralizarea 
eleatrodinamică a tuturor macazuri
lor.

Investiția respectivă a fost alocată 
în vederea sporirii considerabile 
traficului de călători și mărfuri 
căile ferate din Cîmpia Dunării 
Dobrogea. Proiectarea și execuția 
crărilor aparțin institutelor și unită
ților specializate ale Departamentu
lui Căilor Ferate.

Convorbiri oficiale
ta Palatul Consiliului de Stat 

au început miercuri dimineața 
convorbiri oficiale între președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Republicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu.

La convorbiri participă, din par
tea română, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Florian Dănă- 
lache, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Ccrneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii și silvicul
turii, și Alexandru Tujon, ambasa-

dorul României în Republica De
mocratică Congo.

Din partea congoleză participă 
Thomas Tumba, membru al Bi
roului Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției (M.P.R.), comisar ge
neral al Tîrgului internațional — 
Kinshasa, Andre Bo-Boliko, mem
bru al Biroului Politic al M.P.R., 
secretar general al Uniunii națio
nale a muncitorilor congolezi, 
Jean Theodore Umba Di Lutete, 
ministru delegat pe lîngă Preșe
dinția Republicii, Evariste Loliki, 
viceministru al afacerilor externe, 
însărcinat cu cooperarea, Marcel 
Lengema, ambasador itinerant, și 
Theodore Kondo Belan, ambasa
dorul Republicii Democratice Con
go la București.

In cadrul convorbirilor s-a rele
vat evoluția ascendentă a relațiilor 
dintre România și Republica De-

mocratică Congo, relații întemeiate 
pe respect reciproc, egalitate și 
avantaj mutual. Au fost evidenția
te posibilități noi, apte să contri
buie la întărirea acestor relații, la 
intensificarea cooperării dintre 
popoarele român și congelez, la 
extinderea relațiilor bilaterale eco
nomice în multiple planuri, ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două țări, cauzei păcii, pro
movării spiritului de colaborare în 
lumea contemporană.

De asemenea, au fost abordate 
o serie de probleme ale situației 
internaționale actuale, ambele 
părți manifestîndu-și dorința 
a contribui tot mai activ și 
diverse forme la crearea unui 
mat de înțelegere și apropiere 
tre popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de cordialitate.

(Agerpres)
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Rostim extrem de des cuvîntul știință, probabil tot 
atit de frecvent ca și cuvîntul producție, iar de la o 
vreme îmbinarea acestor doi termeni in una și aceeași 
propoziție vădește o preocupare cu unghi larg, cu am
ple consecințe pentru dezvoltarea societății. Am desco
perit această preocupare, pe viu, la fața locului, în ce
tatea de foc a Reșiței, vizitind laboratorul psihotehnic 
al combinatului siderurgic.

Aici se măsoară cu precizie însușiri profesionale de im
portanță fundamentală — atenția, indeminarea, prompti
tudinea reacției, echilibrul psihic, disciplina interioară, 
lată un ac mobil care trebuie purtat de-a lungul unui a- 
numit circuit geometric, cu linii drepte și curbe. E o pro
bă de coordonare a mișcărilor, un test pentru macaragii. 
In regularitatea desenului înscris de acul mobil pe dia-

VASILE ALECSANDRI
poet patriot, permanență

strălucită a culturii noastre

PICĂTURA DE CERNEALĂ

gramă, în rapiditatea cu care a fost parcurs capriciosul 
circuit, în numărul greșelilor, specialiștii laboratorului 
„citesc" date riguros exacte privind o activitate pro
ductivă efectuată in condiții de securitate a muncii. 
Alte aparate, la fel de simple în aparență, la fel de 
complex înzestrate în interior, probează concentrarea, 
rezistența la monotonie, îmbinarea forței cu dexterita
tea etc. „Jocul" sfîrșește printr-un diagnostic fără greș.

Dar — întreb — omul poate fi oare „măsurat" ca un 
obiect oarecare ? Aceste aparate, brutale în exactitatea 
lor, nu depersonalizează omul ? Nu — mi se răspunde 
— pentru că specialistul in halat alb, atent la jocul 
zecimilor și sutimilor de secundă, nu pierde din vedere, 
din pricina acestora, că are în față un om viu, cu emo
ții, elanuri, inhibiții, stări de spirit bune și proaste, un 
complex de date psihofiziologice, susceptibile de înriu- 
riri pnn exerciții și rutină. La unul primează calitățile 
native, la celălalt calitățile dobîndite prin antrenament. 
Un minus în dexteritate poate fi echilibrat printr-un 
plus de precauție. Mai mult, omul testat astăzi poate 
diferi substanțial de același om testat după unu, doi, 
trei ani. Laboratorul se pronunță net împotriva orică
rei concepții fixiste. Consecințele pentru destinul pro
fesional al candidaților sînt ușor de întrezărit. Noi 
examinări, la intervale corecte, validează testele ante
rioare sau implică reevaluări. Cei inapți pentru exer
citarea meseriei într-un anumit post la care o defi
ciență poate provoca accidente sau pagube. vor fi di
rijați spre un post pentru care restricțiile sînt mai pu
țin rigide.

Așadar, știința pură și relația social-productivă, cre
ată la locul de muncă, își corelează forțele în elabora
rea psihogramei. Etalonul astfel rezultat are un pronun
țat caracter de aplicație la o activitate industrială con
cretă, un colectiv muncitoresc concret — în speță: side- 
rurgiștii reșițeni, unsprezece mii de individualități.

Uzina s-a adresat științei pentru a se cunoaște mai 
profund pe sine, echilibrindu-și forțele interne. Testul, 
mijloc de investigație științifică, vizează omul nu nu
mai ca subiect, ci și ca finalitate : nevoile lui prezente 
și în perspectivă, integrarea lui armonioasă într-un 
ansamblu productiv.

Ștefan IUREȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul

Jean Vincent
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BOTOȘANI
9

Un nou
in

Corespondentul „Scîn- 
teii" transmite: în mu
nicipiul Botoșani a în
ceput construcția unui 
nou și important o- 
biectiv economic : Fa
brica de utilaje și pie
se de schimb pentru 
industria ușoară. Con-

Miercuri, 26 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit cu tovarășul Jean 
Vincent, membru al Biroului Po
litic și al Secretariatului colectiv 
al Partidului Elvețian al Muncii, 
care se află la odihnă în țara 
noastră.

La întîlnire, au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al

al P.C.R., și Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme legate de activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
partide și s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra principa
lelor probleme ale situației inter
naționale actuale, ale mișcării co
muniste și muncitorești. A fost 
subliniată importanța deosebită a 
întăririi unității mișcării comu
niste, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste în luipta pentru triumful

cauzei păcii, democrației și socia
lismului.

Totodată, s-a exprimat satisfac
ția pentru relațiile de stimă și res
pect reciproc existente între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Elvețian al Muncii și dorința de a 
le dezvolta în continuare, în inte
resul celor două partide, al po
porului român și poporului elve
țian, în interesul solidarității co
muniștilor de pretutindeni.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

obiectiv industrial
construcție9

struită peste prevede
rile planului de inves
tiții al actualului cinci
nal — fabrica este am
plasată lîngă uzinele 
textile „Moldova", 
unde se va forma și 
consolida o nouă zonă 
industrială a munici-

piului Botoșani. Aici 
se vor produce anual 
peste 2 000 tone de uti
laje și numeroase repe
re de piese de schimb 
pentru necesitățile in
dustriei ușoare, ceea ce 
va duce la diminuarea 
importului unor ase
menea piese.

Producții
suplimentare

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii"). — O seamă de în
treprinderi industriale din ju
dețul Cluj au realizat, îna
inte de termen, sarcinile de 
plan pe 8 luni. Printre acestea 
se află și coleotivul fabricii de 
porțelan, care pînă la sfîrșitul 
lunii va da o producție supli
mentară de 2,3 milioane lei. La 
„Carbochim" s-a realizat peste 
prevederi o producție marfă de 
peste 8 milioane lei. De aseme
nea, depășirea lună de lună a 
sarcinilor de plan permite co
lectivului fabricii de medica
mente și produse chimice „Te
rapia" să realizeze pină la sfîr
șitul anului o producție peste 
prevederi de 5 milioane lei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază în vizi
tă protocolară de prezentare pe 
Roy Robert Fernandez, ambasa
dorul Australiei la București.

La întrevedere, care 
șurat într-o atmosferă 
participat George 
prim-adjunct al ministrului 
cerilor externe.

s-a desfă- 
cordială, a 
Macovescu, 

afa-

(Agerpres)

INDUSTRIA ALIMENTARA

în perspectiva viitorului cincinal
Integrîndu-se organic în procesul 

de dezvoltare impetuoasă a întregii 
economii naționale, de optimizare a 
proporțiilor dintre industria pro
ducătoare de mijloace de producție și 
industria bunurilor de consum, in
dustria alimentară a cunoscut — 
mai ales în actualul cincinal — pro
grese mari în creșterea și diversifi
carea producției, în ridicarea calită
ții produselor, pe această bază 
asigurîndu-se o mai bună aprovizio
nare a pieței interne și unele exce
dente de mărfuri pentru export. Anul 
acesta, în unitățile acestei ramuri 
se prelucrează circa 13 milioane 
tone de materii prime vegetale și 
animale, fabricîndu-se o gamă de 
peste 4 000 de sortimente. Potrivit

Ing. Gheorghe BOERU
prim-adjunct

al ministrului industriei alimentare
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„CONSTRUCTOR DE LUMINĂ
un nume simbolic pentru

mii de eroi anonimi
Zburăm spre Petri- 

manu, o colonie mai 
izolată a șantierului de 
pe Lotru, deasupra ți
nui univers silvestru 
de o poezie aparte, 
sălbatică, sobră.

Aparatul cu grație 
de libelulă aterizea
ză în preajma atelie
rului mecanic. Cîțiva 
oameni se îndreaptă 
spre elicopter, încep să 
descarce materialele pe 
care le-am adus : ru
louri de sirmă groasă, 
utilaj ușor, cuie etc.

Vine spre noi ingi
nerul Mihai Tarta, șe
ful șantierului- îl simt 
obosit. N-aș vrea să 
exagerez, dar sînt da
tor să sesisez ime
diat întreaga răspun
dere pe care acest om 
o poartă pe umeri, 
parte din uriașa res
ponsabilitate pe care 
o împarte cu ceilalți 
membri ai conducerii

șantierului, cu toți oa
menii colectivului pe 
care îl coordonează. E- 
licea aparatului zbură
tor nu s-a oprit încă. 
„Nea Mișu Tarta", cum 
îl numesc oamenii săi, 
vrea să-mi arate ce 
s-a întîmplat în noap
tea cînd ploi uriașe și 
revărsări năprasnice de 
ape s-au abătut asupra 
șantierului, să-mi ara
te la ce muncesc oame
nii în prezent. Mi-l 
prezintă pe „locotenen
tul" său in conducerea 
treburilor șantierului, 
inginerul Florescu, șe
ful captărilor-sud. Dis
cutăm despre proble
ma aprovizionării cu 
hrană a oamenilor, 
despre transportul ae
rian de utila) 
continuării 
Sînt prins de 
mele acestea
aici, în mijlocul rea-

necesar 
muncit, 
proble- 

care,

lității contingent» mă 
tulbură, mă emoțio
nează. Vizitez un 
magazin improvizat 
într-o baracă, o sală 
de club transformată 
in magazie de alimen
te în urma infiltrării 
apei în încăperile des
tinate inițial depozită
rii hranei.

Inginerul Florescu 
Dan îmi spune ceva 
despre înălțarea bara
jului de la Galbenu, 
despre lungimea cap
tărilor ramurii-sud. 
Notez în carnet metri 
și kilometri citați. Mă 
socot insă mai degra
bă obligat să string 
incă o dată mina ti
midului, ultrapolitico- 
sului și extrem de de-

Tituj VAJEU

duselor și a modului de prezentare 
a acestora, ca și pentru creșterea 
ponderii produselor preambalate, co
respunzător cerințelor comerțului 
modern.

Nu poate fi omis totuși faptul că 
în acest domeniu, al ridicării cali
tative a producției, ca și în cel al 
diversificării continue a sortimente
lor, al folosirii capacităților de pro
ducție, întreprinderile din indus
tria alimentară dispun de mari 
posibilități și rezerve. Un lucru este 
clar : sarcinile mari — cantitative 
și calitative — pe care ni le pun în 
față Directivele Congresului al 
X-lea al partidului vor putea fi în
deplinite numai dacă aceste posibi
lități vor fj cît mai bine puse în 
valoare, dacă neajunsurile ce per
sistă în anumite unități vor fi 
înlăturate. Iată de ce, pentru colec
tivele din industria alimentară, anii 
1971—1975 vor reprezenta o peri
oadă de muncă deosebit de intensă, 
de eforturi susținute, capabile să 
asigure acestei ramuri economice 
atit o capacitate .productivă sporită, 
cît și îmbunătățirea continuă a în
sușirilor calitative ale produselor, o 
mai mare' adaptabilitate la cerințele 
consumatorilor interni și externi.

In anul 1975, producția globală a 
industriei alimentare va fi cu 62 Ia 
sută mai mare decît cea din 1970, 
nivel superior prevederilor din Direc
tivele Congresului al X-lea al P.C.R. 
în mod deosebit va spori producția 
de carne — cu 75 la sută față de 1970, 
de produse din carne — cu 50 
sută, de lapte pentru consum — cu 
57 la sută, de . brînzeturi

estimărilor, producția globală a in
dustriei alimentare va fi in acest 
an cu 58 la sută mai mare decît cea 
realizată in 1965, iar paleta sorti
mentală cu 30 la sută mai bogată, 
mai diversificată.

în aceeași perioadă, producția 
carne sporește cu 52 la sută, cea 
preparate din carne — cu 55 
sută, de unt — cu 66 la sută, 
lapte pentru consum — cu 71 
sută, de ulei comestibil — cu 64
sută etc. Se cuvine a fi menționat 
faptul că, pînă la 1 august 1970, au 
fost atinse nivelurile planificate pe 
întregul cincinal la 11 grupe de pro
duse, printre care la conserve de 
carne și pește, lapte pentru consum, 
lapte praf și băuturi. Fondurile de 
investiții de care a beneficiat indus
tria alimentară in actualul cincinal 
sînt mai mari decît cele investite în 
întreaga perioadă 1950—1965. Ilustra
tiv pentru dezvoltarea acestei ra
muri este faptul că, dacă acum 20 
de ani numai 4 la sută din între
prinderi realizau o producție anuală 
mai mare de 100 milioane lei, în 
1970 numărul unităților din această 
categorie reprezintă peste 50 la sută 
din totalul întreprinderilor. Ceea 
ce demonstrează elocvent că indus
tria alimentară a fost întregită cu 
numeroase obiective mari, moderne, 
dotate cu utilaje și instalații avînd 
un randament ridicat, care permit 
realizarea unei producții de mare 
volum, valorificarea superioară a 
materiilor prime.

Rezultatele amintite au fost înso
țite de o permanentă preocupare 
pentru îmbunătățirea calității pro-

la

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare 
în pag. a V-a)

Avanseazd lucrările la construcția Hidrocentralei 
de pe Lotru. în imagine montajul primei vane a 
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___ ____ , _________ de 
două ori, de pastă de tomate — de 
2,4 ori, .de pește — de. 4 ori.

Se înțelege, obținerea unor ase
menea sporuri de producție presu
pune; în primul rînd, valorificarea 
superioară a materiilor prime agri
cole, prin care —T după o apreciera

o NU SE POATE PUNE CÎTE UN „ÎNGER PROTECTOR" 
PE LÎNGA FIECARE UITUC • BURUIANA NEGLIJENȚEI 
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accidente. Fiecare acei-
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se va des- 
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de la' normele de protecția 
Fiecare abatere de acest tel 
fiecare accident în parte — 
să formeze obiectul unei
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Grija partidului și statului 
tru pentru condițiile de lucru 
oamenilor muncii își găsește 
presia, printre altele, într-o legisla
ție din cele mai moderne pentru 
protecția muncii, în fondurile im
portante, alocate în același scop, 
(fonduri care în acest an depășesc 
suma impresionantă de 1,6 milioa
ne lei), precum și într-un sistem 
organizatoric larg ramificat, cu- 
prinzînd toate locurile de muncă, 
prin care se urmărește evitarea și 
combaterea oricăror t 
dente. De aseme
nea, modernizarea 
continuă a între
prinderilor și apa
riția de întreprin
deri noi — con
struite și dotate la 
nivelul tehnicii 
mondiale — îmbu
nătățesc în perma
nență condițiile de 
muncă. Amintim 
aceste lucruri în
deobște cunoscute 
pentru a ne referi 
la o categorie lar
gă de accidente de 
muncă care au 
drept numitor co
mun nerespectarea 
normelor de pro
tecția muncii. A- 
ceastă nerespec- 
tare este întotdeau
na periculoasă și 
grevată de posibi
litatea unor con
secințe tragice pen
tru un individ sau 
altul, pentru fa
miliile lovite, pen
tru întreaga socie
tate.

Să exemplificăm. 
Nu de mult, la 
I.L.L.-Lugoj, elec
tricianul de serviciu, 
viei — în scopul branșării 
lămpi portative improvizate — a 
umblat la conducta de energie cu 
un clește neizolat. A fost electro
cutat. Era om de meserie. Nu tre
buia nimeni să-i explice cum să 
lucreze. Bravada l-a costat viața. 
Firește nu este absolvit de vină 
nici maistrul, care avea obligația 
să-i verifice zilnic echipamentul și 
uneltele de lucru. Ne-am oprit, în 
cele de față, mai cu seamă asupra 
responsabilității individuale a mun
citorului, deoarece frecvența cazu
rilor datorate în primul rînd ne
glijenței, trebuie să preocupe tot 
sistemul nostru de protecția mun
cii : este vorba de neatenție, lipsă 
de grijă pentru propria securitate, 
indisciplină, deci de încălcarea u- 
nor norme elementare de protecția 
muncii. Unora le lipsește încă acea 
disciplină conștientă, intimă, a res
pectului absolut pentru prevederile 
de protecția muncii, in propriul lor 
interes ; este vorba însă de o obli
gație și nu de ceva facultativ. Este 
de la sine înțeles că nu poate fi 
pus cite un inspector, cite un „în
ger protector" In spatele fiecărui 
uituc, al fiecărui neglijent.

Nu absolvim de răspundere prin 
aceste afirmații pe unii maiș
tri, pe conducătorii de forma
țiuni de lucru care tolerează tot 
felul de abateri, nu-și instruiesc 
•ubalternii și nu-i controlează. Dar

nos- 
ale 
ex-

surse de acei-

ținem să subliniem în mod expres 
importanța disciplinei individului 
în activitatea lui cotidiană, indife
rent de locul unde se desfășoară ea.

De aproape șase ani, Vasile Aște- 
fănoaie era conducător auto. Lucra 
la direcția județeană de drumuri- 
Iași, pe o basculantă. N-a murit 
într-un accident de circulație. Nu. 
A trebăluit ceva după bascularea 
benei, neglijînd să fixeze pîrghia 
de asigurare a acesteia. Bena i-a 
căzut în cap. Nu mai puțin conclu
dente sînt și alte cazuri. Pompiliu

tați sau chiar cu pierderi de vieți 
omenești. în județul Gorj, au avut 
loc anul acesta 5 accidente mortale 
de muncă, în rîndul tractoriștilor. 
Toate s-au întîmplat în afara pro
gramului de lucru și toate avînd 
aceeași cauză : circulația cu tracto
rul după consum excesiv de alcool.

Unde au loc cel mai frecvent ac
cidentele de muncă 7 Ce posibili
tăți de combatere mai eficientă a 
acestui tip de aocidente există 7

— Statisticile sînt concludente în 
acest sens — ne răspunde inspecto-

dent de muncă reprezintă o tragedie 
pentru cel lovit, pentru familia res
pectivă, o tragedie ce nu poate fi 
alinată prin nimic. Statul nostru ia 
toate măsurile pentru a atenua, pe 
cît posibil, dificultățile materiale 
ale celor afectați. Fiecare accident 
lipsește însă societatea de aportul 
de muncă și pricepere al unui om 
aflat, în majoritatea cazurilor, în 
floarea vîrstei, determină cheltuieli 
de spitalizare, ajutoare, concedii de 
boală, pensii etc.

în ultima

Nu se poate pune cite

un „înger protector
pe lingă fiecare uituc

i

Ionel Popo- 
unei

instanță care-i soluția? 
Care-i modalitatea 
cea mai bună de 
reducere a acciden
telor de muncă 
provocate îndeosebi 
într-un astfel de. 
mod primitiv, de 
încălcare a norme
lor elementare de 
securitate, de uitu- 
ceală, de indiscipli
nă 7

Există o singură 
soluție : mobiliza
rea întregului nos
tru sistem de pro
tecție a muncii 
pentru avertizarea 
împotriva perico
lelor accidentării, 
pentru prevenirea 
lor printr-o asiduă 
muncă educativă. 
Un rol de prim 
rang în această pri
vință revine condu
cerilor administra
tive și sindicatelor 
care au inspectori 
obștești de protec
ția muncii în toa
te grupele sindica
le, precum și in- 

■ pentru protecția mun-

AM PRIMIT
SCRISOAREA DV.!

