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CINCINALUL
s

în dezbaterea
adunărilor generale

ale salariaților
iWVWAAA/WWWXA

Salariații sau reprezentanții aces
tora din fabrici și uzine, de pe șan
tierele de construcții, din institute 
de proiectări și cercetări dezbat în 
aceste zile in adunări generale sar
cinile de plan pe perioada 1971— 
1975, precum și programele de mă
suri stabilite pentru asigurarea în
deplinirii lor. încetățenite ca o me
todă de lucru eficientă, pe baza mă
surilor de perfecționare a organi
zării, conducerii și planificării eco
nomiei, elaborate de Conferința Na
țională a partidului, adunările ge
nerale prilejuiesc o participare 
largă, efectivă a tuturor categoriilor 
de salariați la organizarea și con
ducerea activității productive. De 
această dată, adunările generale ale 
salariaților sînt chemate să exami
neze, într-un spirit de înaltă exi
gență și responsabilitate, în lumina 
indicațiilor și a sarcinilor precizate 
de Congresul al X-lea al partidului, 
activitatea productivă privită în 
perspectiva unui întreg cincinal, să 
fundamenteze riguros fiecare din 
indicatorii de plan și să asigure cele 
mai favorabile condiții pentru în
făptuirea lor exemplară.

Prefigurate prin Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R., sarci
nile viitorului plan cincinal au fost 
defalcate pe fiecare ramură indus
trială. centrală și întreprindere, au 
fost analizate amănunțit în colegiile 
ministerelor, în consiliile de admi
nistrație și comitetele de direcție. 
Dezbaterea lor cu întreaga masă a 
salariaților marchează o etapă de
osebit de importantă în elaborarea 
și fundamentarea programului de 
dezvoltare a fiecărei unități în 
parte și, pe această bază, a econo
miei noastre naționale în ansam
blul ei.

Tocmai ținînd seama de obiecti
vele de importanță majoră ce revin 
tuturor colectivelor de întreprinderi 
și organizații economice, de liniile 
directoare ale dezvoltării viitoare, de

. Indicațiile prețioase date de condu
cerea partidului la ultimele plenare 
ale Comitetului Central, socotim ab
solut necesară și pe deplin firească 
concentrarea atenției partieipanților 
la dezbateri, orientarea discuțiilor 
asupra problemelor majore a căror 
soluționare asigură ridicarea calita
tivă a întregii activități economice, 
înaltul dinamism și eficienta sporită 
a producției Industriale. Ca adună
rile generale să-și atingă scopul, in 
actuala ediție a lor, este imperios 
necesar ca fiecare salariat să fie din 
timp și pe deplin informat asupra 
direcțiilor fundamentale de dezvol
tare a intreprinderii, să cunoască a- 
mănunțit cerințele pe care le ridică 
economia națională în fața colecti
vului in care lucrează, structura și 
profilul producției, să fie edificat 
asupra condițiilor concrete ce tre
buie create pentru ca activitatea 
productivă să dea rezultate maxi
me. Esențial este ca, în pregătirea 
și desfășurarea adunărilor, organi
zațiile de partid, comitetele de di
recție să stimuleze efectiv gîndirea 
novatoare a cadrelor de muncitor’, 
ingineri și tehnicieni, indiferent de 
locul și răspunderea pe care o au in 
organismul producției, să creeze o 
atmosferă do lucru, de analiză pro
fundă. competentă și realistă a posi
bilităților și căilor concret? de atra
gere în circuitul productiv a tuturor 
rezervelor existente.

Care sînt problemele principale a- 
supra cărora trebuie concentrată în
treaga atentie a adunărilor 
ale salariaților consacrate 
rii sarcinilor de plan pe 
1971—1975 ? Urmărind ca 
central sporirea eficienței
ției, ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități economice, este 
necesar ca dezbaterile să fie axate, 
cu precădere — desigur, avînd în ve
dere specificul fiecărei întreprinderi 
în parte — asupra aspectelor privi-

generale 
dezbate- 
perioada 
obiectiv 
produc-

Rădăcini
Spunea un gînditor că „munca și satisfacțiile ei re

prezintă unica realitate umană in care libertatea și 
echilibrul interior al individului pot prinde rădăcini". 
Veridicitatea acestui aforism o putem constata și ve
rifica în mii de ipostaze cotidiene, înscrise in coordo
natele firești ale societății in care trăim. Dar poate 
nicăieri nu mi s-a relevat mai pregnant ca intr-un re
cent popas la cooperativa agricolă Braniștea din jude
țul Bistrița-Năsăud, in prezența unui om ce părea 
ilustrarea vie a acestui adevăr fundamental al'naturii 
omenești.

Cind a venit acum, nouă ani de prin părțile Albei, 
de unde-i este baștina, și a aflat că locul de muncă 
ce i s-a destinat este tocmai Braniștea — cea mai izo
lată zonă, înconjurată mai peste tot de ape și de
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe președintele

Vecei Executive a R.S. Serbia,
Milenko Boianici

Miercuri, 9 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat ăl 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe președintele Vecei Exe
cutive a Republicii Socialiste Ser
bia, Milenko Boianici, aflat în vi
zită în țara noastră.

La primire a participat tovarășul

Iosif Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

A fost, de asemenea, prezent am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Iso Njegovan.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească, în 
cursul căreia a fost exprimată sa
tisfacția față de dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Iu
goslavia.

Cu planul cincinal îndeplinit
întreprinderile din 

ramura materialelor de 
construcții din județele 
Prahova și Dîmbovița 
au îndeplinit de pe 
acum planul cincinal 
la principalii indica
tori. In acești ani au 
fost puse la dispoziția 
șantierelor importante

de ciment, 
prefabricate 

celular auto- 
teraootă și

cantități 
cărămidă, 
din beton

• clavizat.
alte materiale din care 
se pot construi clădiri 
edilitare și social-cul- 
turale
orașe cît

pentru două
Cîmpina de

astăzi. în perioada care 
a mai rămas pină la 
sfîrșitul anului, lucră
torii din acest sector 
vor realiza peste pre
vederile inițiale ale 
planului cincinal, ma
teriale pentru aproape 
12 000 de apartamente.

FLORI
DE OȚEL

Bărăgan

(Continuare în pag. a IlI-a)

Una dintre unitățile economice greu lovite de calamitățile naturale, care s-au produs în urmă cu cîteva luni, 
a fost și Combinatul chimic de la Tîrnâveni. Deși instalațiile sale au fost complet acoperite de ape și mîl, mun
citori) de aici, ajutați de chimiști veniți din toată țara, au reușit ca, prin eforturi deosebite, să le repună în 
funcțiune într-un timp record. în prezent, combinatul de la Tîrnâveni produce din nou cu toate secțiile sale. în 

imagine : Aspect de lucru din hala cuptoarelor Foto : S. Cristian

toare la majorarea producției, prin 
folosirea mai bună, intensivă și ex
tensivă a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, a suprafețelor productive, 
ridicarea continuă a nivelului cali
tativ al produselor, încheierea cît mai 
operativă a contractelor de lungă du
rată cu furnizorii și beneficiarii in
terni și externi, sporirea livrărilor la 
export și la fondul pieței, reducerea 
importurilor de materii prime, ma
teriale, utilaje, piese de schimb, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, realizarea la timp 
a noilor investiții și diminuarea cos
tului lor, reducerea cheltuielilor de 
producție și circulație, scurtarea du
ratei de valorificare a cercetări
lor etc. *

Nu sînt necesare prea multe ar
gumente spre a demonstra cît este 
de important să se analizeze cu în
treaga exigență. în spiritul înaltei 
răspunderi muncitorești, posibilită
țile largi existente practic în fiecare 
întreprindere nnntru folosirea de
plină a capacităților de producție 
ale mașinilor și utilajelor, a între
gului potențial tehnic productiv. în 
acest sens, exploatarea îngrijită. în
treținerea si repararea în ee’e mai 
hune condiții a fiecărui utilaj au o 
însemnătate primordială. Trebuie să 
se desprindă toate învățămintele 
din experiența do pină acum, cînd, 
într-o serie de întreprinderi, în spe
cial din industria chimică, industria 
construcțiilor de mașini si metalur
gică, din cauza întreținerii negli
jente a mașinilor și a aparaturii de 
măsură si control, a unei insufici
ente calificări a personalului de de
servire, au anămt numeroase între- 
rune-i accidentale, so’dnfo cu pier
deri efective de capacități zșî de pro
ducție. Este necesar, deci, ca în a- 
dunările 
să se 
măsurile

în amplele proiecte de dezvol
tare multilaterală a societății so
cialiste in patria noastră, parti
dul și statul au urmărit cu con
secvență racordarea tuturor zo
nelor, tuturor județelor țării la 
fluxul vitalizator al industriali
zării — chezășie a progresului 
material și spiritual. Ținuturi, 
altădată uitate, tirguri conside
rate în trecut „periferice", cu
nosc azi o rapidă ascensiune, o 
traiectorie marcată pregnant de 
ritmurile fără precedent, impri
mate economiei naționale în acest 
cincinal.

generale ale salariaților 
precizeze cu claritate 

ce se impun

PAGINA A II-A

DIALOG CETĂȚENESC
• Pe liniile transportului în comun AUTOBUZE CU CER

TIFICAT DE... NEGLIJENȚĂ.
° Din nou despre protecția sanitară a aerului în Capitală 

ÎN AȘTEPTAREA UNUI RĂSPUNS CALIFICAT DIN PAR
TEA FORURILOR RESPONSABILE, PUBLICĂM SCRISORI 
DE LA CETĂȚENI.

LA ȘANTIERUL NAVAL TURNU SEVERIN

A fost lansat la
de șlep de

TURNU SEVERIN (corespondentul 
„Scînteii", C. Cotoșpan). Construc
torii de nave severineni au lansat la 
apă primul șlep de 1 000 tone din se
ria celor 10 care vor fi construite pe 
acest șantier. Destinat transportului 
general de mărfuri pe Dunăre, șlepul 
se distinge prin caracteristici con-

apă un nou tip
1000 tone
structive și funcționale superioare ce
lorlalte șlepuri realizate pină acum 
în țară. Do asemenea, noul tip de 
șlep realizat aici are o serie de avan
taje față de cele clasice : echipaj re
dus, viteză sporită, manevrare u- 
șoară.

Circumscrise în zona denumită 
Cimpia Română, județele Te
leorman, Ilfov și Ialomița au fost 
dintotdeauna o „vatră de piine", 
asemenea Bărăganului care le 
încape. Dar iată că, pe acest pă- 
mint roditor și bun, despre care 
se spune că „dacă îl pui la rană 
te vindeci", a răsărit și rodește 
viguros în ultimii ani o conste
lație a industriei care a scos to
tal și definitiv de sub blazonul 
„eminamente agricol" vaste spa
ții geografice și umane. La fel 
ca și în alte părți ale țării, in
dustrializarea, repartizarea judi
cioasă a forțelor de producție 
au determinat aici spectaculoase 
mutații din zona tradiționalului 
meșteșug al pămintului in cea a 
construcției industriale moderne.

Despre municipiul de astăzi 
TURNU MĂGURELE. înălțat pe 
vatră de castru roman și de ce
tate, vechea enciclopedie română 
consemnează existența unei fa
brici de luminări și plute de can
delă, a alteia de cherestea și tîm- 
plărie, singure forme de mani
festare, să-i zicem, industrială. 
Totul ar fi rămas poate neschim
bat mult, mult timp... Și-iată că la 
începutul acestui deceniu, portul 
orașului, care a deținut de-a lun
gul secolelor un rol important in 
comerțul pe Dunăre, a intrat 
treptat in umbra turlelor de me
tal. Intr-un loc dintotdeauna al

Al. BRAD

(Continuare în pag. a V-a)

unde comunicația cu restul lumii se face cu barca, 
fruntind nu o dată puhoaiele Someșului încărcat 
furia torenților montani — pe inginera Maria Herlea 
a cuprins-o, după propriile ei cuvinte, „un soi de dis
perare grozavă". Și acum ? „Acum n-aș mai schimba 
Braniștea mea (sublinierea îi aparține) nici pe cele 
mai ispititoare locuri din lume".

— Pomicultură știau brăniștenii mei nu de azi, de 
ieri, ci de secole, din moși-strămoși. Așa că, dacă e să 
fim drepți, eu sînt aceea care am învățat de la ei me
seria asta milenară de pomicultor...

Modestia îi șade bine, desigur, dar nu mă poate face 
să uit ceea ce mi-au povestit oamenii despre ea, îndeo
sebi președintele cooperativei, Iacob Săplăcan.

— Fără agronoama noastră am fi rămas la meto
dele de cultivare a livezilor pe care le-au practicat și 
bunicii noștri, și bunicii bunicilor noștri. Mi-aduc 
aminte că, la început, oamenii o priveau cam neîncre
zători. Dar cind au văzut-o intr-o noapțe de îngheț cu 
cită energie și-a suflecat minecile ca să aprindă ea 
însăși focuri in livadă, cind au văzut-o altă dată cum 
înainta nebunește cu barca in mijlocul unui puhoi 
dezlănțuit, ca să ajungă la niște păminturi amenințate 
de inundații, și-au dat pe deplin seama că au in 
ea un om cu totul devotat intereselor cooperativei.

E de-ajuns să-ți rătăcești privirea in aceste zile pe 
grumajii dealurilor de la Braniștea și Cireșoaia, în
fășarăți in eșarfele livezilor, ca să intuiești întinderea 
și profunzimea operei acestei femei. Din cele 3 000 de 
hectare ale cooperativei, aproape 1300 sînt îmbălsă
mate in parfumul arborilor fructiferi, majoritatea din
tre ele plantate sau replantate in acest deceniu de cind 
Maria Herlea veghează la dezvoltarea cooperativei pe 
făgașele fecunde ale agriculturii științifice. S-ar putea 
spune, fără teamă de a exagera, că în fiecare pom, in 
fiecare creangă, în fiecare floare și în fiecare fruct 
rodește și munca ei, investită total în sporirea rodni
ciei acestei porțiuni de pămînt.

E oare o exagerare să afirmi că rădăcinile ei pe 
aceste, meleaguri au devenit nu mai puțin trainice ca 
ale pomilor ?

Specialistul în producție: 
ÎN MIEZUL ATRIBUȚIILOR

I

Excelenței Sale
Domnului EDWARD AKUFO-ADDO

Președintele Republicii Ghana
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Republicii Ghana, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez felici
tări cordiale și urări de fericire personală, de progres pentru poporul 
ghanez.

Victor BIRLADEANU

SAU ÎN DERIVA RUTINEI?
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România '

COMITETULUI CENTRAL

Intervenția gindirii ingi
nerești in activitatea de 
producție se cere mereu 
amplificată datorită accele
rării progresului tehnic și 
datorită cerințelor calitative 
mereu crescînde. in toate 
sectoarele producției de bu
nuri materiale. Creșterea 
prezenței inginerești în 
procesele productive nu se 
realizează. însă, numai pe 
calea creșterii numerice a 
cadrelor cu pregătire supe
rioară. O a doua cale, de 
aceeași importantă, este a- 
ceea a fructificării integra
le a capacității, a potenția
lului deja aflat în circuitul 
muncii. Valorificarea aces
tor capacități este, firește, 
o problemă de organizare, 
cu largi implicații. în rîn- 
durile ce urmează ne vom 
ocupa de unul dintre fac
torii care determină în cea 
mai mare măsură o pre
zentă activă, eficace, a 
specialistului în viata unei 
întreprinderi. în procesul 
dezvo’tării tehnicii, al or
ganizării muncii. Este vorba

despre efortul propriu al 
specialistului, despre pro
pria lui optică asupra mi
siunii ce i-a încredințat-o 
societatea o dată cu investi- 
tura de inginer.

Ne aflăm la Tg. Mureș, la 
întreprinderea industrială 
„Prodcomplex". Am făcut

a producției și a muncii, 
soluții pentru diversificarea 
producției, idei și studii 
privind acțiunea de auto- 
utilare... Iată aria în care 
se înscrie activitatea 
de creație și cercetare a 
acestui inginer, ocupat de 
altminteri și cu treburile

ancheta socială

aici cunoștință cu unul din
tre inginerii a căror activi
tate s-a înscris marcant în 
viața uzinei. Inginerul Ionel 
Chiriță este ceea ce numim, 
in termeni metaforici, un 
neăstîmpărat. Este autorul 
a numeroase studii asupra 
perfecționării proceselor de 
producție. Studii de apli
care a normelor de ergono
mie. idei și soluții noi pri
vind organizarea științifică

diverse, uneori prozaic-ad- 
ministrative, ale producției. 
După șapte anj de muncă, 
el este autorul a 120 de lu
crări de utilitate imediată 
pentru întreprindere. Pro
duse noi (,.talpa monolit" cu 
o producție anuală de 10 
milioane lei. un nou tip de 
bandă izolatoare pentru 
conducte magistrale și al
tele) s-au născut din ima
ginația și pregătirea sa, din

neastîmpărul său. Neastîm- 
păr ? Ce justificare dă el 
acestui sentiment ?

— Nu, firește — ne răs
punde inginerul — nu este 
vorba doar de pasiune în 
înțelesul de atracție pentru 
îndeletniciri captivante. Nu. 
nu întotdeauna inovația se 
naște neapărat din pasiu
nea de a inova... Dar. indi
ferent dacă ai sau nu a- 
ceastă pasiune, necesitatea 
inovării există, o impun 
realitatea producției, pro
cesul de perfecționare a 
muncii, chemările legate de 
interesele societății. E o ne
cesitate care nu poate aș
tepta ivirea pasiunii. A 
pasiunii sau a „inspira
ției". care vine sau nu 
vine. Aceste nevoi ale 
producției îi solicită ingi
nerului, în primul rînd, un 

■serios volum de muncă.
MihaT CA9ANFIL 
Lorand DEAKI

(Continuare în pag. a V-a)
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AL PARTIDULUI COMUNIST DIN TURCIA
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a întemeierii Partidului Comu

nist din Turcia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă 
adresează dumneavoastră calde felicitări și urări de succese în activi-: 
tatea partidului dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Turcia se vor dezvolta con
tinuu în interesul celor două partide, al cauzei unității mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimnerialiste.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
fost

Marino, vă 
prosperitate

Deosebit de mișcați de cordialul mesaj de felicitare ce ne-a 
transmis cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii San 
mulțumim călduros și reînnoim urările fierbinți de pace și 
națiunii române prietene și de fericire Excelenței Voastre.

FRANCESCO VALLI 
și EUSEBIO REFFI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

BIAGGIFEDERICO
Secretar de stat 

al afacerilor externa
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DIN NOU DESPRE PROTECTIÂ SANITARĂ
9

A AERULUI ÎN CAPITALĂ

In aștepterea unui răspuns calificat 
din partea forurilor responsabile, publicăm

„Dacă vrei să circuli în orele de 
vîrf cu mijloacele de transport în 
comun — ne scrie Vasile Codruț, 
din Craiova — trebuie să posezi, pe 
lingă alte calități și pe aceea de 
luptător. Din cauza îmbulzelii, ur
carea cu coatele și ieșirea pe brînci 
au devenit fenomene obișnuite în 
orele de virf“... Sesizări asemănă
toare avem și de la Arad și Ga
lați. Corespondențele primite, 
vorbirile avute la fața locului 
factori de răspundere 
turi, de la organele 
de dirijare a circu
lației, cu unii con
ducători de între
prinderi scot în e- 
vidență necesitatea 
unor măsuri orga
nizatorice mai fer
me, printre care un 
loc important ocu
pă decalarea orare
lor pe anumite tra

in întreprin-

con- 
cu 

din transpor-

în general, exploatarea parcului 
auto este forțată ; avem în vedere 
în special faptul că vehiculele sînt 
folosite în permanență, fără a li se 
asigura o întreținere zilnică, fără 
efectuarea reviziilor periodice 
fără verificarea tehnică anuală 
competentă — măsuri stabilite prin 
acte normative obligatorii și nici
decum facultative, care stabilesc 
pînă și modul cum trebuie 
executate operațiile. în locul unui 
control sever și exigent din partea

stata că la I.T.O. Brăila, din 102 
mașini controlate, 37 circulau cu de
fecțiuni grave — la sistemele de di
recție, frînare, semnalizare etc. ; 
la I.T.O. Galați, erau în neregulă 
61 din 366, la I. T. Arad — 28 din 
148, la I. T. Timișoara — 27 din 92. 
la Tg. Jiu — 98 din 351 etc. Se ob
servă 
de o 
zelor 
țiuni.
sau două, explicabile poate printr-o

că între un sfert și mai bine 
treime din numărul autobu- 
controlate circulau cu defec- 
Nu este deci vorba de un caz

Pe liniile transportului în comun

SCRISORI DE LÂCETĂȚENIbestimarea activității de ridicare a 
calificării. Astfel, la controlul efec
tuat in municipiul Galați, în ziua de 
10 august, 11 conducători auto 
fost găsiți, la plecarea în cursă, 
influența băuturilor alcoolice, 
menționat că asemenea cazuri 
mai fost depistate și anterior 
către organele miliției, dar din cau
za toleranței conducerilor unor în
treprinderi de transport, ele 6e re
petă. Nu întâmplător șoferii gălă- 
țeni ai transportului orășenesc se 

numără printre 
campionii acciden
telor : au 6 acci
dentați mortal la 
activ în acest an. 
în același oraș, la 
un test 
care a 
lor pe 
chestionar (pe care 
îl trec 
torii). 
șoferi 
reușit 
că minimul de 40 de 

Prezenta 
a unor a- 
„ași" re- 
un adevă- 

public.
tn 

as-

de verifi- 
cunoștințe- 

bază de

Articolul intitulat Din 
nou despre proiecția sani
tară a acrului in Capitală, 
apărut în ziarul nostru din 
16 iulie a. c., a stîrnit un 
puternic ecou printre ci
titori. Ca urmare, ne-au 
parvenit un mare număr 
de scrisori atît din partea 
unor cetățeni îngrijorați, 
pe bună dreptate, de 
porțiile fenomenelor 
poluare în anumite 
ale orașului, cît și din 

de resort, 
urmează 

a discută- 
afirmații

pro- 
de 

zone 
par-

5 — ne scrie că „vicierea 
aerului in Capitală capătă 
proporții îngrijorătoare și 
în cuprinsul așa-numitu- 
lui inel stradal al Bucu- 
reștiului (Bd. N. Titulescu 
— Bd. Die Pintilie — Șos. 
Ștefan ce! Mare — Șos. 
Mihai Bravu — Șos. Vii
lor), parcurs zilnic de sute 
de camioane, 
autocisterne, 
autpKMcarale,

gine de ansamblu a feno
menului poluării in muni
cipiul București, și cu atît 
mai puțin dinamica lui în 
ultimii ani. Amintim doar 
că în Capitală continuă să 
funcționeze fără autoriza
ție sanitară 47 de unități 
generatoare de poluanți ai 
atmosferei, că majoritatea 
lor nu posedă instalații și 
dispozitive de prevenire a 
poluării aerului, că numă
rul unităților identificate 
ca poluante a sporit, in 
1970, la 92...

