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Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu specialiștii din domeniul tehnicii 

electronice, de calcul
si informaticii economice

INTÎRZIERI PE ȘANTIERELE 
INDUSTRIEI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Sînt necesare măsuri urgente pentru ca 
repercusiunile să nu fie suportate 
de șantierele altor ramuri de producție

Sector important al economiei na
ționale, bucurîndu-se de la an la an 
de t> atenție sporită, industria ma
ter -Jelor de construcții este, și în 
1970, beneficiarul unor importante 
fonduri bănești pentru construirea de 
noi capacități de producție, în para
lel cu extinderea, modernizarea și 
reutilarea celor existente. O bună 
parte din aceste fonduri au început 
să fructifice prin intrarea în funcțiune, 
de la începutul anului și pînă acum 
a 12 capacități și obiective industria
le. De remarcat că unele dintre ele 
au început să producă chiar înainte 
de termen. Ne referim, în mod con
cret, la secțiile de geam securizat și 
de oglinzi de la 
Fabrica de gea
muri din Buzău 
și la circa o trei
me din capacită
țile de producție 
ale întreprinderii 
de pieise de 
schimb din Su
ceava. Noile ca
pacități vin să asigure intr-o mai 
bună măsură cerințele de materiale 
de construcții ale economiei.

Cu toate acestea, planul de inves
tiții al Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții a fost înde
plinit. în opt luni, în proporție de 
numai 87,8 la sută. Comparativ cu 
fondurile alocate în acest an dezvol
tării acestei ramuri economice, s-a 
realizat în perioada amintită doar 
55.9 la sută, ceea ce înseamnă că rit
mul mediu lunar, calculat pe ansam
blu. s-a situat sub 7 la sută, cifră 
evident nesatisfăcătoare. în plus, 
această medie, abstractă în fond, 
ace '-eră maxime și minime, ve
ritabile salturi de la o lună la alta. 
Orieît ar părea de neînțeles, în timp 
ce în luna martie au fost executate 
lucrări reprezentând 9.5 la sută din 
planul anual. în lunile următoare, 
care ar fi trebuit să consemneze, da
torită condițiilor de timn favorabile, 
atingerea unui vîrf de investiții, nu 
s-au executat decit 8.8 la sută în iu
nie. 6.8 la sută în iulie și 7.5 la sută 
în august. Consecințele ? Termenul de 
punere în funcțiune a fabricii de tu
buri din asbociment din cadrul Com
binatului de materiale de construc
ții din Tg- Jiu, prevăzut pentru tri
mestrul II a.c., nu a fost respectat, 
în prezent sînt. periclitate, de ase
menea, termenele de dare în exploa
tare la alte capacități de producție : 
secțiile de fabricare a tuburilor din 
asbociment de la Fieni și Medgidia 
și secția de geam tras din ca
drul Fabricii de geamuri din Buzău. 
Cele două combinate pentru 
materiale de construcții aflate 
în execuție la Aleșd și Cîmpu- 
lung și lucrările de la Tg. Jiu — re
prezentând laolaltă aproape o treime 
din valoarea investițiilor anuale ale 
ministerului — se află in cea rriai 
grea situație, influențînd intr-o ma
nieră hotărîtoare rezultatele pe an
samblu.

ancheta economică

Ca o notă generală, pe șantiere se 
constată că unele utilaje din țară și 
import lipsesc, unele nefiind încă 
contractate, că stadiile fizice atinse 
de multe obiective nu corespund cu 
prevederile graficelor de execuție, că 
au mai rămas de pus în ordine destule 
lacune întîlnite în documentația teh
nică. Explicația acestor neajunsuri 
trebuie căutată, înainte de toate, în 
modul greoi, defectuos în care titu
larul investițiilor — Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcții 
— prin direcțiile sale de specialitate, 
a pregătit lucrările și și-a îndeplinit 
sarcinile sale precise de supraveghe
re și dirijare a execuției lor. Un e- 

xemplu : la Cîm- 
pulung, construc
ția combinatului a 
demarat greu, de
oarece două din
tre condițiile ele
mentare, impuse 
de lansarea ori
cărei investiții, au 
fost ignorate : a- 

sigurarea în timp util a documenta
ției de execuție și stabilirea u- 
nor amplasamente. Ca urmare, 
planul de anul trecut a fost 
îndeplinit. numai pe jumătate,

Ing. C. ANTONESCU 
Gh. CÎRSTEA 
M. DUMITRESCU 
A. POP
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Județul Brașov a îndeplinit 
planul cincinal la producția 

globală industrială
Telegrama adresată Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Intr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean de 
partid Brașov, în numele oamenilor muncii — români, maghiari, ger
mani — raportează îndeplinirea în ziua de 17 septembrie a prevederilor 
planului cincinal la producția globală industrială. In telegramă se arată 
că sînt astfel create condiții prielnice realizării, pină la sfirșitul anu
lui, a unei producții suplimentare in valoare de 5,7 miliarde Iei.

Succesele dobindite confirmă încă o dată justețea și eficacitatea mă
surilor inițiate de conducerea partidului și traduse in viață cu însufle
țire de către întreaga noastră clasă muncitoare, privind perfecționarea 
conducerii economiei, organizarea pe baze științifice a producției și a 
muncii în întreprinderi, creșterea eficienței întregii activități econo
mice. In acest cadru general, colectivele de muncitori, ingineri și teh
nicieni, in frunte cu comuniștii din județul Brașov, punind in valoare 
întreaga lor energie și capacitate creatoare, au reușit să îndeplinească 
sarcina creșterii productivității muncii prevăzute pentru actualul cin
cinal — de 43,7 la sută, cu aproape un an mai devreme și să obțină 
pînă la finele anului 1970 un beneficiu suplimentar de 730 milioane 
lei. Planul cincinal la export a fost îndeplinit cu 6 luni mai devreme, 
existind posibilitatea realizării peste plan ta export a unor produse în 
valoare de 1,8 miliarde lei.

Valorificînd mai bine mijloacele tchnico-materiale și bănești de care 
dispun, constructorii de mașini vor da economiei, naționale, peste pre- 
vederile cincinalului, produse in valoare de 3,2 miliarde lei, chimișui 
396 milioane Iei, muncitorii din industria materialelor de construcții — 
15 000 tone ciment și 10 000 mc prefabricate din beton, cei din industria 
de încălțăminte 650 mii perechi încălțăminte, industria textilă 470 mii 
mp țesături din lină și 1 413 mii bucăți tricotaje, iar lucrătorii din in
dustria alimentară produse în valoare de 35 milioane lei.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră PeT_ 
sonal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune in telegrama — că 
oamenii muncii din județul Brașov, alături de întregul nostru popor, 
vor munci cu și mai multă dăruire și elan patriotic pentru traducerea 
in viață a programului luminos de înflorire continuă a. României socia
liste adoptat de Congresul al X-lea a! Partidului Comunist Roman, 
pentru făurirea pe pămintul României a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit într-o consfătuire de lucru, 
la sediul C.C. al P.C.R., cu specia
liști din domeniul tehnicii de cal
cul și prelucrării automate a da
telor, oameni de știință, cadre di
dactice din învățămîntuil superior, 
directori și ingineri șefi din mari 
întreprinderi.

Au luat parte tovarășii Iile 
Verdeț, Manea Mănescu, precum 
și conducători ai unor ministere 
economice și instituții centrale.

Cu acest prilej au fost anali
zate stadiul și aspectele principale 
ale aplicării tehnicii electronice 
de calcul în activitatea de condu
cere și planificare a economiei, 
precum și în gestiunea întreprin
derilor.

In cadrul discuțiilor s-a exami
nat modul de înfăptuire a pro
gramului de înzestrare a econo
miei naționale cu echipamente de 
calcul, pentru perioada anilor 
1967—1970. Au fost subliniate rea
lizările obținute în crearea pre
miselor necesare Introducerii in
formaticii în economie. S-a înfă
țișat experiența acumulată pînă 
acum în utilizarea calculatoareloi 
electronice în gestiunea economi
că, în conducerea și dirijarea u- 
nor procese tehnologice, rezulta
tele dobîndite pe această cale în 
funcționarea intensivă a utilajelor, 
creșterea productivității, calității 
produselor, eficienței economice a 
producției. Totodată au fost scoa
se în evidență unele probleme care 
se cer a -fi soluționate în vederea 
folosirii pe scară mai largă a cal
culatoarelor electronice.

Vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea 
dotării cu tehnică modernă de cal
cul, organizarea mai bună a mun
cii, accelerarea lucrărilor de sim
plificare și raționalizare a eviden
țelor, extinderea aplicațiilor mate
maticii și ciberneticii, a prelucrării 
automate a datelor. O atenție deo
sebită a fost acordată elaborării 
de programe de calcul, utilizării la 
întreaga capacitate a calculatoare
lor existente, rezolvarea în mai 
bune condiții a problemelor acti
vității economice.

Un loc important în discuții l-a 
ocupat problema pregătirii cadre
lor pentru informatică — analiști, 
programatori, operatori — făcîn- 
du-se unele propuneri privind căi
le și măsurile de asigurare a ne
cesarului de specialiști. S-a relevat

însemnătatea și necesitatea inten
sificării eforturilor pentru asimi
larea și dezvoltarea fabricației în 
țara noastră a calculatoarelor elec
tronice și altor echipamente mo
derne de calcul.

Participanții au exprimat hotă- 
rîrea lor de a depune toate efor
turile pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea 
al partidului în scopul perfecțio
nării sistemului informațional e- 
conomic.

Luînd cuvîntul în concluzie, to
varășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat rezultatele obținute pe linia 
introducerii și aplicării tehnicii 
electronice de calcul în economia 
noastră națională și a indicat o- 
rientările de bază pentru îmbu
nătățirea și dezvoltarea activității 
în acest domeniu, corespunzător 
cerințelor actuale și de perspecti
vă. Secretarul general al partidu
lui a subliniat necesitatea elabo
rării și promovării unei concepții 
unitare în realizarea sistemului 
național de informatică și condu
cere care să asigure legătura or
ganică între informatică și decizie 
la toate nivelurile activității econo
mice. Totodată, a recomandat ca 
în etapa imediat următoare să se 
asigure dezvoltarea unui număr 
de centre de calcul teritoriale pu
ternice, capabile să răspundă 
prompt nevoilor unităților econo
mice. De asemenea, a relevat ne
cesitatea unei mai bune coordonări 
a întregii activități din acest do
meniu, creării unui cadru organi
zatoric corespunzător, care să per
mită concentrarea și folosirea 
rațională a tuturor forțelor în ve
derea realizării obiectivelor pro
puse.

Secretarul general al partidului 
a arătat că accentul trebuie pus 
în primul rînd pe informatica 
procesului de producție, pe rezol
varea efectivă, cu ajutorul calcu
latoarelor și ciberneticii, a pro
blemelor planificării și conduce
rii activității productive, a apro
vizionării tehnico-materiale și des
facerii produselor, tn continuare 
a subliniat necesitatea de a se 
realiza, cu ajutorul calculatoarelor 
electronice, conducerea procese 
lor de producție și gestiunea corn 
pletă a cîtorva uzine importante 
asigurîndu-li-se dotarea corespun
zătoare, Iar pe baza rezultatelor 
obținute să se treacă la extinde
rea și în alte întreprinderi. To
varășul Nicolae Ceaușescu a atras

atenția că în acest scop se impun» 
luarea măsurilor pregătitoare a- 
decvate. O deosebită importanță 
va trebui să se acorde statisticii, 
căreia îi revine un rol primor
dial în realizarea sistemului in
formațional al întregii economii 
naționale.

în ce privește pregătirea cadre
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat o serie de măsuri pentru 
formarea în continuare a necesa
rului de specialiști potrivit rit
mului de dotare cu echipamente 
de calcul în anii următori. în 
același timp, a subliniat că toate 
cadrele cu munci de răspundere 
din economie, din aparatul de 
partid și de stat trebuie să-și în
sușească elementele de bază ale 
informaticii moderne pentru a pu
tea folosi cit mai eficient avanta
jele acesteia în activitatea de con
ducere. Totodată a arătat că atît 
în construcția de mașini de calcul, 
cit și în informatică, este necesară 
intensificarea cercetării științifice 
proprii, aplicarea mai rapidă în 
practică a rezultatelor obținute, 
studierea și valorificarea expe
rienței avansate pe plan interna
țional.

în lumina rolului crescînd pa 
care urmează să-1 capete infor
matica în asigurarea progresului 
economic al țării noastre, secre
tarul general al partidului a trasat 
sarcina ca, în vederea realizării 
sistemului național de informa
tică și conducere, să se elaboreze 
un program pe. deceniul 1971—1980 
privind înzestrarea întreprinderi
lor și centrelor de calcul cu ma
șini și echipamente electronice, 
pregătirea cadrelor necesare ; o- 
biectivele prevăzute pentru peri
oada 1971—1975 vor face parte 
integrantă din planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că în țara noastră s-a 
format un fond de cadre capa
bile să asigure introducerea mai 
rapidă a informaticii în economie, 
că unind toate forțele de care 
dispunem, vom putea îndeplini în 
bune condiții obiectivele din acest 
domeniu de activitate.

în încheiere, secretarul general 
ii partidului și-a exprimat con
vingerea că specialiștii în infor
matică își vor pune întreaga pri
cepere și putere de muncă în 
slujba înfăptuirii importantelor 
sarcini ce le revin, contribuind ast
fel la procesul general de moderni
zare a economiei naționale, la pro
pășirea patriei noastre socialiste.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Dușan Gligorievici
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit joi, 17 sep
tembrie, pe tovarășul Dușan Gli
gorievici, membru al Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică.

La primire a participat Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă.

A fost de asemenea prezent Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească, 'n 
cursul căreia au fost abordate u- 
nele aspecte ale colaborării econo
mice și tehnice dintre România și 
Iugoslavia, ale dezvoltării în con
tinuare a bunelor relații statorni- 
cițe între cele două țări și popoare.

Primul ministru adjunct al guvernului
Numeroasele măsuri în

treprinse in ultimii ani. atit 
pe linia perfecționării legis
lației, cit și sub aspectul mo
dernizării rețelei rutiere și 
utilizării mijloacelor de 
transport auto într-o stare 
corespunzătoare, ilustrează 
cu pregnanță importanța pe 
care statul nostru, organele 
de resort o acordă crește
rii corespunzătoare a secu
rității circulației pe drumu
rile publice. în cadrul dis
pozițiilor legale din acest 
domeniu, o însemnătate 
deosebită o prezintă cele 
privind întreținerea tehni
că a autovehiculelor, de 
care depind in marc mă
sură siguranța în exploata 
re. prevenirea accidentelor 
— datorate, intr-un mare 
număr de cazuri, așa cum 
arată statisticile, unor de
fecțiuni tehnice. Dar buna 
întreținere tehnică a auto
vehiculelor prezintă impor
tanță și dintr-un alt punct 
de vedere : combaterea po
luării atmosferei. în condi
țiile intensificării continue 
a traficului rutier, circulația 
unui număr important de 
autovehicule cu diverse de
fecțiuni tehnice este o sur
să de toxicizare a aerului, 
cu multiple consecințe ne
gative.

în spiritul acestor preo
cupări, Direcția circulație 
din Inspectoratul general 
al miliției și serviciul cir
culație din I.M.M. București 
au întreprins de curînd în 
Capitală o acțiune vizînd 
depistarea autovehiculelor 
care circulă cu defecțiuni 
tehnice de natură a pune 
în pericol siguranța circu
lației. precum și a celor care 
produc zgomote excesive și 
gaze de eșapare peste limi
tele normale. La acțiune au

mai participat, de aseme
nea, specialiști din Inspec
toratul pentru protecția 
muncii al municipiului 
București, I.T.B. și I.I.L. 
„Ciclop".

In ce măsură unitățile so
cialiste și ceilalți posesori

trat, din păcate, și un nu
măr destul de mare de au
tovehicule pornite in cursă 
cu diferite defecțiuni de na
tură să pericliteze securita
tea participanților la trafi
cul rutier.

...într-o stare jalnica, o-

locul ei era de mult la 
I.C.M., și nu... pe stradă. 
Dar o mașină devenită, 
peste noapte, „a nimănui" 
mai poate face încă destule 
■„ servicii". Motiv pentru 
care I.T.B. nu a radiat-o 
din circulație — așa cum

STOP NEGLIJENȚEI 
MOTORIZATE!

SECURITATEA CIRCULAȚIEI RUTIERE Șl COMBATEREA POLUĂRII 
AERULUI ÎN RELAȚIE DIRECTĂ CU STAREA TEHNICĂ A AUTO

VEHICULELOR

raid în municipiul București

se îngrijesc de buna între
ținere a autovehiculelor și 
de echiparea lor corespun
zătoare, conform normelor 
circulației pe drumurile pu
blice ? Cum se achită de o- 
bligațiile lor — prevăzute 
prin lege — șefii de autoba
ze, autocoloane și revizorii 
tehnici ? Dacă cele mai 
multe dintre mașinile con
trolate s-au dovedit a fi 
bine întreținute și în bună 
stare tehnică, s-a inregis-

bositâ de propria-i longevi
tate. autofurgoneta Volga 
21-B-9030, aparținind gara
jului I.T.B. din str. Galați, 
încerca să se strecoare cu 
chiu, cu vai, prin șirul a- 
proape compact al mașini
lor care străbateau în orele 
dimineții străzile orașului. 
Cu prilejul controlului s-a 
constatat că prezența ma
șinii pe șosea era nejustifi
cată și nelegală : autofur
goneta fusese casată, iar

era obligatoriu in termen 
de 10 zile de la casare. Pînă 
una alta, circula condusă de 
un merceolog. ;n cine știe 
ce cursă obscură, fără cu
venitele documente justifi
cative, care, de altfel, nici 
nu s-ar mai fi putut elibera, 
fiind vorba de o mașină 
casată. Este oare vorba doar 
de o „scăpare" a garajului 
respectiv, de un caz parti
cular în activitatea acestei 
întreprinderi ?

