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EXIGENȚA, RESPONSABILITATEA, 

CONTROLUL-
ds aa a a A Ha 8 tsa apilonii calității înalte a producției

în actuala etapă de dezvoltare a 
țării noastre, ridicarea continuă a ca
lității produselor se impune hotăritor 
ca o condiție a progresului întregii 
economii, ca o sarcină de prim ordin, 
ca o cauză generală a oamenilor 
muncii. Și în mod firesc, pentru că 
de îmbunătățirea calității producției 
depind atît valorificarea superioară 
a resurselor materiale și umane ale 
țării, creșterea acumulărilor bănești, 
satisfacerea nevoilor tot mai com
plexe și variate ale consumului pro- 
otactiv și individual, cit și participa
rea crescîndă și avantajoasă a țării 
noastre la schimbul de valori mate
riale pe plan mondial.

O dovadă elocventă a importanței 
pe care partidul și statul nostru au 
acordat-o și o acordă în mod con
stant problemei îmbunătățirii calită
ții producției este și aceea că, de 
curînd, aceasta a căpătat o regle
mentare juridică precisă. Legea pri
vind asigurarea și controlul calității 
produselor, intrată în vigoare cu mai 
bine de două luni în urmă, se înca
drează organic în ansamblul de mă
suri stabilite de Conferința Naționa
lă și Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru 
perfecționarea organizării și con
ducerii întregii vieți economice 
și sociale, pentru creșterea efi
cienței în toate ramurile și uni
tățile economiei naționale. Caracte
ristica distinctivă a prevederilor noii

Prof. dr. ing. Nicolae GHEORGHIU,
inspector general de stat adjunct în Inspectoratul general de stat 

pentru controlul calitdjii produselor

legi este că aceasta îmbină armonios 
elementele de stimulare morală și 
materială pentru rezultate remarca
bile în ridicarea calității produselor, 
cu cele de răspundere materială pen
tru pagubele aduse economiei națio

combinate industriale s-au Inițiat 
acțiuni concrete pentru asigurarea 
unor condiții optime, pe tot fluxul 
fabricației, pentru realizarea unor 
produse avînd însușiri calitative su
perioare. Efectele acestor. preocupări

CUM iși GĂSEȘTE APLICAREA LEGEA 
PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR?

nale ca urmare a nerespectării obli
gațiilor contractuale cu privire la ca
litate, ca și pentru neluarea măsuri
lor ce se impuneau în acest domeniu, 

înțelegindu-se pe deplin însemnă
tatea ce trebuie acordată zi de zi 
îmbunătățirii calității producției, în 
numeroase întreprinderi, centrale și

sînt vizibile într-o serie de ramuri și 
întreprinderi. Bunăoară, numărul re
fuzurilor și reclamațiilor determinate 
de defecțiunile de calitate la produse
le livrate beneficiarilor interni, în 
cele opt luni ale acestui an. de către 
uzinele constructoare de mașini a 
scăzut cu peste 30 la sută față de

perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Cu peste 15 la sută față de 
anul trecut a crescut în acest an 
valoarea produselor industriei ușoare 
obținute dintr-o tonă de bumbac, 
proces pozitiv generat în mare mă
sură de îmbunătățirea calității fire
lor, a țesăturilor.

Datorită calității lor superioare, 
produsele românești au fost și sînt 
din ce în ce mai mult căutate la ex
port. Atît în industria constructoare 
de mașini, cit și în industria ușogră, 
volumul exportului a crescut în acest 
an cu peste 15 la sută, respectiv, 20 
la sută, iar roclamațiile din partea 
beneficiarilor externi au devenit o 
raritate. Datorită ridicării calității 
producției, întreprinderile industriale 
din cele două ramuri amintite — ur- 
mind ca și în continuare să-mi 
limitez sfera investigațiilor la a- 
ceste două domenii — au obținut 
beneficii suplimentare de sute de mi
lioane lei.

Trebuie, însă, să arăt că alături 
de asemenea realizări incontestabile, 
in unele Întreprinderi industriale 
se fabrică incă produse, destinate 
mai aies pieței interne, care nu co
respund intru totul haremurilor calita
tive. Care sint cauzele acestei situa
ții, în ce constau soluțiile înlăturării 
ei ? Un număr mare de defecte calita
tive este generat de faptul Că con-

(Continuare în pag. a III-a)

Miercuri, 2 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a • 
avut o întîlnire cu tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, 
care se găsește, împreună cu fa
milia, la odihnă în țara noastră.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, s-au făcut 
schimburi de păreri și informații 
privind activitatea celor două 
partide, colaborarea dintre ele, 
precum și în legătură cu probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, ale situației internaționale.

S-a reafirmat cu acest prilej ho- 
tărîrea comună de a se dezvolta 
în continuare relațiile de colabo
rare, prietenie frățească și solida
ritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania, în interesul celor două

partide, al cauzei întăririi unității 
și forței mișcării comuniste in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
soția sa, Elena Ceaușescu, au ofe
rit un dejun tovarășului Santiago 
Carrillo și soției sale.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, l-a primit

Orșova, azi Foto : Gh. Vințilă
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pe directorul general al A.I.E.A., 
dr. Sigvard Eklund

De-a jucaria
Există domenii ale muncii pentru care conștiinciozi

tatea, răspunderea, apar in mod evident, prin forța 
împrejurărilor, ca absolut obligatorii. Nimănui nu i-ar 
trece prin minte că s-ar putea munci altfel decit cu 
maximă răspundere la construcția unui pod sau a unui 
tunel, a unui baraj. La fel, e ușor de înțeles cu 
ce pagube materiale se poate solda orice neglijentă sau 
superficialitate in construirea unei mașini, a unui agre
gat. Seriozitatea, conștiinciozitatea in muncă sint înțe
lese ca făcind parte din firda lucrurilor.

Dar nu toți construim mari poduri, tunele, hidrocen
trale, agregate...

Înseamnă asta oare că există domenii ale muncii 
unde seriozitatea e mai puțin necesară ?

Să ne oprim, de exemplu, la domeniul producției de 
jucării...

Cunosc mulți bărbați gravi, apretați în sobra lor im
portanți, care, tocmai din pricina excesului de matu
ritate, ar socoti că sint supuși unei minimalizări dacă

PICĂTURA DE CERNEALĂ

fi siliți să se ocupe de „minora" problemă a jucă-ar _
viilor. Și, iată, — ingrată soartă ! — se mai intimplă ca 
astfel de oameni să se găsească chiar printre cei ce 
produc jucării. Și atunci...

Am cumpărat pentru fiul meu un joc de construcții 
radiofonice. Cu încredere și entuziasm puștiul s-a adin- 
cit în operația fascinantă de a înjgheba, cu miinile și 
cu judecata lui, un aparat de radio. Și cind, după o 
muncă, pentru el epuizantă, totul a fost gata, aparatul 
a refuzat să funcționeze. A fost consultat un specia
list, care, după o cercetare atentă, a constatat că po- 
tențiometrul era întrerupt, un tranzistor scurtcircuitat, 
condensatorul variabil — defect, valorile rezistențelor 
și condensatorilor nu erau cele indicate în schemă, 
difuzorul avea membrana plesnită...

Am văzut atunci chipul perplex al băiatului meu și 
am înțeles dezastrul produs in mintea lui, cind m-a 
întrebat :

— Tăticule, ne-au păcălit ? De ce ?
Cum puteam să-l îndepărtez de la această concluzie 

decit tot printr-o păcăleală pe care, mai devreme sau 
mai tirziu, ar fi descoperit-o ? între timp, alți prieteni, 
părinți și ei, mi-au relatat intimplări similare.

Tovarăși producători de jucării, gindiți-vă că, înainte 
de orice, misiunea dv. este o misiune educativă, de 
mare răspundere și că orice act neloial, in raporturile 
dumneavoastră cu micii beneficiari, poate produce o 
fisură in edificiul educativ pe care atîția alții se stră
duiesc să-l clădească. în relația dintre dumneavoastră 
și copii — relație de ordin strict moral — nu pot exista 
litigii administrative. Copiii nu se duc la arbitraj. Ei 
ne sancționează luindu-ne în serios, imitindu-ne.

In altă ordine de idei, ce reprezintă o jucărie ? Un 
prim contact al copilului cu o posibilă viitoare specia
lizare. Jucăria — care nu întimplător se numește : „Mi
cul constructor", „Micul radiofonist" etc. — ii oferă 
prima imagine despre munca lui de miine, îi transmite 
primul impuls profesional. Nu. cred că nu e nici o exa
gerare dacă afirmăm că de calitatea jucăriilor de astăzi 
pot depinde, intr-o anumită măsură, trăsături care să 
influențeze calitatea utilajelor, a producției, a muncii 
de miine.

...Și — de ce nu ? — poate chiar calitatea viitoarelor 
poduri, tunele, baraje...
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© Dialog cetățenesc
© Vor fi în funcțiune 
la termen noile ca-
pacităii productive? 
® O deviză îndepli
nită : Mai mult, mai 
bun, mai ieftin ® Re
pertoriul în pragul 
noii stagiuni: Un 
teatru al nostru, cu 
piese despre noi I

I

Mihai CARANFIL

Tîrgoviștea de miine

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, l-a 
primit ia 2 septembrie pe dr. Sig
vard Eklund, directorul general al 
Agenției internaționale pentru 
energia atomică, A.I.E.A., care face 
o vizită în țara noastră.

La primire a fost de față prof, 
dr. docent Ioan Ursu, președintele

Comitetului de stat pentru energia 
nucleară.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu oaspetele 
asupra unor probleme referitoare 
la activitatea Agenției internațio
nale pentru energia atomică și co
laborarea țării noastre în cadrul a- 
cestui organism.

/

0 nouă cetate industrială
modernă pe harta țării

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM

Recepție la Ambasada
R. D. Vietnam

De cîtva timp, serile de 
vară ale Tîrgoviștei încep 
după un ritual aparte. In 
inima orașului, trîmbițași 
nevăzuți cheamă veacurile 
la apel. Tobele bubuie a- 
dinc. Vin pentru o clipă și 
se pierd in noaptea istoriei 
oștile de strajă ale țării. 
Răsună peste ecourile „rui- 
nurilor" de la Curtea Dom
nească poruncile lui Mircea, 
lui Vlad, lui Brîncoveanu, 
lui Mihai Vodă Viteazul... 
Jeturi puternice de lumină 
izbucnesc succesiv. Reflec
toarele învăpăiază zidurile 
Bisericii Domnești ridicate 
de meșterii lui Petru Cercel,

Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

X
Președintele Republicii Finlanda

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, 
primiți, vă rog, domnule președinte, călduroase felicitări, urări de sănă
tate și fericire.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a-mi exprima, încă o dată, con
vingerea că bunele relații existente între România și Finlanda se vor 
dezvolta și în viitor, în folosul reciproc al popoarelor noastre, al păcii și 
securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelențelor lor
FRANCESCO VALLI si EUSEBIO REFFI

Căpitani Regenți ai Republicii San Marino
Cu ocazia zilei naționale a țării Dumneavoastră, în numele poporului 

român și al meu personal, adresez Excelențelor Voastre felicitări cordiale, 
iar poporului prieten al Republicii San Marino cele mai bune urări de 
prosperitate, fericire și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

zidurile Curții în care s-au 
tipărit glasurile Basarabi- 
lor, Turnul Chindiei, maies
tuos și demn. Originalul 
spectacol de sunet și lumină
— autentic act de cultură cu 
mare valoare educativă — 
rememorează momente e- 
sențiale din istoria așezării 
și a țării.

Apoi, Curtea este lăsată 
să-și continue somnul bine
meritat după atîtea secole 
de zbucium. Doarme în li
niște, scăldată în baia de 
lumină a orașului ce-și des
fășoară nestingherit ritmu
rile lui. sub vuietul neîntre
rupt al buldozerelor, exca
vatoarelor, al basculantelor 
care pleacă și vit)/— cara
vane fantastice în noapte — 
pe noul șantier al viitoarei 
platforme industriale. Un 
arc voltaic cu străfulgerări 
ample leagă cele două 
puncte geografice esențiale 
ale orașului, legînd de fapt, 
într-o continuitate firească 
de civilizație, trecutul de 
prezent. Pătrundem în cea 
de a doua lume — a pre
zentului și viitorului. Ce 
cuprinde planșeta industria
lă în devenire a .Tîrgoviș- 
tei ? Reținem datele ei e- 
sentiale :

Mai întît, Fabrica de 
strunguri. Un prim element 
de comparație : va fi mai 
mare decît cea de la Arad. 
Producția finală — 9 500
strunguri convenționale și 
5 700 tone piese forjate pe 
an. 80 la sută din utilaje
— strunguri, raboteze. freze 
automate, cu comandă pro
gram — vor purta 
industriei românești 
structoare de mașini,
menul de punere în funcți
une ? Trimestrul II 1972 
pînă în 1974. „Intrare eșa
lonată în funcțiune, așa cum 
recomanda secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cind 
a Vizitat Tîrgoviște, ne 
spune directorul grupului 
de șantiere. Străduința 
noastră țintește devansarea

marca 
con- 
Ter-

ladatei de debut industrial 
strunguri ctf aproximativ 6 
luni de zile". Al doilea o- 
biectiv al șantierului 
zina 
înalt 
trice 
tone, 
la Reșița, 
doara, Cîmpia 
vor produce în final, aici, 
600 000 tone de oțel aliat și 
25 000 tone de oțel înalt a- 
liat pe an. Tîrgoviște va 
deveni cea de-a patra va
tră siderurgică a țării, ală- 
turîndu-și șuvoiul incandes
cent, de calitate, la fluviile 
de tărie ale actualului tri
unghi siderurgic. Noua u- 
zină se înscrie drept un o- 
biectiv de o deosebită în
semnătate pe linia îndepli
nirii sarcinilor Congresului 
al X-lea al partidului pri
vitoare la creșterea produc
ției de oteluri de calitate, a- 
liat •» și de înaltă rezistență 
— condiție esențială a mo
dernizării construcțiilor de 
mașini și folosirii raționale 
a metalului în economie.

Intre acești doi poli in
dustriali ai Tîrgoviștei cin
cinalului următor — „Rom- 
Iux“, fabrică ce va spori 
văpaia de lumină a țării. 
4,5 milioane lămpi fluores
cente tubulare, 1,2 milioane 
lămpi cu vapori de înaltă 
presiune, 95 milioane lămpi 
cu incandescentă normală, 
lată parametrii productivi 
anuali ai''.,Romlux“-ului, u- 
nitate programată să intre 
în funcțiune, eșalonat, între 
1972—1973 și să producă a- 
proximativ 5 lămpi de ilu
minat pe cap de locuitor.

Lăsăm cifrele și planurile 
incorporate în hirtja de 
calc. Străbatem teritoriul 
viitorului cincinal, spațiile 
de cîmpie dreaptă de la 
marginea străvechii cetăți 
de scaun a Tării Românești.

U- 
de oțeluri aliate și 
aliate. Cuptoare elec- 
de cîte 50 și 100 de 
cu oțelari specializați 

Galați, Hune- 
Turzii etc.

Hie TANASACHE

(Continuare în pag. aV-a)

Cu prilejul celei de-a '25-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam — Ziua na
țională a acestei țări, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București, 
Nguyen Dang Hanh, a oferit 
miercuri seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Manea Mănescu, Ion Pățan, 
Vasule Vlad, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., miniștrii 
Corneliu Mănescu, Mircea Malița,

Mihai Suder și Teodor Vasiliu, Icm 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate, șeful Mare
lui Stat Major, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
și membri ai ccirpului diplomatic.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

In numele poporului din Cuba, al Partidului Comunist și al Guver
nului Revoluționar, vă exprimăm dumneavoastră și prin intermediul 
dumneavoastră poporului, partidului și guvernului Republicii Socialiste 
România mulțumirile noastre pentru cordialul mesaj trimis cu prilejul 
celei de-a XVII-a aniversări a zilei de 26 iulie.

La rîndul nostru, ne este plăcut să vă reînnoim cele mai bune urări 
pentru fericirea și progresul poporului, partidului și guvernului român.

Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune.

Comandant
FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba 
Prim-ministru

al Guvernului Revoluționar

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba
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AM PRIMIT SCRISOAREA DV!

O recentă ședință de colegiu a Mi
nisterului Industriei Ușoare a fost 
consacrată modului în care sînt re
zolvate scrisorile oamenilor muncii, 
atit de către serviciile ministerului, 
cit și de unitățile din subordine. 
După cum sîntem informați, discu
țiile au fost dominate de ideea că 
scrisorile prin care cetățenii se a- 
dresează fabricilor trebuie privite 
cu toată atenția, ca o modalitate de 
legătură directă cu publicul, ca un 
prețios mijloc de cunoaștere a gus
turilor și preferințelor acestuia, în 
vederea unei mai bune fundamen
tări a producției viitoare. Tema 
acestei discuții ne-a părut cu atît 
mai bine aleasă, mai inspirată, cu 
cit întreprinderile producătoare de 
bunuri nu-și pot îngădui — fără 
a fi păgubite — să ignore părerile 
cumpărătorilor, succesul sau insuc
cesul produselor lansate pe piață.

în principiu, lucrurile stau bine : 
dreptul cumpărătorului de a-și spu
ne părerea cu privire la mărfurile 
pe care le plătește este asigurat, 
este cunoscută obligația producăto
rilor de a acorda toată atenția unor 
asemenea păreri. Ce se întîmplâ 
insă atunci cînd opinia cetățeanu
lui încetează de a mai fi o noțiune 
abstractă, cuprinsă intr-un referat ? 
Un test întreprins de redacția zia
rului nostru a scos la iveală dife
rența dintre teorie și practică, din
tre respectul datorat în principiu 
cetățeanului și atitudinea manifes
tată față de el în mod concret. Am 
pus la încercare receptivitatea pro
ducătorilor și respectul lor față de 
cumpărători, expediind, la 8 iulie, 
în numele unor cetățeni, pe adresa 
a 20 de fabrici de confecții, trico
taje și încălțăminte, tot atîtea scri
sori conținind observații și sugestii 
privind calitatea execuției unor 
produse, a materialelor folosite, co
loritul și varietatea de modele 
etc. Reacțiile stîrnite demonstrea
ză cu prisosință că cercetarea 
atentă a opiniei cumpărătorilor 
este lăsată, adesea, la voia în- 
timplării, în ciuda importanței 
sale declarate. Iată, exprimată 
în cifre, receptivitatea adresanților: 
din cele 20 de scrisori, doar 5 au 
primit răspuns în termenul legal. 
Celelalte 15 întreprinderi nu au 
găsit cu cale să răspundă ; din in
vestigațiile făcute de noi, după ex
pirarea termenului legal, am con
statat că scrisorile respective fu
seseră fie uitate prin diferite dosa
re, fie rătăcite și pierdute din ne
glijența unor salariați cu funcții 
de răspundere în unitățile respec
tive.

Cum se explică această contra
dicție dintre vorbă și faptă ? Mer- 
gînd pe firul cîtorva dintre cele 15 
scrisori am constatat unele carac
teristici comune : 1. prima lectură, 
ce-i drept, este rezervată directorilor 
de fabrici sau de combinate ; la 
acest nivel ele au fost citite cu a- 
tenția cuvenită și judicios reparti
zate șefilor serviciilor cărora li se 
adresau prin conținut ; 2. acești șefi, 
fără excepție, au luat cunoștință 
de indicațiile conducerii, dar le-au 
uitat numaidecit, dimpreună cu scri
sorile pe care le-au îngropat în do
sare sau pur și simplu le-au pier
dut ; 3. nici unul dintre directori nu 
a întreprins nici cea mai neînsem
nată acțiune de control asupra în
deplinirii propriilor indicații (ceea 
ce explică ușurința cu care aseme
nea indicații sînt nesocotite de că
tre subalterni), astfel încît culpa 
de a ignora o obligație de serviciu 
a rămas, in toate cazurile, fără ur
mări.

Sintetic, acesta este rezultatul 
sondajului. Ce cauze stau îndără
tul faptului că trei pătrimi din în
treprinderile supuse testului nici 
măcar nu au răspuns scrisorilor ? 
După părerea noastră, aceste cau
ze nu trebuie căutate atît in dome
niul sistemului de primire și înre
gistrare a scrisorilor. Deficiențele 
își au izvorul in mentalitatea anu
mitor salariați, din întreprinderile 
respective, cu privire la obligațiile 
pe care le au față de cumpărători. 
Afirmația se bizuie pe propriile 
lor declarații. .Tricodava". de pildă, 
a primit o scrisoare care făcea ci- 
teva observații succinte privitoare
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Primele răspunsuri 
la invitația noastră 

au și sosit
în răspunsul trimis redacției la 

articolul „Serviciile de închiriat o- 
biecte — o floare comercială care 
vegetează în obscuritate", publicat 
în coloanele ziarului nostru. Uni
unea centrală a cooperativelor de 
consum ne informează că, pentru 
dezvoltarea acestui profil de activi
tate — cu ocazia unei ședințe ce a 
avut loc la sediul Centralei de pro
ducție, prestări, aprovizionare și 
transporturi — directorilor de între
prinderi economice județene ale co
operației de consum li s-a indicat în 
mod expres să ia măsuri pentru dez
voltarea acestui profil de activitate 
mult solicitat de populație. Tot
odată, s-a îmbunătățit instrucțiunea 
cu privire la această activitate, a- 
vîndu-se in vedere problemele ri
dicate în articol, în sensul că s-a 
îmbunătățit nomenclatorul de pro
duse ce pot fi închiriate, iar in u- 
nele cazuri nu se mai solicită clien- 
jilor adeverință din cîmpul muncii, 
„în ce privește propunerea de a se 
realiza o analiză aprofundată asu
pra dezvoltării sectorului de închi
riat obiecte, în colaborare cu 
UCECOM, C.S.E.A.L., Ministerul 
Transporturilor, M.C.I. șl O.N.T. — 
se arată în continuarea răspunsu
lui — o considerăm oportună, ur- 
mînd ca pentru rețeaua din mediul 
rural, unde sînt prezente 164 de u- 
nități ale cooperației, să se între
prindă măsuri urgente de dezvol

la bluzele de vară pentru bărbați, 
unul dintre articolele ce se produc 
în zeci de mii de exemplare, în a- 
ceastă mare fabrică de tricotaje. Se 
spunea că modelele puse în vînza- 
re sînt cam vechi și coloritul este 
prea mohorit in raport cu sezonul 
căruia îi sint destinate. Ce s-a în- 
tîmplat cu scrisoarea ? înregistrată 
la 9 iulie și trimisă, spre rezolvare, 
serviciului de creație al fabricii, o 
găsim, după destule căutări, într-o 
mapă cu corespondență, la șeful 
serviciului, ing. Aretina Ionescu.

— N-am „plasat-o“ încă, ne ex
plică dînsa la 15 august, după 5 
sâptămîni de la primirea scrisorii. 
Sinceră să fiu, n-am știut că tre
buie să-i răspund. Am crezut că 
sînt alte lucruri mai importante...