PE CINE C0B0RÎM... 
CU LIFTUL ?

ca și asociația de locatari 
— potrivit statutului de 
funcționare — să poată 
lua in primire instalațiile 
de folosință comună.

elementară, 
alunecat între lem- 
mîna și și-a frac- 
Croitoru, de la a- 
fără a avea califi- 
s-a apropiat de un 
era accesibil tutu-

Pîrvan, de la Fabrica de furnire 
estetice din cadrul Combinatului de 
exploatare și industrializare a lem
nului — Turnu Severin, știa cu si
guranță că este interzis consumul 
de alcool în timpul serviciului. Știa, 
insă n-a vrut să respecte această 
cerință disciplinară 
Consecința : a 
ne, și-a prins 
turat-o. Elena 
ceeași unitate, 
carea necesară, 
circular (de ce
ror ?) pentru a-și confecționa unele 
obiecte de folosință personală. Un 
moment de neatenție, și circularul 
i-a retezat un deget.

Adeseori se întîlnesc cazuri de 
neglijență, de grabă nejustificată 
în efectuarea unor lucrări, tendința 
de a scăpa cît mal repede de sar
cinile încredințate ; toate aceste 
manifestări sînt surse sigure de 
accidente. Iancu Tudorică, sudor la 
uzina de vagoane, avea de debitat 
la strung niște piese. Grăbit, dor
nic de a pleca mai repede, și-a fo
losit... mina în locul linetei de fixa
re. Graba s-a soldat cu un accident 
care l-a scos din muncă pe o peri
oadă de 133 zile.

Nesăbuința, spiritul de bravadă, 
consumul de alcool, indisciplina — 
combinate cu ignorarea celor mai 
elementare măsuri de protecție — 
duc în cele mai multe cazuri la 
accidente grave, soldate cu invalidi-

Șantierul-fantomă

din Ploiești

rul general-șef adjunct de protec
ția muncii din Ministerul Muncii, 
ing. Gheorghe Dima. Unitățile din 
subordinea consiliilor populare și 
cele din agricultură înregistrează 
la ora actuală cea mai mare frec
vență a accidentelor. Peste 16 la 
sută din total revin unităților de 
producție aparținînd consiliilor 
populare. Cam fiecare al șaselea 
accident ! Foarte numeroase sînt și 
cele din agricultură. Sînt binecu
noscute accidentele cu tractoriști 
care, în goană, întorc brusc tracto
rul la capătul tarlalei sau circulă — 
abătîndu-se de la drum pentru a 
scurta traseul — peste locuri de
nivelate, pe terenuri în panta și se 
răstoarnă. Urmările sînt din cele 
mai grave.

O importantă cauză favorizantăa 
accidentelor o constituie incă in
structajele făcute formal, care în 
unele locuri se rezumă la împăr
țirea de broșuri sau instrucțiuni ti
părite (uneori nici la atît) și la co
lecționarea de autografe de la mun
citori, care se declară în acest mod 
iresponsabil gata instruiți. Este oa- 
batere condamnabilă și o dovadă de 
crasă iresponsabilitate din partea 
organizatorilor producției, a com
partimentelor ajutătoare de protec
ția muncii care se complac în ase
menea superficialități. Exemple se 
pot da din toate sectoarele de acti
vitate. Cităm în acest sens Uzinele 
„Independența" Sibiu, „Carbosin" 
Copșa Mică, unitatea din Berceni a 
întreprinderii de colectare a meta
lelor — București, Combinatul de 
industrie alimentară din Buzău — 
și lista ar putea continua cu alte 
zeci de exemple, privind unități ale 
consiliilor populare și din agricul
tură.

Este cazul să subliniem aici gra
vele implicații economice și sociale 
ale acestor

spectoratelor 
cii.

Unele inițiative locale în acest 
sens au și început să se desfășoare. 
Astfel, după cum ne relatează tova
rășul Gh. Pop, de la Consiliul ju
dețean al sindicatelor-Gorj, consi
liul, împreună cu inspectoratul pen
tru protecția muncii, a luat măsuri 
de a asigura împrospătarea cunoș
tințelor cu privire la normele de 
tehnică a securității pentru toți sa- 
lariații din județ. De asemenea, a 
fost lansată o chemare — în care se 
cere, printre altele, ca toți salariații 
să facă în scris sugestii pentru îm
bunătățirea condițiilor de securitate 
a muncii, pentru evitarea accidente
lor- N-au trecut decît citeva săptă- 
mîni și s-au primit aproape 1000 
de propuneri din partea muncitori
lor, maiștrilor, inginerilor. La Motru* 
a fost deschisă recent o expoziție 
pe teme de protecția muncii, o ade
vărată sală de studiu și 
tare pentru toți minerii, 
tru muncitorii forestieri, 
chide în curînd la Tîrgu

Trebuie mobilizată întreaga ca
pacitate a opiniei cetățenești, a co
lectivelor de muncă de a se mani
festa exigent, intolerant față de a- 
baterile 
muncii. 
— ca și 
trebuie 
dezbateri cu irițreg colectivul, cu 
toți salariații pasibili de a ajunge 
in situații similare. Activitatea în 
acest sens se impune astfel multi
plicată și intensificată, incit fiecare 
angajat să ajungă la înțelegerea 
necesității de a respecta necondi
ționat toate prevederile de protecția 
muncii, prevederi sigure de apărare 
a vieții și integrității corporale.

zile în urma, faceam 
ziarului un succint

scrie un grup 
din cartierul 
Novac, Cra

Iată ce ne 
de cetățeni 
Brazda lui 
iova :

„De mai 
ani, intre 
de construcții fond loca
tiv (I.C.F.L.) și asociația 
noastră de locatari C.T. 4 
au loc adevărate ostilități. 
I.C.F.L. pretinde — con
form legii — să dea 
primire lifturile 
blocuri ; asociația de 
catari refuză de a lua 
primire, pe motiv 
multe lifturi nu sînt 
stare de funcționare, lip- 
sindu-le unele piese ac
cesorii. „Cearta" a luat 
amploare mal ales in vara 
acestui an. După mai 
multe adrese, amenințări 
și atenționări, I.C.F.L., in 
urma hotăririi ing. șef 
Anghel Găman, a hotărit 
răspicat : „Sigilăm toate 
lifturile din bloc". Așa au 
și făcut. Astfel 
50 de blocuri ■ 
mare cartier 
cu peste 12 000 
nu mai funcționează nici 
un lift. Cetățenii au se
sizat diferite foruri de 
această măsură abuzivă ; 
au intervenit și alte or
gane, printre care consi
liul popular județean. Dar 
în zadar — lifturile stau 
încremenite și se înțe
lege ce greutăți intîmpină 
locatarii !“

Am luat legătură cu 
întreprinderea in cauză. 
Ni s-a spus că, in ulti
mele zile, pentru o peri
oadă, o parte din lifturi 
au fost repuse in funcți
une.

Un singur lucru însă 
n-am putut afla de la 
întreprinderea respectivă : 
cînd vor fi reparate toate 
lifturile ? Aceasta pentru

bine de doi 
Întreprinderea

GLUME 
DE-ALE I.A.L-ULUI

n

an in urmă — 
S. Craiu din 

_____ Z‘... Izbiceni, 
nr. 104 — I.A.L. Herăstrău 
a executat lucrări de re
parație a instalației elec
trice interioare in blocu
rile de pe strada noastră. 
Dar fără să facă și legă
turile la cofret ; de-atita 
timp nu beneficiem de 
curent electric.

Am intervenit, 
mărate rînduri, 
Herăstrău. Ce ni 
pur și simplu ne-a uimit:

„Cu un 
ne scrie 
București, Str.

în nenu
la I.A.L. 
s-a spus

că la cele 
din acest 
craiovean, 

locuitori,

„nu se poate face legătu
ra la rețeaua electrică a 
orașului, intrțicit lucra
rea nu prezintă siguran
ță, fiind de calitate neco
respunzătoare" (!)

Cum să luăm acest răs
puns : drept glumă sau 
autocritică din partea 
I.A.L. ?"

grădina publică din a- 
propierea străzii Cimpu- 
lung, pare pe timp de 
ploaie sînt înconjurate de 
noroi și bălți. Pe lingă a- 
ceasta, la chioșcul I.L.F. 
nu se găsește mai nimic, 
iar pe cele 5 tonete, pro
dusele se vind la... un 
singur cintar. Din cauza 
lipsei de spirit gospodă
resc care domnește in a- 
ceastă așa-zisă piață, lo
cuitorii unui întreg car
tier sînt Revolți să se de
plaseze, pentru cumpără
turi, tocmai la piața cen
trală a orașului. Cetățenii 
s-au adresat de citeva ori 
consiliului popular muni
cipal cu sesizări și propu
neri pentru înlăturarea a- 
cestor deficiențe, dar e- 
fectul acestora incă nu se 
face simțit. Improvizație, 
improvizație, dar nici așa"

mi s-a spus că nu mi le 
dă dacă nu plătesc chiria 
șl întreținerea apartamen
tului incepind cu data de 
14 mai a.c., cind a fost 
dat in folosință blocul. 
••Asta e bună ! Păi, dacă 
n-am stat in el — le-am 
răspuns — de ce să plă
tesc degeaba 1 400 de lei ? 
Eu am plătit dincolo, 
unde am stat. Să plătesc 
in două locuri?- In zadar 
am adus eu toate aceste 
argumente, că n-am reu
șit să-i conving pe 
de la I.A.L. Cică 
fi dat dispoziție 
cerea sectorului 
care-și are sediul 
Sfintul Ion Nou.

Abia pe urmă m-am du
mirit eu asupra cazului. 
Cei de la spațiul locativ 
au ținut aproape trei 
luni de zile apartamentul 
liber, după care mi l-au 
repartizat mie. I.A.L. tre
buie să-și primească pen
tru acest timp banii pen
tru chirie, iar asociația 
de locatari — pentru în
treținere. Cine să plăteas
că ? Să plătească vinova
tul, adică cel care a ținut 
atîta timp apartamentul 
gol. Nu e normal așa 7

cei 
așa ar 
condu- 
I.A.L., 
in str.

PIERDERE 
INVENTAR

VINOVAT 
FĂRĂ VINĂ

PIAȚA 
DIN GRĂDINA 

PUBLICĂ
Tirgoviște, cititorul 
Ion Georgescu ne-a 
următoarea scri- 
cu rugămintea de 

la cunoștință

Din 
nostru 
trimis 
soare, 
a o aduce 
consiliului popular muni
cipal și organelor comer
ciale :

„Pentru mai buna apro
vizionare a tuturor cartie
relor cu legume și fructe 
era necesară înființarea 
unor noi unități comer
ciale cu acest profil sau a 
unei piețe. Consiliul potiu- 
lar municipal a recurs 
însă la o improvizație. A 
instalat un chioșc (al 
I.L.F.) și citeva tonete in

„La 7 august 
primit ordinul de repar
tiție pentru apartamen
tul nr. 6 din str. Constan
tin Brincoveanu 99, sec
torul 5 — ne scrie

lonescu București.
Dar, cînd m-am dus la 
sectorul I.A.L. Berceni- 
Sud 11 să-mi dea cheile,

Lucian Angelescu 
Vadul Crișului — Bihor 
ne relatează următoarele : 

de mult am avut 
să trimit urgent 

poștă niște acte, 
dus la oficiul poș-

„Nu 
nevoie 
prin 
M-am 
tal Vadul Crișului și l-am 
întrebat pe funcționarul 
de la ghișeu :

— Pot să trimit 
poștă aceste acte ? 
vorba de două certificate 
de naștere și unul de că
sătorie)

— Cum să nu — mi-a 
răspuns el. Foarte sim
plu. Printr-o scrisoare cu 
valoare declarată. Facem 
o notă de inventar al ac
telor, le dăm o valoare, 
le punem intr-un plic, îl 
sigilăm și-i dăm drumul. 
Asta se cheamă scrisoare 
cu valoare declarată.

Asta se intîmpla pe 
data de 29 iunie a.c. După 
vreo lună de zile insă, 
aflu cu uimire de la des
tinatar (care locuiește in 
Dărmănești — Dîmbovița), 
că nu primise actele. Am 
alergat glonț la dirigin
tele oficiului Vadul Cri
șului și i-am arătat reci- 
pisa și inventarul, înre
gistrate la nr. 122, expli- 
cîndu-i situația.

— Stați liniștit că fa
cem cercetări — am fost 
asigurat.

Am stat liniștit, bineîn
țeles, dar iată că se îm
plinesc două luni de cînd. 
am expediat actele și... 
parcă au intrat in pămint 
— nu alta ! N-au fost pri
mite nici pînă azi.

— Veți primi despăgu
biri — mi s-a spus de la 
poștă.

Ce despăgubiri, oameni 
buni ? De despăgubiri ani 
eu nevoie sau de actele 
originale încredințate poș
tei, cu inventar 7“

In luna ianuarie a.c. 
a început la Ploiești 
construcția unui com
plex hotelier turistic, 
cu o investiție de 20 
milioane lei. Dacă am 
fi superstițioși, ar tre
bui să spunem că a- 
ceastă construcție a 
pornit într-un ceas 
rău... S-au săpat fun
dațiile, s-a turnat pu
țin beton și totul a 
stopat. Ziarul nostru a 
criticat acest joc de-a 
construcția in numărul 
său din 15 aprilie 1970. 
Ulterior lucrările au 
fost reluate. Dar nu 
pentru prea mult timp. 
Au stagnat din nou, 
din cauza constructo
rului (trustul local de 
construcții și montaj), 
care a adus pe șantier 
trei excavatoare stri
cate. Excavatoarele mai 
mult stăteau decît lu
crau. Intr-o lună, abia 
au săpat 100 metri cubi 
de pămint. Pentru ele, 
trustul plătea insă chi
rie. Se aruncau astfel 
banii in vint.„ O dată 
cu 'StUaiele, stăteau 
degeaba și lucrătorii, 
care se întrebau pe 
bună dreptate : „Ce fa
cem ? Am venit aici să 
lucrăm, nu să privim 
norii de pe cer..." In
tre timp, a mai inter
venit un reviriment și 
se părea că treburile 
merg ca pe roate. Dar

șantierul s-a poticnit 
din nou ; de astă dată, 
din lipsă de materiale. 
Se pregăteau betoniș- 
tii de lucru, dar poli
gonul le trimitea în loc 
de beton scuze : „N-a
vem nisip" sau : „A- 
vem nisip, dar n-avem 
agregate de prund". 
Betoniștii așteaptă și 
acum...

Sînt două săptămini 
de cînd pe șantier și-a 
făcut apariția o ma- 
cara-turn. Cind cetățe
nii au văzut-o par- 
curgind străzile orașu
lui, au prins puțină 
speranță : „Să știi că 
se construiește hote
lul..." Iluzii deșarte. 
Macaraua a fost mon
tată și apoi a înțepe
nit. Așa stă și astăzi. 
In două săptămini a 
lucrat vreo 8 ore. De 
notat că fiecare oră de 
stagnare a macaralei 
costă trustul 45 de lei. 
Am discutat cu ingine
rul Sever Cimpineanu, 
dirigintele șantierului, 
despre situația creată. 
„Graficele de lucrări — 
ne spune dinsul — nu 
sînt nici pe departe 
respectate. încep să 
plece lucrătorii. Si pe 
buni dreptate: cui 
ii place să piardă 
timpul 7“ Am aflat că 
primul care a părăsit 
șantierul a fost chiar 
conducătorul lucrării,

inginerul Ion CoșesCu. 
S-a angajat in altă 
parte — la Uzina de 
ingrășăminte din Valea 
Călugărească. Pînă in 
prezent, conducerea 
T.C.M. Ploiești nu i-a 
găsit înlocuitor.

Datorită deficiențelor 
menționate mai sus, in 
8 luni de zile, pe șan- 
tierul-fantomă din Plo
iești s-a realizat o in
vestiție de abia un mi- ■ 
lion, din cele 20 mili
oane alocate pentru 
construcția hotelului. 
Dacă se va lucra in 
ritmul acesta, hotelul 
va fi terminat peste 15 
ani. E un „record" care 
nu face cinste nimă
nui. Printre altele, în
treaga investiție devine 
astfel ineficientă. Cind 
va înceta oare jocul 
de-a construcția pe 
șantierul hotelului din 
Ploiești ? De data asta, 
dorim un răspuns de 
la Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
județean Prahova, care 
— avînd în subordinea 
sa Trustul de con
strucții și montaje 
Ploiești — este nu nu
mai direct interesat, 
dar și in măsură să 
facă posibil ca lucră
rile complexului hote- 
lier-turistic să fie ter
minate cit mai repede.

C. CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii

Cu cîteva 
în coloanele 
bilanț al muncii patriotice : apor
tul in valoare de peste 3 miliarde 
lei adus, de cetățenii din diferite 
localități ale patriei noastre la în
frumusețarea unor străzi și cartiere 
este remarcabil. Subliniam intere
sul și resorturile intime care-i în
demnau la aceasta, rezervele uria
șe de inițiativă obștească, în bună 
parte încă nefolosite. într-un alt 
context, dar privind în aceeași mă
sură înfrumusețarea și buna gos
podărire a orașelor noastre, să exa
minăm ce se face pentru salubri
tatea acestora.

— Zilnic evacuăm din Capitală 
— ne informează inginerul-șef Au
rel Solea de la I.S.B. — peste 
3 000 mc gunoaie menajere și 500 
mc reziduuri industriale ; spălăm și 
măturăm cîteva sute de străzi. în
tre 1 200 și 1 500 de salariați zilnic 
(rar reușim să avem schema com
pletă). sînt antrenați în toaletarea 
orașului. Avem greutăți în mecani
zarea acestor operații, deoarece 
calitatea pavimentului și a asfal
tului, chiar pe multe străzi cen
trale. lasă de dorit, iar periile 
pneumatice nu pot da randamen
tul cuvenit. Ne creează greutăți în
treprinderile. organizațiile comer
ciale, cetățenii..."

Ce se constată 7 Dacă în vecină
tatea unui șantier central — cum 
este cel al hotelului „Interconti
nental" și al Teatrului Național — 
străzile și bulevardele sînt curate, 
apoi în Drumul Taberei, în Balta 
Albă, în Colentina. șantierele își 
fac vizibilă prezența, prin murdă
ria de pe străzi. încă cu mult 
înainte de a te fi apropiat de eie. 
Este de înțeles că, pe șantiere, ma - 
șinile nu se pot menține in per
fectă stare de curățenie, decît cu 
multă greutate. Dar prevederile le
gale (ca vehiculele să aibă roțile 
curate, ca din ele să nu se scurgă 
nimic atunci cînd ies pe drumurile 
publice) trebuie respectate cu sfin
țenie. Acolo unde I.S.B.-ul devine

neputincios, se 
jin din partea ___ ____
ei mobile să-și manifeste mai des 
prezența în apropiere de porțile 
șantierelor !

O regretabilă contribuție la mur
dărirea orașelor aduce — mai alas 
în această perioadă, de desfacere 
largă, prin forme mobile, a măr
furilor (în special agroalimentare) 
— comerțul. Spațiile din vecinăta
tea tonetelor cu înghețată, dulciuri, 
fructe sînt spuzite de hîrtii, păhă
rele de înghețată, sîmburi de fruc
te. Vînzătorii nici că se sinchisesc

cere mai mult spri- 
miliției. Echipajele

nicipiului, noi l-am vrea și 
îngrijit. Ne zbatem mult pentru 
aceasta. Curățenia se face pe 265 
de străzi din cele circa 700 cite 
are orașul. Iar stropitul pe 80. Dis
punem doar de 5—6 autostropi-
toare în funcțiune. Aceasta nu în
seamnă că străzile periferice, mai 
puțin circulate, nu sînt curate. Au 
grijă cetățenii de ele. Noi evacuăm 
doar gunoiul. Echipe speciale fac 
zilnic curat în piețe".

Deși scriptic, unitatea de salubri
tate a orașului dispune de 38 de 
utilaje mecanice, practic niciodată

In-
nu 

me-
vicepreședintele loan Pintilie. 
treprinderea noastră comunală 
dispune de suficiente mijloace 
canizate, de măturători-aspiratoare, 
stropitori, gunoiere și alte aseme
nea mașini". Vicepreședintele nu ne 
spune nimic nou. Numai că și în 
acest caz se adeverește că în unele 
orașe zestrea existentă este folosită 
mai bine, în altele mai prost. Se 
lucrează aici manual, cu un număr 
destul de ridicat de muncitori, dar 
productivitatea muncii este scăzuiă 
și calitatea lucrărilor necorespunză
toare. Nici mașinile existente nu

de ele. „Nu noi le aruncăm pe 
jos...", „Doar n-o să fug după fie
care consumator de înghețată !... 
„Ei nu văd coșurile de gunoi ?“..,

Cum stau lucrurile în alte o- 
rașe 7

Oradea se bucură de o binecu
noscută faimă de oraș curat. In 
urmă cu 3 ani a cucerit și locul I 
pe țară în întrecerea pentru cel 
mai îngrijit oraș. Edilii îi acor
dă o mare atenție și fac tot 
ce le stă în putință ca această 
poartă de intrare in țară să fie cît 
mai frumoasă și îngrijită. „Deși 
orașul este curat, ne spune tov. 
Dumitru Drăghinaș, care răspunde 
de activitatea de salubritate a mu

nu lucrează mai mult de 30. Ele 
sînt vechi, foarte uzate și stau me
reu in reparații. întreprinderea nu 
dispune de nici o automăturâtoare. 
Și nu-i kloc ușor de menținut 
curățenia orașului cu un personal 
redus și cu utilaje puține.