Amînăm răspunsul pentru 
mai tîrziu, urmărind activi
tatea echipei de control, 
formată din ofițerii-ingineri 
Romeo Pușcașu și Gh. 
Țintea din cadrul direcției 
circulație a i.G.M. : sint 
controlate actele de bord, 
mașinilor oprite li se ve
rifică cu atenție meca
nismul de direcție, instala
ția de iluminat, eficacitatea 
trinelor etc. Facem cunoș
tință cu alte încălcări ale 
normelor de circulație : 
unele autovehicule se ore- 
zintă la control cu defec
țiuni la mecanismul de di
recție. anvelope grav uzate, 
pierderi de aer in sistemul 
de frinare (32-B-3375 ; 21-
3-1346 ; 31-B-4868 ; 21-B-
1458 ; 31-IF-455). Autobascu
lanta 32-B-2790 (aparținind

Dinu POPESCU

(Continuare in pag a Il-ai

„...în fiecare bob auriu iradiază 
un strop de sudoare, neliniștea 
unei clipe de nesomn din lun
gile zile și nopți ale bătăliei 

cu apele Dunării"
Foto : M. Andreescu
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APELE N-AU
TRECUT DIGUL,
ÎL TREC ACUM

RECOLTELE 
DE PORUMB

Malayeziei, Tun Abdul Razak
La 17 septembrie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe primul-mi- 
nistru adjunct al guvernului Ma
layeziei, Tun Abdul Razak, care 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

La primire au fost de față Llie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Oaspetele a fost însoțit de Tan 
Sri Zaiton Ibrahim Bin Ahmed, 
ambasadorul Malayeziei la Mos
cova, și Zainal Abidin Bin Sulong. 
secretar adjunct în Ministerul

Afacerilor Externe al Malayeziei.
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
s-a întreținut cordial cu primul- 
ministru adjunct al Malayeziei 
asupra unor probleme referitoare 
la dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
dintre cele două țări, precum și 
asupra unor aspecte ale situației 
internaționale actuale. De am
bele părți a fost exprimată dorința 
de a dezvolta și diversifica rela
țiile dintre România și Malayezia, 
în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii internaționale.

Excelenței Sale
Domnului EDUARDO FREI MONTALVA

Președintele Republicii Chile

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Chile, îmi este 
Plăcut să adresez Excelenței Voastre. în numele Consiliului de 
Stat, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de progres pentru poporul chilian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe primul ministru 

adjunct al guvernului Malayeziei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața la Predeal pe 
primul ministru adjunct al guver
nului Malayeziei, Tun Abdul Ra
zak, care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La întrevedere au luat parte llie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Bujoi 
Almășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei.

Oaspetele a fost însoțit de Tan 
Sri Zaiton Ibrahim Bin Ahmed, 
ambasadorul Malayeziei la Mos
cova, și Zainal Abidin Bin Sulong, 
secretar adjunct în Ministerul Afa
cerilor Externe al Malayeziei.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
referitoare la posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice din
tre Republica Socialistă România 
și Malayezia. (Agerpres)
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DIVERS
Fără... 
pereche

Credem că nu ne înșelăm dacă 
afirmăm că depozitul nr. 14 tex- 
tile-incălțăminte din Iași ee a- 
flă într-o situație fără... pere
che. Să exemplificăm. De la în
ceputul anului și pină acum, a 
primit, din partea mai multor 
unități furnizoare, încălțăminte 
în valoare de 23 000 lei care n-a 
putut fi pusă în vînzare, deoare
ce era... desperecheată. întrea
ga cantitate de încălțăminte a 
trebuit să fie restituită firmelor 
furnizoare. Nu știm cum vor ex
plica întreprinderile în cauză si
tuația. Cert este că serviciile de 
control și-au bătut singure cuie ' 
în talpă. Și sperăm că, împreună I 
cu ei, vor fi „încălțați“ și ceilalți 
coautori ai acestei performanțe 1 I 

„Cadou" | 
între amici

Nicolae Oprea și Constantin . 
V. Toma din Rm. Vî’cea erau a- 
mtci. Și ce nu face un amic 
pentru alt amic ! Primul era 1 
director al școlii de șoferi ama- I 
tori din localitate. Școala avea o 
mașină care valora 52 800 lei. în- | 
tr-o zi, a luat mașina respectivă . 
și — ce mai calea-valea — i-a 
făcut-o cadou amicului Costică ! 
în locul ei, a adus apoi de la 1 
Caracal un autoturism casat și I 
l-a așezat pe butuci în curtea 
școlii, pentru a-l casa a doua oa- I 
ră. Timpul nu i-a permis insă i 
să-și mai ducă pină la capăt I 
și această ultimă intenție. Nico- I 
lae Oprea a fost destituit din 
funcție, iar dosarul afacerii va I 
fi înaintat instanței de judeca- I 
tă. I

Cînd doi | 
se ceartă, 
se dărîmă j 

Acum un an și jumătate, în j 
satul Oreava (Vrancea), a înce
put construcția unui magazin să- I 
tesc. Cînd să fie așezat planșeul I 
pe zidurile abia ridicate, s-a • 
constatat că acestea sint prea I 
slabe. Autorul proiectului (și I 
al greșelii 1) a propus să s< " | 
mai toarne cîțiva stâlpi de be- . 
ton armat. Conducerea coopera- I 
tivel de consum Gugești s-a de-: I 
clarat insă adeptă a unei alte 1 
soluții. De atunci și pînă astăzi, | 
cele două părți n-au reușit încă I 
să stabilească varianta optimă I 
și pe semne n-au de gînd să se > 
fixeze asupra ei decît cînd zidu- I 
rile (deteriorate între timp de I 
umezeală) vor fl... !a pămînt 1 
Sperăm însă că organele de re- I 
sort îi vor împăca rapid, obli- I 
gîndu-i să suporte consecințele I 
disputei. ■

„Nuntă" 
la Podgorie I

Nu cu mult timp în urmă, res- I 
ponsabilul restaurantului „Pod- I 
goriile Hușiulul" cerea scoaterea 1 
din inventar a unor obiecte I 
(mese, scaune ș.a.) în valoare de I 
vreo 30 000 de lei, pentru că — I 
zicea el — „se degradaseră". ■ 
Cum însă, de la dotarea restau- I 
rantului nu trecuse un timp su- I 
ficient care să justifice scoate
rea obiectelor din uz, organele I 
de control au căzut pe gînduri. I 
Cercetările care au urmat au I 
stabilit că cei de la restaurant ■ 
obișnuiau să „închirieze" mese- I 
le și scaunele pe la nunți, unde | 
erau serios zdruncinate. Ăceas- . 
ta fiind cauza, cererea și-a gă- | 
sit... nașul !

Mai rezol
vați o ghici 
toare ?

Aria Mîță din Poiana Brașov I 
avea cîteva bijuterii și i se pâ- | 
rea că nu prea au valoare dacă 
nu sînt descîntate. A căutat și I 
a găsit o ghicitoare care i-a pro- I 
mis că i le va face să-i ia ochii I 
cui o vrea. La cîteva zile după ■ 
aceea, posesoarea lor Încerca să I 
ghicească unde este... ghicitoa- | 
rea. Nereușind să-i mai dea de 
urmă, s-a adresat organelor de I 
miliție, care... i-au dat răspun- I 
sul exact : bijuteriile se aflau 1 
(împreună cu altele !) la Aurica I 
Dumitrescu din comuna Bîldana I 
(Ilfov). De prisos să mai spunem | 
că aceasta a fost scutită de gri- . 
ia de a-și mai ghici viitorul I 
Cit despre „clientele" ei, ce s-ar I 
mai putea adăuga...

Nu tractorul I 

a greșit 
drumul

Stelian Măgureanu, tractorist ■ 
ucenic la I.M.A. Hațeg, a fost I 
invitat într-una din zilele tre- I 
cute la o petrecere în satul | 
Streisăcel. S-a urcat la volanul . 
unui tractor de la brigada din I 
satul Strei-Sîngeorgiu și — cu I 
toate că n-avea permis de con- 1 
duoere — a pornit la drum. La I 
întoarcere, cînd nici nu mai știa I 
cum il cheamă, s-a rostogolit I 

I intr-un șanț. Tractorul a fost a- ■ 
variat, dar chefliul a scăpat ca I 
prin minune. Acum urmează să | 

I suporte consecințele. Rămîne de .
văzut însă ce vor avea de supor- I 
tat și cei de 6ub ochii cărora a I 
fost sustras tractorul !

Rubrics redactata de I
Dumitru TÎRCOB
Gheoighe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Se gîndește uneori la 
vîrtejul acelor ani, la dru
murile lungi prin sate, la 
trenuri, la sălile de aștep
tare tixite de lume, unde, 
într-un colț, ei, cîțiva ti
neri, repetau in grabă ro
lurile pentru spectacolul ce 
aveau să-1 prezinte într-un 
cătun îndepărtat, la 
țimea care-i a»sculta 
pljltindu-i cu aplauze, 
sutele de conferințe 
puse, la versurile recitate în 
adunări, la nenumăratele 
episoade ale activităț’i sale 
de militant pentru trium
ful ideilor partidului, din 
1345 cînd a devenit comu
nist. Episoadele i se ames
tecă în memorie ; îi vin in 
minte frînturi de cuvinte, 
chipuri de oameni pe care 
i-a văzut ieri «au acum 
douăzeci de ani, se gîn
dește la cei pe care nu i-a 
cunoscut îndeajuns...

Unul din gindurile dragi 
instructorului de part'd 
Cornei Butnărescu este 
că „s-a născut la timp" ; 
se vede aplecat asupra căr
ților, adăugind examene la 
examene : școala profesio
nală, școala tehnică, școa
la de partid ; lecții, lecții 
ascultate, cărți citite, iar
na aceea, de la sfîrșitul lui 
1965, cînd trebuia să le vor- ■ 
b"ască tovarășilor de mun
că despre experiența sa 
de instructor de partid... 
Da, era emoționat și poa
te s-a repetat, iși aminteș
te că a vorbit mult 
pre „anonimatul" 
instructorului de

mul- 
răs- 

la 
ex-

organizațiilor de partid 
astfel înarmat ca să le 
poată ajuta efectiv, să se 
afle acolo mai ales atunci 
cînd este nevoie de spriji
nul său, să știe să con
vingă. Uite, episodul de la 
întreprinderea 7 de pro
duse industriale, frămîn tă
rie comitetului de partid 
ale multor altor comuniști 
penliu că. nu se îndeplinea 
planul la atelierul de lăcă- 
tușerie, ceea ce avea reper
cusiuni asupra altor com-

narea generală a organiza
ției de bază de la grupul 
de șantiere „Electromon- 
taj“ i se derula acum insis
tent în memorie : O între
prindere care nu-și înde
plinește indicatorii de plan, 
oameni care raportează ca 
realizate sarcini aflate de
parte de acest stadiu, imo
bilizări de fonduri, mari 
cheltuieli neproductive, lip
să de grijă față de condi
țiile de viață ale salaria- 
ților din unele puncte de

INSTRUCTORUL
DE PARTID,

prezență
do-s- 

muncii 
partid, 

despre faptul că rezulta
tele acesteia trebuie să 
vadă în organizațiile 
care răspunde, acolo e 
glinda lui (nu-i plăcea 
recurge la figuri de stil, 
totul era sub imperiul e- 
moției). Mai târziu și-a a- 
mlntit de asta, privind chi
pul care-și redobîndise în
crederea în sine al secre
tarului de partid de la în
treprinderea de construcții 
și reparații Timisoara și 
comnarîndu-1 cu chipul fră- 
mîntat de întrebări al a- 
celuiași om din urmă cu 
cîteva luni, și s-<a văzut și 
pe el. instructorul de par
tid, discutând la biroul or
ganizației de bază, ajutînd 
la întocmirea sintezelor 
pentru adunările de partid, 
conducînd adunări genera
le, ținînd expuneri des
pre trăsăturile moral-po- 
litice ale comunistului, s-a 
văzut zile și zile printre 
acești oameni și i-a văzut 
și pe ei ascuțindu-și pute
rea de pătrundere a lucru
rilor, dozîndu-și energiile, 
maturizîndu-se în confrun
tarea cu nroblem» nrivind 
îmbunătățirea calităt'i Ju
cărilor, folosirea integra
lă a capacităților d" pro
ducție si a timpului de lu
cru „forarea" propriilor 
pos’bilități de a-și mări 
„priza", autoritatea în rîn- 
dul colectivului. întâlni
rea cu același secretar de 
organizație de partid îl face 
să s'mtă o tainică plăcere 
și tot cu ascunsă n’ăcere îi 
primește reproșurile, că 
acum vine mai rar pe la 
ei și astfel nu vede cu o- 
chii lui ce acțiuni intere
sante au mai întreprins...

Dar el știe că această 
„absență" a lui este izbînda 
lor, a organizației de partid, 
capabilă acum să acționeze 
de sine stătător, și-și sta
bilește planul de muncă per
sonal (obișnuiește să-și no
teze cu m'ga.'ă reperele pe 
o perioadă mai îndelun
gată. obiectivele care-i so
licită cu precădere prezența 
in funcție de sarcinile sta
bilite d? partid) astfel îneît 
ajutorul lui să se manifeste 
la momentul oportun și în 
alte organizații. Știe 
datoria activistului 
să se prezinte în

activă
se 
de 
o- 
că 

dar

că 
este 
fața

în mijlocul
oamenilor

Concursul și Festivuluivreme existența. Aici se 
află bucuriile lui — în bă
tălia pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Viața i 
se întretaie cu viețile altor 
oameni și satisfacțiile lor 
au fost propriile lui satis
facții. Și sint in primul 
rind aceste mari bucurii 
colective — peisajul Timi
șoarei contemporane, pe 
ale cărei schele se află și 
cei 1 500 de comuniști din 
34 de organizații de partid 
aflate in raza îndrumării 
Iui, termenele depășite — 
1970 : o fabrică de semi- 
conserve, un pavilion pen
tru facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic, 
frumoasa lucrare de la 
băile termale, un magazin 
construit cu două luni mai 
devreme etc. etc.

Sint însă și alte bucurii, 
cotidiene, asupra cărora nu 
zăbovește, dar pe care oa
menii nu le uită, 
tui de construcții, 
munist, îndemnat 
structorui de partid, iși ter
mină studiile medii ; altci
neva, la grupul de șantiere 
nr. 1, este nu numai în
demnat, ci ajutat efectiv 
(îndrumări la matematici, 
tehnologie etc.) să urmeze 
cursurile școlii de maiștri...

Difuzate pe un perime
tru omenesc larg, episoade 
ale unei calde generozități 
anonime al cărei țel este 
de a ajuta oamenii să de
vină mai buni, maj valo
roși. Căci fiecare eclipsate 
a calităților umane este o 
pierdere resimțită personal. 
Asta insearimă că unii 
te-au Înșelat — așa cum 
s-a intimplat cu cadre din 
conducerea șantierului 8 
din Timișoara care au știr
bit avutul obștesc — în
seamnă catalizarea tuturor 
resurselor de exigență ale 
organizațiilor de partid 
spre a preîntimpina alte 
„pierderi" de conștiință, 
ca încrederea în om să fie 
însoțită de controlul atent 
al obștel, ca răspunderea 
să fie permanent o pro
blemă colectivă.

Cu cinci ani 
vorbind în fața ______
despre propria experiență. 
Cornel Butnărescu, instruc
tor al Comitetului munici
pal de partid Timișoara, le 
spunea, cuprins de emoție : 
„Eu cred că esențialul în 
această muncă de instruc
tor de partid este să-ți fie 
dragă, s-o exerciți cu pa
siune, cu convingerea că 
trebuie îndeplinită la un 
nivel mereu mai înalt, co
respunzător sarcinilor com
plexe pe care partidul ni le 
pune in față".

După cinci ani, Cornel 
Butnărescu nu are nimic 
de adăugat acestor cuvinte, 
iar reporterul poate spune 
că l-a aflat materializin- 
du-le în citeva din cele 
mai mari organizații 
partid din Timișoara.

„LACUL
La trus- 

un co
de in-

internațional

„GEORGE ENESCU"

LEBEDELOR" Virtuozitate
in interpretarea Baletului

„Kirov" din Leningrad • Jiirg Demus
Miercuri seara, baletul „Kirov" din 
Leningrad avea pe scena festivalului 
intilnire cu publicul românesc prin 
muzica lui Cettikovski, prin povestea 
Odettei-Odiliei și a prințului Sieg
fried. Miercuri dimineața corpul de 
balet iși făcea conștiincios orele de 
studiu. In spectacolul cu „Lacul le
bedelor" rodul muncii, al sîrguinței, 
era evident. Ansamblul — balerinii, 
balarinele, foarte tineri, proaspeți ab
solvenți ai- școlilor de coregrafie — 
se arăta exemplar. Fiecare artist stă- 
pinea tehnica dansului in tot alfabe
tul lui. Lucrau curat, îngrijit, finisau 
fiecare număr. îi priveam și remar
cam claritatea formulelor profesio
niste, elegantele poze de final, ma
niera unduirii mîinilor. „Lebedele 
mari" — Irina Kornee, Tania Udalen- 
kova, Olga Baltaceeva, Valentina Ga- 
nibatova — desenau largi arabescuri, 
simplu, neîncordat ; dansurile : cel 
napolitan, spaniol, maghiar erau bine 
diferențiate, fără confuzii de elemen
te specifice ; „bufonul" a fost unul 
dintre cele mai reușite personaje în 
interpretarea lui Pavlovski, balerin 
de forță și nerv ; să nu mai vorbim 
de finețea celebrului „pas de trots" 
din actul I conturat de Nina Desniț- 
kaia. Elena Efteeva, Vladimir Buda
rin. de sincronizarea perfectă, de gin
gășia „lebedelor mici" — Nina Sah- 
novskaia, Liudmila Kovaleva, Maria 
Vasilieva. O. Storușina. Am apreciat 
turațiile deschise, piruetele sigure 
ale lui Serghei Vikulov — Prințul 
Siegfried — siguranța atacului și con
turarea portretului glacial al „lebe
dei negre" în jocul Olgăi Moiseeva...

Coregrafia, stilul academic al an
samblului „Kirov", exnunerea lejeră 
a figurilor dificile au fost elocvente ; 
„Lacul lebedelor" 
înseamnă 
în marea 
deană.