In loc de titlu: așa arată 
„rezoluția" pusă pe sesizările 
cetățenilor în unele între- 
prinderiale industriei ușoare

Clasată printre fleacuri, firește, 
scrisoarea nu a avut nici un fel de 
ecou. Un destin asemănător au a- 
vut și scrisorile expediate fabrici
lor de ciorapi „Adesgo" din Bucu
rești și celei din Sibiu. Ele expri
mau observația întemeiată că lun
gimea ciorapilor din relon pentru 
femei nu este totdeauna în concor
danță cu aceea a tălpii, mai ales la 
taliile mari. De altfel, se știe că, în 
multe alte domenii ale îmbrăcă
mintei, măsurătorile antropometrice 
efectuate în ultimii ani au determi
nat schimbarea dimensiunilor la u- 
nele produse. De aceea ne-a inte
resat în mod deosebit modul cum 
au să reacționeze cele două fabrici. 
La „Adesgo", scrisoarea (sosită la 
9 iulie) se găsea la 17 august in- 
copciată cu grijă și pusă la păstrare 
într-un fișet al serviciului tehnic. 
Șeful serviciului, ing. Leon Avadic, 
reușise în mai bine de o lună să 
pună pe scrisoarea amintită... un 
semn de întrebare.

— Nici nu trebuia să-i răspun
dem, afirmă dînsul. Nu solicită răs
puns...

La fabrica de ciorapi din Sibiu, 
corespondentul nostru, Nicolae Bru- 
jan. ne relatează că. după zadarni
ce căutări în registrele, caietele și 
caiețelele biroului „registratură", 
s-a dat de urma scrisorii la ser
viciul CTC, intr-un dosar cu cereri 
și sesizări... rezolvate. Deși sosită 
în ziua de 10 iulie, pină la 18 au
gust nu numai că nu fusese rezol
vată, dar nu era nici măcar înre
gistrată. Despre luarea în studiu a 
sesizării nici vorbă.

tare, ținînd cont de problemele sem
nalate".

Un al doilea răspuns la același 
articol ne-a sosit din partea Uni
unii centrale a cooperativelor meș
teșugărești ; aici se arată că „pro
blemele reclamei șl ale procurării 
diverselor obiecte de închiriat au 
fost analizate și, după obținerea a- 
probării din partea Ministerului Co
merțului Interior, se va procura o 
cantitate importantă de obiecte de 
sport și turism, ca și veselă pentru 
închiriat. în vederea îmbunătățirii 
activității cooperativei „Deservirea", 
vizată in material, conducerea 
UCECOM va analiza propune
rile făcute și îi va acorda sprijinul 
solicitat în dezvoltarea activității 
sale".

în răspuns încearcă a se demon
stra însă necesitatea menținerii 
greoiului sistem actual de închi
riere, anume solicitarea unei ade
verințe de la serviciu. Demonstra
ția nefiind convingătoare, propu
nem ca organele competente să a- 
nalizeze în continuare acest aspect, 
pentru adoptarea unor măsuri co
respunzătoare.

De la magazie 
pînă-n prăvălie — 

pe scurtătură
în urma articolului „Lung e dru

mul mărfurilor de la magazie pî
nă-n prăvălie", la redacție a sosit 
un răspuns de la întreprinderea ju
dețeană economică Vrancea a coo
perației de consum, în care se a- 
rată că „materialul apărut în zia

Dar, în cazurile de mai sus, de 
bine de rău, scrisorile au fost mă
car găsite. Alte întreprinderi au 
mers însă cu indiferența atit de 
departe încît le-au pierdut. La fa
brica de încălțăminte „Dîmbovița" 
— una dintre cele patru întreprin
deri producătoare de încălțăminte, 
cărora le-au fost adresate scrisori 
cuprinzînd observații privitoare la 
încălțămintea pentru femei, la ca
litatea acesteia, atît de susceptibilă 
de îmbunătățiri, la construcția unor 
modele — epistolei cu pricina i s-a 
pierdut orice urmă. Trei funcțio
nare, scotocind prin trei rînduri de 
dosare cu corespondență ale servi
ciului de creație, s-au declarat în
vinse : scrisoarea nu era de găsit

Ii relatăm, toate acestea tovară

șului ing. Ion Iorga, directorul fa
bricii „Dîmbovița", convinși că va 
fi afectat auzind cu cit dispreț au 
tratat subalternii săi un cetățean 
care a avut ideea să împărtășească 
observațiile sale fabricii. Ce-i drept, 
s-a supărat. Dar nu pe salariați! 
neglijenți, ci pe noi, âentru că-1 
Întrebăm ce s-a făcut cu acea scri
soare. In final, în loc de răspuns, 
ne-a pus tot dinsul o întrebare :

— De ce să-i răspundem 7 Dacă 
nu era o reclamațle... Doar nu pu
tem să răspundem la toată lumea...

E adevărat, nu era o reclamație. 
Dar ce era, de fapt, ce cuprindea ? 
Interlocutorul nostru nu știa și nici 
nu era prea dornic să afle. Dacă 
scrisoarea nu era o reclamație, con
ținutul ei nu-1 mai interesa, res- 
pingînd. fără să cunoască, o pro
punere sau o observație valoroasă. 
O asemenea replică reprezintă ex
presia concentrată a unui mod 
funcționăresc de a gîndi, a opaci
tății la orice idee venită din afară. 
Sînt oare deschise porțile. ușile, 
chiar urechile factorilor responsa
bili pentru părerile cetățeanului 1 
Aceasta este problema fundamenta
lă, pe care am urmărit-o prin son
dajul nostru. Pentru tovarășul di
rector totul se reduce însă la alter
nativa — este sau nu o reclama
ție... O concepție asemănătoare tră
dează și reacția celor de Ia fa
brica „Tîrnava" din Sighișoara.

La sugestia de a se pro
duce șl pijamale bărbătești de vară 
din țesături și cu o croială adecva
te, șeful serviciului producție răs
punde (corespondentului nostru Lo
rand Deaki) : „fabrica lucrează nu

rul „Scînteia" a fost prelucrat cu 
întregul aparat al întreprinderii, iar 
în cadrul unei ședințe și cu toți 
merceologii de la cooperativele din 
județ. De asemenea, au fost convo- 
cați la sediul IJECOOP toți bru
tarii din județ, cu care prilej pro
blemele din articol au fost pe larg 
analizate. Pentru luarea unor mă
suri operative privind aproviziona
rea localităților rurale, au fost de
plasați Ia cooperativele vizate în 
material șefii de serviciu de la 
IJECOOP".

în continuarea răspunsului, după 
ce sînt prezentate măsurile con
crete luate în fiecare caz în parte 
pentru o mai bună aprovizionare, 
se arată că „s-a dispus birourilor 
executive ale cooperativelor de con
sum din Bolotești. Vidra, Unirea 
(Cîmpineanca) să se analizeze acti
vitatea gestionarilor și merceologi
lor și să se stabilească măsuri dis
ciplinare. în cazul cooperativei Vi
dra, ne-am adresat biroului executiv 
al U.J.C.C. Vrancea pentru pune
rea in discuție și stabilirea de mă
suri privind persoana președintelui 
Sibișeanu Eduard. La nivelul depo
zitelor, în situația nerespectării cu 
strictețe a graficului de livrare a 
mărfurilor, s-a hotărît să se stabi
lească răspunderi materiale în sar
cina celor vinovati (plata locațiilor, 
staționări etc.). Săptămînal se vor 
analiza cu merceologii cooperative
lor și ai aparatului întreprinderii 
stadiul aprovizionării, precum și 
toate celelalte deficiente care se 
ivesc în activitatea de aprovizio
nare. Asigurăm redacția ziarului 
„Scînteia" — se arată în încheierea 
răspunsului — că vom mobiliza în
tregul anarat. vom lua în conti
nuare măsuri care să ducă la o mai 
bună aprovizionare a un’tătilor 
noastre, la realizarea sarcinilor de 
plan". 

mai produse contractate, ea nu sa
tisface cerințe individuale".

Răspunsul nu face decît să dez
văluie mentalitatea care alimentea
ză disprețul față de orice propune
re venită de la cumpărători. Se 
creează impresia că între întreprin
dere și cetățean se află un paravan 
greu de trecut. Dacă întreprinderea 
are un contract cu comerțul și ca
pacitatea ei de producție este aco
perită, nu mai interesează propu
nerile care ar putea asigura o mai 
largă audiență produselor. Cetățea
nul respectiv nu cerea, de fapt, să 
1 se satisfacă o comandă persona
lă, ci făcea doar o propunere pen
tru a fi avută în vedere ; se vede 
însă că așa ceva nu prezintă pen
tru unii nici un interes, nefiind un 
contract — singura hîrtie care ar 
fi putut reține atenția.

Mărturisim că, atunci cînd am în
treprins acest sondaj, am sperat 
într-un rezultat mai bun. Ne închi
puiam că, mai ales acum, cînd po
trivit noii legi a contractelor între
prinderile sînt obligate să cunoas
că ce dorește publicul și să se con
formeze acestor dorințe, reprezen
tanții lor vor fi încîntați să afle și 
să înregistreze orice părere, orice 
propunere venită din propria ini
țiativă a cetățenilor. Dar, în locul 
unei receptivități amplificate la 
maximum, am întîlnit indiferența, 
disprețul cras față de interesele ce
tățeanului, o paradoxală neglijare a 
propriilor interese, în definitiv, 
pentru că a confecționa mărfuri 
care nu plac publicului este un 
non-sens pentru o fabrică producă
toare de bunuri de consum. Este 
de-a dreptul uimitoare nepăsarea 
nedisimulată a factorilor citați (și 
nu numai a lor) față de observa
țiile și propunerile adresate fabri
cii pe care o reprezintă, față de 
conținutul lor, adesea de o certă 
valoare practică și, în orice caz, 
prețios îndreptar pentru destinul 
viitor al unor sortimente din no
menclatorul fabricii. S-a dovedit că 
nu este de-ajuns ca directorul în
treprinderii să manifeste interes 
pentru ce spune publicul cumpără
tor și să dea dispoziții, să pună 
parafe și apostile, ci este necesar 
ca întreg colectivul pe care-1 con
duce să fie pătruns de sentimentul 
răspunderii și al respectului față 
de cetățean, față de exigențele lui. 
întreaga muncă de educație se cere 
a fi subordonată acestui deziderat 
de primă importanță într-o între
prindere de industrie ușoară, ale 
cărei produse se află, în permanen
tă. sub ochiul critic al cumpără
torului.

Rodica ȘERBAN

H B O H Q O

Din nou despre 
țînțari...

în ziarul nostru a apărut nu de
mult o notă despre continua aga- 
sare pe care o reprezintă țînțarii 
pentru populația din anumite zone 
ale Capitalei. Ca urmare. Inspecto
ratul sanitar de stat al orașului 
București ne anunță, printr-o adresă, 
că, în urma reorganizării inspec
toratelor sanitare de stat, aceste 
unități nu au mai fost prevăzute cu 
agenți sanitari care să execute ope
rațiuni largi de dezinfecție și de 
dezinsecție profilactică. în aceste 
condiții — menționează semnatarii 
scrisorii — „operațiunile de dezin
secție și dezinfecție se efectuează 
numai în cazul apariției de boli 
transmisibile de către agenții sani
tari D.D.T. încadrați pe lingă cir
cumscripțiile sanitare"...

Recunoscînd că „țînțarii în lunile 
de vară reprezintă un factor de dis
confort", același for ne mai înștiin
țează că organele sanitare au sesi
zat Direcția de drumuri și spații 
verzi din Consiliul popular al mu
nicipiului București, propunînd stîr- 
pirea lor prin întreprinderea Eca
risajul, unitate specializată în dez- 
insecțil.

Deci, agenții sanitari D.D.T. 
pot acționa doar în cazul a- 
pariției de boli transmisibile, 
Inspectoratul sanitar de stat a se
sizat organele municipale, Di
recția de drumuri și spații verzi 
este la curent cu problema țînțari- 
lor. Ecarisajul ar trebui să proce
deze la stîrpirea lor. Dar concret 
— după cum sîntem informați — 
nu s-a întreprins încă nimic.

NOI EDIFICII SOCIAL-CULTURALE
„Municipiul nostru fși 

schimbă înfățișarea cu 
fiecare an care trece — 
ne scrie Alexandru Re- 
zca din Rm. Vîlcea. Aici 
s-au ridicat numeroase 
blocuri de locuințe, edi
ficii social-culturale, pe 
harta orașului au apărut 
noi cartiere. în prezent 
se află in construcție alte 
obiective : un complex 
comercial și de alimenta

S-A MUTAT CASTELUL BRAN ?

Priviți cu atenție ilus
trata de mai sus. Sîntem 
siguri că veți recunoaște 
în ea un peisaj montan, 
pe fundalul căruia se pro
filează, impunătoare, vir- 
furile unui castel. în
treprinderea „Arta grafi
că” din București, care 
a tipărit ilustrata res
pectivă, este însă de altă 
părere. Potrivit explica
țiilor tipărite pe verso, 
fotografia ar înfățișa un 
peisaj din... Tulcea, iar 
clădirea ar reprezenta... 
casa de cultură din oraș.

„în realitate — ne asigu
ră cititorul nostru, prof. 
Titus Hașdeu, directorul 
Muzeului Bran, care ne-a

CÎND COSIȚI BĂLĂRIILE ?...

Enache Antoniu ne 
scrie, în numele mai mul
tor cetățeni, despre o sea
mă de deficiențe in ce 
privește gospodărirea ora
șului Comarnic, județul

Situat la răscruce de ape și dru
muri, flancat de silueta masivă a 
combinatului siderurgic și de aceea 
a șantierului naval, renumit pentru 
vechiul său port fluvial, dar și 
pentru instituțiile sale culturale, 
pentru noile și impunătoarele sale 
edificii, Galațiul constituie o pre
zență stăruitoare în panorama pro
gresului și civilizației socialiste. Un 
popas la Galați oferă însă drumețu
lui și sumrize ; de pildă, el are pri
lejul să descopere că orașul are... 
două fețe. Dacă o imagine urbană 
civilizată îl însoțește pretutindeni 
de-a lungul falezei și în perimetrul 
recent construite
lor ansambluri, o 
cu totul alta îl aș
teaptă în orașul 
vechi. Pe scurt, se 
observă o inexpli
cabilă partajare a 
orașului sub as
pect gospodăresc, 
provocînd striden
te evidente în în
fățișarea de an
samblu a marelui 
port dunărean. 
Cum se explică a- 
ceste distonante ?

Izvorul actualei 
stări de lucruri — 
dună spusele ing. 
Mircea Marinescu, 
director al între
prinderii de gos
podărie orășe
nească — ar fi de
calajul care există 
între forțele de 
salubritate locală 
si dezvoltarea im
petuoasă a orașu
lui. în același 
tîmn. trebuie spus 
că. în funcție de 
unele nevoi urba
nistice prioritare, 
alocațiile bugeta
re atribuite pe 
plan local acțiunilor de salubritate, ca 
și numărul de salariați ai acestei în
treprinderi au cunoscut o anumită 
stagnare. In 1955, I.G.O.-Galați avea 
mai mulți salariați decît în 1970 ; 
pe atunci suprafața spațiilor verzi, 
de exemplu, era de patru ori mai 
mică, iar noile artere de circulație 
nici nu apăruseră. Rareori se poate 
vedea astăzi — mai ales în perime
trul vechilor cartiere — vreun lu
crător al serviciilor de salubritate 
în acțiune. O asemenea situație a 
constituit nu o singură dată subiect 
de dezbateri la nivel municipal și 
județean. La un moment dat. Con
siliul popular al municipiului Ga
lați, constatînd că serviciile de sa
lubritate nu pot asigura gospodări
rea întregului oraș, a ajuns la con
cluzia ca o serie de spații verzi, 
grădini, scuaruri etc. să fie date în 
grija asociațiilor de locatari, a unor 
întreprinderi. Acestea ar fi trebuit 
să concureze la menținerea cu
rățeniei și igienei publice în peri
metrele respective. Urmarea : acti
vitatea instituției chemate, prin 
profilul ei. să vegheze la menține
rea curățeniei orașului s-a îngustat 
treptat. în momentul de față I.G.O.- 
Galați se ocupă de probleme de 
salubritate doar pe traseele princi
pale ale orașului, de parcul cen
tral, de cîteva zone. Și astfel, în 
orașul vechi, o serie de străzi im
portante nici măcar nu figurează 
în acțiunile de salubrizare ale ser
viciilor publice (străzile Popa 
Șapcă. Căpitan Cristea Niculae ș.a.).

ție publică in cartierul 
„Traian", un modern hotel 
turistic — al doilea de 
acest gen, construit aici 
in ultimii ani — o poli
clinică etc. De cUrînd, 
au început lucrările de 
turnare a fundațiilor la 
noua casă de cultură a 
sindicatelor, pe str. T. 
Vladimir eseu”.

Spor la lucru construc
torilor !

altul, pe distanța de circa 
3 kilometri, n-a fost de 
multă vreme întreținută 
și amenajată ; pietroaiele 
aruncate la intimplare și 
gropile o fac, pe alocuri, 
impracticabilă. Nici de 
iluminatul public nu se 
interesează nimeni; seara, 
străzile sint cufundate in 
întuneric, deoarece becu
rile arse n-au mai fost 
înlocuite. Și încă o enig
mă care, pentru locuitorii 
de aici, rămine nedez
legată de mai bine de un 
an : in centrul orașului 
s-a început construcția 
unui complex comercial; 
s-au adus materialele ne
cesare, a fost turnată 
fundația și chiar s-a ridi
cat o parte din zidărie.

Din comuna Urechești, 
județul Bacău, am primit 
următoarea scrisoare ;

„La întocmirea dosaru
lui de pensionare, în 1967, 
numele meu a fost scris 
clar, corect : Antohi C. 
Elena. Cu toate acestea, 
nu știu prin ce minune 
(bănuiesc că datorită nea
tenției celor de la oficiul 
județean de asigurări so
ciale și pensii !) de fieca
re dată cînd primesc pen
sia mă pomenesc botezată 
altfel: cind Antoni Elena, 
cînd Atomi Elena, „nașii” 
de la acest oficiu schim- 
bindu-mi pină acum nu
mele de patru ori ! Astfel 
că, de fiecare dată cînd 
factorul poștal vine să-mi 
achite pensia, trebuie să 
mă adresez oficiului res
pectiv sau să chem veci
nii să confirme că eu sînt 
cea în cauză ! în această 
situație, primesc întotdea
una pensia cu o lună-două

trimis și ilustrata cu pri
cina — este vorba de o 
vedere 'din Bran, cuprin
zînd și castelul din aceas
tă pitorească localitate. 
O eroare tipografică, de 
bună seamă ! Asta n-ar 
însemna prea mare lucru 
dacă ar fi singura. Dar 
astfel de erori nu sînt u- 
riice, ca să merite a fi 
declarate piese de mu
zeu. Asemenea ilustrate au 
fost tipărite și difuzate 
în număr mare, seturi în
tregi. Și sincer vorbind, 
a muta, dintr-o simplă 
întorsătură de condei, a- 
cest castel de la Bran la 
Tulcea — e prea de tot” l

„Cooperativa „Meșteșu
garul” din Vișeul de Sus 
— ne scriu un grup de ce
tățeni din Borșa, județul 
Maramureș — are in ora
șul nostru o secție de re
parații radio și televizoare 
și un atelier de ceasorni
cărie, iar o altă secție de 
ceasornicărie in localita
tea unde se află sediul

Prahova, cu rugămintea 
de a le aduce la cunoș
tința consiliului popular 
județean :

„Șoseaua care străbate 
orașul, de la un capăt la

cooperativei. Timp de 8 
luni de zile, secția de ra- 
dio-televizoare a fost dată 
pe mina unui așa-zis teh
nician care, în loc să re
pare aparatele ce i-au fost

Dar nu numai în orașul vechi în- 
tîlnim asemenea stridente (pe nu
mele lor prozaic : moloz, gunoaie 
menajere, praf, pavaje desfundate, 
cărămizi etc.), ci și în unele noi 
cartiere ca, de pildă, în „Țiglina 
III" sau „Dunărea". Aici, de între
ținerea zonelor verzi se ocupă (sau, 
mai bine zis, nu se ocupă) asocia
țiile de locatari. Vehiculele I.G.O. 
trec rar, astfel că în fața unor uni
tăți comerciale (Șiretul, Continen
tal, Gostat) gunoiul... te ia de nas 
de la distanță ! Punctele gospodă
rești de colectare a gunoaielor sînt 
pline pîriă la refuz. Dezinfecția a

PERIFERIA
DISPARE...

...mentalitatea de 
periferie rezistă

cestor puncte se efectuează la In
tervale foarte mari. în alte zone 
zac grămezi de moloz, părăsite de 
luni de zile de constructori.

Curățenia unui oraș nu poate fi 
însă lăsată exclusiv pe seama în
treprinderilor specializate, oricît de 
bine ar fi ele dotate cu personal și 
utilaje, oricîte eforturi ar depune. 
Pretutindeni aspectul civilizat al 
străzilor, piețelor, al spațiilor pu
blice se bazează în primul rînd pe 
spiritul gospodăresc al fiecărui ce
tățean, pe respectul lui pentru în
fățișarea urbei. Ar fi absolut de 
prisos să se desfășoare o vastă și 
metodică acțiune de salubrizare 
dacă, în urma ei, tot atît de meto
dic, zecile de mii de trecători ar îm
prăștia deșeurile eroziunii lor civi
ce. Din păcate, scene asemănătoare 
pot fi întîlnite și la Galați. în 
parcul central, pe terasa restau
rantului Bucegi, în sălile cine
matografelor Central, Republica, 
pe plaja Cocuța, în fața marilor 
magazine, în incinta gării, în auto
buze — hîrtli, gunoaie aruncate Ia 
tot pasul. Pentru curmarea acestor 
„atentate la igiena orașului" există 
totuși remedii : de ce nu se iau 
măsuri de combatere, de prevenire 
a acestor acte antisociale ?

Asociațiile de locatari așteaptă să 
vină I.G.O. să curețe în fața blocu
rilor de locuit. Administrația pieței 
așteaptă și ea același lucru. între
prinderea de construcții și repara

Apoi, lucrările au fost 
sistate. Acum, o mare 
parte din materiale s-au 
degradat, iar printre zi
durile ridicate cresc bă

lăriile, fără să-i pese cui
va că mari sume de bani 
se duc, astfel, pe apa Sim- 
betei".

ORICE NAȘ ÎȘI ARE NAȘUL

întîrziere. Am sesizat de 
mai multe ori acest lucru 
oficiului județean de pen
sii, cerînd să se pună or
dine in cazul meu. După 
luni și luni de zile, cere
rea mi-a fost, în sfirșit, 
„soluționată”. Cum ? Am 

căpătat un nou nume: An
tohi Florica (!) După cum 
se vede, „nași” am destui. 
Dar ei de ce oare nu-și 
găsesc „nașul" ?

LE-A STAT CEASUL...