în ce privește gazele de 
eșapament, organele sani
tare se mulțumesc să .ne 
anunțe că „remedierea a- 
cestei situații presupune o 
analiză multilaterală pen
tru stabilirea soluțiilor 
tehnice". De acord, 
cetățenii Capitalei 
teaptă cam de multă vre
me o asemenea analiză... 
multilaterală (sau chiar 
mai puțin multilaterală; 
dar la obiect, eficientă !). 
Ei vor să știe cu precizie 
măsurile ce vor fi luate de 
către forurile interesate 
pentru remedierea situa
ției !

Inspectoratului sanitar 
de 
de 
ției i 
lui 
vine 
depistării focarelor polu
ante, cercetării acestor 
procese, Jci și prevenirea, 
sancționarea abaterilor. în 
această privință nu există 
dubiu. A încerca să justi
fici încălcări ale legii, ale 
normelor în vigoare, nu 
înseamnă nicidecum a-ți 
face datoria. De aceea, aș
teptăm din partea institu
ției amintite și a celorlalte 
organe vizate în articol, 
măsuri concrete, fapte — 
nu vorbe. $i. mai ales, 
dorim să facem cunoscută 
cetățenilor poziția Consi
liului popular ai Ca
pitalei față de această 
gravă problemă.

viza o latură importantă a 
politicii sanitare, o pro
blemă strîns legată de 
starea sănătății publice, 
prin scrisoarea ce ne-a 
fost adresată la 1.VIII.1970, 
organul sanitar pare a se 
face purtătorul de cuvînt 
al unităților economice a- 
flate în culpă. Ar fi fost 
de așteptat ca, după ce 
se desfășoară o asemenea 
pledoarie în sprijinul ce
lor vizați în anchetă, să se 
ajungă, în cele din urmă, 
Ia miezul problemei, să 
se insiste asupra măsu
rilor ce se impun pentru 
anihilarea cît mai grab
nică a focarelor poluante. 
Din păcate, nu se fac pre
cizări de acest fel ; se e- 
numeră, în.sAimb, acțiuni 
mai vechi (salutate Ia 
timpul lor ca binevenite), 
socotindu-se că „ritmul 
„lent" de aplicare a Deci
ziei C.P.M.B. nr. 1742-1'168 
este cel prevăzut și posi
bil"... Această afirmație se 
face în pofida faptului 
(demonstrat în articol 
chiar pe baza datelor fur
nizate 
sanitar 
măcar 
stabilit 
este respectat.

Lucrurile nu se oprese 
aici : respectiva instituție 
ajunge să contrazică in 
mod flagrant datele ofe
rite de propriile sale cer
cetări (parțiale), efectuate 
pe această temă : „fără a 
se putea vorbi de o re
crudescență a acestui fe
nomen, cunoscut atit in li
nii mari, cit și aprofundat 
in unele aspecte, trebuie 
să arătăm — se spune în 
scrisoare — că la ora pre
zentă se poate constata că, 
datorită măsurilor luate, 
s-au înregistrat unele îm
bunătățiri" (?!...) Am dori 
să cunoaștem pe ce studii 
și date obiective se ba
zează această nouă afir
mație, întrucit la o soli
citare anterioară a noas
tră, organele sanitare nu 
ne-au putut, oferi nici un 
fel de indicii care să o- 
glindească științific o irria-

betoniere, 
tractoare, 

autobascu
lante, autoremorci. In o- 
rele de vîrf, gazele ema
nate de vehiculele cu mo
toare defecte fac irespira
bil aerul pe aceste impor
tante artere, flancate — 
după cum se știe de 
blocuri de locuințe. Or, 
există premise de asanare 
a acestui climat : circuitul 
pe care-1 parcurg astăzi o 
mare parte dintre vehicule 
— este vorba de cele a- 
flate în tranzit — ar pu
tea fi orientat spre barie
rele orașului, deviat spre 
linia de centură".

în scrisoarea semnată 
de un număr dc 132 de ce
tățeni, locuitori ai cartie
relor Ion Șulea, Titan și 
Berceni, se menționează 
că „aceste cartiere sînt 
prizonierele unui adevărat 
„cocteil de poluanți", cu 
focarul în zona Abator- 
Splaiul Unirii, perimetru 
in care plutesc în aer tot 
felul de reziduuri, mirosuri 
fetide, substanțe vătămă
toare, deversate de cîteva 
unități economice ; sint 
zile in care curenții de aer 
plimbă aceste substanțe de 
la un capăt la altul al o- 
rașului, prezența lor fiind 
resimțită pină departe. în 
Titan și Berceni. Sînt mo
mente în care nu se mai 
poate ieși în stradă, nu se 
poate deschide o fereas
tră : odihna și confortul 
cetățenilor sînt direct a- 
fectate. Oare nu se pot 
găsi soluții de asanare a 
acestor focare ?“...

Cu totul altul este tonul 
folosit și alta e situația pe 
care se postează Inspecto
ratul sanitar de stat al 
municipiului în răspunsul 
său deși ancheta noastră

tea unor foruri 
„Rîndurile ce 
sint o expresie 
rii unor idei și 
expuse in articolul apărut 
în „Scînteia" cu privire Ia 
protecția sanitară a aeru
lui în Capitală — ne scrie 
președintele Asociației de 
locatari Blocul T. 7 — 
Drumul Taberei. In veci
nătatea locuințelor noas
tre există o puternică 
sursă impurificatoare, și 
anume autobazele situate 
pe strada Bujoreni. Zi și 
noapte vehiculele acestor 
întreprinderi otrăvesc 
„plămînii" cartierului... 
Știm că se caută soluții 
pentru a se reduce defini
tiv eliminările de gaze de 
eșapament în oraș ; dar 
pînă atunci, propunem 
consiliului popular muni
cipal să studieze retrage
rea pe timp determinat 
din circulație a acelor ve
hicule cu motoare defecte, 
care infestează aerul pe 
cnre-1 respirăm. Ne între
băm, cum se explică fap- 

că I.T.B. — deși 
fost deseori ținta u- 

severe critici din 
partea cetățenilor si a 
presei — nu a adoptat 
încă măsuri eficiente spre 
a împiedica poluarea at
mosferei orașului de către 
vehiculele sale ? In același 
timp, ne întrebăm de ce 
organele sanitare aie Ca
pitalei nu aplică sancțiuni 
și I.T.B.-uiui, care să de
termine această întreprin
dere să procedeze Ia o mai 
bună gospodărire a mași
nilor ?“...

Ștefănită Marinescu 
Sos. Ștefân cel Mare

AUTOBUZE
I

see, 
deri, eventual chiar 
în 
mari.
este vorba de mai 
mult de douăzeci 
de minute sau de o 
jumătate de oră ; 
un asemenea deca
laj ar fi binevenit 
pentru asigurarea 
unor condiții nor
male de transport 
pe traseele ce de
servesc uzinele „E- 
lectronutere" și 
Combinatul chimic 
de la Craiova sau 
platforma indus
trială din partea de 
vest a orașului 
Arad — cu Uzina 
de vagoane. Fabri
ca de mobilă, Uzinele textile „30 
Decembrie", Uzina de strunguri și 
alte unități cu personal numeros. 
Aplicarea unui decalaj minim față 
de fatidica oră 7 dimineața, unică 
pentru toți, ar crea condiții ome
nești de deplasare, ar permite evi
tarea unor stări de enervare și obo
seală. ar contribui la sporirea ran
damentului în producție.

Totuși, numai prin decalarea 
orarului unor mari întreprinderi nu 
se poate socoti încă rezolvată pro
blema. Cum ar trebui să se acțio
neze în continuare ? Desigur, nea
junsurile în funcționarea normală 
a mijloacelor de transport în co
mun se explică, într-o anumită mă- ___ ................. ......... ...
șură, prin Unele situații obiective. : se spune de către șeful secției auto. 

Victor Hatmanii, să mai aibă răb
dare... Calitatea' reparațiilor și res
pectarea termenelor lasă de dorit, 
ca de altfel și 
cilor.

în asemenea 
menea atitudini 
o mare parte a 
lizată ? Că mașinile care 
sînt în fiecare clipă in pericol 
tragă pe dreapta ? Este lesne 
înțeles ce consecințe grave are 
cearta asupra stării D'ircului și 
ce măsură accelerează uzura iui. 
contribuie ta detonorșirea mașinilor. 
Asemenea procedee de cirozei nu 
au Ce căuta în nici unu*  din sectoa
rele noastre de gospodărie comu
nală, iar transportul în comun este 
unul dintre cele mai important-’. Să 
fim bine înțeleși, cazul mai în a- 
măhunt citat al Vas'uiulu-' nu este 
dec't un exemplu. Deci, să nu ne 
limităm Ia un oraș 
Vasluiului — d-’și tn 
transport în comun 
să existe nici un fel 
între orașele mari si 
tn multe alte orașe 
lasă de dorit și încă într-o măsură 
care afectează însăși siguranța cir
culației. Astfel, la o verificare în
treprinsă de organele miliției, nu
mai la o parte a parcului de mașini 
aflate în circulație, s-a putut con-

secțiile mai
Uneori nu

toți începă- 
din 227 de 
doar 10 au 

să depășeas-

CU CERTIFICAT
DE... NEGLIJENȚĂ

conducerilor întreprinderilor de 
transport în comun asistăm la o 
toleranță reciprocă, la o abdicare 
de la o elementară îndatorire. Re- 
ferindu-ne la reviziile generale pre
văzute pentru autobuze, putem a- 
răta că. la Vaslui, atunci c!nd se 
fac, sint o excepție. Șoferul 
Gheorghe Moșneagu ne întărește 
convingerea : „Am preluat autobu
zul după un parcurs de 19 000 de 
km. Am ajuns cu el la 86 000 km, 
dar nu mi s-a făcut nimic la ma
șină. Dacă circul cu ea in condiții 
satisfăcătoare, asta se datorește fap
tului că sînt și mecanic și o mai 
îngrijesc eu“. Șoferilor care solici
tă revizii generale ori reparații li

dar 
aș-puncte, 

la volan 
semenea 
prezintă 
rat pericol

Am subliniat 
mod deosebit 
pectele amintite 
mai sus. deoarece 
prineinalul efort în 
unitățile transpor
tului în comun tre
buie îndreptat spre 
asigurarea unei în
trețineri corecte 
parcului și 
discipline 
punzătoare 
în garaje, 
la volan.

multe mașini sînt într-o stare îna
intată de uzură, lipsesc unele piese 
și chiar subansamble de schimb, nu 
întotdeauna se asigură ritmic „hra
na corespunzătoare" etc. Dar o 
cauză esențială — care duce și Ia 
lmbătrînirea prematura a parcului 
— se referă, la neglijențele grave 
ce există în modul de exploatare și 
Întreținere a vehiculelor.

La majoritatea unităților cerceta
te în ultima vreme se constată lip
sa unor condiții elementare de în
treținere, reparare, îngrijire cu
rentă zilnică corespunzătoare (care 
nu este condiționată nici de piese 
de schimb, nici de alți factori de 
forță majoră). Este semnificativă 
starea parcului de vechicule pen
tru transportul 
la I.G.O. Vaslui, 
autobuze existente, 
nează permanent, 
butuci sau în 
chiar impropriu să vorbim despre 
un „parc" de vehicule, căci parcul 
presupune anumite condiții de par
care, întreținere șl reparații, care 
aici sînt ca și inexistente. Iată ce 
ne spun cîțiva șoferi și mecanici : 
„Cînd plouă, noroiul în locul de 
parcare a vehiculelor ajunge pînă 
la glezne" (Gheorghe Moșneagu). 
„Nu dispunem de spălător, de mij
loace de spălare, nici de rampă..." 
(Dumitru Chiriac).

calificarea mecani-

condiții și cu ase- 
mai e de mirare că 
parcului stă imobi- 

circulă 
să 
de 
a- 
în

decălătorilor
Din cele 16 

doar 9 funcțio- 
restul sint pe 
reparații. Este de talia 

materie de 
nu trebuie 

de deosebire 
cele mijlocii, 

întreținerea

aglomerare a sarcinilor, care să fi 
determinat scăpări întîmplătoare în 
reviziile zilnice. Nu ! Este vorba 
pur și simplu de încălcarea unor 
elementare îndatoriri de serviciu 
ale personalului tehnic de la garaje, 
ale unor șoferi care se complac în a 
obține un autograf fără acoperire 
pe foaia de parcurs.

în 50 de cazuri s-au retinut chiar 
permisele de conducere. în vederea 
suspendării pe timp de 30 zile a 
dreptului de a conduce, deoarece 
autovehiculele prezentau grave de
fecțiuni care, conform dispozițiilor 
în vigoare interzic șo*eni1ui  circu
lația ne drumurile publice. Aproa
pe toate magini’e controlate aveau 
însă l-a bord dovezile de -verificare 
a stării tehnice. Cum s-au elibe
rat ? La Focșani — de pildă — ve
rificarea tehnică anuală și elibera
rea dovezilor s-au făcut de pătre 
revizorii tehnic (si nu de o comi
sie' ’a fel ca la o-’ce plecare zil
nică în cursă. Tota’ă iresponsabili
tate*  S-a dovedit anoi că mai bine de 
o tro’me d>n mașini circulau cu de
fecțiuni. în cele zece orașe, unde 
s-a orn*nt*tu1  control din
to’nlul de 357 de a’>tnv"hl'’’i1o în
toarse ța tro-nt ntnă în ziua tirtrrtf- 
toare mai h*ne  de trei sferturi e-au 
rent’co tp ptrcn’nHe. și incă în stare 
bună Oare nu este acosta un argu
ment de nedcrm’ntit al faptului că 
d’ncoio d" linsa unor piese și re
pere dr schimb de mare uzură, se 
ascunde o doză mare de negii lentă 
la conducerile întreprinderilor de 
transport, dublată de un inexpli
cabil dezinteres din partea foruri
lor tutelare si consiliilor populare 
in subordlnea cărora se află aceste 
unități ?

O asemenea lipsă de interes pre
zintă și un alt aspect grav: lipsa 
de preocupare pentru disciplina în 
muncă a personalului, pentru com
baterea diferitelor manifestări ne
sănătoase de comportament. 9U-

Al. PLAIESU 
Nistor TUICU 
Vacile IANCU 
Gabriel GOIA

atîtea elementare 
normele stabilite.

— Continuă I Care picior l-ai fracturat ?...
Desen de V. TIMOC

a 
a unei 
cores- 

de lucru 
ateliere. 
Firește, 

lucrătorii miliției își fac datoi-ia o- 
perînd controale inopinate asupra 
stării tehnice a autovehiculelor, dar 
nu putem avea pretenția să dis
punem de atîția lucrători de mili
ție incit să tragă zilnic de mînecă pe 
fiecare conducător de unitate, pe 
fiecare revizor de garaj, să de
pisteze pe fiecare bețiv la volan. 
Este inadmisibil ca, intr-un sector 
atît de important de deservire cum 
este cel al transportului în comun, 
să se manifeste 
abateri de la

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
S-A PIERDUT (DIN

VEDERE) 0 STRADĂ

încă de acum 25 de ani, 
edilii buzoieni s-au apucat 
de lucru : au pavat străzile 
din dreapta, au pavat stră
zile din stingă, le-au ba- 
lastat pe cele din josul și 
susul orașului, au 
ttipat niște gropi de 
străzile mărginașe și, după 
cum ne informează o scri
soare colectivă, edilii au 
pierdut (din vedere) o sin
gură stradă. E adevărat 
că-1 situată Ia vreo 3 km 
de centru, că pe ea locuiesc 
doar 18 familii și are o 
lungime de 100 de metri, 
dar așa cum e, e stradă șl 
se numește și Cîlnău.

Scrisoarea cu pricina ne 
invită să ne deplasăm la 
fața locului pentru a ascul
ta corul de broaște care 
dau concerte in băltoacele 
din mijlocul străzii, să-i 
vedem pe locuitori cum își 
schimbă încălțămintea la 
intrarea și ieșirea de pa 
această stradă. întrucît tre
buri cotidiene ne rețin 
deocamdată la redacție, nu 
ne putem deplasa. Dăm 
însă mandat deputatului 
dumneavoastră, deși cre
dem că cel pe care 1 l-au

mai as- 
pe

încredințat alegătorii ar fi 
trebuit să-i fie suficient 
îndemn la acțiune.

E ÎNTUNERIC PE 
ULIȚA LUI BURILĂ

Toți locuitorii satului 
Băltent-Dimbovița, dar ab
solut toți, au contribuit la 
electrificarea satului. Și. 
încă din 1964, satul a fost 
electrificat — cu excepția 
uliței lui Burilă.

— Și ulița asta de ce 
nu...

— Probabil n-au ajuns 
fondurile. Am st.rîns alte 
fonduri, am plantat volun
tar cei 18 stîlpi necesari și, 
din 1968, facem demersuri, 
dar nu ne alegem decît cu 
promisiuni. La ei in registre 
satul contează ca electrifi
cat. Ne-am cumpărat și noi 
televizoare, mașini electrice 
de spălat rufe...

— Și cum le folosiți fără 
curent ?

— De pildă, cînd e la 
televizor un program mai 
acătării. îl luăm in braț-' 
și ne ducem cu el pe altă 
uliță...

Descurcăreți oameni 1

— în București, pe str. 
Fluviului la nr. 18, există 
un imobil cu 6 nivele. Con
structorii, fnteligenți, au 
făcut blocului si o casă a 
liftului. Dar, distrați fiind, 
au uitat să monteze și un 
ascensor. Ca să fie distrac-

de Inspectoratul 
de stat), că nici 
planul de măsuri 
de C.P.M.B. nu stat — instituție 

specialitate a Direc- 
sanitare a municipiu- 
București — ii re- 

• nu numai sarcina

George CUIBUȘ

Blocuri de locuințe«

în stare „nu prea perfecta1

Pentru relatarea celor ce urmea
ză, plecăm de la o evidență, în
scrisă intr-un registru al adminis
trației blocurilor din cvartalul 
Gheorghe Asachi. orașul Vaslui. 
Evidența amintită consemnează de
fecțiunile de construcții și instala
ții, semnalate de către locatarii a- 
partamentelor date in folosință a- 
proximativ cu un an in urmă. De 
pildă, de la 23 iulie a.c. pînă la 3 
septembrie a.c., in registrul respec
tiv figurează nu mai puțin de 40 
de defecțiuni privind instalațiile

ția și mai plăcută, au uitat 
să monteze și un hidrelor. 
Zilele acestea se împlinesc 
15 ani. Cincisprezece 
de cînd tot 
I.A.L.-ului 
Vara, fiind 
mică, e un

' catarii de la etajele IV-V. 
Din lipsă de hidrofor. apa 
nu ajunge pină la 
măcar cu ajutorul 
delor.

— Și chiar de 15 
teți drumul la I.A.L. ?

— Exact de 15 ani. Ur
căm sute și sute de trepte 
și ducem vara dorul apei, 
de parcă am fi in Sahara, 
nu pe str. Fluviului ! Bă- 
trînii de la ultimele etaje, 
fiindu-le greu să coboare 
atîtea scări, s-au rugat în 
ăștia clncișpe ani și la 
dumnezeu să le facă un 
lift.
- $il 

ceva ?

de Nicuță TÂNASE
Am trimis 
Ministerului 
care, spe-

ani 
îi aduc aminte 

de cele uitate, 
presiune mai 

chin pentru io-

ei nici 
paparu-

ani ba-

SAHARA
DIN STRADA

FLUVIULUI

minune,'

— Nimic.
— Deci tot

ne rugăm. Hai să împreu
năm mîinile și să zicem :

Î.A.L.-ului să

„Fie numele 
din sectorul 7 
intr-o ședință 
muncii" !

I.A.L.-ului 
binecuvîntat 
de analiza

UN RESPONSABIL 
IRESPONSABIL ?
Gheorghe Blldariu din 

comuna Topleț nr. 360 — 
Caraș Severin, ne relatea
ză. in recomandata 6827. 
că are un bunic in etate de 
80 de ani, care s-a întors 
din primul război mondial 
invalid de ambele picioare, 
în fiecare an, bunicul dîn- 
sului are dreptul la prote
ză. Acum doi ani, s-a de
plasat cum a putut la în
treprinderea ..Pirogov", 
secția din Timisoara, ca 
să-i ia măsură. Tot de a- 
cum doi ani, bietul bătrîn 
așteaptă protezele. A trimis 
intre timp un alt nepot, 
care e student la Timișoara, 
să se intereseze și cică res
ponsabilul l-ar ti dat afară.

Să fie responsabilul aces
ta pe deplin responsabil 1 
Dacă lucrurile stau chiar 
așa cum ni s-a scris, nouă 
nu prea ne vine să credem 
și, cu mult regret, trimitem 
scrisoarea mai departe.

SPUZA Șl TURTA
Din satul Sebeș, care a- 

parține de comuna Hîrseni 
— Făgăraș, ne-a sosit o

scrisoare semnată de 67 de 
locult<*i,  care susțin 
sint nedreptățiți. Nu 
școală de 8 ani și copiii lor 
sînt nevoiți să bată iarna

câ 
au

Hîrseni ori 
in sat și ca- 
care și ele 
zilnic. Au și

r.ămeții cale de 5 km, pină 
la școala din
Mărgineni. Au 
dre didactice, 
se deplasează
local. Dar... Dar mai marii 
comunei (care sint din Hir- 
seni) trag spuza mai mult 
pe turta lor. Anul trecut se 
zice că a venit un inspec
tor de la Brașov și le-a 
promis c-o să fie bine. Au 
rămas doar cu promisiu
nea. Au scris și Ministeru
lui învățămîntului. A ve
nit și de aici un delegat. 
Dar acest delegat a stat de 
vorbă numai cu cei din 
Hîrseni, iar pe petiționari 
l-a ocolit. In încheiere, 
sintem întrebați dacă le 
putem da 6 mină de aju
tor în rezolvarea acestei 
probleme.

Să vedem, 
scrisoarea dv. 
învățămîntului 
răm, va trimite mai mulți 
delegați. Unul care să stea 
de vorbă cu cei din Hîr
seni, altul — cu dumnea
voastră. petiționarii — iar 
ceilalți să tragă concluziile.

Vă dorim, totuși, o iar
nă blîndă.

EU CINE SÎNT ? 
EXIST ORI BA ?

Liviu Bogdan Silaghe are 
12 ani. pretinde că s-a năs
cut la 16 Ianuarie 1958, la 
maternitatea Polizu. că lo
cuiește în București și că de 
fapt nu există

— Cum nu exiști ?
— Pur și simplu.
— Ia dă-mi actul 

naștere !
— N-am. Dacă

— Și de ce n-ai act de 
naștere, dacă pretinzi că 
te-ai născut ?

— Părinții mei 
se zbat de opt 
scoată un act 
și nu izbutesc.

— Armata ai
— Cum să fac 

Am numai 12 ani.
— De unde știi că ai nu

mai 12 ani, dacă n-ai act 
de naștere ?