Despre Bacău, edilii — și nu 
numai ei — afirmă că a devenit 
în ultimii ani un oraș modern, in
dustrial, cu un important tranzit 
turistic și eu o ținută elevată, care 
impresionează plăcut.

Cu toate acestea, aspectul locali
tății mai lasă încă de dorit. Unele 
străzi sînt murdare, pline de gropi 
și de praf. ..Lucrăm cu măturoaie, 
ca acum 100 de ani — ne spune

sînt folosite din plin. Ing. C. Lăp- 
toiu, directorul întreprinderii co
munale, ne spune că o parte din 
autostropitori stau uneori nefolo
site pentru că nu au unde lucra, 
în contractul încheiat cu consiliul 
popular municipal s-a prevăzut să 
fie stropite un număr de străzi mai 
mic față de posibilitățile existente. 
Alte mașini stau defecte în garaj 
din lipsa uncr piese de schimb...

Aminteam la începutul acestor 
rînduri de importantele rezultate 
obținute în întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea localităților. 
Oare curățenia orașelor nu-i o 
treabă a cetățenilor 7 Ei nu pot 
contribui în mod nemijlocit la spo-

rirea gradului de curățenie ? 
îndoială că da. In primul 
printr-o modificare a opticii, 
form căreia salubritatea comunală 
poate și trebuie să facă totul. Multe 
depind de noi, de comportarea 
noastră. Nimeni nu aruncă chișto
cul de țigară, hîrtia în care și-a în
velit mincarea, cojile de semințe, 
biletul de tramvai, simburii de pier
sici pe dușumea, pe covor, nici la 
el acasă, nici în birou, nici în ate
lierul fabricii unde lucrează. Ajunge 
să iasă din casă, de la birou, din 
atelier pentru ca pe stradă toate 
acestea să i se pară permise.

Există controlori, există decizii 
ale comitetelor executive, există a- 
menzi ce trebuie aplicate celor care 
încalcă regulile de curățenie. Efi
ciența de pe urma aplicării lor este 
incă redusă. De ce 7 Aplicarea se 
desfășoară în anonimat. Am văzut 
vitrine foarte sugestive despre ac
cidentele de circulație și cei care le 
cauzează, dar n-am văzut nici una 
în care să se facă „popularitatea" 
cuvenită pseudogospodinei care a- 
runcă resturile menajere pe fe
reastră : și ar fi foarte utile. Civili
zația — de neconceput fără respect 
față de curățenie — nu se oprește 
la poarta casei. Ea trebuie să cu
prindă și curtea, și împrejurimile, și 
strada. Dacă prin acțiuni obștești 
de întrecere patriotică s-au putut 
realiza lucrări care aduc un bene
ficiu de peste 3 miliarde, sîntem 
convinși că pe aceeași cale, a acti
vităților obștești, se poate realiza și 
un aport, poate neevaluabil în bani, 
dar nu mai puțin important, de e- 
ducație cetățenească, în spiritul 
respectului pentru curățenia orașu
lui. a locului public, a străzii. Cură
țenia orașului nu depinde numai de 
activitatea de ceasornic a gospodă
riei comunale (în multe locuri a- 
cest ceasornic e în întârziere). ci si 
de capacitatea edililor de a atrage 
cetățenii la păstrarea și respecta
rea ei.

Fără 
rind, 
con-

Al. MAXIMILIAN 
Gh. BALTA 
Aurel POP



SClNTEIA —joi 27 august 1970 PAGINA 3

pagina economică
CU PLANUL PE 8 LUNI

Îndeplinit
ALBA IULIA (corespondentul „Scînteii"). — In- 

austria județului Alba și-a îndeplinit planul produc- 
♦iei globale pe primele 8 luni ale anului cu 6 zile 
mai devreme. Ieri, 26 august, a fost realizat, pe 
aceeași perioadă, și planul la producția marfă vîn- 
dută și încasată. Acest succes a creat posibilitatea 
ca pînă la sfirșitul lunii să fie obținută o producție 
suplimentară în valoare de circa 60 milioane lei. Din 
datele furnizate de către Direcția județeană de sta
tistică rezultă că pînă la sfirșitul acestei luni se 
vor produce peste prevederi 113 tone oțel, 110 tone 
acîd sulfuric, 520 tone cărămizi refractare, 19 600 
tone sare, 2 000 metri cubi prefabricate din beton 
armat, 15 mașini-unelte, 400 mașini de cusut, 1800 
mașini de spălat rufe, 145 000 perechi ciorapi, 3 300 
perechi încălțăminte și altele. Mai mult de două- 
treimi din producția suplimentară va fi realizată 
Pe seama creșterii productivității muncii. Printre 
unitățile fruntașe se numără întreprinderea meta
lurgică Aiud, Uzina metalurgică de metale nefe
roase Zlatna, Fabrica de hîrtie Petrești și Salina 
Ocna Mureș, care și-au îndeplinit și planul cincinal.

LA UZINA „INDEPENDENȚA"—SIBIU

Peste 1500 
utilaje anual
Combinatele siderurgice din Hunedoara și 

Galați, combinatele petrochimice Borzești și Pi
tești,_ Combinatul chimico-metalurgic Copșa Mică 
— sînt numai cîteva din numeroasele unități 
productive care au fost echipate și cu utilaje de 
înaltă tehnicitate realizate la uzina „Indepen
dența" din Sibiu. în prezent, uzina sibiană are 
încheiate circa 4 000 de contracte cu numeroși 
beneficiari din țară și de peste hotare. Aici se 
realizează o gamă variată de produse : piese și 
subansamble, utilaje și instalații complexe pen
tru industria chimică și de rafinării, pentru si
derurgie și marile turnătorii de fontă și oțel, 
pentru industria constructoare de mașini și cea 
de materiale de construcții, pentru marile con
strucții hidrotehnice etc. Uzina sibiană execută 
anual peste 1500 utilaje, multe dintre ele u- 
nicate. Producția de unicate reprezintă circa 45 
la sută din volumul activității sale. Printre ul
timele unicate, ce se realizează aici, se numără 
și uriașele tronsoane din oțel pentru noua con
ductă forțată de la Hidrocentrala de pe Lotru.

Pe ansamblul industriei materia
lelor de construcții, sarcina planifi
cată de creștere a productivității 
muncii a fost depășită în perioada 
ianuarie — iulie a.c. Problema care 
se ridică este : s-a asigurat pretu
tindeni, în fiecare unitate, ca cea 
mai mare parte din sporul de pro
ducție să se obțină prin creșterea 
productivității muncii ? O recentă 
investigație întreprinsă în câteva în
treprinderi producătoare de prefa
bricate din beton ne determină să 
apreciem că sporul de producție 
obținut exclusiv 
pe seama crește
rii productivității 
muncii ar fi fost 
mult mai mare 
dacă la- nivelul 
fiecărei unități 
s-ar fi urmărit 
realizarea unei co
relații cît mai ’ 
bune între cei doi 
indicatori ai pla
nului.

In prima jumă
tate a anului, în
treprinderile de 
prefabricate „Pro
gresul" din Bucu
rești și cea din 
Călărași au înre
gistrat un ritm 
superior de creș
tere a productivi
tății muncii, com
parativ cu peri
oada corespunză
toare a anului tre
cut ; în primul 
caz, indicele de 
creștere a produc
tivității muncii a 
atins 14,1 la sută, 
iar la cea de-a 
doua unitate — 
peste 9 la sută. 
Privite exclusiv din acest unghi 
de vedere, realizările celor două 
întreprinderi sînt meritorii. Dar 
în vreme ce la „Progresul“-Bucu- 
rești 85,5 la sută din sporul de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, la 
întreprinderea de prefabricate din 
beton din Călărași, contribuția aces
tui element de ordin calitativ la spo
rirea producției a fost de numai 40,5 
la sută.

Ne-am notat explicațiile înfățișate 
de tov. Marin Dănescu, șeful servi
ciului plan de la întreprinderea de 
prefabricate din beton-Călărași :

— Pentru unitatea noastră, primele 
luni ale acestui an au fost deosebit 
de dificile. Pe de o parte, eram „blo- 
cați“ de stocuri mari de produse fără 
desfacere asigurată, iar pe de altă 
parte, la sortimentele planificate, be
neficiarii nu ne trimiteau la timp 
specificațiile necesare începerii fabri
cației produselor contractate. Pentru 
a realiza totuși planul am^fabricat 
sortimente —, unele neprevăzute — 
care permiteau obținerea unei pro
ductivități ridicate a muncii și, în

plus, necesitau un număr mai mic 
de lucrători. Așa se explică sporirea 
mai accentuată a productivității mun
cii decît a producției.
Deci, cu alte cuvinte, întreprinderea 

a produs... ce a putut. Am insistat to
tuși să aflăm de ce contribuția pro
ductivității muncii la obținerea sporu
lui de producție a fost atît de scăzu
tă ? Pentru că. orice s-ar spune, ne- 
realizarea planului sortimental nu a 
fost elementul decisiv care a acțio
nat în acest sens.

„Cheia" explicațiilor am aflat-o ur

nu factorii responsabili din întreprin
dere, trebuie să revadă periodic și să 
îmbunătățească normele de muncă ? 
De altfel, stabilirea de norme știin
țifice de lucru nu se putea realiza pe 
un „loc gol‘\ Această acțiune trebuia 
precedată și însoțită de aplicarea u- 
nor măsuri energice, care să vizeze 
organizarea superioară a producției 
și a muncii. Dar la întreprinderea de 
prefabricate din beton Călărași, ase
menea acțiuni nu s-au întreprins și 
nu se pot întreprinde. Și aceasta, în 
primul rînd, pentru că însuși com

PRODUCTIVITATEA MUNCII 
între sporuri autentice 

si calcule de birou 
9

Investigații economice în două unități 
din industria prefabricatelor din beton

mărind evoluția normelor de muncă. 
Este cert că atunci cind normele de 
muncă sînt „largi", ușor de realizat, 
productivitatea muncii crește fără ca 
această sporire să aibă corespondent 
în producția fizică. La unitatea din 
Călărași, în primul semestru al aces
tui an, mai mult de un sfert din mun
citorii care sînt retribuiți după siste
mul în acord au îndeplinit normele 
de muncă în proporție de 105—119,9 
la sută, iar alți 15 la sută — în pro
porție de 100—104,9 la sută. Privind 
prin prisma cerințelor aplicării cores
punzătoare a noului sistem de sala
rizare, e vorba, evident, de o situație 
anormală. Există suficiente argumen
te în acest sens : în primul semestru, 
timpul de muncă a fost folosit în- 
tr-o proporție mai mică de 97 la 
sută ; cu toate acestea, normele de 
muncă au fost depășite sistematic. De 
această anomalie sînt convinși si 
specialiștii fabricii. Tehnicianul Ma- 
rinache Grigorescu ne spunea : „Cel 
puțin la noi în secție, normelor de 
muncă li se pot aduce serioase îmbu
nătățiri. Ele ar trebui perfecționate".

întrebarea este aceasta : Cine, dacă

partimentul de resort „trăiește" doar 
cu numele.

Cum s-a reușit sincronizarea sporu
rilor înregistrate la cei doi indica
tori, în semestrul I, la întreprinderea 
„ProgresuT-București și, mai ales, 
obținerea a 85,5 la sută din creșterea 
producției globale pe seama produc
tivității muncii? Răspunsul p limpede: 
prin realizarea unui echilibru intre 
factorii ce influențează asupra creș
terii armonioase a celor doi indica
tori. în primul rînd, planul sortimen
tal a fost judicios stabilit și la fel de 
judicios îndeplinit. Prevederile la 
panouri mari pentru locuințe, stîlpi 
L.E.A., confecții metalice au fost sis
tematic depășite. însă în așa fel, in
cit structura sortimentală s-a menți
nut nealterată. Apoi, normele de 
muncă au asigurat într-adevăr creș
terea productivității muncii.

— Adevărul este că la obținerea a- 
cestor rezultate, o influență hotărî- 
toare au avut măsurile de organizare 
rațională a producției și a muncii — 
ne spunea tov. Șerban Dumitrescu, 
inginerul șef al întreprinderii bucu- 
reșterie. Reorganizarea formațiilor de

lucru, specializarea strictă a lucrători
lor și „încărcarea" brigăzilor în func
ție de această specializare, mecaniza
rea și automatizarea unor operații, 
reorganizarea liniilor tehnologice și 
organizarea unui dispecerat pe în
treaga fabrică — sînt numai cîteva 
din măsurile ce le-am întreprins în 
ultima vreme. Meritoriu este și fap
tul că, de la începutul anului și 
pînă azi, am reușit să eliminăm o- 
rele de stagnări în cadrul schimbu
lui.

Deci, pîrghiile ce trebuie acționate 
pentru ca o parte 
tot mai mare din 
sporul producți
ei să se obțină 
pe seama crește
rii productivității 
muncii nu consti
tuie un „secret" 
pentru nimeni. 
Numai că simpla 
lor cunoaștere nu 
reprezintă nimic ; 
totul este să se 
acționeze hotărît 
aceste pîrghii.

La „ProgresuT- 
București s-au ob
ținut peste 3 mi
lioane lei benefi
cii peste plan ; 
din acestea circa 
o treime se dato- 
resc sporirii pro
ductivității mun
cii. Deci, în con
dițiile corelării ra
ționale a indica
torilor economici, 
sporul productivi
tății muncii, re
flectat în depăși
rea corespunză
toare a planului 
de producție, a in

fluențat pozitiv și volumul beneficii
lor. La unitatea din Călărași, pierde
rea planificată a fost depășită cu a- 
proape 700 000 lei. Aici, necorelarea și 
insuficienta fundamentare a indicato
rilor — productivitatea muncii și pro
ducție sînt evidente și din faptul că 
sporul de productivitate nu a influen
țat diminuarea pierderilor planificate. 
Chiar dacă a existat și o oarecare 
influență favorabilă, ea a fost anu
lată de alți factori de sens contrar. 

Creșterea productivității muncii nu 
are efectele pozitive scontate asupra 
activității economice a unei între
prinderi dacă ea este doar „scriptică", 
dacă nu se oglindește într-un spor 
de producție, de 'beneficii. Iar a- 
ceastă corelație nu se poate asigu
ra decît prin fundamentarea rigu
roasă a acestor trei indicatori. Ceea 
ce e necesar să se realizeze în fie
care întreprindere industrială. Pen
tru că, e știut, cu cît creșterea 
productivității muncii va contribui 
mai mult la sporirea producției, cu 
atît eficiența activității economice va 
fi mai înaltă.

Dan MATEESCU

CONTRASTE

de faianță- 
obiecte sani-

mia, merge și 
Adică, ce con- 
cîteva sute de

1,5 milioane 
Cum au ajuns ele 

această situație ? 
se fi schimbat așa 

repede procesul

• Un lux prea 
costisitor

La întreprinderea de 
ceramică fină pentru 
construcții din Capita
lă — una din unitățile 
economice noi, mo
derne, intrate in func
țiune de puțini ani — 
o analiză recentă e- 
fectuată de organele 
de control și revizie 
din Ministerul Finan
țelor a relevat exis
tența a 17 utilaje ne
folosite. Valoarea lor : 
aproape 
lei. 
în 
Să 
de 
tehnologic, astfel îneît 
utilajele respective să 
nu-și mai găsească în
trebuințarea ? Nu 1 S-a 
dovedit că unele din
tre aceste utilaje au 
fost achiziționate fără 
a se face analiza judi
cioasă a necesității lor 
reale. E vorba, prin
tre altele, de patru 
transportoare cu ban
dă, care staționează in

secțiile 
gresie și 
tare și care nu au fost 
utilizate deloc. De alt
fel, nu se întrevede 
posibilitatea folosirii 
lor nici în prezent. 
Probabil că atunci 
cind au fost achizițio
nate utilajele respec
tive, s-a spus : unde 
merge 
suta, 
tează 
mii de lei pe lingă va
loarea întregii inves
tiții ? Ba contează ! 
Nu ne putem permite 
luxul să ținem utilaje 
fără întrebuințare, să 
imobilizăm în ele fon
duri ale statului. De 
aceea, redistribuirea 
tuturor utilajelor ne
folosite la această în
treprindere bucureș- 
teană se impune de 
urgență. Și, eventual, 
depistați cei care, gin- 
dind că „unde merge 
mia...", au irosit banii 
statului.

CENTRUL AGRICOL

din zona de munte
Congresul al X-lea al partidului a 

prevăzut că gospodăriile țărănești ne- 
cooperativizate din zonele de deal și 
munte să fie ajutate în dezvoltarea 
producției prin acordarea asistenței 
tehnice pentru valorificarea mai de
plină a suprafețelor de livezi, pășuni 
și finețe naturale, precum și a po
sibilităților de sporire a efectivelor 
și producției animale.

în zona de munte a județului exis
tă 18 comune situate în depresiunea 
Vrancei și alte 4 în bazinul superior 
al rîului Rîmnicu-Sărat. Din supra
fața totală de 229 000 hectare aparți
nând acestor comune, 43 000 ha sînt 
ocupate cu pășuni și finețe, 15 000 ha 
arabil, 3 100 ha livezi, iar 150 000 ha 
cu păduri. Din cei peste 73 000 de lo
cuitori care trăiesc și muncesc în 
această zonă mai bine de 37 000 se 
ocupă exclusiv cu agricultura. Este, 
după cum se vede, un însemnat po
tențial uman și material de dezvol
tare a producției agricole. Pe linia 
înfăptuirii sarcinilor congresului, în 
zona de munte a județului Vrancea 
au fost organizate, la sfirșitul anului 
trecut, centre agricole la Vidra, Nă- 
ruja, Soveja și Dumitrești. Fiecare 
centru este încadrat cu cîte un ingi
ner agronom, un medic veterinar, un 
tehnician agronom și altul veterinar, 
precum și personal de deservire. în 
această fază de început specialiștii 
centrului asigură îndrumarea tehni
că într-un număr de 4—5 comune 
apropiate.

Centrele agricole coordonează și di
rijează acțiunile de îmbunătățire a 
pășunilor și fînețelor, de extindere a 
livezilor pe terenurile erodate, de 
creștere și îmbunătățire a efective
lor de animale. Specialiștilor de la 
centrele agricole le revine sarcina de 
a asigura valorificarea cu maximum 
de randament a materialului săditor 
viti-pomicol, a semințelor din soiuri 
valoroase, a îngrășămintelor chimice 
și insectofungicidelor ce vor fi puse 
în cantități tot mai mari și la înde- 
mîna țăranilor din această zonă.

Principala preocupare a specialiș
tilor este îndreptată spre organizarea 
și îndrumarea acțiunilor practice, cu 
eficiență economică imediată. Din ini
țiativa comitetului județean de par
tid, în primăvara anului trecut, în 
toate comunele din zona de munte 
au fost organizate adunări obștești 
în cadrul cărora, pe 
locuitorilor, au fost stabilite acțiuni 
privind extinderea plantațiilor de 
pomi, îmbunătățirea

Ing. Vasile MALUȚAN, 
directorul Direcției agricole 

județul Vrancea

corespunzător nevoilor de hrană

baza consultării

r__ , _ __ . i pășunilor, creș
terea' efectivelor de animale, comba
terea eroziunii solului, îmbunătăți
rea structurii culturilor și multe al
tele. Dînd îndrumările necesare, dis- 
cutînd de la om ia om, pe cîmp, în 
timpul executării lucrărilor, specia
liștii asigură reușita tehnică a acestor 
acțiuni. Am să amintesc cîteva din 
ele.

Pînă anul trecut, porumbul ocupa 
89 la sută din suprafața arabilă. Con
diții neprielnice de sol și climă nu 
permit obținerea unor producții mari. 
De aceea am hotărît să luăm măsuri 
de îmbunătățire a structurii culturilor

a 
populației și asigurării bazei furajere. 
De aceea, în această primăvară 
am trimis jn zona de munte 2 000 kg 
sămînță de trifoi și 1 000 kg sămînță 
de lucernă. Sigur, este1 puțin, dar 
acesta e numai începutul. Prin coo
perația de consum s-a oferit spre 
vînzare țăranilor din zona de munte 
peste 1 000 tone de îngrășăminte chi
mice. De asemenea, am asigurat can
tități însemnate de sămînță de po
rumb din hibrizii extratimpurii.