„Pur șl simplu nu pot înțelege — 
se destăinuia Ceaikovski intr-o scri
soare — de ce termenul de „muzică 
de balet" este socotit peiorativ. în 
definitiv poate exista și muzică de 
balet bună..." Să ne gindim că pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea arta 
coregrafică avea soli de mare ținută, 
îmbina virtuozitatea cu eleganța, 
strălucea deci printre artele vremii 
și vom înțelege mai bine cuvintele 
compozitorului rus. Era atît de mare 
preocuparea pentru frumusețea dan
sului, incit muzica era doar fundalul 
sonor, acompaniatoare discretă care 
iși ghida tempii, mișcările, după pași 
„După povestirea zinei, veți compune 
o muzică triumfală. în dansul pisici
lor începeți cu 3/4 amoroso, iar către 
sfîrșit grăbiți mișcarea făcînd să se 
audă și unele miorlăituri"... Cam așa 
sunau indicațiile pe care Marius Pe
tipa, celebru maestru coregraf al tim
purilor, creator de spectacole, cel care 
a perfecționat dansul clasic — le dă
dea lui Ceaikovski. Cînd acesta s-a 
aplecat asupra povestirii despre dra
gostea neîmplinită, asupra romanticei 
destăinuiri din „Lacul 
dorit să dovedească cit 
tă poate fl muzica de 
aranjamentele muzicale 
le coregrafice, așezînd 
și inspirație muzica 
teiului — Ceaikovski a creat „Lacul 
lebedelor" — document romantic, pa
tetic

Tot pe la mijlocul secolului trecut, 
și mai ales în cea de-a doua parte a 
șa, in perioada de „aur" a coregra-

Minkus 
balet, la 
tradiție 
vremea 

sută de

în peisajul atît de divers al artei 
interpretative contemporane, Mstis
lav Rostropovici reprezintă deja, 
de multi ani, un punct de re
ferință, un moment al împliniri
lor semnificative în arta cinta- 
tului la violoncel. Creația sa inter
pretativă impune, in primul 
prin forța neobișnuită, prin 
petuozitatea ideilor muzicale, 
puterea de sugestie a rostirii, susți
nute constant de o rară virtuozitate 
in minuirea arcușului, de un ton de 
mare frumusețe și suplețe sonoră. 
Rostropovici extinde considerabil po
sibilitățile interpretative ale violon
celului și, în egală măsură, descoperă 
nebănuite resurse expresive, lumi- 
nînd într-un chip inedit pagini clasi
ce ale literaturii instrumentului său. 
Interpretarea Concertului pentru vio-

rînd, 
im- 
prin

Smaranda OTEANU
de

Platon PARDAU

rezuî- 
aceea 
indi- 
aces- 
acum

a demonstrat ce 
rolul „tradiției de școală" 
artă coregrafică leningră-

în urmă, 
activului

de partid

a-

Agenda
Festivalului

Dumitru AVAKIANMiclea

t'ata juriului 
concurenții 

a

Mstislav Rostropovici 
văzut de Neagu RADULESCU

fină a conturului 
discret sensibilizat de 
sentimentului poetic, am 
t-o în interpretarea

Moment din „Lacul lebedelor", în interpretarea colectivului leningrâdean
Foto : Ion

pentru pian în Fa minor de Schubert, 
In timp ce Mica suită de Debussy a 
Impresionat prin subtilitatea tonului 
în plasticizarea imaginilor sonore ale 
tablourilor muzicale ce o compun.

viața de partid

partiihente ; frămîntările 
lui pentru a găsi un mijloc 
de a urni lucrurile din loc, 
declanșarea pînă la urmă a 
unui studiu asupra organi
zării producției — de la 
lansarea comenzilor, nor
marea muncii, pînă la 
cumpănirea aportului fie
cărui membru al colectivu
lui. Apoi primele 
tate, apoi satisfacția 
de cite ori parcurge 
catorii economici ai 
tei întreprinderi care 
iși realizează planul...

Neapărat, în munca 
ceasta trebuie să prețu- 
iești să iubești oamenii. 
Există — și trebuie să e- 
xiste — dragoste și încre
dere față de om in chiar 
critica pe care i-o adre
sezi, pentru că ea reflectă 
exigență partinică, încre
dere în forțele, în calitățile 
sale. Poate lâ început secre
tarul organizației de partid 
de la întreprinderea de lo
cuințe și localuri n-a înțe
les că în critica severă a- 
dusă stilului de muncă al 
biroului organizației de 
bază. în propunerea ca a- 
ceastă problemă să consti
tuie obiectivul unei adunări 
generale se afla această 
încredere. A fost o dez
batere vie. exigentă, fruc
tuoasă. un moment care s-a 
soldat pentru toți, și pen
tru el. instructorul, cu un 
plus de învățăminte.

...în dimineața aceasta are 
ochii înroșiți de nesomn. A 
trăit o noante in care 
fost chip să adoarmă 
cauza încordării. Tot 
ce se petrecuse ieri în

lucru. Dezbaterea a fost 
critică, s-a finalizat cu mă
suri și responsabilități pre
cise, dar gindul lui a în- 
tîrziat toată noaptea asu
pra profilului etico-profe- 
sional al acelor cadre care 
au abdicat de la misiunea 
lor, la faptul că nu va avea 
liniște pînă ce tot ceea ce 
s-a identificat ieri ca repro
babil va deveni de domeniul 
trecutului.

Instructorul
Cornel Butnărescu, de mul
tă vreme, nu-șî mai rapor
tează viața decît la exis
tența altor oameni. Stadiile 
vieții lui, termenele, eta
pele ei sînt etapele, termen 
nele. stadiile unor colecti
vități de comuniști de 
care și-a legat de multă

lebedelor", a 
de importan- 
balet. Sfidind 
după sch.eme- 
prin rigoare 

înaintea ba-

fief, cînd Pugni, Drigo sau 
semnau sute de partituri de 
Leningrad, oraș cu veche 
culturală — care privea pe 
aceea de la distanță de o 
ani primele montări rusești de operă 
și balet — lucrările lui Ceaikovski 
începeau să-și facă loc pe scena Tea
trului Academic. întii „Frumoasa din 
pădurea adormită", apoi „Spărgăto
rul de nuci", anoi „Lacul lebedelor".

Este cunoscută școala de balet le- 
ningrădeană, disciplina și rigurozita
tea cu care se învață tehnica dansu
lui.. Este bine știută acuratețea cu 
care sint. montate lucrările clasice

Expoziție cu vînzare
Cunoscutul magazin bucureștean „Romarta" (Calea 

Victoriei nr. 60), care și-a făcut bunul obicei de a 
expune periodic. în vitrine frumos amenajate, cele 
mai noi sortimente de mărfuri sosite, a deschis in 
aceste zile o interesantă exppziție cu vînzare. Expo
ziția prezintă ultimele noutăți in materia de stofe 
din lînă pură. Sortimentele expuse pentru consulta
re și cumpărare sint realizate într-o gamă variată 
de țesătuC și culori. Din noile stofe excuse la ..Ro
marta" se pot confecționa demiuri, sacourj și ta- 
ioare.

(Urmare din pag. I)

• Astăzi, in Jurul orei 11. 
sala U.G.S.R. din Lipscani 
vor prezenta in 
secției de țanto 
care au promovat în etapa 
III-a : Rodica Toma (România), 
Lucia Țibuîeac (România). Nicle 
Ambrazaitite (U.R.S.S.), Bar
bara Gubisch (R.D. Germană). 
Eduard Tumagianian (România), 
Gheorghe Crăsnaru (România). 
Mihail Panghe (România). Elena 
Duma (România), Nadejda Vai
ner (U.R.S.S.), Emil Gherman 
(România), Dan Serbac (Româ
nia), Dan Zancu (România). 
Konstantin Plujnikov (U.R.S.S.), 
Eugenia Moldoveanu (România).

• La orele 20. la Opera Ro
mână, .,Giselle" de Adolphe 
Adam, cel de-al doilea spectacol 
oferit de apreciatul colectiv al 
Teatrului academic de operă și 
balet „S.M. Kirov" din Lenin
grad, în regia renumitului maes
tru coregraf Marius Petipa. So
liști : Irina Kolpakova. Iurii 
Soloviov, Gabriela Koruleva, 
Natalia Bolșakova, Mihail Ba- 
rișnikov. Acompaniază orches
tra Operei Române, dirijată de 
Victor Fedotov.

• La ora 21. London Sympho
ny Orchestra, dirijată de Andre 
Previn, evoluează in Sala Mare 
a Palatului Republicii. Solista 
concertului va fi Sheila Arm
strong,

loncel și orchestră în Do major de 
Haydn a beneficiat de o mobilitate 
și strălucire in primul rînd spirituală 
în perceperea și redarea stilului lu
crării, cu o remarcabilă plasticitate 
a nuanțelor. Plasată la un alt pol al 
expresiei. Sarabanda în Re minor de 
Bach, lucrare de o austeră gravita
te, a permis interpretului evi<Ț iție- 
rea posibilităților de sondare a one- 
lor profunde ale conștiinței umane.

★
Seara de muzică în compania pia

niștilor Paul Badura-Skoda și Jorg 
Demus ne-a oferit o autentică in
tilnire cu muzica de cameră, in care 
lumea sonoră a lui Mozart. Schubert, 
Schumann sau Debussy s-a consu
mat discret și firesc, fără gesticu
lația deseori retorică a marilor acte 
interpretative.

Vienezi ei înșiși, cei doi pianiști 
interpretează cu finețe lucrările ma
relui lor compatriot, clasicul vienez 
Mozart. în umbra căruia iși desfă
șoară actul interpretativ cu multă 
afecțiune. Fără a avea pretenția de 
a fi „interpretată". Sonata în 
major pentru două piane a 

schimb redată cu mult
Re 

fost 
bun 

Aceeași grijă pentru cizela- 
melodic. 

puritatea 
aprecia- 

Fanteziei

■ ■■SHIBBU

I.C.R. Pantelimon) le în
trece însă pe toate : mul
tiple defecțiuni la mecanis
mul de direcție, prezoane 
lipsă la roți, iar lămpile de 
semnalizare sint montate 
sus pe cabină și nu în par
tea inferioară, la extremita
tea caroseriei, la loc vizibil, 
cum prevăd dispoziții
le legale. Pentru starea 
tehnică deplorabilă a ma
șinii s-a reținut, pină la 
remedierea tuturor defec
țiunilor, certificatul de în
matriculare. iar șoferului 
(Nedelcu Ștefan), pe lingă 
aplicarea amenzii contra
venționale, i-a fost suspen
dat pe timp de o lună de 
zile permisul de conducere, 
conform art. 41 din Decre
tul nr. 328/1966.

Cum este oare posibil să 
se plece in cursă cu aseme
nea mașini, adevărate peri
cole pe drumurile publice ? 
Majoritatea conducătorilor 
auto surprinși cu mașini 
defecte îi acuză pe șefii de 
garaje și autocoloane, care-i 
trimit in cursă oricum, nu
mai si reducă Ia minimum 
orele „pierdute" cu remedie
rile. Ce pagube se înregis
trează, ce imobilizări, ce 
consecințe tragice au acci
dentele provocate de o ase
menea mentalitate — aceas
ta pare să riu-i mai intere
seze pe respectivii șefi de 
garaje 1 Șoferul Fodoreanu 
Tudor, de pe autocisterna 
32—B—979 de la întreprin
derea de mecanizare, trans
porturi, lucrări și îmbună
tățiri funciare (găsită cu 
defecțiuni la sistemul de 
frinare și iluminare), sus
ținea că vina se datorează 
garajului, că el nu-1 vede 
pe șeful de garaj, Mirea. 
decît o dată pe săptămină.

Ștefan Mănăilă ne furni
zează o altă explicație : 
„Mașina pe care o conduc 
(31—B—8 038) și-a îndepli
nit norma de kilometri pre- 
văzuți pentru casare încă 
din luna august, dar mi se 
spune că I.T.B.-ul nu are 
altă mașină să-mi dea și- 
să mă descurc cum pot".

Oare faptul că I.T.B. ori 
alte întreprinderi dețină
toare de parcuri auto nu 
au suficiente mașini, dă 
dreptul revizorilor tehnici 
și șefilor de garaje să Ie 
trimită In cursă pe cele 
vechi cu defecțiuni care le 
fac improprii circulației ? 
în treacăt fie spus, în cele 
3 zile cit a durat această 
acțiune, cele mai multe ma
șini cu o stare tehnică neco
respunzătoare aparțineau... 
I.T.B. ! Credem că numă
rul de 52 certificate de În
matriculare reținute pină 
la remedierea defecțiunilor 
constatate ar trebui să con
vingă conducerea I.T.B. că 
menținerea stării tehnice 
corespunzătoare a autovehi
culelor nu esle o chestiu
ne facultativă, dc bună
voință, ci o obligație lega
lă. De altfel, același lucru 
ar trebui să-l înțeleagă și 
șefii de garaje de Ia alte 
întreprinderi, printre care 
autobaza „Gherase". care 
au permis plecarea din ga
raj a autocamionului 21— 
B—1259 cu peridocul neechi 
pat corespunzător sau a ce
lui cu nr. 31—B—6 449 cu le
vierul de comandă a direc
ției cu uzură pronunțată 
din cauza frecării îndelun
gate de roata din stâng,-. 
Credem că nu e cazul s-t 
mal insistăm aici asupra 
consecințelor pe care !<’ 
poate avea producerea u- 
nui accident datorită ava
rierii mecanismului de di

recție, cind vehiculul res
pectiv scapă de sub contro
lul șoferului ; mărturie 
stau numeroasele acciden
te provocate din această 
cauză, soldate cu victime 
omenești, cu mari distru
geri de valori materiale. 
După cum se vede, încăl
carea regulilor de circula
ție începe încă din unele

me, mai insidioase, mai pu
țin dramatice ca aparență 
— cum ar fi intoxicarea cu 
gaze produse de autovehi
culele intr-o stare de nein- 
grijire tehnică. Cine nu cu
noaște, din proprie expe
riență, nenumărate cazuri 
de autovehicule care trec 
fumegind de parcă țeava do 
eșapament ar fi un coș de

despre zgomotul motoru
lui, numai dacă strigăm 
ne mai putem înțelege. 
Cerîndu-i șoferului Giur- 
gea lancu actele la con
trol. ne lămurim întrucît- 
va ' cum e șoferul — sșa 
și mașina. Actele acestuia
— buletinul de Identitate 
și perm'sul de conducere
— sînt făcute ferfeniță și

măsuri din cele mai dras
tice față de asemenea aba
teri ; or, la noi. chiar și 
unii lucrători de miliție 
consideră cu mult mai 
„gravă" o depășire cu cî
teva minute a timpului de 
staționare permis, decît 
promenada tacticoasă a 
unor asemenea coșuri am
bulante de gaze toxice. Cu

STOP NEGLIJENȚEI MOTORIZATE
garaje, din unele autobaze 
cu concursul ușurinței și 
neglijenței tocmai ale acelo
ra care ar trebui să fie pri
mii in respectarea dispozi 
(iilor legale. Un lucru este 
cert : 1) dacă s-ar aplica în
totdeauna sancțiunile dras
tice cuvenite — și prevăzute 
de lege 1 — împotriva șefi
lor de garaje care permit 
tolerează sau chiar inițiază 
asemenea abateri , și 2' 
dacă s-ar asigura o largă 
popularizare a aplicării a 
cestor măsuri, atunci fără 
doar și ooate că am asis
ta la scăderea vertiginoasă 
a acestor cazuri de cras', 
iresponsabilitate !

Dar efectele negative ale 
circulației unor vehicule 
in stare tehnică necores
punzătoare constituie un 
atentat la adresa cetățeanu
lui nu numai sub forma ac- 
cideniului propriu-zis, „cla
sic". Nu este neapărat ne
voie ca iresponsabilitatea, 
nepăsarea față de cetățean 
să se exprime prin strivirea 
sub roți ; există și alte for-

vapor, lăsind In urmă nori 
grei inecărioși ! La aceștia 
se adaugă trăgind greu 
la cintarul nocivității. și 
cantitatea de gaze, nu mică 
nici ea — produsă de auto
vehiculele obișnuite — totu. 
cu consecințe din cele mai 
negative asupra căilor res
piratorii ale oamenilor, a- 
supra sănătății lor.

tnsoțindu-i in control pt 
ifițerii-ingineri Mircea Iana 
și Vlad Iliescu, la ieșirea 
din București pe șoseaua 
Colentina facem „cunoș
tință" cu citeva asemenea 
mostre de iresponsabilitate 
socială autocamionul 22- 
B-4974 (autobaza 5 Filaret) 
pare a fi asamblat din ve- 
hituri Eșapamentul exis

tă numai de „decor" căc 
fumul și gazele emană de 
pretutindeni, de parcă ma
șina ar sta să ardă. Pe de 
lături, cetățeni, copii trec 
tușind, acoperindu-și cu 
mina gura și nasul. în ge 
neral, mașina e într-un 
hal fără hal : o aripă atâr
nă mai-mai să cadă j cit

abia după multe căutări 
sint găsite filele trebuin
cioase

Autobaza „Gherase" fur
nizează alte două „mostre' 
— autospecialele 31-B-
>68? și 31-B-5691 - care
arătau ca scoase de la
cimitirul de fiare vechi
pe lingă alte defecțiuni, au 
motorul prost întreținut 
iar din cauza tobelor de 
eșapament perforate, fu- 
mui și zgomotul produs 
întrec cu mult limitele 
permise. Cazurile de
pistate sint multe din 115 
autobuze ale I.T.B.. testate 
cu aparatul „fuin-metru*' 
11 emanau un jet de gaze 
peste limita normală, iar 
probele de intensitate a 
zgomotului, luate in dife
rite puncte intens circula
te. au indicat coeficienți 
ridicați, cu mull peste cei 
admisibili.

De ce plăminii și auzul 
multora trebuie să supor
te consecințele neglijenței 
altora 7 Este știut că în 
unele țări se aplică pe Ioc

toate că se află abia la în
ceput. campania pentru 
combaterea surselor de zgo
mot și de poluare a atmo
sferei iși demonstrează cu 
prisosință importanța ; a- 
flăm că se lucrează la un 
studiu pentru determinarea 
parametrilor tehnici la a 
căror depășire să fie puse 
in acțiune mijloace de 
sancționare adecvate. Este 
un început destul de tar
div și ar ti de dorit ca e- 
laborărea și aplicarea a- 
cestui studiu să fie cît ma: 
rapide.

I-am solicitat tovarășului 
maior ing. Nicolae Grigorc. 
din Inspectoratul general 
al miliției, cîteva precizări 
in legătură cu rezultatele 
acțiunii întreprinse de di 
recția circulație intre 8—10 
septembrie.