— Din auzite.
O fi existând acest Liviu 

Bogdan Silaghe, sau o fi 
numai o părere a lui că e- 
xistă ? Ne senate din a- 
ceastă dilemă Ofițerul 
stării civile din sectorul 1 ?

adoptivi 
ani să-mi 
de naștere
făcut-o ? 

armata ?

i

tău de

avea,

P. S. Pe adresa rubricii 
au mai sosit scrisori de la 
Aurelian Moșoiu — Căli- 
mănești, Constantin Ionci- 
că — București, Gheorghe 
Restivan — Tecuci, Florea 
Bunea — Argeș. Teodora 
Anton — București, San
du Gistru — Ilfov, Vasile 
Popescu — București, Na
talia Mihailovschi — Petro
șani, P. Panduru Gorj, 
Petre Mandache — Con
stanța. Ion Georgescu — 
Brașov. lor. Dobrescu — Ar
geș, lor. Barbăiată — Me
diaș, Pantilimon Anecu — 
Alexandria, Marin Ia- 
cobescu — Caransebeș, Con
stantin Balete — Recaș, A. 
Al'bu — Tg. Ocna, I. Voiau 
— București. Nicolae Bă- 
tășescu — București, Ghițâ 
Florea — București...

Toate aceste scrisori au 
fost trimise spre rezolvare 
forurilor competente, de la 
care așteptăm răspunsul.

igienlco-sanitare. „Zilnic, la ad
ministrație vin zeci de oameni care 
solicită reparații, remedieri, uneori 
de mai mare amploare, in care ca
zuri apelăm la întreprinderea de 
gospodărie orășenească" — spunea 
administratorul Ștefan Fotache. E 
drept că o parte din defecțiuni sint 
datorate și întreținerii necorespun
zătoare a apartamentelor de către 
locatari, dar marea majoritate a 
lor sint „moștenirea" șantierelor de 
construcții ale Întreprinderii de 
construcții-montaj Vaslui — in 
speță a șantierului nr. 3 (al cărui 
director era pe atunci Aurel Ni- 
chifor), care a executat cele mai 
multe blocuri din cvartalul mențio
nat.

Oferim, spre edificare, citeva a- 
semenea regretabile „moșteniri" : in 
unele apartamente ale blocului C4, 
apa de ploaie de pe balcoane se 
scurge in încăperile adiacente ; in 
toate apartamentele scării A a blo
cului 133 lipsesc gurile de aerisire 
din băi, deoarece constructorii au 
turnat planșeele fără a lăsa orifi
ciul prevăzut pentru canalul de 
aerisire ; multe apartamente de la 
ultimul nivel au plafoanele înne
grite de mucegai din cauza exe
cuției necorespunzătoare a izolării ; 
au fost găsite țevi de canalizare 
fisurate ; nu sint montate panou
rile despărțitoare de pe balcoane 
etc., etc.

Tovarășul Alecu Popoiu, inginer- 
șef adjunct al I.C.M. Vaslui, recu
noștea că „in stare perfectă nu 
prea predăm, ce-i drept, blocurile"; 
dar remedierile, măcar, n-ar putea 
oare să fie făcute la timpul potri
vit, fără aminări repetate ? lată 
un exemplu concludent de fe
lul cum răspunde conducerea a- 
cestei întreprinderi la sesizările în
dreptățite ale locatarilor: la data 
de li aprilie a.c., prin adresa cu 
numărul 75, administrația blocuri
lor solicita montarea geamurilor la 
casa scărilor, la blocul B3, și a bur
lanelor de scurgere la blocurile B2 
și C4 (strada Călugăreai), elibera
rea molozului, executarea trotuare
lor din cvartalul Gheorghe Asachi. 
Adresa nu a căpătat nici un răs
puns. S-a mai făcut o revenire pe 
data de 3 septembrie a.c. Răspun
sul se mai așteaptă și acum.

Dacă întreprinderea de gospodă
rie orășenească nu a fost destul de 
exigentă la recepția blocurilor, care 
au depășit de acum primul an de la 
darea lor in folosință, este absolut 
necesar să ia măsuri urgente de re
mediere a defecțiunilor, mai ales că 
se apropie anotimpul ploilor. Consi
liul popular orășenesc Vaslui și, res
pectiv. consiliul popular județean 
ar trebui să impună cu mai multă 
exigentă și hotărire unităților din 
subordine executarea exemplară a 
lucrărilor in discuție.

I. VASILE
corespondentul 
„Scînteii"
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RECOLTAREA FLORII-SOARELUI în concediu plătit

La baza de recepție
se pierde timpul 7

sînt imobilizate
mijloacele de transport

Cum se pierde timpul la baza de recepție Lehliu-garâ, județul Ialomițaîn Bărăgan, floarea-soarelui este 
coaptă, în cît la o simplă adiere a 
vîntului se scutură. De aceea, cea 
mai importantă sarcină la ordinea 
zilei o constituie grăbirea recoltatu
lui. In întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole din 
județele Ilfov și Ialomița, combinele 
au intrat în lanuri. Numai că, în 
unele locuri, recoltarea se face în
tr-un ritm lent, nesatisfăcător. Am 
urmărit drumul florii-soarelui din 
lanuri pînă la baza de recepție și 
iată ce am constatat.

La cooperativa agricolă Ștefănești, 
județul Ilfov, miercuri dimineață, la 
orele 8,30, o combină 
începuse încă lucrul. Era floarea- 
soarelui umedă ca să nu se poată 
recolta ? Nici vorbă. Așa cum am 
mai arătat, se scutură la cea mai 
mică atingere. Mecanizatorul Ștefan 
Pîrșoi, de la I.M.A. Horia, ne-a în- 
timpinat cu brațele încrucișate, așa 
cum l-a surprins și fotoreporterul 
nostru. De ce nu lucra intr-o zi cu 
timp atît de frumos ? Pentru că 
buncărul combinei se umpluse încă 
din ziua precedentă. Ce s-a întâm
plat ? „Marți după-amiază, ne spune 
mecanizatorul, am început să lucrăm 
pe această tarla. După o trecere prin 
Ian, buncărul s-a umplut, deoarece 
recolta este foarte . bună, de peste 
2 000 kg la hectar. Din lipsă de ca
mioane sau remorci pentru transport, 
am fost nevoit să mă opresc din 
lucru".

La sediul cooperativei, președin
tele Dumitru Profir, căruia i-am re
latat această situație, a fost sur
prins de veste. „Am trimis două ca
mioane la combine", spunea el, nu
mai că acestea nu ajunseseră incă a- 
colo.

Este replica cea mai nedorită care 
poate fi primită din partea unui pre
ședinte de cooperativă agricolă acum, 
în plină campanie de recoltare. Este 
adevărat, a repartizat camioanele, 
dar apoi a uitat să controleze per
sonal sau să pună pe cineva să vadă 
dacă au ajuns și fac treabă acolo 
unde trebuie. Este nevoie ca toate 
mijloacele existente să lucreze in
tens, minut cu minut, la recoltat și 
transportat, fără nici un fel de stațio
nări cauzate de neglijență. Pentru 
că, așa cum s-a constatat aici, da
torită slabei organizări a muncii și 
lipsei de control s-a ajuns la o 
asemenea situație. Cooperativa are 5 
camioane proprii și mai multe re
morci puse la dispoziție de I.M.A. 
Dar numai două camioane erau des
tinate transportului recoltei, celelalte 
fiind repartizate la alte lucrări. In 
fața sediului cooperativei, un tractor 
cu două remorci staționa încă de di
mineață, pentru că tractoristul mai 
avea niscai treburi personale. La se
diul și în incinta cooperativei stăteau 
zeci de cooperatori care de mult 
trebuiau să fie în cîmp. Ne-am re
întors cu președintele Ia combina din 
lanul de floarea-soarelui. La puțin 
timp am găsit și unul dintre camjoa- 
nele repartizate la recoltat. După' 17 
ore de așteptare. „Gloria" a fost în 
sfîrșit descărcată.

Pe lingă slaba organizare a muncii, 
de care se fac vinovați președintele

„Gloria" nu

ai 
da 
că

cooperativei și ceilalți membri 
consiliului de conducere, situația 
la Ștefănești a evidențiat faptul 
mijloacele de transport nu pot face 
față volumului mare de lucrări și din 
cauza gîtuirilor care se produc la si
lozul Lehliu-gară. Aici, șiruri de ca
mioane și tractoare cu remorci aștep
tau Ia descărcare. „Am venit la ora 7 
și cred că abia pe la 9,30 voi termina 
cu descărcatul — spunea Nae Con
stantin, rutierist la I.A.S. Sărulești. 
Merge foarte încet descărcatul și, de 
aceea, mijloacele de transport nu pot 
fi folosite cum trebuie. La noi în 
cîmp, la ferma 2 Frumușica, sînt sute 
de saci cu floarea-soarelui". La fel, 
tractoristul Stoian Smărăndache, de la 
aceeași unitate, ne-a spus că nu poate 
aduce în bază decît trei transporturi 
pe zi de la numai 25 km, din cauza 
staționărilor lungi la încărcare și 
descărcare.

Intr-adevăr, la acest punct de pre
luare a florii-soarelui munca este or
ganizată defectuos. După luarea pro
belor și cintărire, Camioanele și re
morcile așteaptă ore în șir pentru 
că, pe măsură ce se descarcă semin
țele, se face și selectarea lor. Or. ca
pacitatea de selectare este mică în 
raport cu cantitatea pe care aceșt 
siloz trebuie, să o preia într-un" timp 
scurt. Merceologul principal cu. re
cepția, Manea Tănase, ne spune că 
„atît se poate primi, atît primesc". 
Și aceasta doar pentru că vrea să 
facă în același timp atît preluarea, 
cit și selectarea.

— De ce nu descărca ti floarea-soa- 
relui direct în magazii ?

— Vom face și_ aceasta, dar acum 
vrem să facem două lucruri deodată.

De ce se fac lucruri fără cap ? 
Merceologul n-are un șef. iar șeful 
nu are și el un alt șef care să con
troleze modul cum se lucrează la 
baza de recepție 1 Nu se poate ad
mite ca un merceolog sau altul să 
țină în loc mijloacele de transport, 
așa cum se întimplă de ani de zile 
in diferite baze. Cele relatate nu sînt 
o simplă întîmplare. Cu o zi înainte, 
camioanele unor cooperative agricole 
au stat cite 5—6 ore la descărcat. 
Din această cauză, în cele mai multe 
cooperative agricole și întreprinderi 
agricole de stat, cantități mari de 
floarea-soarelui stau în cîmp in saci 
sau chiar nerecoltate. Direcția gene
rală a valorificării produselor agrico
le din Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii trebuie să ia măsuri urgente 
în vederea organizării temeinice a 
preluării florii-soarelui la 'bazele de 
recepție. Acum, floarea-soarelui este 
uscată, se recoltează ușor și poate fi 
depozitată fără nici' un pericol de 
degradare. Este cel mai bun timp 
pentru recoltare, timp care trebuie 
folosit din plin. De asemenea, este 
necesar un control ferm din partea 
organelor agricole, deoarece munca în 
unele cooperative agricole nu este 
organizată temeinic. Orice întîrziere 
poate afecta în mod serios producția 
bună de floarea-soarelui, care tre
buie strînsă în cel mai scurt timp.

cli- 
au 

pro- 
a-

lon HERTEG 
!XA

Combina „Gloria", în loc să lucreze, slaționează de 17 ore, în așteptarea 
camioanelor la cooperativa agricolă din Ștefănești; județul Ilfov

Foto : M. Andreescu

După cum se știe, în următorul 
cincinal, volumul și nivelul tehnic al 
producției urmează să sporească sim
țitor în toate ramurile industriei. 
Pentru îndeplinirea întocmai a sar
cinilor de plan pe anii 1971—1975, cît 
și a celor stabilite pentru anul in 
curs, vortrebui acționate numeroase 
pîrghii. 
în mod 
pline a 
tuturor 
laț iilor, 
rezerve.

Problema utilizării mijloacelor teh
nice în diferite întreprinderi și ra
muri a mai fost abordată din diferite 
unghiuri. De astă dată, ne-am oprit 
în investigațiile noastre la cîte- 
va din unitățile care fac parte din 
Centrala industrială de material ru
lant din Ministerul Transporturilor 
și la unele întreprinderi din Brăila. 
La sfînșitul trimestrului I a. c., în u- 
nitățile de material rulant, 45 mașini- 
unelte erau date ca disponibile. La a- 
ceeași dată, în întreprinderile brăile- 
ne stăteau nefolosite — unele de mai 
mulți ani chiar — mașini și utilaje în 
valoare de peste 41 milioane lei. Au 
fost identificate 
și fructificate po
sibilitățile practi- ■■■■■■■■■■■ 
ce pentru reintro
ducerea acestor 
mașini și utilaje 
în circuitul pro
ductiv ?

Din situațiile e- 
xistente la cen
trala industrială 
de material ru
lant reiese clar : 
acțiunea de redis
tribuire a mașini
lor și utilajelor 
nefolosite se des
fășoară destul de 
lent. Bunăoară, din cele 10 ma- 
șini-unelte date disponibile în tri
mestrul I a. c. la Uzina meca
nică de material rulant din 
Cluj, la întreprinderile similare din 
Simeria și București-Triaj, numai 
trei au fost reactivate. Ce se întîmplă 
cu celelalte utilaje disponibile 7 Ing. 
Stelian Ionescu. șef de serviciu în 
centrala amintită, ne arată o scri
soare primită în ziua de 4 iulie 1970 
de la direcția tehnică din minister, 
prin care se avizează... casarea tu
turor utilajelor devenite disponibile 
în trimestrul I a. c. și neredistribuite 
încă ! (bineînțeles, a celor care înde
plinesc condițiile impuse de regle
mentările actuale în acest domeniu). 
E vorba de o modalitate cel puțin 
ciudată de a scăpa de „balastul" ma- 
șinilor-unelte disponibile !

Dar, mergînd din aproape în a- 
proape, să vedem ,Ja fața locului" 
ce se întimplă cu mașinile-uneilte de
venite disponibile în unitățile econo
mice din centrala respectivă. Nu se 
întimplă nimic ! Sau aproape nimic. 
La uzina de material rulant „Grivița 
roșie" din Capitală, ing. Ion Teodo- 
rescu, șef de serviciu, își amintește 
că, din utilajele date disponibile în 
trimestrul I a. c., un sheping a fast 
transferat unei școli profesionale. 
Cît privește cele 13 mașini de găurit, 
mașina de rindelat și aceea de 
șlefuit, care au devenit sau vor de
veni disponibile în acest an, inter
locutorul nostru ne-a spus : „Noi 
le-am comunicat centralei, dar nu 
am primit încă vreo cerere din par
tea cuiva. Așteptăm".

Nu ’ ........ .
unghi 
Uzina 
triaj, 
mente, se poate spune că pe verticala 
minister—centrală—întreprinderi, ac
țiunea de redistribuire a fondurilor 
fixe inactive nu se desfășoară uni
tar : .stingă nu știe ce face dreapta", 
se întocmesc situații, scrisori, infor
mări, iar din toată această învolbu
rare de hîrtii nu are de pierdut decît 
economia națională. Pentru că utila
jele nu sint reactivate în ritmul ne
cesar și, deci, nu produc, pentru că în 
timp ce fondurile fixe respective se 
depreciază moral, pentru ele se plă
tesc amortizări care încarcă prețul de 
cost, pentru că, pentru că... Sînt ne
numărate argumente care pledează 
în favoarea scoaterii rapide din sta
rea de inactivitate a fondurilor fixe 
disponibile. In unitățile centralei in
dustriale de material rulant, cel pu
țin o atare cerință se pare că nu a 
fost înțeleasă la adevărata ei semni
ficație.

Deși s-au făcut unele încercări ti
mide, totuși nici în 
industriale din Brăila 
șini și utilaje inactive

i

Dintre acestea, se detașează 
deosebit pirghia utilizării de- 
capacităților de producție, a 
mașinilor, utilajelor și insta- 
domeniu în care există mari

rat prea mult în ultimele 5 luni de 
zile. Iată, bunăoară, la uzina „Pro
gresul" : un manipulator de la presa 
de 2 500 tone, un dispozitiv carusel 
pentru strunjit, un generator de gaze 
pentru sudura oxiacetilenică, o ma
șină de rectificat cu pernă de aer și 
altele stau și acum nefolosite. O si
tuație asemănătoare persistă și la 
combinatul de fibre artificiale. Aici 
stau „pe butuci" 27 utilaje ; printre 
ele, o mașină de filat bast. De ce nu 
este folosită 1 Pentru că îi lipsesc... 
citeva roți dințate... Tot la acest com
binat „staționează" o mașină de ca- 
șerat hîrtie. Cauza? A fost primită în 
locul unei mașini de cașerat celofan 
și, ca atare, e neutilizabilă în pro
cesul tehnologic. De ce nu este re
distribuită ? Nimeni nu știe. Cum ni
meni nu știe de ce s-au adus de la 
Centrala industrială de fibre sinte
tice din Săvinești, de care aparține 
combinatul brăilean, converterele de 
matex, o mașină de încrețit fibre și 
un uscător cu tambur!, care, după 
părerea specialiștilor întreprinderii, 
nu sînt și nu vor putea fi folosite 
niciodată.

Acest ultim exemplu este elocvent 
pentru a ilustra 
formalismul ce se 
resimte pe alocuri 
în acțiunea de 
redistribuire a 
mijloacelor teh
nice nefolosite. 
în loc să se iden
tifice posibilități 
de utilizare a ma
șinilor și utilaje
lor, de dirijare a 
lor spre acele 
sectoare, spre a- 
cele unități care 
au nevoie de ele, 
unele centrale și 
combinate indus- 
sistemul „plim- 
o întreprindere 

nu poa-

ANCHETA

au 
e-

agricole 
pentru să-

Ce sămînță se va pune
in pămînturile din Ilfov ?

In județul Ilfov urmea
ză să se însămânțeze cu 
grîu, in această toamnă, 
120 000 hectare în coope- 
lativele agricole și 20 000 
hectare in întreprinderile 
agricole de stat. La indi
cația comitetului județean 
de partid au fost luate 
măsuri pentru asigurarea 
și condiționarea semințe
lor, pregătirea terenului, 
astfel ca la vremea se
mănatului să se poată 
lucra din plin. Tot
odată, pentru a nu se repe
ta neajunsurile din acest 
an, au fost analizate în 
toate unitățile cauzele 

■ care au determinat ob
ținerea unor recolte mici.

Experiența unităților 
fruntașe a demonstrat că 
nu numai condițiile 
matice nefavorabile 
determinat scăderea 
ducției, ci și nivelul 
grotehnicii aplicate. In a- 
celeași condiții de climă 
și sol, unități vecine și cu 
condiții naturale asemă
nătoare au obținut recol
te diferite. La 
va din Valea 
s-a realizat o 
medie de 3 500 
hectar. Peste 
griu la hectar au re
coltat și cooperativele a- 
gricole din Girbovi, Puti- 
neiu, Gurbănești și altele 
care au aplicat intreaga 
tehnologie stabilită pentru 
această 
multe 
gricole au obținut re
colte mici de grîu. Din 
discuțiile avute cu mem
brii consiliului de con
ducere și cu specialiști 
de la Brănești rezultă că 
nici nu se puteau aștepta 
la o producție bună de 
grîu. S-a semănat în 
teren slab pregătit, bolo
vănos, arat la o adincime 
de 12—15 centimetri, în 
unele sole s-a pus grîu 
după grîu 4 si 6 ani la 
rînd, s-a depășit mult pe
rioada optimă de semă
nat. O parte din sămînță 
a fost necorespunzătoare. 
Am dat numai acest e- 
xemplu din multe al
tele care demonstrea-

ză că recoltele mici se 
datoresc nivelului neco
respunzător al agroteh
nicii aplicate. întrebarea 
care se pune este dacă 
acum, pornind la lucru in 
cunoștință de cauză, se 
ține seama de învățămin
tele anului acesta.

în cultura griului 
fost stabilite termene
xaote cu privire la execu
tarea diferitelor lucrări. 
Numai că nu peste tot se 
respectă aceste indicații. 
Neajunsurile pornesc 
chiar de la asigurarea și 
condiționarea semințelor. 
Cooperativele 
și-au reținut 
mînță 33 000 tone grîu, 
însă prin selectare, da

rea îngrășămintelor se 
face la voia întâmplării. 
Acest lucru dovedește o 
lipsă totală de interes din 
partea consiliului de con
ducere pentru aplicarea 
cerințelor agrotehnice, și 
de aceea este ne
voie de intervenția ho- 
tărîtă a direcției agricole. 
Și în alte locuri, deși in 
bazele de recepție există 
sămînță, schim’barea ei se 
desfășoară în ritm neco
respunzător. La coo
perativa agricolă din 
Tămădău nu au venit bu
letinele de analiză pentru 
intreaga cantitate de să
mînță de griu. Asemenea 
situații se consemnează și 
la alte cooperative agri

ECONOMICA

A „SClNTEII"

triale recurg 
bării" lor de 
la alta. Dar 
te să-i fie

la 
la 
nimănui 

indiferent dacă aceste 
fonduri, materializate în mașini, in
stalații, mecamsme diverse, produc, 
dacă se asigură recuperarea integrală 
a investițiilor făcute. De aceea, ca
zurile de camuflare, într-un fel sau 
altul, a inactivității — • - 
trebui cu severitate combătute, iar 
organele financiar-bâncare au dato
ria să întărească controlul pentru a 
preîntâmpina 
cest fel.

Cert este 
mai diverse 
serie de utilaje, mașini și instalații 
disponibile zac nefolosite, degradki- 
du-se cu timpul. E adevărat, o maye 
parte a fondurilor fixe devenite dis
ponibile în unitățile investigate au 
o vechime relativ mare. Ele — și, în 
special, mașinile-unelte, electrocarele 
— ar putea fi însă extrem de utile 
unor unități economice mal mici. 
Dar cum să ajungă la aceste între
prinderi ? Din cite ne spunea ing. 
Gheorghe Tănase, directorul tehnic 
al centralei industriale de material 
rulant, actuala metodologie de trans
ferare a utilajelor disponibile este 
greoaie, mult prea întortocheată și, 
ca urmare, ineficientă. Din păcate, 
pentru perfecționarea actualului sis
tem de 
inactive 
mașinile 
nimic și 
mortizările aferente.

Se știe că la plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut s-a cerut 
ministerelor, centralelor și combina
telor industriale, grupurilor de uzine 
să nu mai achiziționeze mașini în 
condițiile în care utilaje similare 
stau nefolosite în unele întreprinderi 
sau se utilizează cu un grad scăzut. 
Ancheta noastră a evidențiat că a- 
ceastă importantă sarcină economică 
nu este peste tot dusă la îndepli
nire. Iată de ce măsurile — încă ti
mide. întreprinse pînă acum în acest 
sens, vor trebui să fie amplificate și 
finalizate cît mai operativ în fiecare 
unitate. Faza soluțiilor și analizelor 
îndelungate, practicile birocratice 
trebuie să cedeze locul cît mai grab
nic acțiunilor decise, eficace, în 
strînsă conformitate cu indicațiile 
conducerii de partid și de stat. Cu 
toată claritatea și răspunderea trebuie 
înțeles că este prea costisitor luxul 
de a menține mașini și utilaje — în 
care statul a investit fonduri impor
tante — în stare de inactivitate, fără 
să producă.

unde se găsea loc liber. 
De aceea și nivelul recol
tei era sub posibilități. Ți- 
nind seama de acest lu
cru, în cadrul unei ședințe 
de consiliu s-a hotărît o 
mai bună amplasare a 
griului ce se va cultiva pe 
720 ha. Din această supra
față, 223 hectare vor fi în- 
sămințate, în al doilea an, 
după griu, 400 ha vor fi 
cultivate după porumb, 
iar 97 ha după cartofi și 
leguminoase. Pînă în pre
zent, întreaga suprafață de 
320 ha ce se va cultiva cu 
griu după păioase și legu
minoase a fost fertilizată, 
arată și pregătită pentru 
semănat. Pe cele 400 ha 
pe care griul se va însă
mînța după porumb au 
fost luate măsuri de re
coltare și eliberare a tere
nului. Șl în alte unități 
au fost luate măsuri si
milare.