Una din căile prin care preconizăm 
să stăvilim procesele de eroziune și 
în același timp să dăm și o valorifi
care superioară pantelor, este plan
tarea acestora cu pomi și arbuști 
fructiferi. în această primăvară au și 
fost plantați aproape 200 000 pomi. în 
următorii 5 ani vor lua ființă peste 
3 600 ha livezi de pomi în masiv. Ac
țiunea de înființare a noilor planta
ții, mai ales pe dealuri, e foarte com
plexă și trebuie condusă cu autori
tate și competență. Oamenii trebuie 
să știe ce, cum și unde să planteze, 
întrebări la care sînt chemați să răs
pundă specialiștii centrelor agricole. 
Din discuțiile cu locuitorii acestor 
sate s-a născut ideea înființării unor 
asociații simple pentru cultura pomi
lor și valorificarea fructelor. Specia
liștii asigură aplicarea proiectelor la 
înființarea noilor livezi, organizează 
acțiunile de combatere a bolilor și 
dăunătorilor etc. Asociații similare se 
intenționează să se constituie și pen
tru creșterea animalelor, pentru în
treținerea, îmbunătățirea și folosirea 
rațională a pășunilor.

în domeniul zootehnic, una din 
principalele probleme ce stau în fața 
specialiștilor este de a sprijini creș
terea oii țurcane, singura rasă ce s-a 
dovedit viabilă în această zonă. în 
prima perioadă efectivul de -oi din 
rasa țurcană va crește cu 10 000 ca
pete.

Pe lîngă metodele tehnice amintite, 
specialiștii de la centre folosesc dife
rite alte forme de răspîndire a noilor 
cunoștințe : conferințe, seri de între
bări și răspunsuri, cursuri de învă- 
țămînt agrotehnic etc. Specialiștii de 
la centrul agricol Vidra, de exemplu, 
folosesc cu bune rezultate stația de 
radioficare prin care difuzează în
drumările tehnice. Aici a fost orga
nizată o emisiune săptămînală „Bu
letinul agricol" în cadrul căreia sînt 
recomandate lucrările ce trebuie să 
fie efectuate în zilele următoare.

Din discuțiile purtate cu unii spe
cialiști a reieșit că deocamdată baza 
materială a centrelor este insu
ficientă. Pentru ca în activitatea 
centrelor agricole să se obțină te-

zultate bune, este necesar să se or
ganizeze loturi demonstrative în li
vezi, in cîmp, pe pășuni și finețe și 
chiar loturi de animale. Pentru a- 
ceasta centrele agricole vor primi 
teren din proprietatea consiliilor 
populare comunale. Intenționăm, de 
asemenea, ca pe lingă fiecare centru 
agricol să organizăm cite o secție de 
mecanizare și o grupă de combaterea 
bolilor și dăunătorilor a căror activi
tate să fie dirijată de inginerul agro
nom. Activitatea stațiunilor de montă 
și prin urmare întreaga muncă de 
selecție și reproducție urmează să 
fie coordonată de medicul veterinar.

Apreciem că centrele agricole sînt 
o formă adecvată de îndrumare teh
nică, de stimulare a eforturilor țăra
nilor din zona de munte în vederea 
valorificării întregului potențial de 
creștere a producției agricole. Combinatul chimic Pitești. Tabloul de comandă al secției piroliză

INDUSTRIA ALIMENTARĂ
(Urmare din pag. I)
modestă — trebuie să se asigure 
cel puțin 25 la sută din sporul de 
producție al întregii ramuri. Posi
bilitățile în acest domeniu sînt prac
tic nelimitate și, ca atare, în fiecare 
subramură, în fiecare întreprindere 
a industriei alimentare, vor fi luate 
măsuri menite să se asigure folosi
rea tuturor rezervelor capabile să 
ducă la valorificarea completă, su
perioară a materiilor prime, la obți
nerea, din fiecare kilogram de ma
terie primă, a unor produse de cali
tate, cu valoare cît mai ridicată.

Strîns legat de această problemă, 
un accent deosebit se va pune în 
viitorul cincinal pe diversificarea 
producției. De altfel, programul de 
asimilare de noi produse pentru anii 
viitori, elaborat în ultimul timp, este 
foarte bogat. Din gama largă a pro
duselor noi prevăzute a fi asimilate 
in perioada 1971—1975, mențio
nez : expandate de cereale, brînze- 
turi tari, preparate de carne tip 
aperitiv, pectină, conserve liofili
zate, acid citric și altele. Concomi
tent vom acorda o maximă însem
nătate ridicării pe o treaptă superi
oară a calității produselor. Ne-am 
propus să acționăm în două direcții : 
în primul rînd, spre combaterea tu
turor practicilor care alterează, în
tr-un fel sau altul, calitatea produ
selor. în al doilea rînd, spre intro
ducerea și generalizarea, în toate în
treprinderile noastre, a acelor proce
dee tehnologice și a acelor me
tode moderne de fabricație prin 
care să se obțină produse cu însu
șiri calitative la nivelul celor mai 
bune realizărj pe plan mondial. în 
acest scop, am elaborat un program

de măsuri pe subramuri, măsuri 
care vor permite obținerea de pro
duse cu conținut nutritiv cît mai 
apropiat de cel al materiilor prime 
din care provin, asigurînd, în ace
lași timp, stabilitatea calitativă a 
produselor.

Fără îndoială, realizarea unei 
creșteri atît de mari — ca volum 
și structură — și ridicarea nivelului 
tehnic al producției nu pot fi obți
nute fără dezvoltarea corespunză
toare a bazei tehnico-materiale a 
industriei alimentare. Fondurile de 
investiții prevăzute a fi alocate in
dustriei alimentare in cincinalul ur
mător, sînt egale cu cele de care a- 
ceastă ramură a beneficiat într-o peri
oadă de 19 ani anteriori. în anii 1971— 
1975, urmează să fie puse în func
țiune 200 unități și secții noi de 
producție. Noile capacități se vor 
caracteriza, în general, prin proce
se tehnologice continui, printr-un 
grad ridicat de mecanizare și auto
matizare. care vor asigura realizarea 
unei înalte productivități a muncii. 
Aceasta, dintr-un unghi de vedere. 
Dintr-un alt unghi, în următorul 
cincinal, orientarea investițiilor va 
tinde spre lichidarea anumitor dis
proporții și rămîneri în urmă în 
diverse sectoare productive și spre 
eliminarea treptată a caracterului 
deficitar al unor produse.

Industria alimentară trebuie să 
asigure o aprovizionare ritmică 
cu produse alimentare a tutu
ror localităților consumatoare. De 
aceea, în anii următori, vom 
orienta amplasarea investițiilor pe 
teritoriul țării in strinsă legătură cu 
satisfacerea nevoilor de consum ale 
centrelor urbane și muncitorești, dar

șl in funcție de perspectivele dez
voltării producției-marfă agricole. 
Astfel, unele unități economice vor 
fi de interes general, deservind zone 
mai largi ale țării sau a căror pro
ducție va fi destinată exportului (e 
vorba de fabrici de zahăr, ulei, bău
turi) ; alte unități vor avea un 
interes strict local, fiind dimensio
nate — ca dotare, volum și structură 
de producție — după nevoile loca
lității în care sînt amplasate.

Ne preocupă cu intensitate și obți
nerea unui nivel cit mai ridicat al 
eficienței economice, în primul rînd 
printr-o organizare fără cusur a acti
vității de producție. în acest sens, în 
momentul de față, în întreprinderile 
și combinatele de industrie alimenta
ră se desfășoară ample analize vizînd 
perfecționarea pregătirii tehnice a 
producției — prin alegerea variante
lor optime de fabricație — pentru 
ridicarea calității produselor și a 
structurii sortimentelor ; îmbunătă
țirea și adîncirea gradului de spe
cializare și profilare a producției 
pe fabrici și secții ; programarea 
operativă a producției în funcție de 
materia primă livrată de agricultu
ră ; organizarea transportului intern, 
ca și optimizarea transportului de la 
furnizor la beneficiar și altele.

Lucrătorii din industria alimen
tară sînt ferm deciși să nu-și 
precupețească nici un efort, să facă 
apel la toate cunoștințele și la în
treaga lor putere de muncă pentru a 
îndeplini întocmai sarcinile ce le re
vin în viitorul cincinal. Pe această 
cale, ei își vor aduce contribuția la 
satisfacerea în condiții tot mai bune 
a cerințelor crescînde ale oamenilor 
muncii, la dezvoltarea și înflorirea 
economică a României socialiste.

• Utilaje.
/n... concediu

Pe șantierele între
prinderii de construcții 
și montaje din orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej lucrează, sau mai 
bine zis ar trebui să 
lucreze, un mare nu
măr de utilaje grele 
puse la dispoziția a- 
cesteia, pe bază de 
contract, de către 
Trustul de mecanizare 
din București. Am 
spus că ar trebui să 
lucreze, pentru că cele 
mai multe din utila
jele trimise aici zac 
pe șantiere, nefuncțio- 
nînd zile și chiar săp- 
tămîni de-a rîndul. în 
cursul lunii iulie, bu
năoară, 24 de excava
toare, macarale turn, 
automacarale, buldo
zere și alte utilaje 
n-au funcționat nici o

zi sau au lucrat cu 
mari întreruperi. Cau
zele sînt multiple : 
defecțiuni tehnice, lip
sa pieselor de schimb, 
lipsa muncitorilor din 
schimburile doi și trei 
etc. Firește, toate a- 
cestea s-au repercutat 
negativ asupra înde
plinirii sarcinilor de 
plan de către între
prinderea de construc- 
ții-montaj. Dar pagu
ba nu se reduce numai 
la atit. în timpul imo
bilizării acestor uti
laje se plătesc amor
tismente, salarii. Și 
toate acestea pe sea
ma trustului de meca
nizare. De ce oare să 
suporte statul conse
cințele neglijenței u- 
nor oameni care nu-șl 
fac datoria ?

• Să n-ajungă ghem 
firele încurcate

Fabrica de tricotaje 
„Unitatea" din Sighe- 
tul Marmației și-a 
creat un bun renume 
pentru calitatea sorti
mentelor și a mărfuri
lor produse de colecti
vul ei. De la o vreme, 
însă, undeva s-au în
curcat „firele" bunului 
mers al producției și, 
mai ales, ale eficien
ței activității sale eco
nomice, 
ric nu 
deauna 
fizic — 
rii de răspundere din 
fabrică. Au loc dese și 
surprinzătoare modi
ficări ale sarcinilor de 
plan, cum a fost și cea 
de acum două luni. 
Calitatea și culoarea 
firelor primite nu au 
corespuns întotdeauna 
cerințelor beneficiari
lor". Iată și consecin
țele : circa 80 000 bu- 

/căți tricotaje pentru a- 
dulți stau stocate, fără 
a se găsi soluții pen
tru desfacerea lor. Cu
rios este și faptul că 
contractele cu între-

„Planul valo- 
a fost întot- 

corelat cu cel 
afirmă facto-

prinderile de comerț 
interior n-au ținut 
seama de aceste trico
taje stocate în maga
ziile fabricii, care imo
bilizează peste 6 mi
lioane lei din fondu
rile circulante credita
te de bancă. Anoma
liile nu sînt de ieri, 
alaltăieri, ci sînt bine 
cunoscute. Conducerea 
fabricii a solicitat spri
jinul compartimentu
lui ce coordonează 
producția de tricotaje 
din Ministerul Indus
triei Ușoare, precum și 
al Combinatului textil 
din Satu-Mare pentru 
a scoate aceste „pete" 
de pe marca fabricii. 
Promisiuni de ajutora
re se * 
Nu 
însă 
pină 
rupt 
receptivității 
natului și ministerului 
față de lichidarea stă
rilor de lucruri cars 
s-au creat în această 
unitate î

fac cu tonele, 
întreprins 

concret 
Să se fi 
.Jirul"... 

comM-

s-a 
nimic 

acum.
cumva

„construiesc11 
noduri in papură

întreprinderea pen
tru valorificarea ce
realelor Sibiu are ne
voie, la Agnita-Coveș, 
de o magazie pentru 
depozitarea cerealelor, 
care a și fost prinsă 
în planul de investiții 
pe 1970. Un antrepre
nor oarecare ar fi 
alergat să pună mîna 
pe o asemenea lucra
re în valoare de peste 
1,5 milioane lei. Con
structorul — I.C.M.J. 
Sibiu, respectiv Șan
tierul 1 construcții 
Mediaș, căruia i s-a a- 
dresat întreprinderea 
— din contră, ține cu 
orice preț să scape de 
ea. întrucît nu poate 
veni cu motivări di
recte, caută nod în 
papură. Astfel, unita
tea constructoare a 
refuzat semnarea con
tractului motivînd că 
soluțiile de fundare 
nu ar corespunde te
renului unde urmează 
să fie amplasată ma
gazia. S-a făcut o co
misie formată din 4 
specialiști din Bucu
rești și 4 de la Sibiu, 
care a stabilit că so
luția de 
bună, 
neavînd 
buit să
în papură. Și l-a gă- 
•it. în speranța că în-

treprinderea de valo
rificare se va lăsa pă
gubașă, a spus ferm : 
din valoarea lucrărilor 
de construcții-montaj 
a magaziei nu putem 
executa, în acest an, 
decît 40 la sută. Fie și 
atît, a zis beneficiarul. 
Hai să semnăm con
tractul și să înceapă 
lucrarea.
Șantierul 1 construcții 
Mediaș 
audă. Și-au : 
poate, că vine 
și renunță întreprin
derea de valorificare 
a cerealelor la maga
zia de la Agnita. Nu 
poate renunța, și iată 
de ce. Vechea maga
zie, din cauza alune
cărilor de teren, a fost 
fisurată și nu mai pre
zintă garanția unei 
bune depozitări a pro
duselor agricole. în 
acest caz, întreprin
derile agricole de stat 
și cooperativele agri
cole din bazinul Agni
ta vor fi nevoite să 
transporte produsele 
ce le livrează statului 
tocmai la Mediaș, dis
tanță de 40 km. Or, 
pentru aceasta vor fi 
necesare 1 500 autove
hicule și se vor cheltui 
în plus 250 000 lei. Pot 
fi trecute cu vederea 
asemenea cheltuieli ?

Numai că
nu vrea să 

zis ei, 
■ iarna

fundare este 
Constructorul, 
încotro, a tre- 
caute alt nod
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VASILE ALECSANDRI
poet patriot, permanentă 
strălucită a culturii noastre

Limba lui Vasile Alecsandri, ca și a lui Mihail 
Eminescu, evoluează de-a lungul activității lor lite
rare, cîștigînd în densitate și puritate. Altfel scria 
Vasile Alecs»ndri în tinerețe și altfel în gloriosul 
său amurg. Unul este Eminescu primelor poezii, al
cătuite sub influența lui Alecsandri și a lui Bolinti- 
neanu, și altul e autorul capodoperelor finale. Către 
sfirșitul vieții celor doi poeți, încheiate în aceeași 
vreme, limba românească primește botezul matu
rității. Sîntem departe de dibuirile începuturilor, 
care abundă în prima jumătate a activității acestor 
transformatori ai verbului, sensibilității și inteligen
ței românești.

Cu ultimele versuri ale lui Alecsandri și Eminescu, 
apoi cu proza lui Odobescu, Slavici, Caragiale și 
Delavrancea, cu poeziile lui Coșbuc. limba literatu
rii române intră în faza de cristalizare. Devine si
gură, incontestabilă : am putea spune că intră, abia 
acum, în clasicism.Fiindcă cei pe care îi numim „cla
sicii noștri" sînt departe de a fi moștenit o lim
bă clasică. Ei au creat-o. Ei sînt marii precursori, 
marii ctitori. Al douăzecelea veac primește o moște
nire solidă. Scriitorii vin cu originalitatea lor per
sonală, dar au de respectat unitatea și armonia arhi
tectonică la care a ajuns graiul țării.

Drumul lor în artă a fost netezit de truda înain
tașilor, spre cucerirea unui perfect instrument de 
exprimare ! Acești deschizători de drumuri nu pu
teau scrie altfel, fiindcă acelea erau cuvintele epo
cii, nevoile curente. Printre înaintași, la loc de 
frunte s-a aflat Vasile Alecsandri', care i-a cîntat 
poporului suferințele, aspirațiile, bucuriile, întrari- 
pările. La fiecare moment decisiv din istoria pa
triei, poetul de la Mircești a fost prezent. Lupta

pentru dezrobirea clăcașilor, sprijinirea revoluției 
de la 1848, lupta pentru unire, eroismul ostașilor 
români în războiul pentru independență de la 1877 
au găsit in versul și proza lui ecouri memorabile. 
Scriitor, animator cultural, luptător politic, îl vedem , 
cînd director al Teatrului Național din Iași, cînd 
membru în comitetul teatral de la București, cînd 
pelerin pe drumurile străinătății, plecat să. consoli
deze Unirea, să apere drepturile în independență 
ale neamului nostru atît de înzestrat.

Vasile Alecsandri a fost o conștiință nobilă, elo
giind fapta eroică, revoltîndu-se împotriva nedrep
tăților, ca un adevărat prieten și apărător ai celor 
oropsiți. Generozitatea tinereții sale revoluționare, - 
bardul nostru național a practicat-o și-n puterea 
bărbăției, și la bătrînețe.

Chiar intr-una dintre ultimele sale lucrări, piesa 
de teatru Fintina Blanduziei, Alecsandri pledează 
pentru cauza libertății, pentru drepturile celor slabi, 
robii Gallus și Getta. Cînd s-a dat la Teatrul Na
țional premiera acestui poem dramatic, spectacolul 
era necontenit întrerupt de aplauzele calde ale 
publicului care, în aclamații entuziaste, îl 
chema pe autor la rampă. Moșneagul glorios s-a 
coborît din lojă, în mijlocul actorilor. In fața celor 
opt sute de spectatori care aplaudau în picioare, 
Aristizza Romanescu, interpreta Gettei, a îngenun
cheat în fața lui Vasile Alecsandri și i-a sărutat 
mina. Această scenă mi-a povestit-o marele nostru 
tragedian Constantin Nottara, care juca în Fîntîna 
Blanduziei, roiul principal, pe poetul Horațiu. O 
relev ca avînd puterea unui nepieritor simbol și a 
unui omagiu.

Victor EFTIMIU

O operă îndrăgită de popor
Literatura română modernă s-a 

dezvoltat la începutul ei, sub im- 
, pulsul unei nevoi înfrigurate Se-a 

exista, Într-un tempo grăbit și repe
zit. Imboldul principal a fost, atunci, 
grija cantității, nu a calității. Este 
ceea ce Heliade a exprimat într-o 
frază foarte semnificativă : „Nu e 
vremea de critică, e vremea de scris, 
și scrieți cît veți putea, cum veți pu
tea". Fraza aceasta e din 1837. Ea 
exprimă o stare de fapt. Pe vremea 
aceea scriitorii noștri nu se gîndeau 
atîta să scrie frumos, cît să scrie cu 
folos.

Să nu credem însă că în această 
epocă grija de-a scrie frumos era cu 
totul absentă. în această privință e 
vrednic de remarcat faptul că, numai 
șapte ani după tipărirea frazei lui 
Heliade citată adineauri, Costache 
Negruzzi, intr-o Scrisoare, din 1844, 
scrie aceste rînduri : „Spune-mi, 
nu-ți place mai bine traducția lui 
Dosoftei cu-ncheeturi socotite, care 
nu te ostenește cînd o citești, nu are 
fraze mari, întortochiate și scîlcia-
te ?“ Tradiția scrisului artistic se
înjghebează de pe atunci.

Un simț foarte ascuțit al valorii
artistice a cuvîntului îl face pe 
Alecsandri, de la început, să acorde 
expresiei toată atenția. Era aceasta, 
la el, ceva firesc, Alecsandri avea o 
mare’ ușurință de exprimare. Nu 
cred că iși lucra și își șlefuia prea 
mult versurile. Nici n-ar fi avut ne
voie, fiindcă ele izvorau din talentul 
lui cu o fluență nu rareori într-ade- 
văr fermecătoare. Unele poezii ale 
sale poartă în subtitlu indicația că 
sînt scrise pe albumuri, așadar, ele 
sint improvizații. în toate acestea, 
indiferent de caracterul efemer al 
ocaziei care le-a dat naștere, se ob
servă o mare stăpînire a mijloacelor 
de expresie, mijloace, bineînțeles, 
potrivite cu specia aceasta de poezie 
care poartă de obicei numele de oca
zională.

Goethe atribuia acestui fel de poe
zie o importanță deosebită. Este drept 
că Goethe cuprinde sub această denu
mire orice poezie provocată de ac
tualitatea imediată. Era înclinat 
oare Alecsandri către acest fel de 
poezie ? Cred că da. Prin firea ta
lentului său. Aceasta face ca poezia 
lui, în general, să dea o impresie 
de viu, de trăit, de adevăr.