— Din cele 1 143 de auto
camioane. autofurgonete și 
autoturisme verificate cu 
prilejul acestei acțiuni, 412 
aveau diferite defecțiuni. 
Aceasta înseamnă că a- 
proximativ din 3 mașini

controlate una prezenta 
„simptome" care o făceau 
improprie circulației pe 
drumurile publice. Numă
rul celor 247 de autovehi
cule cărora li s-a reținut 
certificatul de înmatriculare 
pentru defecțiuni grave, ori 
care nu puteau fi remediate 
pe loc, conturează și mai 
clar situația. Este consta
tarea unei stări de lucruri 
care trebuie analizată cu 
temeinicie de către toți fac
torii responsabili pentru 
securitatea transporturilor 
rutiere și, în primul rind, 
de deținătorii mijloacelor 
de transport. Este intere
sant de arătat că majorita
tea autovehiculelor găsite 
cu defecțiuni de natură a 
periclita siguranța circula
ție’ aveau dovezi de verifi
care tehnică anuală, ceea 
ce demonstrează superficia
litatea cu care s-au efec
tuat acele operațiuni. De a- 
ceea. se impune ca spe
cialiștii să manifeste o mai 
atentă preocupare in exe
cutarea sarcinilor lor. in- 
trucit ei poartă pe u- 
meri o mare răspunde
re — asigurarea condițiilor 
optime de funcționare a au
tovehiculelor și implicit 
securitatea traficului rutier. 
Dovada de verificare tehni
că anuală nu este o simplă 
formalitate, ci un act juri
dic cu consecințe dintre cele 
maj serioase. Reamintim că 
îndeplinirea formală a obli
gațiilor de efectuare a ope
rațiilor de verificare anua
lă a autovehiculelor atrage 
după sine răspunderea pe
nală. în ceea ce priveș
te activitatea noastră vi
itoare. aș remarca că a- 
eeastă acțiune face parte 
dintr-o suită de măsuri pe 
care Inspectoratul general 
al miliției și-a propus să le

inițieze, în colaborare cu 
alte organe competente, în 
scopul prevenirii fenomene
lor cu repercusiuni nega
tive asupra siguranței cir
culației. Aceasta deoarece, 
așa cum s-a constatat și 
cu prilejul prezentului raid, 
mai sint încă unități de
ținătoare de mijloace de 
transport în care verificarea 
zilnică a stării tehnice a au
tovehiculelor nu se efectu
ează cu suficient interes și 
spirit de răspundere. Scuza, 
invocată adeseori, a folosirii 
intense a mașinilor, chiar a 
celor într-o stare tehnică 
precară, pentru a asigura 
îndeplinirea coeficientului 
de utilizare a parcului este 
contrazisă chiar de realitate. 
Este evident că indicatorii 
de plan — inclusiv cel a- 
mintit mai sus — nu se poț 
realiza in condiții optime 
decît cu mașini bine întreți
nute. Ar fi mult mai folosi
tor îndeplinirii planului ca 
remedierile să se facă la 
timp in garaj, pentru ca, o 
dată plecată în cursă, ma
șina să nu rămînă în pană 
ore întregi pe traseu, fiind 
scoasă astfel din produc
ție mai mult timp decît ar 
fi durat micile reparații 
efectuate la timpul potrivit. 
Tratarea problemei nu
mai sub aspectul inte
resului imediat nu servește 
nici producției, ca să nu 
mai vorbim de siguranța 
circulației.

De aceea, toate aceste ini
țiative, vizînd menținerea 
unei stări tehnice corespun
zătoare. trebuie sprijinite 
în mod concret de către 
toate organele de speciali
tate, atît sub aspectul circu
lației rutiere propriu-zise, 
cît și în privința combate
rii surselor de zgomot și da 
poluare a atmosferei.
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opiniei publice a fost reținută săptă- 
mini la rînd de bătălia pe care 
mii de oameni și mașini au dat-o, cu 
înverșunare și eroism, pentru apăra
rea Insulei Mari a Brăilei Împotri
va apelor amenințătoare ale Dunării. 
Pe atunci, zile și nopți la rînd, ca 
și la Vlădeni și Stelnica, Zimnicea și 
Bordușani, în a- ______________
ceasta zonă ni- **" HlTT.'lMil.'iia i '» : 
meni n-a știut 
ce-i odihna ; în
cleștarea cu fu
ria apelor era sin
gura preocupare 
a oamenilor — 
specialiști și lu
crători din agri
cultură, ostași și 
ofițeri ai arma
tei noastre. — ca
re aveau să 
tige, în cele 
urmă, bătălia 
stihiile. Ce se a- 
păra aici ? Pen
tru ce atâta risi
pă db forțe uma
ne și materiale ?

în aceste zile, 
de pe pământu
rile peste care în 
urmă cu numai 
patru luni stă
teau gata să se 
reverse apele în
volburate ale Du
nării, se string a- 
cum roadele ano
timpului. Rezultatele sînt remarca
bile, răsplătesc din plin eforturile.

Pătrundem în această împărăție a 
porumbului într-o după-amiază fas
cinantă. Un soare blind alungă peste 
lanurile cu foșnet și culoare de ara
mă umbrele lungi ale plopilor și săl
ciilor înșirate de-a lungul digului de 
apăr. re. Șiruri de autocamioane se 
piere*. în praful drumurilor dintre la
nuri, șiruri de autocamioane, atrase 
parcă de puterea unui uriaș aspirator, 
se întorc încărcate cu știuleți spre 
punctul de trecere din dreptul Brăi
lei. Din sfert în sfert de ceas, două 
bacuri traversează în cealaltă parte 
a fluviului cite opt autocamioane 
deodată fiecare, ca să se întoarcă 
iară și iară, la „porțile** insulei.

în locul unde drumul de acces în
tâlnește digul de apărare, două pa
nouri informează despre amplasarea 
celor 39 de ferme ale întreprinderii 
și despre drumurile de aoces. După 
denumirile împrumutate acestor fer
me îți dai seama de imaginația celor 
care le-au botezat și care amintesc 
despre trecutul acestui pămînt ; nume 
de păsări de baltă — Lebăda, Pelica
nul, Pescăruș, Boboc — ori de plante 
speoifioe acestei zone — Plopul, Sal
cia, Rogoz etc. Ele delimitează deo
camdată sfera de activitate a acestor 
microunități din trunchiul mare al 
întreprinderii. Peste ani, ele vor a- 
minti viitoarelor generații despre flo
ra și fauna care a existat cîndva în 
acest perimetru soos de sub împără
ția apelor de către oamenii cincina
lelor 1961—1970.

După un timp de înaintare spre 
sud, părăsim drumul de pe corona
mentul digului. De o parte și de alta, 
lanuri de porumb. Cit vezi cu ochii, 
porumb și iar porumb, îneît nea Co- 
jocaru, prietenul nostru de la volan, 
un moldovean nebucureștinizat, ros
tește molcom, aproape cu teamă : 
„bre dacă nu respectăm indicatoa
rele A la intersecții, apăi să știi ma- 
tali jă nu mai ieșim de aici cu
rînd". Și nici n-am ieșit curînd.

Undeva, în cealaltă extremitate a 
Insulei, ne oprim în dreptul unui șir 
de combine CT 2 R, care dau ocol 
unui lan de porumb. Inginerul Radu 
Stanciu, șeful fermei Nufărul, un tâ
năr ca atâția alți specialiști care s-au 
legat de „Insulă" încă de la începe
rea lucrărilor de îndiguire și dese
care a fostei bălți, ne vorbește des
pre recoltă. La capătul unui an de 
muncă, bilanțul începe să se defi
nească astfel : „De pe toate cele 910 
hectare cu porumb ale fermei — ne 
spune inginerul Stanciu — după esti- 
mațiile făcute, vom recolta cu sigu
ranță țpeste 5 000 kg porumb boabe. 
La cealaltă cultură a fermei, la faso
le, am obținut 1 300 kg la hectar, de 
pe o suprafață de 70 hectare". în dia
logul purtat în „spărtura" pe care 
combinele au făcut-o în lan. ni se 
vorbește despre preocupările specia-

liștilor din întreprindere de a aplica 
tehnologia nouă în cadrul căreia un 
loc important îl ocupă folosirea er- 
bicidelor. Totul la concret, pe viu, 
așa cum agronomii știu să o facă în 
cîmp. „Lanul în care se recoltează, 
ne spune fermierul printre altele, 
tace parte din cele 700 de hectare 
neatinse de sapă. Am erbicidat pri

de-a lungul a 45—50 de zile. La re
coltare și transport participă 18 000 
de oameni și 1 130 de autocamioane 
și tractoare cu remorci. Angrenajul a 
început să funcționeze perfect. Nu
mai cînd este vorba de combine, pe 
fața directorului se vede o umbră de 
îngrijorare. „Aici, pămîntul fiind 
mai jos, porumbul trebuie cules re-

Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii. Și nu numai pentru minister. 
Toate întreprinderile care livrează 
piese de schimb și materiale pentru 
această unitate trebuie să sprijine 
marea bătălie a recoltării. De aseme
nea, este nevoie de mii de vagoane 
pentru transportul porumbului, de mii 
de kilograme de

NOUL SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

cîș- 
din 
cu

în Insula Mare a Brăilei

APELE N-AU TRECUT DIGUL,
IL TREC ACUM

RECOL TELE DE PORUMB
ma dată în martie, iar în timpul ve
getației porumbului, pe 600 hectare 
din această suprafață, am aplicat 
substanța denumită 2,4 D. Exoluzind 
prașila manuală, am redus cheltuie
lile la fondul de salariu cu peste 
200 000 lei, iar recolta este excelen
tă. Dacă în anul viitor vom avea er- 
bicide pentru întreaga suprafață de 
porumb, și se pare că vom avea, noi, 
cei din Insula Mare, ne vom putea 
lua concediu în mai, cind se execu
tă de obicei prașila". Aceste cuvinte 
au avut darul să ne convingă, deși 
nu mai era nevoie, de importanța pe 
care specialiștii practicieni din a- 
gricultură o acordă metodelor i 
derne de lucru.

Am fi vrut să ajungem și la 
mele conduse de inginerii Liviu 
dea, Fănică Pădineanu, Nicolae 
pescu șau Eugen Oprea, despre 
căror activitate am auzit numai cu
vinte de apreciere din partea con
ducerii întreprinderii. Am fi vrut să 
străbatem Insula Mare de la un ca
păt la altul, dar noaptea care se 
furișa din toate părțile ne-a obli
gat să ne retragem. Am putut 
totuși legătura eu toate fermele 
alt mod. La sediul întreprinderii 
lua situația operativă privind mer
sul lucrărilor. Pe o anume frecvență 
stația de radio „leagă", rînd pe rînd, 
fermele de sediul întreprinderii, pe 
alte frecvențe le leagă între ele.

Sintom în biroul in care ing. Ion 
Vlad, directorul I.A.S., „Insula Mare 
a Brăilei", poposește numai la ince- 
putul și sfîrșitul unei zile de lucru. 
Pe pereți sint hărți pe care sînt mar
cate perimetrele formetoc, sediile, a- 
cestora, stațiile de pompare a apei 
din incintă, sint conturate drumurile 
de acces și „supapele" prin care a 
început să se reverse recolta aces
tei toamne. Planul de măsuri pentru 
transbordarea porumbului și florii- 
soardlui, stabilit de conducerea în
treprinderii pînă în cele mai mărun
te elemente, este reprezentat pe a- 
ceastă hartă doar prin puncte de 
diferite culori, prin săgeți și cifre. 
Recolta de pe cele 35 541 hectare de 
porumb și 4 796 hectare floarea-soa- 
relui, evaluată — modest vorbind, 
cum spunea directorul —- la peste 
230 000 tone știuleți și, ifespectiv, 8 600 
tone floarea-soarelui, va fi transbor
dată peste Dunăre atât cu bacurile 
cit și cu șlepurile. Potrivit planului 
stabilit, spre Brăila, prin trei puncte 
de trecere cu bacurile, vor fi trans
portate numai cu mașinile 53 000 tone 
porumb. Diferența de aproximativ 
177 000 tone va fi eva’cuată spre por
turile Galați și Brăila cu ajutorul a 
60 de șlepuri care sînt încărcate în 
șase puncte amenajate la malul apei 
și dotate cu buncăre și benzi trans
portoare de mare capacitate. în vîr- 
ful campaniei trebuie să se scoată 
zilnic din incintă 6 000 tone porumb.

Pentru strîngerea recoltei există 380 
de combine C.T. 2 R. și 18 combine 
„Gloria", lucrarea fiind eșalonată

mo-
fer- 
Ba- 
Po- 

a

lua 
in 
se

Uzina de mașini electrice din Capitală. Un nou lot de statoare poate in
tra în montaj Foto : Agerpres

pede — spunea tov. Ion Vlad. Nu te 
poți juca. Acum, timpul fiind excep
țional de frumos, se lucrează bine și 
repede. Dar cînd vin ploile începe o 
adevărată tragedie. Or, tocmai acum 
nu putem lucra din plin. Un număr 
de 110 combine C.T. 2 R. stau din 
lipsă de piese de schimb. Pe lîngă 
faptul că nu se asigură piese de 
schimb suficiente, calitatea celor care 
se livrează este necorespunzătoare. 
Dinții de la pinioanele de atac se în
doaie ca dinții unui fierăstrău prost. 
Nu avem suficiente lanțuri „Gali" 
pentru combine".

îngrijorarea directorului este înte
meiată. Pînă la începutul acestei 
săptămîni, din cele 35 541 hectare cu 
porumb se recoltaseră mai puțin de 
5 000 hectare. Este adevărat că lu
crarea este la început. Dar faptul că 
110 combine nu au putut fi puse în 
stare de funcționare trebuie să con
stituie un semnal de alarmă pentru

combustibil pentru 
tractoare și mij
loacele de trans
port rutier și na
val. Multe din a- 
cestea depind de 
oamenii de aici, 
de felul cum ei 
își organizează 
munca, de orga
nele locale de 
partid și de stat, 
dar multe și de 
conduoerea Cen
tralei Industriale 
pentru Mașini A- 
gricole (din ca
drul Ministerului 
Industriei Con
strucțiilor de Ma
șini), de conduce
rile unor ministe
re care trebuie să 
ia în serios aceas
tă problemă.

Așa cum ne-am 
putut convinge în 
scurta incursiune 
în Insulă, cu ex
cepția... excepției 
de mal sus, ac- 
de recoltare a 

pornit bine. Cei care s-au apărat îm
potriva revărsărilor apei au 
de acum bătălia pentru ca 
acestor pămînturi să 
se în întregime în matca 
naționale. In această toamnă, mai 
mult decît oricînd, în fiecare bob 
auriu iradiază un strop de sudoare, 
neliniștea unei clipe de nesomn din 
lungile zile și nopți ale bătăliei cu 
apele Dunării. Insula, așa cum arată 
acum, este argumentul suprem că 
nimic n-a fost zadarnic. Munca de 
strîngere a recoltei de-abia a început 
— și trebuie făcut totul pentru ca ea 
să se termine Ia fel cum s-a termi
nat și lupta cu apele. Cu victorie !

tuala campanie

se

îneeput 
roadele 
rever- 

avuției

Ion HERȚEG 
Alexandru BRAD

COINTERESAREA
A

forță de atracție
spre minerit

Noul sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor și-au dovedit efi
ciența și 
tivitatea 
Ploiești, 
planului 
sine ; în 
din exploatări (Căpeni) a suferit și 
de pe urma calamităților naturale din 
luna mai — principalii indicatori de 
plan pe ansamblul centralei au fost 
îndepliniți exemplar. în abatajele cu 
front lung planul a fost realizat în 
proporție de 101,9 la sută, iar la lu
crările de înaintare — de 100,2 la sută. 
Minerii din centrala noastră au dat 
peste plan în acest an 27 038 tone căr
bune. în egală măsură, remarcabil 
este și faptul că. în perioada celor 
opt luni de experimentare generali
zată a noului sistem de salarizare, s-a 
obținut o importantă reducere a con
sumului 
cărbune, 
subteran 
mici, in 
ților au 
sută.

în condițiile normelor de muncă 
fundamentate științific s-au înregis
trat cîștiguri bănești deosebit de bune. 
Astfel, in cursul lunilor iulie și au
gust, de pildă, brigadierul Romulus 
Aldea de la mina din Filipeștii de

rului lor stimulator și în ac- 
Centralei cărbunelui din 

Rezultatele in realizarea 
de producție vorbesc de la 
condiții deloc ușoare — una

de manoperă pe tona de 
Reușim acum să scoatem din 
cărbune cu cheltuieli mai 

timp ce cîștigurile salaria- 
crescut în medie cu 8.3 la
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Trecînd astăzi printre 
șirurile de mașini în pli
nă activitate, prin secți
ile Fabricii de încălțămin
te „Ardeleana" din Alba 
Iulia, unde se produc zil
nic peste trei mii perechi 
de încălțăminte pentru 
adulți și copii, secții cu 
benzi rulante și avînd co
menzile automatizate, cu 
mașini moderne 
randamente sporite, 
în ruptul 
crede că 
abătut în 
încă în 
puhoaiele

Oamenii 
atunci totul pentru sal
varea utilajelor, 
riilor prime și a 
lelor, care le-au 
ționat, în timp 
aceeași oameni — cei 700 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri — se străduiesc 
acum să sporească pro
ducția, să ridice mereu 
prestigiul mărcii fabricii 
„Ardeleana" din Alba 
Iulia, pentru ca produsele 
ce pornesc de aici spre 
numeroșii beneficiari din 
țară și de peste hotare să 
fie cît mai competitive 
prin calitatea execuției, 
prin frumusețea modelu
lui. într-un cuvînt, năzu
ința producătorilor de aici 
este ca fiecare model — 
„Ardeleana" — de încâl- 
țămipte să fie cît mai du
rabil', să placă, să fie 
cumpărat cu încredere.

Cele peste 40 de modele 
de încălțăminte, fabricate 
din piele și diferiți înlo
cuitori de piele, în acest 
an. au atras numeroase 
cereri pentru marca „Ar
deleana**, nu numai din 
țară, dar și de peste hota
re, din țări cu o bogată 
tradiție în Industria de 
încălțăminte, ca de exem
plu : Franța, U.R.S.S.,

avînd 
nici

capului n-ai 
pe aici
primăvară, și 

două rînduri, 
rîului Mureș...

care au făcut

s-au

a mate- 
materia- 
recondi- 

record.

Italia, Olanda, Austria, 
R.F. a Germaniei, Iugosla
via ș.a. Recent, la un lot 
cuprinzînd 5 000 perechi 
încălțăminte, reprezentan
tul unei firme străine nu 
a găsit nici măcar o pe
reche care să nu Întru
nească toate cerințele și 
exigențele comenzii. Ex
plicația ne ajută să Inte

de exemplu, maiștri : Tu
dor Drăghici, om cu un 
deosebit interes și pentru 
a transmite din experien
ța sa îndelungată munci
torilor mai tineri, 
Ana Moldovan și
Mihălțan, și alții care, de 
asemenea, nu precupețesc 
nimic pentru ca prin e- 
xemplul personal, prin a- 

lar 
de

LA FABRICA ARDELEANA DIN ALBA IULIA

Un exigent control 
al calității pe întregul 

flux tehnologic
entei înaintatei

legem faptul că 40 la sută 
din producția pe acest an 
a unității este destinată 
exportului. Colectivul fa
bricii „Ardeleana" acordă 
cea mai mare atenție cali
tății produselor, pe între
gul flux tehnologic, fie
care om, fiecare echipă și 
schimb dind dovadă de un 
ascuțit simț al răspunde
rii, al autocontrolului. 
Printre promotorii în a- 
ceastă direcție se găsesc,

competența profesională 
acumulată de-a lungul 
multor ani de muncă, să 
fie cit mai utili creșterii 
producției și prestigiului 
mărcii fabricii.