Dacă aceste probleme au 
fost rezolvate mai bine, 
in schimb fertilizarea te
renului decurge anevoios, 
iar în multe locuri aplica
rea îngrășămintelor chi
mice nu se face pe baze 
științifice. Este adevărat 
că industria este în res
tanță cu livrarea unor 
cantități de superfosfat și 
azotat de amoniu, dar 
chiar și cele care există 
nu se aplică în dozele sta
bilite. Cooperativa agri
colă din Fundulea, deși 
este situată lingă Institu
tul de cercetări Fundulea, 
care dispune de laborator 
pentru analiza solului, nu 
a efectuat analiza solului. 
Deci și in acest an ferti
lizarea se face la voia în
tâmplării.

Ne desparte puțin timp 
de momentul cînd se va 
da startul începerii semă
natului. Pentru ca această 
lucrare să se execute 
condiții agrotehnice 
perioare este necesar 
toate pregătirile să 
încheiate 
stabilite.

viitor să fie îmbelșugată
cooperati- 
Măcrișului 
producție 

kg griu la
3 000 kg

cultură. 
cooperative

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînfeii

în 
su- 

ca 
fie

la termenele

Pentru ca recolta de grîu a anului

torită cantității mari de 
corpuri străine, au rămas 
numai 26 000 tone. Dar 
nici aceasta nu corespun
de, din punct dex vedere 
calitativ, deoarece) în ur
ma verificării valorii cul
turale la laboratorul de 
control al semințelor a re
zultat că numai 18 000 
tone au putere de germi
nație corespunzătoare. A- 
ceasta impune să fie gră
bit ritmul de schimbare 
a semințelor, acțiune care 
se desfășoară cu înceti
neală. Cooperativa agri
colă din Belciugatele a 
primit buletine negre 
perttru întreaga cantitate 
de sămînță de grîu nece
sară pentru cele 480 ha te
ren ce urmează a se însă- 
mînța. Pe lingă faptul 
că sămînță este necores- 
punzâtoare și trebuie 
schimbată întreaga canti
tate, inginerul-șef este în 
concediu de la începutul 
lunii iunie, iar dosarul cu 
analiza solului a dispărut 
din unitate și administra-

cole, ceea ce face ca la 
data actuală, dnd campa
nia de semănat bate la 
ușă, cooperativele agrico
le să nu cunoască ce fel 
de sămînță au în maga
zie.

O atenție mai mare tre
buie acordată amplasării 
culturilor și pregătirii te
renului. Datorită măsuri
lor luate, în majoritatea 
unităților s-a făcut o am
plasare mai bună a griu
lui, după cele mai bune 
plante premergătoare și 
pe terenuri fertile. Astfel, 
în cooperativele agricole, 
griul se va însămînța în 
proporție de 36 la sută 
după cereale păioase, 14 
la sută — leguminoase și 
restul după porumb, floa- 
rea-soarelui și alte cul
turi târzii. In cele mai 
multe locuri, această pro
blemă este privită cu mai 
multă răspundere decît în 
ceilalți ani. La cooperati
va agricolă din Joița, de 
exemplu, se obișnuia să 
se semene griul acolo

cu mult diferită, din acest 
de vedere, era situația și la 
de material rulant București- 
Ținind seama de aceste cio

întreprinderile 
stocul de mâ
nu s-a micșo-

orice

că din 
și mai

utilajelor vor

încercare de a-

motivele cele 
de neînțeles, o

redistribuire a utilajelor 
nu se întreprinde nimic. Iar 
disponibile stau, nu produc 
încarcă prețul de cost cu a-

Dan MATEESCU 
N. Gr. MARAȘANU
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tru a se asigura, In acest an și în 
anii viitorului plan cincinal, un regim 
riguros de întreținere și exploatare a 
fiecărei mașini, un stoc satisfăcător 
de piese de schimb, un program ști
ințific de organizare a reparațiilor 
capitale.

La Congresul al X-lea al P.C.R. s-a 
subliniat că ridicarea calității produ
selor, realizarea de sortimente cu 
caracteristici tehnice și funcționale 
superioare trebuie să constituie o 
preocupare de prim ordin, una din 
sarcinile de cea mai mare însemnă
tate a colectivelor din industria 
noastră socialistă. Avind în vedere 
că ridicarea calității produselor ca? 
pătă semnificații deosebite, reprezen- 
tînd o condiție esențială a creșterii 
eficienței activității economice, in 
dezbateri trebuie să se examineze în 
mod creator măsurile ce se impun in 
vederea înnoirii și modernizării pro
ducției prin asimilarea de noi sorti
mente și reproiectarea celor existen
te, creșterii răspunderii tuturor sala
riaților, de la ultimul muncitor pină 
la directorul întreprinderii, pentru 
obținerea unei producții competitive, 
capabile să cucerească și să mențină 
prestigiul mărcii fabricii pe piața in
ternă și externă.

Practica de pînă acum a dovedit că 
nu pot fi concepute o producție ritmi
că și un înalt randament în valori
ficarea potențialului tehnic și uman 
din întreprinderi fără asigurarea li
nei riguroase activități tehnico-orga- 
nizatorice. De aceea, analizînd
răspundere sarcinile planului cin
cinal, adunările generale ale sa-

lariaților trebuie să acorde o deo
sebită importanță precizării moda
lităților de intensificare a acți
unii de încheiere a contractelor 
economice, atît pentru 1971, cit și a 
contractelor de lungă durată, privind 
mai ales aprovizionarea cu materii 
prime, mașini, utilaje și instalații cu 
ciclu lung de fabricație, ca și desfa
cerea produselor, lărgirea cooperării 

' în producție.

dunările generale ale salariaților la 
identificarea și fructificarea opera
tivă a rezervelor pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan în fie
care etapă, pentru îmbunătățirea in
dicatorilor, a activității productive pe 
Întregul cincinal, spre mărirea apor
tului fiecărei unități în asigurarea u- 
nui înalt dinamism întregii noastre 
economii.

Reușita dezbaterilor va fi, desigur,

tului de direcție în probleme de in
teres general pentru producție, nu 
s-au jalonat ou precizie direcțiile 
principale de urmat pentru înfăptui
rea integrală a sarcinilor din planul 
de stat. Este sigur că numiai prin 
crearea unui cadru propice de desfă
șurare a dezbaterilor, prin stimularea 
intervențiilor analitice, constructive, 
a spiritului critic și autocritic, 
adunările generale ale salariaților

CINCINALUL

cu

O atenție aparte se cuvine acorda
tă în adunările generale ale salaria- 
ților pregătirii programului de inves
tiții pentru perioada 1971—1975, in 
sensul ca noile obiective și capacități 
să fie în mod rațional fundamentate, 
să aibă o deplină justificare economi
că. Din analiza care se va face activi
tății de investiții nu trebuie să lip
sească asigurarea din timp a docu
mentațiilor, a contractelor pentru e- 
chipamentele tehnologice, a forței de 
muncă, crearea condițiilor propice in 
vederea punerii în funcțiune la ter
men a obiectivelor și capacităților 
planificate.

In lumina acestor importante sar
cini trebuie apreciate și eficiența, fi
nalitatea dezbaterilor, concretizate în 
contribuția pe care o vor aduce a-

cu atît mal mare cu cît vor fi elimi
nate definitiv tendințele de forma
lism, de superficialitate ce s-au ma
nifestat adeseori în edițiilei prece
dente, atît în pregătirea cît și în des
fășurarea adunărilor generale. Nu 
peste tot, pînă acum, instituția adu
nărilor generale a funcționat cu a- 
ceeași vigoare și eficacitate pentru 
soluționarea 
ale producției, 
desăvîrșire la 
vist, strict bilanțier, eludîndu-se 
analiza responsabilă a resurselor pro
prii, a cauzelor neajunsurilor ce per
sistă în anumite sectoare și compar
timente. Nu de puține ori, în adunări
le generale au lipsit poziția, punctul 
de vedere clar, competent al comite-

problemelor esențiale 
nu s-a renunțat cu 

caracterul festi-

vor putea să realizeze unirea tuturor 
forțelor colectivului, a tuturor energi
ilor și valorilor umane din întreprin
deri în ridicarea calitativă a activi
tății productive.

Ministerele și instituțiile oentrale, 
unitățile cu statut de centrală poartă 
întreaga răspundere pentru organiza
rea dezbaterii sarcinilor de plan, 
pentru îndrumarea și sprijinul con
cret în rezolvarea neîntârziată a pro
blemelor oe se ridică. In acest scop, 
prezența în întreprinderi, cu prilejul 
adunărilor generale ale salariaților, 
a cadrelor cu munci de răspundere 
din ministere, din noile organisme e- 
conomioe va trebui să aibă un carac
ter de lucru, să se facă simțită ne
mijlocit în întreaga activitate depu-

să pentru descoperirea și punerea în 
valoare a rezervelor interne, în sta
bilirea celor mai eficace măsuri teh
nice și organizatorice pentru funda
mentarea sarcinilor viitorului plan 
cincinal, în finalizarea cu maximă o- 
perativitate a propunerilor și suges
tiilor făcute de salariați.

Acțiunea de dezbatere a sarcinilor 
de plan ale cincinalului 1971—1975 va 
fi condusă și coordonată de comite
tele județene, municipale și orășe
nești de partid, care vor asigura con
trolul și îndrumarea corespunzătoare 
în toate etapele de desfășurare a ac
țiunii. Organizațiile de partid din în
treprinderi au datoria să se preocupe 
îndeaproape de pregătirea adunărilor, 
de mobilizarea comuniștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii la elabora
rea măsurilor de îmbunătățire a pla
nului în toate secțiunile sale, la per
fecționarea continuă a activității pro
ductive.

Avind în vedere experiența acumu
lată în edițiile precedente, seriozita
tea și profunzimea cu care aii fost 
în general pregătite, adunările gene
rale ale salariaților vor manca, cu. si
guranță, un plus de exigență în solu
ționarea problemelor complexe și 
majore ale sarcinilor de plan pe pe
rioada 1971—1975, constituind totodată 
un bun prilej de afirmare entuziastă 
a hotărîrii ferme a tuturor oamenilor 
muncii de a face totul pentru înfăp
tuirea programului de înflorire a 
României socialiste elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului.
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Pe drept cuvînt, tn terminologia 
noastră literară se invocă de mai 
mulți ani noțiunea de continuitate. 
Acest termen deține rațiunea unei 
contraponderi față de exagerarea care 
a utilizat ideea de nou intr-un sens 
deviat. Desigur, nimeni nu poate 
nega o asemenea idee în limitele ei 
firești. în acest, caz, ea desemnează 
poate cel mai de seamă obiectiv pe 
care și-1 propune o cultură în proce
sul el ascendent. Faptul este. însă, 
condiționat tocmai de acele limite fi
rești, prin care ideea de nou nu se 
află gîndită ca o inițiativă absolută, 
desprinsă radical de tot ceea ce a 
existat mai înainte. în dinamica vie 
a unei culturi, noțiunea de nou nu se 
constituie durabil decît pe substra
tul unei continuități imediate, asa 
cum arată ritmul oricărei mișcări din 
natură, fie de ordin astronomic, fie 
biologic.

De aceea, ni se pare a fi în con
tradicție cu realitatea prezumția de 
noutate absolută, care hrănește iluzia 
unor scriitori și artiști atît de la noi, 
cit și din alte părți ale globului. O a- 
semenea atitudine peremptorie nu-i 
servește nici pe ei și nici epoca pe 
care o reprezintă. A situa totul în lu
mina falsă a presupuselor alcătuiri 
lipsite de rădăcini directe exprimă în 
ultimă analiză consecința unei ab
stracte și convenționale desconside
rări a factorului continuitate. Faptul, 
însă, că orice generație poartă în- 
tr-însa germenii generației următoare 
nu poate fi ignorat, fără a înlocui prin 
conjuncturi arbitrare, stabilirea unei 
perspective temeinice asupra culturii.

Există, desigur, — așa cum s-a în- 
timplat Ia noi în deceniile trecute — 
momente de mari zguduiri sociale, cu 
consecutive procese de revizuire a 
valorilor, cînd unii scriitori, lipsiți de 
intuiții sigure, se văd tentați să im
provizeze pe calea minimei rezistente. 
Dar. paralel cu aceste expresii alea
torii mai intervine și un simț real, 
adine, al momentului, care atrage tot
deauna la sine marea creație, o dată 
ce ea și-a cucerit dinainte altitudinea 
r.ecesară. Neținîndu-se seama de o 
asemenea existentă a continuității, se 
tinde către o privire deformată și ne
dreaptă asuora unei anumite peri
oade. Se ivește astfel opinia celor 
care cred, de pildă, că literatura 
noastră abia după 1960 si-a reluat 
calea firească a creației. Ideea de re
luare o presupune. însă, pe aceea de 
Întrerupere a firului continuității, 
care n-a avut însă loc nici un mo
ment la noi.

Se uită, astfel, că înainte de 1960 
au fost create unele dintre marile 
capodopere ale literaturii noastre, ca 
bunăoară, „Nicoară Potcoavă" a lui 
Sadoveanu sau „Cîntare omului" a 
lui Arghezi. în acest timp. George 
Călinescu și-a redactat romanele 
„Bietul Ioanide" și „Scrinul negru", 
iar Camil Petrescu ciclul dedicat lui 
Băloescu. Tot atunci au scris Lu
cian Blaga, V. Voioulescu, Zaharia 
Stancu, Mihai Beniuc, M. Banuș, 
ș. a. Dar nu numai poseso
rii acestor nume, cunoscute di
nainte, au continuat să creeze, ci 
s-au afirmat și unii tineri poeți, 
foarte dotați, ca Nicolae Labiș. 
O măre parte dintre liricii sau 
dintre romancierii cei mai cunos

cut! astăzi au debutat tot atunci.' 
Este posibil, datorită unui com
plex de împrejurări, uneori dato
rită atitudinii parcimonioase a auto
rului ca unele scrieri de valoare să 
nu vadă lumina tiparului în perioada 
în care s-a încheiat elaborarea lor. 
Ele ajung, totuși, să se facă deplin cu
noscute și să exprime tocmai momen
tul în care au fost create, pleclînd 
pentru o perfectă continuitate a cul
turii. Această împrejurare se inte
grează, de altfel, intr-un fenomen des
tul de obișnuit în aria universală a 
tuturor timpurilor. Celebra lucrare a 
filozofului Schopenhauer. „Lumea ca 
voință și reprezentare", care a avut 
o înrâurire atît de puternică asupra 
unor spirite din ultima jumătate a 
veacului trecut — inclusiv asupra lui 
Eminescu — s-a făcut cunoscută abia

această vreme ne-a fost restituit in
tegral Eminescu, cu una dintre contri
buțiile cele mai substanțiale ale liri
cii sale, contribuție aproape necunos
cută pină atunci in esența ei. Ne re
ferim, mai precis, la volumul mare de 
postume (vol. V, din opera sa com
pletă), pe care. în cadrul excepționa
lei sale străduințe, ni l-a dăruit, în 
1958, maestrul Perpessicius. Această 
perioadă a recuperat, deci, și ea. in- 
tirzierea altora anterioare. Ba, în ca
zul de față, a făcut chiar mai mult : 
a deschis premisele unei noi ere în 
istoria studiilor eminesciene. Orice 
moment contribuie. In felul său, la 
continuitatea unei culturi și permite 
momentului următor să absoarbă 
ceva de la el, să-și dezvolte mai de
parte spiritul creator.

Desigur, nu toate momentele pot

puncte de vedere

Inovație 
și continuitate 
în literatură

Edgar PAPU

cu trei decenii după redactarea ei. 
Ur.a dintre dramele celebre ale ace
luiași secol, „Wojzek", de genialul 
scriitor german Georg Bîichner, a 
apărut cu mult după moartea auto
rului, la aproape cinci decenii. Cel 
mai de seamă roman italian din vea
cul trecut. „Confesiunile unui octo
genar", de Ippolito Nievo, s-a publi
cat la vreo șase ani de cînd roman
cierul nu mai era în viață. în litera
tura noastră a avut loc, la diferite 
momente, același fenomen. Se știe, 
bunăoară, la ce interval imens după 
redactarea ei a fost publicată una 
dintre culminantele noastre creații li
terare, anume „Țiganiada". Toate a- 
ceste lucrări, și încă altele, exprimă 
nu mai puțin însuși momentul făuri
rii lor.

Tot astfel, mai recent, în etapa care 
precede la noi ultimul deceniu, unele 
scrieri destul de semnificative în plș- 
nul artistic nu au fost încredințate 
imediat tiparului. Totuși aceeași pe
rioadă a recuperat, la rîndul său. ri
nele întîrzteri ale altor perioade 
dinainte. Să invocăm aici cel puțin o 
compensație, și încă una epocală. în

cuprinde același grad de densitate. 
Aceasta, însă, nu este o rațiune de 
negare a vreuneia dintre ele. Iar 
compartimentarea unei culturi pe de
cenii este un act greu justificabil din 
perspectiva istoriei literare. Că se 
înregistrează o neîndoielnică avansa
re a literaturii noastre, rămîne un 
fapt pe care nu-1 poate contesta ni
meni. într-adevăr, o fecunditate vi
zibilă de inițiative — deși nu toate 
confirmate de o efectivă valoare a lot 
— ne bucură prin resortul viu și bo
gat al unei atari manifestări. Ea este, 
însă tot o consecință a continuității 
nemijlocite, care lucrează in diferita 
moduri. Literatura de azi — afirmăm 
un loc comun — n-ar fi fost posibilă 
fără literatura care a precedat-o.

Fenomenul se explică. în primul 
rînd, prin progresul la care. în ul
tima vreme, a ajuns cultura noastră 
în diferitele ei ramuri, de unde, fireș
te, nu putea fi exclusă tocmai creația 
literară. Privitor, însă, la acest din 
urmă domeniu, faptul se leagă și de 
o împrejurare mai gravă. Este anume 
vorba de o mișcare compensatorie, 
de o transmitere extremă a mesajelor

in preajma unor mari pierderi. Din 
nefericire, ultimul deceniu număra 
cete mai multe dispariții de figuri e- 
pocaie am cite a intunpmat vreodată 
literatura noastră intr-un interval a- 
tit de apropiat. Perioaua I960—19/0 
este aceea in care ne-au părăsit Mi
hail sacioveanu, Tudor Arghezi, Ion 
Barbu, Lucian Blaga.' George Căii- 
nescu, Tudor Vianu, Mihai Ralea, Ce
zar Petrescu, V. Voioulescu, M. Dra- 
gomir, E. Camilar ș. a. Dacă ne 
gindim că aproape toți Cei menționați 
au avut contribuția lor de creație în 
perioada anterioară, vedem în pre
zentul curent cie vitalitate o 
mișcare firească. După pierde
rile înregistrate, ar fi fost de
sigur îngrijorător să nu asistăm la a- 
cest avir.t compensator care coincide, 
într-adevăr, și cu un progres integral 
în cultura noastră. O asemenea miș
care nu poate fi astfel privită decît 
in coordonatele ei necesare, dictate 
de legea continuității. Un asemenea 
progres, — la care-și aduc firesc și 
legitim contribuția autori care și-au 
scris o parte a operei in deceniul tr&» 
cut — este posibil și necesar, este 
stimulat de climatul deosebit de fer
til care a fost creat după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, cînd 
s-au adus clarificări și orientări sti
mulatorii pentru dezvoltarea culturii 
noastre socialiste.

Nici o perioadă de cultură majoră 
nu s-a bazat pe ignorare voită sau pe 
ingratitudine față de momentul ante
cedent. După cum sublinierea merite
lor și semnificațiilor unor asemenea 
momente nu a avut nici o clipă 
rostul de a minimaliza altitudinile 
reale ale literaturii zilei. Cu
vintele de venerație pe care un Dante, 
un Goethe sau Tolstoi le-au pronun
țat cu privire la înaintașii lor ime- 
diați, care, desigur. însemnau mai pu
țin decît ei, dar care le-au transmis 
totuși ceva, adaugă încă o rază la 
strălucirea lor. La noi, tocmai un E- 
minescu adoptă, în cel mai înalt grad, 
această atitudine sinceră și umană, o- 
nestitatea fată de cei care l-au pre
mers. M-a impresionat, de ademe
nea. șf. modestia cu care un Tudor 
Arghezi, la scurtă vreme înaintea 
morții sale, l-a evocat odată pe 
Coșbuc. Faptul că un Eminescu și 
un Arghezi acordă atît respect mo
mentelor care i-au precedat. împru
mută o pondere dintre cele mai pro
nunțate ideilor expuse pînă acum. Se 
vădește, astfel, că unul dintre secre
tele care au contribuit la realizarea 
deplină a celor mai mari figuri din 
literatura universală și din cea ro
mânească este cultivarea spiritului 
de continuitate imediată, singurul ce 
constituie temelia unor noi înfăptuiri 
originale de vastă amploare.

Perpetuarea și progresul culturii se 
bazează numai pe conștiința acestei 
neîntrerupte continuități a ei, conti
nuitate a marilor idei, a aspirațiilor 
de esență care au animat opera îna
intașilor. a cuceririlor artistice, a ex
perienței nobilului travaliu creator al 
predecesorilor. Continuitate care nu 
numai că nu refuză înnoirea în plan 
artistic dar nici nu poate fi con
cepută fără ea. Continuitate care în
seamnă, în fond, condiția progresului 
culturii.

Concursul și festivalul

internațional

„GEORGE ENESCU"
Tălmdcindu-1 pe Enescu

INTERPRETAREA REMARCABILĂ A SOLIȘTILOR FILARMONICII DIN VARȘOVIA

Tălmăcitor unic, prin 
profunzimea gîndirii și fru
musețea sunetului, al mu
zicii Iui Bach, Mozart sau 
Beethoven, creatorul Enes
cu cere astăzi, la rîndu-i, 
artiști care să destăinuie 
universul de simțire și ex
presie al muzicii sale, eă 
păstreze vie moștenirea sa 
în conștiința umanității.