Două sînt modurile de-a judeca, în 
ansamblul ei, opera unui scriitor. 
Unul este acela al situării scriitoru
lui în epoca lui și al aprecierii sale 
în raport cu acea epocă. Se ajunge 
astfel la stabilirea unei valori ce se 
poate numi istorică. Alt mod este 
acela al considerării scriitorului din 
punctul de vedere al durabilității 
6ale. Cu Alecsandri se pot formula, 
desigur, citeva date, măcar aproxi
mative, despre ceea ce durează din 
opera lui. Despre ce înseamnă Alec
sandri în istoria literaturii noastre 
s-a spus deja destul, dacă nu chiar 
tot. Opera Iui Alecsandri se știe ca 
un lucru perfect dovedit că stă Ia 
temelia literaturii române moderne. 
Fără el dezvoltarea literaturii noas
tre de după 1850 este de negîndit. 
Alecsandri inaugurează, alături de 
Cos.tache Negruzzi, proza literară ar
tistică românească. Cine recitește 
Buchetiera din Florența prețuiește 
fără nici o constrîngere construcția 
echilibrată, armonia frazei, siguran
ța narațiunii. Excelentă proză atașan- 
tă este proza lui Alecsandri de la 
Buchetiera, pină la memoriile de 
călătorie în Africa și amintirile din 
misiunile sale diplomatice.

Dar iată că, vorbind despre în
semnătatea lui Alecsandri pepțru 
epoca lui, ne dăm seama că multe 
din constatările elogioase privitoare 

• la situația lui atunci se potrivesc 
bine și la situația lui astăzi, mai 
exact se potrivesc bine cu părerea 
noastră despre opera lui, în raport 
cu vremea noastră, cu gustul ei și 
cu preferințele noastre, ale celor de 
astăzi.

Intr-adevăr, cu instinct teatral și 
cu un meșteșug Învățat de la auto
rii comici francezi ai secolului al 
XIX-lea, de la Picard la Labiche și 
chiar mai tîrziu, la Augier, Alec
sandri a dat citeva comedii excelen
te, care și azi se citesc sau se văd 
reprezentate cu interes și plăcere. In
teresul stă în faptul că în aceste 
comedii avem un tablou, nu prea 
vast desigur, dar foarte expresiv al 
unor aspecte din societatea româ
nească dintre 1840 și 1865. în Coana 
Chirița, în Iașii în Carnaval, în Gi
nerele Iui Hagi-Petcu și în altele, în 
scenete, în cînticelele comice, aflăm 
o mulțime de detalii expresive cu 
privire la felul de-a vorbi, de-a trăi,

de-a judeca al oamenilor din acea 
epocă. Aceste detalii sînt rezultatul, 
întotdeauna, al unei observații sigu
re. Vor fi fiind poate, uneori, detalii 
de suprafață, dar ele exprimă, tot 
de atitea ori, realitatea mai adîncă, 
în primul rînd prefacerile pe care le 
provocau în societatea românească a 
vremii introducerea, uneori în grabă 
și fără ordine, a formelor civilizației 
occidentale. înaintea lui Caragiale, 
Alecsandri a descris cu vigoare sati
rică aspecte ale acestui fenomen. 
Tribunescu, personaj din Sgîrcitul 
risipitor al lui Alecsandri, vorbește 
ca Rică Venturiano al lui Cara
giale — mai exact : Rică Venturiano, 
posterior cu vreo douăzeci de ani 
lui Tribunescu, vorbește în stilul a- 
cestuia.

Satirizarea la Alecsandri este fă
cută cu voie bună, fără insistența 
usturătoare a lui Caragiale. Amără
ciunea nu stătea în firea lui Alec
sandri. Nici sarcasmul. Indignarea 
lui lua întotdeauna o formă mai do- 
moală. El avea în cel mai mare grad 
ceea ce exprimă în latinește amoe- 
nitas ingenii, o fire plăcută. O ca
litate care, poate, asigură permanen
ța mai bine decît altele. O calitate 
care exclude violența, zbuciumul 
răsunător, șarja, insistența — dar 
este prielnică adincimii limpezi.

Pe lingă interesul istoric, un inte
res pur estetic ne apropie de unele 
din aceste comedii ale lui Alecsandri. 
Dialogul este de o mare vioiciune. 
Vina comică este bogată. Comicul de 
situații se îmbină perfect cu comicul 
verbal. Limba, în sfîrșit, este de o 
mare savoare, veche desigur pe alo- 
curea, dar nu învechită, deoarece e 
luată din fondul adînc, trainic și 
permanent al tezaurului nostru lexi
cal.

Limba frumoasă distinge și poe
mele dramatice ale lui Alecsandri. 
El a dus la strălucire în literatura 
noastră această specie literară. A 
contribuit la aceasta excelentul său 
meșteșug teatral, cît și marele său 
talent poetic. Unele din cele mai 
frumoase versuri ale sale se găsesc 
în cele trei piese în versuri — Des- 
pot-Vodă, Fintina Blanduziei, Ovi- 
diu.

Expresia lui Alecsandri, forma sa 
literară, este determinată de echili
bru, de măsură și de armonie, cali

tăți pe care el le avea în cel mal 
mare grad. Poezia lui lirică curge 
de-a dreptul de la izvor, de la izvo
rul unei sensibilități vibrante fără 
exces, mereu egală cu ea însăși, cu 
o limpezime care, așa cum am mai 
spus, nu exclude profunzimea. Sen
sibilitatea poetică a lui Alecsandri se 
arată mai cu seamă în fața specta
colelor naturii. De aici atîtea agrea
bile priveliști de care e plină poe
zia sa. Fără să mai vorbim de pas
telurile sale, care inaugurează în 
poezia noastră o manieră mult culti
vată după el, și într-o apreciabilă 
măsură pe urmele lui — întîlnim la 
tot .pasul în versurile sale dovada 
unui adînc sentiment al naturii. 
Acest sentiment se îmbină foarte 
bine cu dragostea lui Alecsandri de 
poezia populară, căreia, după cum 
știm, el, cel dintîi, i-a scos la iveală 
frumusețea literară. La această fru
musețe literară, știm acum că Alec
sandri a contribuit uneori foarte 
mult. Și trebuie să remarcăm că în 
opera poetică a lui Alecsandri Poe
ziile populare formează una din cele 
mai prețioase lucrări. Cercetătorul cu 
grija exactității și cu pasiunea eru
diției se va duce, desigur, la colec
ția lui G. Dem Teodorescu. Iubito
rul de poezie. și de emoții poetice 
pe teme populare va cerceta colecția 
lui Alecsandri. Esența poeziei popu
lare se află aici, într-o formă la 
care Alecsandri a contribuit, atunci 
cînd a contribuit, cu strălucire.

Toate aceste calități excelente fac 
din Alecsandri un scriitor, un poet 
în primul rînd, care e sigur că gă
sește in orice epocă un public citi
tor. El e aproape mereu de noi nu 
numai prin faptul că știm .că fără el 
edificiul literaturii noastre nu s-ar 
putea concepe, dar și prin faptul că 
citim și astăzi cu interes și satisfac
ție estetică multe din poeziile lui, 
proza lui atașantă, citeva dintre co
medii. Scriitor care de-a lungul în
tregii vieți și activități a vibrat cu 
intensitate, ca un adevărat patriot, în 
momentele semnificative ale istoriei 
țării și poporului său, — ne gîndim', 
desigur, la anul 1848, la lupta pentru 
Unire, la războiul de independență 
— Alecsandri nu este numai un 
clasic al programelor școlare. El 
este un clasic mereu viu.

Al. PHILIPPIDE
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cinema

Sunetul muzicii : PATRIA — 
12,45; 16,30; 20,15.
Zboară cocorii : REPUBLICA 

10; 12,30; 16; 18,30.
Gala Ulmului vietnamez : RE-

20,30.•
PUBLICA
• Mayerling (ambele serii) : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 3503)
— 18,30, BUCUREȘTI — 9; 12,15; 
16; 19,30, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 19,45. FAVORIT — 9,30; 
13; 16,30: 20, GRADINA DOINA — 
20,30, GRADINA FESTIVAL — 
20,15.
• Billy mincinosul : CAPITOL — 
9,30: 11,45; 14; 16,30.
• Asul de pică : CAPITOL — 
18,30; 20,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, STADIONUL DINAMO
— 20, GRADINA PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20.
• Petrecerea : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, BU- 
CEGI — 10; 15,45; 18, la grădină
— 20, MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Iubiri tăcute : CENTRAL — 10; 
12; 14; 16; 18,30; 20,30.
• Matineu pentru copii : DOINA
— 10.
• Această femeie : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, UNIREA
— 15,30; 18; VITAN — 15,30; 18.
• Lanterna cu amintiri: TIMPURI 
NOI — 9,30—20,30 în continuare.
• Dragoste și viteză : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, MODERN — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, ARENELE
ROMANE — 20.
• Jandarmul se însoară : GRIVI-
ȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 11; 16; 18,15; 20,30,
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Ora hotărîtoare : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30.
• Marile vacanțe 1 ÎNFRĂȚIREAk----------------- 17 45. 20,

20,15. 
întunecă :

Marile vacanțe .
NTRE POPOARE 

FLACĂRA — 15,30;
• Așteaptă pînă se 
BUZESTI — 15,30; 18.
• Intîlnire la vechea 
DACIA — 8,45—20,30 în 
re. PROGRESUL 
grădină — 20.
• Cocoșatul : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11; 13; 15; 17; 19: 21.
• Argoman superdiabolicul : LIRA 
— 15,30; 18, la grădină — 20, RA
HOVA — 15,30; 18.
• Străinii : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17.45; 20.
• Dreptul de a te naște : FEREN
TARI — 15.15; 18; 20.30, COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20.15.
• Monștrii : GIULEȘTI — 15,30;
18: 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15, la grădină —
20,15.
• Tiffany memorandum : MELO
DIA — 9, 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : VOLGA — 16; 19,30.
• Intrusa : VIITORUL — 16; 18; 
20.
• Căsătorie în stil grec : MOȘI
LOR — 15,30; 18.
• Freddy și cîntecul preriei : 
POPULAR — 15,30; 18.
• Noul angajat : POPULAR — 
20,15.
m Frații Saroyan : MUNCA — 16; 
18; 20. * 
m Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : PACEA — 15.30: 18: 20.15.
• Omul care nu poște fi acuzat : 
COSMOS — 15,30: 18: 20,15.
• Sub seninul lui Monte Crlsto : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20.15, LU
MINA — 9—16 în continuare ; 
18,30- 20,45.
• Mari succese de odinioară ; 
GRADINA CAPITOL — 19,30: 21,30.
• Dragostea lui Serafim Frolov : 
GRADINA BUZEȘTI — 20,30.
• Vînt de libertate : GRADINA 
UNIREA — 20.
• Afurisitul de bunic : GRADINA 
MOȘILOR — 20.
• Logodnicele văduve : GRADI
NA VITAN — 20,15.
• Profesorul infernului : GRADI
NA RAHOVA — 20,15.

18;

moschee : 
continua- 

15,30; 18, la

»

J
*

l
*

*

I**

*

(

• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Regele 
pungașilor — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : So- 
natul Lunii — 20.
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TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI' COMUNIST ROMAN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celor 26 de ani de la eliberarea țării dumneavoastră de 

sub jugul fascist, C.C. al P.C. din Grecia, exprimînd sentimentele comu
niștilor greci și ale oamenilor muncii din Grecia, salută fierbinte Parti
dul Comunist Român și oamenii muncii din Republica Socialistă Româ
nia.

La cei 26 ani de putere populară, oamenii muncii din România, sub 
conducerea P.C.R. și în colaborare frățească cu celelalte țări socialiste, 
au transformat țara lor într-o țară cu industrie socialistă și economie 
agricolă dezvoltată.

Comuniștii greci, oamenii muncii din țara noastră, se bucură de 
aceste succese ale dumneavoastră și sînt convinși că poporul frate român, 
sub conducerea P.C.R., va rezolva și în viitor cu succes problemele de- 
săvîrșirii construcției socialiste în România.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în opera dumneavoastră crea
toare, pentru binele poporului frate român, pentru triumful idealurilor 
noastre comune.

Cu salutări tovărășești, 
pentru

C.C. AL P.C. DIN GRECIA

APOSTOLOS GROZOS
; Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Dragi tovarăși,
Cu ocazia împlinirii a 26 de ani de Ia insurecția din 23 August și de 

la eliberarea României de sub jugul hitlerist, vă adresăm salutările noas
tre frățești cele mai cordiale.

Poporul grec, care nutrește sentimente de prietenie frățească față de ./ 
poporul României învecinate, de care este legat cu vechi legături istorice 
de lupte comune pentru libertate, pace și progres social, salută marile 
cuceriri ale poporului frate din România pe drumul istoric deschis de 
23 August.

Comitetul Executiv al E.D.A., exprimînd sentimentele poporului grec 
iubitor de libertate, urează Partidului Comunist Român și poporului ro
mân noi și mai mari succese în opera de construire a socialismului, în 
eforturile lor pentru o ridicare continuă a nivelului de trai șl cultura* 
precum și în lupta consecventă ce o desfășoară pentru apărarea și con
solidarea păcii în Balcani și în Europa.

COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII 
DEMOCRATE DE STÎNGA (E.D.A.)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a eliberării de sub jugul fascist, 
vă adresăm calde salutări frățești și urăm poporului român și conducerii 
sale comuniste, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi succese în 
grandioasa acțiune de construire a socialismului, în depășirea rapidă a 
consecințelor calamităților provocate de inundații, în marile și rodnicele 
eforturi, în interesul independenței popoarelor, unității țărilor socialiste 
și mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, în interesul unificării tuturor forțe
lor antiimperialiste, pentru securitatea Europei și asigurarea păcii în 
toată lumea.

Cu salutări tovărășești,
C. C. AL P. C. DIN ISRAEL

S. MIKUNIS
Secretar general

M. SNEH
Președinte

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al aniversării Zilei eliberării Republicii Socialiste 

România, vă transmitem, în numele guvernului, al poporului Nepalului 
și al nostru, felicitări cordiale și cele mai bune urări de progres și fe
ricire pentru poporul român.

MAHENDRA
Regele Nepalului

Toamna acestui an se înscrie In 
agenda manifestărilor științifice cu 
un congres de mare prestigiu ce va 
fi organizat în București — între 1 
și 5 septembrie — cel de-al XVI-lea 
Congres internațional AMPERE, in
titulat „Rezonanțe magnetice și feno
mene asociate". Organizat de Institu
tul de fizică atomică din București, 
sub egida Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, a Academiei, Mi
nisterului învățămîntului. Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
Asociației Internaționale AMPERE, 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică și Societății Europene de 
Fizică, congresul reunește cercetători 
ce își consacră activitatea studiului 
atomilor și moleculelor prin metode 
radio-electrice. Numele forului in
ternațional ce-1 patronează. Asociația 
internațională AMPERE — creată în 
anul 1952 din inițiativa unor profe
sori francezi, printre care prof. R. 
Freymann și prof. A. Kastler, reflectă 
aceste preocupări, fiind o combinație 
a inițialelor expresiei franțuzești 
„Atomes et Molecules par Etudes 
Radio-Electriques“, aleasă astfel in
cit să coincidă cu numele marelui sa
vant francez din secolul trecut.

Primul congres al asociației s-a 
ținut în anul 1952 la Paris, cu o par
ticipare restrînsă. De atunci s-au 
ținut congrese tot mai cuprinzătoare, 
cu un număr crescînd de participant! 
și cu un caracter internațional toț 
mai evident, care, în afara unui 
schimb util de idei și rezultate, au 
prilejuit efectuarea unui bilanț asu
pra cercetărilor și stabilirea direcții
lor principale de dezvoltare a dome
niului și a perspectivelor lor. Acest 
lucru s-a reflectat în tematica con
greselor : dacă la început aceasta cu
prindea în special dispersia dielectri
cs și spectrele moleculare hertziene, 
în prezent domeniul principal de ac
tivitate al asociației AMPERE se 
axează pe problemele fizice ale re
zonanței magnetice.

Devenită în prezent una dintre cele 
mai importante metode de studiu a 
sistemelor elementare (nuclee, atomi 
și molecule) și solidelor, metoda re
zonanței magnetice se bazează ne stu
diul interacțiunii sistemelor elemen
tare (nuclee, electroni) plasate în
tr-un cîmn magnetic (cu un cîmp 
electromagnetic de o frecventă anu
mită. dictată de natura sistemului 
studiat si de va’narea cimnu'ui mag
netic anlicat). Fenomenul d° rezo
nantă magnetică al unui atom sau a 
unei molecule este influențat în m^d 
esențial do mediul în caro se af’ă 
acestea. Ca urmare, putem face o îm
părțire a studiilor de rezonantă în

două categorii 1 prima categorie 
cuprinde studii privind structura 
atomilor și moleculelor și modul în 
care se reflectă natura și simetria 
mediului înconjurător asupra lor, iar 
a doua categorie cuprinde studiul 
structurii unui material prin inter
mediul rezonanței.magnetice a unui 
atom sau a unei molecule prezente în 
respectivul material. Astfel că, dacă 
prima categorie de studii are un pro
nunțat caracter fundamental,, con
tribuind în mod esențial la lărgirea 
sau precizarea cunoștințelor noastre

Deși realizarea practică a experien
țelor se anunța iminentă încă din
1935, cînd I. Rabi a reușit să observe 
rezonanța pe fascicole atomice, și
1936, cînd C.J. Gorter a efectuat studii 
de relaxare paramagnetică, primele 
măsurători de rezonanță electronică 
pe substanțe în stare condensată sînt 
cele ale savantului sovietic E.K. Za- 
voiski, ,n anul 1944. La doi ani după 
acest eveniment de mare însemnătate, 
două grupuri de savanți americani, 
conduse de Bloch și Purcell au reușit

• să pună în evidență rezonanța mag-

acordate precursorilor, cercetătorilor 
din domeniul rezonanței și celor din 
domeniile asociate. Printre laureații 
acestei înalte distincții aș aminti pe 
profesorii I. Rabi, F. Bloch, E. 
Purcell, N.G. Basov, A.M. Prohorov 
Ch. H. Townes și A. Kastler.

țn ce privește situația cercetărilor 
în țara noastră, putem vorbi în pre
zent despre existența unui valoros 
corp de oameni de știință. Cercetări
le au fost începute în cadrul catedrei 
de electricitate, rqagnetism și fizică 
atomică de la Universitatea din Cluj,

ÎN CURÎND, LA BUCUREȘTI, O MANIFESTARE 

ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ DE PRESTIGIU

Congresul de fizică AMPERE

privind structura moleculelor, atomi
lor și moleculelor, studiile din cate
goria a doua au consacrat caracterul 
aplicativ al metodei. Astăzi, rezonan
ța magnetică este o metodă indispen
sabilă de studii în fizica solidului, 
fizica nucleară, chimie, biologie, mi
neralogie, structura materialelor etc ; 
ea a părăsit de mult cadrul institute
lor de cercetare, intrînd în cadrul 
studiilor și analizelor industriale cu
rente.

Trebuie remarcat de asemenea, că 
acest domeniu nou al fizicii — ca do
meniu de frontieră cu fizica atomică 
și nucleară, fizica solidului, teoria 
magnetismului, spectroscopie, analiză 
structurală fizică — a contribuit la 
dezvoltarea tuturor acestor domenii 
și la apariția unor ramuri noi ale fi
zicii și tehnicii, dintre, care cea mai 
spectaculoasă este, evident, cea a ge
neratorilor și amplificatorilor cuan
tici de tip laser și maser.

Descoperirea fenomenului de rezo
nanță magnetică este de dată recentă.

Dr. Voicu LUPEI
Secretar general 

al Comitetului internațional 
de organizare a Congresului 

AMPERE

netică nucleară. Metodele de lucru au 
fost perfecționate în timp record și 
într-un timp foarte scurt metoda re
zonanței magnetice a pătruns în a- 
proape toate laboratoarele și institu
tele de fizică atomică și nucleară, de. 
corp solid, semiconductor!, chimie, 
biologie etc. Paralel cu dezvoltarea 
domeniului rezonanței magnetice s-au 
dezvoltat și alte ramuri înrudite ale 
fizicii la care rezonanța și-a dat un 
aport esențial Desigur, succesele ob
ținute in acest domeniu nu au trecut 
neobservate. O dovadă concludentă 
a importanței rezultatelor obținute 
este numărul mare de premii Nobel

fiind continuate apoi în cadrul labo
ratorului de corp solid din Cluj. 
Problemele principale abordate de 
acest grup cuprind aspecte fizice ale 
fenomenului de rezonanță, studiul 
acțiunii radiațiilor nucleare asupra 
solidelor, aplicații în fizica solidului 
și la studiul semiconductorilor, stu
diul materialelor nucleare, precum 
și studiul fenomenelor de interfață 
gaz-solid.