încredințate, mai mult le-a 
stricat. Ca urmare, con
ducerea cooperativei s-a 
dispensat de serviciile lui. 
A omis, însă, să-i ceară și 
obiectele pe care le avea 
în primire : 7 aparate de 
radio, 4 televizoare etc., 
locuința lui fiind, astfel, 
transformată într-un ve
ritabil depozit de aparate 
electrotehnice.

Aidoma s-au petrecut 
lucrurile și cu secția de 
ceasornicărie din Vișeul 
de Sus, Ceasornicarul 
fiind nepriceput (a stricat 
circa 1,50 de ceasuri), a a- 
dus păgube atît cetățeni
lor cit și cooperativei. Dar, 
ca și în cazul de sus, și 
aici, după scoaterea lui din 
muncă, s-a „omis” să i se 
ceară acestuia restituirea 
ceasornicelor încredințate 
pentru a fi reparate. Ce 
are de gind conducerea 
cooperativei ? Sau i-a stat 
și ei ceasul 7“ 

ții — idem. Dar I.G.O.-Galați își 
are traseele sale centrale (bine 
prinse în grafic), noile artere asfal
tate, faleza, parcul central, marile 
bulevarde etc. în loc de grijă egală 
pentru gospodărirea întregului 
oraș, există la Galați un anumit 
nivel de atenție pentru centru, un 
altul pentru perimetrul nou con
struit și un cu totul altul pentru 
cartierele vechi. Tocmai în zonele 
cu imobile degradate de vreme, cu 
străzi înguste, desfundate, cu o cir
culație intensă de vehicule, negli
jența e lăsată să se manifeste mai 
vizibil. Se știe că aceste cartiere 

sînt străbătute de 
cîteva linii de 
tramvai: cum am
bianța e propice 
pentru încălcarea 
regulilor de igie
nă, un mare nu
măr de vagoane 
de tramvai de pe 
liniile 1 și 2 au 
aspectul unor car
case vechi, neîn
grijite. cu geamu
rile nespălate, cu 
linoleumul rupt, 
pline de praf, de 
hirtii... Tov. Vic
tor Haiduc, direc
torul adjunct al 
întreprinderii de 
transport orășe- 
nesc-Galați, ne 
spune că „nu e- 
xistă o stație de 
spălare pentru 
tramvaie și de a- 
ceea arată cam 
murdare !“.

Dar la capătul 
liniilor ar trebui 
să existe puncte 
de întreținere sau 
măcar cineva care 
»ă. dea cu mătura 
prin vagoane, din 
cînd în cînd 1

Cît privește aspectul neîngrijit al 
autobuzelor de călători, acesta s-ar 
datora — după opinia interlocutoru
lui nostru — faptului că vehiculele 
circulă pe trasee nepavate. Oare 
pină la pavarea lor personalul de 
bord (șoferi, încasatori) n-ar putea 
să se ocupe și de curățenia vehi
culelor pe care lucrează 7

Se poate remedia această nefi
rească partajare a Galațiului, oraș 
cu bune tradiții pe linie gospodă
rească 7 Răspunsul tov. Bucur 
Bloancă, vicepreședinte al Consi
liului popular al județului Galați, 
a fost optimist. în fond, organis
mele care se ocupă de gospodărirea 
orașului sint direct conduse de 
către forurile municipale și ju
dețene. Armonizarea acțiunilor de 
salubritate și igienă publică este 
de competența strictă a aces
tui for. Rampele, piața centrală, 
vagoanele de tramvai, orașul vechi 
și nou constituie tot atîtea proble
me de gospodărie comunală, la a 
căror rezolvare trebuie să ia parte 
toate forurile locale. Revenind la 
atitudinea cetățenilor, credem că ar 
trebui utilizate cu maximum de 
randament toate curelele de legă
tură, toate metodele de influențare, 
pentru a obține sprijinul larg al 
acestora în acțiunea de bună gos
podărire a municipiului lor.

George CUIBUȘ
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Ancheta economica a „Scînteii" pe șantierele a două importante investiții

In aceste zile, majoritatea șantierelor de investiții poartă amprenta 
efortului stăruitor al constructorilor și montorilor pentru grăbirea rit
mului lucrărilor, in vederea punerii în funcțiune Ia termen și chiar mai 
devreme a noilor obiective și capacități productive. înfăptuirea în în
tregime a planului de investiții pe 1970 are o maximă importanță, dacă 
ținem seama că acest an constituie puntea de legătură intre două cin
cinale. Pe multe șantiere, rezultatele eforturilor depuse sînt vizibile. In 
ramura energiei electrice, pe șapte luni din acest an s-a realizat 59 Ia 
sută din volumul anual de investiții, in industria metalurgică — 58,5 la 
sută, in industria minieră — 57,8 la sută, iar la lucrările din domeniul 
transporturilor — 60 la sută. Cu toate acestea, în unele sectoare și ra
muri economice — industria chimică, ușoară, industria materialelor de 
construcții, într-o măsură și în construcția de mașini — ritmul de exe
cuție a investițiilor este lent, la o serie de obiective înregistrindu-se 
restanțe, mai mari sau mai mici, față de prevederile din grafice.

In ce stadiu se află execuția lucrărilor ? Ce măsuri au fost luate 
pentru respectarea întocmai a termenelor de punere în funcțiune a 
noilor capacități și obiective ? Iată tema raidului de față întreprins pe 
două șantiere de investiții industriale.

i Sincronizarea termenelor nu
se realizează spontan

Aproape un sfert de miliard lei a 
fost alocat, 
dezvoltarea 
dintre principalele unități ale indus
triei noastre constructoare de mașini : 
uzina „Vulcan11 din Capitală. Alături 
de spațiile de producție existente, 
s-au construit sau se află în con
strucție o serie de hale noi : de mon
taj greu, sculărie, depozitul de expe
diție. Au intrat în etapa finală lu
crările de la centrala termică. Para
lel cu extinderea uzinei, unele sec
toare vechi, cum ar fi cel de meca
nică grea, cazangeria, forja, cunosc 
un amplu proces de modernizare, sînt 
utilate cu instalații și echipamente 
tehnologice de înalt randament. Spo
rul de producție ce va fi adus de 
noile capacități va însuma, în anul 
1972, numai pentru secțiile montaj 
greu și sculărie mai mult de 18 000 
tone de produse.

Stadiul execuției acestui ansamblu 
de lucrări ridică probleme sau difi
cultăți deosebite, acum, înaintea ul
timului trimestru al anului ? Răs
punsul la această întrebare, atît sub 
aspectul realizărilor valorice — 65 
la sută din planul anual de investi
ții a fost înfăptuit pînă la 20 august 
a.c. — cît și al celor fizice, este net 
favorabil constructorului (întreprin
derea de construcții speciale, instala
ții^ și montaj din București) care, 
prin* maniera de organizare a între
gii sale activități, a reușit să devan
seze prevederile din graficele de exe
cuție și să pună în funcțiune hala 
de montaj greu cu patru luni mai 
devreme față de termenul din planul 
de stat. Același ritm intens de exe
cuție caracterizează și lucrările de la 
sculărie, unde stadiile fizice atinse 
au creat posibilitatea reală ca darea 
ei în exploatare să aibă loc mai de
vreme cu un semestru, adică la 30 
septembrie a.c.

Care este explicația acestor rezul
tate valoroase ? Un argument convin
gător ni-1 oferă întregul mecanism 
de desfășurare a acestei investiții, ale 
cărei elemente de precizie sînt sim
țul prevederii și promptitudinea în 
intervenții. înainte de toate, graficul 
coordonator de execuție — conside
rat principalul instrument de supra
veghere a lucrărilor — a fost urmărit 
în permanență. Pe baza lui, s-au pre
văzut sarcini precise, termene și res
ponsabilități directe pentru toți facto
rii angajați în realizarea noilor capa
cități. Dacă la un moment dat, asu
pra depozitului de expediție plana 
amenințarea unor restanțe, în urma

în ultimii ani, pentru 
și modernizarea uneia

unei juste redistribuiri a echipelor 
aflate pe șantier, lucrarea a fost în
cheiată după cîteva zile.

— La hala de electrocare, într-o 
vremte lucrările înaintau cu greutate 
— ne-a spus maistrul Petre Burloiu, 
adjunctul șefului de lot. Pricina era 
distanța care separa șantierul de sta
ția de betoane de la care ne aprovi
zionam. Am hotărît să construim 
noi una, chiar în incinta șantierului. 
Acum, lucrarea este pe jumătate fini
sată și, în plus, am eliminat toate 
neajunsurile de ordin calitativ sau 
cantitativ în aprovizionarea cu betoa
ne, cît și cheltuielile de transport.

Aceluiași obiectiv îi este subor
donată și activitatea furnizorilor de u- 
tilaje, din care o pondere consi
derabilă o dețin diferite întreprin
deri din țară. Supravegherea per
manentă a livrărilor, legătura nemij
locită pe care beneficiarul o păstrea
ză cu furnizorii au permis asigura
rea la timpul optim a mașinilor și 
echipamentelor necesare. Totuși, nu 
putem omite o serie de neajunsuri 
generate de unii dintre furnizori care 
nu respectă întocmai stipulațiile de 
ordin calitativ din contracte. Uzina 
mecanică din Sibiu, de pildă, a livrat 
2 foarfeci-ghilotină, din care una nu 
funcționează, iar cealaltă nu lucrează 
la parametrii prescriși. Pînă acum, 
intervențiile făcute, minutele, telexu
rile, delegații trimiși la Sibiu n-au pu
tut convinge conducerea uzinei să tri
mită specialiștii de care este nevoie 
pentru punerea la punct a utilajelor. 
La fel, uzina „Independența11 din Si
biu a livrat o mașină semiautomată 
de sablat fără pupitrul de comandă. 
Beneficiarul a reclamat piesa lipsă, 
dar furnizorul a susținut că... nu 
crede să n-o fi trimis. Ajunse în 
acest purct, discuțiile sterile amenin
ță să se permanentizeze.

Lucrările de la uzina „Vulcan11 din 
Capitală evoluează intr-un ritm sa
tisfăcător. Beneficiarul și construc
torul acționează într-o strînsă cola
borare, iar rezultatele sînt evidente. 
O notă discordantă fac, după cum s-a 
văzut, doar unii furnizori de utilaje. 
Fapt cu atît mai surprinzător cu cît 
toți factorii care contribuie la execu
tarea acestor lucrări sînt subordonați 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. De aceea, este de așteptat 
din partea direcției de resort din 
minister o intervenție hotărîtă și. mai 
ales rapidă, pentru a se soluționa 
problemele rămase în suspensie, pen
tru a imprima disciplină și corectitu
dine în livrarea utilajelor.

absolve de răspundere. Nu con
testăm greutățile provocate de in
temperii, numai că consecințele lor au 
fost agravate de numeroase deficiențe 
subiective. Mai întîi, lucrarea a fost 
începută cu o întîrziere de patru luni, 
în mai anul trecut, pentru că s-a 
tărăgănat contractarea execuției. Con
structorul, pe atunci întreprinderea 
nr. 9 construcții-montaje din Cluj, 
a început și continuat lucrarea cu 
efective reduse, fără mijloace me
canice. La începutul acestui an, aceas
ta s-a unificat cu întreprinderea de 
construcții-montaj din Cluj — încă un 
motiv de tărăgănare. Cuptorul-tunel 
a fost contractat inițial cu întreprin
derea nr. 3 izolații din București, 
care după citeva luni și-a declinat 
răspunderea în favoarea întreprin
derii de lucrări speciale din Tg. 
Mureș ; aceasta, la rîndul ei, pe mo
tiv că nu dispune de materiale, a 
abandonat lucrările. Pînă Ia urmă, 
execuția cuptorului-tunel a fost pre
luată de antreprenorul principal, lu- 

> cru ce putea fi făcut de la început. 
I Proiectantul — Institutul de proiec

tări pentru industria materialelor de 
1 construcții din București — poartă o 

mare răspundere pentru stadiul întâr
ziat al acestei lucrări. Șeful de proiect 
a fost schimbat de trei ori. Nimeni 
din partea institutului nu a stat mai 
mult timp pe șantier să rezolve pro
blemele, fapt ce a făcut imposibilă 
începerea unor lucrări, continuarea 
altora. Beneficiarul are și el partea 
sa de răspundere. O seam'ă de utila
je, care ar fi trebuit să fie de mult

pe șantier, lipsesc. Cărămida refrac
tară pentru căptușirea cuptoarelor a 
fost contractată doar cu o lună și 
ceva în urmă, deși acest lucru trebuia 
făcut în luna mai.

Examinînd recent stadiul lucrări
lor de pe șantierul fabricii de cără
mizi și țigle „Arieșul11 din Cîmpia 
Turzii, Comitetul județean de partid 
Cluj a cerut tuturor factorilor intere
sați să ia măsuri operative și urgente 
pentru înlăturarea neajunsurilor și 
intensificarea ritmului de execuție. 
Intervenția aceasta a început să dea 
rezultate. Constructorul a adus pe 
șantier forțe și mijloace necesare ; 
institutul de proiectări a trimis, în 
sfîrșit, o grupă de specialiști care a 
găsit soluții ingenioase pentru mul
te din problemele neclare. Beneficia
rul este și el mal activ în procurarea 
utilajelor.

Va intra în funcțiune Ia termenul 
prevăzut noua capacitate ? întrebarea 
se pune cu o mare acuitate, mai ales 
că se prevede realizarea unei pro
ducții de 500 000 țigle și 3,6 milioane 
cărămizi încă în trimestrul IV a.c. 
„Din partea noastră, a constructorilor, 
da, vom termina lucrarea11 — ne asi
gură Ioan Moldovan, inginerul-șef 
adjunct al șantierului.

Asigurările date de constructori le 
apreciem cum se cuvine Promitem, 
însă, să fim prezenți pe șantier Ia 
termenul stabilit pentru inaugurare.

Ing. Cristian ANTONESCU 
Al. MUREȘAN

(Urmare din pag. I)

Discutînd despre „obiectiv"
și „subiectiv"

bate
-iar scadența 
la ușă

La fabrica de cărămizi și țigle 
„Arieșul11 din Cîmpia Turzii se află 
în curs de realizare o investiție pen
tru mărirea capacității de producție 
cu 30 milioane cărămizi și 3 milioane 
țigle pe an, avînd termenul de dare 
în funcțiune la 1 octombrie a.c. Țt- 
nînd seama de „foamea11 de materia
le de construcție, mai ales acum, în 
marele efort de refacere de pe urma 
calamităților naturale, era de aștep
tat o concentrare a eforturilor pentru 
ca acest obiectiv să intre în funcți-

chiar mai devreme decît terme- 
planificat. Din păcate, lucrurile 
cu totul altfel. Restanțele valo- 
s-au acumulat de la începutul

une 
nul 
stau 
rice----- -----
anului la 9 milioane lei, dar ele nu 
reflectă întru totul stadiul fizic al 
diferitelor lucrări. Depozitul de omo
genizare și uscătoria, bunăoară, abia 
au început să fie construite.

în această situație, fiecare din fac
torii responsabili — beneficiar, pro
iectant, constructor — au căutat 
fel de fel de motive care să-i

SUCEAVA (corespondentul „Scîn- 
teii“. Ion Manea). — La Combinatul 
pentru exploatarea și industrializa
rea lemnului din Suceava se desfă
șoară o valoroasă acțiune privitoare 
la realizarea de către fiecare cadru 
tehnic a cite unui 
economic pentru a 
practică și care să 
tante economii.

Pînă în prezent 
rate un număr de 85 de studii care 
privesc probleme de organizare a 
conducerii, a muncii și a produc
ției. Dintre acestea, un număr de 
56 studii au fost pînă în prezent 
finalizate. Ele se referă la mecani-

studiu tehnico- 
fi aplicat în 
aducă impor-
au fost elabo-

de calcul pri- 
materiale, la 

fasonat.
zarea operațiunilor 
vind consumul de 
creșterea capacităților de 
scos și conservat a masei lemnoase 
provenite din doborîturi, la rațio
nalizarea evidenței primare in sec
torul exploatare, valorificarea res
turilor de turnire tehnice, reorga
nizarea activității la presele hidrau
lice etc.

Eficiența economică a studiilor 
întreprinse de către cadrele teh
nice de la C.E.I.L. Suceava și apli
cate în practică se concretizează 
pînă acum în obținerea unei pro
ducții suplimentare în valoare de 
peste 8 700 000 lei.

trolul de calitate nu se execută te
meinic in toate fazele procesului 
tehnologic. Bunăoară, din cele peste 
64 000 băi de 1 200, 1 500 și 1 700 mm 
livrate de Uzina de radiatoare din 
Capitală beneficiarilor, au fost recla
mate pentru defecțiunile constatate 
363 bucăți. Multe din băile defecte 
prezentau fisuri în fontă, ceea ce în
seamnă ori că materia primă necesară 
nu a fost verificată cu exigență, ori că 
elaborarea metalului a fost necores
punzătoare. Tot astfel, la uzina „E- 
lectronica11 din Capitală au fost gă
site defecte, în primul semestru al 
anului, peste 3 500 radioreceptoare 
portabile tranzistorizate din cauza 
calității necorespunzătoare a unor 
potențiometre, transformatori 
medie frecvență, difuzoare, 
considerate piese semifabricate. Deci 
nici aceste semifabricate nu au fost 
verificate optim de organele de spe
cialitate din uzină. La uzina „Semă
nătoarea11 din Capitală, din cele 626 
combine autopropulsate tip „Gloria11, 
200 de bucăți au fost reclamate da
torită unor defecțiuni, ca rupturi de 
pinioane, fulii și axe, ceea ce ilus
trează că nu a fost exercitat un con
trol exigent în diferitele secții ale 
întreprinderii. Datorită aceluiași con
trol superficial al calității lucrului în 
secții, au fost reclamate circa 137 
autobuze produse in acest an de uzi
na bucureșteană „Autobuzul11.

Am amintit toate aceste exemple 
spre a sublinia că asigurarea cali
tății produselor constituie un proces 
amplu, care începe din faza pregăti
rii producției, a verificării atente a 
materiei prime și se desfășoară de-a 
lungul întregului flux al fabricației. 
Intrucît efectuarea controlului de ca
litate in
poate doar constata abaterile și re
buturile,
mai prin instituirea unui exigent con
trol interfazic se pot elimina din fașă 
defecțiunile de calitate, nu se va mal 
consuma muncă pentru fabricarea u- 
nui produs dintr-o materie primă ne
corespunzătoare. pentru montarea Iul 
din elemente componente defecte 
calitativ. Ca urmare, potrivit preci
zărilor legii pentru asigurarea și con
trolul calității produselor, trebuie în
tărit la maximum rolul preventiv al 
serviciilor de control tehnic de cali- 

' tate din întreprinderi în stabilirea și 
eliminarea factorilor care, pe indife-

rent ce treaptă a producției, generează 
rebuturi. De altfel, legea amintită 
stipulează expres răspunderi precise 
pentru toți factorii care concură la 
realizarea produselor : compartimen
te funcționale, de aprovizionare, sec
ții de producție, de montaj, munci
tori, maiștri, ingineri. Cine nu se 
străduiește, cine nu se va strădui să 
acționeze potrivit acestor precizări 
plătește, va plăti din propriul buzu
nar daunele aduse producției între
prinderii, beneficiarilor, economiei 
naționale.

Să mă refer și la o altă chestiune. 
Din cele peste 4 600 electromotoare 
controlate într-o lună la uzina „Elec- 
troprecizia" din Săcele de către orga
nele Inspectoratului general de stat 
pentru controlul calității produselor,

de 
toate

faza finală a producției

fără însă a le preveni, nu-

O devizăa 
la 
în

Platforma petrochimică de la Borzești

pacitatea proiectată — 
circa 3 000 tone de clorură 
de vinii. în aceeași 
perioadă, prețul de cost 
a fost redus, sub in
dicele din proiecte, cu a- 
proape 4 lei pe tona de 
produs. Dintre măsurile 
care au dus la consem
narea acestor rezultate se 
numără mărirea capacită-

tntrunește caracteristicile 
cele nn ai înalte, care-i a- 
sigură o competitivitate 
sporită pe piața externă.

O activitate susținută în 
scopul realizării parame
trilor proiectați a fost 
desfășurată la instalațiile 
de fenol-acetonă, electro
liză cu mercur, acetilenă 
și policlorură de vinil-e-

Dacă ar fi să alcătuim o 
anumită ierarhizare a o- 
biectivelor activității pro
ductive a chimiștilor de pe 
marea platformă industri
ală a Borzeștiului, pe u- 
nul din primele locuri 
s-ar situa ridicarea para
metrilor producției la ni
velul — și chiar mai sus 
de acesta — al indicatori
lor tehnici și economici 
proiectați ai tuturor insta
lațiilor și capacităților date 
în funcțiune aici. La ins
talațiile de fabricare 
cauciucului sintetic, 
cele două electrolize,
instalațiile care produc 
substanțe fito-farmaceu- 
tice, la complexul de re
formare catalitică, ca și în 
celelalte secții din cadrul 
Grupului industrial de pe
trochimie, operatorii, teh
nicienii și specialiștii se 
străduiesc ca mașinilp și 
utilajele să fie exploatate 
la cele mai înalte cote 
funcționale. Ca un rezul
tat al acestor eforturi și 
preocupări, în ultima 
vreme, alte 5 importante 
instalații de la uzina chi
mică și de la uzina de cau
ciuc și-au realizat și de
pășit toți indicatorii teh- 
nico-economici prevăzuți 
in proiecte.

— Ani de-a rîndul, co
lectivul nostru a întâm
pinat mari neajunsuri 
din cauza .„strangulărilor" 
care existau la instalația 
de clorură de vinii — ne-a 
spus ing. Zamfir Stancu, 
directorul pentru proble
mele de . ‘
la Grupul industrial de 
petrochimie din Borzești. 
Ele 
nor 
tare, 
mene, 
ce 
procesului tehnologic. Si
tuația era cu atît mai a- 
gravantă, cu cit instalația 
de clorură de vinii dă to
nul, cum se spune, în pro
ducția de mase plastice a 
grupului. De ea depindea 
buna funcționare atît a 
instalațiilor de acetilenă, 
cît și a celor de policlo
rură de vinii. Eforturile 
specialiștilor și tehnicie
nilor noștri au fost în
dreptate, pe de o parte, 
spre atingerea capacității 
prevăzute în proiecte, iar 
pe de alta, spre îmbună
tățirea calității produse
lor și reducerea prețului 
de cost al acestora.

Discutînd cu operatori 
și tehnicieni care lucrează 
la această instalație, am 
aflat că acum toți para
metrii proieatați sînt nu 
numai atinși, ci și depă
șiți. în răstimpul care a 
trecut din acest an, au 
fost obținute — peste ca-

producție de

îndeplinită

MULT,

perea șt spiritul de iniția
tivă ale specialiștilor. Du
pă săptămîni și luni de 
căutări, un colectiv avîn- 
du-1 în frunte pe inginerul 
loan Anton, șeful serviciu
lui de inginerie chimică, a 
realizat o sistematizare a 
utilajelor din fluxul teh
nologic. Aceasta a dus la 
simplificarea procesului de 
producție, prin scoaterea 
din flux a unor coloane, 
vase, pompe și a altor u- 
tilaje, care au fost folo
site în diverse secții. Ca 
urmare, consumurile spe
cifice de abur, apă și alte 
utilități s-au redus simți
tor, influențînd în mod 
pozitiv prețul de cost.