în cercul larg al acțiu
nilor întreprinse în vede
rea perfecționării conti
nue a producției și a mun
cii, un loc important ocu
pă folosirea chibzuită, e- 
conomicoasă a materiilor 
prime și a materialelor.

Manifestîndu-se o deose
bită grijă pentru fiecare 
centimetru pătrat de pie
le, talpă, materiale, în
locuitori etc., aplicîndu-se 
cit mai corect tiparele, 
s-a reușit în acest fel ca 
după opt luni din anul a- 
cesta să se economiseas
că materii prime și ma
teriale in valoare de 
proape 100 000 lei, 
cheltuielile la o mie
lei producție . marfă să 
scadă cu 1,69 la sută față 
de sarcina din planul de 
stat.

...Poate că cifrele enun
țate de la această fabrică 
nu au rezonanța și greu
tatea celor cuprinse In 
bilanțurile marilor uzine. 
Totuși, dacă ne vom gindi 
prin cîte au trecut oame
nii de aici în timpul inun
dațiilor, dacă vom subli
nia că numai într-o lună 
colectivul fabricii a izbu
tit să recupereze toate res
tanțele din producție da
torate acelei calamități 
naturale, atunci — cu si
guranță — realizările a- 
mintite își amplifică sem
nificația.

Cum s-au concretizat, 
ce eficiență au avut mă
surile la care ne-am refe
rit ? în opt luni de pro
ducție s-au fabricat peste 
plan circa 3 300 de pe
rechi de încălțăminte și 
s-a înregistrat o produc
tivitate a muncii sporită 
față de indicatorul stabi
lit.

Ne apropiem de sezo
nul rece. Cu ce întîmpină 
„Ardeleana" acest ano
timp ? De pe acum sint 
lansate în producție încă 
11 modele noi. Ponderea 
o au cizmulițele pentru 
copii, ghetele semicizmă 
și alte modele... căldu
roase, urmînd ca ele să 
apară în curînd în maga
zine.

Sever UTAN
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(Urmare din pag. I)

căci preocupările centrale au fost di
recționale circa șase luni aproape ex
clusiv spre lucrările de organizare a 
șantierului.

Cazul nu este izolat. Și la sfirșitui 
lunii iunie a.c., multe șantiere recla
mau lipsa documentației necesare 
pentru lucrările acestui an. Și astăzi 
continuă să fie aplicată „strategia" 
agățării unor lucrări în plan, pen
tru a fi raportate ca începute, fără 
ca proiectele să fie complet elabo
rate. Astfel, secția de țigle ceramice 
de la Fabrica de cărămizi Jimbolia 
are, pe anul 1970, un plan de 
lioane lei, adică cam atât dt 
rează organizarea de șantier, 
urmare, se ignoră necesitatea 
gerii in această toamnă a unor 
fizice menite să creeze un front de 
lucru continuu și pe timpul friguros.

Dar punctul nevralgic al activită
ții pe șantierele industriei materiale
lor de construcții rămîne, după cum 
am mai amintit, aprovizionarea cu 
utilaje și echipamente tehnologice. 
Lipsa lor este resimțită aproape la 
fiecare lucrare. Și, curios, nu lipsesc 
mașini și instalații oarecare, ci, de 
regulă, utilaje de bază ce condițio
nează punerea in funcțiune a capa
cităților respective sau desfășurarea 
producției viitoare. La întreprinderea 
de piese de schimb pentru industria 
materialelor de construcții din Su
ceava — avînd termenul de dare in 
exploatare în luna noiembrie a.c. — o 
serie de mașini-unelte vor sosi, con
form contractului încheiat, la data 
punerii in funcțiune a unității. întâr
zieri similare există și pe șantierul 
Combinatului de materiale de con
strucție din Tg. Jiu. După șapte 
luni de așteptare, au sosit utilajele 
beneficiarul a luat măsuri excepțio
nale, reducînd la maxim duratele de 
montaj, dar eforturile sale sînt zadar
nice. Cu toate că se produc tuburi — 
de bună calitate, după cum ne-a re
latat tov. Ion Mija, inginerul șef al

oombinatului — nici măcar un metru 
din ele nu va putea fi livrat, deoarece 
lipsește un strung de finisare, aștep
tat să sosească și el, dar după... 1 ia
nuarie 1971. Consecințele unor Ipos
taze atît de întortocheate in asigu
rarea condițiilor de punere în func
țiune a acestui obiectiv se repercu
tează asupra beneficiarilor produse
lor unității, și anume a unor între
prinderi agricole, care nu vor primi 
in acest an aproximativ 450 km de tu
buri din asbociment.

Trebuie spus că deși este direct

4 mi- 
valo- 

. Prin 
atin- 
stadii

Pădure, lucrînd cu combina, a ob
ținut un cîștig mediu de aproape 
3100 lei. La aoeeași exploatare, mi
nerul Dumitru Dumitran a încasat 
lunar, de asemenea, peste 3 000 lei. 
Numeroase exemple de acest fel pot 
fii întâlnite la mina Șotînga sau la 
exploatarea din Cîmpulung Muscel, 
îndeplinirea și depășirea normelor de 
producție au determinat, implicit, în 
primele opt luni din acest an. o 
creștere simțitoare a productivității 
muncii. La mina Șotînga, de pildă, 
prevederile planului la acest indi
cator au fost depășite cu 9,8 pro
cente ; depășiri importante a înregis
trat și colectivul minei din Cimpu; 
lung Muscel — ou 4,4 la sută — și 
cel al minei din Căpeni — cu 3,7 la 
sută.

Considerăm că acestea sînt dovezi 
concludente care atestă că aplicarea 
noului sistem de salarizare în sec
torul extracției lignitului determină 
o creștere a gradului de cointeresare 
a colectivelor de salariați în 
zarea exemplară a sarcinilor 
nizate prin plan.

Cele opt lunj care au trecut de la 
generalizarea noului sistem de sala
rizare ne-au permis să desprindem 
și alte aspecte. Bunăoară, deși prin 
sporurile de salarii acordate ramurii 
miniere s-a urmărit creșterea forței 
de atracție a muncii în mină, se 
constată că rezultatele nu sînt întot
deauna cele scontate. în exploatările 
miniere de la Șotînga, de la Filipeș- 
tii de Pădure sau de la Cîmpulung, 
bunăoară, se simte și în prezent lipsa 
forței -de muncă în subteran. Aceasta 
deoarece pirghiile cointeresării mate
riale nu acționează suficient de pu
ternic în toate cazurile. Socotim că 
se impune o diferențiere mai netă a 
remunerării minerilor față de alte ca
tegorii de salariați. înainte de expe
rimentarea noului sistem de salari
zare, minerul primea un spor de 
vechime la sfîrșitul anului. Era o 
sumă însemnată pe care nu ar fi obți
nut-o în alt loc de muncă. Astăzi, spo
rul de vechime, bineînțeles într-o altă 
formă — precizez, nu obiectăm asupra 
soluției preconizate, ci argumentăm 
oportunitatea perfecționării noului 
sistem — se acordă tuturor oameni
lor muncii, deci nu mai acționează ca 
factor specific de atragere spre 
mină. Aoeastă situație cred că 
trebuie examinată atent de organele 
competente. Ar fi de discutat, poate, 
soluția acordării unui spor anual. 
In orice caz, în esență problema este 
să se facă o deosebire materială mai 
netă între industria minieră și restul 

1 ramurilor care prezintă condiții mai
, avantajoase de lucru. diferențiere

reali- 
preco-

care să determine un aflux de oa
meni spre minerit Tot în acest sens, 
ne-am permite să facem și propune
rea de a se considera vechime 
neîntreruptă pentru muncitorii care 
au părăsit cîndva ramura noastră, 
prin demisie, dar care vor să se re
întoarcă în mină. O asemenea dero
gare ar contribui la asigurarea unui 
număr de cadre cu experiență, care, 
reîntorși in minerit, ar suplini golul 
de muncitori resimțit in prezent.

Judecind după rezultatele de pînă 
acum, socotim că nu s-a găsit încă o 
soluție suficient de eficientă pentru 
ca noii angajați în exploatările mi
niere să poată primi încă de la în
ceput — în primele trei luni de zile 
— stimulente materiale care să-i 
determina să rămină în mină, să con
tracareze gîndurile de a pleca în 
altă parte. După părerea noastră, 
credem că ar fi un cîștig real dacă 
noilor angajați li s-ar acorda încă 
din prima lună un salariu apropiat 
de cel pe care urmează să-1 aibă 
numai din a patra lună, așa cum se 
procedează in prezent, cînd tânărul 
miner intră efectiv în subteran. La 
ora actuală, diferența este de circa 
300—350 de lei, pe care o considerăm 
a fi prea mare. Am mai adăuga la 
observațiile de mai sus încă una: deși 
s-a făcut un pas însemnat în ce 
privește diferențierea veniturilor in
tre muncitorii salarizați în acord care 
lucrează direct in mină și muncitorii 
de deservire, 
regie, socotim 
posibilități ca 
mai bine cerințele principiului so
cialist al repartiției după cantitatea 
și calitatea muncii. în prezent, se 
constată că stimulentele acordate pri
mei categorii de muncitori nu-i 
cointeresează suficient pentru ofta
rea netă in favoarea activității ne
mijlocit productive. Aceasta s-ar pu
tea realiza pe deplin printr-o revi
zuire a cotei de creștere a salariului 
tarifar. în raport cu cel al muncito
rilor care lucrează în regie.

Desigur, proDlema permanentizării 
cadrelor în sectorul carbonifer este 
legată nu numai de sistemul actual 
de_ salarizare, ci ea vizează, în egală 
măsură, regimul de pensionare, de 
creare a unor condiții cit maț bune 
de viață și de muncă. Repetăm insă, 
pîrghia salarizării poate fi mai bine 
folosită, îmbunătățind sistemul actual 
ce-1 aplicăm, sistem care, fără tă
gadă, iși dovedește pe deplin via
bilitatea.

Ing. Nicolae DIMITRESCU 
director în Centrala cărbunelui 
Ploiești

ce 
că 

să
lucrează în 
există falcă 

se aplice și

a. c. Același furnizor Își tratează 
obligațiile asumate prin contracte 
față de Combinatul de materiale de 
construcție din Aleșd ca pe un act 
de bunăvoință. O parte din utilajele 
livrate combinatului au sosit incom
plete sau au fost trimise după luni 
de zile de la expirarea termenelor 
contractuale. Iar situația continuă să 
rămină neschimbată.

Multe din întreprinderile Ministe
rului Construcțiilor Industriale ac- 
ționind, la rîndul lor, după alte so
coteli, nu se zbat pentru a găsj o re-

GALAȚI (corespondentul 
„Scinteii" Stelian Savin). După 
cum ne-a comunicat ieri direc
ția județeană de statistică, 13 
întreprinderi industriale din ju
dețul Galați — printre care U- 
zina mecano-navală. Uzina „La
minorul**, întreprinderea pentru 
sirmă, cuie și lanțuri, întreprin
derea pentru prefabricate din 
beton. Fabrica de plase și unelte 
pescărești, întreprinderea „11 Iu
nie" — și-au îndeplinit sarcinile 
Inițiale ce le reveneau din ac
tualul plan cincinal. Pînă la sfîr- 
șitul anului, aceste întreprinderi 
vor realiza o producție globală 
suplimentară în valoare de pes
te 277 milioane lei.

JUDEÎUIUI GALATI«

în curînd, 
gălățene își 
nile ce le-au 
Iul cincinal. Chezășie sînt rezul
tatele bune obținute de indus
tria județului Galați în acest an. 
Pină la 31 august se realizase 
64,6 la sută din planul anual, 
depășirea sarcinilor planificate 
pe 8 luni, în unități fizice, re
prezentând : 10 680 tone fontă,
13 511 tone oțel, 19 024 tone șle
puri, 12 962 tone tablă mijlocie 
și groasă, 48 000 metri pătrați 
țesături din bumbac și alte pro
duse. De remarcat faptul că 87,9 
la sută din sporul producției 
globale obținut pe 8 luni s-a 
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

alte întreprinderi 
vor realiza sarci- 
revenit din actua-

— Ne-am aprovizionat cu greu — 
ne spunea ing. Iosif Cun, șeful șan
tierului de la Aleșd. în trimestrul III, 
am intrat cu un deficit de 1 500 tone 
de oțel beton, ca și de alte materiale.

— Pe șantier am constatat că 450 
tone de utilaje nu pot fi montate 
din lipsa frontului de lucru.

— Nu ne-am organizat prea bine 
munca, n-am folosit avantajul lucru
lui în două schimburi 
sincer Interlocutorul. E vina

răspunde 
noas-

tră...
Șeful de șantier a pus. In sflrșlt,

ÎNTÎRZIERI PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

răspunzător, titularul de investiții nu 
este singurul vinovat de existența și 
persistența acestor deficiențe. O răs
pundere, la tel de mare, revine și 
factorilor de conducere din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini care, in loc de a investiga solu
țiile cele mai potrivite pentru res
pectarea termenelor de livrare « 
echipamentelor, se complac intr-o 
manieră de lucru lipsită de fermi
tate și decizie. Iar roadele slabei 
colaborări dintre cele două ministere 
se pot măsura în întârzieri ce se ex
primă în milioane lei pierderi sau ir. 
lispute de-a dreptul de neînțeles. De 
exemplu, uzina „Progresul" din 
Brăila n-a expediat încă un siloz 
pentru secția de țiglă care se con
struiește la Tg. Jiu, deși trebuia să 
facă acest lucru încă din luna aprilie

zolvare pentru restanțele pe care 
singure le provoacă. Să ne oprim la 
două unități principale ale ministe
rului. întreprinderea nr. 12 construc
ții din Constanța, care își desfășoară 
activitatea la 
drul Fabricii 
dia, a rămas 
cu circa trei 
pale, ca hala 
preparare a tuburilor, se află 
stadiu mult Întârziat. La Aleșd, în
treprinderea de construcții și mon
taje din Cluj devansează unele lu
crări, deși nu erau urgente, doar pen- 
*ru a-și realiza planul valoric, con
comitent lăsînd în restanță altele. 
Deficiențele sînt tipice : lipsa forței 
de muncă, a unor materiale și utilaje 
de execuție, dar, mai ales, slaba or
ganizare a muncii constructorului.

noile capacități 
de ciment din 

in urmă față de 
luni. Obiective 
de fabricație și

din ca- 
Medgi- 
grafice 
princi- 
cea de 
intr-un

punctul pe i. Deși în tot cursul anu
lui, activitatea constructorilor a con
stituit obiectul unor ample analize, 
singurele schimbări substanțiale au 
suferit numai... graficele de execuție, 
mereu aminate, mereu in contradic
ție cu rezultatele concrete. „Din pla
nul de investiții pe opt luni — ne-a 
spus tov. Grigoriu 
sucursalei județene 
de Investiții — nu 
lucrări valorînd 47,9

La Combinatul 
construcție de la Cîmpulung, 
lucrările sînt executate de întreprin
derea de construcții și montaje din 
Pitești. Comitetul de direcție al a- 
cesteia a scăpat din mînă organi
zarea și conducerea șantierului, 
iar problemele producției au căzut 
aici pe planul al doilea. Așa că, în

Borz. directorul 
Bihor a Băncii 
s-au executat 
miiloane lei", 

de materiale de 
unde

opt luni, dintr-un plan de 117 mi
lioane 
lioane 
crează 
nunt : .
avocat) ; lipsesc materiale și forță 
de muncă ; 18 lucrări n-au fost ata
cate pină in prezent, durata întârzie
rilor fiind între două și 10 luni.

Sint oare aceste defecțiuni de 
neînlăturat ? în cursul anchetei noas
tre la Ministerul Industriei Materia
lelor de Construcții am aflat că în 
ultimul timp s-au luat măsuri mul
tiple pentru recuperarea rămîneriloc 
în urmă apărute la unele din noile 
obiective. Se scontează, între altele, 
că luna septembrie va constitui un 
vîrf de investiții. „Cu toate acestea, 
planul de investiții nu va fi realizat, 
pe ansamblul ministerului, cu vreo 
80 milioane lei" — ne-a declarat în 
concluzia discuției avute directorul 
adjunct în minister. Teodor Gavrilă.

Nu putem găsi o justificare plau
zibilă a acestor calcule modeste și 
precaute. După ce timp de opt luni 
modul în care a fost realizat planul 
de investiții al acestui minister a fost 
supus criticilor, după ce s-au luat 
tot felul de măsuri pentru înviora
rea muncii pe șantiere, iată că acum 
titularul de investiții a căzut în re
semnare, uitînd că este mandatarul 
fondurilor de investiții ce i-au fost 
date în grijă de către stat, uitând că 
este unicul răspunzător de gospodă
rirea lor corectă. Deși timpul rămas 
la dispoziție este scurt, el mai con
stituie un auxiliar prețios în lupta 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă, pentru îndeplinirea, în bune 
condiții, a sarcinilor de plan. Nu tre
buie să mai repetăm maxima impor
tanță pe care o capătă utilizarea din 
plin a fiecărei zile de lucru, a fiecărui 
ceas. Și factorii de răspundere din 
Ministerul Industriei Materialelor de 
Construcții trebuie să fie primii care 
să nu uite acest lucru.

lei s-au realizat numai 89 mi
lei ; stația de betoane nu lu- 
decit la jumătate (un amă- 
șeful ei este de profesie...
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MEMORIALISTICA ȘTIINȚIFICĂ

„Memorii de război

AL ANDRIȚOIU

SIME

Pe lîngă tratarea într-o serie de 
studii și lucrări de sinteză — cum 
sînt „România în războiul antihitle
rist1' și „August 1944 — Mai 1945“ — 
a participării în ansamblu a arma
tei române, alături de armata so
vietică, la războiul antihitlerist — 
Editura Militară a inițiat, în ultimii 
ani, colecția intitulată : „Memorii 
de război" menită să facă cunoscu
te episoade semnificative ale răz
boiului, așa cum s-au întipărit ele 
în memoria unora dintre sutele de 
mii de participant! la făurirea ma
rii victorii asupra Germaniei fas
ciste.