Un puternic grup de cercetare s-a 
dezvoltat de asemenea și la Institu
tul de fizică atomică din București. 
Direcțiile principale de lucru ale a- 
cestui grup cuprind construcția de a- 
parataj pentru observarea rezonanței 
magnetice electronice și nucleare, a- 
plicații ale rezonanței în chimie și 
studii de polarizare a nucleelor. Re
cent a fost organizat un nou grup de 
lucru, consacrat studiului prin rezo
nanță magnetică a acțiunii radiațiilor 
nucleare asupra solidelor. Amintim 
realizările deosebite obținute la 
I.F.A. București în domeniul laseri-

lor ; aici a fost construit unul dintre 
primele lasere din lume. în ultimii 
ani au fost înființate laboratoare noi 
de rezonanță magnetică la Institutul 
de fizică, Universitatea din București, 
Centrul de chimie fizică, Institutul de 
inframicrobiologie, Centrul de chimie 

' organică, Centrul de cercetări al Aca
demiei din Iași etc.

Pe măsura creșterii bazei mate
riale a cercetării științifice și ma
turizării colectivelor de cercetare, a 
crescut necontenit nivelul valoric al 
rezultatelor științifice obținute și 
s-au diversificat cercetările aplicati
ve. Lucrările cercetătorilor români 
sînt publicate în reviste științifice de 
prestigiu din diferite țări ale lumii. 
Lucrarea profesorului loan Ursu 
— președintele Comitetului internațio-

, nai de organizare a congresului — 
intitulată „Rezonanța electronică de 
spin", publicată și în limba franceză, 
este citată de numeroși cercetători

' de peste hotare.
' La cel de-al XVI-lea Congres 
' AMPERE vor participa peste 600

oaspeți străini, din peste 30 de țări 
ale lumii. Dintre aceștia aș dori să 
remarc prezența cîtorva mari perso
nalități ale lumii științifice și anume 
prof. A. Kastler. laureat al Premiului 
Nobel, dr. S. Eklund, Directorul ge
neral al Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică, prof. R. Frey
mann. președintele Asociației 
AMPERE, prof. E. Rudberg, pre- 
■ședintele Societății Europene de Fi
zică. prof. C. J. Gorter din Olanda, 
prof. G. J. Bene, secretarul general 
al Asociației AMPERE, profesorii 
S. A. Altșuler și A. A. Manenkov din 
Uniunea Sovietică, profesorii S. Ges- 
chwind și R. Orbach din Statele 
Unite, prof. R. Blinc din Iugoslavia, 
prof. L. van Gerven. președintele So
cietăți Belgiene de Fizică, prof. 
A. Losche din R.D.G., profesorii 
W. Kănzig și K. A. Miiller din Elve
ția, prof. ■ K. Hausser din R.F.G.. 
prof. R. Hovi din Finlanda, prof. 
E. R. Andrew din Anglia și alții.

Comitetul internațional de lectură 
a selecționat dintre lucrările trimise 
la Congres un număr de 250, care 
urmează să fie prezentate pe par
cursul celor 5 zile cît vor dura lu
crările. Vor fi prezentate de aseme
nea 25 de conferințe cu caracter mai 
general ținute de profesori de renu
me. Comitetul de organizare a luat 
toate măsurile necesare pentru des
fășurarea in condiții optime a Con
gresului.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii dv. naționale, poporul malgaș și eu însumi sîn

tem fericiți de a vă adresa călduroase felicitări și urări de fericire și de 
prosperitate pentru poporul român, precum și pentru întărirea legăturilor 
de prietenie și de cooperare care unesc cele două popoare și cele două 
țări ale noastre.

Cu înaltă considerație,
PHILIBERT TSIRANANA

Președintele Republicii Malgașe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale, vă rog să primiți felicitările mele și cele 

mai bune urări de prosperitate poporului român.
KRISTJAN ELDJARN

Președintele Republicii Islanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Executiv al Organizației poporului din Africa 

de sud-vest și al poporului namibian, doresc să exprim sentimentele 
noastre de solidaritate cu partidul și guvernul român, cu ocazia celei 
de-a 26-a aniversări a Zilei eliberării poporului român.

Noi dăm o înaltă apreciere și admirăm progresele înregistrate de 
partidul și guvernul dv. în construcția socialismului. Fie ca prietenia și 
colaborarea între cele două popoare ale țărilor noastre să se întărească 
și mai mult în viitor.

Cu salutări frățești,

SAM NUJOMA
Președintele Swapo

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, cu 
ocazia aniversării Zilei eliberării 
României de sub jugul fascist, o 
telegramă prin care Comitetul Cen
tral al , Partidului Comunist din 
Mauritius, în numele Ligii Comu
niste a Tineretului din Mauritius, 
al Comitetului Femeilor din Mau
ritius și al poporului mauritian, 
exprimă cele mai călduroase feli
citări revoluționare.

Au trimis telegrame de felicitare 
președintele Republicii Chile, Edu
ardo Frei Montalva, și ministrul 
afacerilor externe, Gabriel Valdes 
Subercaseaux ; prim-ministru • și

ministru al afacerilor externe al 
Noii Zeelande, Keith Holyoake ; re
gentul Greciei, Zoitakis Gheor- 
ghios ; ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Ardeshir Zahedi, care 
a adresat, de asemenea, o telegra
mă președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Cu același prilej, președintele 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Voitec, a primit telegrame de fe
licitări de la acad. Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, și de la Gyula Kallai, 
președintele Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare.

(Agerpres)
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE CONGU, 

JOSEPH-DESIRE MOBUTU

In cartierul Titan din Capitală

Președintele Republicii Democra
tice Congo, Joseph-Desire Mobutu, 
și celelalte persoane oficiale din 
suita sa și-au rezervat după-amia- 
za zilei de ieri contactului direct 
cu realitățile economice, culturale, 
urbanistice și edilitare ale Capi
talei României.

în vizita făcută prin București, 
oaspetele a fost însoțit de prim- 
vicepreședintele consiliului popu
lar municipal, Ion Cosma, precum 
și de membrii misiunii române ata
șate pe lingă președintele congolez 
— Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Alexandru 
Tujon, ambasadorul României 
la Kinshasa, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefu- 
.1 -i Marelui Stat Major, Tudor 
Jianu, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

De la reședința rezervată oaspe
ților pe timpul șederii în țara noas
tră se străbat Calea Victoriei, Bu
levardul Republicii, Șoseaua Mihai 
Bravu, mari artere ale Capitalei, 
împodobite cu steaguri românești 
și congoleze. în scurt timp, oas
peții ajung în cel mai nou cartier 
al municipiului — Titan.

Panorama Titanului — acest „o- 
raș satelit'1 al Bucureștiului — 
face o impresie deosebită. Blocu
rile zvelte, impunătoare, însumînd 
aproape 40 000 de apartamente, 
marile complexe comerciale, edifi
ciile culturale amplasate aici ocupă 
aproximativ 700 ha.

La întretăierea bulevardelor 
Leontin Sălăjan și Baba Novac, în 
fața unei machete a complexului 
Titan, arhitectul-șef adjunct al Ca
pitalei, Traian Stănescu, prezintă 
președintelui Mobutu principalele 
cvartale de locuințe construite și 
perspectivele de dezvoltare urba
nistică și arhitecturală a cartie
rului.

Șeful statului congolez apreciază 
concepția arhitectonică originală, 
calitatea construcțiilor, ampla
sarea acestora în largi zone 
verzi. Oaspeții află că în Titan vor 
fi construite încă 30 000 de aparta
mente, cartierul urmînd să cu
prindă în final circa 220 000 de lo
cuitori, adică tot atîția cît numără 
un oraș de mărime medie din țara 
noastră.

Se vizitează apoi un mare com
plex comercial din apropiere.

Cartierul Titan este cunoscut și 
ca o puternică zonă industrială a 
Capitalei, unde sînt amplasate 
cele mai mari întreprinderi bucu- 
reștene. Interesîndu-i în mod deo
sebit construcția de mașini-unelte 
și agregate, oaspeții congolezi vizi
tează întreprinderea F.M.U.A.B., 
unitate reprezentativă a industriei 
grele românești. Marca de fabrică

F.M.U.A.B. este apreciată în pes
te 20 de țări de pe toate continen
tele lumii ca o emblemă a produ
selor de mare tehnicitate — ma
șini-unelte grele, cu caracter de 
unicat, strunguri carusel, cu dia
metru pînă la 3 600 mm, mașini 
de alezat și frezat.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Avram, directorul 
general al întreprinderii, Aurel 
Bozgan, înfățișează oaspeților pro
filul unității și dau relații asupra 
caracteristicilor principalelor fa
bricate.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Republicii Democratice Congo 
mulțumește pentru explicațiile pri
mite și înscrie în cartea de o- 
noare a unității cuvinte elogioase 
despre hărnicia și talentul con
structorilor noștri de mașini-unelte 
și agregate, urîndu-le noi succese.

Muncitorii fabricii, întregul co
lectiv al F.M.U.A.B. au salutat cu 
căldură pe șeful statului congolez.

Din nou coloana de mașini, es
cortată de motocicliști, străbate 
Capitala, trecînd de data aceasta 
pe lîngă impunătoarele construcții 
din Piața Universității — Teatrul 
Național și Hotelul „Intercontinen
tal", îndreptîndu-se spre Muzeul 
Satului.

Sub arcadele de la intrare, pa
voazate cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și

Republicii Democratice Congo, 
președintele Joseph-Desire Mobutu 
este salutat de Ion Brad, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Di
rectorul muzeului, Gheorghe Focșa, 
prezintă distinșilor oaspeți acest 
tezaur de etnografie care atestă 
talentul creator al poporului nos
tru și oglindește trăsăturile speci
fice ale artei populare românești.

La plecare, șeful statului congo
lez și-a împărtășit impresiile în 
cartea de onoare a Muzeului Sa
tului.

în tot timpul vizitei prin Capi
tală, mii de bucureșteni au salutat 
cu cordialitate pe oaspeții congo
lezi.

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, ministrul industriei mi
niere și geologiei, Bujor Almășan, și 
alți reprezentanți ai unor ministere 
economice din țara noastră s-au în- 
tîlnlt, în cursul după-amiezii de 
miercuri, la Ministerul Comerțului 
Exterior, cu Thomas Tumba, comisar 
general al Tîrgului internațional-Kin- 
shasa. Marcel Lengema. ambasador 
itinerant. Theodore Kondo Belan, 
ambasadorul Republicii Democratice 
Congo la București, și membri ai 
ambasadei.

Au fost examinate cu acest prilej 
posibilitățile de cooperare economică 
și tehnică și de lărgire a schimbu
rilor comerciale între cele două țări.

Vizitele doamnei 
Marie-Antoinette Mobutu

Soția președintelui Republicii De
mocratice Congo, Marie-Antoinette 
Mobutu, însoțită de persoane oficiale 
române și congoleze, a vizitat 
miercuri dimineața instituții social- 
culturaie destinate copiilor din Ca
pitală. La Spitalul clinic de pediatrie 
„Emilia Irsa“, oaspetele au fost 
întîmpinate de un grup de me
dici în frunte cu oonf. univ. dr. Mir
cea Maiorescu. care a făcut o succin
tă prezentare a acestei unități spita
licești.

Parcurgînd diferite cabinete, sec
ții, săli de operații și saloane ale cli
nicii, soția președintelui Republicii 
Democratice Congo urmărește cu in
teres explicațiile, care evidențiază 
strădaniile personalului medico-sa- 
nitar al instituției pentru redarea 
sănătății unor tineri pacienți, spri
jinul primit în această nobilă misi
une din partea statului român.

Se parcurg apoi bulevardele orașu
lui, spre Dealul Cotrocenilor, unde, 
într-un cadru încîntător. se înalță Pa
latul Pionierilor, îndrăgit de mii de 
copii ai Capitalei. Pe aleile sale, mi-

cile gazde, purtînd cu mîndrie uni
forma pionierească sau pitorești cos
tume naționale, fac o caldă primire 
oaspeților.

O fetiță rostește un cuvînt de bun 
sosit, transmițînd salutul pionierilor 
români.

Apoi, în sala de consiliu, Virgiliu 
Radulian , președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
prezintă activitatea variată care se 
desfășoară in sălile palatului. Oas
petele sînt conduse prin cîteva dintre 
numeroasele cercuri. Admirînd mun
ca micilor artiste din cercul de artă 
populară, soția președintelui Mobutu 
arată că și ea conduce, în țara sa, un 
centru asemănător, frecventat de 1 000 
de fetițe.

în sala de spectacole are loc un 
scurt program artistic, deschis prin- 
tr-un concert de fanfară și continuat 
cu cîntece și dansuri populare, a că
ror reușită interpretare atrage mici
lor artiști aplauzele călduroase ale 
vizitatoarelor.

(Agerpres)
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votatului doctor Cojo- 
caru. Ii string mina 
in numele meu. dar și 
al copilului la a cărui 
naștere a asistat pe o 
furtună grozavă și in 
numele echipajului a- 
celui elicopter care — 
aterizind forțat in zona 
Petrimanu — a trebuit 
să fie căutat. Spre el 
a plecat noaptea in 
fruntea unei grupe de 
intervenție doctorul 
Cojocaru, lăsind neter
minată pe masa de 
scris o epistolă către 
cineva drag.

Am ascultat evocate

la Lotru clipe de to
tală dăruire, clipe in 
care oamenii se sim
țeau solidari pină la 
ultima fibră a tru
pului, pină la ultima 
rezonanță a cugetului. 
Sînt oameni pe care 
i-am văzut lucrind la 
refacerea drumului 
Petrimanu-Ciunget, la 
galeriile de fugă de la 
Baraj, ori la Voinea- 
sa. Cei mai mulți sint 
tineri, dar aici virsta 
biologică intră mai 
rar in discuție. Ceea ce 
importă este virsta i- 
nimilor entuziaste, an
gajate plenar intr-o 
încleștare cu presiunea

timpului, cu subtilită
țile tehnicii ori cu 
tregia naturii. A 
menilor intre care 
intilnit un miner, 
lotul Mioara, care 
spunea că numele riu- 
lui îl evocă pe cel al 
soției, rămasă undeva 
in Ardeal cu copiii și 
că de aceea el iubește 
apa cristalină.

Oamenii aceștia tră
iesc la Lotru o bucu
rie a opțiunii și a rea
lizării, intr-un univers 
al muncii și al respec
tului față de cel de 
alături. Sint oameni 
care cunosc îndeaproa
pe semnificația pre
zentei lor aici. O pre-

zență pe care nu m-aș 
sfii s-o numesc — din
colo de teroarea vor
belor mari ! — eroică 
și istorică.

Am avut șansa să-i 
cunosc in zilele petre
cute printre ei. Pentru 
oamenii aceștia am so
cotit necesar să re
nunț la enumerarea 
cifrelor — altfel reve
latoare pentru întreaga 
lor existență de con
structori ai luminii. E- 
xistență mira bilă și 
dinamică, către care 
gindurile de față sint 
intinse — cel puțin >n 
intenția semnatarului 
— ca un buchet de 
maci purpurii.

PRIMIRE LA C. C. 
AL P. C. R.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română condusă 
de Mihail Sergheevici Kurianov, re- 
dâctor-șef al revistei „Agitator" a 
C.C. al P.C.U.S., care a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră și a 
participat la manifestările prilejuite

de cea de-a XXVI-a aniversare a eli
berării României de sub jugul fascist.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au luat parte Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S.

A fost de față A. V. Basov, amba
sadorul U.R.S.S. la București.

Cronica zilei
Plecarea definitivă 

a ambasadorului R. D. Germane
Miercuri, 26 august, a părăsit 

definitiv țara noastră Ewald 
Moldt, ambasadorul Republicii De
mocrate Germane în Republica 
Socialistă România.

★
Delegația condusă de prof. univ. 

Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socialiste Româ
nia, care a luat parte la Moscova la 
Congresul mondial de științe isto
rice, s-a înapoiat miercuri seara în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost întîmpinați 
de Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Constantin Ionescu, secretar 
general al academiei, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față A.V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Miercuri seara s-a întors în Capi

tală delegația de specialiști din agri
cultură, condusă de Titus Popescu, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, care a făcut o vizită de docu
mentare în domeniul irigațiilor în 
Republica Populară Chineză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de repre
zentanți ai conducerii U.N.C.A.P. și 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii, de Cian Hai-fun, ambasador al 
Republicii Populare Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Miercuri a plecat la Moscova o 

delegație a Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, for
mată din prof. univ. dr. Stanciu 
Stoian, secretar general, și loan Bo- 
tar, membru în Comitetul de con
ducere al ligii, care va face o vizită 
în Uniunea Sovietică, la invitația 
Comitetului sovietic de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice.

La Ateneul Român s-a inaugurat, 
miercuri la amiază, expoziția de lito
grafii semnate de Jasper Johns, per
sonalitate a vieții artistice ameri
cane actuale. Expoziția este organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, în colaborare cu 
Muzeul de artă modernă din New 
York. Cele 30 de litografii expuse 
ilustrează evoluția activității grafi
cianului american. La vernisaj — la 
care a luat cuvîntui criticul de artă 
Constantin Suter — au fost prezenți 
reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Uniunii 
artiștilor plastici, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, directori de muzee, artiști 
plastici, ziariști. A fost de față Da
niel Hafrey. prim-secretar al Amba
sadei S.U.A. la București.

★
Miercuri seara s-a înapoiat de la 

Moscova delegația Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S., condusă de acad. 
Cristofor Simionescu, membru al 
Biroului Consiliului General al 
A.R.L.U.S., care a luat parte la ma
nifestările ce au avut loc în Uniunea 
Sovietică cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 23 August.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost întîmpi
nați de Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
precum și de A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
Miercuri a sosit la București pre

ședintele Consiliului Național pentru 
Turism din Mexic — Miguel Aleman 
Valdes, care, la invitația președinte
lui Oficiului Național de Turism, 
Alexandru Sobaru, va face o vizită 
în țara noastră.

în timpul șederii sale în România, 
oaspetele va purta discuții cu con
ducerea Oficiului Național de Turism 
privind dezvoltarea relațiilor turistice 
dintre România și Mexic și va vizita 
cîteva dintre cele mai reprezentative 
obiective turistice din țara noastră.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat 

treptat. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în Oltenia, Banat și Transilvania 
unde au căzut averse locale, însoțite de 
frecvente descărcări electrice, tn rest 
acestea au avut un caracter Izolat. 
Vîntul a mal prezentat intensificări în 
estul țării, predominînd din sectorul 
nord-vestlc. Temperatura aerului la 
orâ 14 oscila între 14 grade la Pîcliș’a 
șl 25 de grade la Alexandria, Stolnici 
șl București. în București : Vremea a

fost schimbătoare, cu cerul variabil. In 
cursul după-amiezii și spre seară a 
plouat. Temperatura maximă a fost de 
27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 august. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă și în încălzire ușoară 
în toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil, mal mult senin noaptea și dimi
neața. Vînt în general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
7—17 grade, mai coborîte în depresiuni 
iar maximele între 20—30 de grade 
La București : Vreme în general fru
moasă șl în încălzire. Cerul va fi va
riabil. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperatura în creștere.

Colportori de știri 
tendențioase privind starea 

sănătății din România
Cu cîtva timp in urmă, Agenția 

română de presă a transmis in străi
nătate o dezmințire a știrilor care 
circulau despre pretinsele cazuri de 
holeră care ar fi fost semnalate in 
țara noastră. După cum sintem infor
mați, în unele ziare de peste hotare 
această dezmințire este comentată 
echivoc, stirnind incertitudine în rin- 
dul turiștilor care doresc să viziteze 
România. Intrucît o asemenea de
formare a realității — pe lîngă 
faptul că se allă in flagrantă nepo
trivire cu etica gazetărească — poate 
provoca daune țării noastre, am so
licitat tovarășului ministru adjunct 
dr. ALEXANDRU CALOMFIRESCU 
să expună punctul de vedere al Mi
nisterului Sănătății in această pro
blemă.

— încă de la apariția în străinătate 
a primelor relatări inexacte despre 
starea epidemiologică din România 
— ne-a declarat dînsul — ministrul 
sănătății, tovarășul dr. Dan Enă- 
chescu, a dezmințit categoric zvonu
rile iresponsabile privind pretinsa 
apariție a unor cazuri de holeră în 
țara noastră, intrucît asemenea zvo
nuri ar fi putut deruta opinia pu
blică. Ne exprimăm indignarea față 
de acele publicații care au continuat 
să colporteze știri fanteziste, chiar 
și după ce situația reală a fost clar 
arătată de persoane oficiale de cea 
mai înaltă competență și responsa
bilitate în sistemul nostru sanitar. 
De altfel, trebuie să remarcăm 
că, chiar la o lectură superficială 
a acestor știri, ies în evidență ca
racterul lor vag, lipsa de precizie, 
contradicțiile în care se încurcă 
autorii lor. Astfel, fără un control 
elementar, bazîndu-se pe surse du
bioase sau pur și simplu inventînd, 
ziarul turc „Cumhuriyet" a publicat o 
notă în care se insinua că în Ro
mânia ar fi apărut holera.