Dacă alți mari făuritori 
ai artei sonore din secolul 
XX, ca Debussy, Bartok 
sau Stravinski, se bucură 
de o prezență care a deve
nit tradițională, statorni
cind un stil și o frecventă 
în repertoriul contemporan, 
Enescu face parte dintre 
muzicienii a căror operă se 
relevă pe măsura aportului 
creator al însuși actului in
terpretării și chiar pe mă
sura capacității de asimila
re a publicului, a cuceririi 
de noi trepte de către prac
tica muzicală în ansamblu, 
tn acest sens putem distin
ge, în lumina activității de 
interpretare a operei enes- 
ciene desfășurată pe plan 
universal, trei mari sec
țiuni, trei modalități ale 
creației enesciene, desigur 
nu separate strict, ci cu
prinse în perimetrul foar
te unitar al creației sale. 
Prima secțiune este aceea 
a popularelor Rapsodii, a 
Poemei Române, care au 
dus pînă departe In lume 
faima muzicii lui Enescu, 
legînd-o direct și nepieritor 
de farmecul și vitalitatea 
folclorului național, trăsă
turi comunicate spontan de

către interpreți publicului 
larg. O a doua fază cuprin
de lucrări cu o structură 
arhitectonică netă, proemi
nentă, pornind de la da
tele tradiției clasice în do
meniul artei simfonice și 
al muzicii de cameră, așa 
cum sînt Ocluorul, Dixtuo- 
rul, suitele pentru orches
tră, simfoniile, abordate de 
ansambluri și dirijori de 
renume, europeni și de pe 
alte meridiane. Suitele I și 
a III-a, simfoniile, Octuo- 
rul, de pildă, au cunoscut 
tălmăciri magistrale, de o 
intensă vibrație lirico-dra- 
matică și orchestrală, relie- 
fînd un puternic conflict 
tematic, sinteza desăvîrșită 
între tehnica muzicală uni
versală și modalitățile pro
prii folclorului. Acest fapt 
a înlesnit, pătrunderea re
prezentativă a creației e- 
nesciene în viața muzicală 
a lumii, proces care se a- 
Gă în plină desfășurare.

O înțelegere mult mal 
complexă implică creațiile 
celei de-a treia etape a ar
tei enesciene, în care trans
figurarea substanțială a 
melosului folcloric, con
densarea extremă a gîndi
rii poetice generează trăsă
turi noi de limbaj, restruc
turarea sensibilă a formei, 
contopirea subtilă șl inspi
rată a artei de tip folcloric 
eu o viziune estetică nouă, 
a esențelor, a dinamismu

lui lăuntric în contrast cu 
sobrietatea exterioară.

Aducînd soluții pereonale

la înnoirea tehnicii muzi
cale, la depășirea vechilor 
canoane, așa cum au proce- 
dat și alți exponenți ai ar
tei vremurilor noastre, E- 
nescu a sintetizat fără să 
reproducă, investind tehni
ca nouă a elaborărilor po
lifonice și instrumentale cu 
o expresivitate densă, ex
cepțional de nuanțată, de 
diversificată. în această 
lumină au fost redate iu
bitorilor de muzică Sonata 
a III-a pentru pian și vi
oară „în caracter popular 
românesc", suita „Impresii 
din copilărie", cvartetele și 
alte sonate de maturitate, 
Simfonia de cameră, poe
mul „Vox Marie", Uver
tura de concert, tragedia 
lirică „Oedip". Au rămas 
memorabile interpretările 
date acestor lucrări de so
liști și ansambluri din tim
pul compozitorului sau de 
astăzi, înfăptuindu-se astfel 
o prețioasă experiență de 
apropiere a auditorilor de 
valorosul tezaur artistic. 
Ediția prezentă a Concur
sului și Festivalului „Geor
ge Enescu" a și început să 
îmbogățească școala inter
pretării muzicii enesciene, 
lărgind aria de afirmare a 
personalităților artistice în 
contact cu specificul acestei 
originale creații.

Dominînd prin complexi
tatea structurii și a sensu
rilor sale poetice și drama
tice, întregul program pre
zentat în Sala mică a Pa
latului Republicii de so
liștii Filarmonicii din Var
șovia, Cvartetul cu pian

în re minor, op. 30 a cu
noscut o merituoasă dă
ruire artistică, relevînd pa
siunea pentru răspîndirea 
creației enesciene. Cunos
cuta formație poloneză a 
relevat, în lucrări de Bee
thoven, Brahms și J. Mak- 
B.ymiuk, cursivitatea frază
rii, omogenitatea culorilor 
timbrale, afinitatea de con
cepție și sensibilitate. Dacă 
în Beethoven, lirismul gra
țios era realizat cu fidelita
te și inspirație, vibrația 
dramatică și meditația din 
Cvartetul cu pian in sol 
minor, op. 23 de Brahms 
stabilea cadrul psihologic 
pentru intensa desfășurare 
a gîndirii enesciene. Oas
peții ne-au oferit însă o 1- 
magine corespunzând cel 
mult stilului de tinerețe al 
lui Enescu, pe cînd răscoli, 
torul poem care este Cvar
tetul cu pian, op. 30 reflec
tă trăsăturile estetice ale 
perioadei finale, implicând 
planuri dinamice și tim
brale infinit mai bogate, 
un relief polifonic aparte, 
o trăire adâncă a sentimen
tului de contemplație pe 
care-1 exprimă lucrarea. 
Aceasta nu minimalizează 
însă contribuția care sea- 
daugă la efortul lăudabil 
înscris cu răspundere și 
abnegație de tot mai mulți 
muzicieni ai lumii pentru 
ca valorile artei lui Enescu 
să cunoască răspîndirea u- 
niversală pe care o merită.

Vasils TOMESCU
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„Clipa
de libertate"
Zilele filmului din 

R.P. Bulgaria — orga
nizate cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a 
victoriei revoluției so
cialiste în țara vecină 
și prietenă —• s-au des
chis cu prezentarea în 
specțacol de gală a fil
mului „Clipa de liber
tate", film care rulează 
in continuare pe ecra
nele cinematografelor 
noastre. Alegerea ni s-a 
părut semnificativă, 
deoarece filmul stă 
mărturie unor preocu
pări și realități proprii 
cinematografiei bulga
re, caracteristice pen
tru dezvoltarea ei din 
ultimii ani.

Tradițiile mișcării 
revoluționare, erois
mul comuniștilor în 
perioada luptei ilegale 
pentru libertate, împo
triva opresiunii și a 
ocupației fasciste au 
oferit substanță unor 
realizări remarcabile 
ale cineaștilor bulgari. 
„Clipa de libertate" se 
înscrie în această sferă 
tematică — fără a-șl 
propune însă să aducă 
pe ecran evocarea 
luptei propriu-zise ; al
cătuit din două poves
tiri cinematografice de 
sine stătătoare, filmul 
refuză tentația con
fruntărilor exterioare, 
spectaculoase, învede
rând opțiunea autorilor 
săi pentru studiul ca
racterelor, al psiholo
giei, pentru investi
garea universului su
fletesc al eroilor res
pectivi.

Deși independente ca 
subiect, cele două epi
soade sînt unitare cro
nologic (ambele evocă 
realități ale anilor ’43), 
și apropiate din punc
tul de vedere al pre
miselor dramatice : 
primul („Bătrînul", în 
regia lui Petr Kaișev) 
își plasează acțiunea 
printre deținuții poli
tici dintr-un lagăr de 
muncă forțată, iar al

doilea („Vreau să tră
iesc", regizat de Ivan- 
ka Grabceva) adu
ce tn primul plan un 
grup de comuniști 
condamnați la moarte. 
Două povestiri avînd 
fiecare, în centrul ei, 
destinul unui singur 
personaj : bătrînul ar
tist extenuat de muncă 
și căruia comandantul 
lagărului îi joacă cu ci
nism „farsa" eliberării, 
sau comunistul asupra 
căruia planează pe 
nedrept suspiciunea de

trădare și care re
nunță la ocazia de a 
evada, pentru a recîșii- 
ga astfel încrederea to
varășilor săi. Două po
vestiri tragice în sub
stanța lor, dar deloc 
pesimiste ci, dimpo
trivă, străbătute de lu
mina vie a unui ideal 
.înalt, pledînd viguros 
pentru viață, pentru 
demnitate umană, de
monstrând tăria și ge
nerozitatea caracteru
lui omenesc.

„Clipa de libertate" 
reprezintă debutul în 
filmul artistic al re
gizorilor Ivanka Grab- 
ceva și Petr Kaișev — 
care sînt, în aceste zile, 
oaspeții cinematogra
fiei noastre, ca mem
bri ai delegației de 
cineaști bulgari. Un 
debut concludent, cu 
atît mai remarcabil 
dacă îl raportăm la di
ficultățile specifice 
realizării unor filme 
care nu mizează pe o 
„acțiune" foarte dina-

mică. în pofida orică
ror deosebiri privind 
dramaturgia sau ritmul 
Interior al celor două 
povestiri, ele impun, 
în ansamblul filmului, 
prin ținuta lor profe
sională, ca și prin cla
ritatea și fermitatea 
concepției care le 
prezidează. Ca și în 
alte filme ale unor ti
neri regizori bulgari, 
eroii sînt vii, iar miș
cările sufletești sînt 
sugerate convingător 
(ca în secvența în care 
bătrînul, interpretat de 
artistul poporului D. 
Panov, împarte lucruri 
tovarășilor săi rămași 
in lagăr, ori în aceea 
în care i se spune că 
eliberarea lui n-a fost 
decît o glumă ; sau — 
referindu-ne la al doi
lea episod — ca în 
secvențele unde sînt 
surprinse îndoielile co
muniștilor ferecați în 
lanțuri față de omul 
de lingă ei, aflat ca și 
ei în fața execuției ca
pitale), Dacă „Bătrî
nul" te lasă să între
vezi înclinațiile spre a- 
naliza 
„Vreau 
demonstrează 
posibilitățile 
ale Ivartkăi 
ceva (în cîteva momen
te, frumos filmate, de 
evocare retrospectivă a 
vieții, în familie, a 
eroului principal). Lu
cru firesc în cazul unor, 
debuturi — filmul nu 
este lipsit de inegali
tăți, povestirile trenea
ză pe alocuri. Nota do
minantă o dau însă, 
autenticitatea evocării, 
a caracterelor în 
primul rînd, și acel 
filon tonic de în
credere în viață, 
în triumful unei cauze 
drente, care străbate 
ambele povestiri, co- 
municîndu-ise specta
torului 
tuațiile 
site pe

nsihologieă, 
să ‘ “trăiesc" 

și dis- 
lirice 

Grab-

dincolo de si- 
tragice, istori- 
ecran.
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SĂPTĂM1NA VIITOARE PE ECRANE, NO! PREMIERE CINEMATOGRAFICE

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Josef
BGbka, Jar.a

Finkava. Cu : Erik Pardus, Svatopluk Matyas, Vaclav 
Stepankova

BĂRBAȚILOR"TĂCEREA

tv
Programul I
17,30 Deschiderea emisiunii. E- 

mlslune în limba maghiară. 18,00 
Mult e dulce și frumoasă. Emisiu
ne de conf. dr. Sorin Stati. 18,25 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,40 Cadran inter
național. 19.15 — Anunțuri — pu
blicitate. 19,20 „1 001 de seri" emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20.00 Film se
rial „Noile aventuri ale iul 
Huckleberry Finn". 20,30 Vocație 
sau ambiție ? Anchetă T.V. de Va
lentin Munteânu. 21,00 Concursul 
și Festivalul internațional „Geor
ge Enescu" • Uvertura „Oberon"

de Carl Marla von Weber • Con
certul în Re major pentru vioară 
și orchestră de Johannes Brahms. 
Interpretează orchestra simfonică 
a Radtoteleviziunii. Dirijor Paul 
Kletzki. Solist Ion Voicu. 22,00 
Poșta TV. 22,15 Desene animate. 
22,25 Viața literară. 23,00 Telejur
nalul de noapte.

Programul 2
20,00 Concursul și Festivalul in

ternațional „George Enescu» • 
Concertul pentru harpă șl orches
tră de Joaquin Rodrigo. Solist 
Nicanor Zabaletta. Interpretează 
orchestra filarmonică din Cluj. 
Dirijor Erich Bergel « Cvartetul 
de coarde nr. 1 de Leos Janacek. 
Interpretează cvartetul ,,Smetana". 
20.50 Film artistic „Păpușa" (I), o 
producție a studiourilor cinemato
grafice poloneze. 22,10 Film serial 
„Trei prieteni" (XII) — ultimul 
episod.

Peste numai cîteva zile, copiii de 6 
ani vor intra în drepturi depline de... 
elevi. Spre deosebire de anii pre.ee- 
denți, cînd numai o parte din con
tingentul copiilor de această vîrstă 
își începea existența școlară, în noul 
an de învățămint. toți capiii patriei 
care au împlinit vîrsta de șase ani 
pînă la 15 septembrie fși vor ocupa 
locul in bănci. Vom consemna deci 
realizarea integrală a prevederilor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. cu 
privire la începerea școlarizării de 
la G ani, măsură ce se înscrie între 
acțiunile menite să contribuie la dez
voltarea învățămîntului din țara 
noastră.

In mod firesc, coborârea vîrstei 
de școlarizare a fost privită, la în
ceput, cu oarecare circumspecție de 
unii părinți și chiar de unele cadre 
didactice, de unii pedagogi. Lucru 
explicabil, dacă ne gindim la tradiția 
pe care și-o crease școlarizarea de la 
7 ani. Dar perioada care a trecut de la 
primele acțiuni pentru traducerea în 
viață a acestei măsuri, succesele în
semnate obținute in activitatea școla
ră de acești cei mai mici școlari, sub 
îndrumarea dascălilor lor, Îndreptă
țesc convingerea că ne aflăm pe un 
drum bun, că reținerile cu privire la 
posibilitățile și capacitatea de adap
tare la cerințele vieții școlare ale 
elevilor de 6 ani n-au avut temei.

La aceasta au contribuit, in pri
mul rind, măsurile inițiate de Mi
nisterul învățămîntului, vizînd ex
tinderea treptată a claselor I cu 
copii de șase ani, pe tot cuprinsul 
țării. Astfel, de la 78 de clase expe
rimentale in primul an, numărul lor 
a crescut la circa 900 in anul ur
mător și apoi la cîteva mii în anul 
școlar trecut, ceea ce a permis ca 
în acest an să fie cuprins tot efec
tivul de copii care au împlinit șase 
ani pînă la 15 septembrie. Desigur, 
și în viitor se vor aproba amînări 
pentru copiii cu o sănătate precară, 
asupra cărora circumscripțiile medi
cale vor fi obligate să-și dea avi
zul. Pornind de ia premisa că efi
ciența muncii cu acești copii este 
asigurată numai in măsura in care 
se evită să li se pretindă mecanic 
același volum de cunoștințe ca in cla
sele cu copii de șapte ani, s-a sta
bilit un sistem de cerințe pedagogice 
corespunzătoare particularităților de 
virată ale copiilor de șase ani. Pla
nul și programele de învățămint 
nou elaborate și definitivate, pe baza 
experienței acumulate în cîțiva ani 
de studiu, prezintă modificări sub
stanțiale față de cele care se aplicau 
în clasele cu școlari de șapte ani. 
Reducerea numărului de ore afectate 
activităților instructiv-educative in

planul de învățămint (21 de ore săp- 
tăminal în loc de 24), eliminarea din 
conținutul programelor a unor sar
cini dificile (mă; aies la limba ro
mână și matematică), ca și introdu
cerea unor discipline și activități 
noi, specifice învățămîntului preșco
lar, au prezentat o deosebită impor
tanță pentru randamentul muncii 
școlare. S-au făcut unele schimbări 
și in ceea ce privește modul de or
ganizare a activității instructiv-edu- 
cat.ive. Avînd în vedere posibilitățile 
și limitele capacității de muncă a

șase ani, atitudine ce se reflectă în 
receptivitatea și conștiinciozitatea cu 
care îndeplinesc cerințele școlii.

Nu-i mai puțin adevărat insă că 
evoluția în viața școlară a primelor 
clase cu copii de 6 ani a provocat și 
unele controverse. Dacă în primul an, 
pentru completarea efectivului unei 
clase erau necesare discuții repetate 
cu părinții spre a-i determina să-și 
lase copiii la ’școală, în anii urmă
tori, in multe școli a fost nevoie de 
suplimentarea claselor planificate, 
pentru a satisface cererile de în

O experiență pedagogică
pe deplin confirmată

ȘCOLAR
LA 6 ANI (

VIRTUOZITATE
DIRIJORUL ROMAN ERICH BERGEL Șl HARPISTUL SPA
NIOL NICANOR ZABALETTA INTR-UN CONCERT REUȘIT

In concertele pentru harpă și or
chestră de Hăndel și Rodrigo, publi
cul festivalului a avut satisfacția să-1 
asculte pe Nicanor Zabaletta. „Regale 
harpei" — cum îl numea un ziar lon
donez, corectează imaginea cu care 
ne-am obișnuit, aceea a harpei îm
brățișate, cu delicatețe feminină, a 
harpei diafane a lui Debussy sau 
Ravel, vibrată de degetele fine ale 
muzicantelor. Virtuozitatea lui Zabn- 
letta convinge că arpegiile și glissan- 
do-urile, sunetele armonice clare, 
ritmul și jocul pedalelor impun mult, 
foarte mult efort. Tehnica hamptotu- 
lui spaniol este ireproșabilă ; rar ani 
putut asculta un concert de harpă și 
mai ales un recital întreg, care să 
depășească calificativul „obișnuit". 
Nicanor Zabaletta a reliefat scriitura 
concertului de Hăndel cu un ritm 
precis, cu un ton sigur, fără libertăți 
de timp, ca apoi, în partitura lui

micilor școlari, durata lecției pro
priu-zise crește progresiv in timpul 
anului, activitatea desfășurată în 
cursul unei zile are o coloratură 
nouă, jocul și lucrările individuale 
ocuipînd un loc mult mai mare decît 
in trecut.

Practica a confirmat ipoteza expe
rimentului, arătind că nivelul de 
dezvoltare psihologică a copiilor de 
șase ani permite o instruire siste
matică. Acești copii au putut face 
față cu mai mult succes principalelor 
sarcini stabilite pentru primii lor ani 
de școală. Cercetările medicilor igie- 
niști au arătat că aceste rezultate 
s-au obținut fără o suprasolicitare 
care să pericliteze dezvoltarea psiho- 
fizică a copiilor. In privința intere
sului pentru învățătură, multe ca
dre didactice menționează că acesta 
este chiar ușor crescut ia elevii de

scriere In clasa I a copiilor de șase 
ani. Pentru ca, în toamna aceasta, 
inspectoratele școlare județene să 
înceapă a primi cereri de dispense 
pentru copiii care vor împlini șase 
ani după 15 septembrie 1 Tot astfel, 
de unde la început erau îngrijorați în 
privința posibilităților copiilor de a 
face față sarcinilor școlare, unii pă
rinți — mai puțin avizați — au în
ceput să-și exprime nemulțumirea 
că in clasă copiii se joacă prea mult, 
că nu sînt puși să învețe mai re
pede, mai mult. Ba, unii părinți 
chiar au încercat să „completeze" 
cerințele școlii incărcîndu-i pe copii 
cu exerciții și alte preocupări de 
studiu suplimentar — practici cu to
tul greșite și nerecomandabile din 
punct de vedere pedagogic.

O schimbare sensibilă se mani
festă și în optica unor cadre didac-

tice. în locul atitudinii inițiale de 
„rezervă" față de necesitatea și po
sibilitatea școlarizării copiilor de 
șase ani, se relevă azi o accentuată 
adeziune și optimism. Desigur, se 
semnalează încă unele dificultăți da
torate condițiilor materiale de muncă, 
ca și dificultăți de ordin metodic și 
pedagogic ce trebuie remediate. Edi
tarea noilor manuale, elaborarea 
unor materiale de îndrumare, cule
geri de materiale ajutătoare și jocuri 
didactice, care își așteaptă rîndul 
la tipar, vor ușura în bună măsură 
activitatea copiilor și cadrelor didac
tice.

Și aici însă, se cuvine menționat 
că orice exces din partea cadrelor 
didactice, orice încercare de „gră
bire" a ritmului predării — semna
late în activitatea unor clase — pot 
dăuna dezvoltării normale a școla
rilor. Considerăm că, în etapa actuală, 
după ce s-au asigurat elementele de 
bază ale activității școlare (progra
me, manuale, orientarea generală a 
organizării muncii), atenția cadrelor 
didactice trebuie concentrată spre 
aspectele de finisare a muncii in- 
structiv-educatlve. Sporirea ran
damentului activității educative nu 
se poate realiza prin mărirea vo
lumului de informație, ci prin crea
rea unei experiențe noi, prin cău
tarea unor soluții originale de orga
nizare și desfășurare a muncii 
didactice care să permită copiilor 
să-și manifeste, mal pregnant decît 
pînă acum, independența, inițiativa 
și creativitatea, să le stimuleze in
teresul și capacitatea pentru cu
noaștere.

Mai mult decît la alte clase, pen
tru buna desfășurare a activității 
claselor cu elevi de 6 ani este nece
sară o cit mai strinsă conlucrare și 
colaborare intre școală și familie. 
In permanență, școala este datoare 
să semnaleze și să explice familiei 
obiectivele instructive și educative 
urmărite cu copiii, ritmul de lu
cru, comportarea și rezultatele ob
ținute de fiecare școlar. La rîndul 
său. familia este chemată să continue 
eforturile școlii, să supravegheze cu 
atenție dezvoltarea copilului, munca 
sa școlară, creindu-i acasă un cli
mat prielnic de studiu, de odihnă, 
de disciplină școlară. în felul acesta, 
orice incident, orice dificultate, sem
nalată la timp va putea fi remediată 
in mod adecvat, tar încadrarea co
piilor in viața școlară se va face 
firesc, cu randamentul scontat.

Cornelia MARINESCU 
cercetător principal 
la Institutul 
de jtiinfe pedagogice

Rodrigo, si devină jovial, să desfă
șoare galant toate răspunsurile irr 
strumentuiui în dialogul cu orches
tra.

Solistul concertelor a fost, așadar, 
harpistul spaniol. Se poate afirma 
insă cu certitudine că „solist" al serii 
a fost și dirijorul clujean Erich 
Bergel.

Ieri, în concertul Filarmonicii din 
Cluj, l-am urmărit dirijînd lucrări de 
Hindemith și Bentoiu.

în Simfonia sa, Fascal Bentoiu a 
urmărit de-a lungul celor trei miș
cări să sugereze o lume spirituală 
elevată. Erich Bergel, la pupitrul 
preistigioaul-.ii ansamblu orchestral 
clujean, a formulat, credem, simfonia 
așa cum a gindit-o compozitorul, dar 
— prin puterea sa de analist — i-a 
dat o interpretare care pleda — fa- 
vorizînd opus-ul — în special în sen
sul spiritualizării mijloacelor de ex
presie.

Erich Bergel indică instrumentiști
lor să cânte degajat și, în același 
timp, să se concentreze asupra ști
melor, asupra încadrării lor în an
samblu. L-am urmărit la repetiție 
cum în „Mathîs der Malher" — sim
fonia .în care Hindemith caută să su
gereze emoțiile trezite de pînzele lui 
Mathis — a pretins interpretarea ri
guroasă a fiecărei nuanțe, nu pentru 
a oferi spre audiție doar o lucrare 
corectă, ci pentru a fi explicit pînă 
la detaliu, pentru a da viață fiecărei 
notații lăsate de Hindemith. Impre
sionant de simplu, de ordonat a a- 
părut. tabloul al doilea — apăsătorul 
convoi funebru — clădit minuțios 
pînă la maxima intensitate, ca o ima
gine izbitor de apropiată, pe care 
apoi o îndepărtezi, o micșorezi pînă 
aproape de dispariție. Prin arta sa 
dirijorală, Erich Bergel și-a confir
mat. ieri, încă o dată, reala valoare, 
calitățile de analist profund al. parti
turii muzicale.

