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într-un județ

cu mari perspective
Teodor COMAN

prim-jecretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.

Soluționarea complexelor problem* 
■care le ridică vasta operă de edi- 

„ 'are a societății socialfete multila
teral dezvoltate, îndeplinirea obiecti
velor însuflețitoare ale noului cinci
nal, încetățenirea unui stil științific 
de muncă în toate compartimentele 
vieții sociale se află într-o strînsă 
condiționare cu continua îmbunătăți
re a activității de selecționare, creș
tere, promovare și educare a cadre
lor. Nu este deloc exagerat să afir
măm că progresul societății noastre 
depinde în mod hotărîtor de existen
ța în toate funcțiile de conducere a 
unor oameni caracterizați printr-o 
înaltă competență profesională și pre
gătire politică, prin trăsături etice 
înaintate, prin simțul noului, prin pu
terea de a tine mereu pasul cu mer
sul vieții. Tocmai de aceea, partidul 
situează politica de cadre în centrul 
atenției, la nivelul preocupărilor ma
jore ale construcției societății socia
liste. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „activitatea de re
crutare, promovare și calificare a ca
drelor pentru toate sectoarele vieții 
sociale este una din îndatoririle de 
Prim ordin ale partidului și statului 
nostru, ale întregii noastre societăți".

”na din principalele concluzii pe 
‘V ::le pune în lumină experiența ui
ți rijlor ani este aceea că selecționa
rea, pregătirea și promovarea cadre
lor nu pot fi privite ca o „campa
nie", ci ea un proces complex, cu des
fășurare continuă, sistematică, de el 
depinzind in mod hotărîtor exercita
rea în bune condiții a rolului con
ducător al partidului in toate dome- 
niilț vieții sociale.

<*Smitetul județean de partid se 
reocupă în mod constant de în

făptuirea cerințelor politicii de cadre 
a P.C.R., se îngrijește ca în posturile 
de răspundere să fie promovați 
oameni care întrunesc calitățile pro
fesionale, politice și morale n^esare 
unui bun oonducător, care dismin do 
experiență corespunzătoare pentru a 
face față în condiții onorabile sarci
nilor din sectoarele încredințate.

Potrivit directivelor celui de-al 
X-lea Congres al partidului, o- 
biectivelor noului pian cincinal, ju
dețul Tulcea va cunoaște o dezvoltare 
impetuoasă. Astfel, vor fi construite 
noi obiective industriale, va spori ca
pacitatea flotei de pescuit oceanic, a 
industriei alimentare și locale, a al
tor ramuri economice. Creșteri sub
stanțiale se vor înregistra în agricul
tură. La finele anului 1975, producția 
industrială globală va fi de 3,4 ori 
mai mare față de 1970, iar produc
ția agricolă va spori cu 58 la sută, 
județul nostru situîndu-se printre ju
dețele cu cel mai înalt ritm de dez
voltare economică.

In perspectiva rezolvării probleme
lor legate de îndeplinirea obiectivelor 
cincinalului, încă de la începutul a- 
nului, biroul comitetului județean de 
partid a efectuat o analiză, fixînd 
jaloanele activității pentru formarea 
de cadre calificate, capabile să facă 
față cerințelor mereu crescinde din 
toate sectoarele.

Firește, atenția principală este în
dreptată spre satisfacerea necesități
lor in domeniul economiei. Pe baza 
unui plan minuțios întocmit, a cărui 
îndeniinire o controlăm în perma
nență, organele de stat și economice 
acționează. în primul rind, în vede
rea pregătirii cadrelor necesare in
dustriei și agriculturii, pisciculturii. 
Astfel, pentru acoperirea necesarului 
de muncitori calificați la combinatul

lade alumină și cel de aluminiu, 
combinatul de feroaliaje a și fost 
înființată o școală specială, care își 
începe anul acesta cursurile. Pregăti
rea cadrelor medii ' pentru ramu
rile construcții, metalurgică și al
tele se va rezolva prin înființarea în 
anul 1972, la Tulcea, a unui liceu In
dustrial. De asemenea, pentru nevoile 
agriculturii a luat ființă un liceu a- 
gricol, la care vor fi formați, între 
alții, 320 tehnicieni hidroameliora- 
tori și mecanici pentru realizarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare. In 
funcție de dezvoltarea pescuitului 
oceanic s-au stabilit măsuri concre
te, care vizează formarea personalu
lui de comandă al navelor, a perso
nalului de specialitate (tehnologi, 
specialiști în pescuit, mașini de frig 
etc.).

Măsuri speciale s-au luat pentru a 
asigura cadrele necesare în domeniul 
învățămîntului, unde trebuie să ară
tăm că, în momentul de față, doar 50 
la sută din numărul lor au pregătirea 
corespunzătoare. La intervenția bi
roului comitetului județean de par
tid. Ministerul Invâțămîntului a .apro
bat înființarea în Tulcea a unei școli 
pedagogice de patru ani și a unui in
stitut pedagogic făTâ frecvență de 3 
ani, ceea ce va permite ca într-un 
viitor apropiat această problemă 
fie soluționată pe plan local.

să

(Continuare în pag. a V-a)

IERI S A DESCHIS IN SALA MARE A PALATULUI REPUBLICII
în ziua da 8 septembrie, pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe tovarășul 
Hans Voss, care și-a prezentat seri-

•orile de acreditare tn calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate 
Germane la București. (Cuvîntărila 
te publică tn pag. a V-a).

Festivalul și Concursul Președintele Consiliului de Stat,
internaționalij Nicolae Ceaușescu, a primit

„GEORGE ENESCU pe industriașul american
Robert Murphy

Cel de-al cincilea Concurs șl 
Festival Internațional „George 
Enescu", manifestare de prestigiu 
în viața culturală a țării noastre, 
cu ample ecouri în lumea muzicii 
contemporane, s-a deschis ieri în 
marea Sală a Palatului Republicii 
Socialiste România, într-un cadru 
festiv.

Capitala țării noastre va fi, deci, 
timp de aproape trei săptămîni 
gazda unei ample confruntări a ta
lentelor tinere din zeci de țări din 
Europa Și din alte continente. Pre
zența la Festival a numeroase per
sonalități ale vieții muzicale inter
naționale, a unor interpreți și an
sambluri orchestrale de certă repu
tație, a unora dintre 
țile proeminente ale 
nești conferă acestei 
manifestări premisele
nui act major de cultură.

Miile de spectatori prezenți în 
Sala Palatului la deschiderea festi
vă au aplaudat cu căldură pe oas
peți, pe concurenți, pe invitații de 
onoare.

personalită- 
artei româ- 
tradiționale 

realizării u-

Personalitatea marelui compozi
tor român George Enescu, semnifi
cația festivalului — menit să prile- 
juiască audierea unor nepierltoars 
pagini enesciene alături de parti
turi celebre din literatura muzica
lă universală, să consacre noi nume 
de tineri interpreți — au fost sub
liniate în cuvintele rostite de ION 
DUMITRESCU, președintele Uniu
nii Compozitorilor din țara noas
tră, președintele Comitetului de or
ganizare a festivalului, de POMPI- 
LIU MACOVEI, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ION COSMA, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al 
Capitalei, de ANDRE MARES- 
COTTI, președintele Federației 
concursurilor internaționale de mu
zică de la Geneva. Cuvintele de 
vibrantă prețuire pentru geniul 
enescian, de apreciere a prestigiu
lui pe care și l-a dobînțjit festiva
lul și concursul. bucureștean, con
vingerea exprimată că acesta va 
contribui — prin mijlocirea spe
cifică a artei sunetelor — la o mai

bună cunoaștere șl înțelegere 
ciprocă au fost subliniate 
aplauzele celor prezenți.

După festivitatea de deschidere 
a urmat concertul inaugura], In 
cadrul căruia, sub bagheta cu
noscutului dirijor Mircea Bredi- 
ceanu. Filarmonica „George Enes- 
cu“ a • interpretat Simfonia a IlI-a 
de George Enescu.

re
de Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 5 
septembrie, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe Robert Murphy, pre
ședintele comitetului de adminis
trație al firmei „Corning Glass 
International" din S.U.A.

La primire au fost de față Ion 
Avram, ministrul industriei con-

strucțiilar de mașini, și Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor aspecte ale colaborării eco
nomice în domeniul industriei e- 
lectrotehnice.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

CUM LUPTAȚI PENTRU A ASIGURA

LICHIDAREA ANOMALIILOR NERENTABILITAȚII ?

PASIVITATEA
balonul de oxigen In secția turnătorie a uzinelor „23 August"

Foto : Gh. Vințilă

Noi
tipuri

de tractoare
BRAȘOV (corespondentul 

„Scinteii"). De la tovarășul ingi- 
tifer Ion Persu, director tehnic 
al Uzinei de tractoare din Bra
șov, am aflat că s-au încheiat 
pregătirile pentru fabricația In 
serie a două noi tipuri de trac
toare : „S.V.-445" — pentru viti
cultură și „S.M.-445" — pentru 
lucrări în zone montane. Cele 
două tipuri de tractoare au fost 
experimentate cu bune rezulta
te pe terenuri accidentate, în 
special acolo unde pînă în pre
zent lucrările se efectuau ma
nual. Construite după o con
cepție proprie. într-o linie mo
dernă, noile tipuri de tractoare 
pe șenile sînt dotate cu un mo
tor de 45 CP și sînt prevăzute 
cu agregate și dispozitive nece
sare unor lucrări complexe.
' Constructorii brașoveni se pre
gătesc intens pentru asimilarea 
unor noi tipuri de tractoare pe 
pneuri și pe șenile. Ei își pro
pun ca în viitorul cincinal să 
asimileze tractoare înzestrate cu 
motoare de cite 55, 80 și 180 CP 
și cu performanțe tehnico-func- 
tionale competitive cu cele mai 
bune produse similare de pe 
piața mondială.

al pierderilor planificate
Așa cum este cunoscut, îndeosebi 

în ultimii ani, concomitent cu crește
rea cantitativă și calitativă a produc
ției, în toate ramurile industriale s-a 
pus și se pune din ce în ce mai strin
gent sarcina ridicării necontenite a 
eficienței economice. Este un obiec
tiv major, cu insistență subliniat de 
partid, relevat și mai pregnant la 
Conferința Națională și la Congresul al 
X-lea. In expresia sa cea mai sinte
tică, eficiența producției fiecărei în
treprinderi- înseamnă obținerea unui 
volum cii mai mare de beneficii in 
condițiile indeplinirii riguroase a tu
turor indicatorilor de plan — cu alte 
cuvinte, sporirea neîncetată a renta
bilității producției. Acest indicator — 
gradul de rentabilitate — oglindește

în mod nemijlocit proporția in care 
activitatea productivă a unei între
prinderi creează venit net, care ajun
ge, sub forma cotelor de beneficii, 
la bugetul statului. Pe această bază 
se asigură posibilitatea ca statul să 
realizeze investițiile planificate, să ia 
măsuri pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al populației. Ren
tabilitatea producției interesează nu 
numai colectivul fiecărei întreprin
deri în parte, ci, în egală măsură, în
treaga societate, întreaga economie 
națională.

Iată ‘ ‘ ‘ ‘ •
P.C.R. 
cat cu 
tenței 
nomia

de ce încă la plenara C.C. al 
din decembrie 1966 s-a criti- 
toată hotărîrea anomalia exfe- 
pierderilor planificate în eco- 
noastră, subliniindu-se nece-

Dacă as fi inventator
Istoria literaturii cunoaște numeroase cazuri cind 

imaginația poeților s-a exercitat cu frenezie nu numai 
in metafore și in hexametri solemni, ci și in domeniul 
invențiilor tehnice. Iată citeva exemple, azi uitate, 
deshumate din vechi ziare și reviste. „Familia" din 14 
octombrie 1888 publica următoarea știre : „Dl. luliu C. 
Săvescu a descoperit un nou mijloc de mișcare de o 
forță și viteză mult mai mare d—lt - 
prin vapori și electrici
tate, fără a întrebuința 
vreun combustibil, ceea ce 
constituie un ciștig imens 
și un pas colosal în in
dustrie". Ambiții de in
ventator a nutrit și Ma- 
cedonski, imaginînd construcția unui transoceanic 
de cutezător tonaj și reușind să breveteze la Paris un 
aparat de stins incendiile provocate de coșurile defecte. 
Azi aproape s-a uitat că ziaristul și scriitorul memo
rialist Alex. Ciurcu, prieten cu Eminescu, a experi
mentat pe Sena și chiar a brevetat o ambarcațiune cu 
motor de mare viteză, la sfîrșitul veacului trecut.

De ce pomenesc aceste lucruri ? Simplu : pentru ci 
de la o vreme încoace parcă aș avea și eu niște idei 
de... invenții epocale, pe care — evident — aș dori să 
le brevetez. Iată-le : aș inventa, la cinematografe, niște 
ghișee unde biletele să se vindă cu toptanul numai 
unor cumpărători deocheați care, la rindul lor, să le 
revîndă cu suprapreț. O să-mi spuneți că s-a brevetat 
această invenție și că eu m-am trezit tirziu. Bine, voi

decit a celor obținute

PICĂTURA DE CERNEALĂ

răspunde, atunci să se inventeze o măsură care si 
restabilească in holurile cinematografelor modul tradi
țional, simplu și cinstit de a se vinde biletele fără 
intermediari. Cum, adică oul lui Columb nu poate fi 
redescoperit că-i oval, alb și simplu ?

Aș mai inventa o modalitate de a ascunde „semnul" 
la halbă. Aș inventa o stradă unde azi se sapă un 
șanț enorm pentru instalarea conductelor telefonice, 

miine, după ce primul se 
închide, se 
rețeaua I.C.A.B., iar poi
mâine, ' ' 
I.C.A.B.-ului a fost acope
rit, se deschid lucrări
le de consolidare a li

niai născoci ? Un sistem știin-

sitatea acută a eliminării «cestui 
fenomen economic nefiresc. „Este 
timpul — a spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in cuvîntareg rostită 
cu acAst prilej — să lichidăm această 
anomalie, această gravă manifestare 
de înapoiere economică. Nici o eco
nomie nu-și poate permite să organi
zeze o producție cu deficit, să finan
țeze unele întreprinderi pe scama al
tora". în răstimpul ce a trecut, lichi
darea pierderilor planificate, renta
bilizarea tuturor întreprinderilor și 
produselor, ridicarea gradului de ren
tabilitate în toate unitățile economi
ce au devenit mobilul unei largi 
acțiuni, care s-a desfășurat în toate 
ramurile industriale și în toate jude
țele țării. Studiile și măsurile apli
cate in ultimii patru ani au permis 
valorificarea unor importante rezer
ve de rentabilizare a producției. In 
primele șase luni din acest an, volu
mul beneficiilor realizate in întrea
ga economie națională a fost cu 2,2 
miliarde lei mai mare decit cel pla
nificat pentru această perioadă.

De la declanșarea susținută a ac
țiunii de creștere a rentabilității pro
ducției, atît volumul „pierderilor pla
nificate". cit și numărul întreprinde
rilor și al produselor nerentabile au 
scăzut considerabil. E suficient să a- 
rătăm, de pildă, că, in comparație cu

Anii Porților de Fier

sapă pentru
cind șanțul

niei de tramvai.. Ce-aș ____  ......
țific de a îngheța laptele in sticle, prin așezarea lor in 
stive, iama, in fața magazinelor (la invenția asta am 
nevoie de ger Iar o să-mi spuneți că și „invențiile" 
astea au fost brevetate. Ei bine, atunci tot îmi mai 
rămîne o șansă : să inventez un „aparat de scuturat" 
bine pe cei care, deși răspund de bunul mers al tre
burilor in diferite domenii, nu își fac datoria, incura- 
jind prin comoditatea sau indiferența lor situații cum 
sint cele de mai sus. Și altele...

pire Ubu voia să inventeze un obiect cu pinză, arcuri 
și cu un baston, pe care să-l deschizi cind plouă și 
care să se numeasc~ă „parapluie". Vai, Pere Ubu. ni
mic nu e nou pe lumea asta !...

Petru VINTILA

Dan MATEESCU 
Sabin IONESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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La Porțile de Fier, con
structorii români și iugo
slavi, 
și-au 
ridica 
peste 
ale 
pentru a clădi din oțel și 
beton o monumentală hi
drocentrală. Anii care au 
trecut de la deschiderea 
șantierului au înscris me
morabile file de cronică, 
care invită 
trospectivă 
luminii și 
constructiv 
de pe marele șantier.

7 septembrie 1964. Are 
loc inaugurarea oficială a 
marelui șantier. 21 iunie 
1965. Se introduce prima 
palplanșă din cele 144 
care urmau să alcătuiască 
celula experimentală a 
viitorului batardou. 15 iu
nie 1966. Terminarea ba- 
tardouiui celular si a digu
rilor de racord. 7 decem
brie 1966. încep lucrările 
de montaj al echipamen
tului hidromecanic la e- 
cluza de pe malul româ
nesc. 13 iulie 1968. Con
structorii de drumuri și 
căi ferate si-au respectat 
cuvîntul : au dat în ex
ploatare, cu 6 luni mal 
devreme față de termenul 
prevăzut, noul traseu de 
cale ferată Tr. Severin— 
Topleț. 3 
Constructorii 
rii de la 
Fier trăiesc 
ment deosebit : 
vas trece prin ecluză, iar 
la 15 august aceasta este 
dată în exploatare indus
trială. Și. o dată cu ei.

vecini și prieteni, 
dat mîna pentru a 
o punte trainică 
apele învolburate 

bătrînului Danubiu.

la o privire re
in biografia 
a patosului 
contemporan

august 1969. 
și monto- 
Porțile de 

un mo- 
primul

șî-au trecut examenul 
maturității, talentului și 
inteligenței constructorii 
de nave gălățeni, con
structorii reșițeni și cei de 
la Bocșa, care au execu
tat porțile ecluzei și cele
lalte echipamente hidro
mecanice. 9 august 1969. 
Constructorii români au 
preluat de la constructorii 
iugoslavi ștafeta de închi
dere a Dunării, în zona 
barajului deversor. In a- 
ceeași zi a început și 
Inundarea incintei 1-A 
din amontele centralei, la 
adăpostul căreia s-au e- 
xecutat avanportul. ecluza 
și centrala de pe malul 
românesc. 12 august 1969. 
Anele Dunării au fost stă
vilite. Se trece la dese
care și excavatii în zona 
barajului deversor. 14 de
cembrie 1969. S-a termi
nat montarea rotorului 
Drimului hidroagregat. 16 
martie 1970. Colosul de 
650 tene — rotorul genera
torului — este denlasat pe 
verticală și lansat în 
riasul inel al statorului 
dmagregatnln’ nr. 1. 
iulie, ora 20.05. S-a
cut prima rotire cu ană si 
este declanșată etana nro- 
belor cu ană a primului 
hidroagregat.

26 Iulie 1970. Tncene 
montarea Drimelor suh- 
ansamble la cel de-al IV- 
lea hidroagregat. primul 
de construcție românească. 
14 august 1970. Ora 8.08. 
Moment emoționant, care 
încununează eforturile 
montorilor și constructo
rilor de la Porțile de Fier : 
s-a efectuat punerea în 
paralel cu sistemul ener-

u- 
b’-

21 
fă-

getic național a primului 
hidroagregat de 178 MW. 
Fascinanta metamorfoză a 
apelor în lumină s-a îm
plinit. Primii kilowați ai 
Dunării, porniți de aici, 
de la Porțile de Fier, au 
fulgerat crestele Carpați- 
lor. cu traiectoriile lor de 
forță și lumină.

Cifre, date, realizări... 
Derulare simplificată pînă 
la schematism a filelor 
unui memorabil jurnal al 
vieții de șantier, configu- 
rînd în aproape 2 200 zile 
și nopți eroica și bi
ruitoarea confruntare a o- 
mului cu forțele naturii. 
Cifre simbol, cu largă sfe
ră de expresivitate și vi
brație omenească, izvorîte 
din eforturile conjugate 
ale constructorilor și mon- 
torilor, structurate în gi
ganticul corp de oțel și 
beton al hidrocentralei ce 
Îmbrățișează, ca un su
perb arc de lumină, cele 
două maluri prietene, 
lata ce ne declară ingi
nerul Ilie Mircea, ad
junct al șefului de șantier 
energo-montaj de la Por
țile de Fier : „Acum, după 
ce am trecut de examenul 
dării în exploatare a pri
mului hidroagregat, expe
riența acumulată ne per
mite să conturăm în linii 
mari etapele următoare 
ale construcției de la Por
țile de Fier. Fiecare o- 
biectiv de aici are o „per
sonalitate", un termen al 
său de intrare In funcți
une. Noi însă ne-am an
gajat să devansăm aceste

termene. Și ne vom ține 
de cuvint, așa cum, de 
altfel, am făcut și pină a- 
cum. Cronologic vorbind, 
perspectiva noastră va a- 
vea următoarele date re
per :

Octombrie 1970 — In
trarea în probe tehnologi
ce a celui de-al II-lea hi
droagregat, ceea ce în
seamnă că acesta va intra 
în exploatare cu două 
luni mai devreme. Decem
brie 1970. începerea pro
belor de uscat și. probabil, 
și de apă, ale celui de-al 
II-lea hidrogenerator. Cu 
aceasta, ne vom respecta 
angajamentul asumat de 
a pune .în funcțiune, pînă 
la sfîrșitul anului, două 
grupuri hidroenergetice, 
față de unul, cum preve
dea planul de stat, si in
trarea în probe tehnologice 
a celui de-al III-lea. Ur
mătoarele etape ? 
1971. Se conturează 
nerea în funcțiune a 
pului nr. IV, primul
de construcție româneas
că, adică cu aproape 3 
luni mai devreme față de 
termenul prevăzut în pla
nul de stat. In a doua ju- • 
mătate a anului viitor se 
vor da in exploatare și 
celelalte două h’idroagre- 
gate, adică numerele V și 
VI, astfel că 1971 va in- 
semna încheierea, in linii 
generale, a lucrărilor de 
la Porțile de Fier.

Mal 
pu- 

gru- 
grup

Constantin 
COTOȘPAN 
corespondentul 
„Scînteii"
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Dfn vechime, de rind 
plutașii coborau pînă la 
Dunăre, Bistriței mereu i 
s-a zis „cea argintie". Mol
dova avea apa limpede ca 
un cristal. Am făcut recent o 
plimbare cu o șalupă de-a 
lungul cursurilor celor două 
rîuri, atît de iubite de 
moldoveni. Dar n-am mai 
găsit argintie apa Bistriței 
și nici limpede pe cea a 
Moldovei. Vestiții păstrăvi 
bistrițeni sînt pe cale 
de dispariție, flora de 
pe maluri s-a ofilit, igie- 
niștii au stopat irigația o- 
goarelor cu apa acestor 
rîuri. In multe locuri s-a 
dat alarma : pînza freatică 
de unde-și potolesc setea o 
seamă de localități rive
rane a fost infestată.