Lucrările sînt scrise de militari — 
fie ofițeri superiori, care au înde
plinit funcții de înaltă răspundere 
pe front, fie simpli combatanți, 
care au putut cunoaște nemijlocit 
desfășurarea operațiunilor in sec
toare deosebit de importante. în 
ansamblu, ele reconstituie o amplă 
frescă a bătăliilor purtate pe multi
plele fronturi ale războiului antihit
lerist — începînd cu Valea Praho
vei, unde imediat după actul insu
recționali de la 23 August 1944 uni
tățile militare, în strîrtsă colaborare 
cu formațiunile de luptă patriotice 
au pornit la acțiunea pentru nimi
cirea trupelor hitleriste și salvarea 
instalațiilor din zona petroliferă 
(„Fragment de epopee" de general 
maior în rezervă Toma Zotter), 
contlnuînd cu acțiunile insurecțio
nale de pe teritoriul Dobrogei 
(„Mărturia documentelor" de gene
ral colonel în rezervă Costin Io- 
nașcu). operațiunile desfășurate în 
Moldava („La Mălini în august 
1944“ de colonel în rezervă Nestor 
Teodorescu și „Peste crestele Car- 
paților1' de general colonel în re
zervă Ilie Crețulescu), luptele din 
Banat („La porțile Timișoarei11 de 
general locotenent în rezervă Du
mitru Popescu), înverșunatele bă
tălii duse pentru eliberarea părții 
de nord-vest a Transilvaniei și a- 
poi în Ungaria și Cehoslovacia („De
tașamentul Păuliș11 de general ma
ior tn rezervă Alexandru Petrescu.

„Asaltul vinătorilor de munte" de 
general locotenent în rezervă Leo
nard Mociulschi, „Batalionul de 
moți „Avram Iancu" de Ion Dulă- 
miță, „Dansul de foc al traiectorii
lor" de general maior în rezervă 
Alexandru Dobriceanu, „Dorobanții 
Regimentului 3 Olt“ de general 
maior în rezervă Alecu Nioolae, „Zi 
și noapte" de colonel în rezervă 
Mîndru Costachi).

Lectura acestor cărți întregește 
cu un bogat material de viață, în 
bună măsură inedit, datele cuprinse 
în studiile și lucrările cu caracter 
istoric publicate pînă acum cu pri
vire la insurecția armată din au
gust 1944 și participarea României 
la războiul antihitlerist. înaltul 
eroiism pe care l-a generat în rân
durile ostașilor și ofițerilor români 
conștiința cauzei drepte pentru care 
luptau, virtuțile ostășești ale solda
tului român, capacitatea cadrelor 
de conducere ale armatei de a or
ganiza și conduce lupta prin mane
vre iscusite și îndrăznețe apar cu 
pregnanță în faptele relatate. Multe 
din aceste fapte par de domeniul 
senzaționalului. Ele au fost însă să- 
vîrșite de niște luptători care nu au 
considerat decît că și-au îndeplinit 
cu cinste și onoare misiunile — a* 
dosea deosebit de grele — ce le-au 
fost încredințate tn focul luptelor.

Principala valoare a memoriilor 
rezidă în autenticitatea amintiri
lor, în bogăția practic inepuizabilă 
a unghiurilor sub care ne este în
fățișată participarea ostașului și a 
ofițerului român la războiul anti
hitlerist.

Colecția reprezintă pentru
tari, pentru tineret, pentru publicul 
larg un autentic instrument de 
îmbogățire a cunoștințelor și în a- 
celași timp de educație patriotică și 
internaționalistă. Ea se oferă tot
odată cu dărnicie inspirației scrii
torilor noștri, pentru a evoca în 
lucrări de amplă respirație una din 
perioadele cele mai eroice și mai 
glorioase din istoria patriei.

Ion Gh. PANA

mill-

Una dintre necesită
țile majore ale educa
ției omului contempo
ran este și informarea 
în domeniul medical- 
sani tar. Lucrarea 
„Noua carte a sănătă
ții", apărută recent în 
Editura Medicală, răs
punde tocmai acestui 
larg interes, fiind în 
măsură să contribuie 
la creșterea nivelului 
de cunoștințe în acest 
domeniu. Se știe cît de 
pocive sînt empirismul 
sau neglijența în tra
tarea anumitor mala
dii. abuzul de medica
mente sau sfaturile 
necompetente. Cu atit 
mai evidente sînt me
ritele lucrării de 
față, care, pornind de 
la o bază științifică so
lidă, se distinge prin
tr-o tratare larg acce
sibilă și multilaterală 
a temelor abordate — 
de Ia noțiunile ele
mentare de anatomie 
și fiziologie și pînâ la 
modelele de regimuri 
alimentare.

Sint cuprinse, în 
partea de început a lu
crării. probleme și re
comandări de ceâ mas 
larg interes,' privind 
igiena, viața familială 
sănătoasă, activitatea 
și odihna, alimentația 
rațională, îngrijirea și 
educarea copilului din 
primele zile pînă la a- 
dolescență etc.

Descrierea diferitelor 
maladii este precedată 
de o sumară trecere 
în revistă a structurii

și funoțiilor organis
mului omenesc, înce- 
pînd cu celula și sfîr- 
șind ou sistemul nervos 
ori coordonarea hor
monală. în mod pro
porțional, un spațiu 
amplu este acordat bo
lilor mal frecvente, 
precizîndu-se originea 
lor, simptomele și tra
tamentul pînă la veni
rea mtedicului. într-o 
formă accesibilă, clară, 
Informația de speciali
tate devine o informa
ție utilă, un aport la 
creșterea gradului de 
cunoștințe medicale. 
Recomandările făcute 
la fiecare maladie în 
parte au în vedere cele 
mal recente cuceriri 
ale medicinii contem
porane, iar capitolul 
referitor la Îngrijirea 
bolnavilor la domiciliu 
cuprinde o gamă foar
te largă de aspecte, de 
1» simpla administra
re a medicamentelor, 
pînă la aspectele psi
hologice ale relațiilor 
cu bolnavii, indicații 
prețioase despre pri
mele măsuri care tre
buie luate în caz de ac
cidente, îmbolnăviri a- 
cute, subite, facerea u- 
nui pansament adec
vat, a unei ațele, trans
portarea fără riscuri a 
unui traumatizat, rea
nimarea etc.

Caracterul profilactic 
al lucrării apare și mai 
evident în capitolul 
despre regimurile ali
mentare. Explicațiile

modele de 
în anumite 

(obezitate, 
hepaticeboli

carte 
este o

a sănă- 
invitatie

suplimentare care se 
dau în legătură cu ca
litățile și, eventual, 
nocivitățile fiecărui a- 
liment în diferite boli 
sint cu atit mai utile 
eu cît bolnavul este a- 
jutat să „înțeleagă11 
necesitatea și particu
laritățile aplicării și 
respectării regimurilor 
alimentare. în acest 
sens. apar foarte utile 
diferitele 
meniuri 
maladii 
diabet, 
etc.).

„Noua 
tății"
la cunoașterea organis
mului sănătos, pentru 
a ști în primul rând 
cum să evităm îmbol
năvirile și apoi cum să 
ne îngrijim.

Desigur că o gamă 
atit de largă de pro
bleme ale științei me
dicale nu putea fi tra
tată în mod corespun
zător de un singur au
tor. Apărută sub re
dacția Dr. Gerhard 
Venzmer, cartea este 
opera unui colectiv 
larg de reputat 1 spe
cialiști, care au redac
tat diferitele capitole.

Traducerea acestei 
I.scrări, care s-a bucu
rat de succes și în 
străinătate, trebuie sa
lutată ca o contribuție 
remarcabilă pe calea 
formării unei culturi 
medicale de ansamblu.

Elena MANTU

LITERARĂ POLITICĂ

I I //
RADOVAN

Lucrări apărute 
în Editura „Cores"

• B. Baltagi: ORGANIZAREA 
PRODUCERII MATERIALULUI 
SADITOR VITI-POMICOL

• D. Gh. Chițoiu : CONSTAN
TIN SANDU ALDEA

• N. N. Bastanko, L. A. Boro- 
;ok: BAZELE AUTOMATIZĂ
RII PROCESELOR DE PRO
DUCȚIE DIN AGRICULTURA

• T. Marian : EFICIENTA ECO
NOMICA A FOLOSIRII 
GRASAMINTELOR 
ÎN AGRICULTURA

a Gh. Bîrcâ si col. :
REA ALBINELOR, 
VIERMILOR DE MATASE Șl 

ANIMALELOR DE BLANA

a Sandru V. Gorun și col.: 
ALTOIREA VIȚEI DE VIE

IN-
CHIMICE

CRESTE- 
PEȘTILOR,

V. Brota : PREPARATE DIN
CARNE (Ib. maghiară).
N. Gridinoc, V. Horlaci : 
AMPLASAREA SI AMENAJA
REA DRUMURILOR AGRI

COLE

Editura „Eminescu"
Henrietta Ivonne Stahl : „O- 
RIZONT, LINIE SEVERA"

Ilia Tănăsacha : „ZIUA A ÎN
CEPUT LA AMIAZA" (colec
ția „Columna")

SOCIOLOGICĂ Editura „ion Creagâ

Stela CERNEA

JJ

i

Al. I. Odobascu : „SCENE
ISTORICE" (colecția „Biblio
teca școlarului")

lași : „NU 
MEA FRU-

Fancu-lași
ZIUA I...

Octav 
FUGI, 
MOAȘA"

Daniel Defoa : „ROBINSON 
CRUSOE" (colecția „Bibliote
ca pentru toți copiii")

Un cînt al străluminării decorului 
sufletesc interior, configurat în ver
suri de o calmă și gravă clasicitate, 
intonează Alexandru Andrițoiu în 
ultima sa carte — „Simetrii", apăru
tă în Editura „Eminescu11. Privit în 
perspectiva celor vreo zece volu- 

pînă 
liric 
unor 

ale

me pe care le-a publicat 
acum scriitorul, discursul lui 
actual vădește permanența 
motive și teme fundamentale 
poeziei sale, însoțite însă de un 
rodnic efort createi' de interiorizare. 
„Simetriile" erau previzibile, liris
mul lor dens, necontrafăcut, ținuta 
de împăcată certitudine erau deja 
anunțate de versurile din „Conste
lația lirei" (1963).

Poetul știe să găsească expresia 
directă de comunicare pentru a ce
lebra nu numai pămîntul natal, 
„umărul de Ardeal", ci și pentru a 
circumscrie în strofele sale contu
rurile de baladă ale patriei. Me
moria sa devine un receptacol, un 
sanctuar în care se adăpostește is
toria unul pămînt clasicizat, o ade
vărată Gea mater, evocată în caden
țele grave, „cu tăietură fină și e- 
gală“ ale unei caligrafii melodice. 
Pe ecranul amintirii sînt proiectate 
umbrele mari ale strămoșilor 
(„Străbunul", „Sic transit11, „Stră
moși", „Sens"), ale făuritorilor do 
țară, surprinși „pe undeva-n eter
nitate11 în atitudinile solemne, ale 
unui prezent istoric. Pămîntul pa
triei devine reazemul unei dăinuiri 
„cu miez", ale cărui aspre încercări 
sint cuprinse în „cronici ce se des
chid / legînd verigă de verigă" 
(„Oraș") pe care poetul le evocă 
strunind o liră cu acorduri tainice : 
„Pămînt făgăduit și hram și mumă,/ 
strămoșii mei ia tine se rezumă, ! 
și-mi strigă din țarină, să te cînt11. 
(„Maternitate").

O seninătate clasică, de cărturar 
cu voluptăți bucolice, coexistă în 
volum cu uimirea în fața miraco
lului naturii și al vieții ai cărei ger
meni regenerează impetuos și mul
tiform. In astfel de poezii tonul își 
schimbă cu repeziciune timbrul 
ponderat pentru a face loc frene
ziilor vitale : „Mă-ntorc spre rouă 
ca înspre silabe, / treimilor trifoiu
lui mă-nchin — / citesc în spice ci
frele arabe, / despic naturii decan- 
tatul chin / de-a readuce-n ele
mente totul, / de-a fi primordială 
cum a fost... / De-atîta viața mă 
cuprinde frica... („Uimire"). Vi-

talitotea poetului este una de na
tură clasică, trăgîndu-și sevele și 
din scrierile unui Horațiu, Longos, 
Vergiliu, amintiți uneori în poezii 
ca mentori spirituali al unui epicu
reu ce trăiește cu voluptate clipa 
prezentă, nu fără a avea insă con
știința petrecerii ireversibile a 
timpului. Ca șl la autorii mai sus 
amintiți întîlnim o senzualitate 
frustă, de cântec georgic („Sînt tot 
rit sint caligrafia naturii necreștine 
încă11 — mărturisește în „Largo" 
poetul) necontrariată prin asceză 
sau retragere în tumul de ivoriu al 
unor „zone nelumești", o dorință 
de contopire în umanitate, în via
ță. Chiar perspectiva greșelii 
(„Vreau să pășesc greșit, cerșesc o 
pată") are o etică implicată, și a- 
nume refuzul tînjelii, aspirația trăi
rii plenare.

Sub semnul clasicității gravitează 
pînă și elementele simboliste din 
lirica lui Alexandru Andrițoiu. 
Simbolismul poetului este unul sui- 
generis, nostalgia mărilor sudului, 
a templelor antice fastuoase, deri- 
vîndu-se tot din conștiința sa de 
valah „coborît la sud" să-și audă 
„destinul romanic" („Colina la sud", 
„Fantezie").

Tonul general al volumului este 
dat de atmosfera de calm liric. 
Ar fi greșită însă impresia că poe
tul nu e solicitat de marile intero
gații asupra existenței. Dimpotrivă! 
O imersiune în straturile profunde 
ale poeziilor duce la descoperirea 
unui timbru lucid și reflexiv, a unei 
neliniștite frămîntări creatoare. 
Meditația asupra timpului și vîrste- 
lor dă naștere unor versuri elegia
ce, unei melancolii învăluitoare. 
Chiar poezia ce dă titlul volumului 
poartă amprenta unei spiritualități 
polarizate : „Prea mult te-ncolă- 
cește clipa / și prea te-adună infi
nitul, / cînd te sărută cu aripa / na
dirul șl zenitul". Accentele drama
tice ale liricii lui Al. Andrițoiu sînt 
firește mai greu sesizabile datorită 
surdinei impuse prin autoironie. 
Prin ce are durabil, prin o mare 
parte a poeziilor cuprinse — volu
mul impune o vibrație sinceră, un 
lirism autentic, mesajul unui poet 
care-și stăpînește cu virtuozitate 
uneltele, statornic preocupat de 
ideea unei comunicări majore cu 
vremea sa, de situare în zonele de 
sus ale spiritualității contemporane.

loan ADAM

„Spiritul novator
condiție

a eficientei
ș

muncii de partidu

In cadrul amplului proces în
noitor ce se desfășoară in toate 
compartimentele vieții noastre 
sociale potrivit orientării date 
de Congresul al IX-lea și Con
gresul al X-lea ale P.C.R., parti
dul însuși își îmbunătățește ne
contenit modalitățile de acțiu
ne. aduce elemente noi în struc
tura și formele sale de activi
tate, în concordanță cu evoluția 
înregistrată în societate, ca și 
în propriile sale rînduri.

Lucrarea lui Paul Radovan 
„Spiritul novator — condiție a 
eficienței muncii de partid'1, re
cent apărută în Editura Politică, 
prezintă sub multiple aspecte 
perfecționările aduse în ultimii 
ani în activitatea partidului, a 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Marin SORESCU

0 ARIPA Șl UN PICIOR"W
Acceptată și ca o expresie a bunu- 

tui simț și ironiei oomplice, lirica 
lui Marin Soream, așa cum se struc
turează ea în cea de-a noua carp; a 
autorului, apărută in editura „Al
batros". pare să tindă spre o anume 
ținută moralizatoare, fapt oe-i de
termină tente de didacticism aeri
sit. blajin și autentic : „Sufletul, cu 
ceața lui, / Acum este, acum nu-l. / 
Sufletul, cu a sa viață, i' Parcă- i 
ceață, parcă-i gheață". („SUFLE
TUL").

Așa cum este bine știut, una din 
cerințele activității ideologice este 
contactul viu, dialogul cu gîndirea 
socială internațională. Nu se poate 
face abstracție de faptul că fenome
nele sociale contemporane ii preo
cupă nu numai pe gînditorii mar
xiști, dar și pe alți cercetători, care, 
chiar de pe alte poziții ideologice, 
pot prezenta material faptic, pot e- 
nunța idei, ipoteze, care să cuprin
dă diferite elemente sau aspecte 
fie și parțial interesante, pot fur
niza un material documentar demn 
de atenție. Bazele idealiste sau con
cluziile de ansamblu eronate ale 
unor asemenea încercări nu trebuie 
să constituie un motiv pentru o 
tratare simplistă, pentru o „execu
ție sumară", pentru refuzul de an
gajare a dialogului. In același timp, 
partidul subliniază necesitatea de a 
îmbina atitudinea deschisă, de re
ceptivitate față de tot ce este pozl- , 
tiv în gîndirea internațională con
temporană, cu fermitatea și intran
sigența ideologică, cu spiritul ofen
siv împotriva oricăror concepții re
trograde, reacționare. Intensifica
rea contactelor cu curentele de gin- 
dire nemarxiste trebuie să aibă

PEDAGOGICA

Școala și colectivitatea
socială

Cartea profesorului 
emerit Vasile Popean- 
gă nu e prima ce-și 
propune să evidenție
ze și să explice prin
cipalele raporturi din
tre instituția școlii și 
tipul de coleotivitate 
socială căreia îi apar
ține. în literatura 
noastră de speciali
tate există mai multe 
asemenea încercări. 
Dar ceea ce o impune 
de la început aten
ției cititorului este ca
racterul dinamic, larg 
formativ atribuit șco
lii în relațiile sale de 
interdependență cu co
lectivitatea socială. Au
torul pleacă de la pre
misa — și pe parcursul 
celor 250 de pagini îi 
aduce numeroase și 
convingătoare argu
mente — că în măsu
ra în care școala re
prezintă o microstruc
tură socială, fiind un 
element al totului so
cial, ea exercită con-

comitent o influență 
specifică, de intensă 
și permanentă mode
lare a colectivității, se 
constituie ca un factor 
de intervenție speci
fic, capabil să cumu
leze principalele va
lori sociale, să le co
difice Intr-un sistem 
educațional de relații 
și să le propage mai 
departe în timp sub 
forma lbr cea mai a- 
dinc convingătoare. 
Dezvoltarea unei ase
menea idei se efec
tuează, cum e și firesc, 
prin evidențierea fac
torului de cultură, a 
valorilor etice și es
tetice pe care școala și 
le asociază în efortu
rile de modelare a 
personalității, reușind 
să închege o imagine 
convingătoare a ceea 
ce se cuvine să fie 
aceasta în societatea 
socialistă : izvor de 
cultură și factor de ci
vilizație, instrument

fundamental în pro
cesul de educare co
munistă și de inte
grare socială a tine
retului, prezență pres
tigioasă și hotărâtoa
re in realizarea uni
tății tuturor influen
țelor educative poziti
ve. Prin întreaga ei 
alcătuire, în care un 
loc organic își află și 
indicațiile bibliografi
ce competent selecta
te. cartea prof, eme
rit Vasile Popeangă se 
recomandă atit ca un 
instrument util de lu
cru la îndemîna edu
catorilor, cît și ca un 
fond bogat de reflecții 
pentru ceilalți membri 
ai colectivității noas
tre sociale, deopotri
vă chemați să contri
buie la pregătirea pen
tru muncă și viață a 
tinerei generații.