Toate aceste eforturi se 
oglindesc in rezultatele 
înregistrate pînă acum de 
chimiștii din Borzești. De 
la serviciul planificare al 
grupului, am notat citeva 
cifre edificatoare în acest 
sens. La producția globală, 
s-a obținut, peste planul 
pe șapte luni, un spor în 
valoare de 43 milioane 
lei. Au fost fabricate în 
plus, de la începutul anu
lui, 643 tone de cauciuc 
sintetic, 1 153 tone sodă 
caustică, 1 527 tone poli
clorură de vinii, 212 tone 
tricloretilenă și alte în
semnate cantități de pro
duse petrochimice. Re
zultate remarcabile 
fost obținute și pe
economico-financiară. Nu
mai în primul semestru 
s-au realizat, peste plan, 
o economie la prețul de 
cost în valoare de 58 mi
lioane lei și un beneficiu 
de 67 milioane lei.

La era actuală, pe plat
forma petrochimică de la 
Borzești doar două din 
instalațiile mai vechi nu 
și-au atins încă para
metri proiectați. Este vor
ba de instalațiile pentru 
producerea alcoolilor 
grași și a tricloretilenei.

Chimiștii, specialiștii
din compartimentele de 
concepție ale grupului în
treprind în prezent cer
cetări pentru ca și ele să 
se ridice la nivelul per
formanțelor stabilite în 
proiecte. între altele, se 
află în curs de definiti
vare un nou procedeu 
tehnologic, care va per
mite obținerea concomi
tentă a tricloretilenei și 
percloretilenei. 
turi, căutări 
care-i duc pe 
de pe Valea 
spre realizarea 
înalte cote ale 
ale eficienței activității 
lor economice.

au 
linie

Uzina „Vulcan” din Capitală este binecunoscută prin gama largă a cazone
lor de mare capacitate pe care le fabrică pentru echiparea termocentra
lelor. Fotografia înfățișează ultimele operații de montaj la un cazan de 

25 G/cal pe oră

se datorau atât u- 
greșeli de proiec- 
cit și unor ieno- 

necunoscute încă, 
surveneau în timpul

ții stației de producere a 
frigului, realizarea unei 
instalații de rectificare a 
monomerului sub presi
une, îmbunătățirea fazei 
de sinteză a monomeru
lui prin montarea a încă 
două reactoare, individua
lizarea reactoarelor 
sinteză, preîncălzirea 
zelor de alimentare a 
actoarelor și altele.

Ing. Constantin Palade, 
actualmente adjunct al 
șefului serviciului tehnic 
pe grup, care a condus a- 
ceastă secție timp de 
cîțiva ani, ne-a vorbit 
despre căutările îndelun
gate, despre munca indîr- 
jită a oamenilor de aici, 
pentru a găsi cele mai a- 
decvate soluții, în vede
rea înlăturării defecțiuni
lor existente și îmbunătă
țirii tehnologiei de fabri
cație. Rod al acestei stră
danii, policlorură de vinii 
fabricată azi la Borzești

de 
ga- 
re-

care 
ori, 
din 
s-a

fac parte. Nu de puține 
salariații din serviciile C.T.C. 
aceste întreprinderi (așa cum 
întâmplat recent la uzina „E- 

lectronica11 din Capitală) sînt folo
siți la alte activități, cerute de unele 
necesități de moment, în loc să fie 
lăsați să-și presteze corespunzător 
activitatea de control de care răs
pund. Toate acestea, cred eu, trebuie 
să dea mult de gîndit 
comitete de direcție.

Prin noua legislație a 
duselor, Inspectoratului 
stat pentru controlul calității produ
selor îi revine sarcina de a veghea 
la respectarea strictă a prescripțiilor 
calitative pentru întreaga producție, 
fie destinată pieței interne, fie expor
tului. Un rol deosebit în această pri-

respectivelor
calității pro- 
general de

rey- 
pro- 

de 
de

mulsie. La instalația de a- 
cetilenă, bunăoară, multă 
vreme nu s-a putut 
liza nici capacitatea 
iectată și nici prețul 
cost. Aici, eforturile
redresare a situației s-au 
desfășurat pe două fron
turi : pe de o parte, spre 
folosirea la întreaga capa
citate a instalației, prin 
montarea unei noi co
loane de spălare a gazelor, 
iar pe de alta, spre redu
cerea consumului de ma
teriale și a cheltuielilor 
de întreținere și funcțio
nare a utilajelor. Rezulta
tul : în momentul 
instalația produce 
peste capacitatea 
tată, asigurind 
primă necesară pentru ob
ținerea monomerului.

Și încadrarea în prețul 
de cost stabilit, la insta
lația de fenol-acetonă a 
uzinei de cauciuc sintetic, 
a solicitat din plin price-

de fată, 
cu mult 
proiec- 
materia

Sînt efor- 
novatoare 
chimiștii 

Trotușului 
celor mai 
producției,

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteiî1

cînd 
tului
Iul calității produselor, asupra abate
rilor de la calitatea producției ; să 
facă propuneri pentru prevenirea și 
eliminarea deficiențelor de fabrica
ție ; să participe la asimilarea pro
duselor noi, în fazele de prototip și 
serie.

Evident, aceste sarcini de mun
că atît de complexe numai oameni 
calificați, cu o pregătire profesiona
lă corespunzătoare le pot 
cu succes. Concomitent cu 
este Obligatoriu — așa cum 
gea amintită stabilește — 
tetele de direcție din întreprinderi să 
sprijine și să întărească autoritatea 
serviciilor C.T.C., prin luarea de mă
suri corespunzătoare pentru preve-

este cazul) organele Inspectora- 
general de stat pentru contro-

îndeplini 
aceasta, 

însăși le- 
ca comi-

funcționarea rulmenților, joc radial 
al axului, frecări între stator și rotor 
la mersul in gol. Inspectoratul nostru 
a respins din produsele Fabricii de 
confecții din Călărași circa 38 000 bu
căți confecții, în valoare de peste 2,5 
milioane lei, datorită unor căptușeli 
greșit introduse, minecilor prost fi
xate, petelor de ulei pe revere, stofe
lor de culori diferite în cadrul ace
luiași costum. La uzinele „Electro
nica11 s-au respins numai într-o lună 
1 400 bucăți radio-receptoare datorită 
unor asamblări necorespunzătoare și 
a unor lipituri incorect executate. 
După cum se vede, este in general 
vorba de defecte ușor sesizabile. De 
ce fel de exigență au dat atunci do
vadă cadrele din organele de control 
din întreprinderile respective atunci 
cînd au avizat favorabil aceste pro
duse, cum și-au făcut ele datoria, 
pentru ce au primit salariu 7

Faptele arată, așadar, că, în unele 
întreprinderi, în aceste servicii și-au 
găsit culcuș cald oameni care nu sînt 
buni in nici o altă muncă calificată, 
oameni care nu înțeleg ce însemnă
tate are calitatea ireproșabilă a pro
ducției. care nu-și dau seama le 
rostul important al serviciilor din

inspectoratului, datoare să îndrume și 
să organizeze activitatea serviciilor 
C.T.C. din întreprinderi, să rezolve 
problemele pe care le ridică calita
tea fabricației. mergînd pînă la 
oprirea procesului de producție. Spe
cialiștii noștri execută, in general, un 
supracontrol calitativ și nu dau 
drumul pe piață produselor ne
corespunzătoare. Dar aceasta nu 
este suficient ci, așa cum prevede 
legea pentru asigurarea și con
trolul calității produselor, este ne
cesară constituirea în întreprinderi a 
unor servicii de control tehnic de 
calitate numai din oameni bine pre
gătiți, exigenți și intransigenți în 
fața oricăror rugăminți și presiuni 
din partea șefilor de secții, a maiș
trilor și inginerilor. Alături de sar
cinile amintite, controlorul tehnic de 
calitate trebuie să fie un judecător 
obiectiv al producției ; așa cum pre
vede noua lege, el trebuie să vegheze 
la respectarea documentației tehnice 
de fabricație, să ceară întreruperea 
operațiilor tehnologice, a fabricației 
sau livrării produselor care contravin 
documentației tehnice, obligațiilor 
contractuale, sesizînd clar și concret 
conducerea unității sale și (atunci

ciențelor semnalate, sancționînd ma
terial sau disciplinar pe cei vinovați 
de încălțarea disciplinei de fabricație. 
Cu atit mai neînțeles apare, deci, a- 
titudinea comitetului de direcție al 
uzinei „Electroprecizia11 din Săcele 
care, în loc să intervină hotărît pen
tru eliminarea cauzelor care gene
rează produse de calitate necorespun
zătoare, în cele 8 luni ale acestui an 
a acordat peste 430 de derogări de la 
prescripțiile calitative ale fabricației. 
Esențial este, de asemenea, ca servi
ciile de control tennic de calitate să 
dispună de întreaga aparatură nece
sară, care în prezent lipsește în par
te atît în unitățile de industrie ușoa
ră cît și în cele constructoare de ma
șini amintite.

Ministerele, centralele și combina
tele industriale de resort sînt obli
gate prin lege să sprijine aceste ac
țiuni, dar pașii de început sînt cu 
totul și cu totul timizi. Este drept, 
o dată cu intrarea în vigoare a Legii 
pentru asigurarea și controlul cali
tății produselor. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, de pildă, a 
elaborat un nou regulament de orga
nizare și funcționare a serviciilor 
C.T.C. din întreprinderile sale, pre-

cizîndu-se sarcinile noi ce revin aces
tor compartimente, exigența maximă 
cu care trebuie verificate orice fel 
de produse. Acest act normativ a și 
fost prelucrat în aproape 90 de în
treprinderi ale ministerului. Pozitiv 
este și faptul că unele din aceste 
prelucrări s-au soldat cu urmări pre
cise. Bunăoară, la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din Capitală a și 
început să se aplice, cu titlu experi
mental, o nouă metodologie de con
trol, mult mai exigentă decît cea 
dinainte.

Cu toate acestea, sînt încă uzine 
constructoare de mașini în care — 
deși noul regulament a fost prelu
crat și este cunoscut — serviciile de 
control tehnic de calitate continuă să 
nu fie bine organizate. Iar în 
tot acest timp, luarea măsurilor 
necesare trenează dacă nu de la ni
velul comitetelor de direcție din în
treprinderile respective, cel puțin de 
la nivelurile superioare, care cunosc 
situația. De pildă, fabrica „Fero- 
email" din Ploiești — care de ani de 
zile înregistrează un număr ridicat 
de reclamații la produsele sale — 
nu numai că nu dispune de un ser
viciu de control tehnic de calitate do
tat cu aparatura necesară, cu oameni 
care să poală fi atestați, dar nu are 
nici măcar un șef pentru acest servi
ciu, interesele, sesizările comparti
mentului nefiind astfel luate în sea
mă de celelalte secții și servicii din 
uzină. Centrala industrială de resort, 
ministerul știu de această situație, 
dar, inexplicabil, întârzie să scoată 
comitetul de direcție al uzinei plo- 
ieștene din apatia sa prelungită. Mă 
gîndesc și la cazul uzinei „23 Au
gust'1 din Capitală care,.cu de la sine 
putere, a decalat cu o bună perioadă 
de timp termenul fixat de ministerul 
de resort privind acțiunea de reorga
nizare a documentației tehnice în ve
derea completării și precizării opera
țiilor de control ce se execută pe în
tregul proces tehnologic de fabricație. 
Ministerul știe de aceasta, știe că la 
uzina ,.23 August11 realizarea unui te
meinic control tehnic de calitate se 
impune cu o mare acuitate, dar nu 
a intervenit pentru a pune lucrurile 
la punct.

Desigur, am cuprins în acest arti
col doar unele aspecte de mare ac
tualitate ale complexei probleme a 
calității producției. Ele sînt însă sufi
ciente pentru a demonstra necesita
tea ca toate întreprinderile indus
triale, torurile lor de resort să de
pună eforturi stăruitoare pentru a 
întări rolul controlului de calitate in 
procesul de producție.
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— Cum vi explicați, tovarășe 
Dumitru Radu Popescu, intere
sul, sau lipsa de interes, mani
festată de către public tată de 
o piesă ? Care credeți că sînt 
calitățile, condițiile apte să 
determine puternica adeziune a 
publicului ?

— Cred că este vorba mai întîi 
despre interesul pe care-1 suscită a- 
devărurile piesei sau, altfel spus, 
despre faptul că problemele ridicate 
de piesă sînt resimțite de către pu
blic ca fiindu-i foarte apropiate. 
Opțiunile publicului certifică, mereu 
și mereu, obligația scriitorilor de a 
răspunde la o veche, eternă dorință 
a sa : dorința de a găsi în artă trans
figurarea artistică 
mina unei viziuni 
— a datelor, a „do
cumentelor" vieții 
sociale, a realită
ților spirituale ale 
vremii, ale actua
lității. O actuali
tate care nu ține 
neapărat de un e- 
veniment, de o 
stagiune. Această 
obligație este, du
pă mine, cea mai 
importantă carac
teristică a creației 
artistice, 
rent 
țile 
care 
sau 
promovează.

Motivul Ia care 
mă refeream mai 
sus nu este, desi
gur, singurul. Lui 
i se adaugă dărui
rea cu care tea
trul adoptă și pu
ne în scenă piesa. 
O dăruire ce nu 
poate izvorî decît 
din încrederea tu
turor față de me
sajul textului. Di
rectorul teatrului, 
secretarul literar, 
regizorul, actorii, 
scenografii consti
tuie primul public 
entuziast și exi
gent totodată : cu 
ei și prin ei se 
face primul test al 
reușitei unei piese, 
asemenea „prim public' 
trupei din Tg. Mureș.

— Care vi se pare a fi con
diția fundamentală a unei lite
raturi pătrunse de adevărurile 
existenței noastre sociale șl eti
ce ? Ceea ce numim de obicei 
„cunoașterea vieții" ?

— Desigur. Aș spune însă în pri
mul rînd : autenticitatea actului de 
cunoaștere și reflectare. Am scris 
piesa „Acești îngeri triști" cu sin
ceritate față de mine. întotdeauna 
cînd scriu o piesă (sau o proză) plec 
de la ideea că nu trebuie să-mi fie 
rușine de ceea ce am scris în fața 
nimănui.

M-a interesat în „Acești îngeri 
triști" această prelungită adolescență, 
unde sensibilitatea, fluctuațiile de 
caracter sînt mai pronunțate ; aceas
tă perioadă cînd se pot produce ire
versibile traumatizări. cînd mediul 
își poate pune o pecete irecuperabilă 
asupra existenței, erijîndu-se în des
tin apăsător, forță oarbă, forță care 
scapă controlului individualității u- 
mane. M-am războit cu reminiscențe 
tipice ale caracterului burghez, cu 
nepăsarea socială care face să creas
că disproporționat culpa omului. 
„Acești îngeri triști" exprimă revolta 
împotriva anumitor mentalități de
pășite, împotriva compromisurilor. 
Ea degajă însă totodată un sen
timent de încredere al personajelor 
în propriul destin. Destin de care sînt 
răspunzători. Destin pe care și-l îm
plinesc cu prețul luptei, și chiar al 
unor înfrîngeri. Niciodată însă cu 
prețul coborîrii pe scara demnității 
umane, al unei anumite lipse de exi
gență față de viată.

Punctul de pornire al piesei l-au 
reprezentat cazuri pe care le-am în
tîlnit în realitate. Scriind, m-am o- 
biectivat tot timpul în spectator — 
un spectator care refuză orice 
ment fals, neautentic. Am reușit 
ce mi-am propus, dar, de ce 
spune-o, n-am reușit pe deplin.

Ca să ajungi la o creație perfectă 
trebuie să cunoști viața și legile vie
ții, dar și legile artei. Or, iată, tre
buie să constat că, fără voia mea, au 
intervenit uneori niște legi dP teatru, 
ale scrierii dramatice, care m-au fă
cut să creez unele personaje mai pu
țin veridice psihologic — excesiv po
larizate bine-rău — mai puțin reali
zate dramaturgie.

— Cunoașterea realității și 
sinceritatea față de propria 
conștiință sînt premise suficiente 
ale originalității ?

— Originalitatea este o 
cință firească a 
creatoare. Și cred că, prin 
unei atari înțelegeri, nu ar fi deloc 
inutilă o examinare exigentă a origi
nalității creației noastre dramatice.

Parcurgem un moment în care 
teatrul modern a devenit foarte ac
cesibil. Un bun comun 1 Iată însă că. 
pornind de aici, de la această con
diție fericită a culturii, mulți au în
ceput să creadă că nu poți fi drama
turg dacă nu poți fi la unison cu 
alții. Or, a fi la modă, adică a te bate 
pe terenul altora cu armele lor și nu 
cu propriile-ți arme — a face meta
fore ca X, a construi personaje ca Y, 
a întruchipa aceleași obsesii ca Z - 
nu poate fi un certificat de talent, 
de vocație creatoare. Performanța de 
a fi la unison cu alții exclude posi
bilitatea de a fi la unison cu tine.

— făcută în lu- 
limpezi, explicite

Un adevărat scriitor este, trebuie să 
fie, un ginditor, un vizionar, inves- 
tigind sensurile majore ale contem
poraneității, explorind direcțiile pe 
care se dezvoltă colectivitatea umană. 
Un adevărat scriitor este o conștiin
ță a poporului din care face parte, 
nu un artizan dibaci, bun doar să 
imite sau să inventeze „tehnici" — 
incapabil să vadă și să propună ceva. 
Toți marii dramaturgi contemporani 
sînt foarte diferiți între ei. Dacă toți 
ar fi scris ca Ionescu nu s-ar fi auzit 
de nici unul. (In afară de Ionescu, 
bineînțeles 1)

Trebuie să ținem cent de cuceririle 
lor și ale altora : în efortul de pă
trundere a caracteristicilor esențiale 
ale omului despre care scriem ; în 
efortul de a avea o viziune modernă, 
pe deplin acordată gindirii și sensi-

românească. Poate că reacția de neîn
credere față de dramaturgia originală 
are o bază reală in calitatea ei nu in- 
trutotul satisfăcătoare. Dar nicăieri 
în lume, instituția teatrală a unei 
țări nu s-a despărțit de dramaturgia 
originală. Dimpotrivă. Și acesta este 
și exemplul vieții noastre 
interbelice.

— Considerați util ca 
să desfășoare o „muncă 
torul" pe text sau vă deranjează 
procedeul ?

— Dimpotrivă. Fără să fac vreun 
reproș, sînt convins că „Acești în
geri..." ar fi scăpat de balastul cîtorva 
elemente forțate dacă aș fi revizuit 
piesa, sfătuit de un om al scenei. Mi 
se pare foarte necesar ca între dra
maturg și teatru, un anumit tea-

teatrale

teatrele 
cu au-
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indife- 
de modali tă- 
estetice pe 
se bazează 
pe care le

CU
Interviu cu Dumitru Radu POPESCU

Cunoscut prozator, autor al unor apreciate nuvele și romane și al unor scenarii de film, Dumitru Radu 
Popescu a scris în anii din urmă și teatru. EI este deținătorul premiului pentru dramaturgie pe anul 1969, acordai 
de revista „Teatrul".

Numeroasele spectacole cu piesa sa „Acești Îngeri triști" s-au bucurat de un remarcabil interes din partea 
spectatorilor, demonstrînd necesitatea acută resimțită de public de a vedea la teatru și altceva decit divertisment 
și, mai ales, receptivitatea sa manifestă la o dramaturgie ce dezvoltă creator tradițiile artei realiste.

Eu am întîlnit un 
în membrii

cle- 
ceea 
n-as

conse- 
adevăratei condiții 

prisma

bilității contemporane ; în Inovarea 
tehnicii scrisului. Dar nu cred că 
trebuie să scriem ca Beckett. Nu in
teresează și nici nu poate exista o 
serie Beckett, chiar dacă scriu o mie 
ca Beckett. Așa cum nu a existat o 
serie Caragiale — chiar dacă. între 
cele două războaie, au scris mulți ca 
el. Si chiar dacă avem de învățat 
enorm, încă o sută de ani de aici 
înainte, de la autorul „Scrisorii pier
dute", ca și de la toți înaintașii dra
maturgiei noastre naționale.

Scriitorul e un unicat, creația sa 
trebuie să propună o reflectare origi
nală, cu mare forță obiectivă, a uni
versului uman. Cred că fiecare ar 
trebui să plece de la sine, de la con
știința sa individuală și socială, și nu 
de Ia o formulă creatoare împrumu
tată — către lume.

— Ce părere aveți despre mo
dul in care dramaturgii noștri 
răspund comenzii sociale ?

— Cred că se pornește încă puțin, 
nesatisfăcător, de Ia cunoașterea rea
lității. O mai adincă și larg cuprin
zătoare investigare a acesteia ar da 
și posibilitatea afirmării unei crea
ții dramatice mai bogate, expresie a 
unor modalități teatrale mai variate.

Aș spune că situația este mai bună 
In proză și în poezie, domenii care 
cunosc mai multe personalități în
chegate, domenii în care moda nu 
face atîtea ravagii. Fermitatea unei 
asemenea afirmații ar fi mai mare 
dacă ne-am cunoaște mai bine. Se 
spune, și se spunea cu mai mare in
sistență 
am avea mai multi dramaturgi necu- 
noscuți, 
culă, si circula mai intens, o critică 
orală despre valoarea acestei dra
maturgii necunoscute. Or, iată, o par
te a acestei dramaturgii a văzut litera 
tiparului, lumina rampei și 
cierile criticii orale 
doar rareori.

— Ce ar fi de
— Este adevărat că 

foarte mult prin 
proba spectacolului este costisitoare, 
cred că ar trebui să se procedeze la 
publicarea regulată a creației dra
matice, la o examinare și dezbatere 
minuțioasă pe marginea valorilor ei. 
Publicarea ar crea o șansă în plus 
și — cum eu consider teatrul în 
primul rînd o artă a cuvîntului. aș 
zice, nu una dintre cele mai puțin 
însemnate — pentru întruchiparea lor 
scenică. Consider de asemenea că și 
teatrele ar trebui să-si propună cu 
energii și responsabilități sporite 
descoperirea și impunerea de noi 
talente.

— Vorbeați de „șansa" pe care 
a reprezentat-o întilnirea cu e- 
chipa teatrului din Tg. Mureș. 
Ce părere aveți, in general, 
despre opera de valorificare a 
dramaturgiei românești pe care 
o desfășoară teatrele ?

— Trebuie să recunosc : mă pot 
considera un dramaturg fericit. E 
drept, nu prin numărul de piese de
venite spectacole Ci prin 
spectacolelor pe care le-au cunoscut, 
cele două piese adoptate de teatre. Si 
cealaltă piesă a mea, pusă în scenă 
la Teatrul din Sf. Gheorghe, „Cezar, 
măscăriciul piraților", s-a bucurat de 
o montare excepțională.