Din cele trei mari rîuri 
care străbat județul Neamț 
— Șiretul, Bistrița și Mol
dova — ultimele două pun 
azi acuta problemă a po
luării. Se știe că, de două 
decenii încoace, pe Bistri
ța și Moldova s-au dezvol
tat indusitrii puternice. A- 
mintim doar complexul 
minier de la Leșul Ursu
lui, .cascada" hidrocentra
lelor 
tete 
tra Neamț, fabricile 
hîrtie și celuloză, de prelu
crare a lemnului — pe Bis
trița, apoi laminoarele, fa
bricile de materiale pentru 
construcții și cele alimen
tare — de pe Moldova. 
Toate aceste mari între
prinderi înghit cu lăcomia 
lui Setilă apele celor două 
rîuri moldovene și le „a- 
runcă" apoi în albii ames
tecate cu fenoli, amoniac, 
fel de fel de acizi, cianuri, 
suspensii de fibre sinteti
ce sau de celuloză — ade
vărate otrăvuri. Analizele 
de laborator au arătat că 
numai fabrica de hîrtie și 
celuloză „Reconstrucția" 
din Piatra Neamț dever
sează apa folosită în pro
cesul tehnologic de produc
ție cu o suspensie de 400 
miligrame la litru. Probe
le au fost luate la ieșirea 
din decantorul pentru pu
rificarea de reziduuri a 
apei utilizate de această 
fabrică. Or, limita maximă 
admisă este de 40 miligra
me suspensie la litru. Toa
te fabricile de cherestea de 
pe Bistrița deversează ru
megușul în rîu. Un singur 
metru cub de rumeguș pro
duce însă o fermentație 
excesivă, pe mari porțiuni 
din albia rîului, distrugînd 
flora și fauna care asigură 
purificarea biologică a apei.

Am 
meni 
gheze

electrioe, combina - 
chimice de la Pia- 

de

\

stat de vorbă cu oa- 
care sînt puți să ve
la puritatea apelor

din Județul Neamț. „Statui 
nostru acordă o grijă deo
sebită igienei apelor — ne 
spune ing. Dorin Șapte- 
bani, de la oficiul județean 
de cadastre, proiectare și. 
gospodărire a apelor. în 
1963 a apărut o Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri care 
arată cu precizie obligațiile 
și răspunderile celor ce uti
lizează apele rîurilor în sco
puri industriale. Erau nomi
nalizate în anexă și unități
le economice de pe cursul

Pentru un grup numeros 
de unități economice, se 
prevedea, ca termen de fi
nisare a stațiilor de epu
rare, data de 31 decembrie 
1970. Pînă atunci mai este 
putină vreme, mult prea 
puțină ca aceste stații să 
intre în funcțiune. în mod 
iremediabil, noi întreprin
deri din județ vor fi con
semnate pe lista contrave- 
nienților la H.C.M. 311/1963. 
întreprinderile comunale 
din Piatra Neamț și Ro-

Bicaz. Multe cartiere din 
acest oraș s-au extins în 
ultimii ani, iar sistemele de 
epurare existente, mici și 
învechite, sînt insuficiente 
și ineficace. „Aici ni s-a 
întîmplat și un fapt pe 
care ținem să-1 redăm — 
ne spune inginerul Ion An- 
toniu, specialist în chimia 
de protecție a apelor. Poa
te din greșală, sau din ig
noranță, în canalizarea me
najeră a orașului a fost de-

I

Poluarea rîurilor
X

moldovene
un rau

iremediabil ?
Bistriței și Moldovei. în
treprinderile vizate erau o- 
bligate să-și amenajeze 
stații de epurare a apei. 
S-au stabilit și termene 
concrete pentru executarea 
lor. Dar cele mai multe fa
brici și uzine nu și-au în
deplinit nici acum aceste 
obligații...".

Aflăm nu cu puțină ui
mire că numeroase stații 
de epurare a apei indus
triale, pentru care s-au a- 
locat mari fonduri bănești, 
nu sînt încă gata sau nu 
funcționează. La Uzina de 
fibre sintetice-Săvinești, 
stația de epurare — care 
trebuia să funcționeze — 
va fi gata abia în 1971. 
Aici, dintr-un volum de 
investiții de 36 milioane 
lei, alocați pentru lucră
rile de purificare a apei, 
abia s-a realizat un sfert.

ele 
în
de 
de

man se aliniază și 
în rîndul celor care au 
tîrziat mult lucrările 
construire a stațiilor 
purificare a apei. La Uzina
de țevi din Roman a în
ceput recent să producă 
noul laminor de 6 țoii, care 
consumă un volum mare de 
apă. N-a intrat însă total în 
funcțiune stația de epurare, 
ale cărei lucrări s-au exe
cutat doar în proporție de 
30 la sută. Datorită unei 
indiferențe greu explica
bile, la Fabrica de zahăr 
din Roman nu s-a 
pînă acum nimic 
stăvilirea poluării 
rîului Moldova.

Consiliul popular 
țean avea obligația
zolve de mult decantarea 
apei menajere folosită în

făcut 
pentru 
apelor

jude- 
să re-

versată o cisternă uriașă 
de motorină provenită de 
la restaurantul „Ceahlăul" 
din localitate. Am aplicat 
celor vinovați amenzile 
prevăzute de lege._Ulterior 
însă au început să se exer
cite asupra noastră pre
siuni pentru anularea lor. 
Sînt de altfel multe cazuri, 
cind „braconierii apelor"

scapă de sancțiuni, în urma 
unor influențe „salvatoare", 

în lupta po
luării, un r< îl
au oficiile județene de ca
dastre, proiectare și gospo
dărire a apelor. Ele sînt o- 
bligate să vegheze, pe tot 
teritoriul țării, la respecta
rea normelor și legilor de 
protejare a apelor. Nu 
știm cum sînt dotate și 
cum funcționează alte ofi
cii județene, dar cel din ju
dețul Neamț e tare vitregit. 
„De mai bine de doi ani și 
jumătate, de cînd a luat 
ființă oficiul 
zbatem între 
neputință — 
cu amărăciune 
O.C.P.G.A., ing.
mitraș. Nu avem nici mij- 

. loace de transport, care să 
ofere specialiștilor posibi- 

- litatea de a efectua un con
trol permanent al apelor. 
Pentru că 
nem de 
propriu de analiză, 
mitem probele de apă la 
Iași. Se știe însă că proba 
de apă nu rezistă mai mult 
de 24 de ore. Chiar și fap
tul că oficiul funcționează 
la Roman și nu la Piatra 
Neamț — reședința județu
lui —* Impietează asupra 
desfășurării normale a ac
tivității". Dotarea tehnică a 
acestui oficiu este o pro
blemă care trebuie rezol
vată de urgență. O do
tare corespunzătoare șî o 
mai bună organizare la 
ofiriul din Piatra Neamț 
ar deschide perspective 
maî bune pentru stăvilirea 
poluării rîurilor moldovene, 
acțiune care, desigur, nu 
trebuie, în nici un caz, să 
fie considerată o obligație 
exclusivă a O.C.P.G.A., ci 
privită cu toată răspunde
rea și seriozitatea de edilii 
județului.

Ion PREDA
corespondentul „Scinteii”

nostru, ne 
dorință și 
ne spune 

directorul 
Vasile Du

nu dispu- 
un laborator 

tri-

o legislație privitoare laN. red. : Intrucit există
protecția apelor care obligă întreprinderile, departa
mentele, consiliile populare să adopte măsuri pentru 
prevenirea și combaterea poluării cursurilor de apă, 
ne vom adresa ministerelor și centralelor industriale 
de care aparțin unitățile vizate în acest articol, Con
siliului popular al județului Neamț, cerindu-le să ex
plice de ce permit încălcarea legislației in vigoare și 
ce măsuri vor lua pentru a se pune capăt unui feno
men cu consecințe atît de păgubitoare pentru mediul 
natural, pentru dezvoltarea localităților, pentru în
treaga economie națiodală.

/

Asistăm la contractarea articole
lor de uz casnic pentru anul 1971. 
Parteneri de tranzacție : un repre
zentant al comerțului și unul ai 
întreprinderii „Emailul roșu“-Me- 
diaș. Se poartă un dialog aprins în 
legătură cu unele sortimente de 
veselă, pentru care producătorii 
n-ar putea, chipurile, să asigure 
cantitățile solicitate. Dialogul se des
fășoară, din păcate, fără succes pen
tru comerciant. Strădaniile sale de 
a oontracte un fond de marfă cit 
mai apropiat de cerințele pieței se 
lovesc de o opoziție fermă. Solici
tăm lămuriri suplimentare directo
rului întreprinderii. Constantin Ta- 
tomir.

— Nu se pot produce, cu adevă
rat, atitea ibrioe și polonice cîte 
solicită comerțul ? După cîte știm, 
fabrica a fost de curînd moderni
zată și dezvoltată.

— Capacitate am avea, chiar pen
tru o producție mai mare decît cere 
comerțul, iar ca să realizăm ar
ticolele solicitate ar fi 
în principal, doar de 
înlocuire a matrițelor. 
mînd însă producția după struc
tura cererii pieței (mai multe arti
cole mărunte și reducerea — față 
de anul trecut — a cantităților la 
cele voluminoase) nu ne-am mai 
putea încadra în indicatorii stabiliți 
de productivitate a muncii și 
rentabilitate.

— Dar în privința culorilor, 
vă împiedică să oferiți o gamă 
variată ?

— Tot indicatorii economici, 
să se schimbe culoarea lotului 
fabricație trebuie oprite mașinile, 
spălate și apoi din nou pornite. 
Toate aceste operațiuni devorează 
din timpul de producție.

— De ce nu fundamentați planul 
de așa manieră îneît să puteți ale
ge, din variantele pasibile de pro
ducție, pe cea care corespunde op
tim atît cerințelor de consum ale 
populației (structura sortimentului, 
gama coloristică etc.), rit șî unui 
nivel superior al indicatorilor eco
nomici ?

— Asta am vrea și noi. Metodo
logia actuală de planificare, însă, 
nu ne permite materializarea dezi
deratului enunțat. In vreme ce con
tractările au loc în luna septembrie, 
și deci abia acum se poate cunoaș
te precis ce anume solicită piața 
pentru anul viitor, specificațiile cu 
materialele necesare producției anu
lui 1971 și indicatorii de plan tre
buie trimiși organelor ierarhice încă 
din luna martie, respectiv, iulie. Din 
acest motiv contractările, de, fan", 
nici mf sînt adevărate tranzacții 
comerciale, ci niște strădanii de-ale 
noastre și ale comerțului de a he'" 
încadra, prin contractele ce le sem
năm, în indicatorii .de plan.

Cazul ibricelor și polonicelor nu 
este singular. De la reprezentanții 
comerțului am primit o întreagă 
listă cu produse care ori lipsesc i
de pe piață, ori există, dar în can- i 
tități nesatisfăcătoare aceasta <

deși capacități de producție pentru 
realizarea lor ar fi suficiente. Este 
vorba de cănițe, pîlnii, sufertașe, 
spumători, în general articole mă
runte de menaj, ca și de produse 
zaharoase, conserve, pateuri, bău
turi, muștar, dulciuri — tot mai so
licitate de cumpărători in gramaj» 
mai mici. Pe lista de care amin
team sînt trecute și alte grupe de 
mărfuri :

— Rețeaua de desfacere și depo
zitele I.C.R.A. sînt sufocate pur și 
simplu, de ani de zile, cu conserve 
de ghiveci în bulion, de ardei um- 
pluți cu orez, de roșii în bulion, în 
timp ce piața duce lipsa altor sor
timente, preparabile din aceleași 
materii prime (ghiveci în ulei, paste 
de tomate, salată de ardei etc.), dai- 
care, evident, solicită un plus de 
efort în fabricație — ne-a declarat 
Gh. Gherghina, șef de serviciu în 
Ministerul Comerțului Interior.

Lista articolelor „deficitare"'
prinde un fenomen semnificativ : 
adeseori barometrul cererii de con-

sur-

nevoie, 
simpla 

Progra

de

mme
mai

Ca 
de

însemnări privind 
contractarea

bunurilor de larg
consum

sum înregistrează, la intervale 
scurte, scăderi la un produs și creș
teri la un altul, realizabil din ace
leași materii prime și cu aceleași 
utilaje — modifieîndu-se doar anu
mite elemente nefundamentale ale 
fluxului de fabricație (schimbarea 
poziției acelor la o mașină de tri
cotat, înlocuirea matriței la o pre
să, schimbarea culorii în baia de 
vopsit etc.). Asemenea modificări, 
deși ar trebui să reprezinte opera
țiuni curente — date fiind și con
dițiile de dotare tehnică superioară 
ale întreprinderilor industriale — 
ele sînt considerate astăzi, în foar
te multe cazuri, inabordabile. Moti
vul invocat de producători este, așa 
cum a reieșit și din discuția cu di
rectorul întreprinderii „Emailul ro
șu", respectarea indicatorilor eco
nomici și a metodologiei de plani
ficare.

— Privind lucrurile doar la su
prafață, acestea ar reprezenta in
tr-adevăr impedimente — ne spu
nea Mircea Popa, director în C.S.P. 
Există, ce-i drept, un anume risc al 
producătorilor după ce și-au propus 
o structură de producție, ca venind 
la contractări 6ă constate că piața 
solicită altceva. Dar sînt suficiente 
mijloace — și în primul rînd cer
cetarea din timp a cererii de con-

Vedere din orașul Vulcan Foto : Gh. Vintilă

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

peste 
unor

sanitară, care cuprin- 
maternita- 

modernă.

A AJUNS... 
LA PEPENI

„In orașul nostru — ara
tă intr-o scrisoare Aurel 
Turcise din Săcele, județul 
Brașov — rețeaua de des
facere a legumelor și fruc
telor este aproape inexis
tentă. Unități cu acest pro
fil sînt, dar numai cu nu
mele. In realitate insă 
cele două magazine din 
cartierul „Blocuri" nu știm 
din ce motive stau mai 
mult inchise. O altă unita
te, destul 
de altfel 
construire

de impunătoare 
(pentru a cărei 

cheltuit

și casa de cultură se în
scriu armonios in ansamblul 
arhitectonic al pieței cen
trale. Pentru satisfacerea 
cerințelor social-culturale 
ale locuitorilor, aici s-a dat 
in folosință o nouă unita
te 
de secții de 
te și pediatrie 
Construcția liceului cu săli 
de clasă spațioase, labora
toare, bibliotecă etc., pre
cum și școala generală, da
tă, nu de mult, în folosință 
constituie o bază puterni
că de educare, a tinerei ge
nerații".

(l.C.R.) să refacă lucrările 
de izolație a pereților. In 
1969, cu adresa 50037-6 H, ni 
s-a răspuns că l.C.R. Flo- 
reasca a fost somată 
remedieze 
cut însă 
că în cea 
și 1970, și 
venit pentru

să 
lucrările. A tre- 
anul 1969, iată 
mai mare parte 
nimeni n-a mai 

remedierile

î

PE CÎND 
REMEDIERILE ?

sum — pentru ca acest risc să' fie 
redus la minimum. In celelalte si
tuații însă, cind se invocă indicatorii 
economici, adevărata cauză a imo
bilității industriei constă in tendin
ța unor producători de a-și realiza 
cit mai facil sarcinile de plan. Este, 
desigur, mai comod și mai ușor să ta 
încadrezi în sarcinile de plan men- 
ținind neschimbată struc 
ducției, eliminînd sortime 
dau mai multă bătaie de 
a le executa, decît să d 
să valorifici adevăratele 
unei eficiente economice s

Discutînd despre mobili 
dustriei, e necesar să pr 
ar fi neindicat ca ind 
copieze mecanic solicit 
merțului, să le trans 
procesul de fabricație f 
timiza nevoile pieței c 
tățile și cerințele unei pr< 
o înaltă eficiență economii-: 
sele trebuie de așa manie 
nizate, iar planul astfel st 
cit, în final, să rezulte o 
favorabilă ambilor partehe 
urmările nu întîrzie să & 
pe de o parte stocuri (la a 
produse peste necesarul p 
pe de altă parte cerințe ; 
iației neonorate.

Pentru bunurile aliment 
ambalate, urmările unei ir 
te adaptări a producției 1 
țările pieței sînt și mai con 
este de părere Ion Blănart» 
compartiinent pentru stare 

’ calitate in M.C.I. Neliv 
în. proporții corespunzătoai 
majele preambalate, in gen 
majele mici, cumpărătorii 
voiți să investească o sumă 
superioară nevoilor lor rea' 
te, astfel, în mod artificia 
lumul cererii de consum.

Și mai regretabile sînt i 
tuații în care întreprinderi’, 
să răspundă cererilor de co 
populației, deși nu li se sol 
măcar efortul de a modific- 
măsură sau alta, tehnologii 
cesul de fabricație.

— Livrările unității p« 
conduceți sînt fragmentate 
adresat directorului între 
Inox, loan Caradima. Un 10 
gurițe, altul de furculițe...

— Știți, procesul tehnolc 
de așa natură incit...

Absolut neadevărat! Nim 
mic nu împiedică întreprin 
lanseze eșalonat lingurițele, 
etc., astfel ea, la termenul 
in contract, să poată livra 
complet.

Analizind măsura in cari 
țele pieței se reflectă intr-i 
corespunzătoare, trebuie să 
in paranteză, că — in anun 
zuri — la apariția unor golul 
provizionarea populației co 
însuși comerțul, care bari 
drumul unor produse noi spr 
Iată un caz pe care l-am int 
ocazia investigațiilor.: indus 
lansat recent in fabricație 1 
tip de tacîm. „Este un tact 
dern, care păstrează caractei 
impuse de utilitatea sa — ne 
plicat un reprezentant al înti 
derli producătoare. Știți 
nu-1 acceptă comerțul 1 
furculița nu rezistă la 
unui sac de 15 kg. Tot 
pretindă ca-n linguriță 
toată... Dunărea".

Rîndurile de față^și-au prop 
prezinte citeva aspecte mai s- 
ficative din procesul com.pl 
relațiilor industrie-comerț, să 
bilească în ce măsură industria 
receptivă la cerințele pieței, si 
termine gradul în care cei doi 
teneri contribuie la acoperirea 
respunzătoare a nevoilor de cor 
ale populației. Cit privește s: 
țiile de genul celei semnalate 
sus, în care comerțul este cel ce 
piedică pătrunderea pe piațî 
unor produse, vom reveni.

însă
Pen 
ridic
așa 1 
să i

'

| w « * Mg
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Mihai IONE5C

porturi etc. ; tot pe aici fac 
zilnic naveta c.u mașinile 
autobazei I.T.A. — Pucioa
sa peste 400 de locuitori ai 
comunei noastre care lu
crează la Fabrica de ci
ment și la întreprinderea' 
„Steaua electrică" din Fieni. 
De aproape doi ani de zile, 
insă, călătorii de pe acest 
traseu sint supuși la grele 
încercări datorită deterioră
rii podului de 
riu. In urma
verificări s-a constatat 
că rezistența acestuia nu 
mai corespunde traficului 
actual. Și s-a recurs la o 
soluție i peste pod se fac 
transbordări de oameni și 
materiale. De fiecare dată, 
în această, situație se pro
duc adevărate busculade, 
se irosește mult timp, sint 
distruse materiale. Așa stind 
lucrurile, cetățenii au sesi
zat in repetate rînduri fo
rurile competente ale ju
dețului. Direcția de dru
muri și poduri le-a răspuns 
că situația se va remedia și 
podul va fi redat circulației. 
Dar au fost simple promi
siuni. Se împlinesc doi ani 
de zile, dar lucrurile n-au 
fost urnite din loc".

Unul dintre sectoarele de deser
vire mult solicitate de cetățeni, a- 
cum, în pragul toamnei, îl consti
tuie spălătoriile și curățătoriile 
chimice. Cum sint satisfăcute ce
rințele lor ? Iată întrebarea care 
ne-a îndemnat să întreprindem un 
raid în citeva localități din țară.

De la bun început, trebuie să 
precizăm că în multe orașe, prin 
eforturile bănești ale statului, 
baza tehnico-materială a acestor 
unități a fost simțitor lărgită, s-au 
dat în folosință complexe noi, mo
derne, de mare capacitate. Ca ur
mare, in Capitală, termenele de e- 
xecutare a comenzilor au fost mult 
scurtate ; durata maximă este de 8 
zile, iar urgențele se execută, după 
un tarif diferențiat, în 24 de ore 
sau în 3 zile. Același lucru se poa
te spune și despre orașele Pitești, 
Timișoara și Ploiești.

Nu-i maț puțin adevărat, însă, că 
posibilități de îmbunătățire a acti
vității în acest sector, în ce privește 
scurtarea termenelor de onorare a 
comenzilor și asigurarea unei cali
tăți corespunzătoare, există în toa
te orașele. Sînt, oare, valorificate 
peste tot aceste posibilități ? Din 
capul locului, trebuie să spunem 
că nu.

lată-ne Ia Constanța. La cele 5 
centre de primire a obiectelor pen
tru spălat și curățat ale cooperati
vei meșteșugărești „Drum nou", 
comenzile se onorează în mini
mum... 25 de zile. La centrul nr. 3. 
de pe strada Mihăileanu, unei per
soane, care adusese un costum de 
haine la curățat, i s-au restituit 
după 36 zile doar... pantalonii ; hai
na, după ce a rătăcit prin atelierul 
central de curățătorie, a fost retur- 
nată centrului respectiv, necurățată 
Si la Clui, ca si în alte orașe. în lu
nile de vîrf (martie—aprilie și sep
tembrie—noiembrie), termenele de
pășesc 25 de zile.

Vorbind de termenele de execu
ție, este locul să amintim și iniția
tiva, de altfel lăudabilă, din unele 
orașe, unde, venindu-se în întîmpi- 
narea cetățenilor, au fost. înființate 
centre de deservire rapidă, unde se 
percep tarife majorate. Totul însă

de formă, pentru că, in realitate, 
nici la aceste unități nu se respectă 
termenele stabilite.. La Craiova, la 
centrul nr. 2 de curățătorie și spă
lătorie chimică ce a fost profilat 
pentru executarea unor astfel 
comenzi urgente, s-a stabilit 
termen maxim 48 de ore. Zis, 
nu și făcut, pentru că, ulterior, 
menul a fost prelungit la 4 
Dar, de multe ori, nici acesta nu se 
respectă. Cristea Paul, consemna In 
condica de sugestii a unității că o

pe Calea Severinului, cooperativa 
mai are o secție nouă, cu instala
ții moderne, dar care nu este uti
lizată de 7 luni de zile pentru că 
nu s-au perfectat încă formele de 
transferare a acesteia de la indus
tria locală (!).