Un alt exemplu de informație in
corectă este cea apărută în ,,Kleine 
Zeitung" (Austria), care se referă la 
știri provenite din Grecia și face spe
culații asupra unor pretinse cazuri de 
holeră în România. în ziarele 
grecești „Eleftheros Kosmos" și ..To 
Virna" au fost inserate note în care 
se pomenea despre (cităm :) „știrile 
transmise de diferite agenții de presă 
privind înmulțirea cazurilor de ho
leră in România".

Asemenea informații — tn vădită 
contradicție cu realitatea — nu au 
fost transmise de nici o agenție de 
presă. Este evident că toate aceste 
speculații răuvoitoare nu au altă me
nire decit să provoace o senzație ief
tină. Tn practica gazetărească inter
națională. asemenea colportări de 
zvonuri și știri inventate, asemenea 
lipsă de responsabilitate și probi
tate profesională sint cu hotărîre 
dezavuate. Asemenea gazetari tre
buie chemați să dea socoteală pentru 
activitatea lor nocivă, contrară me
nirii presei, dăunătoare colaborării 
intre state.

Trebuie menționat că numeroase 
ziare din Europa au reluat dezmin

țirea Ministerului Sănătății din Ro
mânia și au relatat corect starea 
de fapt, ceea ce a permis o infor
mare reală a publicului cititor. Este 
de aceea regretabil că în cîteva pu
blicații — chiar atunci cînd dezmin
țirii date de ministerul nostru i s-a 
făcut loc — în textul respectiv 
au fost strecurate urme de în
doială asuora veridicității afirma
țiilor oficiale, așa cum au procedat 
ziarele „Die Presse" și „Kleine Zei
tung" din Austria. Pentru a risipi ori
ce echivoc, orice stare de incertitu
dine în rîndurile opiniei publice din 
țară și din străinătate, reafirmăm 
în mod categoric că în Ro
mânia nu a fost și nu există nici un 
caz de holeră.

— Care sint măsurile între
prinse de Ministerul Sănătății 
pentru menținerea stării epide- 
miologice bune și pentru a pre
veni pătrunderea la noi in țară a 
bolii care, după informațiile pri
mite din partea O.M.S., și-a 
făcut apariția in unele zone ale 
globului ?

— Așa cum am mai arătat, situa
ția epidemiologică a țării este și în 
acest an bună. Se mențin scăderile 
însemnate de morbiditate în majo
ritatea bolilor infecțioase, la unele 
dintre acestea ajungîndu-se tn sta
diul de completă eradicare. Realiza
rea unei bune stări de sănătate a 
populației se datorește faptului că 
avem o rețea sanitară puternică, cu 
specialiști bine instruiți, cu labora
toare dotate, care desfășoară în mod 
constant o amplă acțiune profilacti
că. Existența Institutului „Dr. I. 
Cantacuzino" — institut cunoscut în 
întreaga lume atît pentru valoarea 
cercetărilor sale științifice cît și a 
serurilor și vaccinurilor produse aici 
— ca și a școlii românești de micro
biologic și epidemiologie consti
tuie argumente în plus pentru tra
diția pe care o are activitatea antie
pidemică in țara noastră.

Ca și în alte țări ale lumii, în in
teresul sănătății publice, și în Ro
mânia au fost inițiate măsuri rigu
roase de prevenire a oricărei conta
minări. Citez astfel faptul că s-a 
introdus obligativitatea certificatului 
de vaccinare antiholerică pentru 
persoanele care vin din țările cu
noscute a fi contaminate. Se fac vacci
nări la unele grupe de salariați care 
prin natura profesiei lor v;n în con
tact cu străinii, ca de exemplu : per
sonalul din porturi, de la punctele de 
trecere a frontierei etc. Deși avem 
pregătite cantități suficiente de vac
cin antiholeric pentru vaccinarea ra
pidă, în masă, a populației, nu am 
întreprins o asemenea acțiune, ne- 
tiind necesară.

Precizăm și cu acest prilej că pe 
cuprinsul întregii țări este asigurată 
deplina siguranță a sănătății, că nu 
există nici un fel de pericol pentru 
populație, pentru străinii care vizi
tează România.

Interviu consemnat de 
Gh. SĂSARMAN

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

MIRACOLUL ROMÂNESC

Articol din ziarele „La Voz 
de Michoacan" și „El Siglo de Torron"

Sub titlul de mai sus, ziarele mexi cane „LA VOZ DE MICHOACAN" șl 
„EL SIGLO DE TORRON" au publicat sub semnătura prof. Jose Santos Val
des un articol din care spicuim :

Doresc să vorbesc despre miraco
lul românesc, intrucît consider că 
merită toată atenția dacă pornim de 
la un fapt și anume : înainte de 23 
august 1944, dată la care a avut loc 
insurecția populară, România era 
condamnată — cum susțineau fata- 
liștii — de a rămine o țară emina
mente agricolă.

Dar încă din 1895, un ziar socia
list, „Lumea nouă", lansa și făoea să 
pătrundă în conștiința românilor lo
zinca „România nu poate să fie 
o țară agricolă : trebuie ca în Româ
nia să se creeze o mare industrie". 
Iar, pe de altă parte, omul de cultu
ră român Dobrogeanu-Gherea, în cu
vinte foarte clare și pe înțelesul tu
turor, arăta că „Aici, unde fierbe și 
clocotește lupta titanică între capital 
și muncă... trebuie să se nască o 
lume nouă".

Opinia acelor români care luptau 
pentru libertate și progres, pentru 
exercitarea deplină a drepturilor o- 
mului, nu se împăca cu ideea nefastă 
ca România să fie și să rămînă o 
țară agricolă. De aceea, cînd partidul 
revoluționar a luat puterea și Româ
nia s-a transformat într-o republică 
populară — făcînd parte încă de la 
început din sistemul socialist — cu
vîntui de ordine al poporului român 
a fost, unul singur : industrializare. 
Socialismul a eliberat forța creatoare 
a poporului român, subiugată atîtea 
secole de puterea feudală.

Ca un fluviu puternic care se des
cătușează, geniul creator al poporului 
român a schimbat în mod radical e- 
conomia țării în anii de după elibe
rare. în anul 1945. România era una 
dintre cele mai înapoiate țări din 
Europa. Astăzi este una din țările 
mici cele mai avansate din Europa 
și, în consecință, din lume.

De aceea, eu denumesc prefacerile 
amintite miracolul românesc. Pentru 
că. într-adevăr, este vorba de un 
miracol produs de forța creatoare a 
poporului eliberat. Cred în miracolul 
românesc, al țării agricole care în a- 
nii de după eliberare s-a trans
format într-o țară industrială 
dintre cele mal avansate, cu un 
mare potențial uman, cu largi 
resurse materiale. Miracol — pentru

că Dobrogea, regiune Inospitalieră 
încă din timpul stăpînirii romane, 
s-a transformat în grădină roditoare. 
Aceasta m-a dus cu gindul la zonele 
noastre deșertice care, din nefericire 
pentru noi, continuă să rămînă ca 
atare — și să mă întreb dacă i-am 
putea avea aici, în mijlocul nostru, 
pe tehnicienii români care au parti
cipat la realizarea miracolului româ
nesc din Dobrogea, pentru a ne îm
părtăși cîte ceva din tehnica lor.

Cred în miracolul românesc pentru 
că pe pămîntul românesc trăiește și 
respiră — în toate domeniile — o 
lume nouă. O lume nouă, crea
tă pe temelia patrimoniului veacu
rilor trecute, pe tradițiile pere
ne, bogate în valori și care stau 
la baza noilor victorii, a cuce
ririlor de astăzi. Credincioși față 
de tot ce este mai valoros, mal fru
mos și mai nobil în trecutul lor, ro
mânii au obținut în creșterea pro
ducției industriale un ritm anual 
foarte ridicat : 12,3 la sută. Produsul 
lor social a crescut de șase ori în 
comparație cu anul 1938, iar venitul 
național de cinci ori în comparație 
cu același an.

România produce tot ceea ce îna
inte nu producea și de care avea 
nevoie. însă în afară de aceasta, ea 
pătrunde în mod viguros pe piețele 
lumii cu tractoarele ei, cu locomo
tivele electrice pentru căile ferate, 
cu locomotive Diesel electrice etc. 
Produce oțel de calitate superioară 
și utilaje pentru industria chimică. 
Produce automobile, mașini electro
nice, mase plastice, țesături, îm'bră- 
cămine, mobilă, obiecte casnice. în
tr-un cuvint, România este o țară 
cu veritabil profil industrial. Româ
nii sînt miraculoși. Grație muncii 
considerabile pe tărim științific, ei 
și-au transformat visurile în reali
tate vie strălucitoare. Recent, asu
pra acestei țări s-au abătut cele mai 
teribile calamități suferite de-a lun
gul istoriei sale. Acest lucru ne mîh- 
nește adînc. Nutresc însă convinge
rea profundă că, încă o dată, geniul 
creator al poporului român va găsi 
resursele pentru miracolul unei ra
pide reconstrucții.

„AMI, GO HOME"
Articol din revista „Stern"

In ultima vreme, opinia publică din R. F. a Germaniei, oameni politici 
realiști, publicații cu orientări favorabile spiritului destinderii pun în evi
dență, in mod tot mai insistent, anacronismul profund pe care-1 reprezintă 
existența pe teritoriul vest-german a postului de radio „Europa liberă". Prin 
emisiunile sale, acest post aduce prejudicii destinderii și păcii în Europa, 
caută să provoace animozități, să învenineze atmosfera intre state. Iată de 
ce se înmulțesc in R.F.G. vocile care cer să se pună capăt activității aces
tui post, emisiunilor sale care constituie reziduuri nocive ale războiului rece, 
fiind in totală contradicție cu evoluția vieții internaționale, cu interesele 
păcii și înțelegerii intre popoare.

Publicăm mai jos extrase dintr-un articol în acest sens cu titlul „Ami, 
go home", apărut în cunoscutul săptăminal vest-german „STERN", care sub
liniază neconcordanța dintre existenta postului amintit și politica actuală a 
R.F.G. :

„Cancelarul Willy Brandt și guver
nul său se pronunță in favoarea eli
minării unuia dintre ultimele basti
oane ale războiului rece. Este vorba 
de postul de propagandă, cu sediul 
la Miinchen, „Europa liberă", condus 
de persoane particulare americane, 
care transmite zilnic timp de 19 ore 
emisiuni adresate Poloniei, Ceho
slovaciei. României, Ungariei și Bul
gariei, ridicînd in slăvi avantajele 
sistemului capitalist și incitind îm
potriva guvernelor țărilor respective. 
Odată cu postul de radio „Europa 
liberă", coaliția de stingă de la Bonn 
dorește să desființeze, de asemenea, 
postul de radio particular american 
„Liberty", care își are sediul tot la 
Miinchen, orientîndu-și emisiunile 
potrivit acelorași obiective ca și „Eu
ropa liberă", numai că aceste emi
siuni sint adresate exclusiv U.R.S.S.

Willy Brandt și-a expus fără echi
voc părerea in legătură cu aceasta : 
„Este absurd ca, la 25 de ani după 
sfîrșitul războiului, țări străine să 
difuzeze tn continuare, de pe terito
riul Republicii Federale, emisiuni de 
propagandă către alte țări".

Colaboratori din guvern șt partid 
ai lui Brandt consideră de mult ca 
absurdă existența celor două posturi 
de radio americane. Lothar Schwartz, 
consilier al conducerii P.S.D. pentru 
problemele radiodifuziunii și televi
ziunii. a arătat : „Ceea ce fac ei aici 
constituie un lucru toarte grav".

Era inevitabil ca liderii P.S.D. și 
P L.D., care și-au făcut din concilie
rea cu Răsăritul una din liniile direc
toare ale politicii lor externe, să con
sidere posturile de radio-emisie ale 
americanilor, cu sediul in Bavaria, ca 
fiind centre de provocare. în fond, 
politicienii de la Bonn, adepți ai 
destinderii, poartă dialogul exact cu 
aceleași persoane cărora se adresează 
și emigranții ce desfășoară propagan
dă in solda americanilor.

Din punct de vedere juridic, a 
constatat, la cererea cancelarului, 
Holger Borner, secretar de stat in 
Ministerul poștelor și trasporturi- 
lor pentru relațiile cu Bundestagul, 
problema poate fi rezolvată cu ușu
rință. Ambele posturi funcționează 
în baza unei autorizații care trebuie 
reînnoită anual. Există o clauză care 
stipulează că această autorizație le 
poate fi retrasă cu un preaviz de trei 
luni.

Revista vest-germană vorbește tn 
continuare de reacția negativă din 
partea cercurilor imperialiste ameri
cane, ale Agenției Centrale de Inves
tigații (C.I.A.) față de aceste intenții 
ale guvernului vest-german.

„Secretarul de stat la cancelaria fe
derală, Horst Ehmke, arată „Stern", 
a declarat că „în ambele societăți se 
află persoane cu influență". Intr-ade
văr, președintele consiliului de ad
ministrație al postului de radio „Eu
ropa liberă" — care în 1949 și-a în
ceput activitatea cu ajutorul unui post 
mobil de radioemisie ce se adresa la 
început numai Cehoslovaciei — nu 
este nimeni altul decit organizatorul 
„podului aerian" de la Berlin, gene
ralul Lucius Clay, fostul înalt comisar 
militar american. Postul de radio 
„Liberty", care emite din martie 1953, 
in 18 limbi vorbite pe teritoriul 
U.R.S.S., are drept președinte de o- 
noare al consiliului de administrație 
pe fostul președinte al S.U.A., Tru
man.

Brandt și colaboratorii săi au ho- 
tărît să lămurească problema cu ad
ministrația S.U.A. Lucrurile trebuie 
discutate la palatul Schaumburg" (se
diul cancelariei federale — n.n.)

Deocamdată, scrie „Stern", s-a ho- 
tărit să se păstreze discreție asupra 
acestor discuții. „Cu toate acestea, 
încheie articolul, a și fost stabilită 
data pînă la care guvernul de la 
Bonn dorește să-și asigure liniștea 
în domeniul undelor : anul olimpic 
1912".
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PROGRAMUL I
18,00 Deschiderea emisiunii. Rug- 

bi : Dinamo București ” 
Club Tarbes (Franța). Transmi
siune de la Stadionul
17.30 Emisiune în limba magîilară. 
Aradul Ieri șl azi. 18,05 Mult e 
dulce și frumoasă. Emisiune de 
conf. dr. Sorin Statl. Din cuprins : 
Textele de limbă populară ; Poș
ta emisiunii de acad. Al. Graur.
18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,45 Cadran 
Internațional. 19,20 „1001 de seri*’ 
— emisiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Ro
man foileton : „Moara de pe 
Pad" (V). 21,15 Dezbateri Ideologi
ce. Dinamica democrației socialis
te. Participă : Sever 
procuror 
Republicii 
dr. Anita 
secție la
tărl Juridice, dr. Mihal Cernea,

general 
Socialiste 
Naschitz, 

Institutul

Rugby

Dinamo.

Georgescu, 
adjunct al 

România, 
șef de 

de cerce-

membru corespondent al Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice, dr. Dumitru Mazilu, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe Sociale și Politice. 21,45 
Bucuria emisiunii. Emisiune rea
lizată pentru studioul nostru 3e 
Televiziunea austriacă. în pro
gram, muzică vieneză veche inter- 
firetată de Schlamer Cvartet. So- 
ist : Helmuth Vallner. 22,10 Te
lejurnalul de noapte. 22,25 Viața 
literară. Din cuprins : Permanen
țe : scriitorii Nina Cassian, Radu 
Popescu, Aurel Baranga despre 
dezvoltarea literaturii noastre în 
anii puterii populare. 23,00 închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20.00 Concert simfonic. Maeștrii 

baghetei ; Jean Martinon la pupi
trul orchestrei Radiotelevlziunil 
Franceze Tn program : Simfonia 
tn Do de Georges Bizet și Suita 
T de George Enescu. 21,00 Arte 
frumoase. Poezia muncii în 
plastica contemporană. Prezintă 
Petru Comarnescu. 21,30 Film se
rial : „Trei prieteni*’ (X). 21.55 în
chiderea emisiunii programu
lui II

.^1



Ostași din rîndul forțelor patriotice *ud-vietnameze într-o misiune în pro
vincia Ben Tre din Delta fluviului Mekong

SUEDIA NU DOREȘTE 
SĂ-SI SACRIFICE 

NEUTRALITATEA PENTRU 
A INTRA IN C.E.E.

— declară ministrul de externe
Torsten Nilsson

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Sue
diei, Torsten Nilsson, a declarat că 
țara sa nu dorește să-și sacrifice 
neutralitatea pentru a intra în Piața 
comună europeană. Luînd cuvîntul în 
cadrul unui miting al Partidului so
cial-democrat, Nilsson a spus : „Dacă 
dorim ca politica noastră de neutra
litate să-și păstreze valoarea, noi nu 
putem participa la forme de coope
rare care presupun o politică comună 
în domeniile afacerilor externe și 
apărării. Sîntem hotărițl să ne men
ținem neutralitatea noastră, chiar 
dacă vom intra într-o cooperare 
economică mai amplă cu Piața co
mună europeană".

La Stockholm s-a precizat că tra
tativele între Suedia și C.E.E. în ve
derea^ unei cooperări mai strinse ur
mează să înceapă în cursul lunii 
octombrie.

DECLARAȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI
R. D. VIETNAM LA CONVORBIRILE

DE LA PARIS
PARIS 26 (Agerpres). — Șeful 

delegației Republicii Democrate Viet
nam la convorbirile cvadripartite de 
la Paris în problema vietnameză, 
Xuan Thuy, a sosit miercuri în capi
tala franceză.

La sosirea sa, Xuan Thuy a decla
rat ziariștilor : „Am fost la Hanoi 
pentru a prezenta un raport guver
nului și Adunării Naționale a Repu
blicii Democrate Vietnam asupra sta
diului actual al conferinței de la 
Paris și activităților delegației noas
tre".

Referindu-se la conferința propriu- 
zisă, șeful delegației R.D. Vietnam a 
subliniat că guvernul țării sale va 
continua să susțină planul in zece 
puncte al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, care reprezintă „soluția lo
gică și rezonabilă a problemei viet
nameze". „Dacă Statele Unite doresc 
cu adevărat ca această conferință să 
ajungă la rezultate fructuoase, a 
subliniat Xuan Thuy, ele trebuie 
să-și schimbe politica și să pună ca
păt agresiunii".

Un amendament care a luat 
prin surprindere Pentagonul
Încheierea acordului militar se

cret intre Washington și Pnom 
Penh, ale cărui prevederi nu au fost 
incă dezvăluite de Pentagon, a trezit 
o profundă îngrijorare la Capitoliu, 
unde acest act este apreciat drept „un 
nou pas in direcția extinderii anga
jamentelor militare ale S.U.A. in A- 
tia de sud-est“. Aflat sub o presi
une concertată, a unei mari părți 
a senatorilor democrați și republi
cani, Pentagonul a lăsat să se înțe
leagă că principalul obiectiv al a- 
cordului s-ar referi doar la „livra
rea către guvernul Lon Noi a unor 
cantități de arme, muniții și echi
pament". Faptul că, imediat după a- 
nunțarea acordului, din Cambodgia 
au inceput să sosească știri potri
vit cărora forțele militare aeriene 
americane din Vietnamul de sud și 
Tailanda și-au cvadruplat numărul 
raidurilor de bombardament asupra 
pozițiilor forțelor patriotice, este, 
potrivit aprecierilor observatorilor 
politici, o dovadă concludentă că 
acordul recent semnat nu se re
feră numai la livrări de arme, echi
pament și muniții, ci reprezintă o 
turnură periculoasă in evoluția 
războiului din Indochina. Comentînd 
declarația vicepreședintelui Spiro 
Agnew, potrivit căreia S.U.A. vor 
face tot posibilul pentru a ajuta gu
vernul Lon Noi, senatorul Mans
field, liderul majorității democrate, 
a subliniat că „șp repetă aceleași 
acțiuni ca in perioada de început a 
războiului din Vietnam".

Această situație neliniștitoare, la 
care se adaugă știrile privitoare la

măsurile pentru formarea unor de
tașamente de mercenari tailandezi, 
au determinat Senatul S.U.A., in 
cadrul uneia din cele mai operative 
acțiuni legislative din ultimii ani, să 
dezbată și să adopte in unanimitate 
un proiect de amendament, supus 
de William Fulbright, președinte al 
Comisiei senatoriale pentru rela
țiile externe. Amendamentul pre
vede interzicerea folosirii de fon
duri pentru finanțarea unor unități 
de mercenari care să fie trimise in 
Cambodgia și Laos, precum și in
terzicerea finanțării unor eventuale 
operațiuni militare inițiate de gu
vernul saigonez împotriva Laosiilui.

„Obiectivul amendamentului, a 
subliniat senatorul Fulbright, este 
de a nu permite sud-vietnamezilor 
și tailandezilor să treacă in Cam
bodgia și, cu ajutorul banilor noștri, 
să înjghebeze o alianță cu guver
nul din Pnom Penh, de natură să ne 
implice și mai mult in această țară". 
Spre stupefacția Pentagonului, a- 
mendamentul a fost adoptat în u- 
nanimitate.