Cu toate acestea, trebuie să re
marc : nu am observat un foarte 
mare interes pentru dramaturgia

cu vreun an în urmă, că
neiucați, nepublicați. Cir-

anre-
s-au confirmat

făcut ?
textul cîștigă 

spectacol. Cum

calitatea

tru, să se stabilească un climat per
manent de colaborare, de prietenie 
creatoare.

Vorbim de factori stimulatori 1 Aș 
vrea să relev unul contrar — frînă. 
Valorificarea dramaturgiei românești 
este împiedicata, de cîteva stagiuni, 
de un procedeu care tinde să devină 
sistem : pregătirea de către teatru a 
unui singur spectacol de prestigiu cu 
o piesă străină, spectacol destinat 
participării la un festival. Nu o dată 
premiera e internațională. Străină
tatea o vede și o „apreciază" înain
tea publicului 
lui.

Or, cred că ■ 
judicioase ar 
cronicari din 
mii — prima 
pe care trebuie 
regizor și orice

nostru, a verdictului
— oricît de exacte și 
fi aprecierile unor 
alte colțuri ale lu- 
consacrare adevărată 

; să o dorească orice 
__  ___ ■ interpret este aceea 

a publicului țării sale, a oamenilor în 
mijlocul cărora trăiește, cărora tre
buie să li se adreseze, ale căror fră
mântări trebuie să le exprime.

— Revenind la orientarea re
pertorială a teatrelor in această 
stagiune...

— Ar trebui să dea de gîndit ab
sența programului artistic, absența 
unui program clar, diferențiat de la 
o instituție teatrală la alta. Similitu
dinea repertoriilor — eclectice — la 
toate cele aproape 40 de teatre din 
țară. Faptul că nu avem scene „spe
cializate" — care să joace nu în ex
clusivitate, dar cu predilecție un a- 
nume fel de teatru : antic, romantic 
etc.

Mi se pare că în această stagiune 
nici piesele selectate din repertoriul 
străin nu au fost dintre cele mai 
bune — și implicit de natură să spri
jine menirea teatrelor de a face acte 
de cultură. Criteriul financiar a de
terminat teatrele să aleagă un Fey
deau, Camoletti, adică autori străini 
de mîna a doua. S-au ales piese ne
reprezentative ale creației unor dra
maturgi de valoare, Peter Shaffer de 
exemplu. Avem oare spațiu scenic 
pentru altceva decît pentru realiză
rile de vîrf ale creației universale 
contemporane ?

— Bineînțeles că nu. Si fiindcă 
trebuie să avem cit mai mult 
spațiu pentru dramaturgia noas
tră originală : cu ce anume veți 
figura pe afișul stagiunii vii
toare ?

— Aștept premierele care vor avea 
loc la Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" și la Teatrul de Stat din Tg. 
Mureș cu „Pisica în noaptea Anului 
Nou", o piesă ODtimistă, în care vor
besc despre faptul că oamenii nu pot 
trăi, nu pot conviețui ascunzîndu-și 
vinovățiile. O replică dată celor care 
îsi clădesc fericirea pe niște infirmi
tăți morale.

Piesa se petrece într-o noapte de 
An Nou. Evenimentul conține o invi
tație la purificare, la atingerea unei 
alte vîrste interioare, 
rea constantelor.

— Parafrazînd 
anchetei teatrale, 
revista „Tribuna", pe care o con
duceți — cum vedeți realizarea 
unui teatru ideal ? Căror scopuri 
credeți că este chemat să slu
jească teatrul, înțeles ca institu
ție socială ?

— Visez un teatru unde lumea să 
meargă ca la un oracol — căutînd și 
găsind răspuns întrebărilor mari și 
mici ; ca la un oracol unde bucu
riile și neîmplinirile se interferează și

unde speranța că omul poate suporta 
chiar orice destin îi dă o măreție for
midabilă : cred că grecii, mergînd la 
teatru și văzind cum Oedip duce pe 
umeri un destin care l-ar fi prăbușit 
chiar pe un zeu. plecau spre casele 
lor torturați de nedreptatea destinu
lui, dar sufletește totuși mîndri de tă
ria lui Oedip, semenul lor. Vreau să 
spun că teatrul trebuie inlii să pro
pună contemporanilor noștri eroi 
contemporani de talia secolului în 
care trăim. Nu exagerez I Priviți is
toria frămîntată a veacului nostru : 
veți vedea eroi tulburători. Și în
cercați să înțelegeți că ei existind, 
este o lipsă în primul rind a drama
turgiei că nu ii aduce pe scenă. Dară 
teatrul devine un „loc" de meditație, 
el își îndeplinește toate funcțiile ce i 
s-ar putea cere. Trebuie plecat de Ia 

funcția majoră a 
teatrului, această 
posibilă nouă ca
tedrală a spiritului 
artistic contempo
ran. Dacă îi ce
rem întîi teatru
lui să fie o școală 
unde oamenii să 
învețe și să-și de- 
săvirșească edu
cația, îi cerem 
ceea ce Implicit 
ar putea să ofere 
dacă în primul 
rînd ar fi un loc 
de meditație. Da- 
că-i cerem doar 
să deconecteze 
publicul, îi cerem 
extrem de puțin, 
căci gluma care 
doar gîdilă și nu 
trece electrizantă 
prin circuitele u- 
mane superioare e 
aproape inutilă; 
și nu sînt necesa
re un buget și o 
clădire pentru un 
nimic. E falsă și 
ldeea că teatrul 
tragic exclude 
teatrul comic și 
nu trebuie să dau 
exemple din mari 
autori care, ori- 
cit de diferiți ar 
fi, nu se exclud 
niciodată. Dar 
dramaturgia con
temporană îmbi

nă cele două modalități, consfințind 
de fapt ce a demonstrat viața.

Visez deci un teatru : ca instituție, 
care să-și propună și să aibă ambi
ția și generozitatea, și mîndria, 
realizeze în spațiul numit scenă 
loc al marilor dezbateri, un loc 
minunilor (nu exclud un teatru 
miracolelor — vezi și Shakespeare : 
căci miracolele stimulează fantezia 
omului și-1 fac să admire puterea 
fără margini a omului și a Iluziilor 
sale, și-l fac implicit să se entuzias
meze și în fața realității atît de mi
raculoase în secolul nostru de desco
periri și sinteze), un lcc unde minima 
rezistență, falsul să lipsească. Nu 
știu dacă e potrivit cuvîntul oracol 
sau catedrală ; în fond nu exactitatea 
cuvîntului contează, ci sensul său. 
Sensul teatrului ca instituție este, 
după mine, să fie cel puțin egal cu 
semenii săi, cu contemporanii săi. 
Iar contemporanii noștri, constructo
rii socialismului, își merită locul pe 
scenă, mesajul lor uman se cere im
plicat în replică. Un teatru unde nu 
simți că se gîndește pe scenă, unde 
nu simți respirația secolului tău și 
intensitatea luminii ar trebui să-și 
închidă porțile. Teatrul Trebuie să 
fie o conștiință. O conștiință a timpu
lui și a epocii noastre, a ideilor ce
lor mai Înaintate de care este ani
mată. Cu atît mai mult se cere ca tea
trul românesc contemporan — teatru 
chemat să slujească edificarea con
științelor, să promoveze spiritul și 
ideile nobile ale vremii noastre — să 
se inspire din realitățile noastre so
cialiste, 
nențele 
a purta 
vibrant 
mat de

să 
un 
al 
al
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cinema

• Sunetul muzicii ! PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Intilnirea : REPUBLICA
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30; STA
DIONUL DINAMO - 20, GRADI
NA PARCUL HERĂSTRĂU — 20.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Mayerling (ambele serii) 
CEAFARUL — 9; 12,30; 16; 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 
GRADINA DOINA - 20,30, 
DERN — 8,30; 11,30; 14,30;
20.30, ARENELE ROMANE
• Liniște și strigăt — 9,45; Săr
manii flăcăi — 12; 14; Așa am ve
nit — 16,15; 18,15; 20,15 : CAPITOL.
• Mari succese de odinioară :
GRADINA CAPITOL — 19,30:
21.30.
• Ambuscada : VICTORIA
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• întoarcerea doctorului Mabuse t
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20,30, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Monștrii : CENTRAL — 8,30: 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
- 10.
• Jandarmul se fnsoară ! DOINA
- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Hatari î TIMPURI NOI — 0—21 
în continuare.
• Cavalerul Pardaillan ; îndrăz
nețul Pardaillan î CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Argoman superdiabolicul : LU
MINA — 9,30—16,30 în continuare; 
18,30; 20,45, COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20, MOȘILOR — 15,30; 18, la 
grădină - 20.
• Profesorul infernului s GRIVI- 
ȚA — 16; 18,15; 20,30, POPULAR 
15,30; 18.
• Această femeie : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE - 15.30; 17,45:
20, VOLGA - 16,30; 18,30; 20,30,
POPULAR - 20,15.
• Asul de pică t BUZEȘTI — 
15,30: 18.
• Străinii : GRADINA BUZEȘTI
- 20,15.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : DACIA — 8,45—20,30 în con
tinuare.
• Tiffany memorandum : BU- 
CEGI - 10; 15,30; 17,45, la grădină
- 20, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15. la grădină — 20,15.
• Iubiri tăcute : UNIREA — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă ; U- 
NIREA - 18, la grădină — 20,15.
• Frații Saroyan : LIRA — 15,30.
• Comisarul X șl „Panterele al
bastre** : LIRA — 18, la grădină - 
20.
• Ora hotărîtoare t DRUMUL 
SĂRII - 15,30.
• Freddy șl cfntecul preriei 
DRUMUL SĂRII - 17,45; 20.
• Sub semnul lui Monte Crlsto 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Petrecerea : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, ARTA — 15,30; 18, la gră
dină - 20,15, RAHOVA - 15.30; 
18, la grădină — 20.15.
• Dragoste șl viteză : GLORIA — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30, TO
MIS - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18. la 
grădină — 20.
• Intîlnire la vechea moschee j 
MUNCA - 16; 18; 20.
• Dragostea Iul Serafim Frolov : 
VIITORUL — 20,30.
• Salariul groazei ; COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
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Cărți românești 
in limba rusă

tn editura „Hudo- 
Jestvennaia literatura" 
din Moscova a apărut 
o culegere din lirica 
Magdei Isanos. Car
tea, alcătuită de A. 
Sadețchi, pune la în
demâna cititorilor so
vietici cele mai repre
zentative versuri ale 
poetei — selecționate 
atît din volumele ti
părite, cit și din pe
riodice și din cele ră
mase în manuscris. 
Versiunile în limba ru
să sînt semnate de un 
numeros grup de poeți 
și traducători sovietici, 
între care M. Petrovih, 
I. Neiman si Marga
rita Aligher — care 
semnează si prefața. In 
cuvinte pline de căl
dură, autoarea prefeței 
evocă universul Mag
dei Isanos, subliniază 
timbrul original al 
poeziilor ei. „In scur
tul răgaz al vieții sale 
— scrie cunoscuta poe- 
tă sovietică — Magda 
Isanos a izbutit să-si 
creeze propria sa lu
me și în această lume 
a trăit o viață mare,

luminoasă, plină, o 
viață care este in
teresantă pentru oa
meni, pentru foarte 
mulți oameni, înainte 
de toate pentru po
porul său ; iar cu aju
torul lui, datorită dra
gostei si interesului 
lui, trece dincolo de 
hotarele limbii ei ma
terne si ale patriei 
sale în lumea largă, 
către acea parte a o- 
menirii care, pe dife
rite meridiane și lati
tudini si in toate lim
bile lumii. iubește 
poezia, o citește, o as
cultă. crede în ea".

In aceeași editură 
vor mai apare anul a- 
cesta romanele „Răs
coala" de Liviu Re- 
breanu si „Pădurea 
nebună" de Zaharia 
Stancu ; se află de a- 
semenea in lucru tri
logia „Frații Jderi" a 
lui Mihail Sadoveanu, 
romanul „Calea Victo
riei" de Cezar Petres
cu, un volum de nu
vele românești con
temporane și un vo

lum de umor româ
nesc.

Editura „Progress" a 
scos recent o culegere 
de nuvele ale unor 
scriitori contemporani, 
iar în curînd ur
mează să apară tot la 
această editură volu
mul de proză „Sere
nadă la trompetă" de 
Sinziana Pop.

In editura „Iskusst- 
vo“ a apărut recent 
volumul de teatru 
„Opt comedii româ
nești", in sumarul 
căruia figurează : „Mi
tică Popescu" de Că
rnii Petrescu, „Titanic 
Vals" de Tudor Mușa- 
tescu, „Tache, lanche 
și Kadîr" de Victor 
Ion Popa, „Omul care 
a văzut moartea" de 
Victor Eftimiu. „Gai
țele" de Alexandru 
Chirițescu, „Steaua 
fără nume" de Mihail 
Sebastian. „Idolul și 
Ion Anapoda" de G.M. 
Zamfirescu și „Omul 
cu mîrțoaga" de Gh. 
Ciprian.
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17,30 Deschiderea emisiunii, 
misiunea în limba maghiară. 18,00 
Mult e dulce și frumoasă — emi
siune de coni. dr. Sorin Statl. 
18,25 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,40 Cadran 
internațional. 19,15 Anunțuri 
publicitate. 19,20 „1 001 de seri 
emisiune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 20,00 1
serial • „Noile aventuri ale 
Huckleberry Finn". Reluare 
cererea telespectatorilor. 20,30 Fil
mul artistic „Oedip rege". Regia 
Pier Paolo Passolini. 22,10 Atelier 
de creație. Reportaj de Carmen 
Dumitrescu. 22,35 Poșta TV. 22,50 
Telejurnalul de noapte. 23,00 Din 
carnetul cu amintiri al „Cerbului 
de aur" • Giuli Cloheli — film 
de Vlad Bîtcă. 23,20 închiderea 
emisiunii programului I.

20,00 Baletul secolului XX. 
tîlnire cu coregraful Maurice 
jart. 20,40 Pescarii amatori 
producție a studiourilor sovietice 
20,55 Actualități literare. 21,35 Film 
serial : „Trei prieteni" (XI) — 
producție a studiourilor din R.D.G. 
22,05 închiderea emisiunii progra
mului II.

să-și înscrie printre perma- 
programului său datoria de 
către spectatori un mesaj de 

umanism, datoria de a fi ani
mările idei ale timpului. 

Dramaturgii, și regizorii, și di
rectorii care nu au decit o conștiin
ță financiară rămîn niște simpli me
seriași care vor face poate spectacole 
onorabile sau bune.
tacol bun nu 
cuvînt spus 
conștiință.

*

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.

Dar un spec- 
cintărește cit un singur 
de Oedip. Adică de o

Natalia STANCU

I
L. A

Membrii Orchestrei 
universitare, studenți 
ai unor facultăți de 
diverse profiluri, de
pășesc stadiul de me
lomani amatori. Prin 
competență și riguro
zitate, ei etalează ca
lități de profesioniști. 
16 tineri, conduși de 
Helmut Calgeer — 
inițiatorul formației 
— s-au unit pentru a 
cinta muzică bună, 
pentru a-și completa 
orele de studiu la uni
versitate cu bucuria 
tălmăcirii lui Each 
sau Sutherland. Ei au 
străbătut continentele 
demonstrînd preocu
pările mature, serioase 
ale studenților din 
Tiibingen, dorința de a 
aduna in jurul lor co
legi, prieteni, cărora să 
le transmită bogăția 
melodică, armonia mu
zicii marilor clasici, a 
unor mari contempo
rani.

Ascultind în con
certul de luni seara 
ansamblul cameral 
german, ne-am convins 
de seriozitatea cu 
care acești tineri stu
denți iși închină tim
pul liber muzicii. Fă
ră îndoială, nu judeci 
interpretările lor com- 
parindu-le cu modele

perfecte datorate unor 
celebre formații mu
zicale. Vivaldi, de e- 
xemplu, și anume 
Concertul pentru
trompetă în La bemol 
major, trecea exame
nul dificil al partitu
rii solistului, dar nu 
reușea să ajungă la o

CARNET 
MUZICAL

delicată nuanțare. 
Trompetistul Herman 
Sauter, corect, studiat, 
cu o respirație ire
proșabilă, iși etalase 
vizibil calitățile, îndeo
sebi agilitatea, preci
zia intonației. De a- 
semenea. Concertul 
pentru vioară și or
chestră în Do major 
de Haydn (solist Uwe 
Holscher) și mai ales 
Concertul pentru trei 
viori și orchestră în Re 
major de Bach, in ca
re au fost soliști Uwe 
Holscher, Hans Det- 
lev-Roedler, Horst 
Neumann, relevau do-

rința acestei formații 
de a da discursului 
muzical suplețe, de 
a-l face inteligibil in 
întregimea lui, fără 
a reuși să pătrundă in 
vibrațiile profunde ale 
armoniei, ale țesăturii 
contrapunctice. Au e- 
xistat și decalaje, ne- 
smeronizări, dar neim
portante, dominante 
fiind muzicalitatea, 
fluența discursului. 
Celebrul Concert pen
tru vioară și or
chestră în Mi major 
de Bach (solist — violo
nistul român Ladislau 
Kiss) a convins că 
studenții din Tiibingen 
își aleg pagini de ma
re circulație din litera
tura muzicală pentru a 
fi cit mai expliciți in 
intențiile lor, mai 
mult, pentru a fi vizi
bilă opțiunea pentru 
arta autentică.

Dorința studenților 
melomani din Tubin
gen este să pledeze 
pentru rafinamentul 
unor pagini de Bach 
sau Mozart, simplu^, 
direct, neartificios. Și' 
oricare dintre audito
rii concertului lor s-a 
convins că au reușit.

Smaranda OȚEANU

Am fost întotdeauna partizanul 
ideii că în cadrul activității ce o des
fășoară orice instituție de artă, orice 
creator — fie profesionist, fie ama
tor — sînt importante 
precierea cotidiană, nu 
țațele imediate, ci — 
roadele muncii văzute 
vă, în sensul păstrării 
a actului de creație. Nu trebuie 
exemplificăm 
scurgerii anilor

nu numai a- 
numai rezul- 
îndeosebi — 
în perspecti- 
peste vreme 

să 
prea mult. Timpului, 

___ ,,__  ___ _• i-au supraviețuit 
picturi celebre, cărți deosebite, pa
late fermecătoare sau amintiri ilus
tre. Credem, deci, în ESENȚA mun
cii unui creator, în ceea ce face el 
cu dăruire pentru a lăsa posterită
ții (dincolo de rezultatul imediat, pe 
care nu-1 negăm, ci, dimpotrivă, îl 
dorim amplu, fără oscilații, direct, la 
indemîna oamenilor zilelor noastre) 
contribuția generației sale la istoria 
civilizației și culturii.

Pornind de la aceste 
propun să mă refer 
tăritor pe care il au 
turale, în special organele locale ju
dețene de cultură și artă. Recenta re
glementare a domeniului activității 
culturale din țara noastră vine în a- 
jutorul muncii organelor amintite, 
foruri care nu se oot mulțumi — 
după părerea noastră — cu rolul de 
observatori, de înregistratori ai feno
menului cultural, ci — dimpotrivă — 
trebuie să-1 ajute să se dezvolte, să-l 
descopere acolo unde el se ivește, să-l 
amplifice unde se dovedește necesar, 
să-l desăvîrșească pentru obținerea 
unor rezultate de calitate, tată de ce 
nu putem fî de acord cu ideile, nu 
foarte vechi, care ne mai apasă încă 
umerii, că rolul unui comitet jude
țean pentru cultură și artă trebuie 
să se rezume la probleme strict or
ganizatorice. de captare arbitrară a 
elementelor de cultură. Nu ne putem 
mulțumi doar cu rapoarte făcute 
ad-hoc, cit mai elogioase și încăpă- 
toare-n cifre, atunci cind ni se cer 
de la centru. Oare în aceasta constă 
munca culturală ? Ne putem decla
ra mulțumiți dacă vom comunica prin 
adrese de tot felul, formulare, situa
ții, că avem atitea formații, că 
s-au ținut atîtea conferințe etc. ? So
cotim ca fiind de mult depășite a- 
ceste procedee, ca inadecvate proce
sului nostru cultural. Nu aceasta poa
te fi sarcina ce revine unui comitet 
județean pentru cultură și artă. Este 
nevoie de o muncă eficientă, de con
ținut. care să urmărească cu fermita
te liniile directoare așa cum reies din 
politica noastră culturală clar for
mulată, care să se încadreze într-un 
plan cultural bine determinat, pe 
coordonatele specifice iudețului res
pectiv, cu o îndrumare și coordona
re competentă.

Ne grăbim să anunțăm că am fă
cut cinci conferințe sau trei festi
valuri ? Dar n-ar trebui — în prin
cipal — să ne intereseze cum le-am 
făcut, ce idei noi au intervenit, care

a fost eficiența acțiunilor în rîndul 
celor cărora li s-au adresat, ce con
ținut au avut ? Formularistica cul
turală trebuie și ea simplificată. Bi
rocratismul planurilor (azi vizionăm 
la televizor, mîine intîlnire agro
zootehnică sau seară de poezie etc.), 
anunțate pompos dar nerealizate, este 
cazul să dispară. In schimb se aș
teaptă acțiuni noi, valorificarea unor 
tradiții, inițierea unor manifestări 
valoroase.

Pe această linie ne-am străduit să 
îndreptăm și viața culturală din ju-

lorificarea vestigiilor trecutului, res
taurarea unor case deosebite, iată nu
mai unele exemple pe care anii ce 
vor trece Ie vor cuprinde în istoria 
culturii argeșene și la care contri
buția modestă a lucrătorilor din do
meniul cultural de azi își dă din 
plin obolul.

Dar pentru a se ajunge la aseme
nea rezultate, pentru ca rolul forului 
cultural județean să fie eficient, 
este nevoie și de o serie de regle
mentări organizatorice. Mă gîndesc. 
în primul rînd, la o planificare co-

premise, Îmi 
la -rolul ho- 
forurile cul-

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVĂ 
ÎN ACTIVITATEA CULTURALĂ

puncte de vedere

Constantin DINISCHIOTU
președintele Comitetului județean pentru culturd și artă Argeș

dețul nostru. Astfel, am încercat, 
printre altele, să permanentizăm anu
mite manifestări. Sintem in fața ce
lei de a treia ediții a festivalului 
„Memoria Argeșului", Inițierii celei 
de „a doua săptămîni a unui dra
maturg", a unei noi ediții „Primăva
ra piteșteană" etc. Șirul manifestă
rilor, la care se vor adăuga, firesc, 
altele, va crea idei noi, trepte ca
litativ noi, formații noi, dorințe noi. 
Roadele vizitelor lunare ale Filarmo
nicii, Operei Române, Operetei, casă 
pornim de la un exemplu concret, se 
vor vedea mai tirziu, cînd publicul, 
format și comoetent, le va solicita 
mai asiduu. E suficient să arăt că 
acum trei ani la operă erau cîteva 
zeci de soliei tanți. Azi biletele se do
vedesc insuficiente.