La Constanța este în curs de a- 
menajare un atelier de spălătorie 
și curățătorie de mare capacitate, 
dar ale cărui lucrări trenează de 
foarte multă vreme. în plus, aici 
nici capacitățile existente nu sînt

costum de haine. Cînd i-a fost res
tituit, însă, costumul era la fel de 
murdar, iar pe deasupra și. deterio
rat. Camelia Georgescu a predat 
centrului nr. 6, din str. Buzești, 
pentru vopsit, un balonseid. Dar 
cînd să-1 ridice — surpriză : în loc 
să aibă culoarea roșie, așa cum so
licitase și cum, de fapt, era specifi
cat și în bonul de comandă, balon- 
seidul fusese vopsit în... negru. O 
situație similară am întîlnit și la 
Cluj, unde majoritatea din cele 
peste 100 de redamații și sesizări 
făcute la adresa celor două cu
rățătorii chimice din oraș se referă 
tocmai la calitatea necorespunzătoa
re a serviciilor.

lată și citeva cauze ale slabei ca
lități a acestor servicii. Este vorba, 
în primul rînd, 
care se lucrează 
prinderea „Nufărul" din București, 
datorită neatenției salariaților de la 
secția vopsitorie, o întreagă . șarjă 
a fost vopsită în negru în loc de 
maro. A fost nevoie ca obiectele 
să fie decolorate și revopsite în cu- 
loatea solicitată. Se înțelege, nu 
fără cheltuieli suplimentare și cu 
prețul unor întîrzieri ale altor co
menzi. Alte cauze privesc depozita
rea și transportarea necorespunză
toare a obiectelor. Iată o scenă la 
care am asistat în Băilești. Sosise 
mașina cu obiectele curățate la Cra
iova. Baloturile cu haine și rufe erau 
aruncate la întâmplare, în praf, în 
mijlocul șoselei. Așa ee explică de 
ce acestea 
te, pătate,

Cele de 
să tragem 
sector al 
există suficiente resurse de înlătu
rare a neajunsurilor care-i nemul
țumesc pe cetățeni. Dar pentru a- 
ceasta este nevoie de mai multă 
preocupare și stăruință din partea 
celor care răspund de această ac
tivitate. Numai astfel pot fi cu
rățate petele negre din activitatea 
unităților acestui sector.

de 
ca 

dar 
ter- 
zile.

Intr-o scrisoare adresată 
redacției, ing. Zaharia Haș 
din ' București. Intrarea 
Sevastopol nr. 6, ne roagă 
să aducem la cunoștința 
Direcției generale de gos
podărie locativă a Capita
lei sistemul defectuos de 
lucru al unităților din sub- 
ordinea acesteia — între
prinderea de construcții și 
reparații Floreasca și în
treprinderea de administra
ție locativă Herăstrău — 
intrucit sesizările cetățeni
lor adresate acestora că
min fără ecou. Iată și fap
tele :

„In 1967, m-am adresat 
I.A.L., solicitînd schimba
rea dușumelelor, a unei 
uși, precum și efectuarea 
altor lucrări în apartamen
tul in care locuiesc. Mi s-a 
răspuns că imobilul este 
planificat pentru reparație 
capitală In primul trimes
tru al anului 1968. Intr-a
devăr, în luna martie 1968 
au început reparațiile care 
au durat pînă în iunie. La 
terminarea lucrării, actele 
de recepție n-au fost sem
nate nici de mine, nici de 
ceilalți colocatari. Am fi 
ridicat o seamă de preten
ții privitoare la calitatea 
necorespunzătoare a repa
rațiilor. N-au trecut 
citeva luni . .
început să se „ude"

promise. Batem in zadar 
drumurile la I.A.L. și l.C.R.', 
iar in acest timp clădirea 
— pentru a cărei „repara
ție" s-au ' cheltuit peste 
20 000 lei — s-a degradat in 
așa hal incit nu știm cite 
alte mii de lei, poate zeci 
de mii, vor mai fi necesare 
pentru alte reparații. De a- 
ceea credem că sint nece
sare unele „remedieri" 
chiar în cadrul celor 
unități. Pe cind ?“

PLIN DE PETEcomu- 
Dîm- 

cunos-

Gh. PÎRVAN, R. APOSTOL, AL 
MUREȘAN, N. ȚUICU

maldăre de 
claie peste 
așteptîndu-și ajung la clienti șifona- 

necesitînd alte retușuri, 
mai sus ne îndreptățesc 
concluzia că în acest 

deservirii populației

județean, 
la km 5, 
: ‘! rîul 

această

zeci de mii 
punctul numit 
stă închisă de 
de un an. Așa 
rile, locuitorii

de neglijența cu 
uneori. La între-CURA ȚA T, DAR...douăde lei), din 

„Median" 
mai bine 

stind lucru- 
__ , _____ ., orașului Să- 
cele, acum în plin sezon al 
legumelor și fructelor, 
n-au de unde se aprovizio
na. Recurg la singura so
luție, de a-și procura cele 
necesare din Brașov.

Cum s-ar zice, comerțul 
cu legume — fructe din 
Săcele a ajuns... la pepeni".

BABADAGUL, AZI
„Cei mai vîrstnici își a- 

mintesc că, odinoară, Ba- 
badagul era o localitate 
modestă, vestită mai ales 
prin cele 30 de sacale care 
făceau aprovizionarea o- 
rașului cu apă — ne scrie 
Constantin Dolniceanu din 
această localitate. Astăzi, 
Babaddgul, ca toate locali
tățile țării, cunoaște puter
nice prefaceri înnoitoare. 
Edificiile impunătoare au 
schimbat mult peisajul ur
banistic. In centrul orașu
lui s-au construit nume
roase unități comerciale și 
de deservire ; cinemascopul

nici
și pereții au 

________ _  „ ’ (din 
cauza acoperișului stricat 
și a infiltrațiilor), iar par
chetul — să se umfle.

Am informat I.A.L. des
pre această situație (înain
te de expirarea termenului 
de garanție), rugind să 
ceară întreprinderii de 
construcții și reparații

PARCAȚI
PE... STÎNGA

LA CAPUL
PODULUI...

Vasile Mănoiu din 
na Runcu, județul 
bovița, ne aduce la 
tință următoarele :

„Intre comuna noastră și

localitatea Fieni, 
șeaua de interes 
intens circulată, 
există un pod peste 
lalomicioara. Pe c 
rută trec autovehiculele În
treprinderii forestiere Tîr- 
goviște, ale celei de trans-

Iată ce ne scrie Ion Bă
lan din Cluj, str. Horia, nr. 
16

„In Cluj sint multe străzi 
frumoase, îngrijite, pe care 
este o adevărată plăcere să 
te plimbi ; iți creează mo
mente de liniște, de recon- 
fortare. De citva timp însă, 
o parte din ele au suferit 
o metamorfoză ciudată, pier- 
zind din farmecul pe care 
atît de mult îl gustăm noi, 
clujenii. Bunăoară,, str. E- 
mil Racoviță. Fiecare clă
dire avea in față cîte o gră
dină frumoasă, cu flori și 
copaci exotici, grădini care, 
dacă ș-ar fi desființat gar
durile, ar fi putut deveni a- 
devărate parcuri. Dur a- 
cest lucru nu se mai poate 
întîmpla. Pe această stra
dă, aproape în fața fiecărei 
case, au apărut niște ghere
te inestetice (unele din 
sirmă, altele din metal sau 
din zid). Sint garajele ca
re au stricat total aspectul 
acestei minunate străzi, 
aspectul orașului. De ce a- 
tîta îngăduință din partea 
edililor clujeni ?“

astfel de comandă nu i-a fost, ono
rată nici după 15 zile. Cum rămîne 
însă cu deservirea rapidă pentru 
care cetățeanul plătește o sumă de 
bani in olus ?

Am încercat să aflăm cauzele de
selor întârzieri în executarea co-, 
menzilor populației de către aceste 
unități. Majoritatea celor cu care 
am stat ae vorbă — șefi de uni
tăți, vicepreședinți de cooperative 
meșteșugărești etc.. — invocă, ba 
capacitatea de producție redusă, ba 
lipsa forței de muncă ș.a.m.d. Ade
vărul este cu totul altul. La Cra
iova, de pildă, in timp ce Gh. Puia, 
șeful secției spălătorie, curățătorie 
chimică și boiangerie, din cadrul 
cooperativei meșteșugărești '„Voin
ța". ne vorbea despre spațiile de 
producție insuficiente, am aflat că

pe deplin folosite. La data vizitei 
noastre, în timp ce 
haine erau aruncate 
grămadă în atelier, 
rindul la curățat, multe lucrătoare 
stăteau la taifas.

Să vedem cum stau lucrurile în 
ce privește calitatea acestor pres
tații. Spuneam mai sus că, în ge
neral, întreprinderea „Nufărul" din 
Capitală, aparținînd de industria 
locală, dispune de toate, condițiile 
unei deserviri ireproșabile. Dacă în 
ceea ce privește termenele nu i se 
poate imputa, în general, nimic, în 
privința calității rămîne mult defi
citară. Ne-o dovedesc numeroasele 
reclanjații ce-i sint adresate de ce
tățeni. Paul Alexandrescu a pre
dat la curățat, în luna, iunie a. c., 
la centrul nr. 45 din str. Izvor, un

I
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>UST RIALE
denții „Scînteii** transmit:

1U1ESC : A intrat parțial in funcțiu- 
luni mai devreme, Fabrica de șuru- 
ilitate, care va produce anual, în 
20 000 tone piese. Ea are un grad 
omatizare, procesul de producție 

de la distanță cu ajutorul unor 
incase.
a-Secuiesc se ailă in probe tehnolo- 
ă de amidon, cu o capacitate de 
14 000 tone amidon ți 14 000 tone 

■■ an.

i mult înainte de termen a Intrat 
ologice un modern poligon de pre- 
lipat cu utilaje de mare randament, 
produce anual 6 000 mc de prefa- 

• eton armat.
tu, în-fiadrul întreprinderii de gea 
speciale, s-a elaborat prima șarjă 
-o nouă secție în cure se vor reali- 
e largă întrebuințare : geamuri ar- 
>ntale, șlefuite și securizate.

izinele „Balanța* a fost terminată 
1 de producție pentru secțiile de pre- 

ij și vopsitorie pentru cele peste 80 
aparate de cîntărit pe care le rea-

CAUTATEASEMĂNATULin^

garanție a viitoarei recolte de griu

‘upări convergente: !

ilflCARLA PRODUSELOR ! 
NAIAIIREA CAUTATII LOR ;
it cu diversificarea producției, ca \ 
«licitărilor din partea numeroșilor i 
in țară și de peste hotare, construe- .
i.j petrolier din Tîrgoviște se preo- ' 
tent, de îmbunătățirea calității pro- 

performanțelor, tehnico-funcționale i 
Printre realizările prestigioase ale ’

>r se numără instalațiile și utilajele ț 
hnicitate destinate industriei' petro- i 
pentru cercetări geologice și geofi- ' 

menea, uzina tîrgovișteană realizes- 1 
rmături energetice, precum și armă- \ 
rre cu acționare pneumatică destina- . 
zării instalațiilor din industria petro- ’ 
?ă și farmaceutică. \

In aceasta vată, multe cooperative 
agricole din județul Teleorman au 
ooținut o recoltă nesatisfăcâtoare 
din cauza slabei pregătiri a te
renului și a faptului că toamnă de 
toamnă griul a fost, semănat, in mare 
parte, pe aceleași terenuri. Pentru 
înlăturarea acestor deficiențe, biroul 
comitetului județean de partid a ana
lizat rezultatele obținute de unitățile 
agricole, cauzele care au determinat 
ODți nerea unor producții scăzute și a 
stabilit o serie de măsuri menite să 
asigure condițiile corespunzătoare 
desfășurării ‘activității Iii campania 
agricolă de toamnă și îndeosebi insă- 
mințării griului. Aceste măsuri au 
fost dezbătute cu activul comitetului 
județean și specialiștii organelor a- 
gricole. In toate unitățile agricole 
■s-au revăzut și îmbunătățit schițele 
de amplasare a griului. Pentru însu
șirea temeinică a tehnologiei acestei 
culturi, mai ales a lucrărilor de pre
gătire a terenului, a fost organizată 
o demonstrație practică la coopera
tiva agricolă din Măldăieni la car* 
s-a folosit gama de mașini indicat* 
de Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii. La această demonstrație au 
participat președinții cooperativelor 
agricole, inginerii șefi, cadre ale or
ganelor agricole. Au fost stabilite și 
o serie de măsuri legate de asigu
rarea semințelor, pregătirea în con
diții bune a terenului etc. Condu
cerile unităților agricole, întreprinde
rile de mecanizare au fost îndruma
te să concentreze forțele la recolta
rea și eliberarea suprafețelor ce ur
mează a se insămînța cu griu. Exe
cutarea lucrărilor de pregătire a ‘te
renului se face grupat în așa fel, in
cit zilnic să fie pregătite suprafețe 
ușor de controlat din punct de ve
dere al calității. Potrivit datelor pe 
care ni le-a furnizat ing. Emilian Mi- 
hăilescu, directorul direcției agricole, 
in acest an, cooperativele agricole din 
județ vor însămmța 11? 300 ha ciț grju. 
Din acestea, 30 775 . ha se amplasează 
după premergătoare timpurii, iar 
66 526 ha se vor însămînța după po
rumb, floarea-soarelui și alte culturi.

Problema la zi. de care depinde in 
mare măsură Viitoarea recoltă de 
griu, este pregătirea terenului pentru 
insămînțai. tn multe unități, acestei 
.lucrări i se acordă o atenție deose
bită. cooperativa ăgricolă din, .Ți
gănești. de exemplu.. întreaga supra
față de 400 -lia planificată pentru 
gnu a fost amplasată după legumi
noase. ..Inginerul șef al cooperativei 
a îndrumat îndeaproape activitatea

mecanizatorilor iu etmp pentru * »• 
aplica întocmai tehnologia de pregă
tire a terenului. Solul a fost fertili
zat cu 200 kg superfosfat la hectar, 
iar concomitent cu aratul s-a execu
tat grăpatul. Apoi, prin discuit au 
fost distruse buruienile răsărite. La 
ora actuală se lucrează intens la pre
gătirea pămintului pentru a asigura 
seminței un bun pat germinativ.

Dar nu peste tot lucrările de pre-

Una din cele mai importante și 
urgente probleme este asigurarea 
seminței de griu. Pînă la 1 septem
brie numai jumătate din cantitatea 
de griu reținută pentru sămînță de 
către cooperativele agricole fusese 
condiționată. în foarte multe unități 
problema selecționării seminței, tri
miterea probelor la laboratorul jude
țean este tratată cu superficialitate de 
către inginerii șefi și consiliile de

De ce se admite 
încălcarea regulilor

V

agrotehnice 
in cooperativele

din județul Teleorman?

Intr-unui din laborofoarel* Combina tului chimic din Tg Mureș
Foto : S. Cristian

gătire a terenului pentru Insămînța- 
rea griului se desfășoară la fel. A- 
ceasta o demonstrează atât datei* 
centralizate la direcția agricolă jude
țeană, cit și situația de pe teren. Pînă 
la sfirșitul lunii august ar ti fost 
normal ca tot terenul destinat griu
lui după premergătoarele timpurii să 
fie pregătit. Dar. din 50 774 ha au 
fost arate numai 47 941 ha. iar din 
acestea doar pe 33 363, ha *-au apli
cat lucrări de întreținere a arături
lor.

Raidul întreprins !n mai mult* 
««operative agricole ne-a dat prile
jul gă constatăm că in unele unități 
lipsește spiritul gospodăresc. Canti
tăți importante de îngrășăminte chi
mice, în toc să fie folosite rațional, 
ajung adesea, alături de gunoiul de 
grajd, nu în cîmp, ci in te miri ce 
gropi 'și văgăuni ferite de ochii lu
mii. Și tpate acestea «e petrec în 
condițiile in care cantitatea de îngră
șăminte este și așa insuficientă. La 
cooperativu agricolă Olteni (pre
ședinte Ghiță Marin, inginer șef Ste- 
lian Coman). mai multe tone de în
grășăminte chimice «-au degradai, 
iar pe gutele de tone de gunoi de 
grajd care împînzesc sectorul zooteh
nic au crescut buruieni și scaieți. 
Din această cauză, nici un petec de 
pămint din cele 794 hectare care ur
mează să Tie însămînțăte. cu griu n-a 
fost fertilizai. Cum este posibila o 
asemenea delăsare cind cheltuielile 
pentru procurarea de îngrășăminte 
chimice se ridică la aproape o jumă
tate de milion lei ? Și la cooperativa 
din Drăgănești de Vede gunoiul se. 
adună „în stoc". Rezultatele acestei 
practici străine de orice minte de bun 
gospodar nu s-au lăsat prea mult 
așteptate. Producția a coborît la 930 
kg griu la ha.

conducere. De exemplu, din 24 d* 
cooperative situate in raza centrului 
Roșiorii de Vede, în 17 condițio
narea «emințelor se desfășoară in
tr-uri ritm foarte lent. Intre a- 
cestea «e număra cooperativele a- 
giicole Beuca. Peretu și Roșiori, 
unde aceaslă lucrare continuă să fie 
tratată cu indiferență. în raza cen
ți uiui Olteni mai sint încă 13 coope
rative agricole, între ' care Tătărâști, 
Negreni, Schela și altele', unde selec
tarea se desfășoară intr-un ritm de 
melc. Toate acestea se petrec în ciuda 
faptului că Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii- a dat indicații precise 
organelor agricole județene și ingi
nerilor șefi din cooperativele agrico
le care au participat recent la cursuri 
de instruire. Este necesar ca, fără nici 
• tărăgănare, organele agricole să ia 
măsuri pentru ea întreaga cantitate 
de sămînță să fie condiționată eu 
maximă exigență.

Este știut că viitoarea recoltă de 
griu depinde în foarte mare măsură 
de calitatea fiecărei lucrări. în unele 
cooperative calitatea lucrărilor de 
pregătire a solului este necorespunză
toare. Spre exemplu, lă Lăceiii. me
canizatorii Voicu Gheorghe și Matei 
Rizea au tăcut lucrări de slabă cali
tate la arat în porumbiște. Pe o tar
la de 40 hectare multe porțiuni de 
teren nici n-au fost atinse de brăz- 
darele plugului. în timp ce mecani
zatorii execută lucrări de slabă cali
tate, șeful secției. Ion Sin, stă la 
umbră, iar inginerul-șef al coopera 
ti vei, Constantin Frăsineanu, nu-și 
vede capul din hîrtiile și situațiile eu 
oare direcția agricolă a reușit să-i 
exaspereze pe specialiștii din coope
rativele agricole. „Ce să fac mai în
tâi ? — se întreabă inginerul șef.

Să întocmesc, uneori, situațiile 
iterate de direcția agricolă dimineața 
ca să le primească seara, ori să fiu 
prezent în cîmp la pregătirea terenu
lui. la recoltatul porumbului și florii- 
soarelui ? Aproape că nu știu cum 
să mă mai descurc în acest hățiș de 
hîrtii, de operative și situații care se 
cer zilnic. Adesea, intr-un interval 
de cîteva ceasuri se cer lucruri care 
presupun o tratare științifică, impo
sibil de rezolvat în timpul acordat. 
Dacă nu te conformezi ai serioase 
șanse să fii sancționat de direcția a- 
grioolă".

întrucât opinii asemănătoare au 
exprimat și alți specialiști se impune 
ca Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii să analizeze eu maximă răspun
dere modul de rezolvare a acestor 
probleme, să la măsuri pentru ea spe
cialiștii agricoli să fie prezenți în 
eimp, acolo unde se hotărăște soarta 
producției și nu între hîrtii.

Problema calității lucrărilor «« 
pune cu acuitate in multe alte coope
rative agricole. La Gălăteni comisia 
de recepție a constatat că 30 
hectare nu au fost arate la adinci- 
mea indicată. Toate cheltuielile pen
tru refacerea lucrării au fost trecute 
în sarcina mecanizatorilor Ilie Dumi
tru. Florea Bratu și Marin Streche, 
care nu au executat lucrări de calita
te. Aici, șeful secției de mecanizare 
și-a căutat alte preocupări în loc să 
fie prezent în cîmp. El nu poate fi 
absolvit de răspundere pentru cali
tatea necorespunzătoare a lucrărilor 
si normal ar fi să suporte o parte 
din cheltuielile pentru refacerea lu
crărilor. Astfel de situații arată și cit 
este de necesară prezența în cîmp a 
specialiștilor pentru a preveni defi
ciențe de felul celor arătate, asigu- 
rînd ca peste tot să nu se facă nici 
un rabat la calitate.

în unele cooperative agricole me
canizatorii, specialiștii, cadrele de 
conducere ignorează necesitatea res
pectării regulilor de muncă statorni
cite. fapt care pune în evidență slă
biciunile serioase ale muncii educative 
desfășurate de către organizațiile de 
partid. Ite un control efectuat zilele 
acestea s-a constatat că trei membri 
ai biroului comitetului de partid Vi
dele, între care și secretarul acestuia, 
nu cunoșteau nimic privind situația 
pregătirilor pentru semănat în cele 5 
cooperative agricole de pe raza ora
șului. Este nevoie ca toate organiza
țiile de partid să se ocupe temeinic 
de rezolvarea concretă a probleme
lor, să acționeze cu perseverență 
pentru întronarea spiritului de disci
plină în muncă, să asigure respecta
rea normelor stabilite prin legea or
ganizării producției și a muncii in 
agricultură, în care se prevede, în
tre altele, executarea la timp a tu
turor lucrărilor agricole cu respecta
rea riguroasă a regulilor agroteh
nice, întărirea ordinei și disciplinei, 
obligații primordiale pentru toți cei c* 
muncesc în agricultură.

Din cele relatate rezultă că tn ju
dețul Teleorman n-au fost trase peste 
tot concluziile necesare din situația 
din acest an și nu se acționează cu 
hotărîre pentru ca toate pregătirile 
in vederea însămînțării griului să fie 
efectuate la timp și cu respectarea 
tuturor regulilor agrotehnice. Este 
nevoie ca biroul comitetului județean 
de partid, să întărească munca de 
control privind aplicarea măsurilor 
stabilite, să determine organele agri
cole. consiliile de conducere și orga
nizațiile de partid, fără nici o excep
ție. să acționeze cu fermitate și exi
gență pentru a grăbi lucrările de con
diționare a semințelor, de pregătire 
și fertilizare a solului, la un nivel 
calitativ înalt.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

CONTRASTE
• Buturuga mică era

un nasturede fapt...
Nu cu mult timp în 

urmă, la Combinatul 
de confecții din Cra
iova era gata finisat 
un lot de peste 3 800 
de paltoane care nu a 
putut fi dirijat spre 
Întreprinderile comer
ciale din lipsa... nas
turilor. O producție 
în valoare de 1,3 mi
lioane de lei a rămas 
astfel în stoc săptă- 
mîni în șir. La fabri
ca „Someșul" din 
Cluj, mai multe mii 
de tricotaje n-au pu
tut fi livrate benefi
ciarilor, în lunile iu
lie și august a.c., da
torită inexistenței in 
depozite a unor cata
rame, capse, fermoa
re și — nu puteam să 
uităm — a nasturilor. 
La Combinatul indus
triei alimentare din 
Galați, aprovizionarea 
neritmică cu sticle, 
capsule, dopuri și alte 
materiale pentru am
balarea produselor a 
fost una dintre cau
zei* neîndeplinirii ear-

cinii de creștere a 
productivității muncii 
(94,9 la sută în se
mestrul I a.c.). Bana
lul nasture este capa
bil, deci, să țină pe 
loc o producție de 
milioane, niște fer
moare pot „închide” 
drumul mărfurilor spre 
magazine, iar dopu
rile de plută îi îm
piedică pe furnizorii 
de produse alimentare 
să satisfacă unele co
menzi importante. Pe 
cit de mărunte, mate
rialele de acest gen 
pot provoca serioase 
perturbații economice. 
Fie că este mare, fie 
că este mic, fie că se 
aduce cu tona, fie cu 
kilogramul, orice ma
terial să fie procurat 
la timp, atunci cind 
este nevoie de el — 
iată o deviză esenția
lă a muncii lucrătorilor 
din compartimentele de 
aprovizionare ale Între
prinderilor și combina
telor.