Smaranda OȚEANU

AGENDA IESTIVAIUlUI
• Azi. penultim» zi de întrecere a 

primei etape, la secțiile de vioară și 
pian din cadrul Concursului inter
național „George F.nescu" vor evo
lua. in Sala mică a Palatului și Ia 
Ateneul Român următorii concurență 
Kussmaul Rainer (R.F.G.), Krzysztof 
Jakowiez (Polonia), Elisabeth Bal- 
mtts (Franța), Miklos Szenthelyi (Un
garia), Janusz Mirynsky (Polonia) la 
vioară, iar Christiane Brehier (Fran
ța), Claude Bessmann (Franța), Di
mitri Alekseev (U.R.S.S.), Anna Dy- 
narowska. (Polonia) și Margaret May 
(Australia) la plan.
• După concertul formației Soliștii 

din Varșovia este rindul Cvartetu
lui cehoslovac Smetana să atragă in 
Sala mică a Palatului, azi la orele 
18, pe iubitorii genului cameral. Pro
gramul ce urmează a fi prezentat a- 
lătură trei cvartete de coarde apar- 
ținind compozitorilor Frantiseck Xa- 
ver Richter, Leos Janacek, Ludwig 
van Beethoven.
• Avînd un program deosebii de 

atractiv și interesant, cunoscutul și 
apreciatul dirîior polonez Paul 
Kletzki va conduce Orchestra simfo
nică a Kadiotclevlziunii Române, la 
orele 21, in Studioul de concerte din 
sir. Nuferilor, avind ca solist pe vio
lonistul Ion Voicu. în afara Concer
tului în Re major pentru vioară și 
orchestră de Johannes Brahms, vom 
mai asculta Uvertura Oberon de 
Carl Maria von' Weber și Simfonia 
a III-a Eroica de Ludwig van Bee
thoven.
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ÎNTÎLNIRE Cronica zilei Recepție cu prilejul celei de-a 22 a RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

LA C.C AL P.C.R
Miercuri, 9 septembrie, tovarășii 

Paul Niculescu-MizU, Virgil Trofin, 
membri ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., s-au întilnit cu tova
rășii Satomi Hakamada, vicepreședin
te al Prezidiului, și Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia, care iși petrec concediul de 
odihnă în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Convorbirile care au avut loc 
acest 
spirit 
caldă 
lațiile 
munist Român și Partidul Comunist 
din Japonia.

cu 
prilej s-au desfășurat 'într-un 
de solidaritate tovărășească și 
prietenie ce caracterizează re- 
statornicite Intre Partidul Co-

Președintele C. S. P. 
a plecat la Moscova

Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Maxim Berghianu, a ple
cat miercuri la amiază la Moscova 
in vederea semnării protocolului or
ganelor centrale de planificare pri
vind colaborarea economică și schim
burile de mărfuri dintre România și 
Uniunea Sovietică pe perioada 1971— 
1975.

Printre persoanele oficiale aflate 
Ia plecare, pe aeroportul Otopeni, se 
aflau membri ai conducerii C.S.P., 
precum și A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice Ia București.

La aeroportul Șeremetievo din Mos
cova, tovarășul Maxim Berghianu a 
fost intîmpinat de N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului de

Stat al Planificării al U.R.S.S., pre
cum și de alte persoane oficiale 
sovietice.

A fost de față Ion Ciubotaru, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Româ
niei la Moscova.

Președintele C.S.P. a avut miercuri 
o întrevedere cu președintele Co
mitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S. N. K. Baibakov. Au 
fost discutate probleme privind dez
voltarea colaborării 
schimburile de 
nia și Uniunea 
1971—1975.

întrevederea 
mosferă prietenească.

în continuarea vizitei pe care o face 
în țara noastră, Orhan Oguz, minis
trul educației naționale din Turcia, a 
avut miercuri dimineața o întrevedere 
cu Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului. La întrevedere au asistat 
Vasile Alexandrescu, Alexe Popescu 
și Traian Pop, adjuncți ai ministrului 
invățămintului, precum și Kâmuran 
Gfiriin, ambasadorul Turciei la Bucu
rești. în aceeași zi, oaspetele a făcut 
o vizită la Academia de studii econo
mice și la Centrul de calcul economic 
și cibernetică economică.

A
Miercuri după-amiază a sosit In 

Capitală dr. Adalbert Seifriz, pre
ședintele Institutului de relații cu 
străinătatea din Stuttgart, ministru 
pentru probleme federale al landu
lui Baden-Wiirtenberg din R.F. a 
Germaniei, cu soția, care, la invi
tația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, va 
tace o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, oaspeții au fost întim- 
pinați de Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., și de 
Strătling, ambasadorul R.F. a 
maniei la București.

★
Miercuri dimineață

S.U.A. o delegație de specialiști 
gricultură condusă de Ion Ceai

■ ■aniversări a întemeierii R.P.D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 22-a ani

versări a întemeierii Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, a oferit miercuri seara o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, Mihai Gcre, Emil Drăgănescu, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., membri ai gu
vernului, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, ai unor organizații de 
masă și obștești, generali și ofițeri su-

pertori, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
în aceeași seară, ambasadorul 

R.P.D. Coreene a rostit o cuvintare 
Ia posturile noastre de radio și tele
viziune, ocazionată de sărbătorirea 
Zilei naționale a țării sale.

(Agerpres)

Lucrările Congresului internațional
„CHIMIE Șl PROGRES"

*

Relațiile dintre
România și R.A.U. se dezvoltă
pe căile păcii și prieteniei

economice și 
mărfuri dintre Româ- 
Sovietică pe perioada

a decurs într-o at-

a plecat în 
' ti în a- 

gricultură condusă de Ion Ceaușescu, 
secretar general in Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, într-o vizită 
de documentare.

★
Acad. prof. Andrei Oțetea, preșe

dintele Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, a plecat miercuri 
seara spre Sofia, unde, la invitația 
președintelui Comisiei naționale bul
gare pentru UNESCO, prof. Demir 
Ianev, va face o,vizită în această 
țară.

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

La Poligonul Tunari

CAMPIONATELE EUROPENE
DE TALERE

Teri, într-un frumos apus de soare 
de septembrie, a luat sfîrșit primul 
act al campionatelor europene ele ta
lere: s-a definitivat clasamentul pe 
echipe la talere aruncate din șanț. 
După prima zi, 8 echipe, printre care 
și cea a României, se aflau în partea 
superioară a clasamentului, pe o dis
tanță de numai 9 puncte. Ieri, în ziua 
a doua, lupta a devenit pasionantă, 
echipa campioană fiind cunoscută 
abia după consumarea ultimelor 
focuri. Deopotrivă, spectatorii și con- 
curenții au făcut permanent naveta 
între standurile de tragere și tabela 
de afișaj, calculînd continuu șansele 
echipelor sau cele individuale ale 
concurenților. Fiecare taler scăpat a 
contat foarte mult în clasament ; pe 
drept cuvînt, se poate spune că me
daliile le-au cîștigat sau... le-au pier
dut cei care au tras spre finalul 
probei.

După terminarea ultimei manșe, i'- i'yțȚ" ? 8(v i- «. « țk’

în cîteva rînduri
ATLETISM. în cadrul unui con

curs de atletism desfășurat la Bonn, 
tînărul Hans Baumgartner, în virstă 
de 20 de ani, a obținut un rezultat 
valoros la săritura în lungime cu 
7,97 m.

FOTBAL. în „Cupa europeană a 
tîrgurilor" la fotbal, echipa olandeză 
F.C. Twente (Enschede) a învins cu 
scorul de 3—0 (2—0) pe A.E.K. (A- 
t.ena). Fotbaliștii olandezi, care cîști- 
gaseră primul joc cu 1—0, s-au califi
cat pentru turul următor.

• Ieri, la Bacău, echipa locală Di
namo a susținut un meci amical cu 
formația libaneză Es Safa-Beirut, 
aflată în turneu în țara noastră. Bă- 
căoanii au cîștigat cu scorul de 3—2. 
Au marcat : Ene Daniel (de două ori) 
și Sorin Avram, respectiv, Hany și 
Adnan.

la care a realizat rezultatul maxim 
(25 din 25 posibile),Kulakov, cel mai 
tinăr trăgător sovietic, a fost purtat 
pe brațe de coechipierii săi. deoa
rece prin rezultatul lui echipa Uniunii 
Sovietice totaliza 571 de puncte și 
devenea campioană europeană. (în 
prima zi. Kulakov a tras foarte 
slab !). Este adevărat că, in continuare, 
echipele sint clasate la diferențe mi
nime : pe locul doi — Italia, cu 570 p, 
apoi R.F.G. (568). Spania (567), R.D.G. 
(566), România, 
cite 558 p fiecare etc. Echipa română . 
n-a rezistat deci nivelului ridicat al I s 
întrecerii, cu toate că a realizat un 1 k| 
rezultat cu numai 3 puncte sub re
cordul național. Startul slab din pri
ma zi i-a împiedicat pe trăgătorii 
noștri să intre în plutonul fruntaș.

In disputa pentru titlul european 
la Individual, sovieticul Senicev — 
care conducea după prima zi, cu 75 

, din 75 — a cedat șefia unui coleg de 
echipă, tînărul Alipov, fost campion 
european de juniori în 1968. Noul li
der totalizează 146 p, fiind urmat la 
numai un punct de 7 trăgători : trei 
italieni (Rosatti, Basagni și Giani), 
un englez (Braithwaite), un francez 
(Carrega), un belgian (Renard) și 
un sovietic (fostul lider, Senicev). 
Trăgătorii români au, la această oră, 
următoarele punctaje : Dumitrescu 
142, Florescu 142, Treistaru 138, Io- 
nescu .137, Popovici 137.

Campionatul de talere lansate din 
șanț continuă 
după amiază, 
noi medalii : 
seniorilor, ca 
începută ieri, 
are ca protagoniste pe italianca Avrile 
și sovietica Sidorova, ambele acum 
cu 48 de puncte din 50 posibile. La 
juniori, după prima zi, conduc Del 
Ventisette (Italia) și Jukov (U.R.S.S.), 
cu cite 48 de puncte. Lupta fiind însă 
foarte strînsă, personal nu-mi asum 
riscul nici unui pronostic.

Anglia. Franța cu

astăzi, de la ora 8 plnă 
cînd vor fi decernate 

în proba individuală a 
și în proba senioarelor, 
întrecerea taleristelor

Ing. Petre CIȘMIGIU 
membru al Comitetului 
tehnic al U.I.T.

(Urmare din pag. I)
Echipa de polo pe apă a Ro

mâniei in finala campionatului 
european de la Barcelona. în- 
vingind Spania cu scorul de 4—3 
(2—1, 1—0, 0—1, 1—1) echipa
României s-a calificat pentru 
turneul final. Celelalte cinci e- 
chipe care participă în turneul 
final sint : U.R.S.S., Ungaria,
Iugoslavia, Italia și Olanda.

Ieri, in proba masculină de 
200 m liber, medalia de aur a 
revenit înotătorului vest-ger- 
man Hans Fassnacht, care a 
stabilit un nou record euro
pean cu performanța de 1’55’’ 
2/10. Sportivul român Marian 
Slavic s-a clasat pe locul opt cu 
2’00”7/10. Iată și învingătorii în 
celelalte finale disputate : 200 m 
mixt feminin — Martina Gru- 
nert (R. D. Germană) 2’27”6/10 ; 
100 m spate masculin — Roland 
Matthes (R. D. Germană) 58”9/10.

TENIS. Turneul internațional de la 
Forest Hills a fost marcat de o mare 
surpriză : jucătorul Denis Ralston 
(S.U.A.) a reușit să-l elimine cu 7—6, 
7—5, 5—7, 4—6. 6—3 pe australianul 
Rod Laver, favoritul nr. 1 al compe
tiției. în urma acestui succes, Ralston 
s-a calificat in sferturile de finală.

OLIMPIADA MASCULINA 
DE ȘAH DE LA SIEGEN (R.F. 
a Germaniei) a continuat cu 
partidele rundei a 4-a. Echipa 
României conduce cu 2—0 in 
meciul cu Maroc, două partide 
fiind întrerupte. în aceeași gru
pă (grupa a 4-a) Suedia a termi
nat la egalitate (2—2) cu Irlan
da Danemarca a învins cu 
3.5—0,5 Libanul, Filipine a în
vins cu 2,5—1,5 echipa Italiei, 
iar Ungaria a dispus cu 4—0 de 
Guernsey.

în grupa I conduce echipa 
U.R.S.S., în cea de-a doua Iugo
slavia iar in cea de-a treia 
S.U.A. Grupa a 4-a are lideră e- 
chipa Ungariei cu 14 puncte, ur
mată de Danemarca cu 13 puncte 
și România cu 10.5 (două partide 
întrerupte). Cehoslovacia și Bul
garia conduc în grupele 5 și, res
pectiv, 6.

Treouie înțelese aceste ne
voi, trebuie înțeles coman
damentul social care le im
pune, după care te vei simți 
îndemnat de propria ta con
știință să te angajezi într-o 
muncă perseverentă,1 uneori 
deosebit de grea, pentru a 
căuta soluții, rezolvări, idei. 
De o singură pasiune este 
insă obligatoriu nevoie : 
pasiunea de a te ști util, 
de a-ți pune in valoare ca
pacitatea. Pasiunea utilită
ții sociale... Ani început să 
lucrez aici acum șapte ani 
ca inginer și nu-mi propu
neam atunci deloc să de
vin inovator. Dar am fost, 
pe nesimțite, atras în a- 
ceastă activitate de nevoi
le producției de al cărei 
bun mers răspundeam.

înțeleasă ca obligație mo
rală primordială, interven
ția inginerului, cu întreaga 
lui gamă de disponibilități, 
în procesul de continuă per
fecționare a muncii, a teh
nicii. a tehnologiilor, re
prezintă pentru acest om 
sursa unor înalte satisfacții 
morale. De aici sentimentul 
lui că a realizat (îl cităm) 
„un zbor interior". Pare o 
metaforă, ceva din arsena
lul imagistic al poeților, dar 
nu e. Zborul interior are. 
la el, un înțeles etic con
cret : este sentimentul es
caladării continue a pro
priilor limite valorice.

Inginerul Ionel Chiriță o*  
se oferă ca un exemplu 
care ilustrează doar una 
dintre multiplele situări ale 
inginerilor față de propria 
lor menire.

Am întîlnit însă, lă o attă 
întreprindere din munici
piul Tg. Mures (întreprin
derea de utilaîe pentru in
dustria ușoară), două atitu
dini diametral opuse la doi 
tineri ingineri cu un 
tențial de 
tic egal.

Primul, 
direct din 
mă cu trei ani. a străbătut 
perioada de stagiatură în 
c°a mai desăv’rsită liniște. 
A funcționat ca dispecer, 
aooi ca tehnolog si. în cele 
din urmă, ca șef de pro-

cunoștințe
sosit în 

facultate,

i no- 
teore-
uzină 

în ur-

★
S-a înapoiat în Capitală delegația 

Ministerului învățământului care în
tre 30 august—5 septembrie a luat 
parte la lucrările celei de-a cincea 
Conferințe generale a Asociației mon
diale a universităților, desfășurate la 
Montreal — Canada.

★
întreprinderea sovietică de comerț 

exterior Tehchmashexport din Mosco
va a deschis miercuri dimineața în 
foaierul Sălii Palatului din Capitală 
o expoziție cuprinzînd supape, ven
tile, vane, diferite robinete și alte 
produse de armătură industrială.

Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 15 septembrie.

★
La magazinul universal „Victoria" 

din București s-a deschis miercuri o 
expoziție cu vînzare, organizată de 
marele magazin universal „Țum“ din 
Sofia, In cadrul schimburilor recipro
ce de mărfuri dintre ministerele de 
comerț interior ale României și 
Bulgariei. La inaugurare au rostit 
scurte cuvintări A. Asadurian, direc
torul magazinului „Victoria", și N. 
Lazarov, directorul magazinului 
„Țum". Printre persoanele oficiale 
irezente la manifestare se aflau 
Ipas Gospodov, ambasadorul Bulga

riei la București, și membri ai amba
sadei. Erau, de asemenea, prezenți 
membrii. delegației Ministerului Co
merțului Interior din Bulgaria, con
dusă de Gheorghi Karamanev, prim- 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, aflată în țara noastră cu acest 
prilej. în aceeași zi, delegația Minis
terului Comerțului Interior din R. P. 
Bulgaria a fost primită de Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului interior.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 septembrie. In țară : 
Vremea va fi in general frumoasă 
și călduroasă, mai ales în jumătatea 
de sud-est a țării. în Banat, Crișana, 
Transilvania și nordul Moldovei se 
vor produce unele innourări accen
tuate și vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi izolate. Vint potrivit. Tem
peratura in scădere ușoară, către 
sfirșitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse intre 7 și 17 grade, iar ma
ximele intre 16 și 26 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vreme 
în general frumoasă și călduroasă, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil. Vint slab. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară.

dus. Ce a realizat mai deo
sebit in acest timp 7 Cau
tă. inutil, un răspuns. Ne 
spune că de fapt el 
a ajuns în această uzină 
printr-o eroare. Speciali
tatea lui este aceea de in
giner electromecanic. Or, 
uzina aceasta produce răz
boaie de țesut. Dacă, ve
nind in producție, ar fi fost 
antrenat la o activitate foar
te calificată, ar fi resimțit 
că bagajul lui de cunoștințe 
are un alt spectru decit cel 
cerut de construcțiile de 
utilaje pentru industria u- 
șoară...

— N-am avut nici o clipă

în cea de-a treia zi a lucrărilor 
Congresului internațional de chimie 
industrială au fost prezentate în con
tinuare o. serii de conferințe și co
municări științifice ale unor specia
liști din țară și de peste hotare.

In ședință plenară, prof. P. Ur
banski, membru al Academiei de 
științe din Polonia, a conferențiat 
despre „Progresele recente în dome
niul medicamentelor noi", expunere 
revelatoare pentru succesele școlii 
poloneze de chimie în domeniul sin- 
terizării de noi medicamente.

în cadrul unor secții ds specialita
te, prof. H. Hoffman șl prof. V. Ma
yer din R.F. a Germaniei, prof. V.I. 
Nicolescu și prof. I. Zugrăvescu — 
România — au prezentat conferințe 
de sinteză privind aspecte ale acti
vității practice și științifice din do
meniul chimiei.

Un însemnat număr de comunicări 
au fost axate pe tratarea unor pro
bleme ca : stabilizarea cauciucului 
polizoprenic 1, 4, tratarea apei din 
Dîmbovița și Argeș pentru alimen
tarea cu apă potabilă a municipiului 
București, proiectarea optimă de re
actoare. transferul de căldură și ma
să la semipicături imersate în gaz 
pulsat, catalizatori de hidrogenare 
pentru industria gazului și altele.

în cursul după-amiezii a avut loc 
o masă rotundă pe tema „Chimia a- 
nalitică în serviciul controlului de ca
litate", in cadrul căreia oamenii de 
știință au discutat despre rolul chi
miei analitice în determinarea și 
menținerea calității în industria chi
mică.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
în cadrul marilor aniversări cultu

rale și comemorări recomandate de 
UNESCO, miercuri după-amiază a 
avut loc la sala Dalles din Capitală 
o manifestare organizată de Univer
sitatea populară București, în colabo
rare cu Comisia națională pentru 
UNESCO și Uniunea Scriitorilor, con
sacrată marelui cărturar român loan 
Budai-Deleanu, de la a cărui moarte 
se împlinesc 150 de ani. Au vorbit 
despre viața și opera celebrului autor 
transilvănean prof. univ. dr. docent 
Serban Cioculescu, membru cores
pondent al Academiei, și prof, univ.- 
dr. Ovidiu Papadima. A urmat un 
recital literar, cunoscuți actori bucu- 
reșteni prezentînd fragmente 
epopeea „Țiganiada".

*
Galeria de artă fotografică din 

Brezoianu găzduiește, începînd

din

str. 
de

miercuri seara, expoziția „Fotografii 
noi din S.U.A.", organizată de Asocia
ția artiștilor fotografi din România, 
în colaborare cu Muzeul de artă mo
dernă din New York.

★
Miercuri colectivul Teatrului 

cia Sturdza Bulahdra" a plecat
Iugoslavia, pentru a participa la 
Festivalul Internațional de teatru 
experimental de la Belgrad — Bitef.

★
Ansamblul folcloric „Alunelul", din 

județul Teleorman, a plecat în Italia 
pentru a participa la Festivalul inter
național ce se va desfășura la Pa
dova.

♦
Colectivul Teatrului de păpuși din 

Craiova a plecat miercuri dimineața 
într-un turneu in R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

Ziarul „PROGRES EGYPTIEN", 
care apare la Cairo, a publicat un 
articol consacrat raporturilor econo
mice dintre România și R.A.U., din 
care redăm :

Cei 26 de ani care au trecut de la e- 
liberarea României au fost consacrat! 
dezvoltării industriale, agricole, socia
le și culturale a unei țâri devastată de 
război, dar care s-a ridicat rapid da
torită voinței, tenacității și efortului 
continuu al locuitorilor săi. România 
are astăzi o industrie în plin avînt, 
care se diversifică neîncetat și se 
modernizează, alături de o agricul
tură în permanent progres. Invăță- 
mîntul de toate gradele cunoaște o 
dezvoltare fără precedent în istoria 
țării. în prezent, un locuitor din cinci 
este elev sau student.

In continuare se arată că articolul 
Iși propune să schițeze un tablou al 
relațiilor economice dintre R.A.U. fi 
Republica Socialistă România.

Referindu-se la creșterea volumu
lui schimburilor reciproce, articolul 
arată că pentru anul 1970—1971 acest 
volum este cu 2 milioane lire mai 
mare decit in anul precedent.

„Numeroase nave românești sosesc 
în portul Alexandria în fiecare lună, 
descâlcind produse românești și în- 
cărcînd mărfuri egiptene. în 1964, 
între Cairo și București au fost în
cheiate acorduri privind schimburi 
de mărfuri, plăți și acorduri privind 
colaborarea economică și tehnică. 
Comerțul s-a dezvoltat neîncetat an 
de an.

Anul acesta, acordurile au fost re
înnoite la Cairo printr-un protocol 
de comerț și plăți pe termen lung, 
valabil pe o perioadă de cinci ani — 
1970—1971, 1975—1976 — și un proto
col ce reglementează schimburile în
tre cele două țări pe exercițiul 1970— 
1971.

Ce cumpărăm din România 7 Ma
șini și utilaj pentru agricultură și 
industrie, ■ lemn, echipament electric, 
petrolier, hirtie, uleiuri grele, produ
se chimice, șalupe cu motor pentru 
transportul fluvial. 80 dintre aceste 
șalupe se află deja pe Nil.

Trebuie să subliniem că România 
este o mare producătoare de petrol 
și că, drept urmare a acestui fapt, 
fabrică mașini de forat și alte ma- 
șihi ultramoderne pentru prospec
țiuni petrolifere.

Ce exportăm în România ? Bum
bac, orez, produse textile, năvoade 
din bumbac, produse chimice, cos
metice. haine de piele, fibre vege
tale etc. Acestea sînt produse apre
ciate în România.