Noile localuri obținute prin grija 
organelor locale de partid și de stat 
pentru muzee își vor dovedi și ele 
peste ani eficiența. Ridicarea unor 
noi monumente, a unor noi statui, va-

respunzătoare a sarcinilor persona
lului de specialitate din organele 
culturale județene. Tendința de în
cărcare a acestuia nu ar fi de folos, 
dar nici cea inspirată de o mentali
tate greșită — existentă uneori și la 
noi — de dispersare, de „mărunțire" 
a sarcinilor, în funcție de așa-zisa spe
cializare. Stilul de muncă promovat 
să ateste priceperea fiecărui inspec
tor, pe baza planului general al 
comitetului, să rezolve — indife
rent de domeniul specific de care el 
se ocupă — orice situație s-ar ivi 
(bibliotecă, film, comisie de răspîn- 
dire a cunoștințelor etc), pentru a 
putea face față problemelor pe care 
azi, mai mult ca ieri, comuna, sa
tul le solicită. Nu e vorba aici de a 
avea oameni desăvîrșiți, ci de efortul 
de a-i conduce spre desăvîrșire în 
nobila muncă pe care o fac, de a se 
lucra în așa fel îneît, ajuns într-o co
mună, inspectorul să-și facă simțită 
prezența. Nu folosește nimănui, ac

tivității culturale cu atît mai puțin, 
poziția de „controlori" a celor veniți 
de la centru. Ei trebuie să-și dove
dească rațiunea de a fi prin aportul 
Ia rezolvarea situațiilor concrete din 
teren.

Problema activului cultural nu este 
deloc nouă, dar ea nu trebuie reflec
tată numai prin prisma muncii in
spectorilor de la comitet. Oare de ce 
un actor trimis să instruiască o for
mație de amatori nu ar putea sau 
n-ar trebui să devină un adevărat 
activist cultural ? Oare metodiștii ca
selor județene de creație trebuie să 
aibă în rîndurile lor numai „teore
ticieni" ?

Cu ajutorul unor active obștești, 
mergîndu-se pe linia stimulării, în
curajării și ajutorării diferențiate a 
activităților culturale, a fiecărei zone, 
pe linia dezvoltării în mod deose
bit a ceea ce este mai substanțial, 
mai caracteristic, înlăturînd activi
tatea de campanie, specifică îndeo
sebi perioadelor de concursuri, vom 
putea asista la crearea acelor mult 
dorite formații cultural-artistice per
manente. Să nu uităm că bogăția cul
turală tradițională a țării noastre a 
făcut ca, în anumite zone, anumite 
genuri ale artei să aibă o mai largă 
dezvoltare. S-ar putea crea formații 
reprezentative județene — pentru fie
care gen în parte. Este știut, de pil
dă. în Argeș, că Ia Lerești se dez
voltă arta cioplitului în lemn și a 
frumoaselor construcții de case, că 
Ia Rucăr și la Dragoslavele cusătu
rile sînt Ia înălțime, că formațiile 
corale din Leordeni, Topoloveni, Că- 
linești sînt demne de luat în seamă 
în orice moment, că mișcarea teatra
lă din municipiul Pitești este dezvol
tată. De ce atunci să nu le stimulăm 
și mai mu't. avîndu-le ca etalon pen
tru varietatea activității județene pe 
tot cuprinsul lui ?

Toate aceste exemple dovedesc 
necesitatea ca în activitatea comite
tului județean pentru cultură și artă 
să existe o preocupare permanentă 
pentru revitalizarea genurilor de 
artă specifice zonelor, comunelor, sa
telor. Diversificarea nu este o ce
rință întîmplătoare. Ceea ce este mai 
bun trebuie amplificat, dat ca exem
plu de urmat.

Referindu-ne la cîteva aspecte ale 
muncii pe care trebuie să o exercite 
un comitet județean pentru cultură 
și artă, am pornit in comentarea lor 
de la convingerea că rodul muncii 
noastre viitoare trebuie să pornească, 
în mod normal, de la ceea ce facem 
azi, de la strădania ca activitatea 
noastră de AZI — In folosul oameni
lor care muncesc și trăiesc azi — să 
rămînă și MIINE, ca un mesaj al rea
lizatorilor prezentului adresat viito
rimii.
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SALUT CĂLDUROS 

REVISTEI 

„LUPTA DE CLASĂ" 

la împlinirea a 50 de ani 
de la apariția 

primului său număr
S-au împlinit 50 de ani de la

apariția primului număr al revistei 
„Lupta de clasă", organ teoretic și
politic al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român. In
decursul îndelungatei sale activități, 
„Lupta de clasă" a înscris glorioa
se tradiții progresiste, revoluționare 
în analele presei comuniste din 
țara noastră, și-a cîștigat merite 
importante în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului, împotriva 
claselor exploatatoare, pentru răs
turnarea orînduirii burghezo-mo- 
șierești, pentru triumful revoluției 
și construcției socialiste în țara 
noastră.

Apariția revistei, inițiată de sec
ția București a partidului socialist, 
de grupările de stingă din acest 
partid, este legată de perioada care 
a premers creării partidului comu
nist. Ea a reflectat adîncirea pro
cesului de clarificare ideologică în 
vederea transformării partidului so
cialist în partid comunist și a 
contribuit, la rîndul ei, în impor
tantă măsură, la continuarea și in
tensificarea acestui proces după 
crearea partidului. Amintind înce
puturile revistei, evocăm un mo
ment important din istoria însăși a 
creării Partidului Comunist Român, 
al .cărui glorios semicentenar va fi 
sărbătorit de întregul popor în mai 
apul viitor.

în cei 20 de ani în care partidul 
s-a aflat în ilegalitate, apariția re
vistei a fost întreruptă în repetate 
rînduri din cauza terorii dezlănțu
ite de regimul burghezo-moșieresc. 
Deși interzisă de guvernele reac
ționare, ea a reapărut clandestin, 
cu pauze de cîțiva ani, în 1926, 
1934 și 1938. Sute și mii de comu
niști, riscîndu-și libertatea și chiar 
viața, au redactat, tipărit și difu
zat revista. Alături de alte publi
cații de partid, „Lupta de clasă" a 
îndeplinit în acei ani un rol de sea
mă în procesul de întărire ideolo
gică. politică și organizatorică a 
partidului, în propagarea liniei sale 
politice, a ideologiei marxist-leni
niste.

Reapărută în 1948, în condițiile 
libertății, ale desfășurării victorioa
se a revoluției populare, revista s-a 
afirmat ca o importantă publicație 
pe frontul activității politico-ideo
logice a partidului.

In toți acești ani, împreună cu 
celelalte organe de presă ale par
tidului, revista „Lupta de clasă" 
a adus o contribuție prețioasă la 
lupta pentru afirmarea victorioasă 
a ideologiei marxist-leniniste, pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru edificarea societății noi, 
pentru dezvoltarea economiei și 
culturii, pentru progresul întregii 
noastre vieți sociale pe calea socia
lismului. „Lupta de clasă" a jucat 
și joacă un rol important în acti

vitatea ideologică și de propagan
dă a partidului nostru, in lupta 

. pentru propagarea și înfăptuirea 
politicii partidului, în munca per
severentă consacrată ridicării ni
velului politic și ideologic al cadre
lor de partid, al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, în for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor largi ale poporu
lui.

Așa cum a subliniat Congresul al 
X-lea al P.C.R., astăzi, în fața în
tregului nostru front ideologic, a 
presei și tuturor publicațiilor parti
dului stau sarcini de o mare însem
nătate, aflate într-o legătură indiso
lubilă cu obiectivele făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. In Raportul prezentat la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu releva 
că „rolul muncii de propagandă este 
de a stimula gindirea politică vie a 
oamenilor, de a-i ajuta să-și expli
ce desfășurarea evenimentelor și să 
adopte o poziție justă față de ele, 
să dobîndească o perspectivă clară 
pe baza concepției marxist-leniniste 
asupra dezvoltării societății con
temporane, să participe activ la în
făptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și guvernului... Una 
din îndatoririle principale ce re
vin frontului nostru ideologic este 
promovarea unei atitudini comba
tive, militante, împotriva concepți
ilor retrograde, mistice, a influen
țelor ideologiei străine. împotriva 
mentalităților înapoiate, formarea 
trăsăturilor etice corespunzătoare 
noilor relații statornicite în orindui- 
rea socialistă".

Pentru a răspunde, împreună cu 
celelalte organe de presă, acestor 
cerințe, revista „Lupta de clasă" 
este chemată să militeze, in conti
nuare, la un nivel și mai înalt, pen
tru propagarea cuvintului partidu
lui în mase, pentru analiza apro
fundată, creatoare și dezbaterea vie 
a problemelor politice și ideologice 
actuale, pentru însușirea de către 
membrii de partid și masele largi 
ale celor ce muncesc a concepției 
materialist-dialectice, a politicii 
partidului, pentru înțelegerea baze
lor teoretice ale acestei politici, pen
tru realizarea măsurilor îndreptate 
spre progresul general al țării, spre 
perfecționarea organizării economiei 
și a întregii vieți sociale, pentru 
formarea omului nou al societății 
socialiste.

Luînd parte cu bucurie la sărbă
torirea celei de-a 50-a aniversări a 

.revistei „Lupta de clasă", ziarul 
„Scînteia" adresează colectivului re
dacției și colaboratorilor revistei, 
calde felicitări, urîndu-le noi succe
se în îndeplinirea sarcinilor de răs
pundere ce le revin în viața ideolo
gică a țârii noastre, în înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân.
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Conferința națională
DE ȘTIINȚA SOLULUI

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

Luni s-au încheiat la Iași lucrările 
celei de-a Vll-a Conferințe naționale 
de știința solului. Participanții la con
ferință au adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
în care se spune, printre altele : 
„Participanții la cea de-a 7-a Confe
rință națională de știința solului, care 
a avut loc la Iași în zilele de 29—31 
august 1970, pentru dezbaterea pro
blemelor privind creșterea contribu
ției specialiștilor Ia realizarea mari
lor obiective privind dezvoltarea 
agriculturii din țara noastră, țin să-și 
exprime adeziunea sinceră Ia înțe
leaptă politică a Partidului Comunist 
Român, strîns legată de interesele 
majore ale ponorului nostru, pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Conștient! de răspunderea ce Ie re
vine în fața conducerii partidului, a 
guvernului și a întregului popor,

participanții Ia conferința națională 
de la Iași vor depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
sînt încredințate, contribuind astfel la 
realizarea prevederilor viitorului plan 
cincinal. Eforturile lor vor fi îndrep
tate în direcția fundamentării științi
fice a soluțiilor de proiectare, execu
ție și exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, a inventarierii 
resurselor de sol ale țării în vederea 
zonării și profilării producției agri
cole. a utilizării raționale a îngrășă
mintelor, perfecționării tehnologici 
solului în scopul ridicării continue a 
capacității lui de producție în vederea 
realizării acestor importante obiective 
de interes național. Participanții la 
conferință se angajează fată de con
ducerea partidului și dv. personal de 
a munci cu tot devotamentul. înea- 
drîndu-se în efortul general al po
porului nostru pen*ru edificarea 
socialismului și înflorirea patriei 
noastre".

Primire ia C-C. al P.C.R. Cronica zilei Directivele C.C. al P.M.S.U.
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
în cursul zilei de miercuri delegația 
de ziariști din R. P. Chineză, con
dusă de Sie Wen-cing, membru 
al conducerii Agenției „China 
Nouă", care face o vizită de prie
tenie în țara noastră și care a par
ticipat la manifestările prilejuite 
de cea de-a XXVI-a aniversare a

eliberării României de sub jugul 
fascist.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au participat tovarășii Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Vela, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam 
la București, a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și te
leviziune.

în vederea celui de-al X-lea
R. P.

Primire la u. g. s. R
Tovarășul Florian Dănălache, 

președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a primit miercuri la 
Consiliul Central delegația Federa
ției sindicatelor muncitorilor și 
funcționarilor din Liban, condusă 
de Nicolae Laham, secretar-trezo- 
rier al federației, care se află în 
vizită în țara noastră. La primire 
a luat parte tovarășul Iosif An-

derco, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Cu acest prilej, s-a subliniat do
rința reciprocă de a dezvolta în 
continuare relațiile de colaborare 
dinitre Uniunea Generală a Sindi
catelor din România și Federația 
sindicatelor a muncitorilor și func
ționarilor din Liban.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Lucrările Congresului internațional
de fizică AMPERE

Miercuri au continuat — în trei 
sesiuni paralele — lucrările celui 
de-al XVI-lea 
nai AMPERE.

Participanții 
țele de sinteză 
Altșuler (Uniunea Sovietică), W. 
Kanzig (Elveția), J. Schneider (Re
publica Federală a Germaniei), R. 
Blinc (Iugoslavia), A. M. Stoneham 
(Anglia), A. Losche (Republica De
mocrată Germană). Oamenii de 
știință au expus ultimele aspecte 
ale cercetării științifice din dome
niile rezonanței magnetice nuclea
re, influenței impurităților mole
culare în cristale, fizica semicon- 
ductorilor, proprietăți ale feroelec-

Congres internațio-

au audiat conferin- 
prezentate de S. A.

tricilor și alte aspecte ale cercetă
rilor ce se efectuează în laboratoa
rele de fizică atomică și nucleară.

Totodată, au fost prezentate nu
meroase comunicări originale pri
vind cele mai noi rezultate obținu
te de către specialiști în diverse 
laboratoare de fizică, chimie, bio- 

Canada, 
Polonia, 
Sovieti-

această

logie sau tehnică din 
Franța, Italia, Japonia, 
România, S.U.A., Uniunea 
că și altele.

Seara, participanții la
reuniune științifică internațională 
au asistat la un spectacol oferit 
în cinstea lor în Sala Palatului Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

Congresul latiniștilor

și-a încheiat lucrările
La București 

miercuri lucrările 
ternațional pentru 
limbii latine. Lucrările au prile
juit dezbaterea unor probleme 
fundamentale ale umanismului 
latin și au relevat dorința imani-, 
mă a participanților. de a contri
bui Ia promovarea studiilor de 
limbă și literatură latină.

s-au încheiat 
Congresului in- 

promovarea

In cadrul ședinței festive de în
chidere au luat cuvîntul numeroși 
oameni de știință, care au subli
niat importanța acestei reuniuni și 
au exprimat satisfacția pentru 
modul de organizare și desfășu
rare lucrărilor și adnțirația PeP": 
tru.. vestigiile culturii, latine întil- 
nite pe pămîntul nostru.

(Agerpres)

★
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea 
lui Raul Roa Garcia, ministrul re
lațiilor externe al Republicii Cuba, 
pentru felicitările transmise cu 
prilejul celei de-a XVII-a aniver
sări a Zilei insurecției naționale.

★
Miercuri, 2 septembrie, Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe dr. 
Hans Voss, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar ai 
R. D. Germane la București.

★
După o călătorie pe litoralul Mă

rii Negre, unde a vizitat stațiunile 
de odihnă și a avut o întrevedere 
la Consiliul popular al județului 
Constanța, ministrul muncii din 
Danemarca, Lauge Dahlgaard, și 
membrii grupului de specialiști 
care îl însoțesc, s-au înapoiat în 
Capitală.

In cursul dimineții de miercuri, 
ministrul danez, însoțit de Mircea 
Voinescu, prim-adjunct al minis
trului muncii, a făcut o vizită la 
Centrul pentru perfecționarea ca
drelor din economie — CEPECA.

In aceeași zi, ambasadorul Da
nemarcei la București, Torben 
Busck-Nielsen, a oferit un dineu, 
ocazionat de vizita ministrului 
Lauge Dahlgaard, la care au par
ticipat Petre Lupu, ministrul mun
cii, membri ai conducerii ministe
rului și alte persoane

★
Miercuri au început 

tograful tineretului 
„Zilele filmului din R. D. Vietnam", 
în prima zi a fost prezentată pe
licula „Satul plutitor". în zilele ur
mătoare vor rula filmele „Chema
rea frontului", „79 de primăveri" 
și „Eroul de la Kong-Li“.

★
Ministrul federal pentru tineret, 

familie și sănătate din R. F. a Ger
maniei, 
de o zi 
nesc al 
diferite stațiuni turistice și Spita
lul de copii din Constanța.

Miercuri dimineață, doamna 
Kate Strobel a vizitat Combinatul 
de confecții și tricotaje „București" 
și Palatul pionierilor.

★
Membrii delegației Comitetului 

american de ajutorare a României 
pentru înlăturarea urmărilor inun
dațiilor, care ne-au vizitat țara, 
au părăsit Capitala.

în timpul șederii lor în Româ
nia, oaspeții au vizitat orașele Satu- 
Mare,,.Tg. Mureș, Mediaș, . Sighi
șoara și alte localități care au avut 
de suferit de pe urma calamități
lor naturale. (Agerpres)

Congres al partidului

oficiale.

la Cinema
din Sibiu

Kăte Strobel, a fost timp 
oaspetele litoralului româ- 
Mării Negre, unde a vizitat
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ACTUALITATEA LA RUGBI
• Echipa franceză Tarbes și-a încheiat turneul in țara noas

tră • Duminică în Capitală un interesant cuplaj
Ieri

Parcul 
amical 
ceză Tarbes și o Selecționată divizio
nară a țării noastre. Se anunța un 
joc atractiv, datorită ambiției am
belor părți ; rugbiștii oaspeți fiind 
dornici să încheie neînvinși turneul 
efectuat în România (după cum se 
știe, ei au întrecut pe Dinamo Bucu
rești și pe Farul), iar sportivii noștri 
țintind, pe lîngă victoria în acest 
joc, să-și asigure un loc. în reprezen
tativa secundă a țării noastre ce ur
mează să întreprindă peste puțin 
timp un turneu în Franța. Rugbiștii 
francezi au reușit în tentativa lor. 
Au cîștigat partida cu 4—3, datorită 
jocului net superior din repriza se
cundă. La pauză, scorul era 3—3. în 
ce-i privește pe sportivii noștri, mai 
nimic demn de remarcat. E drept, la

Duminică, pe Stadionul

dupâ-amiază, pe terenul din 
copilului, s-a disputat meciul 
de rugbi dintre echipa fran-

început au fost egali adversarilor lor, 
dar pe măsură ce meciul se apro
pia de sfîrșit, jocul le devenea tot 
mai confuz și lipsit de vigoare. Nu 
știm care și cîți dintre selecționabilii 
de ieri și-au cîștigat dreptul de a 
face deplasarea...

Programul partidelor rugbiștilor 
noștri în Franța este următorul : 20 
octombrie, la Bourg en Bresse, cu 
selecționata Franței; la 24 octombrie, 
la Auriac, cu o selecționată regio
nală ; la 27 octombrie, la Toulon, 
de asemenea cu o selecționată regio
nală.

„Republicii"

În cîteva rînduri

Lucrările Congresului 
de istoria medicinii
In cea de-a treia zi a lucrărilor 

Congresului internațional de istoria 
medîcini care se desfășoară în Capi
tală, miercuri, a continuat prezenta
rea de comunicări avînd ca temă 
principală folclorul medical.

După-amiază, oaspeții la congres 
au vizitat obiective culturale și turis- 
tioe din București, participi nd, de 
asemenea, la deschiderea unei expo
ziții de documente vechi din dome
niul medicinii, organizată de Biblio
teca Academiei Republicii Socialiste 
România, la muzeul „Dr. N. Mino- 
vici".

Seara, la I.M.F.-București a avut loc 
o întîlnire a congresiștilor cu recto
rul, prof. dr. Th. Burghele, și cu mem
bri ai corpului didactic al institutu
lui. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 șl 6 sep

tembrie. In țară: După o răcire de scurtă 
durată vremea va intra din nou într-un 
proces de ameliorare și încălzire, care 
se va resimți în toate regiunile țării. 
Spre sfîrșitul intervalului. în vestul 
țării, se vor produce înnourări mai ac
centuate. Vor cădea ploi temporare. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi în jur de 6 grade 
în Transilvania și nordul Moldovei și 
nu vor coborî sub 12 grade în rest, iar 
maximele vor urca pînă la 28 grade în 
cîmpie și pînă la 24—25 grade în zone
le deluroase și subcarpatice.

SIMPOZION INTERNATIONAL
La București au început, 

miercuri, lucrările simpozionului 
„Productivitatea biologică a ma- 
crofitelor în mediul acvatic și pa- 
lustru", organizat de „Programul 
biologic internațional" de pe lîngă 
UNESCO, cu participarea Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia — Comisia de hidrologie.

Simpozionul, la ale cărui lucrări 
participă biologi și hidrologi de 
renume mondial din 15 țări ale lu
mii, programează prezentarea și 
dezbaterea a peste 40 comunicări 
științifice din domeniul hidrologi
ei, edafologiei, climatologiei, eco
logiei, fizologiei etc.

După cuvin tul de salut adresat 
participanților la lucrări, acad. Șt. 
Milcu, vicepreședinte al Academi
ei, a relevat în cadrul ședinței fes
tive de deschidere importanța și 
semnificația acestei reuniuni ști
ințifice, care prilejuiește un larg 
schimb de opinii între oamenii de 
știință.

Au mai rostit cuvinte de salut 
dr. Gillbrich, secretar general al 
„Deceniului hidrologic internațio
nal", organizat de UNESCO, dr. 
J. Rzoska, președintele „Programu
lui biologic internațional" și acad. 
N. Sălăgeanu, directorul Institu
tului de biologie din București.

începînd de joi, lucrările sim
pozionului vor continua la Tul- 
cea, cu aplicații practice în Delta 
Dunării.

Proba de dresaj pe echipe, din 
cadrul BALCANIADEI DE CĂLĂ
RIE de la Craiova, a fost cîștigată 
de echipa României (I. Molnar, 
Mihalcea, D. Velicu), urmată 
formațiile Bulgariei și Turciei.

LA TORINO, în cadrul Jocurilor 
mondiale sportive universitare, au 
început întrecerile de atletism. Cel 
mai bun rezultat in calificările pro
bei de săritură în lungime femei a 
fost obținut de Elena Vintilă (Ro
mânia) 6,15 m. Canadiana Dianne 
Jones a realizat 6,09 m, iar Heide 
Rosendhal (R.F.G.) — 6,07 m.

In concursul de tenis, finala pro
bei de dublu bărbați a revenit cu
plului japonez Sakai—Kamiwazuml, 
învingător cu 7—5, 2—6, 6—3, 5—7, 
6—0 in partida cu perechea Leyus— 
Volkov (U.R.S.S.).

FOTBAL. — Aseară, Ia Sofia, s-a 
disputat partida amicală de fotbal 
dintre echipa Steaua-București și 
formația bulgară T.S.K.A. — Sep- 
tembrisko Zname. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—0 (0—0).

ATLETISM. — Cunoscutul atlet fin
landez Nevala continuă să confirme 
excelenta formă în care se află. în 
cadrul concursului internațional des
fășurat în localitatea Seinajoki, Ne
vala a aruncat sulița la 92,38 m (la 
32 cm de recordul lumii, aparținînd 
compatriotului său Kinnunen). Pe lo
cul . doi s-a clasat americanul Skin
ner cu 81,44 m, urmat de Kinnunen 
cu 80,96 m’.