♦

• Strungul năzdrăvan
Uzina d« strunguri 

din Arad a ajuns să 
fie deținătoarea unor 
„recorduri", pe care, cu 
siguranță, nioi o între
prindere nu și le do
rește. Numai în al 
doilea trimestru al , 
acestui an, aici s-au 
Înregistrat numeroa- 
*e întreruperi în 
funcționarea utilajelor, 
care echivalează cu 
staționarea pe timp 
de o lună a 16 ma- 
șini-unelte. Procentul 
admis de rebuturi a 
fost cu mult depășit, 
in aceeași perioadă 
productivitate* mun
cii fiecărui «alariat 
fiind „trasă” in jos 
cu 226 lei. Tabloul 
este completat de 
cele aproape 17 01)0 
ore-om absențe ne
motivate și 12 000 ore- 
om concedii fără pla
tă. Iar toate acestea 
au determinat nerea -

Uzarea planului de 
producție, restanțele 
la producția globală 
ridieîndu-se, în șapte 
luni, la 9,9 milioane 
lei. Comitetul de di
recție al uzinei în
cearcă să justifice a- 
ceastă nerealizare prin 
lipsa forței de mun
că. Dar „recordurile" 
amintite. ..omologate" 
în situațiile econo
mice ale forurilor d* 
resort din Centrala 
industrială de mașini- 
unelte din Capita
lă infirmă aceste ar
gumente. Oare cum 
s-ar putea realiza un 
strung năzdrăvan în 
stare să „curețe" ac
tivitatea productivă a 
uzinei de... 
staționărilor, 
rilor, stagnărilor 
pierderilor de 
altă natură. Sau 
își asumă această 
cină ?

• Daltonism
In acest trimestru, 

Fabrica de fire piep
tănate și Fabrica „Tri- 
codava" (ambele din 
București) au cam 
încurcat ițele. Dacă 
prima întreprindere 
a livrat 2 338 kg 
fire, din care 968 J-au 
fost trimise retur, cea 
de-a doua a întins 
coarda și mai mult : 
toate cele 803 kg fire 
expediate au fost res
pinse de beneficiari. 
Și-ntr-un caz și-n al
tul. de vină e... dalto-

(Urmare din pag. I)

șpanul 
rebutu-

Ș1 
qrlo* 
cine 

i sar-

fost.nismul. Roșul » 
confundat cu verdele, 
iar negrul cu... mur
dăria. „Vorba e, acum 
cum o «brodim»" ? — 
căutau să se dumireas
că cei vinovați. „Am 
dat de capătul firului", 
* găsit cineva salvarea. 
„Curățăm firele, le re- 
pieptănăm și le pla
săm din nou". Soluția 
nu-i prea strălucită. 
Cine a văzut curățe
nie fără o ,»scuturătu- 
ră“ zdravănă ?

semestrul I 1967. la sfirșitul perioa
dei ianuarie—iunie a acestui an. nu
mărul întreprinderilor cu pierderi din 
municipiul București a scăzut la 
circa jumătate, iar deficitul total a 
fost eu aproape 54 la sută mai mic. 
în aceeași perioadă, tot la jumătaie 
»-an redus și numărul produselor ne
rentabile și cuantumul pierderilor a- 
ferente lor. La lei s-au petrecut lu
crurile și in celelalte județe ale țării, 
curba pierderilor, a numărului în
treprinderilor și produselor nerenta
bile ooborind pronunțat.

Consemnind aceste rezultate — de 
fapt începuturi pozitive — nu poate 
fi totuși omis faptul că unele între
prinderi continuă să nu-și realizeze 
beneficiile planificate, iar altele con
tinuă să producă și să vîndă produ
sele în pierdere. La sfirșitul pri
mului semestru a.c.. in Întreprin
derile industriale din Capitală, de 
exemplu, capitolul ..pierderi plani
ficate", de 245,1 milioane lei. a 
fost depășit cu peste 17 la sută, 
în aceeași perioadă. în București, 
i-au fabricat. 531 produse nerentabile, 
pentru subvenționarea lor statul chel
tuind 116,4 milioane lei — deși se pre- 
văzuseră doar 482 produse nerenta
bile cu o pierdere de numai 80.6 mi
lioane lei. în județul Hunedoara. în 
cele 11 unități economice planificate 
eu pierderi, in prima jumătate a anu
lui s-a consemnat un deficit finan
ciar de 145 milioane lei — cu aproane 
7 milioane lei peste prevederi. Tot 
aici se estima că se vor produce 
101 produse nerentabile ; numărul lor 
a fost insă de 138.

Cert este, deci, un lucru : deși în 
ultimii trei ani s-au obținut, în ge
neral. rezultate bune în domeniul 
creșterii rentabilității producției, se 
menține încă un număr important de 
Întreprinderi și produse nerentabile. 
Aceasta dovedește că. într-o seric de 
nnități și centrale industriale, nu se 
acordă suficientă atenție gospodăririi 
raționale a resurselor materiale și I

bănești, că rezervele existente in acest 
domeniu nu sint deplin puse in va
loare. Sint fapte care arată că într-o 
serie de întreprinderi acțiunea de 
creștere a rentabilității producției a 
început să treneze, să-și micșoreze 
vitalitatea.

De ce persistă anomalia pierderilor 
planificate și neplanificate ? De ce a 
scăzut intensitatea acestei acțiuni de 
o atît de mare importanță economi
că ? Ce pîrghii trebuie acționate pen
tru ca rentabilizarea fiecărei între-

Că, la această uzină, există și alte 
posibilități interne de rentabilizare 
nevaloriflcate încă, se desprinde 
cu claritate dacă analizăm indeaproa- 
pe rezultatele financiare obținute la 
unul din principalele sortimente : 
lingourile de oțel. Produsul respectiv 
este singurul nerentabil al acestei 
mari și moderne uzine bucureștene ; 
el a generat, în prima jumătate a 
anului, o pierdere, de 13 milioane lei. 
de 2,5 ori mai mare decît volumul 
total al beneficiilor obținute de uzină.

se datoresc faptului că oțelăria elec
trică. forja .grea, turnătoria de piese 
din oțel și fontă nu funcționează încă 
la parametrii tehnico-economici pro
iectați, deși de la punerea lor în func
țiune au trecut cîțiva ani. Bunăoară, 
in semestrul I a.c.. cheltuielile pe 
tona de oțel lingouri au fost mai mari 
cu 12 la sută decît cele'din proiect, 
în creștere chiar și față de cele ob
ținute anul trecut. Atunci, cind 
pentru elaborarea unei tone de 
oțel lingou se folosește o can-

PIERDERILE PLANIFICATE
prinderi și a fiecărui produs în part* 
să devină, în cel mai scurt timp, o 
certitudine ? Acestea au fost între
bările al căror răspuns l-am urmărit 
cercetînd situația in unitățile econo
mice din Capitală și din județul Hu
nedoara.

Uzina de mașini grele din Bucu
rești înregistrase m primul semestru 
1969 o pierdere de 23.4 milioane Iei. 
Anul acesta, in perioada corespunză
toare, uzina nu numai că a lichidat 
pierderile, dar a și obținut un bene
ficiu de 4,8 milioane lei. Explicațiile 
acestui salt de la pierderi Ia beneficii 
ni le-a dat ing. Tiberiu Grecu, direc
torul general al uzinei :

— Ne-a favorizat, in primul nud. 
creșterea volumului producției care, 
prin influența cheltuielilor conven
țional constante, s-a reflectat direct 
in diminuarea prețurilor de cost uni
tare. în al doilea rind. colectivul u- 
zinei s-a orientat spre fabricația sor
timentelor mai avantajoase din punct 
de vedere financiar, "tn egală măsu
ră am avut în vedere reducerea con
sumurilor specifice de materii prim* 
și materiale. I

Cauzele acestor importante pierderi ? 
Factorii de răspundere din uzină cu 
care am discutat au susținut mai 
multe argumente : prețul de vînzare 
al oțelului lingou, care nu ar asigura 
recuperarea integrală a cheltuielilor 
de producție ; dificultățile pe care 
le-ar întîmpina uzina în asigurarea 
cantitativă, calitativă și sub aspectul 
distanțelor de Ia care se face apro
vizionarea cu fier vechi necesar ela
borării oțelului.

Acești, factori, care au o influență 
negativă asupra rezultatelor finan
ciare finale obținute din vinzarea di
feritelor sortimente de lingouri din 
oțel, trebuie, desigur, luați in consi
derare — dar ei nu sint insă esen
țiali. Cel puțin aceasta a fost conclu
zia unei analize făcute cu puțin timp 
tn urmă la uzina de mașini grele de 
organele de control și revizie din 
Ministerul Finanțelor. Cu acea ocazie 
s-a dovedit clar că rezultatele finan
ciare nefavorabile înregistrate la 
unele produse fabricate in această 
întreprindere sint, cu deosebire, ar
marea unor cauze mai profunde și de 
durată. Astfel, în OiVmuI rind. el*

titate de electrozi de grafit cu 40 
la sută mai «mare ca cea din pro
iect și o încărcătură metalică cu 48 
kilograme mai grea decît cea pro
iectată. așa cum s-a întîmplat. in 
primul semestru a.c.. cind. de ase
menea, la fiecare tonă de oțel re
buturile au însumat 393 lei — de pa
tru ori mai mult ca in perioadele an
terioare — rezultatele finale nu pu
teau fi altele.

Extinzind investigațiile In județul 
Hunedoara, am constatat, mai intii, 
că. pe ansamblul industriei județu
lui, volumul beneficiilor obținute a 
fost. în semestrul I a.c., ou 87 mi
lioane lei mai mare decît era prevă
zut. Totuși, dacă in 11 întreprinderi 
nu s-ar fi înregistrat pierderi de 145 
milioane lei, dacă numărul produse
lor nerentabile nu creștea cu 37 ia 
sută, beneficiile suplimentare ar ti 
fost de aproăpe trei ori mai mari, 
Si aici decisivă a fost influența ne
gativă a depășirii substanțiale a chel
tuielilor de producție. Centrala mi
nereurilor neferoase Deva, de pildă, 
a realizat un nivel de cheltuieli la o

mie de lei producție-marfă cu 10 lei 
mai mare debit s-a prevăzut, iar. în
treprinderea de industrie alimentară 
Hunedoara eu 21.8 lei în plus. Aceste 
depășiri au fost provocate de neres- 
pectarea consumurilor normate, uti
lizarea cu randamente scăzute a uti
lajelor și a forței de muncă, de re
buturile și cheltuielile neeconomi- 
coașe mari.

Dincolo de aspectele concrete, exis
tente la oricare întreprindere care 
înregistrează pierderi in activita
tea economică, se conturează lim
pede, ca un numitor comun, fap
tul că deficitele financiare persis
tă. cu rare excepții, numai și numai 
acolo unde ele sint tolerate, unde co
mitetele de direcție se cramponează 
de așa-zisele motive „obiective", nc- 
intervenind decisiv pentru stirpirea 
din rădăcini a neajunsurilor proprii, 
» deficiențelor interne, de cele mai 
multe ori subiective. E drept, pla
nuri de măsuri de rentabilizare s-au 
încheiat in fiecare an. Dar ce folos 
dacă. aplicarea lor nu este consecvent 
urmărită ?

într-un cuvînt, invocarea cauzelor 
..obiective", pe de o parte, spiritul de 
exigență diminuată cu care adeseori 
organele locale de partid, ale Mi
nisterului Finanțelor, ale Băncii Na- 
tîonale au privit. în ultimul timp ac
țiunea de rentabilizare, pe de altă 
parte, sint două eleiriente care au 
contribuit ca, în concepția unor con
ducători de întreprinderi, să se con
solideze ideea că în acest domeniu 
nu se mai poate face mare lucru. Or, 
realitatea este că oricare Întreprin
dere, oricare produs poate și trebuie 
să devină rentabil ! Transfprmarea 
acestei posibilități în realitate nu se 
înfăptuiește insă de la sine — ci prin 
studierea și depistarea rapidă a tu
turor posibilităților de rentabilizare a 
producției, prin eforturi și măsuri 
tehnico-organizatocice îndreptate spre 
punctele-cheie, printr-o inventariere 
judicioasă a tuturor factorilor și căi
lor de creștere a beneficiilor, prin 
fructificarea Io<r completă și neîntfc- 
riată.

fruntașului
scamator

• Șpriț
de „Odobești

inse

se

strugurii a- 
cramă unde 

transformă

redusă la
cifrele de

cu cioburi

• Rețeta

La Încheierea bilan
țului pe primul se
mestru, Ia I.M.A. Po
iana Mare, județul 
Dolj, s-a consemnat 
depășirea planului de 
lucrări cu 3 811 ha la 
arături, 20 865 ha la 
grăpat, 25 754 la dis
cuit etc. Prin aceasta 
unitatea a devenit 
fruntașă pe județ. Dar 
totuși nu i se cuvin 
deloc felicitări. Și iată 
dece. Fără să se țină 
seama de dotare, 
de posibilitățile exis
tente, de realizările a- 
nilor precedenți, I.M.A. 
Poiana Mare și-a pro
pus — și direcția a- 
gricolă județeană a a- 
probat — un plan de 
producție cu mult sub 
realizările anului pre
cedent. în timp ce în

Din Vie 
jupg la 
presele îi 
in must, iar după fer
mentare rezultă vinul. 
Stă cit stă la învechit 
in butoaie, apoi este 
tras la sticle pentru a 
ajunge la consumator. 
Pentru vinul care se 
irn’buteliază în județul 
Vrancea, vin provenit 
din renumitele podgo
rii Odobești și Panciu, 
sint necesare anual. 
100 000 sticle de trei 
sferturi de litru. înain
te acestea erau produ
se la Sighișoara. A- 
eum le asigură, în cea 
mai mare parte, noua 
fabrică de sticlă din 
Capitală. Numai că 
buteliile bucureștene 
au un „bai". Se sparg 
singure. Se sparg pe 
drumul de la fabrică

primul semestru al a- 
nului 1969 această în
treprindere a realizat 
la arături 6 375 ha, in 
primul semestru al a- 
nului -curent a fost 
planificată să execute 
doar... 3 286 ha, deci 
o sarcină ~
jumătate. La fel a-au 
diminuat ' 
plan și la celelalte lu
crări. Poate cineva ar 
fi înclinat să creadă că 
unitățile agricole n-ar 
solicita. lucrări. Nici 
de așa ceva nu poa
te fi vorba. înseși con
tractările pe întreg a- 
ruil sint aproape du
ble față de'sarcinile de 
plan. Cum se explică o 
astfel de planificare ? 
Numai ca întreprinde
rea să devină, vrînd- 
nevrind, fruntașă ?

la unitățile de vinifi- 
cație, se sparg 
timpul îmbutelieril și, 
ce-i mai rău 
sparg cind sint pline 
cu vin. în primele 
două cazuri, paguba 
privește numai sticla 
propriu-zisă. Dar du
pă îmbuteliere se pier
de și vinul. In.județul 
Vrancea se apreciază 
că proporția numai 
pentru această catego
rie ajunge la 8—10 
la sută din sticlele în 
care se imbuteliază 
vinul. O fi tehnologia 
de fabricație de vină ? 
Nu cere nimeni sticle 
de vin incasabile — 
dar nici ultrafragile. 
Deocamdată, parafra- 
zînd o zicătoare, am 
putea spune : în capul 
cui ar trebui să ee 
spargă sticlele ?
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A spune că un sfert de 
veac poate însemna, în li
mitele unei culturi, o etapă 
distinct constituită, un mo
ment definibil prin natura, 
ineditul, implicațiile, direc
țiile și contradicțiile lui, 
echivalează cu un truism. 
Și totuși, mi se pare obliga
toriu să luăm în considerare 
un astfel de adevăr axioma
tic, gîndindu-ne la litera
tura noastră actuală. Lite
ratură pe care, de mai bine 
de două decenii, o consem
năm și apreciem în cronici 
și recenzii, în articole și 
microeseuri, dar pe care, 
cu rarisime excepții, nu o 
comentăm ca fenomen isto
ric, comparabil cu cele an
terioare, reprezentative, sau 
ca realitate estetică de in
contestabilă originalitate, cu 
toate că valorile care o ilus
trează revelatoriu ne-ar în
dreptăți să o discutăm cu 
mai puțin scepticism.

Orice spirit lucid trebuie 
să recunoască faptul de ne
tăgăduit că, în toate genu
rile și formele literaturii, 
actualitatea însumează con
tribuții nu o dată de 
prim ordin. La nivelul tu
turor generațiilor coexis
tente. Conferind epocii 
noastre, sub raport estetic, o 
personalitate dintre cele mai 
interesante. Identificabilă 
în oricare din ipostazele ei 
autentice, în modul istori
cește nou de reprezentare 
a lumii, în tipurile stilistice, 
în problematică și în orizon
turile tematice, în natura 
dialogului dintre scriitor și 
cititor, dintre creator și 
univers. în unghiul de înțe
legere a unor concepte ca 
om și societate, condiție 
existențială și destin etc. 
Situație care pretinde con
secutiv îmbrățișarea cri
tică a fenomenului, defini
rea lui în ansamblu și în 
variatele Iui înfățișări. Cu 
alte cuvinte, valorificarea 
în sinteze monografice, 
cuprinzătoare, pe motive 
specifice. Deziderat, obiec
tiv și subiectiv departe, din 
păcate, de scontatele și aș
teptatele împliniri editori
ale. Cu atît mai mult cu cît 
tradiții relativ recente de
monstrează că, în împreju
rări similare, în anii inter
belici. atari împliniri erau 
posibile. Rezultatele ajun- 
gînd curînd să se „clasici- 
zeze". lată însă că, ab
stracție făcînd de încerca
rea lui D. Micu și N. Mano- 
lescu (de acum cîțiva ani) 
— „Literatura română de 
azi" — și de lucrarea celui 
dintîl privind „Romanul 
românesc contemporan", e- 
xemplul înaintașilor n-a 
fost contaminant. Ba dim
potrivă.

Am citit, nu de mult, cu 
oarecare mirare, răspunsu
rile unor confrați la ancheta 
din Luceafărul, cu privire la 
cauza pentru care nu elabo
rează o istorie a literaturii 
noastre actuale. Și mă gin- 
deam că E. Lovinescu, tre- 
cînd peste nenumărate ob
stacole de diverse ordine, a 
avut curajul să-și înfrunte 
contemporanii, în cele cinci 
volume ale istoriei sale, sis- 
tematizînd direcții caracte-

rlstice unei epoci întinse 
tot cam pe intervalul unui 
sfert de veac. Că G. Căli- 
nescu, în monumentala sa 
Istorie, acorda, fără reti
cente, anilor interbelici un 
spațiu dintre oele mai im
portante. Că, adică, opera
ția de comentare critică a 
actualității literare, dintr-o 
amplă perspectivă e posi
bilă. Și absolut necesa
ră. întrebarea e cine se 
va încumeta să o facă, dis- 
tilîndu-i esențele, desci-

nuale, concurează ca valoa
re cu mulți înaintași re
considerați ? Ar fi de dorit ca 
scrierile celor mai com
plexe personalități ale poe
ziei, prozei, criticii sau dra
maturgiei contemporane să 
cunoască interpretări de 
ansamblu, chemate a le 
reliefa originalitatea și lo
cul ocupat în istoria lite
raturii noastre. Studii care 
ar putea fi dublate de nu
meroase altele, țintind in
vestigarea, pe multiple pla-

puncte de vedere
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frtndu-1 structura, ierarhi- 
zindu-i valorile, punîndu-i 
In lumină ritmurile, tendin
țele și individualitățile, re- 
liefîndu-i unitatea și di
versitatea, Intr-un context 
general guvernat de suflul 
umanist, care, neabando- 
nînd tradițiile constructive, 
este deschis sugestiilor ino
vatoare. Cert este că, în 
fond, prudentele exprimate 
de unii sau de alții sînt ne
întemeiate. Cum neînteme
iate sînt, orice pretext s-ar 
invoca, și cele legate de 
elaborarea unor monografii 
consacrate scriitorilor în 
plină activitate. Să ne a- 
mintim că Pompiliu Cons- 
tantinescu analiza opera ar
gheziană într-un moment în 
care aceasta era departe de 
a fi încheiată, iar autorul 
ei departe de a da semne 
de oboseală, că Tudor Vianu 
supunea dezbaterii critice 
poezia lui Ion Barbu la nu
mai cîțiva ani după apari
ția Jocului secund, că scrie
rile lui Lucian Blaga, la 
rîndul lor, formau obiectul 
unor întinse studii încă 
înainte de 1944.

Nu e greu de observat că 
peisajul actual al literatu
rii noastre e cel puțin la 
fel de policrom ca acela de 
acum trei decenii. Ce ne 
împiedică să-1 evidențiem 
ca atare, cînd atîția scrii
tori, unii pătrunși în ma-

=
nuri, a unora din laturile 
elocvente ale fenomenului 
literar actual, de eseuri 
axate pe direcțiile, proble
mele, întrebările, soluțiile 
preconizate, succesele și im
pasurile, raporturile cu tra
diția, nașterea sau extincția 
unor formule și modalități, 
tipologii și scheme arhitec
tonice. Lucrări concepute 
potrivit unor metodologii 
moderne adecvate obiectu
lui luat în discuție, străine 
deopotrivă apologetismului 
encomiastic și criticismului 
negativist, gustului exclusi
vist, intolerant sau absen
ței discernămîntului. Vi
sez — și criticii au acest 
drept ! — ca în rafturile 
bibliotecilor să se alinieze 
cărți de căpătîi care să re
cepteze fenomenul literar 
actual sub aspectele cele 
mai variate — în spi
ritul esteticii marxiste 
— de la cel sociologic pînă 
la cel mai specios stilistic, 
de la cel larg comparatist 
pînă la cel ce investighează 
în mod intenționat o arie 
mai restrînsă, de la cel su
pus tehnicilor tradiționale 
de factură doctorală pînă la 
cel întemeiat pe sugestii 
structuraliste, de la cel ce 
urmărește detectarea moti
velor specifice literaturii e- 
pocii noastre pînă la cel se
dus de aspectul strict ex
presiv. Ca să nu mai vor
bim de importanta pe care

experiența ultimelor dece
nii o prezintă pentru even
tualele concluzii, cu carac
ter generalizator, ale tine
rei estetici marxiște româ
nești. Estetică atrasă însă cu 
totul nesatisfăcător de dia
lectica vie a mișcării lite
rare actuale.

Desigur, nu este cazul să 
schițez subiecte. Ele, cum 
s-ar zice, plutesc în aer. 
Nenumărate sînt schițate in 
diverse .marginalii", „punc
te de vedere", „opinii", cro
nici, medalioane, mențiuni 
publicate in coloanele revis
telor și ale cotidienelor. Ră
mase, din păcate, în propo
ziții de enunț sau de invi
tație. Unele insistă asupra 
implicațiilor pe care noile 
realități sociale și economice 
ale tării le aduc în viziunea 
scriitorilor noștri, alte
le asupra liniilor este
tice directoare evidente în 
poezia și proza de astăzi ; 
unele integrează tendințele 
contemporane într-un flux 
tradițional, stabilind izvoa
re și modele în spațiul na
țional, altele vorbesc de 
confluențe și descoperă - 
în proză, de pildă, — lecturi 
decisive din romancieri 
străini ; unele remarcă — în 
poezie, bunăoară — coexis
tența atitudinii romantice 
și clasice sau a percepțiilor 
suprarealiste, simboliste și 
ermetice, altele dislocă, țin
tind exemplaritatea, per
manența modalității rea
liste.