Mihai IORDANESCU

drept corolar o și mai pronunțată 
afirmare a spiritului militant al 
ideologiei noastre.

Prin prizma acestor cerințe, con
siderăm utilă apariția in Editura 
științifică a lucrării Stelei Cernea 
„Structuralismul functionalist în so
ciologia 
cupa de unul din curentele de gin- 
dire cu o anumită răspindire gîndirea • -- - -

Observăm de la bun început că 
lucrarea se distanțează net de ma
niera simplistă de „tratare globa
lă" a curentelor nemarxiste de gîn- 
dire, a considerării lor doar ca o- 
biect de etichetări. Ceea ce o carac
terizează este analiza nuanțată, di
ferențiată, preocuparea de a disocia 
din concepția de ansamblu, care nu 
poate fi acceptată, acele elemente 
care sînt in mod obiectiv pozitive 
și pot fi valorificate.

Astfel se atrage atenția a- 
supra unor elemente de or
din metodologic și epistemologic 
puse în lumină de analiza funcțio- 
nalist-structuralistă, îndeosebi în ce 
privește problematica vieții subiec
tive a societății la nivel microso- 
cial, explicarea sociologică a libe
rului arbitru în acțiunea socială a 
oamenilor, în relațiile lor cu grupu
rile, cu instituțiile, cu societatea — 
elemente care, repuse în condiționa
rea lor socială obiectivă și într-o vi
ziune deterministă, pot aduce un 
spor de cunoaștere, o contribuție la 
progresul științei sociologice.

Lucrarea întreprinde o analiză 
marxistă asupra ontologiei sociale a 
structuralismului functionalist, asu
pra concepției sale despre sis
temul social și acțiunea socia
lă. Autoarea • demonstrează că a- 
ceastă concepție este în esență idea
listă, întrunit la baza vieții sociale 
așează individul, 
unea lui de către 
factori de natură 
noră astfel rolul 
producție, poziția . 
că tocmai acești factori 
dezvăluiți de concepția materialis
mului Istoric, determină, în ultimă 
Instanță, valorile și comportarea In
dividului. Prin modul de Interpreta
re a valorilor și a stimulilor acțiu
nii sociale, sociologia structurallst- 
funcționalistă iși trădează originile 
psihologiste, neputindu-se elibera, 
in ciuda distanțării față de începu
turile sociologiei americane, de În
râurirea și sechelele viziunii indivi
dualiste și psihologizante asupra 
socialului.

Cartea se distinge și prin bogăția 
Informației (din bibliografia origi
nală pe care se întemeiază 
nu s-a tradus aproape nimic tn țara 
noastră), prin cursivitatea și plasti
citatea limbajului. Prin această lu
crare, autoarea — a cărei prematură 
moarte o deplîngem — a oferit citi
torilor, fie că sînt sau nu specialiști, 
o perspectivă clară, în spiritul con
cepției materialist-dialecticn, asu
pra liniamentelor Istorice, teoretice 
și metodologice care caracterizează 
acest curent.

Albrecht DURER
americană'*, Lntruicît se o-

în
socială din Occident.

orientat în acti
vatori, adică de 
spirituală. Se ig- 
raporturilor de 
de clasă, faptul 

obiectivi,

cartea

Dr. Achim MIHU

SC„Hrana ucenicului pictor1
Artist din familia marilor căută

tori de adevăruri și idealuri umane, 
îmbinînd o genială intuiție cu ra
țiunea riguros structurată, expo
nent dinamic al gîndirii renascentis
te în permanentă dispută cu un 
mediu încă tributar spiritului me
dieval, Albrecht Diirer se alătură 
acelor creatori care, consemnîndu-și 
experiența sau căutind răspunsul 
propriilor întrebări, deschid orizon
tul gindirii contemporane și al ce
lei viitoare.

Simple scrisori care alătură efu
ziunilor prietenești prețioase infor
mații asupra epocii sau chiar rețete 
profesionale, scrieri cu elevat ca
racter teoretic, legate de noțiunile 
de frumusețe, echilibru, ideal, în
drumări practice pentru colegii de 
breaslă și pentru începători, texte
le lui Diirer atestă existența unei 
pasiuni controlată de luciditate 
care, în afara actului creator, își 
caută calea către oameni prin pu
terea cuvîntului scris.

In sensul dezvăluirii acestei com
plexe personalități trebuie salutată 
antologia de texte selectate și pre
zentate de Adina Nanu, prima cule
gere din scrisorile lui Diirer care 
apare la noi. Schițînd cu multă 
competență și concizie cadrul spiri
tual al epocii, precizînd locul pe 
care artistul și omtd îl ocupă in 
acest context, autoarea propune în 
„Introducere" citeva coordonate de 
pe care trebuie interpretată gîndi
rea lui Diirer, subliniind actualita
tea unor idei și profundul sens u- 
manist al Întregii sale 
Apelind la o bibliografie 
selectată, datorată unor , __
lități de certă competență (E. Pa- 
nowsky, M. Brion, L. Venturi etc.), 
alegind texte de Ia „Cronica de 
familie" la „Jurnalul de călătorie" 
și de Ia „Scrisori", la „Hrana uce
nicului pictor", Adina Nanu se o- 
prește asupra, acelora care au o 
strânsă legătură cu arta, fie că este 
vorba de lumea Ideilor estetice, fie 
că se referă la observațiile unui 
neobosit căutător ajuns la vîrsta 
maturității și a concluziilor. Schi- 
țlnd o paralelă Intre Diirer și Leo
nardo, subliniind pasiunea pentru 
cercetarea și fundamentarea știin
țifică a procesului de creație legat 
de talent, relevind admirația artis
tului pentru umanismul unor gindi- 
tori lucizi ca Erasmus sau Luther, 
autoarea antologiei atrage atenția 
asupra unei activități mai puțin 
cunoscută, dar care explică ames
tecul de abstractizare teoretică 
și de observare a realității pe 
care îl putem descifra în opera 
pictorului. Putem astfel descoperi 
nu numai activitatea de creator și 
gînditor a lui Diirer, ci și condiția

artistului în epocă, conexiunile ne
cesare înțelegerii operei unul artist. 
Notele explicative dovedesc o re
marcabilă informare, seriozitatea 
cu care a fast abordată realizarea 
antologiei, apărută în Editura Me
ridiane, ca și accesul la ideile gene
rale care permit valorificarea unei 
gîndiri mereu actuale. Reproducerir 
la care însoțesc textul au fost alese 
în sensul sublinierii ideilor artistu
lui, ilustrării gîndirii teoretice și 
materializării preceptelor demne de 
urmat.

Astfel, „Hrana ucenicului pictor'1 
se dovedește o lectură pasionantă 
atit pentru cei avertizați — artiști 
și teoreticieni — cît și pentru ama
torii dornici să descifreze structura 
unei epoci de mare efervescență 
artistică, de acute întrebări.

Volumul pare să-l continue pe 
cel intitulat „Unde fugim de acasă" 
(Ed. Tineretului, 1968), dar meta
forele acelei cărți apăreau parcă 
mai generoase, mai spontane. Prin
tre cele 63 de poezii ale volumului 
există numeroase reușite ; se între
zăresc însă și concesii făcute ma
nierismului.

Versul lui Marin Sorescu (cel din 
acest volum) ată, adesea, în mod fe
ricit sub semnul lui Tudor Arghezi 
și-atur>ci în el se difuzează o înțe
legere bonomă, hiitră, pentru viețile 
mărunte, dar nu lipsite de semni
ficații : „Am prins un greier șl-un 
țințar / și i-arn stropit cu var, / Să 
fie albi amindai / Să creadă că sint 
noi" („PAZA BUNA") și atunci în
trezărim grațioase hore de imagini 
și aproape un soi de înțelepciune 
travestită : „M-am înțeles c-o coțofa
nă / Să-mi dea o vară de pomană / 
Uf, vrăbiile-mt iau cam scump 

I Cu brambureala lor pe cîmp. / 
Știți, eu plătesc la tot ce zboară, f 
Muscă, sticlele, zmeu, ori cioară. / 
Doar zborul-bașca ciripit — I De- 
rt-ceea sînt sărac lipit (.,ÎNVOIA
LA").

In poezii de genul celei intitu
lată „Bunica și chibriturile", Sores
cu își ilustrează din nou darul de a 
trata subiecte cu substrat meditativ, 
într-o formă aooesibilă, originală, 
încărcată de savoarea desenului 
personal : „Păstra bunica niște ri
duri I Intr-o cutie de chibrituri. 1 
Și numai ce și le 
ori se enerva..."

Vom remarca și 
de versuri timbrul 
al poetului (poate 
a-și dezvălui recuzita), capacitatea 
lui de a sugera — cu evidentă eco
nomie de mijloace — trăiri autenti
ce. Ilustrațiile volumului aparțin 
tot lui Marin Sorescu ; proaspete, 
expresive, ele constituie o experien
ță interesantă.

punea >’ de cite

!n această carte 
propriu, distinct 
mai generos in

Virgil MOCANU Dan MUTAȘCU

Un amplu capitol introductiv 
relevă modul in care Partidul 
Comunist Român se manifestă ca 
promotor consecvent al noului, 
a tot ceea ce' contribuie la pro
gresul societății noastre, demon- 
strîndu-se că aceasta este una 
din principalele manifestări ale 
rolului partidului ca forță po
litică conducătoare.

Este înfățișată relația dialecti
că dintre tradiție și inovație în 
activitatea partidului nostru, 
subliniindu-se că tocmai studie
rea cu cea mai mare atenție a 
tradițiilor și experienței acumu 
late, fructificarea a tot ceea C1 
reprezintă valoros în această ex
periență creează premisele pen
tru inovații viabile, eficiente.

Relevind sarcina trasată de 
Congresul al X-lea pentru toate 
organizațiile de partid de a-și în
suși un stil de muncă științific, 
lucrarea insistă asupra acelor 
forme și metode de lucru in con
cordanță cu particularitățile e- 
tapei actuale, cu specificul noi
lor sarcini.

In lumina experienței acumu
late de partid, sînt înfățișate mo
dalitățile prin care organizațiile 
de partid își pot dezvolta recep
tivitatea față de nou și totodată 
combativitatea împotriva seche
lelor vechiului, pot acționa cu 
eficiență pentru extinderea ex
perienței avansate.

Autorul pune în lumină relația 
Intimă, dialectică, dintre spiritul 
novator și viața democratică a 
partidului, arătind că noul avan
sează nestingherit acolo unde 
sînt pe deplin respectate cerin
țele democrației interne, unde 
este consecvent promovat spiri
tul critic și autocritic.

Prin actualitatea problematicii 
abordate și tratarea ei in legă
tură cu practica muncii de 
partid, lucrarea prezintă interes 
pentru organele și organizațiile 
de partid, activiștii de partid, 
propagandiști, ca și pentru toți 
cei care se preocupă de cu
noașterea problemelor construc
ției de oartid.

I. ALBULESCU

UNIVERSALĂ

„Canto
Umberto SABA

nierul ✓✓

activități, 
riguros 

persona-

Poezia italiană este 
general bine cunoscută 
noi. fiind tradusă

în 
Ia 
de 

nume prestigioase ale lite
raturii române. Dacă nu 
ne-am referi decît ia anii 
de după oel de-al doilea 
război și am înregistra 
nume ca Dragoș Vrîncea- 
nu. A. E. Baconsky și 
proaspătul traducător al 
lui Umberto Saba, poetul 
Ilie Constantin, ilustrat 
mai demult printr-o va
loroasă traducere din po
ezia lui Montale. Umberto 
Saba este un poet apro
piat sensibilității noastre, 
prin lirismul său cald, 
poezia lucrurilor simple 
și lipsa ostentației avan
gardiste. Trăind în Tri- 
estul atîtor mari scriitori 
(Joyce, Dănbler, Italo 
Svevo), Umberto Saba a 
practicat toată viața me
seria nobilă de anticar, 
tulburată arareori de un 
donquijotism literar — 
în întregime devotat ver
surilor sale limpezi și ge
neroase. Orașul va fi ca-

drul natural aii poeziei sa
le, așa cum o spune sin
gur într-una din poe
ziile de început : „Aici 
printre cel care vin și 
pleacă I Din birt acasă ori 
spre lupanare, / Unde-s 
mărfuri și oameni, rămă
șițe / De întins port la 
mare, / Eu regăsesc, tre
zind, infinitul / In umilin
ță. / Prostituată aici și 
marinar, bătrinul / Ce 
blestemă, femeia certărea
ță, rea / Dragonul care stă 
lifigă tejghea / tn crâșme 
pline, / Fata ce-n dragoste 
vibrind, nebună / Devi
ne, / Toți sint copii ai 
vieții si ai durerii ; Se 
aține i în ei și-i mișcă 
Domnul, ca pe mine". în
treaga sa „epopee", inti
tulată „Canțonierul" (o 
numim astfel pentru vas
tele proporții și unitatea 
sa interioară, g!ndindu-ne, 
evident, la povestea stă
rilor de lirism ale poetu
lui, la proiecția epică, o- 
bieotivă, a subiectivității 
sale) se desfășoară egală

cu sine de la început pînă 
la sfîrșit. Trebuie doar să 
spunem că poetul nu a ră
mas insensibil la solicită
rile lumii din afară, la 
problemele zbuciumate ale 
secolului, îndeosebi în o- 
perele sale în proză. Din 
orașul său cosmopolit, 
Umberto Saba a privit cu 
atenție la oamenii seco
lului, la artiștii săi, li s-a 
adresat cu toată sincerita
tea. Ca în aceste cunoscu- . 
te versuri : „Cum te in
vidiez, prietene. Ancorat 
I In credința ta, trăiești 
In pace / cu zei și oameni. 
Scrii și ești locvace / în 
largul tău conform voin
ței — nimb / al Stăpinu- 
lui tău. El iți dă in schimb 
pline și te mingile, ca un lucru . .. .
împotirivă-ți 
tinse; șj 
menințare / surisul tău o 
sfarmă. Astfel treci / 
printre întimplări și oa
meni, aproape teafăr".

Ne-am reîntîlnit cu pri
lejul apariției versurilor

oarecare.
arme 
orice

/ N-ai 
in- 
a-

lui Umberto Saba in co
lecția „Poesis" a Editu
rii Univers, cu scrisul 
unui foarte bun cunoscă
tor al literaturii italiene, 
profesorul Edgar Papu, 
semnatarul prefeței. Tra
ducerea lui Ilie Constantin 
trebuie remarcată pentru 
valoarea ei artistică și fi
delitatea față de textul o- 
rigiinar. De aceea, ne-a 
surprins prezența pe 
alocuri a unor versuri 
transpuse greoi, în chip 
nefiresc pentru fluența 
poeziei lui Saba, cum este 
cel " 
în 
va 
în 
cui 
toate".
tră se referă însă la ca
zuri izolate, Cantonierul 
fiind în ansamblu o apa
riție interesantă în cadrul 
colecției „Poesis11.

din „Meditație11. „Și 
mine un adevăr / se 
naște, dulce să-1 spun 
care va da / bucurie 
m-ascultă, bucurie de 

.Observația noas-

Aurel Drogo; 
MUNTEANU
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Semnarea Acordului de cooperare PRIMIRI
economică și tehnică dintre

România și Malayezia
în urma convorbiri >r care au 

avut loc între prim- ricepreședintele 
Consiliului de Miniș1 i al Republicii 
Socialiste România, (lie Verdeț, și 
primul ministru a< junct al guver
nului Malayeziei, T n Abdul Razak, 
la Consiliul de Mir ștri a fost sem
nat, joi după-amif :ă, Acordul de 
cooperare economir i și tehnică din
tre Republica Soc; ilistă România și 
Malayezia.

în numele guvr nulul român, do
cumentul a fost s mnat de Iile Ver
deț, prim-vicepre «dinte ăl Consi
liului de Miniștri iar în numele gu
vernului Malaye: .ei, de Tun Abdul 
Razak, primul i inistru adjunct.

La semnare t 1 fost prezenți, din 
partea română, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțu ui exterior, Bujor 
Almășan, mini trul industriei mi
niere și geolof ei, Vasile Gliga, ad
junct al mint' .rului afacerilor ex
terne, și Grig re Bârgăoanu, vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colab rare și cooperare eco
nomică și te mică, iar din partea 
malaieză. Ta i Sri Zaiton Ibrahim 
Bin Ahmed, ambasadorul Malayeziei 
la Moscova, Zainal Abidin Bin Su- 
long, secrete adjunct în 
Afacerilor 
Hong, secr

Ministerul
Externe, și Thong Yaw 
tar adjunct în Departa-

mentul primului ministru — unitate 
de planificare economică.

A
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a oferit joi 
un dineu în saloanele restaurantu
lui Athen^e Palace, în cinstea primu
lui ministru adjunct, al guvernului 
Malayeziei, Tun Abdul Razak.

La dineu au luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, Bujor Almășan, mi
nistrul industriei miniere și geolo
giei, reprezentanți ai Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, precum 
și persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe primul ministru adjunct al guver
nului Malayeziei în vizita oficială 
pe care o face în țara noastră.

A
Primul ministru adjunct al guver

nului Malayeziei, Tun Abdul Razak, 
a făcut în cursul dimineții de joi o 
vizită in județul Argeș. însoțit de 
ing. Ion Rimbu, adjunct al ministru
lui industriei lemnului, oaspetele a 
vizitat fabricile de cherestea-foioase, 
de placaj și mobilă ale Combinatu
lui de industrializare a lemnului din 
Pitești, precum și Hidrocentrala de 
pe Argeș.

Joi 17 septembrie, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., l-a primit pe Eino Repo, pre
ședintele Consiliului de Adminis
trație al Organizației Internaționale 
de Radiodifuziune și Televiziune, di
rectorul Radiodifuziunii finlandeze.

La primire a fost de față Valeriu 
Pop, președintele Radioteleviziunii 
române.

A
în cursul zitei de joi, tovarășul 

Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 

de 
de 
de 
A- 
le-

al P.C.R., a primit delegația 
membri fondatori ai Asociației 
prietenie sovieto-română, condusă 
V. Rahmatulaev, vicepreședinte al 
sociației tadjice de prietenie și 
gâturi culturale cu străinătatea, care 
la invitația A.R.L.U.S. face o vizită 
in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în-

(Agerpres)

la
Convorbiri

Consiliul de Miniștri
9

La C msiliul de Miniștri au în
ceput j >i dimineața convorbirile în
tre Etr il Drăgănescu, vicepreședinte 
al Con uliului de Miniștri, președin
tele pi rțil române în Comisia mixtă 
român >-iugoslavă de colaborare 
econo aică, și Dușan Gligorievici, 
memt ,-u al Vece; Executive Federale 
a R.S F. Iugoslavia, președintele păr
ții ‘iu țoslave în comisia mixtă de 
cola! orare economică.