• Aproape 600 de atleți reprezen- 
tînd 26 de țări, printre care și Româ
nia, și-au anunțat participarea la 
campionatele europene de juniori, ce 
vor avea loc pe stadionul Colombes 
din Paris. întrecerile se 
șura în zilele de 11, 12 și 
brie.

BOX. — La Barcelona 
xerul vest-german Gerhard Piaskow- 
ski, campionul Europei la cat. mijlo- 
cie-mică. El îl va întilni la 11 sep
tembrie, într-un meci oficial, pe spa
niolul Jose Hernandez. Boxerul spa
niol este surdo-mut.

N. 
de

vor desfă-
13 septem-

a sosit bo

★
La sfîrșitul acestei săptămini are 

loc o nouă etapă a campionatului di
vizionar A. în mod special rețin a- 
tenția meciurile Steaua — Universi- 
tatea-Timișoara și Dinamo — Gri- 
vița roșie, ce vor avea loc în cuplaj 
duminică dimineața, de la ora 9, pe 
stadionul „Parcul copilului" (lîngă 
Piața Domenii). Celelalte partide ale 
etapei se dispută astfel : Iași : Poli
tehnica — Farul ; Sibiu : C.S.M._ — 
Rapid ; Petroșani : Știința — 
structorul-București ; Bîrlad : 
mentul — Agronomia-Cluj.

(Urmare din pag. I)

Sîntem între zidurile abia 
conturate acum ale unei 
hale monobloc. Hala strun
gurilor. Echipa de dulgheri 
a lui Constantin Vișan zo
rește la ridicarea pe verti
cală a celor 280 de stilpi ce 
vor susține grinzi cu des
chideri de peste 30 de metri. 
Fiul lui Vișan, Nicolae, elev 
în ultimul an al unui liceu 
industrial cu profil chimic 
din Pitești, aplică harnic 
inscripțiile pe stilpii de be
ton. Inscripții atît de utile 
in etapa centrării prefabri
catelor. „E în vacanță și se 
plictisește acasă — glumeș
te tatăl. Lasă că-i prinde 
bine acum".

Vișan a venit cu jumă
tate din brigadă de la Pi
tești. Lucra la etapa a Il-a 
a rafinăriei. Cealaltă jumă
tate i-a lăsat-o lui Mihăită 
Gheorghe „pe care l-am că
rat din ’55 pe mai toate 
șantierele — și la Turnu 
Măgurele, și la „Danu
biana" și la Făgăraș. A în
vățat meseria și a rămas cu 
argeșenii lui sâ facă cinci
nalul de acolo... Eu am ve
nit acasă — sîntem atîția 
care ne-am reîntors la Tîr
goviște — 
lucru incit 
problema 
șantiere !**

Comenzi
continuu de 
șini. Un soare torid zvîntă

și avem atît de 
nu ne punem 

plecării pe aite

Con- 
Rul-

Rapid - Jiul, ora 10,30 
Steaua—„U“.-Cluj,ora16 

în cursul dimineții de ieri s-a 
stabilit programul meciurilor Di
viziei A ce urmează a avea loc 
duminică în Capitală. De la ora 
10,30 se dispută partida Rapid — 
Jiul, iar de la ora 16, Steaua — 
Universitatea-Cluj. Ambele joctiri 
vor avea loc pe Stadionul „Re
publicii".

Celelalte meciuri ale etapei a 
doua a Diviziei A se vor desfă
șura duminică, de la ora 16, ast
fel : Arad : U.T. — Progresul ; 
Bacău : Dinamo — Petrolul ; 
Cluj : C.F.R. — Dinamo-Bucu- 
rești ; Brașov : Steagul roșu — 
Farul ; Iași : Politehnica — 
C.F.R.-Timișoara ; Craiova : U- 
niversitatea — F. C. Argeș.

locurile. Hala în care se vor 
naște 9 500 de strunguri pe 
an își profilează dimensiu
nile spațiale 
ximativ două 
mătate) cu 
cotă cîștigată 
toniști, de oamenii lui Vi
șan. „Curind vom ajunge 
la montarea elementelor 
prefabricate și atunci"... A- 
tunci comunistul Constan
tin Vișan va experimenta 
una din cele mai proas
pete inovații ale sale, gîn- 
dită poate încă de la Turnu

ample (apro- 
hectare și ju- 
fiecare nouă 
de fierar-be-

scurte, pe 
vuiet de

fond 
ma-

Recent, ziarul „Nepszabadsag" a 
publicat Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar 
X-lea Congres al partidului, 
după cum se știe, va avea loc la 
șitul lunii noiembrie.

în Directive se face bilanțul 
lizărilor obținute în perioada 
s-a scurs de la congresul precedent, 
arătîn.du-se că succesele repurtate se 
datoresc preocupării P.M.S.U. de a 
aplica învățătura marxist-leninistă la 
condițiile concrete ale R. P. Ungare, 
de a elabora metode noi, corespun
zător intereselor clasei muncitoare, 
ale poporului muncitor, pentru solu
ționarea sarcinilor complexe apărute 
în cursul construirii noii societăți. 
Directivele înfățișează programul de 
activitate pentru toate domeniile vie
ții economice și social-politice.

în capitolul consacrat situației in
ternaționale, se arată că R. P. Un
gară se va strădui să realizeze uni
tatea și colaborarea internaționalistă 
cu toate țările socialiste, inclusiv cu 
cele cu care există deosebiri de pă
reri. în același timp. Ungaria va ac
ționa în spiritul coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale dife
rite, participînd la eforturile pentru 
convocarea conferinței privind secu
ritatea europeană, pentru destindere 
în viața internațională.

In Directivele C.C. al P.M.S.U. un 
loc important îl ocupă problemele 
dezvoltării social-politice, P.M.S.U. 
consideră ca o sarcină primordială 
dezvoltarea, în continuare, a demo
crației socialiste, prin modernizarea 
conducerii centrale de stat, creșterea 
rolului Marii Adunări Naționale, spo
rirea autonomiei organelor locale, 
perfecționarea sistemului electoral. 
Pentru a reflecta cît mai fidel schim
bările intervenite în societatea ma
ghiară, urmează să fie modificată 
Constituția țării.

Directivele trasează, de asemenea,

în vederea celui de-al 
care, 
sfîr-
rea-
care

principalele sarcini pentru noul cin
cinal. Astfel, între 1971—1975, venitul 
național urmează să crească cu 30— 
32 la sută. O atenție deosebită se va 
acorda dezvoltării industriale, fiind 
prevăzută în acest domeniu o 
creștere de 32—34 la sută. Totodată, 
producția agricolă va înregistra un 
spor de 15—16 la sută. Directivele a- 
rată că sarcinile celui de-al patrulea 
cincinal impun o preocupare sporită 
'pentru Introducerea tehnicii moder
ne, pentru perfecționarea continuă a 
metodelor conducerii economiei. Sînt 
prevăzute o serie de măsuri pe linia 
ridicării nivelului de trai — creșterea 
veniturilor reale ale muncitorilor și 
celorlalte categorii de angajați, ale 
țăranilor cooperatori (în medie cu 
25—27 la sută), majorarea pensiilor și 
alocațiilor familiale.

Directivele definesc, de asemenea, 
sarcinile de bază în domeniul învăță- 
mîntului, științei și culturii. Teoria 
marxist-leninistă, se arată în Direc
tive, trebuie dezvoltată necontenit în 
raport cu sarcinile și problemele noi 
care apar în procesul construcției so
cialiste, împotriva încercărilor de a 
trata teoria revoluționară ca o dogmă, 
în legătură cu creșterea rolului con
ducător al partidului în viața de stat 
și în construcția socialistă, se relevă 
preocuparea P.M.S.U. pentru dezvol
tarea centralismului democratic, pen
tru perfecționarea stilului și metode
lor de muncă ale organizațiilor de 
partid. In același timp, se anunță 
modificări ale Statutului organiza
toric al partidului.

Referindu-se la relațiile din cadrul 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, Directivele exprimă ho- 
tărîrea P.M.S.U. de a milita pentru 
întărirea unității dintre toate parti
dele comuniste, pentru dezvoltarea 
unității de acțiune cu partidele socia
liste, democratice-naționale, cu miș
cările naționale de eliberare, pentru 
întărirea frontului larg al forțelor 
antiimperialiste.

Răsfoind presa străină

DRUMUL SPINOS
AL „INTELSAT' -ULUI

Articol din „Neue Z'urcher Zeitung"
La începutul lunii septembrie a.c. reprezentanții țărilor membre ale Con

sorțiului internațional pentru sateliții de telecomunicații (Intelsat) — care 
reunește 73 de state capitaliste dezvoltate și în curs de dezvoltare, de pe în
treg globul — se vor întruni pentru a treia oară in ultimii doi ani, în cadrul 
unei conferințe generale pentru a dezbate problema adoptării unui statut 
definitiv al organizației. Disensiunile din cadrul „Intelsat“-ului, care au dus 
la eșuarea primelor două tentative și care se vor afla din nou pe agenda 
conferinței din septembrie, formează subiectul unui comentariu apărut în 
cotidianul elvețian „NEUE ZURCHER ZEITUNG" din care reproducem ur
mătoarele :

< încă în februarie anul trecut, în 
timpul desfășurării primei conferințe 
plenare a „Intelsat"-ului, la Wa
shington, s-a imprimat discuțiilor o 
coloratură .politică pronunțată. Pe 
agenda conferinței figura la loc de 
frunte problema adoptării unei struc
turi organizatorice definitive a con
sorțiului. în 1964, cînd a luat ființă 
„Imtelsat“-ul, Statele Unite erau sin
gura țară occidentală care dispunea 
de o tehnologie avansată a sateliților 
și a rachetelor purtătoare. Urmarea 
acestui fapt a fost impunerea unei 
poziții de preponderență absolută 
în cadrul consorțiului precum și 
asumarea tuturor funcțiilor executive 
de către S.U.A. S-a prevăzut însă ca 
în 1969, cînd, după aprecierile specia
liștilor, celelalte state industriale 
participante urmau să reducă deca
lajul tehnic ce-i despărțea de ame
ricani, să se recurgă la o restructu
rare a „Intelsait“-ului, pentru a se a- 
junge la o deplină egalitate între 
parteneri. Puterea de decizie urma 
să fie preluată de un organism pro
priu al consorțiului. Socoteala de 
acasă însă nu s-a potrivit cu cea din 
tîrg. Statele Unite nu s-au arătat 
dispuse să renunțe la privilegiile lor 
în favoarea unei conduceri • adevărat 
oolective. De fapt, „Intelsat“-ul este 
condus de „Cooperația pentru sate
liții de telecomunicații" (Comsat) 
care, ca „manager", îndeplinește toa
te funcțiile executive, exercitînd ca 
atare o influență hotărîtoare asupra 
tuturor sferelor de activitate, inclu
siv repartiția comenzilor. Or, „Com- 
sat“-ul este organizat' ca o societate 
anonimă privată, coproprietari fiind 
patru mqji societăți americane de 
telecomunicații. De aici, inevitabili
tatea unor conflicte de interese între 
S.U.A. și ceilalți parteneri, 
cerea unui 
ternațional 
for neutru.

Condu- 
organism cu adevărat in- 
trebuie încredințată unui 
adică independent de in-

terasele unuia sau altuia dintre sta
tele membre. '
_ Cum se prezintă situația în ajunul 

' '-.11 —l„i J— la Confe- 
generale a „Intelsat“-ului ? 
Unite par să se fi decis în 
grupurilor de lucru interse- 
să accepte, dar abia peste 

considerați ca perioadă

deschiderii celei de-a 3-a 
rințe
Statele 
cadrul 
sionale 
șase ani 
de trecere — înlocuirea „Comsat“-u- 
lui printr-o direcțiune generală a 
consorțiului, formată dintr-un grup 
de experți care să preia problemele 
de gestiune tehnică. „Comsat“-ul ur
mează să păstreze însă rolul de for 
consultativ.

Soluția nu este menită să satisfacă 
oerințele unei internaționalizări rea
le a conducerii „Intelsat". Aceasta cu 
atît mai mult cu cit S.U.A. condițio
nează acest „compromis" de limitarea 
drepturilor adunării generale, deși 
convențiile inițiale prevăd ca, în ca
drul adunării generale, reprezentanții 
tuturor guvernelor să aibă posibili
tatea de a-și exprima convingerile 
și de a-și apăra interesele. In con
cepția S.U.A. conducerea supremă a 
„Inteilsat“-ului a.r trebui să revină 
unui „Consiliu al guvernatorilor", in 
acest organ urmînd să fie reprezen- 
tați numai principalii beneficiari ai 
sistemului de telecomunicații. Com
petența adunării generale ar fi astfel 
mult diminuată.

Majoritatea statelor industrializata 
din Europa occidentală, precum și o 
serie de țări în curs de dezvoltare, 
preconizează, in schimb, constituirea 
ca organism suprem a unei adunări 
generale, care să asigure un drept 
real de participare la conducere. Ră
mîne de văzut dacă ele vor reuși să 
pună capăt situației actuale de „pro
vizorat", care amenință să devină o 
situație permanentă, dat fiind faptul 
că actualele acorduri interimare își 
vor păstra valabilitatea în cazul unui 
nou eșec al conferinței.

riul uzinei de oțeluri aliate 
și înalt aliate. Dragline — 
cupe mari, de un metru cub 
— adună stratul vegetal de 
pămint care a născut atîtea 
recolte agreste. Aproxima
tiv 140 000 de metri cubi din 
pămîntul 
transferat pentru a 
găti alt 
al noilor 
Vagoane 
fier sînt 
telării ale trăiniciei și așe
zate la temelia fundațiilor, 
unde așteaptă supuse îm-

acesta trebuie 
pre- 

pat germinativ, 
recolte industriale, 
întregi de bare de 
convertite în dan-

lete. Am auzit apoi că se 
deschide șantier la Tîrgo- 
viște. Nici n-am mai stat 
pe gînduri. E frumos să iei 
un lucru de la început, să 
trăiești întreg timpul lui de 
șantier (Tudor Gh. Marin).

— Munca noastră dema
rează, ca să zic așa, un cin- 

. cinai fructuos aici, în Tîr- 
goviște. Sîntem la început, 
dar ne însuflețim de ce va 
fi această nouă cetate a o- 
țelului românesc, (ing. Gh. 
Scărlătescu, șeful serviciu
lui organizarea producției.

0 nouă cetate industrială
primit

Muncii", sau la
Măgurele unde a 
„Medalia 
rafinăria piteșteană unde 
construcția turnurilor de 
răcire i-a adus „Ordinul 
Muncii". „Am purtat dosarul 
inovației cu mine și acum 
ideea, zic eu, s-a cristalizat 
și pot îndrăzni montarea 
panourilor prefabricate 
după această idee..."

Urmărim fluxul basculan
telor și privirea — după ce 
a planat peste obeliscurile 
de beton ale „Romlux“-u- 
lui, albe, împrumutînd de la 
soare lumina ce va iradia 
de aici peste întreg spațiul 
țării — poposește pe terito-

brățișarea pentru veșnicie 
a betoanelor.

— Șantierul a intrat în 
ritm, deși încă n-am atins 
etapa de vîrf — ne spune 
Gh. Tudor, șef de brigadă.

Tudor se numără și el 
printre cei întorși de curind 
la matcă. Și-a purtat și el 
oamenii la Galați — la con
strucția laminorului de 
tablă groasă, apoi a furna
lului numărul 1 de 1700 
metri cubi. A urmat Găes- 
tiul și, acum, Tîrgoviște.

— Cînd am început „plat
forma" Găeștiului, am zis : 
voi rămîne aici, într-o u- 
zină. Am să aleg pe inde-

secretarul comitetului de 
partid al grupului de șan
tiere).

Acest ce va fi se plămă
dește azi, acum. Cu efor
turi entuziaste, cu pasiune 
pentru străvechea așezare, 
Primarul Tîrgoviștei, tova
rășul Constantin Motoroiu, 
ne spunea :

— Anul acesta, în mai 
puțin de 100 de zile reali
zăm producția industrială 
a anului 1959 a orașului. 
Peste cinci, șase ani, cînd 
noile obiective vor produce 
și ele din plin, vom ajunge 
la o valoare a producției 
globale industriale de apro-

ximativ zece miliarde lei 
față de 1,5 miliarde în pre
zent.

Care sînt parametrii vii
tori ai orașului ? Să încer
căm un tur de orizont : pînă 
în 1975 populația se va du
bla. Noilor cvartaluri de 
locuințe (cu nume inspi
rate : „Aleea Muzelor", „A- 
leea Trandafirilor") li se 
vor adăuga microraionul 6 
cu un spor de putere al a- 
cestei cifre : 6 000 de apar
tamente. Sînt în diverse 
stadii de construcție sediul 
politic-administrativ al ju
dețului, casa de cultură a 
sindicatelor, hotelul O.N.T., 
complexe comerciale. Un 
loc de agrement de 20 de 
hectare — cu bazin acvatic, 
cu alei frumos rînduite. pe 
locul fostei „ciutării" a lui 
Constantin Brîncoveanu — 
este pe cale de a fi dat in 
folosință. Orașul oferă azi 
imaginea unei așezări ce se 
redimensionează ; viitorul 
oraș modern, păstrînd mo
numentele și zestrea loca- 
tivă trainică, ' adaugă noi 
valori arhitecturale.

Seara, cînd la Curtea 
Domnească încep rememo
rările istoriei, fascicolele 
reflectoarelor ce învăpăiază 
Turnul Chindiei se unesc 
cu aureolele noilor șantiere, 
alcătuind un tonic curcu
beu de lumină peste epoci. 
Un curcubeu în care faptele 
de azi ale constructorilor 
socialismului dau strălucire 
maximă străvechii cetăți de 
scaun a Țării Românești,



VENEȚIA 

încheierea Conferinței 
interguvernamentale 

UNESCO
PROPUNERI Șl INIȚIATIVE ROMA
NEȘTI ADOPTATE ÎN UNANIMITATE

VENEȚIA 2 (Agerpres). — La Ve
neția s-au încheiat miercuri lucră
rile primei Conferințe interguverna
mentale consacrată aspectelor insti
tuționale administrative și finan
ciare ale politicilor culturale, orga
nizată sub auspiciile UNESCO. De
legația română a fost condusă de 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Conferința a adaptat documentul 
final, diverse concluzii, precum și 
recomandări adresate statelor mem
bre ale UNESCO.

Desfășurîndu-se intr-un spirit de 
colaborare internațională, conferința 
a subliniat necesitatea pentru toate 
țările de a defini și aplica politici 
culturale care să favorizeze o largă 
participare a maselor la cultură, in 
conformitate cu dezvoltarea generală 
social-economică a fiecărei țări. La 
propunerea delegației României, con
ferința a adoptat în unanimitate 
teza potrivit căreia cooperarea cultu
rală internațională trebuie să se 
fundamenteze pe normele dreptului 
internațional, pe respectarea princi
piilor suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Totodată, con
ferința a recomandat ca atît statele 
membre, cit și UNESCO să acțio
neze pentru ca mijloacele moderne 
de largă difuzare a culturii (presa, 
filmul, radio-televiziunea) să com
bată ideile care propovăduiesc rasis
mul, ațîțarea la război etc. și să pro
moveze idealurile umanismului con
temporan, ale păcii și înțelegerii în
tre popoare.

De un larg interes s-a bucurat la 
conferință inițiativa delegației ro
mâne și a altor țări pentru conser
varea și valorificarea culturilor 
populare și o mai bună difuzare in
ternațională a valorilor folclorice. 
Conferința a formulat, între altele, 
recomandări referitoare la participa
rea cit mai cuprinzătoare a tinere
tului la manifestările cultural-edu
cative, atît sub aspectul creației, cit 
și sub cel al receptării noilor valori 
culturale ale întregii omeniri.

Semnificația alegerilor 
generale din Ceylon

Un interviu al secretarului general al C.C. al P.C. din Ceylon
într-un interviu acordat ziarului 

..Morning Star", organul de presă al 
P. C. din Marea Britanie, Pieter 
Keuneman, secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceylon, 
a subliniat că alegerile generale de 
la 27 m'ai 1970 au avut semnificația 
unui vot masiv de încredere acordat 
de poporul ceylonez Frontului Unit 
al Forțelor de Stingă și programului 
expus de acesta în manifestul elec
toral. Victoria categorică obținută în 
alegeri de acest front — a declarat 
Keuneman — a creat noi perspective 
procesului de dezvoltare și democra
tizare a țării. El a menționat că ma
joritatea covîrșitoare de mandate pe 
care o deține în parlament noul gu
vern constituit după alegeri (122 din 
cele 157 locuri) nu îl obligă, ca în 
cazul echipelor ministeriale prece
dente, să depindă de tranzacții poli
tice în adoptarea măsurilor pe care 
le consideră necesare.

Referindu-se la cauzele înfrîngerii

ADDIS ABEBA

Lucrările Conferinței 
la nivel înalt a O. U. A.
ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 

în capitala Etiopiei au continuat 
miercuri lucrările Conferinței la ni
vel înalt a țărilor membre ale Orga
nizației Unității Africane, la care 
participă reprezentanți a 40 din cele 
41 de state membre.

Ședința de dimineață a fost consa
crată adoptării ordinii de zi oficiale 
a lucrărilor, care include, printre cele 
10 puncte, problema luptei împotriva 
colonialismului și a regimurilor ra
siste minoritare din sudul Africii, 
livrările de arme către Republica 
Sud-Africană și situația din Orien
tul Apropiat.

în cursul dezbaterilor a luat cu- 
vîntul vicepreședintele Frontului de 
Eliberare din Mozam'bic (FRELIMO), 
Marcellino dos Santos, care a con
damnat sprijinul politic, militar și 
financiar acordat de unele țări ooci- 
dentale Republicii Sud-Africane, 
Rhodesiei și Portugaliei, permițin- 
du-le astfel să-și continue politica 
colonială in Africa. El a apreciat că 
„eforturile depuse în această direc
ție de țările africane sînt încă sub 
posibilitățile lor reale". „Trebuie eli
minate, a spus in continuare Mar
cellino dos Santos, obstacolele care 
împiedică exprimarea solidarității 
africane. Trebuie, de asemenea, re
vizuite raporturile dintre țările afri
cane independente și mișcările de 
eliberare națională. Nu mai este po
sibil azj să se ia hotărîri și să se- 
studieze problemele eliberării terito
riilor coloniale fără participarea re
prezentanților mișcărilor de elibe
rare".