De la materia multiplă 
în semnificații a literaturii 
și pînă la nu mai puțin 
multiplele sale forme de or
ganizare, numeroase pro
bleme teoretice și practice 
rețin, din păcate cam difuz,- 
cam incidental și pe spații 
și intervale fără ecou, aten
ția criticii. Cit privește vir
tualul interes al cititorilor 
pentru lucrările de sinteză 
consacrate unor idei de e- 
sență ale culturii noastre, 
acesta e mai presus de ori
ce îndoială. De aceea, ar fi 
de dorit ca interesul existent 
să fie sprijinit operativ și de 
către editurile de profil, 
prin lansarea unor colecții 
sau serii dedicate și (ori ex
clusiv) comentării fenome
nului beletristic actual. în 
monografii și sinteze. Gîn- 
dite în spiritul concepției 
marxiste despre literatură, 
al esenței și finalității a- 
cesteia. Subliniindu-se ten
dințele fertile, în stare a 
conferi faptului literar di
mensiuni noi, pe potriva 
realităților sociale și spiri
tuale specifice epocii noas
tre socialiste ; continuîn- 
du-se, ca atitudine critică, 
tradițiile înaintate, ilustrate 
exemplar de predecesori și 
caracteristice marilor oa
meni de cultură ai țării. Pro
fesorii. studenții în filolo
gie, liceenii, publicul larg 
le-ar fi recunoscători. Cum 
le-ar fi, deopotrivă, recu
noscători și autorilor care 
le-ar oferi, astfel, puncte de 
vedere asupra unei realități 
estetice în plină dinamică, 
veritabile ghiduri sortite 
a-i călăuzi în complexele 
problerhe ale mișcării lite
rare românești postbelice.

Casals, 
simple, 

schițează
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Programul L
9,00 Deschiderea emisiunii a Va

ra copiilor. Să învățăm înotul. 
Culturism. Să pornim în ex
cursie a Film serial pentru co
pii : „Noile aventuri ale Iul 
Huckleberry Finn". 10,00 Viața sa
tului. Din cuprins : a Calenda
rul lucrărilor agricole a Prefață 
la noul an școlar agricol a Ih 
actualitate : producția de grîu a 
anului 1971 a Raid-anchetă prin 
magazine sătești din județul Dîm
bovița a Cine a economisit... cîș- 
tigă — reportaj filmat a Muzică 
populară. 11,15 In reluare, la 
cererea telespectatorilor : Muzică 
ușoară interpretată de Doina Ba
dea și Enrico Macias. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Campionatele 
internaționale ale României la 
lupte greco-romane — finale. 
Transmisiune de la Sala Floreas- 
ca. 13,15 Emisiune în limba ma
ghiară. în cuprins ; • însemnări 
săptămînale de Huszar Alexan
dru, redactor șef al revistei „Săp- 
tămîna" • Construcțiile, un efort 
comun al întregii industrii socia
liste — reportaje filmate • Agen
da Festivalului „Enescu" «> Corul 
de 102 ani de la Gdorheiul Se
cuiesc, reportaj filmat • Poșta 
emisiunii • Pentru copil : „Cojo- 
celul fermecat" (III). 14.45 închi
derea emisiunii de dimineață. 
15,15 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază • Fotbal ; repriza 
secundă a meciului Rapid Bucu
rești — Jiul Petroșani. înregis
trare de pe Stadionul Republicii. 
16,00 „Studioul N“. 18,00 Con
cursul șl Festivalul „George 
Enescu" — transmisiune din Sala 
Palatului Republicii. Recitalul 
violonistului Henryk Szeryng. La 
pian Rudolf Buchbinder. în pro
gram : Sonata în Ml bemol ma
jor op. 12 de Beethoven ; 
Scherzo de Brahms. 18,30 Reportai 
TV : „Monolog despre rezonanțe" 
— reportaj de Alexandru Stark. 
18,45 Fotbal : Repriza secundă a 
meciului C.F.R. Cluj — Dinamo 
București (divizia națională A) 
înregistrare de la Ciul. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 20,00 Film 
artistic „Arsenic șl dantelă ve
che". Ecranizarea si regia : Frank 
Capra. 21.45 Instantanee... E- 
mlslune de Ion Dumîtrașcu. 
22,00 Concursul șl Festivalul 
Internațional „George Enescu". 
Transmisiune din Sala Palatu
lui Republicii. Orchestra Filar
monică de Stat „George Enescu". 
Dirijor Mircea Basarab. Solist 
Gydrgy Czlffra. în program : 
Concertul în la minor pentru 
plan șl orchestră de Edvard 
Grieg. 22.40 Telejurnalul de noap
te. Sport. 23,00 închiderea emi
siunii progra’mului 1.

Programul 2
20,00 Seară de teatru : „Impro

vizația de la Versailles" de Mollăre. 
Distribuția : Ion Caramttru, Ma
riana Mihuț, Ioana Manolescu, 
Florian Pitiș, Florin Măcelaru, 
Ovidiu Schumaker, Cătălina Pin- 
tllle, Ruxandra Slreteanu. Sce
nografia : Doina Levinta. Regla : 
Andrei Șerban. 21,05 Arte fru
moase. Prin expoziții. 21,15 Relua
rea serialului de sîmbătă seara. 
22,05 închiderea emisiunii pro
gramului 2.

SIMFONIA A III-A
DE ENESCU

A INAUGURAT
FESTIVALUL

reclama are intiietate, 
a artistului conștiincios

„Intr-o epoci în care
Enescu rămîne o pildă 
care-și făurește neclintit opera sa proprie, lăsind la 
o parte zgomotoasele și trecătoarele frivolități pline 
de pretențluni ale așa-zișilor „novatori".

Cuvintele lui 
ca arcușul său 
pătrunzătoare, 
în portretul lui Enescu, 
liniile definitorii ale con
cepției enesciene privind 
etica profesională, crezul 
său artistic. Am ascultat 
ieri seară, la Sala mare 
a Palatului, cea de-a tre
ia simfonie a lui Enescu. 
Este lucrarea amplă, mo
numentală care a mar
cat inceputul acestei săr
bători a muzicii româ
nești. Am desprins, mai 
mult ca în alte concerte, 
datorită profundei tălmă
ciri a dirijorului Mihai 
Brediceanu, datorită mu
zicalității întregului apa
rat orchestral, clocotul 
ideilor, pana „artistului 
conștiincios" după cum 
spune Pablo Casals, care 
elaborează strict fiecare 
frază, care se cufundă în 
gîndurile sale pentru a fi 
cît mai limpede în expre
sie, pentru a convinge.

Dacă fiecare simfonie a 
lui Eneiscu demonstrează 
în esență aceste afirma
ții, dacă- privim perioa
dele de evoluție, și ne a- 
mint.im de Simfonia scri
să la 14 ani ce etala avîn- 
tul romantic, de simfonii
le de „școală", ce demon
strau împliniri de mește
șug, apoi de primele două 
simfonii numerotate, sin
teze ale paletei de colo
rist și ale scriiturii sobre 
— ne dăm seama că, în 
special. Simfonia a III-a 
prin caracterul programa
tic, prin echilibru și cum
pătare îl înfățișează pe

Pablo Casals (1955)

convingătoa- 
atunci cînd 
țesătură or- 
instrumenta-

Enescu preocupat să-și 
exprime opiniile sale filo
zofice, estetice.

Un ziar francez, scria 
la vremea primei audi
ții : „se află în Simfo
nia a III-a o clocotire ge
nială, o abundență de 
muzică, o forță, o gran
doare, o poezie și o ex
presie, care încîntă". în 
cele trei părți este de 
fapt încordarea, concen
trarea puternică pentru 
dobindirea seninătății, a 
tihnei, a bucuriei. Forță 
și idee construiesc un 
solid edificiu în care nici 
un detaliu nu intră în 
penumbră. Mai mult, res
pingerea oricărui element 
abiotic, este 
re mai ales 
simțim acea 
chestrală,
țiile populare, apropiate, 
vii. tonice. Povestirea 
despre luptă și sufe
rință, despre izbîndă, con
fesiunea optimismului e- 
nescian — ascultate în in
terpretarea orchestrei Fi
larmonicii — s-au impus 
prin sinceritatea expre
siei, vibrația largă, fără 
patetism exagerat. Enes
cu aduce în această lu
crare vocea umană. Ape
lează, de asemenea, la 
timbrul orgii nu numai 
pentru monumentalitate, 
ci dorind să adune spre 
sfîrșitul partiturii, gla
suri noi. sonorități noi, 
să sesizeze auditoriul a- 
supra puterii pe care Ar
monia o poate avea.

Enescu nu declară pro
gramul lucrării sale, nu

îl afișează. Rămîne stră
in spiritului ilustrativ. 
Muzica insă vorbește, 
dezvăluie. Există în acea
stă lucrare o permanentă ■ 
tensiune. Motive ferme 
vin să sugereze ideea de 
luptă, de încleștare.

„La mine, n-au existat 
niciodată granițe între 
viață și muzică", spunea 
Enescu.

Simfonia a III-a a fost, 
în concertul de deschi-

dere al Festivalului șl 
Concursului internațional 
„George Enescu", un 
„motto" strălucit al a- 
cestei manifestări inter
naționale, o distinsă ple
doarie prin care — în 
prezența unor muzicieni 
de înaltă clasă din în
treaga lume — s-a afir
mat plenitudinea expre
siei, ecoul, vibrația marei 
arte.

Smaranda OȚEANU

AGENDA
FESTIVALULUI

• Ieri, au fost aleși președinții șl vicepreședinții 
juriilor Concursului „George Enescu" : VIOARA : 
președinte — George Manoliu (România), vicepre
ședinte — Dimitri Tziganov (U.R.S.S.) ; PIAN : 
președinte Ovidiu Drimba (România), vicepreședin
te De Gontaut-Biron (Franța) ; CANTO : președinte 
Octav Enigărescu (România), vicepreședinte Jovan 
Gligorijevic (Iugoslavia).

• Tot ieri a fost stabilită, prin tragere la sorți, 
ordinea de intrare în concurs. Astăzi, începînd de 
la ora 9, se vor prezenta în fața juriilor următorii 
concurenți : VIOARA : Maria Maszalits (România), 
Șerban Lupu (România), Vladimir Lukianov 
(U.R.S.S.), Odile Graef (Franța), Filipp Hirshorn 
(U.R.S.S.), Armând Flammer (Franța). PIAN : Ves- 
na Miletic-Pilepiă (Iugoslavia), Jiirgen Schroder 
(R.D. Germană), Brigitte Trannoy (Franța), Ghinka 
Finți (Bulgaria), Florența Barbălat (România). 
CANTO : Hristina Hadjieva (Bulgaria), Rodica To
ma (România), Lucia Țibuleac (România), Niele 
Ambrazaitite (U.R.S.S.), Barbara Gubisch (R.D. 
Germană). Eduard Tumaglanian (România), Boldiz- 
sar Keonch (Ungaria), Viktoria Stracenska (Ceho
slovacia).

• în cursul zilei de astăzi vor sosi la București 
pentru a participa la cea de-a 5-a ediție a Con
cursului și Festivalului internațional „George Enes- 
cu“ solistul Nicanor ZabaJetta și dirijorul Paul 
Klecki.
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
a Intîlnirea : REPUBLICA — 8; 
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRADI
NA PARCUL HERĂSTRĂU — 20. 
a Degetul de fier: BUCUREȘTI 
- 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
a Mayerling (ambele seni) : LU- x^.^inTTr q. io in* 1R* 19,45, 

19,30, 
MO-

- .............. i7-3»:
20,30, ARENELE ROMANE — 20. 
a Liniște și strigăt — 9,45; Săr
manii flăcăi - 12; 14; Așa am ve
nit — 16,15; 18,15; 20,15 : CAPITOL, 
a Mari succese de odinioară > 
GRADINA CAPITOL — 19; 21. 
a Ambuscada : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a întoarcerea doctorului Mabuse: 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30: 16;

CEAFARUL — 9; 12.30; 16;
MELODIA — 9; 12,30; 16;
GRADINA DOINA - 20,30, 
DERN — 8,30; 11,30; 14,30;

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, FLA
MURA — 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 
9 • 12.
a Jandarmul se însoară; DOINA
— 13,45 : 16 ; 18.15 ; 20,30, MIO
RIȚA — n ; 15 : 17.30 ; 20.
a Hatarl : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Cavalerul Pardalllan ; îndrăz
nețul pardaillan : 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 : GRIVI- 
ȚA — 16; 18,15; 20,30, POPULAR — 
15,30; 18. - - . înfrățirea 

_ _--- 1 — 15.30; 17,45;
20/VOLGA — 16.30; 18.30: 20,30,
POPULAR — 20.15.
• Asul de pică : BUZEȘTI — 
15.30; 18.
a Străinii : GRADINA BUZEȘTI
— 20,15.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : DACIA — 8,45—20,30 în con
tinuare. *
a Tiffany memorandum : BU- 
CEGI — 10; 15.30; 17,45. la grădi
nă — 20, AURORA — 9; 11,15;
13,30; 16: 18,15. la grădină — 20,15. 
a Iubiri tăcute : UNIREA — 15.30. 
A Așteaptă pînă se întunecă î 
UNTREA — 18, la grădină — 20.15. 
A Frații Saroyan : LIRA — 15,30, 
A Comisarul X șl „Panterele al
bastre" : LIRA — 18, la grădină
— 20.
A Ora hotărîtoare S DRUMUL 
SĂRIT — 15,30.
a Freddy s! cînteenî preriei : 
DRUMUL SĂRII — 17.45; 20.
A Sub semnul iul Monte Crlsto : 
FERENTARI — 15.30: 18; 20.15.
A Petrecerea : GIULEȘTT — 15.30; 
18: 20.30, ARTA — 15.30: 18. la gră- 
dfnS _ 20.15. RAHOVA — 15.30; 
18. la grădină — 20.15.
A Dragoste sl viteză î GLORIA
— 9: 11,15; 13.30: 16: 18,15: 20.30,
TOMTS — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18, 
la grădină — 20.
a Intlinlre îa vechea moschee t 
MUNCA — 16; 18; 20.
a Afurisitul de bunic : FLACĂRA
— 16: 18: 20.
A Drrntul de a te naște : VITAN 
— 15.30: 18, la grădină — 20.30,
CRÎNGAȘI — 15.30: 18: 20,15.
a Stănîn pe sltuntle : PRO- 
GRFSHL — 15.36, GRADINA PRO
GRESUL PARC — 26.
A Ferestrele timpului s
GREȘUL — 18.

15.30: 20.15.

PRO-
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• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Lum- 
paclus Vagabundus (premieră) — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste eu 
cîntec — 11.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase- (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.
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SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ CONSACRATĂ 
IUI IOAN BUDAI-DELEANU

Simbătă, în aula Institutului peda
gogic din Oradea și-a început lucră
rile Sesiunea consacrată împlinirii a 
150 de ani de la moartea cunoscutu
lui om de cultură român loan Budai- 
Deleanu. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. univ. Boris Caza- 
cu, membru corespondent al Acade
miei, președintele Societății de ști
ințe filologice. Participanții — cadre 
universitare, din învățămintul de 
cultură generală din toate județele 
țării — vor audia o suită de comu-

nicări științifice cu privire Ia opera 
și personalitatea lui loan Budai-De- 
leanu.

Cu același prilej, Institutul peda
gogic din Oradea a organizat o ex
poziție cuprinzînd ediții de bază ale 
operei și studii despre cel comemo
rat. De asemenea, filiala Oradea a 
Societății de științe filologice a e- 
ditat nr. 3 al volumului de culegeri 
„Cercetări de limbă șl literatură".

(Agerpres)

Premiere 
cinematografice

„DEGETUL 
DE FIER

O producție a studiou 
rilor Toho-Japonia 
Regia : Jun Fukada 
Cu : Akira Takarada 
Mie Hama, Ichiro Aris 
hima.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări « adnotări • adnotări

Semnificația unei
evocări

Ultimul număr al revis
tei „Argeș" publică în 
două din paginile sale 
ancheta „Cine a fost Ni
colae Labiș î Cine este 
Nicolae Labiș După 
formularea întrebărilor, 
se pare că ne aflăm în 
fața unei inițiative de re
aducere în actualitate nu 
a „mitului Labiș" ci a 
personalității sale lirice, 
a locului șl contribuției 
pe care le are în poezia 
românească modernă. Este 
cred, gestul unei opțiuni 
literare și nu un simplu 
act comemorativ. De la 
tragicul sfîrșit al lui La
biș a trecut aproape un 
deceniu și jumătate. 
Mult ? Puțin ? Răspunsuri 
inutile 
bilului. 
a scris 
rei" și .
— două virste memorabile 
ale liricii noastre — a 
însemnat și înseamnă 
mai mult decît o simplă 
promisiune. Ni se pare 
că, prin condiția sa de 
excepție, Labiș își scrise
se o bună parte a operei. 
Sau, oricum, suficient de 
mult pentru a-și merita 
prin operă locul în isto
ria culturii nu — cum 
s-a spus uneori — prin 
sfîrșitul său dureros, a- 
mintind atîtea alte pier
deri pretimpurii ale lite
raturii noastre. Labiș este 
o certitudine în poezia 
noastră nouă. Naturalețea 
lirismului lui, originalita
tea și firescul imaginilor, 
atmosfera unui univers 
puternic românesc, in
candescența ideilor, mili
tantismul versului, demn 
și lucid, înscriindu-se pe 
liniile durabile ale tradi
ției noastre lirice sînt rea-

în fața ireversi- 
Dar poetul care 
„Moartea căprioa- 
„Lupta cu inerția"

lități concrete, incon
testabile ale poeziei sale. 

■ Conștiința acestui fapt 
se pare a o avea poeții 
Gheorghe Țomozei și 
Florin Mugur, autorii 
morali ai anchetei amin
tite. Deocamdată sub 
semnătura celor ce l-au 
cunoscut se adună, mai 
ales, întîmplări demne a-1 
înfățișa pe poet în inti
mitate, a-i memora ati
tudinile, spiritul etic, uni
versul lecturilor, a-i su
gera personalitatea. Din 
ele și din cele ce vor 
urma se pot alege, neîn- 
dois, fapte utile biogra
fului de mîine, căruia 
timpul îi va aduce avan
tajele unei mai cuprinză
toare perspective. Credem 
însă că semnificațiile ini
țiativei revistei nu se pot 
opri la jumătate. Dacă 
aflăm cîteva amănunte la 
întrebarea „Cine a fost 
Labiș", cu atît mai util ar 
fi ca în continuarea an
chetei (pentru că se anun-

ță o continuare a ei) «â 
se răspundă la cea de-a 
doua , întrebare : „Cine 
este Nicolae Labiș" ?, care 
a fost contribuția lui la 
dezvoltarea liricii contem
porane ? Vălul uitării nu 
poate fi lăsat să cadă, pe 
nedrept, prin 
comentariile, 
rile critice a 
nalități 
noastre, 
despre 
veanu, 
Arghezi 
tre marii literelor noas
tre — am citit, după 
dispariția lor, prea puține 
pagini memorabile, că a- 
supra lui Mihu Dragomir, 
poet de o cunoscută e- 
xemplaritate, referirile 
sînt mai mult decît în- 
tîmplătoare etc. Pentru 
o cultură căreia primatul 
judecății de valoare îi 
este indispensabil, situația 
nu poate fi deloc fireas
că. Permanenta comenta
re a operei înaintașilor — 
cu aspirația sintezelor de
finitive — este una din 
formele concrete de a 
materializa ideea de con
tinuitate.

absența din 
din referi- 
unor penso- 
ale culturii 
gîndesc că 

Mihail 
despre 
— doi

certe 
Mă

Sado- 
Tudor 

din-

Nicolae DRAGOȘ

0 culegere din „Lirica
timișoreană"

Apariția sub egida Co
mitetului pentru cultură 
Si artă al județului Timiș, 
a Casei județene a crea
ției populare a unei cu
legeri din „Lirica timișo- 
reană“, culegere care își 
propune să ofere o imagi
ne de ansamblu asupra e- 
volutiei pe aceste melea
guri a fenomenului poetic 
în perioada 1944 — 1969.

constituie un nou argu
ment în seria celor ce do
vedesc elocvent existenta 
unui climat favorabil afir
mării tuturor talentelor în 
diversele zone geografice 
ale tării. Reunind versuri 
apartinînd unor poeți ro
mâni, germani, maghiari, 
sirbi din toate generațiile 
— de la Franyo Zoltan, 
Franz Liebhardt. Anișoa-

ra Odeanu, Pavel Bellu, 
Alexandru Jebeleanu, Vla
dimir Ciocov sau Ion Ma
xim, poeți care s-au a- 
firmat în perioada inter
belică sau au debutat în 
preșjma războiului, desă- 
vîrșindu-și creația în anii 
următori, la generația mai 
tînără. reprezentată de 
Anghel Dumbrăveanu, Da
mian Ureche. Luise Fabri, 
Jiva Popovici sau Crișu 
Dascălu, și pînă la cei mai 
tineri debutanți în pagi
nile presei dintre care îi 
amintim pe Horia Guia și 
Nicolae Dolîngă. ale căror

stihuri promit împliniri 
viitoare — volumul aduce 
mărturia căutărilor crea
toare îndreptate spre afla
rea unor modalități inedi
te de exprimare a senti
mentelor și idealurilor o- 
mului epocii contempora
ne, spre valorificarea din
tr-o nouă perspectivă a 
tradițiilor literaturii noas
tre. Păcat că strădania ce
lor ce au alcătuit această 
amplă și sugestivă carte 
de poezie nu a fost susți
nută și printr-o prezen
tare grafică adecvată.

S. MOVILEANU

Personaje
cu nume exotice

„Pleva, Pola, Slev, Cion- 
ca, Elel, Strulop, Vas, Ra- 
lef, Mania, Lani, Orait, 
Nefast, Ascul, Iraseti, Tu- 
bar...“

Greu de crezut că, soli
citat să încerce a explica 
ce vor să exprime aceste 
cuvinte, cititorul va reuși, 
fără dificultăți, să o facă. 
Rezonanța misterioasă, 
exotismul, ostentația ex
ceselor vor conduce cu 
greu intuiția către iden
tificarea originii lor. Ele 
sînt. toate, semnele con
venționale prin care au
torul unei nu prea de
mult apărute cărți („Echi
valența") își face cunos
cute personajele. Ai putea 
crede că te 
unei 
eroi 
nu ! 
vru) 
respect invidiabil 
informarea exactă a lec
torului, va avertiza cum 
că Cionca e din București, 
pe cîtă vreme Ponca e 
din Suceava. Aflăm apoi 
că „în orașul Clueta. pe 
strada Fantour, locuiește

afli în
cărți populate 
extraterestri.