Pe de altă parte, subliniem că 
un complex pentru produse chi-

mice, cu întregul utilaj impor
tat din România, este în curs 
de construire în Mex, unul dintre 
cartierele industriale din Alexandria. 
El va produce sodă caustică și sodă 
calcinată. Costul proiectului se ridică 
la 14 milioane lire. El va fi terminat 
în 1972. Soda caustică servește mer- 
cerizării bumbacului. Ea intră în fa
bricația săpunului, hîrtiei, mătăsii ar
tificiale. Cit despre soda calcinată, ea 
servește în industria sticlei, a uleiu
rilor vegetale și produselor farmaceu
tice.

Uzina din Mex se ridică pe o su
prafață de 250 000 mp. Lucrările, în
cepute în urmă cu 2 ani, continuă în 
ritm viu. Colaborarea dintre tehni
cienii români și cei egipteni care 
participă la proiect este deplină. La 
terminarea complexului, producția lui 
se va ridica la 100 000 de tone bicar
bonat de sodiu, 45 000 tone sodă ca
ustică și 35 000 tone sodă calcinată".

In încheiere in articol se subliniază : 
„Dacă am ținut să prezentăm un 

scurt tablou al relațiilor economice 
dintre R.A.U. și România, am făcut-o 
pentru a arăta ce pot realiza două 
țări hotărîte să coopereze pe căile 
păcii și prieteniei, pentru asigurarea 
ridicării nivelului de trai al celor 
două popoare ale lor.

Căile păcii se deschid larg în fața 
voinței de colaborare, de înțelegere 
și bunăvoință. Numai imperialismul 
este acela ce caută să creeze acel 
climat tulbure care provoacă neînțe
legeri și duce la conflicte.

România și R.A.U., hotărîte să coo
pereze sincer, să întărească prietenia 
care unește cele două popoare, recurg 
la tot ceea ce poate — și. trebuie — 
să creeze, prin intensificarea schim
burilor, prin turism, prin legături 
culturale și științifice, acea atmos
feră senină care să permită celor 
două popoare să se cunoască mai 
bine și să se prețuiască mai mult".

Flori
de oțel
(Urmare din pag. I)

r
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Inttlnirea : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3387) — 17,15, 
FESTIVAL — 9; 12; 15,30; 18,15; 21, 
STADIONUL DINAMO — 19,30.
• Mayerling : FEROVIAR - 9;
12,15; 15,30; 19, EXCELSIOR —
10.30: 13,45; 17; 20,15, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
o Păsările : LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
GRĂDINA DOINA - 20.
O întoarcerea doctorului Mabuse: 
TOMIS — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 
17,30. la grădină 19.30, MELODIA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45, 
MODERN — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15, ARENELE ROMANE
- 19,15.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13.15; 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI
- 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FAVO-

care se dezvoltă,produce, 
care abia s-a reprofilat șl 
are încă nenumărate situa
ții dificile de pus la punct ?

— Este foarte adevărat — 
ne spunea Dumitru Adam, 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei — la unii 
dintre inginerii noștri s-a 
produs o ruptură intre ac
tivitatea de producție pro- 
priu-zisă și activitatea de 
concepție, de gindire teh
nică. Există și factori de 
ordin exterior personalită
ții lor. Un inginer dintr-un 
sector de producție trebuie 
să se ocupe de treburi cum 
ar fi : să cunoască și să re

RIT — 8,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15;
20.30, PARCUL HERĂSTRĂU -
19.30.
• Această femeie : VICTORIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, PA
CEA — 15,30; 18; 20,15.
• Monștrii : DRUMUL SĂRII —
15,30; 17,45; 20, COTROCENI —
15,30; 17,45; 20.
• Clipa de libertate i CENTRAL
- 9,30; 11,30; 13,38; 16; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru : LUMINA 
r- 9 — 15,45 în continuare, 18,15; 
20,45.
• Program pentru copii : DOINA
- 10.
• Jurnalul unei cameriste : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Hatarl : TIMPURI NOI — 8,45
— 20,15 în continuare.
• Miracolul lupilor 
TECA (sala Union) — 
15; 17; 19; 21.
n Dragoste și viteză :
— 10,30; 16; 18,15: 20,30.

COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
• Tiffany memorandum : DACIA 
— 8.45 — 20,30 în continuare, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Intîlnire la vechea moschee : 
BUCEGI — 16; 10, ARTA — 16; 
18. Ia grădină — 20.
• Dragoste la Las Vegas : GRA
DINA BUCEGI — 20.
• Salariul groazei S UNIREA — 
15,15; 18, la grădină — 20,30.
• Petrecerea : LIRA — 15,30; 18, 
la grădină — 20, PROGRESUL - 
15,30; 18, GRADINA PROGRESUL 
PARC — 20.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
VIITORUL — 16; 18.

CINEMA- 
9; 11; 13;

GRIVIȚA 
...................................... AURORA 

— 9; 11,15; 13,30; 10; 19,15, la gră
dină — 20.
• Argoman superdlabollcul : VI- 
TAN — 15,30; 13, la grădină - 
20,15.
• Intrusa : POPULAR — 16; 18; 
20.
e Așa am venit : BUZEȘTI - 18.
• Dreptul de a te naște : BU
ZEȘTI — 15,30, la grădină - 20,15,

jeze și această 
atribuțiilor în 
care-1 conduce, 
complac într-o muncă func
ționărească. E mai comod 
decit să-și bată capul cu. 
rezolvarea unor probleme 
tehnice care solicită gîndi- 
rea, cunoașterea...

Tot în uzina aceea l-am 
cunoscut pe stagiarul Con
stantin Zaharia. Venind in 
uzină, el s-a pomenit, la 
un moment dat, că n-are ce 
face. Ca stagiar i se dădeau 
însărcinări derizorii sau 
era, pur și simplu. în
demnat să-și caute singur 
de lucru prin uzină.

impărțire a 
sectorul pe 
Unii insă se

SPECIALISTUL
IN PRODUCȚIE

lipsește 
speciali- 

senin 
luliu.
v-a soli-

senzația că îmi 
aici pregătirea de 
tate — declară 
tinărul inginer D.

— Munca de aici
citat oare unele cunoștințe 
din domeniul pentru care 
v-ați pregătit ?

— Nu.
— Mă gîndesc că atunci, 

Ia absolvire, v-ați formulat 
unele proiecte profesionale, 
v-ați gindit să realizați 
ceva... Vă mai amintiți 7

— Vedeți, asta e ca a- 
tunci cînd visezi peste 
noapte, iar dimineața doar 
știi că ai Visat ceva, dar nu 
mai știi ce anume. Nu, 
nu-mi amintesc decit foar
te vag...

Dacă a avut cîndva unele 
proiecte privind activita
tea sa de inginer electro
mecanic, le-a abandonat pe 
drum. Doar in trei ani. De 
ce 7 Cu ce și-a umplut 
timpul în acești ani. 
ocupînd. totuși, un post de 
inginer intr-o uzină care

zolve numărul comenzilor, 
stadiul încărcării mașini
lor. situația materiei pri
me, utilizarea forței de 
muncă, stadiu! realizării 
produselor, activitatea 
schimburilor, prezența la 
lucru, utilizarea timpului de 
muncă și multe altele. Toa
te sint sarcini administrati
ve. Pentru probleme tehni
ce propriu-zise, cum ar fi 
pregătirea fabricației unui 
produs, ii rămine foarte pu
țin timp și atunci această 
operație, care solicită o 
gindire tehnică de specia
litate, rămine, practic, mai 
mult in grija maistrului.

Cu alte cuvinte se produ
ce o inversare nefirească, 
ilogică : maistrul face mun
ca inginerului, inginerul 
îndeplinește, practic, atri
buțiile maistrului...

— E o situație impusă de 
condiții independente de 
voința inginerului 7

— Numai în parte. Pen
tru că. de fapt, inginerul 
este cel în măsură să diri- 1

— Mi se spunea — po
vestește el — că uzina are 
foarte multe treburi im
portante de rezolvat și că 
nimeni n-are acum timp 
să se ocupe de stagiari. 
Dar eu nu ceream decit să 
mi se dea și mie să rezolv 
măcar una din acele tre
buri importante. Voiam să 
fiu de folos tocmai într-un 
asemenea moment... De 
asta, într-o zi. m-am dus 
la director și i-am explicat 
că eu am pregătire de ingi
ner și nu înțeleg să nu o 
fructific. Am spus că vreau 
să mă ocup de treburi con
crete și Importante șl că 
aș vrea chiar să întocmesc 
un studiu pentru perfecțio
narea unui sector de pro
ducție 1 Am fost înțeles. 
Cabinetul tehnic mi-a su
gerat să mă ocup de un 
studiu privind reorgani
zarea transportului uzinal. 
Si de asta mă ocup acum... 
Tocmai căutam unele ma
teriale documentare... Pro
blema e vastă și cere multă

teatre
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Ia grădina Boema) : Sona- 
tul lunii — 20.
• Teatru! dc revistă și comedie
„Ion Vâsilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău'') : Se caută un 
mincinos — 19,30.

muncă, dar îmi place. Toc
mai asta vreau, să rezolv 
probleme grele...

Deci două situații : un 
tinâr care se lasă purtat in 
derivă de adierea caldă a 
inerției, a unei accepții în
guste a atribuțiilor, ce-1 
supun unei continue și în
cete degradări profesionale, 
lipsind, în aceiași timp, pro
ducția de aportul gindirii 
și pregătirii lui inginerești. 
Și un alt tinăr. care nici 
n-a pătruns bine pe poarta 
uzinei și se și vrea încărcat 
de responsabilități concrete, 
conectate direct la energiile 
și capacitățile lui. Am ad
mirat hotărîrea ambițioasă 
a acestui tînăr de a nu lăsa 
să treacă pe lîngă el ma
rile probleme ale muncii 
pentru care s-a pregătit, 
fără a ști că în acest fluviu 
se varsă din plin și con
tribuția lui. Este, in fond, 
o chestiune esențială de 
etică profesională : a aș
tepta să se ivească o con
junctură creată de alții 
pentru a-țl putea valorifica 
potențialul, sau a interveni 
tu, direct, energic, în pro
cesul muncii, pentru a te 
face util în cel mai înalt 
grad 7 Opțiunea față de 
una din aceste două atitu
dini este o adevărată piatră 
de încercare pentru con
știința înaltelor responsa
bilități sociale față de so
cietatea care și-a cheltuit 
din valorile sale pentru a 
pregăti cadrele de specia
liști ce-i sînt necesare. E 
un subiect de meditație 
pentru fiecare individ în 
parte, dar și pentru colec
tiv, pentru organizațiile de 
partid din uzină...

La Comitetul municipal 
de partid Tg. Mureș, tova
rășul Vasile Rus, prim-se- 
cretar. vorbindu-ne despre 
Importanța pe care o acor
dă comitetul municipal 
de partid problemei va
lorificării potențialului in
gineresc In procesul dez
voltării și funcționării pro
ducției. ne-a spus :

— Ne preocupă din ce în 
ce mai mult raportul din
tre atribuțiile administra
tive și munca de con
cepție în activitatea specia
liștilor din Întreprinderile
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municipiului. Am inițiat, în 
unele întreprinderi. citeVa 
anchete sociologice care să 
ne înfățișeze un tablou cit 
mai exact al acestui raport. 
Ne interesează să știm ce 
anume îi împiedică pe unii 
ingineri, ce-i sustrage de Ia 
o muncă in directă legătură 
cu calificarea și competen
ta lor. Pregătim acum o 
plenară a comitetului mu
nicipal de partid, care va 
dezbate tocmai această 
problemă. Și vrem să sta
bilim măsuri care să ducă 
nemijlocit la deplina folo
sire a capacității specialiș
tilor pentru introducerea 
noului în producție, pentru 
mai judicioasa organizare a 
muncii, pentru moderniza
rea tehnologiilor, pentru 
plusul de calitate și ren
tabilitate cerut de stadiul 
actual al dezvoltării econo
miei noastre socialiste... 
Ne preocupă, cum spu
neam. problemele organiza
torice ale activității ingi
nerilor, dar știm că hotărî- 
toare este și concepția pe 
care o au ei despre propria 
lor menire. Știm că orga
nizațiile de partid au mul
te de făcut pentru a 
educa, în special la tinerii 
ingineri, sentimentul major 
al responsabilității, pentru 
a crea și consolida. în rîn- 
dul specialiștilor, conștiin
ța datoriei de a îndeplini o 
muncă de concepție în cel 
mai larg si deplin înțeles al 
cuvîntului.

Firește, problema folosi
rii capacității inginerului 
are și implicații administra- 
tiv-organizatorice, dar ea 
este, în primul rînd, un act 
personal, o problemă de a- 
titudine individuală a spe
cialistului față de formarea 
și împlinirea personalității 
sale. A gindi creator, a te 
afla în miezul și nu la pe
riferia profesiei este ma
nifestarea cea mai eloc
ventă a răspunderii specia
listului, a hotăririi sale de 
a contribui cu deplina sa 
competență și entuziasmul 
său integral Ia înde
plinirea programului am
plu și complex, elaborat 
de partid, pentru dezvol
tarea multilaterală a Româ
niei socialiste.

mlaștinilor, constructorii au ridi
cat un adevărat colos al indus
triei noastre chimice — Combi
natul de îngrășăminte, prevăzut 
ca, la intrarea totală in produc
ție, să dea agriculturii in fie
care an .400 000 tone îngrășă
minte complexe, 300 000 tone 
azotat de ambniu granulat, 400 
de vagoane de fluorosilicat de 
sodiu, adică o producție globală 
industrială în valoare de aproape 
2 miliarde lei anual.

Pentru că Teleormanul este 
unul din marile bazine legumi
cole din țară, tot aici, la Turnu, 
a început să producă in acest 
an o mare fabrică de conserve 
din legume și fructe, cu o capa
citate anuală de 20 000 tone. 
Cincinalul pe care țara întreagă 
se pregătește să-l înceapă va 
adăuga la această zestre a tur- 
nenllor noi întreprinderi.

ALEXANDRIA, capitala jude
țului Teleorman, va păși in noul 
cincinal cu un pas de uriaș, 
în zona din sud-estul orașului, 
unde la sfirșitul anului trecut a 
intrat in funcțiune o mare fabri
că de aparataje industriale ți 
accesorii pentru construcții, și 
unde s-a dezvoltat întreprinde
rea „Islaz", care produce de mai 
mulți ani utilaje și piese meta
lice pentru industria ușoară, se 
află in construcție o fabrică de 
panouri și tablouri electrice.

La ieșirea spre Tr. Măgure
le a început construirea fabricii 
de rulmenți, care va fi poate cea 
mai spectaculoasă realizare in
dustrială din această parte a ță
rii. Planificată să intre parțial 
în funcțiune in 1972, cu o capa
citate inițială de 6 milioane de , 
rulmenți pe an. această citadelă 
a bijuteriilor de oțel, superioară 
ca dotare tehnică celor de la Bra
șov și Birlad. va livra industriei 
constructoare de mașini din 
țară și la eroort, la sfîrșiti’’ 
cincinalului. 30 de milioane de | 
rulmenți anual.

Șl lată, succint, „fișele de I 
portret" ale altor orașe crescute I 
in Cî.mma Dunării.

CĂLĂRAȘI : Combinatul de I 
celuloză si hirtie. de unde paiele I 
ies filă de carte ; întreprinderea I 
de prefabricate din beton, cu I 
producția destinată înfăptuirii 1 
amplului program național al I 
irigațiilor, precum și construe- I 
țiilor de locuințe ; o mare fabri- I 
că de confecții profilată aproape I 
in exclusivitate pentru satisfa- I 
cerea gusturilor celor mai tineri I 
cetățeni ai patriei, dar cu un bun I 
renume și în lumea copiilor din I 
multe alte țări.

SLOBOZIA : Fabrica de ulei I 
din floarea-soarelui. amplasată I 
in inima Bărăganului, de unde I 
își primește belșugul de materie I 
primă ; o fabrică de produse lac- I 
tate ; o filatură;, un vast șantier I 
unde prind contur marile con- I 
strucții metalice ale combinatului I 
de îngrășăminte chimice care va I 
produce „sarea" miraculoasă I 
pentru agricultura acestei zone. I 

OLTENIȚA : mare șantier de I 
construcții navale, care in 26 de I 
ani a străbătut drumul de la a- I 
telierele de renarat bărci pescă- I 
rești, la vastele hale și cale de I 
unde pornesc astăzi moderne I 
și puternice motonave ; intrată I 
recent in producție, una dintre I 
cele mai mari filaturi din țară. I 
o fabrică de conserve din legume I 
si fructe : tot aici se va inceve I 
construcția unul combinat de in- I 
gră-.ăminte chimice.

Roșiori de Vede. Giurgiu. Fe- I 
test'. Buftea, Urzfceni — sint alte I 
localități din cele trei județe, in I 
carc politica partidului, de re- I 
part'zare judicioasă a forțelor de I 

lumină si I 
intrate In I 
industriei I 

constelația |

orodwefie a rodit cu 
bunde tgre. localități 
fluxul. puternic al 
noastre socialiste, în . ________
ei tînără dar viguroasă și matu
ră în icnită alte
flori, flori de beton și otel, în 
uriașa armonioasa cunună in
dustrială a patriei.
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ORIENTUL APROPIAT
O CONTINUĂ DEMERSURILE ÎN SPRIJINUL ELIBERĂRII 
PASAGERILOR DE PE AVIOANELE DETURNATE • UN NOU 
AVION DETURNAT A ATERIZAT ÎN NORDUL IORDANIEI • 
CERERI PENTRU CONVOCAREA DE URGENȚĂ A CONSILIU

LUI DE SECURITATE

Elveția a devenit în ultimele 48 de 
ore centrul activității diplomatice în 
vederea obținerii eliberării celor a- 
proximativ 300 de pasageri și mem
bri ai echipajelor de pe avioanele 
deturnate duminică de la rutele lor 
de oomandouri ale Frontului Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P.). La Berna s-a anunțat că 
Marea Britanie, S.U.A., R. F. a Ger
maniei și Elveția au acordat puteri 
depline Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii (C.I.C.R.), sub forma 
unui „mandat colectiv", pentru a ne
gocia cu F.P.E.P. Guvernul elvețian 
a reafirmat că este dispus să elibe
reze pe cei trei palestineni condam
nați la închisoare în această țară în 
schimbul tuturor pasagerilor din cele 
două avioane, indiferent de naționa
litatea lor. Guvernul R. F. a Germa
niei a comunicat, la rîndul lui, că va 
elibera trei palestineni deținuți la 
Miinchen în schimbul cetățenilor 
vest-germani reținuți de F.P.E.P. în 
sfirșit, la Londra, deși guvernul nu 
a anunțat încă o hotărire, cercuri ofi
ciale consideră ca sigură eliberarea 
tinerei palestinene ce a participat la 
încercarea nereușită de deturnare a 
avionului campaniei israeliene „El 
Al".

Marți, secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a discutat problema 
pasagerilor reținuți cu ambasadorii 
la Washington a 10 țări arabe.

Din Amman se anunță că delegația 
C.I.C.R. sosită ' în capitala Iordaniei 
cu misiunea de a juca rolul de inter
mediar între comandourile palestine
ne și țările interesate în eliberarea 
pasagerilor și membrilor echipajelor 
au avut convorbiri cu premierul ior
danian, Abdel Moneim El Rlfai, și cu 
lideri ai Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei. Nu au fost fur
nizate presei nici un fel de informa
ții în legătură cu aceste întrevederi.

Un purtător de cuvînt al F.P.E.P., 
citat de agenția Reuter, a declarat că 
nici unul din pasagerii și membrii 
echipajelor celor două avioane nu va 
fi pus în libertate dacă nu vor fi 
îndeplinite condițiile formulate an
terior.

Agențiile internaționale de presă 
relatează că pasagerii și echipajele 
celor două avioane ale companiilor de 
transporturi aeriene „Panamerican" și 
„Swissair" deturnate de comandou
rile palestinene continuă să fie re
ținuți in Iordania.

(Agerpres)

REIZBUCNIREA 
INCIDENTELOR 
DIN IORDANIA
AMMAN 9 (Agerpres). — Noi in

cidente violente au izbucnit marți 
după-amiază în localitatea Irbid între 
forțele armate iordaniene și ,membri 
ai organizațiilor palestinene de re
zistență, anunță agențiile de presă, 
în cursul acestor ciocniri, care s-au 
produs la scurt timp după intrarea 
in vigoare a aoordului de încetare a 
focului intervenit intre guvernul ior
danian și Comitetul Central al Rezis- _ 
tenței palestinene, au fost înregistrați 
29 de morți și un mare număr de 
răniți.

Un comunicat difuzat la Beirut de 
organizația „Al Fatah" afirmă că 
ciocnirile ar fi început prin atacarea 
de către unități de tancuri și artilerie 
ale armatei iordaniene a unor pozi
ții deținute de palestineni in apro
pierea liniei de demarcație iordano- 
israeliene.

Comitetul Central al Rezistenței 
palestinene a anunțat anularea acor
dului de încetare a focului. De altfel, 
două dintre organizațiile palestinene 
de rezistență — Frontul popular pen
tru eliberarea Palestinei și Frontul 
democratic popular pentru eliberarea 
Palestinei — au respins încă de la 
început acordul amintit.

Lft ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

AMMAN 9 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Rezistenței palestinene, a or
donat tuturor grupurilor de comando 
palestinene încetarea imediată a fo
cului — a anunțat agenția France 
Presse, citind postul de radio Amman. 
Apelul a fost lansat în urma ordinu
lui dat de generalul Machțiour Ha- 
dissa, șeful statului major al arma
tei iordaniene, forțelor guvernamen
tale de a înceta toate operațiunile 
militare pe teritoriul țării.

AMMAN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță din Amman agenția Reu
ter, citind un purtător de cuvint al 
Frontului popular pentru eliberarea 
Palestinei, un avion al companiei 
engleze „British Overseas Airways 
Corporation" („B.O.A.C."), a fost de
turnat miercuri de la ruta sa Bom
bay — Londra, aterizînd in bune con
diții pe aerodromul Zarka din nor
dul Iordaniei. Aparatul a făcut o es
cală pentru alimentare pe aeroportul 
internațional din Beirut. La bordul 
avionului se află 66 de pasageri și 
10 membri ai echipajului.

★

NEW YORK 9 (Agerpres). — Sta
tele Unite și Marea Britanie au cerut 
miercuri convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
pentru a lua în discuție situația crea
tă prin recentele deturnări de avioa
ne. Cererile au fost adresate de re
prezentanții la O.N.U. ai celor două 
țări președintelui pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate, ambasado
rul Davidson Nicol (Sierra Leone).

★

CAIRO 9 (Agerpres). — Cotidianul 
egiptean „Al Akhbar" critică în co
loanele sale de miercuri deturnările 
de avioane operate zilele trecute de 
membri ai Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei. „Dacă palesti- 
nenii deținuți în Elveția sau în 
R.F.G. vor fi eliberați, aceasta ar fi 
un cîștig infim in comparație cu pre
judiciul suferit de cauza arabă în 
fața opiniei publice", subliniază „Al 
Akhbar". „Nimeni, oricare ar fi na
ționalitatea sa, scrie ziarul nu poate 
să creadă că amenințarea securității 
mijloacelor de transport civil este un 
act de rezistență legitimă".