..Acțiunea Senatului, scrie „Wa-. 
shington Evening Star", dovedește 
în mod clar că atit criticii, cit și a- 
deotii administrației Nixon nu 
sprijină folosirea dolarilor ameri
cani pentru escaladarea conflictu
lui prin finanțarea operațiunilor 
militare ale altor țări, care ar veni 
in sprijinul regimurilor actuale din 
Cambodgia și Laos".

C. ALEXANDROAIE
Washington, 26

CIUDAD DE MEXICO

Tentativă dejucată de răpire 

a ambasadorului Belgiei
O Ostatecii organizației 

sînt în
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico s-a 
anunțat că poliția a reușit să de
joace o tentativă de răpire a cărei 
victimă urma să fie ambasadorul 
Belgiei în capitala mexicană, Jacques 
Groothaert. Au fost arestate două 
persoane. Potrivit relatărilor presei, 
răpitorii urmau să ceară in schimbul 
ambasadorului belgian eliberarea 
unui anumit număr de deținuți din 
închisorile mexicane.

*
MONTEVIDEO. — O comunicare 

trimisă luni de către organizația ile-

clandestine uruguayene 
viață
gală care i-a răpit pe consilierul a- 
merican Claude Fly și consulul bra
zilian Dias Gomide menționează că 
cei doi „sînt sănătoși" și că „sentin
țele nu au fost încă executate". în 
ciuda eforturilor depuse de poliție și 
forțele armate uruguayene, pînă în 
prezent nu a fost făcut nici un pro
gres în ce privește descoperirea lo
cului în care Fly și Dias Gomide 
sînt sechestrați de către răpitori. 
Aproximativ 15 000 de polițiști și 
militari desfășoară ample acțiuni de 
cercetare la Montevideo și în alte 
părți ale țării. •

geneva Deschiderea
sesiunii Consiliului UNCTAD

GENEVA 26 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-a des
chis miercuri cea de-a zecea sesiune 
a Consiliului UNCTAD. Pe ordinea 
de zi a lucrărilor sesiunii, care vor 
dura pină la 18 septembrie, se află 
înscrise o serie de probleme privi
toare la evoluția comerțului interna
țional, a finanțării țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și alte chestiuni 
de interes economic internațional.

în prima sa ședință, Consiliul a a- 
les pe noul președinte în persoana 
lui Pierre Forthhomme (Belgia), 
care îl va înlocui pe ambasadorul 
K.B. Asante (Ghana), precum și pe 
cei zece vicepreședinți.

Analiza activității comisiilor Con
ferinței O.N.U. Dentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD) va permite 
reluarea dezbaterii asupra problemei 
preferințelor generale pe care ar tre
bui să le acorde țările dezvoltate 
produselor manufacturate provenite 
din țările „lumii a treia". Aplicarea 
sistemului preferințelor continuă să 
întîmpine mari dificultăți. Anul a- 
cesta a avut loc și o sesiune a Comi
tetului special pentru preferințe al 
Consiliului UNCTAD. Participanții 
au căzut de acord ca sistemul de pre
ferințe să fie temporar, dar să func

ționeze o perioadă suficient de lungă 
pentru a contribui în mod efectiv la 
progresul economic al țărilor în curs 
de dezvoltare. Nu a fost însă con
venită durata sistemului. Delegația 
română a subliniat cu acel prilej ne
cesitatea ca sistemul general de pre
ferințe să nu fie reciproc (în sensul 
că țările care beneficiază de prefe
rințe să nu fie obligate să acorde în 
schimb alte preferințe), să se aplice 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
indiferent de sistemul lor social-eco
nomic, să se bazeze pe principiile in
dependenței și egalității între state 
și să evite subordonarea unora din
tre ele.

Referindu-se la problemele pe care 
le pune țărilor în curs de dezvol
tare dezvoltarea comerțului inter
național, un raport al UNCTAD dat 
publicității la Geneva relevă că șapte 
țări în curs de dezvoltare depind, 
în ce privește producția de export, 
în proporție de 90 la sută, de un sin
gur produs. Acestea sînt Mauritania, 
Zambia, Mauritius. Antilele olan
deze, Irak, Kuweit și Libia. Alte 
state în curs de dezvoltare — între 
care Bolivia, Columbia, Niger, Cev- 
lon și Ciad — își bazează relațiile 
comerciale într-o proporție de 52—85 
la sută pe un singur produs.

SUDAN

Naționalizarea publicațiilor 
și agențiilor de presă

• DESCOPERIREA UNUI COMPLOT 
ANTIGUVERNAMENTAL

KHARTUM 26 (Agerpres). — în 
baza unui decret prezidențial difuzat 
miercuri de postul de radio Omdur- 
man, publicațiile ce apar în Sudan, 
precum și agențiile de presă au fost 
naționalizate. într-o declarație radio
difuzată, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției Sudaneze, 
Gaafar El Numeiry, a precizat că în- 
cepind de joi seara vor fi suspen
date toate ziarele locale, cu excepția 
acelora care se aflau sub controlul 
statului înainte de apariția decretului 
amintit. El a menționat că va fi con
stituit un comitet special, sub con
ducerea lui Mohamed Saleh, redac- 
torul-șef al ziarului „Al Ayam". în 
vederea înființării unei organizații 
naționale de presă.

★
După cum anunță agenția M.E.N., 

săptămîna trecută a foșt descoperit 
în Sudan un complot care urmărea 
răsturnarea regimului. Agenția pre
cizează că un grup de militari au fost 
arestați.
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R. D. GERMANĂ 
A CERUT OFICIAL 
SĂ FIE PRIMITĂ 

IN UNESCO
BERLIN 26 (Agerpres). — Repu

blica Democrată Germană a cerut 
oficial primirea sa în Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO). în 
cererea adresată de ministrul afaceri
lor externe, Otto Winzer, se arată că 
această organizație își poate atinge 
cel mai bine obiectivul său de a sti
mula colaborarea internațională în 
domeniile educației, culturii și știin
ței, asigurând tuturor statelor partici
parea pe baza egalității în drepturi. 
Republica Democrată Germană, se 
arată în document, dorește să aducă 
o contribuție utilă la înfăptuirea sar
cinilor organizației.

agențiile de presa transmit:
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Pionul de colaborare culturală și științifică pe anii 
1970-1971 între Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă, 3 fost somnat la Ulan-Bator. Din partea 
română planul a fost semnat de Sandu loan, ambasadorul țării noastre în 
R. P. Mongolă, iar din partea mongolă de Darmîn Iondon, adjunct al minis
trului afacerilor externe. La ceremonia semnării au luat parte Jupbain Ah
med, adjunct al ministrului culturii, funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Mongole, și membri ai ambasadei române la 
Ulan-Bator.

Un puternic cutremur de
pămînt s-a înre8istrat în Bosnia-
Herțegovina (R.S.F. Iugoslavia). Cu
tremurul ’a provocat pagube mate
riale în mai multe localități. Nu s-au 
înregistrat victime pi rîndul popu
lației.

Cu prilejul 
aniversării eliberării 

României
HELSINKI. — Primăria ora

șului Lahti și Asociația de prie
tenie Finlanda-România au or
ganizat la 25 august in clădirea 
muzeului de artă al orașului ex
poziția de fotografii „România 
ieri și astăzi". La deschidere au 
rostit cuvîntări Teuvo Hiltunen, 
primarul orașului Lahti, și dr. 
Mircea Bălănescu, ambasadorul 
României in Finlanda, care au 
evocat semnificația actului de 
la 23 august 1944 și relațiile prie
tenești dintre popoarele român 
și finlandez.

VARȘOVIA. — La clubul căr
ții și presei internaționale din 
Poznan a fost deschisă o expo
ziție de grafică contemporană 
românească.

Președintele Iosip Broz
Tito a primit la Brioni pe noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Chineze în R. S. F. Iugo-

0 reuniune extraordina
ră a Consiliului General al 
T.U.C. (Congresul Sindicatelor 
Britanice), în cursul căreia a fost a- 
doptat un document ce exprim'ă ne
mulțumirea față de intenția guvernu
lui britanic d^a bloca majorarea sa
lariilor, a avut loc miercuri la Lon
dra. Pe de altă parte, s-a hotărît 
convocarea unei reuniuni speciale a 
reprezentanților lucrătorilor din in
dustriile naționalizate și ai funcțio
narilor din sectorul public.

Starea de urgență a fost 
instituită la Bombay (India), 
ca urm’are a unor grave incidente în
registrate în cursul unei procesiuni 
organizate de populația hindusă. Po
liția a trebuit să deschidă focul pen
tru a împrăștia pe demonstranți. Trei 
persoane au fost rănite.

Uniunea Sovietică și Peru 
au încheiat un acord In baza 
căruia firme peruviene de stat și par
ticulare vor importa mașini și utilaje 
sovietice în valoare de 30 milioane 
ruble. Relațiile comerciale dintre cele 
două țări sînt reglementate prin acor
dul interguvemamental care a intrat 
în vigoare în septembrie 1969.

La Bagdad a fost înființată 
Academia kurdă de științe. 
Principalele obiective ale acestei 
instituții sint de a apăra limba 
kurdă și de a valorifica patri
moniul kurd în domeniul arte
lor, literelor și științelor. Ea se 
va consacra în măsură egală stu
diilor asupra istoriei și civiliza
ției irakiene și kurde.

Peste 20 000 de munci
tori din industria de auto
mobile a Marii Britanii au 
declarat marți grevă. Această 
mișcare socială se adaugă celei pe 
care o desfășoară cei 5 000 de sala- 
riați de la Uzina de accesorii pentru 
automobile „G.K.N. Sankey" din Wel
lington, care revendică o serie de 
măsuri cu caracter social. Greve si
milare, cu întreruperea temporară a 
lucrului, au fost semnalate în ulti
mele zile și la uzinele „Duinlop", 
„Vauxhall", „Chrysler", „Massey", 
„Ergusson* și „British Leyland".

OLANDA.— în cursul unor noi ciocniri care s-au produs marți la Amster
dam, între grupuri de hippies și poliție, au fost rănite 60 de persoane, iar 
numeroase magazine au fost devastate. Pagubele sînt evaluate la 500 000 

de guldeni (140 000 de dolari). Au fost efectuate arestări.
Telefoto : A.P. — Agerpres

LA MENTON, 
SIMA 

„PANAIT ISIRAII“ 
ln orașul de la frontiera su

dică a Franței cu Italia, Menton, 
in extremitatea estică a Coastei 
de Azur, a avut loc, la 25 au
gust, ceremonia atribuirii nume
lui lui Panait Istrati unei străzi 
situată in apropierea locului 
unde, intre 1930—1935, a locuit 
și a creat marele scriitor român. 
Acest act, încărcat de profunde 
semnificații, atestă stima de 
care se bucură cultura româ
nească în conștiința Franței și, 
totodată, locul de frunte cuce
rit de opera scriitorului Panait 
Istrati în literatura franceză. Cel 
ce era numit de Romain Rol
land „un Gorki al Balcanilor" 
și-a legat ultimii ani ai vieții 
de Menton, ai cărui locuitori îi 
cinstesc acum, in acest fel, nu
mele. Nu mai puțin semnifica
tiv pentru locul ocupat de roma
nele lui Panait Istrati în conști
ința iubitorilor de literatură din 
Franța este faptul că opera 
completă a acestui mare scrii
tor, care n-a încetat nici o clipă 
să rămînă român, editată de 
Gallimard cu trei ani în urmă, 
a fost curind epuizată, „Chira 
Chiralina" reinscriindu-se prin
tre marile succese de librărie. • C

La festivitatea de la Menton, 
în fața unui numeros public si 
a unui important grup de scrii
tori și critici francezi, primarul 
orașului, dl. Francis Palmero, a 
adus un călduros omagiu memo
riei creatorului lui Codin. în 
mijlocul asistentei se afla soția 
scriitorului, venită din România 
cu acest prilej, și criticul A- 
lexandru Oprea. în aceeași zi. la 
Menton, s-a inaugurat o expo
ziție de documente despre viața 
și opera lui Panait Istrati, pusă 
la dispoziția municipalității 
mentoneze de către Muzeul li
teraturii române de la Bucu
rești.

slavia, Tseng Tao, care i-a prezentat 
scrisorile de acreditare — anunță 
agenția Taniug. De asemenea, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Chineze în R. P. Un
gară, Lu Chih-hsien a prezentat vice
președintelui Consiliului Prezidențial, 
Kishazi Odon, scrisorile de acreditare 
— anunță agenția M.T.I.

A 17-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Damasc 
a fost inaugurată marți după-amiază 
de ministrul sirian al economiei și 
comerțului exterior, Abdel Halim 
Khaddam. Printre cele 26 de țări 
participante la actuala ediție a tîr
gului se numără și Republica Socia
listă România.

Președintele Consiliului
de Stat al Republicii Popu
lare Congo, Marien N'Gou- 
abi, a primit pe Vladimir
POpOVÎCi, trimisul special al pre
ședintelui Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, 
care se află într-o vizită la Brazza
ville. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească, anunță agen
ția Taniug.

ADDIS ABEBA

Lucrările Consiliului 
ministerial al O.U.A.

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Organizației 
Unității Africane, ale cărui lucrări se 
desfășoară în capitala Etiopiei, a luat 
în discuție problema evoluției reluă
rii livrărilor britanice de arme către 
Republica Sud-Africană. Reprezen
tantul Kenyei, care a prezentat un 
memorandum secret, adresat secreta
riatului O.U.A., a declarat că această 
problemă constituie „una dintre cele 
mai grave amenințări la adresa con
tinentului african".

Potrivit agenției France Presse, 
memorandumul guvernului Kenyei 
apreciază că „situația în R.S.A. ame
nință să se transforme intr-un război 
rasial și că armele vindute guvernu
lui sud-african consolidează superio
ritatea minorității aflate la putere 
față de populația africană dezar
mată".

loan GRIGORESCU 
Paris, 26

Colaborarea dintre statele europene —

bază pentru edificarea securității pe continent
La invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, 

recent s-a aflat in țara noastră președintele Uniunii Democra
te a Poporului Finlandez (S.K.D.L.). Folosind acest prilej, am soli
citat distinsului oaspete finlandez, in numele ziarului „Scinteia", un 
interviu.

— Pentru început, am dori să 
ne vorbiți despre organismul 
politic pe care îl conduceți și 
despre activitatea sa.

— Uniunea Democrată a Poporului 
Finlandez a fost creată, după cel 
de-al doilea război mondial, cu scopul 
de a stabili o colaborare directă și 
strânsă între socialiști și comuniști, 
în prezent, așa cum se poate con
stata și din statutul nostru, obiectivul 
numărul unu al Uniunii îl reprezintă 
unirea tuturor forțelor de stînga pe 
baza principiilor democratice, orga
nizarea colaborării și activității aces
tor forțe în vederea îmbunătățirii 
nivelului de trai al poporului, extin
derii libertăților politice și dezvol
tării vieții spirituale. în afara Parti
dului Comunist și a socialiștilor, în 
componența S.K.D.L. mai intră un 
șir de organizații, printre care men
ționez : Organizația tineretului de
mocrat, Organizația democratică a 
femeilor, Organizația studenților so
cialiști. Din cele aproximativ 200 de 
mandate ale parlamentului, Uniunea 
noastră deține 36 ; deputății noștri, 
indiferent dacă sînt comuniști sau 
socialiști, își desfășoară activitatea 
în numele întregii Uniuni.

O latură aparte a activității 
S.K.D.L. o reprezintă relațiile exter
ne, legăturile pe cate le întreținem 
cu organizații similare din alte țări, 
cu scopul de a extinde colaborarea 
forțelor democratice finlandeze cu 
forțele democratice internaționale, 
pentru promovarea ideilor democra
ției și întărirea păcii. Ne bucurăm 
toarte mult că avem contacte perma
nente cu prietenii noștri români din 
Frontul Unității Socialiste.

— Este un consens unanim în 
a se aprecia că în Europa se

dezvoltă condițiile pentru pro
movarea țelurilor păcii și secu
rității. Vă rugăm să ne spuneți 
cum apreciați intensificarea con
tactelor dintre statele europe
ne ? Care este, după părerea dv.,

cest punct, pe ce planuri credeți 
că se poate dezvolta mai bine 
colaborarea dintre statele euro
pene ?

— Pentru crearea acelui climat de 
încredere și securitate de care cu 
toții avem atîta nevoie, unul din fac
torii cei mai importanți este, cred, 
colaborarea economică. De aceea, ar 
fi de dorit ca în Europa să nu existe 
și să nu se formeze grupări econo-

nifestat față de problema securității 
europene, ca și de la faptul că noi în
treținem relații bune cu toate sta
tele, indiferent de regimul lor politic, 
guvernul finlandez a transmis, după 
cum se știe, tuturor statelor conti
nentului nostru un memoran-

oferit să 
conferința

Interviu cu Ele ALENIUS
președintele Uniunii Democrate a Poporului Finlandez

contribuția pe care dialogul și 
colaborarea intereuropeană o 
pot aduce la eforturile îndrep
tate spre edificarea securității 
pe continent ?

— Mi se pare foarte important de 
relevat, chiar de la început, faptul 
că, după 25 de ani de la încheierea 
războiului, atmosfera din Europa este 
atit de favorabilă extinderii coexis
tenței pașnice între diferitele țări. 
După părerea mea, trebuie profitat 
de aoeastă atmosferă pentru a dis
cuta toate problemele nerezolvate. 
Este timpul propice pentru aseme
nea discuții, pentru un dialog intens 
Intre toate țările. Rezultatul cu care 
s-au încheiat convorbirile sovieto— 
vest-germane, semnarea tratatului 
dintre cele două țări, reprezintă un 
pas important pentru pacea Europei, 
încheierea și semnarea tratatu
lui denotă că există o dorință 
și o voință de a se recunoaș
te realitățile postbelice și, pornindu-se 
de la aceste realități, se poate con
strui, sînt convins, o bază pentru 
viitoarea colaborare. Colaborarea în
tre state este, pînă la urmă, chezășia 
securității Europei.

— Pentru că am ajuns în a-

mice închise, ci, dimpotrivă, să se 
dezvolte o colaborare multilaterală, 
liberă, între toate țările, fără bariere 
și discriminări. Cel mai important 
este, după părerea mea, ca această 
colaborare economică să servească 
intereselor oamenilor și nu interese
lor marilor monopoluri. Colaborarea 
economică poate deveni un factor de 
securitate în Europa numai atunci 
cînd este înfăptuită în spiritul Car
tei O.N.U.

— Vă este cunoscut, desigur, 
că pe continentul nostru se des
fășoară în prezent o vie activi
tate în jurul propunerii țărilor 
socialiste de convocare a unei 
conferințe general-europene, 
menită să dezbată problemele 
securității. Am dori să ne vor
biți despre poziția guvernului 
finlandez in această problemă.

— Nu oonstituie pentru nimeni un 
secret faptul că discuțiile pentru 
convocarea conferinței europene au 
intrat pe un făgaș nou în urma Ape
lului de la Budapesta al țărilor socia
liste. Ca și alte țări, Finlanda a 
apreciat inițiativa de convocare a 
conferinței ca foarte importantă. 
Pornind de la Interesul deosebit ma

dum prin care s-a 
găzduiască la Helsinki 
general-europeană oonsacrată securi
tății. în acest sens, noi am purtat în 
ultimul timp numeroase discuții ;:u 
reprezentanți ai diferitelor țări din 
Europa și America. Dar lucrurile nu 
se opresc aici. După cum știți, în 
Finlanda a fost creat un Comitet de 
sprijinire a securității europene, din 
care fac parte reprezentanți ai dife
ritelor partide finlandeze. Interesantă 
mi se pare, în aceeași ordine de idei, 
și inițiativa organizațiilor de tineret 
de la noi de a convoca la Helsinki, 
o conferință a tineretului din Europa, 
care să dezbată aceste probleme.

— Vă aflați pentru a doua 
oară în România. Am dori să 
cunoaștem ce impresii noi ați 
acumulat despre țara și po
porul nostru.

— Discuțiile pe care le-am purtat 
în timpul actualei vizite au fost 
pentru mine un prilej de a-mi reafir
ma admirația pe care Uniunea noas
tră o manifestă pentru România, 
pentru politica sa externă, pentru 
principiile care călăuzesc această po
litică. Am constatat și constatăm cu 
satisfacție că între proclamarea aces
tor principii de către statul dv. și 
traducerea lor în fapt nu există nici 
o neconoordanță, că aceste principii 
se concretizează în toate acțiunile de 
politică externă ale țării dv. Cit des
pre impresii, pot să vă spun că ele 
s-au înmulțit. Trăiesc cu sentimentul 
că am văzut multe noutăți chiar și 
ln locurile unde am poposit anul tre
cut. Părăsesc țara dv. înrintat de 
frumoasele ei meleaguri, de minu
nății oameni pe care i-am cunoscut.

Radu BOGDAN
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