Autorul (Marin 
avînd, probabil, un 

pentru

fata 
de 

Dar, 
Ma-

un om foarte cumsecade 
pe care il cheamă Pleva", 
iar acest Pleva nu este 
altceva decît un vînză- 
zător de „loz în plic". 
Elel e, de fapt, o „tanti 
Elel, iar Slev un biet 
amant în fața căruia 
Ea „își smulge bluza" ca 
iubitul „să observe cum 
se transformă" în timp ce 
„mișcările ii exultă de 
mindrie și senzualitate", 
ceea ce îl face pe Slev 
„să tresară", văzîn8-o 
cum i se „abandonează 
șoptindu-i : — Acum în
țelegi ? Spune, înțelegi ?“ 

Putem astfel — fără 
prea mari dificultăți (în 
afara acelora pe care ți le 
creează platitudinea unor 
pagini) să aflăm și iden
titatea deloc spectaculoa
să a altor personaje ce 
nu-și îmbogățesc cu nimic 
existența literară prin 
simplul fapt că se numesc 
Orait, Nejivet, Pucap și 
chiar Strulop, prin ' sim
plul fapt că unul este no
tar și-i spune Tubar ori 
altul este un oarecare 
funcționar Clain.

De unde provin aceste 
nume sonore și neobișnui
te ? Ele nu izvorăsc din 
vreo justificată aspirație 
lâ universalitate, ci din
tr-o mai recentă „modă", 
mărturisind snobismul la 
lectură al unor autori. De 
consemnat că nu ne a- 
flăm in fața unui caz sin
gular. Chiar un prozator 
cu evident talent, capabil 
să creeze atmosferă, să 
confere lirism paginilor 
sale, Mircea Popa, în vo
lumul său de debut „Cas
cadorii", nu rezistă tenta
ției către nume fals spec
taculoase. Iată cîteva din
tre ele : Alic, Beb, Done, 
Dot, Gram, Jo. Lu, Mund, 
Mut, Jap, Opepe, Peri, 
Ran, San, Vic, Zu. O 
simplă fantezie de autor ? 
S-ar putea ca sentimen
tul unei anume atempora
lități. evazionismul disc 
creț să fie explicația. Ca 
si proliferarea unei mode. 
Modă care explică și pre
zența unor nume ca Aldo, 
Ave, Uli, etc. din cărțile 
altor autori de talent ca 
și pe cele de Colon, Do
don, Holm din volumul, 
inegal, „Ora închiderii" 
semnat de Titu Constanti- 
nescu.

Să fi uitat oare atît de 
repede autorii amintitelor 
volume că unul din ma
rii noștri prozatori. Liviu

Rebreanu, și-a intitulat o 
capodoperă a sa „Ion ?“ 
Că Mihail Sadoveanu a 
adus în literatura româ
nă o monumentală gale
rie de eroi ale căror 
nume sînt menite, și sin
gure, să-i situeze opera 
într-un spațiu istoric și 
geografic cu precisă iden
titate ? Că marele Cara- 
giale ori Alecsandri erau 
intens preocupați de ex
presivitatea humelor per
sonajelor, de similitudinile 
dintre temperamentul, 
faptele personajelor și 
sensurile pe care, sintetic, 
numele lor le comunicau ? 
Că arta unora dintre cla
sicii noștri de a-și numi 
personajele i-a prilejuit 
considerații remarcabile 
unuia dintre cei mai pă
trunzători critici ai noștri, 
Garabet Ibrăileanu ?

Ne-ar fi greu să 
dem acest lucru 1 Si 
dori ca observațiile 
față să fie receptate
atent și de comentatorii 
volumelor de proză. Și 
poate, în atari condiții, nu 
va părea nefirească even
tuala explicare a sub
stanței restrînse ori dis
cutabile a unor cărți, por
nind și de la arbitrarita- 
tea numelor personajelor 
lor.

puțin profesorilor de spe
cialitate din diferite col
țuri ale^țării. O serie de 
cursuri și tratate ale u- 
nor reputați profesori u- 
niversitari, nu s-au mai 
reeditat, unele de peste 10 
ani. Nu este rentabilă 
tipărirea lor ? Nu s-ar pu
tea crede, dat fiind nu
mărul mare al celor care 
le caută ! Și atunci de ce 
se mai recomandă în bi
bliografia examenelor de 
definitivat și gradul II al 
profesorilor din școala de 
cultură generală ? De ce 
profesorii să fie nevoiți 
să-și revadă notițele de 
studenți, de acum 10-15 
ani, cînd ar putea studia 
cele mai recente cursuri 
ale specialiștilor care pre
dau la universitate ?

Un alt aspect nedorit, 
pe care l-am constatat 
pregătindu-mă pentru e- 
xamenul de gradul II, a 
fost existența unui nu
măr mic de exemplare din 
lucrările unor geografi, 
chiar la biblioteca Uni
versității din București. 
Este exemplul lucrării 
„Geografia populației și 
așezările omenești" (de 
conf. Victor Cucu), afla
tă lâ bibliotecă într-un 
singur exemplar, conți- 
nînd noțiuni și date pe 
care mulți profesori de 
geografie nu le-au stu
diat la facultate, dar pe 
care trebuie să le însu
șească pentru reușita la 
examenele de grade.

Asemenea exemple ple
dează pentru o activitate 
editorială realistă în sta
bilirea titlurilor de lu
crări și a tirajelor cores
punzătoare cerințelor di
feritelor categorii de citi
tori.

cre
am 
de 

mai

Prof. Constantin DINU 
directorul Liceului 
din Filipeștii de Pâdure, 
județul Prahova

I. DINU

Tirajul lucrărilor 
de geografie

Cu părere de rău, tre
buie să arăt că în pregă
tirea noastră întîmpinăm 
greutăți, deoarece o serie 
de lucrări și de tratate de 
specialitate se editează în 
tiraje mici, care riu aco
peră cerințele. Să luăm 
cazul geografiei. dome-

niul meu de predare. Lu
crări de geografie — fi
zică și economică gene
rală sau regională — sînt ■ 
tipărite sau litografiate 
în tiraje care nu ajung 
nici măcar studenților și 
profesorilor din centrele 
universitare, cu atît mai
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PREZENTAREA SCRISORILOR ÎNTÎLNIRE PLENARA C.C. AL U.T.C.

DE ACREDITARE 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

DE CĂTRE AMBASADORUL
R. D. GERMANE

LA C.C. AL P.C.R.
Simbătă dimineața, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., îm
preună cu tovarășii Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu de
legația Partidului Comunist din Mar- 

/

tinica, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din tovarășii 
Georges Mauvois, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Martinica, conducătorul delegației, 
si Rene Bramban, membru al C.C. al 
P.C.M.

Convorbirea a decurs lntr-o atmos
feră cordială, tovărășească.

Primire la Consiliul de Miniștri

Luînd euvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit în 
mod cordial pentru salutările 
transmise din partea președintelui' 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, tovarășul 
Walter Ulbricht.

„Sînt bucuros să salut, în per
soana dumneavoastră, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
trimisul statului și al poporului 
prieten al Republicii Democrate 
Germane șl să vă urez bun venit 
în țara noastră.

între țările și popoarele noastre 
s-au statornicit, de-a lungul celor 
aproape 21 de ani de existență a 
Republicii Democrate Germane, 
trainice legături de prietenie și 
colaborare multilaterală. înteme
iate pe sentimente de stimă ''și 
prețuire reciprocă, pe ideologia 
comună marxist-leninistă, pe i- 
dentitatea de țeluri și aspirații 
fundamentale în lupta pentr.u 
cauza socialismului Și apărării pă
cii în lume, aceste relații, au cu
noscut o dezvoltare continuă — pe 
plan politic, economic; tehnico- 
științific, cultural — în interesul 
ambelor popoare". ’

în continuare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a spus: «

„Situînd neabătut în centrul po
liticii sale externe prietenia, a- 
lianța și colaborarea multilaterală 
cu toate statele socialiste, Repu
blica Socialistă România a acțio
nat și va acționa cu perseverență 
pentru extinderea relațiilor pe 
toate planurile cu Republica De
mocrată Germană, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist.

în perioada care a trecut de la 
proclamarea, la 7 octombrie 1949, 
a Republicii Democrate Germane
— primul stat german socialist
— poporul țării 
sub conducerea Partidului Social 
list Unit din Germania, a desfă- 
șurat o amplă muncă creatoare, 
obținînd realizări de seamă în 
dezvoltarea economiei, științei și

^ culturii, în ridicarea niv^WRSău 
-------------

Șewnană va face în 
ot ce ceea ce-i va sta 
penti-u a contribui la 
păcii în Europa", 
ă fundamentul ideolo- • 
îelor și .statelor noas- 
:m-leninismul, intere- 
ile comune ale con- 
■ia.lismului creează po- 
zorabile pentru o co- 
dnică între Republica 
Germană și Republica. 
omânia, ambasadorul 
ane a spus : 
schimburilor comer- 

•rmanentă creștere și 
rată mai ales în ultimii 
mburile culturale re- 
mple evidente ale dez- 
tive a relațiilor noas- 
de stat".

i Republicii Democra-
— a subliniat în con- 

rbitorul — salută cu 
teres dezvoltarea cu 
ațiilor dintre Republi- 
tă Germană și Repu- 
istă România. Consider 
.rea mea cea mai no- 
eea de a contribui la 

__  colaborării multilate
rale dintre ambele noastre state 
și de a întări în continuare prie
tenia dintre popoarele noastre. 
Aceasta este sarcina pe care mi-a 
trasat-o conducerea de stat a Re
publicii Democrate Germane".

în încheiere, ambasadorul Hans 
Voss a spus :

„Construirea cu succes a socia
lismului în Republica Socialistă 
România este urmărită cu interes 
de oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană. Poporul Re
publicii Democrate Germane u- 
rează poporului român să obțină 
în continuare rezultate fructuoase 
în construcția socialistă în patria 
sa.

îmi permit să vă urez, în mod 
sincer, dumneavoastră, celui mai 
înalt reprezentant al Republicii 
Socialiste România, noi succese, 
prosperitate personală și multă 
sănătate".

Luted euvîntul. cu acest pri
lej, ambasadorul R, D. Germa
ne a transmis tovarășului Nicolae; 

ri personale din 
lui Consiliului de 
i Democrate Ger- 
Walter Ulbricht. 

e parcursul celor 
d de existență, Re- 
■ată Germană s-a 
,r-un stat socialist 
irui prestigiu crește 
asadorul liane Voss

<

nsemnat al dezvol- 
Democrate Germa- 

ormarea oamenilor 
lepublicii Democrate 
ormat, sub conduce- 
clasei muncitoare, ea 
îtient care, în condi- 
i dezvoltări a demo- 
ste, întărește multi
stat al muncitorilor 

ie pe pămîntul ger- 
ientifică integral cu 
cu politica acestuia, 

cil din Republica De- 
nană consideră inter- 

sodalist, prietenia 
strinsa colaborare cu 
ietică și celelalte țări 
țești ca fiind funda- 
îtor al relațiilor exter- 
ilui lor".
are, ambasadorul R.D. 
spu s :

. Democrată Germană 
,iv pentru crearea unui 
de securitate europea- 

e recunoașterea neîn- 
atu-quo-ului teritorial 
ia militează în mod ex- 
convocarea în viitorul 
mei conferințe pentru 
europeană la care să 
ite statele pe bază de e- 
iră condiții prealabile. 
• relații bazate pe egali- 
>rme cu dreptul inter- 
Republica Democrată 

Se de o acuitate deose- 
irearea unei colaborări 
iurată între toate sta
le.

de responsabilitatea 
i în Acordul de la 

mai. rzoucueasca.-iuc;-

dumneavoastră,

i

profundă satisfacție5ahe^’’*reali
zări și urează Republicii Democra
te Germane noi succese în opera 
de edificare a socialismului.

Sîntem încredințați că nivelul 
actual, cit și dezvoltarea în pers
pectivă a țărilor noastre creează 
noi posibilități pentru lărgirea 
continuă a schimburilor și coope
rării reciproc avantajoase, spre 
binele popoarelor noastre, în inte
resul socialismului și păcii".

„Partidul și guvernul român — 
a spus în continuare președintele 
Consiliului de Stat al României — 
acordă întregul lor sprijin recu
noașterii, conform dreptului in
ternațional, a Republicii Democra
te Germane —r stat independent și 
suveran — primirii R.D.G. în or
ganizațiile și organismele interna
ționale, creării tuturor condițiilor 
pentru participarea ei .activă la 
viața politică mondială, la efortu
rile pentru pace și progres social".

In încheiere,\ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat pe ambasado
rul R.D.G. să transmită președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, guver
nului și poporului din R.D.G., din 
partea Consiliului de Stat, a gu
vernului, poporului român și a sa 
personal un cald salut tovărășesc 
și urări de noi succese în dezvol
tarea și înflorirea patriei și l-a a- 
sigurat că se va bucura de tot 
sprijinul în îndeplinirea misiunii 
de răspundere ce i s-a încredințat.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
cordială cu noul ambasador al Re
publicii Democrate Germane la 
București, Hans Voss.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe,

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R.D.G. la 
București.

I

(Urmare din pag. I)
In ce privește preocuparea pentru 

« forma cadrele care vor munci pe 
linie de partid și de stat, ău fost se
lecționați tinerii care vor urma 
cursurile Academiei de învățămînt 
social-politic „Ștefan Gheorghiu".

Am menționat aceste exemple spre 
a ilustra faptul că, abordînd proble
mele de cadre în perspectivă, acțio
năm nu la modul general, ci concret, 
in cunoștință de cauză a necesități
lor din fiecare domeniu, din fiecare 
loc in parte. în aceeași ordine de idei, 
experiența ne arată că înfăptuirea o- 
biectivului esențial pe care-ni-1 pro
punem in politica de cadre — pro
movarea omului potrivit la locul po
trivit — este incompatibilă cu adop
tarea de măsuri superficiale, sub pre
siunea momentului. Graba, pripeala, 
promovarea in funcții de conducere 
a ’ unor oameni necunoscuți sau insu
ficient cunoscuți din activitatea prac
tică, reducerea informării asupra lor 
numai la parcurgerea unor referințe 
și caracterizări aflate la dosare au 
întotdeauna consecințe negative.

Nu se poate să nu facem o legă
tură între faptul că, într-o vreme, a- 
eest lucru n-a fost înțeles destul de 
bine de Comitetul executiv al consi
liului popular județean, de condu

cerile Direcției agricole și U.J.C.A.P 
și faptul că în fruntea unor consilii 
populare comunale, cum sînt cele din 
Horia, Izvoarele, Murighiol, Ceatal- 
chioi, a unor unități agricole coope
ratiste (din Mineri, Horia, Nufărul) 
au fost promovate cadre la nimerea
lă, pe singurul criteriu că „sint oa
meni cumsecade". De asemenea, la 
consiliul județean al sindicatelor, la 
comitetul județean U.T.C., din cauză 
că nici biroul comitetului județean 
de partid n-a fost destul de exigent 
față de conducerile acestor organiza
ții. nu există suficientă preocupare 
pentru creșterea cadrelor, se caută 
oameni gata pregătiți, așteptîndu-se 
ca altcineva să se ocupe de forma
rea lor în procesul activității practi
ce. Privirea îngustă, limitată numai 
la cerințele ceasului de față, in mun
ca cu cadrele s-a „răzbunat" prin 
faptul că mai sint posturi în schemă 
neoompletate, se mențin in unele 
funcții de răspundere , oameni lipsiți 
de competență și prestigiu, ceea' ce 
în ultimă instanță influențează ne
gativ asupra domeniului respectiv de 
activitate.

Adesea auzim vorbindu-se de „foa
mea de cadre". Într-adevăr, ne a- 
flăm în fața unui fenomen real, da
torită rapidei dezvoltări a economiei, 
• tuturor sectoarelor vieții sociale. în

Simbătă dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri Gheor
ghe Rădulescu, a primit pe ministrul 
muncii din Danemarca, Lauge Dahl- 
gaard, care face o vizită in țara 
noastră la invitația ministrului mun
cii.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Petre Lupu, ministrul muncii, 
precum și Torben Busck-Nielsen, am
basadorul Danemarcei la București.

★
După o călătorie făcută în județul 

Brașov, unde a avut o Întrevedere 
la consiliul popular județean și a

vizitat Uzinele „Tractorul", Com
plexul muzeal din Scheii Brașovu
lui, Biserica Neagră și Castelul 
Bran, ministrul muncii din Dane
marca, Lauge Dahlgaard. s-a Înapo
iat in Capitală.

Oaspetele a continuat Convorbirile 
la Ministerul Muncii. Au fost abor
date aspecte de interes comun din 
activitatea celor două ministere.

Simbătă, ministrul muncii, Petre 
Lupu, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului danez și a persoanelor 
oficiale care îl însoțesc.

(Agerpres)

în zilele de 4 și 5 septembrie a.c. 
a avut loc plenara C.C. al U.T.C. cu 
următoarea ordine de zi ;

1. — Raport privind activitatea 
desfășurată de U.T.C. în domeniul 
muncii organizatorice și al vieții de 
organizație.
' — Raportor : Gheorghe Stoica, se

cretar al C.C. al U.T.C.
2. — Informare asupra activității 

internaționale a Uniunii Tineretului 
Comunist.

— Raportor : Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

3. — Informare privind acțiunile 
întreprinse de organele și organiza
țiile U.T.C. în perioada inundațiilor 
și măsurile ce vor fi luate pentru 
sporirea contribuției tineretului la 
realizarea sarcinilor economice pe a- 
nul 1970.

4. — Adoptarea hotărîrii cu pri
vire la convocarea celui de-al IX-leș 
Congres al U.T.C.

La plenară au, participat membrii 
și membrii supleanți ai C.C. al 
U.T.C.. membrii Comisiei Centrale 
de revizie. Au participat, de aseme
nea, ca invitați, primii secretari și 
șefii secțiilor organizatorice de Ia 
comitetele județene ale U.T.C., re- 
dacțori-șefi și cadre de conducere de 
la publicațiile pentru tineret, mem
brii Comitetului Executiv al U.A.S.R..

membrii biroului Consiliului pentru 
munca in rindul elevilor, activiști ai 
C.C. al U.T.C. și lucrători ai Cen
trului de cercetări pentru proble
mele tineretului.

în cadrul lucrărilor plenarei au 
luat euvîntul tovarășii : Cornel San
dru, Ernest Racz, Alexandru Coadă, 
Tudor Lazăr, .Augustin Mateuț, E- 
lena Teodorescu, Gheorghe Sas, 
Gheorghe Catană, Gheorghe Ichim, 
Pavel Muraru,, Ion Popa, Vasile Da
raban, Constantin Horobeț, Vasile 
Carolică, Niculina Pițigoi, Nicolae 
Lipschner, Radu Enache, Florea So- 
fronie, Macovei Gheorghe. De ase
menea, a luat euvîntul tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui.

Plenara a adoptat hotărirea cu 
privire la îmbunătățirea activității 
U.T.C. în domeniul muncii organiza
torice și întărirea vieții de organi
zație și a hotărît convocarea Con
gresului al IX-lea al U.Î.C. la începu
tul anului 1971.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat euvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

CONFERINȚA REPUBLICANĂ DE CHIMIE

încheierea lucrărilor 

Congresului internațional

de fizică
Simbătă s-au Încheiat lucrările ce

lui de-al XVI-lea Congres de fizică 
AMPERE. reuniune științifică da ma
re prestigiu internațional, desfășura
tă sub înaltul patronaj al președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Timp de cinci ziie, peste 600 de sa- 
vanți și specialiști de renume din 
mai mult de 30 de țări ale Europei, 
Americii, Asiei și Africii au dezbătut, 
in cele 23 de secțiuni, subiecte de o 
deosebită valoare, care reprezintă 
cele mai actuale direcții de cercetare 
in domeniul rezonanțelor magnetice 
și fenomenelor asociate, ce se stu
diază în laboratoare bine cunoscute 
din întreaga lume.

în ședința de închidere, prezidată 
de acad. Horia Hulubei, președintele 
Comitetului de fizică din Republica 
Socialistă România, au luat euvîntul 
profesorii Cornelius Jacobus Gorier 
(Olanda), Semion Alexandrovici Alt- 
șuler (Uniunea Sovietică), Raymond 
Orbach (Statele Unite ale Americii) 
și George Bene (Elveția), noul preșe
dinte al Asociației internaționale 
AMPfiRE. în euvîntul lor, vorbitorii 
au scos in evidență spiritul de cola
borare "care a animat Ihtreaga 'acti
vitate a congresului, înaltul nivel 
științific .al lucrărilor sale, faptul că 
acesta a prilejuit rodnice confruntări 
de opinii între reprezentanți de sea
mă ai fizicii, care se ocupă de pro
blemele rezonanțelor și fenomenelor 
asociate, exprimîndu-și convingerea 
că reuniunea va stimula pe oamenii 
de știință in începerea unor noi cer
cetări și aplicații valoroase închinate 
progresului, științei și binelui întregii 
omeniri.

Vorbitorii au exprimat vii mulțu
miri conducerii de stat a Republicii 
Socialiste România, personal preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile deosebi
te asigurate desfășurării lucrărilor 
oongresului. pentru interesul deosebit 
manifestat față de importanta reu
niune științifică internațională, pre
cum și față de progresul cooperării 
științifice internaționale.

Luind cuvintul in numele institu-

Săptăminal 
premii in bani 

sau autoturisme
: La orice tragere sau concurs 

obișnuit Loto, Pronoexpres și 
Pronosport se atribuie, săp- 
tămînal, la alegere, premii în 
bani sau autoturisme. De acest 
avantaj beneficiază numeroși 
partieijanți. Și în luna sep
tembrie, în continuare, la toa
te tragerile și concursurile 
obișnuite, Administrația de 
stat Loto-Pronosport va oferi 
autoturisme de diferite mărci: 
„Moskvici 408" cu caroserie 
de 412, „Dacia 1100", „Mos
kvici 408“ cu 4 faruri și ra
dio, „Skoda S. 100", „Skoda 
1000 M.B.“ și „Fiat 850".

AMPERE
țiilor naționale sub a căror egidă s-a 
desfășurat Congresul AMPERE, mi
nistrul invățămintului, Mircea Malița, 
a reliefat satisfacția pentru succesele 
Înregistrate de lucrările reuniunii de 
la București ta dezvoltarea pe mai 
departe a unor metode eficace care 
să impulsioneze cercetările și aplica
țiile pașnice din domeniul fizicii ato
mice și nucleare, precum și efectele 
pozitive pe care le are in etapa ac
tuală fizica asupra creșterii și for
mării tinerelor cadre.

Praf. dr. docent Ioan Unsu, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, în numele Comi
tetului internațional de organizare • 
Congresului AMPERE, a prezentat 
concluziile pe marginea lucrărilor 
reuniunii. In euvîntul său, el a apus 
printre altele: Putem afirma — și cred 
că sînt în asentimentul tuturor par- 
ticipanților — că nivelul științific al 
lucrărilor prezentate a fost deosebit 
de înalt, discuțiile foarte fructuoase, 
conducted la elucidarea a ilumeroase 
probleme care frămîntă cercetătorii 
din multe laboratoare ale lumii. Cred 
că nu greșesc dacă afirm că, în afară 
de rezultatele științifice ale congre
sului, un al doilea efect secundar, dar 
nu mai puțin important, a fost acela 
al cunoașterii reciproce a participan- 
ților din cele peste 30 de țări, a sta
bilirii de legături de prietenie, de 
planuri de cooperare științifică și teh
nică.