în intervenția sa, secretarul gene
ral al O.U.A., Diallo Telli, a criticat, 
de asemenea, unele țări membre ale 
N.A.T.O. pentru colaborarea lor cu 
regimurile de la Pretoria și Salis
bury. El a arătat că nu au fost fă
cute progrese în eforturile depuse

EVENIMENTELE DIN

ORIENTUL APROPIAT
o ÎNTRUNIREA AMBASADORILOR LA O.N.U. Al CELOR 
PATRU MARI PUTERI • ȘEDINȚA CABINETULUI IORDANI

AN • REMANIEREA GUVERNULUI ISRAELIÂN

NEW YORK 2 (Agerpres). — Am
basadorii la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. și Uniunii Sovietice 
s-au întrunit miercuri pentru a conti
nua schimbul de păreri privind căile 
de soluționare a conflictului din O- 
rientul Apropiat în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967. întrunirea, a 42-a 
de la începerea in aprilie 1969 a aces
tor consultări, a avut loc ța reședin
ța ambasadorului sovietic.

Ambasadorii se vor reuni din nou 
la 14 septembrie.

★
AMMAN — Consiliul de Miniștri 

al Iordaniei s-a reunit miercuri pen
tru a examina situația creată la Am
man în urma gravelor incidente 
care s-au produs cu o zi înainte și în 
cursul nopții între grupurile de co
mando palestinene și unitățile ar
matei iordaniene. Postul de radio 
Amman, citind o declarație a primu
lui ministru iordanian, Abdel Moneim 
Rifai, a făcut cunoscut că în cursul 
reuniunii „au fost adoptate o serie 
de măsuri în vederea normalizării 
situației în țară".

în cursul aceleiași reuniuni, cabi- 
netul iordanian a respins memoran
dumul guvernului irakian prin care 
se cerea ca forțele iordaniene „să 
pună capăt atacurilor împotriva fe- 
dainilor", declarîndu-se că, în caz 
contrar, autoritățile de la Bagdad „nu 
vor putea să interzică unor membri 
ai forțelor irakiene să intervină în 
favoarea fedainilor".

Pe de altă parte, miercuri s-a a- 
nunțat la Cairo că Organizația pen
tru eliberarea Palestinei a cerut con
vocarea unei sesiuni extraordinare a 
Consiliului Ligii Arabe.

★
TEL AVIV. — Primul ministru is- 

raelian, Golda Meir, a procedat marți 
la o reîmpărțire a portofoliilor mi
nisteriale, a anunțat la Tel Aviv un 
purtător de cuvînt oficial. Inițial, gu
vernul prezidat de Golda Meir era 
format din 24 de miniștri. Prin re
tragerea din coaliția guvernamentală

suferite în alegeri de Partidul Na
țional Unit, condus de Dudley Sena- 
nayake, Pieter Keuneman a arătat că 
politica acestuia de subordonare a in
tereselor naționale capitalului străin 
a atras fostul guvern intr-un conflict 
direct cu cele mai largi pături ale 
poporului ceylonez.

în legătură cu programul actualu
lui guvern de la Colombo, secreta
rul general al C.C. al P.C. din Cey
lon, care este ministru al locuințelor 
și construcțiilor, a subliniat că înlă
turarea intereselor străine infiltrate 
în economie rămîne unul dintre prin
cipalele obiective. în același tim'p. 
el a precizat că o sarcină importantă 
în vederea realizării obiectivelor 
pentru care a votat poporul ceylo
nez o constituie consolidarea influen
ței și poziției maselor muncitoare in 
cadrul Frontului Unit al Forțelor de 
Stingă.

(Agerpres)

pentru eliberarea unor teritorii colo
niale cum sînt Sahara spaniolă, Dji
bouti și Insulele Comore. Secretarul 
general al O.U.A. a subliniat că miș
cările de eliberare din Mozambic și 
Guineea-Bissau și-au intensificat, o- 
perațiunile militare împotriva autori
tăților portugheze.

în încheierea lucrărilor de miercuri 
ale Conferinței O.U.A., participants 
au adoptat, fără modificări impor
tante, recomandările Consiliului mi
nisterial întrunit săptămîna trecută. 

Japonia. Ca urmare a poluării tot mai intense a aerului d.n capitala |a- 
ponezâ, la Tokio au fost instalate generatoare de oxigen, unde trecă

torii, contra unei taxe, pot respira aer proaspăt

a miniștrilor grupării Gațial, ca ur
mare a acceptării de către Israel a 
„planului Rogers" de soluționare a 
crizei din Orientul Apropiat, numărul 
miniștrilor se redusese la 18. Porto
foliile rămase vacante au fost pre
luate de membri ai guvernului din 
partea Partidului Muncii (Mapai) : 
Pinhas Sapir, care pe lingă porto
foliul finanțelor va deține și pe cel 
al comerțului și industriei, Shimon 
Peres preia și Ministerul Transnor- 
turilor și Poștelor, iar Haim Gvati 
cumulează portofoliul dezvoltării cu 
cel al agriculturii. Totodată, ministrul 
problemelor sociale, Joseph Burg 
(Partidul național religios), va prelua 
conducerea Ministerului de Interne 
(al cărui titular a decedat recent), 
fiind înlocuit de Michael Hazani.

■ s a a y □ a

agenții!® de presă
0 adunare fesîivă, 0onsa- 

crată celei de-a 25-a aniversări a vic
toriei asupra militarismului japonez, 
a avut loc la Moscova. Cu acest pri
lej, mareșalul Matvei Zaharov, șeful 
Statului Major, general al Forțelor 
armate sovietice, a rostit o cuvintare 
în care a evocat evenimentele pe
trecute cu un sfert de veac în urmă.

Președintele R. S.F. Iugo
slavia, *OS'P Broz Tito, a primit 
la reședința sa de pe Insula Brioni 
delegația Partidului Social Democrat 
din R. F. a Germaniei, condusă de 
Herbert Wehner, vicepreședinte al 
partidului și președinte al grupului 
parlamentar in Bundestag. Delegația 
P.S.D. din R. F. a Germaniei șe află 
in Iugoslavia la invitația U.C.I. și a 
Conferinței Federale a U.S.P.M.I.

Greva lucrătorilor de la 
secțiile metalurgice ale 
șantierelor navale din 0- 
lOnda, drept cel mai
grav conflict de muncă cunoscut de 
această țară după cel de-al doilea 
război mondial, continuă să paralize
ze activitatea porturilor Rotterdam, 
Amsterdam și Schiedam. Pește 50 030 
de muncitori portuari și-au încetat 
activitatea.

0 reuniune a Comișelului 
juridic interamerican con
sacrată studierii căilor și 
mijloacelor de a se pune 
capăt răpirilor și asasina
telor, Precum 5* altor acte de vio
lență din America Latină fe loc la 
Rio de Janeiro. Secretarul general al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), Galo Piaza, a subliniat in 
fața participanților la actuala reu
niune că actele de violență „sînt o 
problemă care necesită soluții urgen
te". El a apreciat că situația actuală 
din America Latină ar fi „delicată și 
serioasă".

Stocul de gaze toxice 
existent în depozitele ame
ricane din Okinawa va fi 
transportat, potrivit unor surse ale 
Pentagonului, pe Insula Johnson. Ini
țial acest stoc de gaze ar fi trebuit să 
fie transportat intr-un arsenal din 
statul Oregon. în fața protestului ve-

Festivalul 
de la Veneția 
a luat sfîrșit 
VENEȚIA 2 (Agerpres). - 

La Veneția a luat sfîrșit marți 
seara cel de-al 31-lea Festival 
internațional al filmului. Direc
torul ediției din acest an a fes
tivalului, Ernesto Laura, a a- 
nunțat că lui Orson Welles i-a 
fost acordat un premiu pentru 
prodigioasa sa activitate de ci
neast in cursul anului 1970.

R. P. D. Coreeană a cerut
difuzarea ca document oficial 

a declarației sale privind 
ordinea de zi 

a viitoarei sesiuni a O.N.U.
PHENIAN 2 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, Hă Dam, a trimis lui 
U Thant o scrisoare prin care cere 
difuzarea în rîndul delegaților tutu
ror statelor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite a declarației din 29 
august 1970 a guvernului R.P.D. Co
reene ca un document oficial al 
O.N.U. Declarația menționată spriji
nă propunerea de a se înscrie pe 
ordinea de zi provizorie a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
punctele intitulate „Retragerea tru
pelor S.U.A. și a tuturor celorlalte 
trupe străine care, sub steagul 
O.N.U., ocupă Coreea de sud" și 
„Desființarea Comisiei O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea Coreei".
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hement al opiniei publice americane, 
acest plan a fost abandonat. Insula 
Johnson este situată la aproximativ 
1 125 km sud-est de Hawai și este 
locuită doar de personalul bazei ae
riene americane de aici.

Convorbiri M. Ribicici-S. 
DEmir@1 Miercuri au început la 
Belgrad convorbirile politice oficiale 
dintre Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, și premierul turc, Suley
man Demirel, aflat într-o vizită ofi
cială in Iugoslavia. Cei doi șefi de 
guvern urmează să efectueze un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
bilaterale dintre țările lor și asupra 
unor probleme internaționale, rela
tează agenția Taniug.

Ii eșuat lansarea primu
lui satelit britanic „Orba" 
la baza Woomera (Australia), a a-' 
nunțat Biroul central de informații al 
Marii Britanii. Deși cele trei trepte 
ale rachetei au fost aprinse conform 
previziunilor, nu s-a putut obține o 
viteză suficientă pentru plasarea sa
telitului pe orbită.

Congresul mondial al ma
tematicienilor s'a deschis 
marți la Nisa sub președinția lui O- 
livier Guichard, ministrul educației 
naționale al Franței. La această reu
niune participă 3 090 de matemati
cieni din 42 de țări.

Laser în miniatură. Com- 
pania de telefoane „Beli" a anunțat 
că a pus la punct un nou laser, a că
rui mărime nu depășește pe aceea a 
unui... grăunte de nisip și care este 
capabil să funcționeze timp de un 
milion de ore cu un curent furnizat 
de o baterie de buzunar. Potrivit 
tehnicienilor companiei amintite, des
coperirea este tot atît de importantă 
din punct de vedere tehnic ca și cea 
a tranzistorilor, cu atît mai mult cu 
cît acest laser va costa extrem de 
puțin.

Alegeri prezidențiale

în acest an, calendarul electoral al 
Americil Latine a cuprins cinci scru
tine prezidențiale, din care patru s-au 
consumat (Columbia, Guatemala, 
Republica Dominicană și Mexic). Al 
cincilea și ultimul din „serie" urmea
ză să se desfășoare în Chile, miine, 
4 septembrie, cind peste trei milioane 
și jumătate de alegători vor fi aștep
tați la urne pentru a se pronunța a- 
supra succesorului actualului preșe
dinte Eduardo Frei.

Trei sînt opțiunile oferite corpu
lui electoral chilian : senatorul so
cialist Salvador Allende, candidatul 
Frontului Unității Populare — coa
liție alcătuită din partidele socialist 
și comunist, o parte însemnată a 
Partidului radical, Mișcarea de ac
țiune populară unitară și Mișcarea 
de acțiune populară independentă ; 
Radomiro Tomic, fost ambasador la 
Washington, reprezentantul partidu
lui guvernamental, democrat-creș- 
tin ; și ex-președintele Jorge. Ales- 
sandri, candidatul Partidului națio
nal. rezultat din fuziunea conserva
torilor și liberalilor. .Schematic, e 
vorba de principalele direcții ale eși
chierului politic chilian : stingă, cen
trul și dreapta, deși, coborînd pe te
renul amănuntelor, pot fi desigur ob
servate — în ce privește centrul și 
dreapta — zone de întrepătrundere.

Platforma comună adoptată de for
țele de stingă proclamă necesitatea 
etatizării marilor întreprinderi in
dustriale, a bogățiilor minerale, co
merțului exterior, societăților de a- 
sigurare, băncilor, transportului ma
ritim și altele, realizarea unei refor
me agrare „serioase și profunde", 
înlocuirea parlamentului actual prin- 
tr-o „adunare a poporului" unicame
rală. Programul preconizează con

In senatul s. u. a.

Neliniște privind politica 
Administrației in Asia de sud-est
Politica S.U.A. în Asia de sud-est a 

determinat în ultimele zile o vie ac
tivitate la Casa Albă și în cercurile 
Congresului. La cîteva ore după res
pingerea de către Senat a amenda
mentului la legea pentru alocații bu
getare, prin care se urmărea bloca
rea de la 31 decembrie 1971 a oricăror 
fonduri destinate trupelor americane 
din Vietnam, un grup de 14 senatori 
republicani și democrați au adresat 
președintelui Nixon o scrisoare ce- 
rînd încetarea focului în Vietnam și

A FOST
PROIECTUL ,
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Senatul american a aprobat proiec
tul de lege privind alocarea sumei 
de 19.2 miliarde dolari în vederea 
realizării sau achiziționării de către 
Pentagon a unor noi tipuri de avioa-
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transmit:

HANOI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam, la Hanoi 
s-a deschis expoziția „25 de ani 
de luptă și construcție a R.D. 
Vietnam". Expoziția a fost des
chisă de Ton Duc Thang, preșe
dintele R.D. Vietnam, in pre
zența altor conducători de partid 
și de stat, precum și a reprezen
tanților corpului diplomatic. Ex
poziția înfățișează marile suc
cese obținute de poporul viet
namez atît în lupta împotriva 
agresiunii americane, cît și în 
construcția națională, sub con
ducerea Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și a gu
vernului R.D. Vietnam.

Cea de a XlV-a Conîerm- 
ță internațională consacra
tă textelogiei și teatrologi
ei shakespeareene s_a des* 
chis la Stratford on Avon, locul de 
naștere al marelui dramaturg en
glez William Shakespeare. Ședința 
din 2 septembrie a fost prezidată de 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu. 
Printre delegați se află scriitorii ro
mâni Paul Everac și Andrei Deleanu.

Prototipul britanic al a- 
vionuki supersonic de pa
sageri „Concords-002" a 
etecîuat prima! său zbor
suporsonic deasup,ra unor re
giuni locuite. Monumentele istori
ce, deasupra cărora au fost instalate 
aparate speciale de măsurare a zgo
motului, nu au avut de suferit din 
cauza „hangului" sonic. în ultima ju
mătate de oră- de zbor, datorită su
praîncălzirii unuia dintre reactoare, 
avionul „Concorde-002" a zburat cu 
un motor oprit.

viețuirea a trei sectoare în economia 
țării : de stat, privat și mixt, rezer- 
vîndu-se inițiativei particulare o 
sferă limitată la compartimentele ce 
nu au o importanță decisivă (mica 
industrie, comerțul cu amănuntul 
etc.). în ultimul său discurs, Allen
de, participant pentru a patra oară 
în cursa prezidențială, sublinia că. 
în cazul victoriei sale, guvernul va 
fi alcătuit pe principiul reprezen
tării echitabile a tuturor partidelor 
din Frontul Unității Populare. Pro
gramul lui Allende reflectă un fel 
de medie a orientării componenților 
coaliției de stingă. Desemnarea unui 
candidat unic al forțelor stîngii a 

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

reprezentat o victorie a acelui punct 
de vedere realist care, susține nece
sitatea desfășurării unor eforturi co
mune pentru a se putea conta astfel 
pe șanse sporite în fața urnelor.

Platforma lui Radomiro Tomic re
prezintă în esență o continuare a li
niei urmate de președintele Frel, 
deși ardoarea competiției l-a obligat 
la anumite promisiuni mai curajoase 
de „corijare" a unor distorsiuni eco- 
nomico-sociale și, totodată, de acce
lerare a reformelor inițiate sub ac
tualul guvern. Tomic a desfășurat 
o campanie electorală deosebit de in
tensă, parcurgînd de patru ori țara 
in lung și în lat și străduindu-se să 
acrediteze părerea că în fond P.D.C. 
ar urmări aceleași obiective ca și 

realizarea unor progrese la convorbi
rile de pace de la Paris.

Vicepreședintele S.U.A., Spiro Ag
new, reîntors din turneul întreprins 
în unele țări din Asia de sud-est, a 
prezentat marți, la reuniunea Consi
liului Național al Securității, un ra
port în care a insistat ca „dezangaja
rea" hotărîtă de Administrație să fie 
„compensată" printr-o sporire a a- 
jutorului acordat regimurilor de la 
Saigon și Pnom Penh în materiale 
și echipamente.

APROBAT
,SAFEGUARD"

ne, rachete, nave și diverse arme. 
Printre altele, proiectul de lege auto
rizează dezvoltarea controversatului 
sistem antibalistic „Safeguard". La 
încheierea dezbaterilor a fost adop
tat un amendament care autorizează 
vînzarea unor noi avioane și alt e- 

B chipamenit militar american către 
Israel. Textul legii urmează să fie 
înaintat acum unei comisii mixte a 
Senatului și Camerei Reprezentanți
lor, pentru definitivarea sumelor alo
cate, deoarece versiunea adoptată de 
Camera Reprezentanților prevede o 
sumă ceva mai mare, și anume 20,5 
miliarde dolari.

INDIA

Proiect de lege pentru 
abolirea privilegiilor 
foștilor maharajahi 

în dezbaterea Parlamentului
DELHI 2 (Agerpres).— Primul mi

nistru al Indiei, Indira Gandhi, a 
prezentat în fața Camerei Populare 
a Parlamentului proiectul de lege 
care prevede abolirea rentelor și pri
vilegiilor acordate foștilor mahara
jahi.

Proiectul de lege este susținut atît 
de reprezentanții partidului de guver- 
nămint. Congresul Național, cît și de 
deputății comuniști și socialiști. Par
tidele cu orientare de dreapta din 
rindurile opoziției se pronunță insă 
împotriva proiectului. Din această 
cauză, se așteaptă ca actualele dez
bateri parlamentare să fie agitate, 
controversele puțind lua, potrivit pă
rerii observatorilor politici, proporții 
similare cu cele ale discuțiilor susci
tate de naționalizarea marilor insti
tuții bancare din India. în această 
conjunctură, este semnificativă decla
rația Indirei Gandhi, care a ținut să 
avertizeze Parlamentul că o eventuală 
respingere a proiectului de lege ar 
putea provoca proteste în rîndul 
populației.

Miting electoral la Santiago de Chile. Mulțimea aclamă pe senatorul Sal
vador Allende, candidat al forțelor de stingă
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coaliția unității populare, numai că 
el și-ar propune ca ele să fie atinse 
într-o perioadă mai eșalonată...

Jorge Alessandri, politician abil, 
de notorie orientare conservatoare, 
afirmind, ca un leit-motiv, că își 
propune să „asaneze organismul țării", 
să elimine „haosul", să asigure „liniș
tea și siguranța pentru toți chilie
nii", s-a străduit să evite pe cit po
sibil referirile la concret. Indicii a- 
supra poziției sale sînt însă furnizate 
de reacțiile coaliției liberal-conserva- 
toare la unele măsuri încercate sau în
cepute de președintele Erei. De pildă, 
legea de reformă agrară (deși limitată 
și bazată pe principiul despăgubirii) 

a întîmpinat o opoziție virulentă, 
tot așa după cum proiectul de lege 
privind impozitul progresiv pe venit 
a fost practic sabotat în Congres de 
către forțele conservatoare, pină ce 
a ieșit diluat in întreaga sa sub
stanță.

De la începutul campaniei electo
rale, sondajele de opinie au suferit 
variații sensibile. Spre deosebire de 
alegerile anterioare, acum nici unuia 
dintre candidați nu i se prevăd șanse 
de a întruni la urne majoritatea ab
solută — adică jumătate plus unu 
din voturi. în acest caz, conform 
constituției, Congresul ar urma să-I 
aleagă pe noul președinte dintre can- 
didații situați pe primele două 
locuri. Exemplul recent al alegerilor 
britanice îi face însă pe mulți să

OTTAWA

Ambasadorul României 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
OTTAWA 2 (Agerpres). — La 1 

septembrie, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Sociar 
liste România la Ottawa, Bucur 
Schiopu, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare guvernatorului general ad
junct al Canadei, Emmett M. Hali. 
La ceremonie au fost de față R. E. 
Collins, reprezentant al secretarului 
de stat pentru afacerile externe al 
Canadei, precum și alte persoane ofi
ciale. Au participat, de asemenea, 
membri ai ambasadei române.

Ambasadorul român a transmis 
șefului Federației Canadiene urări de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres și pace pentru poporul canadian.

în răspunsul său, E. M. Hall a 
transmis cele mai bune urări pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu urări de pace 
și un viitor tot mai fericit . pentru 
poporul român.

După oeremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, între guvernatorul 
general adjunct al Canadei și amba
sadorul român a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

în legătură
cu situația sanitară 

din U.R.S.S.
0 declarație a locțiitorului 

ministrului sănătății»

MOSCOVA 2 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția TASS. locțiitorul 
ministrului sănătății al U.R.S.S., 
Avetik Burnazian, a declarat unui co
respondent al ziarului „Pravda" că in 
regiunea Astrahan sînt focare de ho
leră care au fost localizate. El a ară
tat că tratamentul celor bolnavi s-a 
încheiat și se poate afirma că situația 
în prezent este stabilizată. Tot așa stau 
lucrurile la Kerci și Odesa, unde a 
pătruns infecția. „Noi dispunem de 
toate mijloacele necesare in vederea 
eradicării infecțiilor. Tratamentul în
ceput la timp garantează vindecarea 
totală", a declarat locțiitorul mi
nistrului sănătății. Ziarul relevă fap
tul că au fost luate măsuri ca toate 
persoanele care părăsesc teri tor "*7 
U.R.S.S. să fie vaccinate contra ,iu- 
lerei.

fie sceptici în ce privește eficacita
tea sondajelor preelectorale.

Cert este că perspectiva unei e- 
ventuale victorii a candidatului Fron
tului Unității Populare a determinat 
activizarea puternică a forțelor drep
tei. Așa se explică tensiunea impri
mată campaniei electorale, mai ales 
in ultimele săptămîni, cînd Ia San
tiago și în alte centre s-au înregis
trat tulburări de stradă soldate cu 
rnorți și răniți. Paralel cu campa
nia deșănțată de defăimare a stîngii, 
grupuri de partizani ai lui Alessan
dri au provocat ciocniri la universi- 
ta tea din capitală și în alte părți, 
recurgîndu-se inclusiv la concursul 
lumii interlope. (în cazul unul 
atac contra unui sediu electoral al 
stîngii, din 48 de persoane arestate 
de poliție, 21 aveau fișă cu antece
dente criminale). Presa informează 
despre funcționarea unor „brigăzi" 
de bătăuși finanțate de trustul „Ana
conda". Pe de altă parte, este men
ționată sosirea unor contingente so
lidă de „turiști" nord-americani care 
nu par prea interesați în contem
plarea frumuseții peisajului chilian... 
Paralel, circulă cu insistență versiu
nea despre un posibil amestesc mi
litar pentru a invalida o eventuală 
victorie a stîngii. Ipoteza se bazează 
atît pe evenimentele de anul trecut, 
cind diverși șefi militari au sfidat 
autoritatea guvernului prin rebeliu
nea din regimentul Tacna, cit și pe 
constantele declarații amenințătoare 
ale generalului Roberto Viaux Ma- 
rambio — liderul rebeliunii. Alături 
de previziunile pesimiste privind po
sibile convulsii cu rezultate imprevi
zibile, există destule păreri în sen
sul că tradiția de stabilitate, bazată 
pe respectarea ordinii constituțio
nale, se va impune pină la urmă.
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