Indiferent dacă ii cutreie
ră străzile pentru prima 
oară sau dacă a mai cunos
cut-o in alte rinduri, Viena 
exercită asupra vizitatoru
lui aceeași atracție — prin 
edificiile ce i-au adus pre
tutindeni faima : Hofbur- 
gul, Palatul Schbnbrunn,- 
Palatul Municipal, Catedra
la Sf. Ștefan, Parlamentul, 
Opera, Burgtheater-ul... re
vărsare somptuoasă de 
marmură întruchipată in 
stiluri diferite in care go
ticul rivalizează cu barocul. 
Toate acestea fac parte din 
imaginea Vienei tradițio
nale.

Nu mai puțin impresio- , 
nante sint însă însemnele 
vocației mai noi ale ora
șului — aceea de centru in
dustrial important și tot
odată de sediu al unor or
ganisme internaționale. Ini
țiale ca A.I.E.A. (Agenția 
Internațională .pentru Ener
gia Atomică) și O.N.U.DJ. 
(Organizația Națiunilor V- 
nite pentru Dezvoltare In
dustrială) sint prezente 
pe cartea de vizită a Vienei 
de azi, ca și denumirea 
unor reuniuni ocazionale 
cu același caracter inter
național — așa cum o 
atestă chiar in aceste zile 
steagurile celor 31 țări, 
printre care și țara noastră, 
participante la Tirgul in
dustrial de mostre, steaguri 
care flutură pe clădirile 
principale ale orașului.

Mai presus de toate insă, 
Viena este orașul in care 
domnește o atmosferă de 
muncă, de seriozitate și 
cumpătare. Este un oraș in 
care oamenii discută temei
nic, fără infierbintare, pro
bleme care ii preocupă în
deaproape : conjunctura e- 
conomică, apropiatele dez
bateri din parlament, 
care vor fi axate in 
special pe teme bugetare ; 
viitoarele alegeri parlamen
tare parțiale : proiectatele 
reforme in domeniul invă- 
țămintului, in cel militar, al 
fiscalității etc ; și nu in ul
timul rind problemele de 
ordin extern — promovarea 
colaborării și cooperării in
ternaționale.

Se poate afirma in aceas
tă ordine de idei că vizita 
pe care președintele Con
siliului de Stat al Repu-
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Agenția de presă „Eliberarea" 
a dat publicității un bilanț al o- 
perațiunilor de luptă ale detașa
mentelor armate ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud in 
perioada septembrie 1969 — Au
gust 1970.

Se relevă că forțele patriotice 
care au acționat in partea de 
vest a zonei Nhambo și vestul 
regiunii Saigon au scos din luptă 
peste 100 000 de soldați și ofițeri 
americani și saigonezi. Au fost, 
de asemenea, doborite 480 de a- 
vioane și elicoptere aparținind 
forțelor aeriene americane. Pa- 
trioții au distrus și avariat 292 
de mașini militare și 144 de piese 
grele de artilerie, capturind o 
importantă cantitate de arme și 
muniții.

Forțele de eliberare contro
lează numai in această zonă un 
teritoriu cu o populație de peste 
500 000 de locuitori. în fotogra
fie : o unitate a forjelor patrio
tice intimpinată eu bucurie de 
populația unei localități recent 
eliberate.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL

DE LA VIENA

Președintele Austriei 
a vizitat pavilionul 

României
Viena 9 — Corespondentul Ager

pres P. Stăncescu transmite : Preșe
dintele federal al Austriei, Franz 
Jonas, a vizitat miercuri dimineața 
pavilionul Republicii Socialiste Româ
nia din cadrul Tirgului internațional 
de la Viena. înaltul oaspete a fost 
întimpinat și salutat de Dumitru Ani- 
noiu. ambasadorul României la Viena.

Președintele a apreciat modul de 
prezentare a exponatelor românești.

blicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
urmează s-o întreprindă in 
Austria in ultima decadă a 
lunii este așteptată de opi
nia publică de aci cu un 
mare interes.

Făcindu-se 
sentimentelor 
lația Austriei 
să intimpine pe înaltul oas
pete român, personalități de 
cea mai inaltă răspundere 

interpreții 
cu care popu- 
se pregătește

„Perspectivele relațiilor dintre România și Austria
sint din cele mai favorabile"

CONVORBIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII POLITICE AUSTRIECE

ale vieții politice austriece 
au ținut să sublinieze in 
mod deosebit semnificația 
evenimentului pe care il va 
constitui apropiata vizită.

Primind grupul ziariștilor 
români, președintele fede
ral al Republicii Austria, 
FRANZ JONAS, a evocat 
momentul politic interna
țional actual caracterizat 
prin acțiuni și eforturi care 
creează perspective și po
sibilități propice inlăturării 
suspiciunilor și a încordă
rii, afirmării destinderii. De 
aceea a arătat d-sa, pentru 
noi va fi foarte important 
să cunoaștem din partea 
reprezentantului său cel mai 
autorizat părerea României 
in legătură cu aceste noi 
evoluții, după cum dorim ’a 
rindul nostru să împărtă
șim șefului statului român 
punctele noastre de vedere.

Președintele Austriei a 
scos in evidență că cele 
două state sint la fel de in
teresate in problema secu
rității europene. Sintem de 
acord — a continuat d-sa —

LUSAKA

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
LA NIVEL ÎNALT

A ȚĂRILOR NEALINIATE
LUSAKA 9 — Trimisul special A- 

gerpres Nicolae Puicea transmite : 
O contribuție crescîndă a țărilor ne
aliniate la reglementarea probleme
lor importante ale lumii contempora
ne, dezvoltarea continuă a colaboră
rii dintre ele în scopul accesului mai 
rapid la progresul economic, cultu
ral, tehnico-științific și social, defini
rea căilor de intensificare a luptei 
împotriva colonialismului și impe
rialismului, precum și sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națională — 
acestea au fost temele dominante ale 
cuvîntărilor șefilor de state și guver
ne, rostite miercuri în cadrul celei 
de-a treia conferințe la nivel înalt a 
statelor nealiniate de la Lusaka.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, a con
damnat regimurile minoritare rasiste 
din R.S.A. și Rhodesia, precum și 
colonialismul portughez. „Fiecare 
popor, a spus Bokassa, trebuie să fie 
liber de a-și hotărî destinul, la adă
post de orice imixtiune străină în 
treburile sale interne. Vrem să în
treținem relații cu toate statele, dar 
respingem atentatele la independen
ța și suveranitatea popoarelor și să 
luăm poziția netă în problemele in
ternaționale acute, fără a fi influen
țați de forța militară, eoonomică sau 
demografică a altora" — a adăugat 
vorbitorul. El a subliniat, pe de altă 
parte, „importanța extinderii colabo
rării economice între toate statele lu
mii, în vederea înlăturării mizeriei 
și subdezvoltării cronice existente în 
unele zone ale globului".

în cuvîntarea sa. primul ministru 
al Ceylonului, Sirimavo Bandara- 
naike, a lansat un apel țărilor par
ticipante la întâlnirea de la Lusaka 
de a-și uni eforturile pentru a pu
tea aduce o contribuție cît mai sub
stanțială la lupta împotriva oricărei 
dominații, împotriva colonialismului 
și neocolonialismului. Primul minis
tru ceylonez s-a pronunțat, totodată, 
pentru încetarea agresiunii împotriva 
poporului vietnamez, și retragerea 
trupelor americane din Indochina, 
pentru o largă solidaritate cu mișca
rea de eliberare națională de pe con
tinentul african, pentru soluționarea 
politică a crizei din Orientul Apro
piat.

Sirimavo Bandaranaike a reamin
tit că Ceylonul și India se pronunță 
cu insistență pentru o zonă denu- 
clgarizată în regiunea Oceanului In
dian, sprijinind, totodată, dorința 
popoarelor din America Latină și

LONDRA 9 (Agerpres). — La 
Brighton au continuat miercuri lu
crările Delei de-a 102-a reuniuni anu
ale a sindicatelor britanice. Cei peste 
1 000 de delegați, reprezentînd apro
ximativ 10 milioane de membri, au 
ales noul Consiliu general, organ exe
cutiv al T.U.C., alcătuit din 44 de 
membri.

Principala problemă dezbătută în 
cursul ședinței de dimineață a fost 
cea a salariilor. Deschizînd dezbate
rile, secretarul general al T.U.C., 
Vic Feather, a criticat politica eco
nomică a guvernului conservator afir- 

cu țara dv. că o conferin
ță general europeană este 
folositoare și necesară. 
Considerăm insă că nici 
unul din participanți nu 
trebuie să urmărească a- 
vantaje de ordin tactic, cu 
alte cuvinte, că trebuie să 
existe intre ei o atmosferă 
de încredere, că trebuie ac
ționat cu perseverență in 
acest sens. Sub acest raport, 
un rol deosebit revine sta-

vele pe care ea le va des
chide relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre sint 
din ce in ce mai favorabile.

La rindul său, cancelarul 
BRUNO KREISKY, trecind 
in revistă relațiile Austriei 
cu țările din spațiul dună
rean, a arătat că țara sa se 
consideră vecină cu toate a- 
ceste țări, chiar dacă nu are 
cu ele frontiere comune. Re- 
ferindu-se concret la rapor-

De la trimisul nostru special, 
Romulus CĂPLESCU

telor mici și mijlocii. In a- 
cest mod de a concepe pro
blema, Austria și România 
se află pe 
a declarat

Evocind 
făcut-o cu 
țara noastră, președintele 
Austriei s-a referit la im
presia adincă pe care i-a 
lăsat-o personalitatea pre
ședintelui României, căruia 
ii este proprie — a spus 
d-sa — clarviziunea poli
tică. modul de a privi în
totdeauna problemele inter
naționale pornind de la in
teresele oamenilor, ale po
poarelor. Vizita președinte
lui Ceaușescu va fi intim
pinată cu deosebită bucurie 
și interes nu numai din 
partea oficialităților, ci și 
din partea întregii popu
lații austriece. Perspecti-

un teren comun, 
d-sa.
vizita pe care a 
un an in urmă in

turile cu România, le-a ca
racterizat ca fiind excelente. 
El a amintit in acest sens 
o serie de aspecte concrete 
ale relațiilor bilaterale, 
acțiuni comune la O.N.U., 
buna colaborare in cadrul 
Comisiei Dunării ș.a. E- 
xistă perspective foarte 
bune pentru stringerea și 
mai mult a acestor relații, a- 
vem posibilități largi de in
tensificare a schimburilor pe 
planuri multiple și avem și 
unii și alții dorința de a 
fructifica aceste posibili
tăți, a scos in evidență 
d-sa.

Am urmărit și urmăresc 
cu foarte mare interes po
litica externă a țării dv., a 
spus cancelarul. D-sa și-a 
exprimat totodată prețuirea 
față de politica de indus-

Africa de a se crea zone similare pe 
continentele lor.

La rîndul său, președintele Indo
neziei, generalul Suharto, a declarat 
că țara sa se pronunță pentru respec
tarea dreptului fiecărui stat de a-și 
hotărî singur soarta, împotriva ames
tecului străin în treburile interne ale 
altor popoare și a politicii bazate pe 
împărțirea lumii în blocuri de orice 
fel, sprijinind extinderea colaborării 
multilaterale între toate statele și 
lupta anticolonialistă.

Luînd cuvîntul, primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a evidențiat ro
lul constructiv pe care țările neali
niate îl pot juca în vederea asigură
rii păcii în lume și contribuția pe 
care o pot aduce la cooperarea in
ternațională. Ea s-a pronunțat împo
triva politicii blocurilor militare, îm
potriva colonialismului și imperialis
mului, pentru o solidaritate activă 
cu popoarele Indochinei, victime ale 
agresiunii imperialiste, pentru res
pectarea neutralității, independenței 
și libertății tuturor popoarelor Indo
chinei și retragerea trupelor ameri
cane din Asia de sud-est. Primul mi
nistru al Indiei a spus în încheiere : 
„Timp de secole am fost siliți să 
acceptăm imaginea prezentată nouă 
de către alții asupra lumii și a dife
ritelor ef probleme. Să sfîrșim cu a- 
cest mod de a privi lucrurile și să 
ne făurim propriul nostru mod de 
viață, potrivit imaginii pe care o 
avem noi înșine despre problemele 
noastre și ale lumii în care trăim".

★
Concomitent cu întîlnlrea la nivel 

înalt a țărilor nealiniate, miniștrii de 
externe ai statelor participante, 
precum și comitetele politic și eco
nomic, constituite în ajunul conferin
ței, s-au întrunit pentru a pune la 
punct proiectele de rezoluții ce ur
mează să fie supuse spre aprobare 
in ședință plenară. Printre altele, 
delegațiile prezente la Lusaka ur
mează să se pronunțe asupra unui 
proiect de declarație în legătură cu 
pacea și cooperarea internațională, 
apreciat de observatori drept o ade
vărată „cartă", care cuprinde princi
piile ce animă statele reunite la 
Lusaka. Ea se axează pe drepturile, 
la independență națională, la egali
tate și participare activă la viața 
internațională, pe dreptul fiecărei na
țiuni suverane de a-și decide pro
pria cale de dezvoltare și de a bene
ficia de avantajele dezvoltării eco
nomice, științifice și tehnice.

mind că „înghețarea" salariilor n-ar 
duce decît la perpetuarea presiunii 
inflaționiste, la stagnarea producției, 
lă creșterea prețurilor, la deteriorarea 
relațiilor dintre sindicate și patro
nat.

în cursul după-amiezii, Jack 
Johnes, secretarul general al sindica
telor din transporturi, cea mai puter
nică organizație de ramură din Marea 
Britanie (1,5 milioane membri), a ex
primat opoziția totală a sindicatelor 
față de orice politică care ar duce 
la blocarea salariilor.

trializare desfășurată de 
România, de succesele ob
ținute in această direcție 
de țara noastră. Subliniind 
înțelepciunea acestei poli
tici, d-sa a arătat că nu
mai un stat cu o industrie 
modernă poate păși cu în
credere in viitor. Rețin a- 
tenția, de asemenea, păre
rile României intr-o serie 
de chestiuni importante, 
cum ar fi aceea a rolului 

națiunii in epoca contempo
rană.

Salut in mod deosebit de 
călduros, a declarat cance
larul Kreisky, apropiata 
vizită a președintelui 
Ceaușescu și am încrede
rea că se va putea convinge 
nemijlocit cu acest prilej că 
in rindurile poporului aus
triac există o foarte mare 
simpatie față de România.

Împărtășim punctul de 
vedere că relațiile econo
mice și legăturile comerci
ale intre state cu orînduiri 
diferite constituie una din 
modalitățile cele mai de 
seamă pentru a asigura o 
evoluție pașnică a raportu
rilor intre state — a rele
vat ministrul comerțului, 
meseriilor și industriei, JO
SEF STARIBACHER. Per
sonal. a continuat d-sa, aș
tept cu mult interes convor
birile pe care le voi avea 
cu oficialitățile care il vor 
însoți pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru a 
explora împreună noi căi in 
vederea intensificării cola

BERLIN 9 (Agerpres). — Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, a primit 
miercuri delegația militară română 
condusă de general colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, care 
se află într-o vizită de prietenie în 
această țară. Au participat Hans

FESTIVITĂȚI CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII VICTORIEI REVOLUȚIEI

SOCIALISTE ÎN BULGARIA
SOFIA 9. — Corespondentul Ager

pres Gheorghe leva transmite : în 
Piața Mausoleului Gheorghi Dimitrov 
din Sofia a avut loc miercuri de
monstrația oamenilor muncii cu pri
lejul aniversării a 26 de ani de la 
victoria revoluției de la 9 septembrie 
din Bulgaria. La Tribuna oficială au 
luat loc Todor Jivkov și alți condu
cători de partid și de stat.

Mii de oameni ai muncii din uzine 
și fabrici, de pe șantiere și ogoare, 
intelectuali, tineri din Sofia și comu-

agențiile de presă

transmit: 

președintelui
•. precedată 
de un șir de

* 
permite să ne cu- 
mai bine, să ne a- 
și mai mult. El a 
in mod deosebit 
artistică a expozi-

Rietz, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, general de armată Heinz Hoff
mann, ministrul apărării naționale 
al R.D.G.. și alte persoane oficiale. 
La întîlnire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Nicolae Ghenea, ambasa
dorul României în R. D. Germană.

nele învecinate au trecut prin fața 
tribunelor purtind cu ei grafice, pa
nouri, pancarte, care oglindeau rea
lizările obținute de poporul bulgar in 
anii de după eliberare, în diferite 
domenii.

Demonstrații similare ale oamenilor 
muncii, închinate marelui ever »- -.t 
de la 9 septembrie 1944, au ' jt 
loc în toate localitățile urbane, în 
centre industriale și comune mai 
mari de pe întreg cuprinsul Bulgariei.

ceputul lunii septembrie, din partea 
americană au fost întreprinse nume
roase acțiuni care au încălcat în mod 
grav acordul de armistițiu. Reprezen
tanții R.P.D. Coreene au denunțat, 
totodată, introducerea în zona demi
litarizată a unor piese de armament 
greu și pătrunderea unor spioni înar
mați cu scopul de a fi strecurați pe 
teritoriul R.P.D. Coreene.

Șeful părții R.P.D. Coreene, gene
ralul maior Han Yong Ok, a cerut 
încetarea tuturor acestor provocări 
armate.

Guvernul indian a cerut 
maharajahilor (privați de toate pri
vilegiile și stipendiile în baza 'Unui 
decret guvernamental, emis la înce
putul acestei săptămîni) să facă cu
noscut autorităților conturile de caro 
dispun la băncile din străinătate, in
formează agenția France Presse. De- 
veniți simpli cetățeni ai țării, maha- 
rajahii vor fi obligați de acum înainta 
să respecte legile indiene, care in
terzic oricărei persoane să aibă de
puneri la băncile străine, fără o au
torizație prealabilă.

Maurice Schumann, mi- 
nistrul afacerilor externe al Franței, 
a părăsit miercuri după-amiază Pa
risul pierind într-o vizită oficială da 
patru zile în Finlanda. La Helsinki, 
șeful diplomației franceze va fi pri
mit de președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, de primul ministru, Ahti 
Karjalainen, și va avea convorbiri cu 
ministrul de externe, Vaino Leskî- 
nen, în legătură cu relațiile dintre 
cele două țări și propunerea referi
toare la convocarea unei conferințe 
general europene pentru securitate.

Uniunea Creștin-Demo- 
Craiă a anunt-at marți amânarea 
cu două luni a congresului său ex
traordinar, convocat în vederea for
mulării unui nou program'. După 
aprecierea observatorilor politici, a- 
minarea congresului la data de 25 
noiembrie reflectă existența unor 
disensiuni în rîndurile partidului cu 
privire la atitudinea față de politica 
actualului guvern de la Bonn de 
normalizare a relațiilor cu țările so- * * 
cialiste europene.

La Ambasada română din 
Prațja a avut loc festivitatea lumi
nării ordinului «Meritul Cultural" 
clasa I, acordat de Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România pro
fesoarei universitare Indra Huskova, 
de la Universitatea „Comenius" din 
Bratislava, pentru merite deosebite 
în răspindirea culturii române in 
Slovacia. înminînd distincția, amba
sadorul Ion Obradovici a relevat ac
tivitatea îndelungată, desfășurată de 
prof. Huskova, precum și meritele ei 
în dezvoltarea relațiilor culturale din
tre popoarele român și cehoslovac, 
urîndu-i succes deplin în activitatea 
viitoare. Mulțumind, prof. Huskova a 
exprimat recunoștința sa conducerii 
de stat a României pentru înalta 
distincție acordată.

Cea de-a 305-a ședință a 
Comisiei militare de armi
stițiu din Coreea a avut loc 13 
Panmunjon, la propunerea părții 
R.P.D. Coreene. Cu acest prilej, re
prezentanții R.P.D. Coreene au ară
tat că, în cursul lunii august și la în-

borării economice cu Româ
nia. Guvernul austriac, a 
ținut d-sa să sublinieze, va 
sprijini orice acțiune de co
operare in producție intre 
firme austriece și firme 
românești.

Același interes susținut 
pentru extinderea schimbu
rilor cu țara noastră l-am 
intilnit și la oficialitățile 
care se ocupă cu proble
mele de ordin cultural. 
Deosebit de concludentă in 
această privință ni s-a părut 
convorbirea avută la Minis
terul învățământului și Ar
tei cu d. WILHELM 
SCHLAG, consilier depar
tamental.

Ne bucură, a spus d-sa, 
că vizita j 
Ceaușescu este 
sau însoțită ' „
manifestări culturale, care 
ne vor 
noaștem 
propiem 
subliniat 
valoarea 
ției de tapiserie românească 
care se va deschide la mij
locul săptăminii viitoare, ca 
și interesul suscitat de ex
poziția „Bucureștiul astăzi", 
a cărei deschidere este a- 
nunțată de afișe mari pen
tru azi, sau de apropiatele 
Zile ale filmului românesc.

Cuvintele român. Româ
nia pot fi deseori auzite in 
aceste zile in capitala Aus
triei prietene. Ele sint aso
ciate unor aprecieri pozi
tive la adresa politicii țării 
noastre, a rolului activ pe 
care ea il desfășoară pe 
arena internațională in pro
movarea unor relații nor
male bazate pe drepturi e- 
gale, pe încredere și respect 
reciproc intre toate statele 
Europei. Pretutindeni, la 
Viena, se exprimă in aceste 
zile convingerea că apro
piata vizită ia nivel inalt ce 
va avea loc in cufind, că 
schimburile de vederi dintre 
președintele Consiliului de 
Stat al României și preșe
dintele federal al Austriei 
vor marca un nou și impor
tant jalon in dezvoltarea ra
porturilor dintre cele două 
state, contribuind totodată 
la întărirea cooperării inter
naționale, la eforturile 
pentru instaurarea unui cli
mat al păcii și înțelegerii in 
Europa și in lume.

Rezultatele alegerilor pri
mare desfășurate în unele 
state ale S.U.A.,în veder€a de- 
semnării candidaților principalelor 
partide în alegerile propriu-zise din 
noiembrie, nu au produs surprize, 
cu excepția celor înregistrate în Ar
kansas și Florida. In Arkansas, Ro- 
val Faubus, democrat segregaționist, 
fost guvernator al acestui stat, a 
fost înfrînt de avocatul Dale Bum
pers, un nume pînă acum necunoscut 
pe arena politică locală. în Florida, 
Harold Carswell, fost judecător fe
deral, a cărui numire în Curtea Su
premă a fost respinsă de Senat acum 
cîteva luni din cauza vederilor sale 
se'gregaționiste, a fost înfrînt de că
tre William Cramer, deputatul Flo
ridei în Congres de 16 ani.

In orășelul american Fon
tana, statul Wisconsin, au înce
put miercuri lucrările celei de-a 
20-a Conferințe „Pugwash" — 
tradițional forum al oamenilor 
de știință consacrat discutării 
problemelor actuale ale științei 
și relațiilor internaționale. La 
lucrări participă peste 100 de sa- 
vanți din 40 de țări ale lumii. 
Tema conferinței este „Pacea și 
colaborarea internațională în 
anii ’70".

Printre problemele înscrise pe 
ordinea de zi se află cele legate 
de poluarea mediului înconjură
tor, utilizarea rațională a re
surselor naturale și dezvol
tarea economiei. O atenție deo
sebită va fi acordată problemelor 
legate de pacea și securitatea 
internațională.
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