Concluziile ce se desprind la înche
ierea reuniunii noastre ne-au întărit 
convingerea că roiul nostru, al oame
nilor de știință, al fizicienilor, al ce
lorlalți specialiști este acela de a con
tribui prin toate mijloacele științei 
și tehnicii la progresul economic și 
spiritual al societății, la stabilirea u- 
nor punți de prietenie între toate po
poarele.

(Agerpres)

județul nostru, din cauza unor con
diții lesne de înțeles, această „foame" 
este și mai accentuată, ceea ce șl 
explică de ce în completarea unor 
posturi s-a recurs la recrutarea unor 
cadre din afara județului. Avem 
in județ numeroase posturi — mai 
ales de specialiști — vacante. 
Desigur, vom primi bine pe cei so-

' FIZICĂ GENERALĂ Șl APLICATĂ
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român
între 1 și 4 septembrie a.c. a avut 

loc la București cea de-a doua Con
ferință republicană de chimie fizică 
generală și aplicată. în ședința de 
închidere a lucrărilor participanții Ia 
conferință au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, ur
mătoarea telegramă :

Participanții la cea de-a doua con
ferință republicană de chimie fizică 
generală și aplicată, care a avut loc 
între 1 și 4 septembrie a.c. Ia Bucu
rești, întruniți în ședința festivă de 
închidere a lucrărilor, aduc Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român-și dumneavoastră personal un 
fierbinte salut, asigurindu-vă de a-

tașamentul lor față de politica parti
dului, față de munca și lupta poporu
lui nostru pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste in țara noastră. 
Lucrările conferinței au oglindit pu
ternicul potențial de forțe științifice 
în domeniul chimiei fizice, • cărui ac
tivitate este strins legată de cerin
țele propășirii Industriei chimice, pe
troliere și a altor ramuri ale econo
miei naționale.

Oamenii de știință și cercetătorii 
din domeniul chimiei fizice sint și 
vor fi mereu gata să contribuie și în 
viitor, cu intreaga lor capacitate de 
muncă și creație. Ia înflorirea eco
nomiei naționale și a mișcării știin
țifice din tara noastră.

Cronica zilei
O delegație de activiști ai Parti

dului Social-Democrat din Landul 
Rhenania de Nord — Westfalia (Repu
blica Federală a Germaniei), oondu
să de Horst Becker, secretar al Pre
zidiului P.S.D. din acest land, a fă
cut o vizită în țara noastră, la invi
tația institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Delegația a' vizitat obiective 'econo
mice și social-culturale din județele 
Prahova, Brașov, Neamț, Suceava, 
Lași Iși. municipiul București și . a 
depus o coroană de fiori la. Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

Delegația a avut Întrevederi la 
I.R.R.C.S.. la Comitetul municipal 
București al P.C.R., Academia de in- 
vățămint social-politic „Ștefan 
Gheorghiu". Universitatea populară 
București, Universitatea „Al. 1. Cuza" 
din Iași.

In ziua de 5 septembrie, delegația 
a fost primită la C.C. al P.C.R., unde 
a avut convorbiri cu tovarășii Ilie 
Râdulescu, șef de secție, și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție.

★
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, Conrad Ahlers, secretar 
de stat, șeful Oficiului federal .ie

presă și informații al guvernului R. F. 
a Germaniei, Împreună cu soția, și-a 
petrecut cîteva zile de concediu in 
Republica Socialistă România.

Oaspetele a plecat spre patrie la 
5 septembrie. La aeroportul Otopeni, 
el a fost salutat de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și alți funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față Erich Stratling, am
basadorul R. F. a Germaniei la 
București, precum șt membri ai am
basadei.

★
Simbătă s-a deschis in saloanele 

Muzeului de artă din Cluj expoziția 
„Arta populară din Rhenania", organi
zată în cadrul schimburilor culturale 
dintre România și Republica Fede
rală a Germaniei. Cu acest prilej au 
vorbit dr Adelhart Zippelius, direc
torul Muzeului în aer liber din 
Kommern, și Valeriu Butură, directo
rul Muzeului etnografic al Transilva
niei. La vernisaj au participat perso
nalități ale vieții culturale și artis
tice, un numeros public. Expoziția 
prezintă obiecte de artă populară 
din Rhenania — ceramică, icoane, mo
bilă populară sculptată, feronerii, 
diferite obiecte de uz casnic.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PE NUMELE UNUIA DINTRE CEI 

MAI TINERI CETĂȚENI DIN KU
TAISI. Pete Guruli, a sosit, din în
depărtata Brazilie,. un colet, conți- 
nind o copie de bronz a Cupei „Jules 
Rimet" și o insignă de argint. Expe
ditorul caietului Edson Arantes do 
Nascimento — Pele. Micul Pele Gu
ruli s-a născut-în timpul campiona
tului mondial din Mexic, ceea ce l-a 
făcut pe tatăl său, Mihail Guruli (un 
fost jucător de fotbal), să-i dea, fără 
să șovăie, numele celebrului as bra
zilian.

FEDERAȚIA MAGHIARA DE 
HALTERE a definitivat lotul de spor
tivi care vor participa la campiona
tele mondiale programate în această 
lună în orașul Columbus (S.U.A.). 
Din lot fac parte, printre alții, Imre 
Fdldi. Janos Benedek, Gabor Szar- 
vas, Karoly Bakos, .Geza Toth, Janos 
Hanzlik.

LA PLSEN AU CONTINUAT CAM
PIONATELE DE TIR ale armatelor 
prietene din țările socialiste. în proba 
de armă liberă calibru redus — pozi
ția culcat — trăgătorul sovietic V. 
Parhimovici a stabilit un nou record 
mondial cu 600 de puncte, din tot 
atîtea posibile. Pe locul doi s-a cla
sat maghiarul Nagy cu 599 puncte. 
Pe echipe locul întîi a fost ocupat de

U.R.S.S. cu 2 387 puncte, urmată de 
Polonia 2 385 puncte, Cehoslovacia 
2 382 puncte, R. D. Germană 2 374 
puncte. România 2 367 puncte. Unga
ria 2 364 puncte.

Astăzi, la fotbal
Astăzi se dispută meciurile 

etapei a 2-a a campionatului di
viziei A. In Capitală, pe sta
dionul Republicii, au loc două 
partide : Rapid—Jiul Petroșani 
(ora 10) și Steaua—Universi
tatea Cluj (ora 16). Iată progra
mul jocurilor din țară : Univer
sitatea Craiova—F. C. Argeș ; 
Dinamo Bacău—Petrolul Plo
iești ; C.F.R. Cluj—Dinamo 
București ; Steagul Roșu Bra
șov—Farul Constanța ; Politeh
nica Iași—C.F.R. Timișoara ; 
U.T. Arad—Progresul București.

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE POLO PE APA, echipa Olandei 
a întrecut cu 10—1 selecționata Fran
ței, te timp ce reprezentativa Unga
riei a învins cu 15—0 selecționata 
Austriei.

MECIUL PENTRU TITLUL MON
DIAL DE BOX LA CATEGORIA 
SEMIMIJLOCIE. programat pentru 
data de 20 noiembrie la Viena, între 
mexicanul Jose Napoles și austriacul 
Johan Orsolics, a fost anulat, ca ur
mare a înfringerii lui Orsolics prin 
KO în repriza a 4-a de către ameri
canul Eddie Perkins.

TURNEUL DE TENIS DE LA FO
REST HILLS. în turul doi al pro
bei de simplu bărbați, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Richey 
(S.U.A)-Fox (S.U.A.) 6—1, 7—5, 6—1; 
Metreveli (U.R.S.S.)—Cornejo (Chile) 
6—3, 6—2, 6—1 ; Gonzales (S.U.A.)— 
Korotkov (U.R.S.S.) 7—6, 6—3, 7—6 ; 
Okker (Olanda)—McMillan (R.S.A.) 
6—3, 6—7, 6—3, 6—2 ; Santana (Spa
nia)—Stockton (S.U.A.) 6—4. 6—3.
6—3.

LA SPLIT are loc cea de-a 4-a 
Balcaniadă de Yachting. La clasa 
Finn, după două regate, conduc echi
pajele Greciei, care se află, de ase
menea, în frunte și la clasa Olande
zul zburător.

IN LOCALITATEA SINFIELD 
(Anglia) se desfășoară campionatul 
mondial de aeromodelism. La clasa 
„machete", pe primul loc s-a clasat 
englezul Mick Reeres, iar pe locul 
doi polonezul Jerzi Ostrovski.

bucurăm te continuare de un sprijin 
susținut pe plan central. Dar, 
aceasta nu este singura cale și si
tuația nu poate fi invocată cînd este 
vorba de alte categorii de cadre. Co
mitetele județean și municipal, co
mitetele orășenești și comunale de 
partid dispun de un activ obștesc for
mat din aproximativ 2 000 de membri

ROBLEMA CADRELOR
siți din alte locuri ; vom manifesta 
grijă față de ei. În același timp 
insă, trebuie să apelăm mai insistent 
la fondul local de cadre, să-1 dezvol
tăm continuu pentru a putea alege in 
orice moment oamenii corespun
zători pentru fiecare sector, pen
tru fiecare unitate in parte. Greutăți 
există, firește. în ce privește proble
ma specialiștilor (arhitecți, ingineri, 
economiști, medici), va fi nevoie să ne

de partid, dintre care peste jumătate 
sînt oameni cu studii superioare, cu 
experiență în munca profesională și 
obștească. La rindul lor, organele lo
cale de stat, organizațiile sindicale și 
de tineret, de femei se bizuie pe un 
larg activ alcătuit din cadrele cele 
teai pregătite, mai dinamice. lată 
deci un izvor, practic nesecat, de 
oameni, te stare — bineînțeles cu 
•trăduința necesară pentru a-i alege

pe cei mai buni dintre cei mai buni, 
sub toate aspectele — să satisfacă te 
multe privințe „foamea" de cadre.

Problema înșă nu poate fi rezol
vată de la sine, pe apucate, văzînd și 
făcind, ci necesită o privire de an
samblu care să vizeze mereu perspec
tiva, o activitate permanentă, siste
matică, pe bază de plan, alcătuită in 
funcție atit de cerințele actuale, cit 
și de cele ale viitorului mai mult sau 
mai puțin îndepărtat.

în acest sens, considerăm că o im
portanță deosebită are preocuparea 
pentru ca toți cei din activ să fie în
tr-adevăr... activi, întrucit in unele 
locuri intîlnim încă o serie de feno
mene de formalism, un însemnat nu
măr de cadre capabile nefiind puse 
in situația de a-și manifesta aptitu
dinile și talentele.

După cum se știe, de mare impor
tanță este pregătirea profesiona
lă și poiitico-ideologică a cadre
lor. Ținind seama de unele defi
ciențe care s-au manifestat in trecut, 
biroul comitetului județean de partid 
a luat măsuri pentru îmbunătățirea 
activității te această privință. De 
pildă, pentru a veni te sprijinul ca
drelor de partid care activează in do
meniul economiei, s-a alcătuit un 
program special de cursuri de per
fecționare a activului comisiilor eco

nomice, care prevede organizarea u- 
nor dezbateri și expuneri, schimburi 
de experiență etc., te scopul însușirii 
celor mai bune metode de conducere 
și de îndrumare a economiei. De a- 
semenea, se țin seminarii pe proble
me politico-ideologice actuale cu toate 
cadrele de partid și de stat. In mod 
deosebit controlăm modul cum se 
desfășoară trimiterea și activitatea 
cadrelor de conducere ale întreprin
derilor industriale la CEPECA. 
îndrumăm comitetul municipal de 
partid, consiliile populare județean și 
municipal, conducerile organizațiilor 
de masă, să acorde mai multă atenție 
pregătirii cadrelor din activul lor, a- 
ceasta fiind o condiție esențială, con
comitent cu cunoașterea lor în pro
cesul muncii, pentru promovarea în 
funcții de răspundere a celor mai 
corespunzători oameni.

Sîntem convinși că, depunind în 
permanență eforturi pentru a impri
ma muncii de selecționare, pregătire 
și promovare a Cadrelor un caracter 
științific, avînd ta permanență te 
vedere atit nevoile prezente, cit și 
cele de perspectivă, vom obține ca 
activitatea în toate sectoarele să fie 
condusă cu mai multă competență, 
iar sarcinile trasate de partid să fie 
îndeplinite in cele mai bune condiții.
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FAPTUL
DIVERS
Duel edilitar

Acum zece zile, o echipă de 
lucrători așternea ultimul strat 
de asfalt pe strada Mașina de 
piine situată ta apropierea pieței 
Obor. Nici nu s-a răcit insă bine 
bitumul și o altă echipă, înarma
tă cu cazmale și lopeți, a început 
lucrările de...canalizare. Dar asta 
n-ar fi nimic, pe lingă ceea ce 
s-a întîmplat în noaptea și ziua 
de 4 septembrie. Pe la orele 
două, cîțiva lucrători au reînce
put operațiile de asfaltare. Di
mineața, pe la orele unsprezece, 
cind asfaltul era iarăși turnat, 
la fața locului au sosit alți ci ți va 
lucrători care au început săparea 
unui nou șanț. Ar fi interesant 
de știut pe bănii cui ee face a- 
cest schimb de spade între săpă
tori și asfaltatori. Ori au de gînd 
să stabilească un nou record în 
acest duel... edilitar ?

Nu țapul va 
fi ispășitor

Enea Cruchi Petru din Zemeș 
(Bacău) a obținut o autorizație 
să împuște un țap. în mod nor
mal, trebuia să plece singur la 
vînătoare. El a preferat însă să 
fie însoțit de alți cinci consă
teni — trei vînători și doi hăi- 
tași. In timp ce stăteau la pîndă, 
le-a ieșit în față un căprior. Enea 
a ochit, dar... căpriorul a dispă
rut. După puțină vreme, tatr-un 
tufiș din apropiere, s-a auzit un 
foșnet. Crezînd că acolo s-ar afla 
căpriorul rănit, hăitașul Traian 
Buruiană a luat arma din mîna 
lui Ion Rotilă și a tras. Curted 
după aceea, în locui țapului, l-au 
găsit pe hăitașul Gheorghe Spă- 
taru, rănit mortal. Cei vinovați 
vor suporta acum urmările pro
priilor lor nesocotințe.

Tn urma unor prospectări re
cente, la Cozia au fost descope,- 
rite cîteva izvoare termale sul
furoase de o deosebită însem
nătate. Situate la mare adînci- 
me (circa 1 000 m), noile izvoa
re, a căror temperatură variază 

, între 35 și 54 grade, au un de
bit deosebit de mare (o singură 
sondă debitează 95 vagoane de 
apă în 24 de ore), fapt ce per
mite efectuarea a cel puțin 3 000 
băi pe zi. Totodată, în aceeași 
zonă, s-au descoperit și 4—5 
sortimente de apă pentru cură 
internă. Un potențial hidromi- 
neral care, în următorii ani, 
poate transforma Cozia Intr-o 
importantă stațiune balneară.

„Comoara" 
de sub 
chiuvetă

Totul a pornit de la o banală 
reparație a instalației de apă. 
Sosit la adresa indicată, Șo
seaua Olteniței 67—69, instalato
rul a stabilit că defecțiunea 
era cu un etaj mai jos, în lo
cuința lui Valerian Marinescu, 
gestionar la raionul de vopsele 
al magazinului „Țehnometal" 
din strada Bărăției 27. Acolo, 
surpriză. în spatele plăcilor de 
faianțăj unde- de obicei se află 
vată izolatoare, instalatorul a 
găsit un pachet de hirtft. în el 
se aflau... 186 000 lei, te bacnote 
de cite o sută. Mirat, l-a arătat 
proprietarului. Acesta l-a luat 
întîi pe „nu știu" în brațe, apoi 
i-a promis omului jumătate din 
sumă, numai să nu povestească 
nimănui despre... „descoperire" ! 
Instalatorul a refuzat însă tîr- 
gul, anunțînd organele de mili
ție. După primele cercetări, re
zultă că suma provine din plu
surile de vopsele a căror vîn- 
zare gestionarul și-o însușea.

Cercetările continuă.

După faptă 
și răsplată

Timp de cîteva luni, întreaga 
„echipă" formată din cei 23 de 
salariați ai fostului sfat popular 
raional Gurahonț, ale căror fap
te au fost relatate în ziarul nos
tru la timpul cuvenit, s-a perin
dat prin fața instanței de jude
cată, în ținuta adecvată acestui 
„ceremonial". Așa după cum s-a 
stabilit in cursul anchetei și In 
timpul desfășurării procesului, 
deturnările de fonduri și sustra
gerile din avhtul obștesc, actele 
de necinste și imoralitate săvlr- 
șite de către Alexandru Dragoș, 
fost președinte al sfatului popu
lar raional, împreună cu nume
roasa lui ceată pusă pe căpătu
ială și huzur, s-au soldat cu un 
prejudiciu în valoare de 410 494 
Iei. Prin sentința pronunțată zi
lele trecute de Tribunalul jude
țean Arad, și-a primit fiecare 
partea după fapte : Alexandru 
Dragoș — 14 ani, Enea Ursules- 
cu, fost, șef al serviciului conta
bilitate — 17 ani, Simion Boja, 
fost șef al serviciului bunuri, și 
Ion Dărău, fost casier — cite 8 
ani de închisoare. De asemenea, 
prin aceeași sentință, și ceilalți 
„echipieri" și-au primit pedeap
sa meritată.

Rubrică redactată de
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
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viața internațională
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REZULTATELE 
ALEGERILOR

PREZIDENȚIALE

RESTABILIREA DREPTURILOR LEGITIME 
ALE R. P. CHINEZE LA 0. N. U.

- 0 NECESITATE URGENTĂ SI IMPERIOASĂ

• SUCCESUL CANDIDATU- 
£lJI „FRONTULUI POPU
LAR", SALVADOR ALLEN
DE • 1NTRUCÎT NICI UN 
CANDIDAT NU A OBȚI
NUT MAJORITATEA AB
SOLUTA, VIITORUL PRE
ȘEDINTE VA FI DESEM

NAT DE PARLAMENT
SANTIAGO DE CHILE 5 (A- 

gerpres). — Ministrul de interne 
chilian a dat publicității urmă
torul comunicat privind alegerile 
prezidențiale care au avut loc 
vineri in Chile.

Salvador Allende, candidatul 
„Frontului popular" — 1075 616 
voturi — (36,3 la sută) ;

Jorge Alessandri, candidat „in
dependent" — 1 036 278 voturi 
(34,9 la sută) ;

Radomiro Tonic, democrat- 
creștin (de guvernămint), — 
824 849 voturi (27,8 la sută).

16,3 la sută din alegătorii Îns
oriși s-au abținut de la vot, nu- 
măi;ul votanților cifrindu-se la 
2 962 743.

Rezultă, așadar, că Salvador 
Allende a ciștigat votul popular 
in confruntarea cu ceilalți doi 
candidați. întrucît el nu a obți
nut majoritatea absolută de vo
turi pentru a fi declarat ales 
direct, (jumătate plus unu din 
voturile exprimate), Parlamentul 
va trebui să desemneze pe viito
rul președinte al țării intr-un 
interval de 50 zile de la data 
alegerilor. După cum relevă a- 
genția France Presse, dacă Par
lamentul va respecta tradiția, 
candidatul „Frontului popular" 
(alcătuit din comuniști, socialiști 
și radicali), va trebui să fie suc
cesorul actualului președinte, E- 
duardo Frei.

Imediat după anunțarea rezul
tatelor oficiale ale scrutinului, 
in capitala țării a avut loc un 
mare miting la care a luat cu- 
vintul Salvador Allende. El a 
declarat că va respecta drepturile 
tuturor chilienilor și că va apli
că in întregime programul 
„Frontului popular" anunțat in 
timpul campaniei sale electora
le. „Guvernul meu, a spus A- 
llende referindu-se la politica 
externă pe care intenționează să 
o promoveze, va menține relații
le Republicii Chile cu toate ță
rile lumii, cu toate țările Ame- 
ricii și cu națiunile limitrofe".

★

Salvador Allende Gossens s-a 
născut in 1908 la Santiago de 
Chile. Doctor in medicină el 
este fondator al Partidului so
cialist din Chile. In 1932 a fost 
ales deputat, pentru ca mai tir- 
ziu, în 1945, să devină senator. 
Din 1939 și pină in 1942 el a 
definut portofoliul Ministerului 
Sănătății Publice. Programul său 
electoral prevede, intre altele, 
reforma constituțională, na
ționalizarea unor ramuri impor
tante ale economiei chiliene, ge
neralizarea aplicării reformei 
agrare. Pe planul politicii ex
terne, programul „Frontului 
popular" preconizează stabilirea 
de relații diplomatice cu toate 
țările, indiferent de regimul lor 
politic.

• MEMORIUL EXPLICATIV LA SCRISOAREA CELOR 14 STATE, IN
TRE CARE ȘI ROMANIA, PRIN CARE SE CEREA ÎNSCRIEREA PE 
ORDINEA DE ZI PROVIZORIE A ADUNĂRII GENERALE A PUNC
TULUI INTITULAT : „RESTABILIREA DREPTURILOR LEGITIME 
ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE LA O.N.U." A FOST DIFU

ZAT CA DOCUMENT OFICIAL

NEW YORK 5 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost difuzat, ca docu
ment oficial al Adunării Generale a O.N.U., memoriul explicativ la scrisoa
rea prin care, la 15 august a. c., reprezentanții permanenți la O.N.U. ai unui 
număr de 14 țări, între care și Republica Socialistă România, au cerut înscrie
rea pe ordinea de zi provizorie a celei de-a XXV-lea sesiuni a Adunării 
Generale a punctului intitulat : „Restabilirea drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la O.N.U.".

Cambodgia — O unitate militară aparținînd clicii lui Lon Noi, lovită în 
plin de tirul forțelor patriotice, se retrage cuprinsă de panică

Vizita președintelui C.S.P. 
în R. D. Germană

BERLIN 5 (Agerpres) — La Berlin 
au inoeput convorbirile Intre Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării .din Republica 
Socialistă România, și Gerhard Schii- 
rer, președintele Comisiei de stat a 
planificării din R. D. Germană, pri
vind coordonarea planurilor de dez

voltare a economiilor naționale și 
extinderea colaborării economice st 
a schimburilor de mărfuri între cele 
două țări pentru perioada 1971—1975.

Vineri, Maxim Berghianu a vizitat 
Uzina de mașini agricole a combina
tului Firtechmilt din Neustadt

londra Convorbiri 
și contacte diplomatice 
• APRECIERI PE MARGINEA VIZITELOR LUI H. ALPHAND 

Șl R. BARZEL
In memoriul explicativ se arată că 

guvernele țărilor respective consideră 
că problema restabilirii Republicii 
Populare Chineze în drepturile sale 
legitime la O.N.U., este, mai mult ca 
oricind, vitală, în special pentru 
viitorul organizației ; aceasta cu atît 
mai mult cu cit China populară a 
fost absentă de la Națiunile Unite de 
peste 20 de ani și că este imperativ 
ca, în momentul cînd sărbătorim 25 
de ani de existență a O.N.U., restabi
lirea drepturilor legitime ale Chinei 
la Națiunile Unite să fie pe deplin 
recunoscută.

Aceste guverne — se arată în me
moriul explicativ — denunță și se 
ridică, de mulți ani, împotriva poli
ticii ostile și discriminatorii duse de 
unele guverne împotriva guvernului 
legitim al Chinei, singurul reprezen
tant autentic al marelui popor chinez, 
moștenitor al unei civilizații milena
re, care s-a angajat în mod irezis
tibil pe drumul progresului.

Acestei mari puteri, țară cu cea 
mai mare populație din lume, repre- 
zentînd aproape un sfert din omenire, 
membru fondator al O.N.U. și mem
bru permanent al Consiliului de 
Securitate, i se refuză, din 1949, prin 
manevre sistematice, posibilitatea de 
a ocupa locul pe care îl conferă drep
tul său deplin.

în relațiile sale internaționale, gu
vernul R.P. Chineze a practicat în
totdeauna o politică îndreptată spre 
rezolvarea prin mijloace pașnice a 
tuturor diferendelor care pot exista 
sau apare între state independente. 
Cea mai bună ilustrare pasibilă a a- 
cestei politici este oferită, printre al
tele, de respectarea scrupuloasă de 
către China a acordurilor de la Ge
neva din 1954 privind Indochina și a 
celor din 1962 privind Laosul.

Faptele au demonstrat și demons
trează amplu — se arată în continua

re In memoriu — că R.P. Chineză 
aspiră sincer la pace și coexistență 
pașnică cu toate țările, pe baza prin
cipiilor respectării independenței și 
integrității teritoriale, neamestecului 
în treburile interne, egalității, res
pectului reciproc și a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî propria 
soartă. Printre altele, China s-a de
clarat întotdeauna în favoarea po
poarelor care luptă împotriva colo
nialismului, sub toate formele sale, 
în vederea exercitării dreptului lor 
la autodeterminare și la Independen
ță, conform principiilor Cartei O.N.U.

In memoriul explicativ se arată, de 
asemenea, că refuzul persistent de a 
se restitui R.P. Chineze locul care îi 
revine de drept în sinul O.N.U. con
stituie nu numai o nedreptate de o 
deosebită gravitate, dar este și con
trar unuia din principiile fundamen
tale ale organizației mondiale, anu
me vocația sa de universalitate.

Restabilirea R.P. Chineze în drep
turile sale legitime 1a Organizația 
Națiunilor Unite și în toate organis
mele care depind sau sint legate de 
aceasta, precum și recunoașterea re
prezentanților guvernului R.P. Chi
neze ca singurii reprezentanți legi
timi ai Chinei la O.N.U. — se spune 
în memoriul explicativ — constituie 
o necesitate imperioasă și urgentă 
pentru întărirea autorității și încre
derii in această organizație. Aceasta 
implică expulzarea imediată a repre
zentanților clicii lui Cian Kai-și de 
pe locul pe care îl ocupă in mod abu
ziv la O.N.U. și în toate organismele 
sale.

★
La Națiunile Unite s-a anunțat că 

Guineea a devenit coautor la cererea 
de înscriere a punctului privind res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U.

agențiile de presa
In comunicatul cu privire la vizita in Polonia a pre

mierului afgan Noor Ahmed Ettemadi, se arată că aoesta a avut con
vorbiri cu J. Cyrankiewicz, în cadrul cărora au fost abordate probleme ale 
situației internaționale actuale precum și stadiul actual al relațiilor reciproce. 
Cei doi premieri au afirmat tendința comună de a acționa in favoarea păcii, 
reducerii încordării și întăririi securității internaționale. Totodată,_ ei și-au 
exprimat sprijinul față de lupta popoarelor pentru independență, împotriva 
colonialismului și a dominației străine.

Cea de-a 31-a „Conferin
ță muncitorească" ?‘-a lnce' 
put lucrările la 4 septembrie la Leip
zig. La lucrările Conferinței participă 
peste 1 300 de activiști sindicali din 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei și 
Berlinul occidental, precum și oas
peți de peste hotare. Din România 
este prezentă o delegație a Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

mentale și provinciale des
fășurate vineri în Iran, p;i!" 
tidul de guvernămint „Iran Novin" 
a obținut 97.5 la sută din voturile 
exprimate. Consiliile departamentale 
și provinciale sint adunări consul
tative care au sarcina de a-i asista 
pe guvernatorii provinciali șl dis
trictuali în rezolvarea problemelor 
administrative.

Potrivit primelor rezulta
te ale alegerilor departa-

Peste 12 000 de mineri 
din bazinul carbonifer 0-

EVENIMENTELE DIN
=s

ORIENTUL APROPIAT
DECLARAȚII Șl APRECIERI PRIVIND ACORDUL DE ÎN 
CETAREA FOCULUI

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A., Robert McCloskey, a declarat 
că „dovezile de care dispun S.U.A. 
oonfirmă că s-au produs violări ale 
acordului de încetare a focului și a 
statu-quo-ului din Orientul Apro
piat". El a adăugat că de acest fapt 
au fost sesizate pe căi diplomatice 
Republica Arabă Unită și U.R.S.S. „în
cercăm rectificarea situației rezulta
te in urma violării confirmate a- în
cetării focului din zona interzisă de 
pe malul de vest al Canalului de 
Suez", a precizat purtătorul de cu
vînt.

Subliniind că S.U.A. „continuă să 
observe îndeaproape echilibrul mili
tar așa cum au făcut-o și înainte", 
McCloskey a spus că guvernul ameri
can apreciază că „este de cea mai 
mare importanță ca convorbirile în
tre părți, sub auspiciile ambasadoru
lui Gunnar Jarring, să continue".

terne al Republicii Arabe Unite, Mah
mud Riad, a adus la cunoștință în
sărcinatului cu afaceri al S.U.A. la 
Cairo, precum și reprezentanților di
plomatici ai U.R.S.S., Angliei și Fran
ței că afirmațiile guvernului american 
privind violarea de către Egipt a în
cetării focului în zona Canalului de 
Suez nu corespund adevărului. El a 
afirmat că guvernul israelian este cel 
care a violat încetarea focului, con
struind fortificații la est de Suez. Mi
nistrul egiptean a protestat, de ase
menea, împotriva trimiterii de către 
S.U.A. a unor noi avioane „Phan
tom" Israelului.

LONDRA 5.— Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite : In 
ultimele zile la Londra au avut loc 
o serie ’de convorbiri și contacte di
plomatice care, potrivit părerii obser
vatorilor, marchează preocuparea di
plomației britanice de a stabili relații 
cit mai strînse cu Franța și R.F. a 
Germaniei.

Este vorba, în primul rînd. de vizita 
lui Herve Alphand, secretar general 
în Ministerul de Externe francez, 
făcută la invitația subsecretarului 
permanent al Foreign-Office-ului, 
Denis Greenhiel. Cu această ocazie 
s-a făcut 0/trecere în revistă a rela
țiilor anglo-franceze, precum și un tur 
de orizont asupra principalelor pro
bleme mondiale, printre care pe pri
mul plan s-au situat problemele eu
ropene, inclusiv perspectivele destin
derii Est-Vest. Subliniind ..importan
ța pe care ambele părți o acordă 
acestei întîlniri", ziarul „Daily Tele
graph" citează faptul că înainte de a 
pleca spre Londra, Hervă Alphand a 
fost primit de președintele Pompi
dou. iar în capitala britanică a avut 
convorbiri cu ministrul de externe 
Douglas Home. Aici se reamintește 
faptul că la mijlocul lunii iulie 
Douglas Home a ales capitala Franței 
pentru începutul turneului său în ca-

pitalele occidentale, Imediat după 
instalarea sa la Foreign Office. De 
asemenea, se subliniază că în prezent 
atmosfera în relațiile dintre cele două 
tari este mult mai bună decît oricind 
in ultimii ani, deși rămîn încă destule 
probleme controversate. Una dintre 
acestea este și cea privind condițiile 
aderării Angliei la Piața comună, 
temă discutată de Hervă Alphand cu 
Geoffrey Rippon, principalul nego
ciator britanic pentru intrarea în acest 
organism vest-european.

Zilele trecute a avut loc și vizita 
protocolară a dr. Rainer Barzel, șeful 
grupului parlamentar al 
Creștin-Democrate în 
vest-german. Potrivit

Uniuni*
Bundestag!' 
presei, d 

Barzel este privit „ca un posibil su 
cesor al lui Kiesinger Ia președinț 
partidului". înainte de Londra, u 
a avut convorbiri cu Rippon și a 
invitat la masă de primul mid 
Heaht, șeful grupului parlameif 
C.D.U. a vizitat Parisul, iar 
rea etapă a turneului său 
mare a fost S.U.A.

După cum se anunță, 
Rippon va pleca duminică 
pentru a avea convorbiri cu 
de externa vest-german, 
Scheel.

urmâte 
de infoi

Geoffre? 
la Bonn 

ministrul 
Walter

CAIRO. — După cum anunță agen
ția M.E.N., ministrul afacerilor ex-

NEW YORK — Ambasadorul Re
publicii Arabe Unite la O.N.U., 
Hassan El Zayat, a avut, în după-a- 
miaza zilei de vineri, o nouă între
vedere, a cincea din această săptă
mînă, cu Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat. Ca 
și în zilele precedente, diplomatul 
egiptean a refuzat să facă declarații 
presei cu privire la .discuțiile pur
tate cu Gunnar Jarring.

ALERTĂ
IN VATICAN

0 nouă surpriză 
la Bordeaux

transmit:
viedo (Spania) se găsesc 
în prezent în grevă. Actiunea> 
care reprezintă a doua mare între
rupere a lucrului din acest an, afec- 
tînd compania minieră „Hunosa", a 
fost declanșată în urma accidentului 
care a avut loc săptămînă trecută in 
galeriile unei mine și care s-a sol
dat cu moartea a trei muncitori.

Agenția TASS anunță că sta
ția automată interplanetară 
„Venus-7", lansată la 17 august 
a.c., își continuă zborul. Pină 
astăzi. „Venus-7“ a parcurs 
5 000 000 de km. Aparatele de la 
bordul stației funcționează nor
mal, iar informațiile transmise 
de acestea sint prelucrate la 
centrul de coordonare și de cal
cul.

— Mai multe avioane 
militare israeliene au 

după-amiază baze ale 
palestiniene de rezis- 

pe teritoriul Libanului, 
Muntelui Hermon, a

TEL AVIV 
ale forțelor 1 
atacat vineri 
organizațiilor 
tență situate 
în regiunea 
anunțat un purtător de crfvint mili
tar israelian.

Guvernul Libanului a adresat pre
ședintelui pe luna în curs al Consi
liului de
generai al 
în care se 
săptămîni 
au întreprins 58 de acțiuni împotriva 
teritoriului libanez.

Securitate și secretarului 
O.N.U., U Thant, o notă 
arată că în ultimele două 
forțele armate israeliene

VATICAN 5 (Agerpres) — Agita
țiile sociale nu ocolesc nici minus
culul stat al Vaticanului, amplasat 
pe 44 de hectare în cuprinsul Romei. 
Vineri, grupuri de membri ai gărzii 
Vaticanului și de lucrători din im
primerii au manifestat — discret, dar 
provocind totuși îngrijorare autorită
ților statului — cerînd îmbunătăți
rea situației lor economice. Ma
nifestația gărzilor a determinat 
cotidianul „II Messaggero" să rela
teze, pe un ton vădit ironic, că „timp 
de cîteva ore. Vaticanul a trăit coș
marul unei lovituri de stat militare". 
Surse ale cetății papale au anunțat 
însă că oficialitățile consideră eve
nimentele ca fiind dintre cele mai 
serioase și implicînd „o serie de pro
bleme de ordin financiar și discipli
nar".

• Unul din cei 10 candidați 
pentru alegerile de Ia 20 sep
tembrie a renunțat la compe
tiția electorală în favoarea 

lui J. J. Servan Schreiber
BORDEAUX 5 (Agerpres). — O 

nouă sișrpriză în bătălia electorală ce 
se desfășoară în prezent în orașul 
Bordeaux In perspectiva alegerilor 
de la 20 septembrie pentru ocupa
rea unui mandat de deputat în Adu
narea Națională franceză. Adrien 
Junca, unul din cei 10 candidați la 
aceste alegeri, a anunțat că renunță 
la candidatura sa în favoarea 
Jean-Jacques Servan Schreiber 
va continua campania 
secretarului general al partidului ra
dical.

Observatorii consideră că renun
țarea lui Junca poate avea'tunel" 
consecințe pentru rezultatul 
nului, întrucit la ultimele alegeri ' 
a obținut 17 la sută din voturile ex
primate.

lui
Și în sprijinul

STOCKHOLM-ul
in plină febră electorală

„NU DAJ! ARME RASIȘTILOR 
DE LA PRETORIA!"

Cu această cerință, exprima
tă răspicat, opinia publică mon
dială a intimpinaf știrea privind 
intenția guvernului britanic de 
a relua livrările de arme către 
Africa de Sud. Arme în mina 
rasiștilor înseamnă teroare, 
menținerea apartheidului, e- 
xecuții, încercarea de a înăbuși 
lupta de eliberare a populației 
africane din R.S.A. In cadrul 
represiunilor antipopulare, nu
mai in 1969 șaizeci și patru de 
persoane condamnate la moarte 
au fost executate, a anunțat la 
5 septembrie însuși ministrul 
sud-african al justiției, Pelser. 
Imaginile alăturate sint edifi
catoare : cu degetele pe trăgaci, 
soldații lui Vdrster sint gata să 
tragă la cel mai mic semn de 
„nesupunere" ; iar cind popu
lația autohtonă cere să fie res
pectate drepturile ei fundamen
tale, armele seamănă moarte, 
așa cum s-a întimplat la Shar- 
peville la 21 martie 1960, (fo
tografia de jos).

Lucrările celei de-a 13-a 
Adunări Generale a Federa
ției mondiale a veteranilor 
de război au ^uat tn ca_ 
pitala Austriei. Cei 350 de delegați, 
reprezentind 22 milioane de veterani 
de război din 50 de țări și-au expri
mat, în rezoluția finală, dezaproba
rea generală față de mijloacele ne- 
pașnioe de soluționare a probleme
lor litigioase.

Convorbiri între repre
zentanții Pieței comune și 
cei ai R.A.U. și Libanului, 
vor avea loc la sfîrșitul lunii septem
brie, la Bruxelles, anunță agenția 
Reuter, citind surse informate din 
capitala belgiană. Aceste convorbiri 
(programate pentru 21 și 23 septem
brie cu R.A.U. și 30 septembrie — 
2 octombrie cu Libanul) reprezintă, 
de fapt, continuarea consultărilor de 
la începutul anului în curs în vede
rea incheierii unui acord preferențial 
pentru o perioadă de cinci ani între 
țările menționate și Piața comună.

Guvernul libian a hotărît 
să naționalizeze două mari 
bănci străine care își desfășu
rau activitatea la Tripoli — „Umma 
Bank" și „Istiqlala Bank". In urmă 
cu cîteva luni, participarea libiană 
la capitalul acestor instituții finan
ciare a fost sporită deja la 51 la sută.

Cordell Robinson, în vîr- 
stă de 43 de ani, a decedat 
Vineri 13 eentrul cardiologie ai 
Universității din Michigan, la 45 de 
zile de la operația de transplantare 
a inimii. Potrivit declarației medi
cilor, decesul a survenit în urma unei 
pneumonii, contractate de Robinson 
în urmă cu o săptămînă. în acest fel, 
din cele cinci persoane, supuse la 
operații de transplant de cord în ca
drul clinicii universitare din Michi
gan, a rămas în viață numai Donald 
Kaminski, operat în decembrie 1968.

Primele zile de sep
tembrie la Stockholm 
mai amintesc încă de va
canță. De abia acum ma
rea pauză anuală se a- 
propie de sfirșit. Locui
torii capitalei revin a- 
casă iar întreprinderile 
industriale iși redeschid 
porțile. Iminența toam
nei. apropierea întuneri
cului hibernal și razele 
tot mai gnemice ale soa
relui reprezintă acel mag
net care cheamă pe toată 
lumea înapoi acasă. Doar 
turiștii rămin in afara a- 
cestui proces ; frumusețea 
orașului — fondat acum 
șapte secole și extins me
reu pe insulele ce despart 
apele dulci ale lacului 
„Mălaren" de cele sărate 
ale Mării Baltice — stră
zile sale însuflețite și co
lorate constituie pentru 
ei un magnet mult mai 
puternic.

. De obicei viața politica 
suedeză se caracterizează 
prin acalmie in timpul 
verii. Anul acesta, acti
vitatea pe plan politic nu 
numai că nu a stagnat, 
dar, dimpotrivă, s-a deru
lat cu o intensitate neo
bișnuită. Stockholm-ul, ca 
de altfel intreaga Suedie, 
au fost cuprinse incă ele 
la începutul sezonului 
estival de febra campaniei 
electorale. „Statele maio- 
re“ ale partidelor și-au 
redus concediile la mini
mum, căutind să-și încea
pă „ofensiva" cit mai de
vreme posibil. Atmosfera 
orașului a devenit parcă 
alta. In marile piețe, pe 
principalele străzi intil- 
nești afișe și panouri e- 
lectorale, portrete de can
didați și chiar mici ghe
rete de informare ale 
diferitelor partide in care 
„ghizi politici" dau expli
cații celor interesați chi ir 
și cu mult după ora cînd 
orașul se retrage, de obi
cei, in liniște.

Observatorii avizați con
sideră că in nici una din 
cele 13 confruntări post
belice, campania elec-

tarată nu a debutat cu 
atlta pasiune. Lucrul este, 
intr-un fel, explicabil da
torită importanței deose
bite cit și circumstanțelor 
in care se desfășoară ac
tualele alegeri. Electora
tul este chemat la urne 
la numai doi ani de la 
precedentele alegeri ; pen
tru prima dată acum se 
vor desfășura trei alegeri 
in aceeași zi : cele parla
mentare, cele pentru or
ganele locale și pentru co
mune. In sfîrșit, noul 
Riksdag — ce va fi ales pe 
trei ani — nu va mai avea, 
după alegeri, decit o sin
gură cameră, cu 350 de 
deputați, in loc de două 
cu 384 membri. După ale
gere, noul parlament iși 
va muta sediul — cel pu
țin pină la ridicarea unei 
noi construcții — intr-un 
building modern de sticlă 
și oțel din centrul capita
lei.

Avind in vedere că pen
tru a putea intra in Par
lament este necesară ob
ținerea a 4 la sută din vo
turile de pe intreg terito
riul țării (ori 12 la sută in 
circumscripții), toate par
tidele și indeosebi cele 
mici desfășoară o intensă 
activitate propagandistică. 
Canalele de televiziune au 
rezervat pentru liderii 
fiecărui partid cite două 
programe a cite o oră, iar 
posturile de radio au pus 
la dispoziția acestora mai 
multe emisiuni.

Aflați de mai bine de 
30 de ani la conducerea 
țării, social-democrații par 
a fi hotărîți să facă totul 
pentru a-și păstra pozi
țiile. Liderii partidului de 
guvernămint sint opti
miști in această privință. 
Leif Anderson, redactor- 
șef al revistei ideologice 
a social-democraților — 
„Tlden", și una din per
sonalitățile fruntașe ale 
partidului, ne-a declarat 
că acest optimism iși are 
temeiul in audiența de 
care se bucură platforma 
partidului, ca și in mi-

e-
o

ca

nuțiozitatea cu care con
ducerea acestuia a orga
nizat campania electorală. 
Lectura manifestului 
lectorat evidențiază 
serie de promisiuni
asigurarea expansiunii 
economice, pe baza creș
terii utilizării rezervelor 
interne, îmbunătățirea b->- 
lanței de plăți (care in 
primele țase luni ale anu
lui a înregistrat o creș
tere considerabilă), folo
sirea forței de muncă, 
intensificarea unor pro
grame sociale etc. Cău- 
tind să păstreze o „linie 
de mijloc" a promisiu
nilor programatice, docu
mentul are un carac
ter mai mult general, deși 
electoratul ar fi, desigur, 
mai interesat in schițarea 
unor măsuri concrete. Le
gea recent promulgată și 
care aduce modificări in 
sistemul fiscal favorizind 
păturile mai nevoiașe ale 
populației, precum și mă
sura de înghețare a pre
turilor la alimente cu pa
tru săptămîni înainte de 
alegeri sint, se pare, de na
tură să răspundă, în oare
care măsură, acestor cerin
țe. Observatorii de aici nu 
trec insă cu vederea difi
cultățile pe care le au de 
Intimpinat social-democra- 
ții și îndeosebi înăsprirea 
.climatului social, genera
tă de amploarea acțiunilor 
revendicative care au a- 
fectat. la începutul anului, 
diferite sectoare 
mice

Dacă platforma ____
democraților se menține 
in limite foarte generale, 
nici partidele burgheze — 
de centru, liberal și mo
derat de coaliție (fostul 
partid Conservator) — nu 
au reușit să prezinte o al
ternativă convingătoare. 
De altfel, liderii partidelor 
burgheze și-au îndreptat 
pină acum atacurile nu 
atit în direcția platformei 
social-democrate, cit mai 
ales au urmărit să pună 
intr-o lumină nefavorabilă 
ultimele măsuri adoptate 
de guvern.

econo-

social-

Cu mult interes este ur
mărită aici platforma par
tidului de stingă — comu
niștii, intensa activitate pe 
care conducerea acestui 
partid o desfășoară in ca
drul campaniei electorale. 
Comuniștii militează pen
tru ameliorarea condițiilor 
de muncă, pentru scăde
rea prețurilor, pentru abo
lirea taxelor indirecte a- 
supra produselor alimen
tare. Comentînd recenta 
măsură de inghețare a 
prețurilor la unele pro
duse alimentare adoptate 
de guvern, ziarele suedeze 
amintesc că partidul co
munist a fost singura for
mațiune politică care a 
cerut insistent in ultima 
vreme „înghețarea tuturor 
prețurilor", cit. și scutirea 
produselor alimentare de 
impozitul indirect. Pe plan 
extern lupta pentru inde
pendență națională și pa
ce se afla — așa cum a 
declarat președintele par
tidului de stingă — comu
niștii, C. H. Hermansson 
— in primele rinduri ale 
platformei electorale cit 
și in programul de lucru 
adoptat la ultimul congres 
al partidului.

De altfel, in ce privește 
opțiunile de politică ex
ternă este de remarcat că 
în rindul tuturor partide
lor politice se constată o 
unanimitate in sprijinirea 
tradiționalei neutralități 
suedeze. Chiar în mult 
discutata problemă a posi
bilei aderări la Piața co
mună opiniile pornesc tot 
de la necesitatea păstrării 
neutralității.

La două săptămini înain
te de alegeri, febra pro
nosticurilor se intensifică. 
Deși în urma experienței 
prilejuite de recentele a- 
legeri din Anglia. încre
derea în sondajele de opi
nie a slăbit mult, se con
sideră totuși că tabloul 
forțelor politice nu va su
feri modificări prea im
portante la scrutinul din 
20 septembrie.

Radu BOGDAN
Stockholm
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