A apărut revista

PROBLEME
ECONOMICE
nr. 9/1970

DIMITRIE ANCUȚA : Evolu
ția numerică și structurală a 
forței de muncă — factor deci
siv al dezvoltării și modernizării 
industriei ; HARALAMBIE NI- 
CULESCU : Modificări în struc
tura economiei naționale și creș
terea venitului național ; Dr. I. 
NIȚĂ (Iași) : Schimbări și ten
dințe în evoluția consumului 
material al populației ; STELIAN 
DINESCU : Creșterea animale
lor in complexe industriale — 
principala cale de modernizare 
și rentabilizare a zootehniei ; 
Dr. IOAN TIBERIAN : Caracte
rul complimentar al economiei 
Transilvaniei, Munteniei și Mol
dovei ; Dr. EM. DOBRESCU : 
Balanța legăturilor dintre ra
muri — instrument de analiză 
structurală a economiei ; I. LEM- 
NIJ : Prognoza tehnologică — 
un catalizator al dezvoltării eco
nomice.

Dezbateri : Perfecționarea nor
mării și retribuirii muncii în 
C.A.P. ; Centralele industriale. 
Atribuții, competențe, responsa
bilități (încheierea dezbaterii) ; 
Echitate și cointeresare. Noul 
sistem de salarizare (încheierea 
dezbaterii) ; Probleme ale utili
zării forței de muncă în indus
trie (încheierea dezbaterii) ; 
Trăsăturile societății socialiste 
multilateral dezvoltate '"(înche
ierea dezbaterii).

Eficiența cercetării științifice : 
Valorificarea creației tehnico- 
ștîințifice românești — impera
tiv al progresului economic și 
social (continuare).

Consultații : DUMITRU MO- 
ESCU : Criterii de determinare 
a mărimii optime a întreprin
derilor industriale.

însemnări : MIHAELA ȘUM- 
SKI : Aspecte actuale ale spori
rii exportului de legume proas
pete și conservate.

Revista mai cuprinde rubrici
le : Critică șl bibliografie și Note 
bibliografice.

La convorbiri participă din partea 
română Nicolae Nicolae. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Cris- 
tinel Vilciu, adjunct al ministrului 
energieț electrice, iar din partea iu
goslavă Teodosie Glisici, adjunct al 
secretarului federal pentru comerț 
exterior. De asemenea, participă 
membrii celor două părți în comisie, 
precum și Iso Njegovan, ambasado
rul R.S.E. Iugoslavia la București.

Cu acest prilej au fost examinate 
modul de îndeplinire a prevederilor 
protocoalelor încheiate anterior de 
către președinții celor două părți în 
comisie, precum și noi posibilități 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnică. Totodată s-au stabilit mă
suri corespunzătoare pentru concre
tizarea unor acțiuni de colaborare și 
cooperare în legătură cu care se des
fășoară tratative.

De ambele părți a fost relevată 
dorința de a lărgi in continuare re
lațiile in aceste domenii între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via.

(Agerpres)

în curind se deschid
MUSTĂRIILE

A venit septembrie. „A ru
ginit frunza din vii" și a în
ceput culesul strugurilor. Stru
guri cărnoși de masă. Dar nu 
numai de masă. De sub 
teascuri vor curge valuri în
spumate de must. Must dulce, 
aromat. Și o dată cu mustul se 
vor deschide și tradiționalele 
mustării.

în curind, numeroase uni
tăți ale alimentației publice din 
București se vor transforma în 
veritabile popasuri rustice, cu 
decor specific : tăvi de lemn, 
ulcioare și căni de lut, snopi . 
de trestii, grătare cu mititei, 
cîrnăciori și fripturi de ber
bec. Dar „specialitatea" mus
tăriilor va rămîne, fără îndo
ială, pastrama cu mămăliguță. 
Nu întâmplător, unul din res
ponsabilii unei unități bucu- 
reștene s-a și grăbit să pună 
un afiș rimat: „în curind pof
tiți la cramă / Cu must dulce 
și pastramă".

Invitația este îmbietoare. 
Rămîne numai ca organizato
rii mustăriilor să se străduias
că să ofere o aprovizionare 
bună, un serviciu prompt, o 
ambianță cît mai agreabilă.

în cadrul lntilnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind co
laborarea dintre Radiodifuziunea ro
mână și Radiodifuziunea finlandeză, 
precum și unele aspecte referitoa
re la preocupările actuale ale Orga
nizației Internaționale de Radiodifu
ziune și Televiziune.

A

tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a participat Mihail Roșianu, membru 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului general A.R.'L.U.S.

A fost de 
consilier al 
București.

Cronică
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Alexandru Boa'bă a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
industriei chimice și numit ministru 
al petrolului.

Tovarășul Mihail Florescu a fost 
numit ministru al industriei chimice.

Tovarășul Nicolae Toader a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
petrolului.

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Cioară a fost 
numit președinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice. Tova
rășul Gheorghe Buzdugan a fost eli
berat din funcția de președinte al 
Consiliului Național al Cercetării Ști
ințifice.

față I. S. Ilin, ministru 
Ambasadei U.R.S.S. la

A
Joi la amiază, delegația de membri 

fondatori ai Asociației de prietenie 
sovieto-română 
inapoindu-se în

a părăsit Capitala, 
patrie.

Delegația U. T. C. s a întors
din R. P. D. Coreeană

Joi la amiază s-a înapoiat in Ca
pitală delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Ion Iliescu,' 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.p. Coreeană, a fă
cut o vizită în această țară.

La sosire, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, erau de fa
ță secretari ai C.C. al U.T.C., membri 
ai biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.C. și ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

Au fost prezenți Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în drum spre București, delegația 
Uniunii Tineretului Comunist a fă
cut o escală la Moscova, unde a fost 
salutată de Boris Pugo, secretar al 
C.C. al Komsomolului, Ion Ciubota- 
ru, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al României în Uniunea Sovietică, 
Kang Chui Geun, ministru consilier 
al Ambasadei R.P.D. Coreene în U- 
niunea Sovietică.

în timpul șederii în R.P.D. Coreea
nă, delegația Uniunii Tineretului 
Comunist a vizitat Uzina de loco
motive electrice din Phenian, coope
rativa agricolă „Prietenia coreeano- 
română", Universitatea „Kim Ir Sen“, 
Palatul pionierilor și elevilor, 
poziția națională industrială

ex-
și a-

ACCIDENT DE
în dimineața zilei de 17 septembrie 

a.c., la intersecția căii ferate Ploiești- 
Văleni-Măneciu cu șoseaua Ploiești 
Buzău, în punctul de barieră Bucov, 
a avut loc un grav accident de cir
culație.

Autobuzul 
fectua cursa 
surprins pe calea ferată de trenul 
personal 5 341 București-Ploiești-Vă- 
ieni-Măneciu. deoarece bariera C.F.R.

I.T<A.-Ploiești, care e- 
Ploiești-Ciorani, a fost

grlcolă, Muzeul revoluției șî alte 
obiective social-culturale și istorice. 
De asemenea, delegația a luat parte 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
22-a aniversare a creării R.P.D. Co
reene, precum și la o întilnire cu 
reprezentanți ai tineretului din Phe
nian.

în cursul vizitei, delegația a luat, 
de asemenea, cunoștință de activita
tea și preocupările poporului și tine
retului coreean, a efectuat un schimb 
de păreri și experiență cu condu
cerea Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist in probleme de inte
res comun, exprimînd, totodată, sen
timentele de prietenie și solidarita
te cu lupta poporului coreean pen
tru realizarea aspirațiilor sale națio
nale de unificare pașnică și demo
cratică a patriei, pentru dezvolta
rea și întărirea R.P.D. Coreene.

Delegația Uniunii Tineretului Co
munist a avut o întrevedere cu Kim 
Dong Kiu, membru al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii, și a fost primită de Pak Sen 
Cer, membru al Prezidiului Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene.

în tot timpul vizitei, delegația s-a 
bucurat de o primire caldă, priete
nească.

Informații
Cu prilejul Zilei naționale a Repu-. 

blicii Chile, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe chilian, Gabriel 
Valdes Subercaseaux.

★
Joi dimineața a plecat la Viena 

delegația Republicii Socialiste Româ
nia condusă de prof. Ion Ursu, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
energia nucleară, care va lua parte 
la lucrările celei de-a 14-a sesiuni a 
Conferinței generale a Agenției inter
naționale pentru energia atomica 
(A.I.E.A.).

A
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, joi a avut loc, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S., o seară culturală 
organizată cu prilejul Zilei naționa
le a Republicii Chile. După cuvîntul 
introductiv rostit de Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicapreședinte al 
I.R.R.C.S., poetul Darie Novăceanu 
a împărtășit impresii dintr-o călă
torie în Chile. în continuare a fost 
prezentat un film artistic. în asis
tență se aflau funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, oameni de artă și cultu
ră, ziariști, precum și Fernando Con
treras, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Republicii Chile la Bucu
rești, și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Le Duan despre unele 
aspecte ale construcției 
noii societăți în actuala 

etapă de dezvoltare 
a R. D. Vietnam

HANOI 17. — Co
respondentul Ager
pres Corneliu V.lad 
transmite : Le Duan, 
prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, 
a făcut o expunere în 
fața colectivului unei 
uzine mecanice din 
Hanod, în care s-a re
ferit la diferite aspec
te ale construcției noii 
societăți în actuala 
etapă de dezvoltare a 
R. D. Vietnam. După 
ce a enumerat suc
cesele obținute în spo
rirea producției și a 
productivității muncii. 
Le Duan a spus : 
„Trebuie depuse efor
turi pentru mecaniza
rea și mai rapidă a 
uzinelor noastre. A-

ceasta este o sarcină 
importantă a revolu
ției tehnice, o orien
tare și o măsură în
semnată pentru dez
voltarea rapidă a pro
ducției". „Trebuie ca 
producția să satisfacă 
nu numai nevoile in
terne ale țării, ci să 
asigure și disponibili
tăți în vederea expor
tului".

„în ultimi! 25 de 
ani. a spus în conti
nuare Le Duan, a 
trebuit să luptăm Îm
potriva dușmanilor și 
nu am putut construi 
mult din cauza războ
iului de distrugere. 
Lupta noastră împo
triva agresiunii ame
ricane. pentru salvare

națională este Încu
rajată, prețuită și ad
mirată de toți prie
tenii noștri. Președin
tele Ho Și Min ne-a 
învățat că „nimic nu 
este mai prețios decit 
independența și liber
tatea". Preferăm să 
îndurăm pentru mo
ment sacrificii și să 
cîștigăm independența 
și libertatea decit să 
plecăm capul și să 
acceptăm un destin 
înrobitor. Pentru ridi
carea nivelului de trai, 
a arătat Le Duan, nu 
există decît un singur 
mijloc : De a stimula 
dezvoltarea producției, 
de a face economii, de 
a munci mai mult și 
mai bine.

R. S, CEHOSLOVACĂ

Peisaje noi în

(Agerpres)

CIRCULAȚIE
nu fusese închisă. în urma tragicului 
accident și-au pierdut viața 8 persoa
ne, 28 fiind rănite.

La locul accidentului s-au deplasat 
de urgență reprezentanți ai organe
lor centrale și locale de partid și de 
stat, care au luat toate măsurile im" 
puse de situație. Ancheta instituită 
pentru cercetarea imppejurărilor în 
care a. avut loc accidentul contiguă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Lecția de la Rotterdam
Miercuri, patru echipe românești 

de fotbal au pășit în turneele con
tinentului. Dintre pronosticuri
sumbre o înconjurau''- pe U.T.A. în 
drumul ei spre Rotterdam. Adversa
ra campioanei române — acea proas
pătă laureată mondială. Feijenoord 
— o cunoscusem cu toții prin inter
mediul televiziunii. O echipă solidă 
și puternică, bine închegată, jucînd 
un amestec de fotbal aspru, dar și 
tehnic, viu in ambiții și fără spai
me. Pe parcursul sezonului trecut, 
eliminase in doi timpi faimoasa gar
nitură a Iui A. C. Milan, apoi cuce
rise trofeul european intercluburi 
printr-o victorie incontestabilă asu
pra altui vechi și valoros luptător, 
Celtic din Glasgow.

Raportul de forțe nu numai că pă
rea, dar, conform datelor, era dis
proporționat. Pe de o parte, U.T.A., 
o echipă destul de fragilă, fără cine 
știe ce experiență internațională, cu 
traume 
C.C.E., 
subțirel 
deschis 
„tari în _ 
te, toți acești Van Hanegem, Israel, 
Kindwall, Moulijn sau Hasil. olan
dezi, suedezi sau austrieci, fotbaliști 
de clasă unanim recunoscută, asam
blați intr-una dintre cele mai apre
ciate formații aotuale din Euro
pa și de pe glob. Suporterii cereau 
și așteptau de la U.T.A. ceea ce se 
cheamă un „scor strîns", „onorabil", 
în fața campioanei olandeze și pe te
renul... acesteia din urmă !

încă din trecuta ediție a 
avînd la dispoziție un lot 

și deprinderi pentru un joc 
(cam impropriu meciurilor 
deplasare"), pe de altă par-

Iată însă că accepția de „onora
bil" a fost altfel ințeleasâ de către 
U.T.A., și anume, in sensul cel mai 
bun. Desigur, U.T.A. a încercat — 
și a realizat — pe cimpul de joc un 
dispozitiv precis în apărare și atac, 
dispozitiv rezultat din preparativele 
tehnice speciale pentru un anume 
meci, pentru un anume oponent, 
Feijenoord ! Merită felicitări antre
norul și jucătorii din Arad pentru 
această reușită de ordin tehnic- 
fotbalistic, pentru seriozitatea, price
perea și minuțiozitatea cu care s-au 
pregătit. Dar clementul compensator 
principal, cu caracteristici decisive in 
obținerea scorului egal de la Rotter
dam. s-a dovedit a ti cel de natură 
psihologică. Arădenii au marele me
rit că au înțeles corect lupta spor
tivă, ca o întrecere în care fiecare 
trebuie să arunce toate forțele, în 
care nimeni nu trebuie să se soco
tească dinainte învins — că au în
țeles responsabilitatea ce le revine 
reprezentînd, in calitate de campioa
nă națională, culorile țării într-o re
putată întrecere internațională. Ară
denii și-au jucat șansele fără com
plexul inferiorității, și-au dublat ca
litățile fotbalistice cu acea bărbăție 
sportivă fără de care nu este posi
bil să se realizeze înalta perfor
manță. Este o învățătură 
toate echipele noastre.

Firește, e prea devreme
bim despre un suoces deplin 
campioanei României asupra 
pioanei lumii". Ne limităm in a sub
linia drept exemplară comportarea 
U.T.A.-ei în meciul tur. Dar dovada 
a fost făcută ! Echipele cluburilor

pentru
sâ vor- 

al 
„cam-

Campionatele 
mondiale de scrimă

Campionatele mondiale de scrimă 
au continuat la Ankara cu probe
le de floretă. în competiția mas
culină pe echipe s-au desfășurat in- 
tîlnirile semifinale, soldate cu ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. — Ro
mânia 9—6 ; Ungaria — Italia 9—5. 
La floretă femei individual. scri- 
merele românce Ana Ene, Ecaterina 
Iencic și Ileana Drîmbă s-au calificat 
pentru turul trei. Printre concuren
tele eliminate în primele două tururi 
se numără Clga Orban, Svetlana 
Cirkova, Lorenzoni și Giesselman.

Atletismul
miine, un nou eveniment 
Stadionul Republicii din 
întilnesc, intr-o competi-

I

Astăzi și 
atletic : pe 
Capitală se 
ție inedită pentru noi, atlete și atleți 
din 5 țări. Va fi vorba. în fapt, de 
două meciuri — unul între echipele 
feminine ale Angliei, Ungariei, Ro
mâniei și altul intre echipele mascu
line ale Elveției, Italiei, Ungariei și 
României. Un foarte interesant pri
lej pentru publicul bucureștean de a 
urmări. într-o dispută directă, pe cei 
mai autorizați reprezentanți ai atle
tismului din țările citate. Trebuie 
subliniat, totodată, că pe ospitalierul 
stadion atletic al Bucureștiului vor 
evolua cei mai mulți dintre meda- 
liații țărilor respective la Jocurile

românești au forța necesară, sînt în 
stare să-și impună punctul de ve
dere în competițiile europene, chiar 
și atunci cînd joacă pe arenele 
străine. La rezultatul plin de sem
nificații obținut de U.T.A., o con
junctură fastă ne permite să adău
găm, subliniind-o, victoria tinerei și 
talentatei formații a clubului Steaua 
pe stadionul din Lvov. O victorie în 
deplasare, in țața deținătoarei „Cu
pei U.R.S.S.", chiar dacă această e- 
ehipă activează în categoria secun
dă, nu este mai puțin semnalabilă. 
Karpati e reprezentanta autorizată a 
uneia dintre școlile fotbalistice pu
ternice din Europa și dispune de un 
palmares favorabil, mai ales în par
tidele disputate la Lvov.

Dacă la faptele de laudă ale 
U.T.A.-ei și Stelei însumăm succesul 
echipei Dinamo, remarcabil prin 
proporțiile scorului, și pe cel al uni
versitarilor craioveni, obținut insă la 
o diferență de puncte cam anemică, 
rezultă că această miercuri de sep
tembrie poate însemna punctul de 
plecare pentru afirmarea cluburilor 
noastre in fotbalul bătrinului conti
nent — cerință absolut obligatorie 
pentru confirmarea cotei valorice la 
care s-a situat fotbalul românesc, 
prin echipa națională, in campiona
tul mondial, în turneul final din 
Mexic. Cheia împlinirii se află în 
mîinile antrenorilor și jucătorilor ro
mâni, nu în cele ale adversarilor lor 
sportivi. Așadar, preparative tehnice 
pricepute, seriozitate, bărbăție, în
credere în forțe, curaj și dăruire !

Valeriu MIRONESCU

„U. T. A. a creat prima surpriză mare

Comentînd meciul de 
Arad — Feijenoord din 
pei campionilor europeni", redactorul 
de specialitate al agenției France 
Presse scrie, printre altele : „Feije
noord, deținătoarea trofeului „C.C.E." 
pe 1970, a fost ținută in șah (1—1), 
chiar pe teren propriu, de fotbaliștii 
echipei românești U.T. Arad. Forma
ția română a creat astfel prima mare 
surpriză a noii ediții. Olandezii au 
atacat susținut, insă n-au reușit să 
treacă de careul de 16 m“. în comen
tariu se mai remarcă golul superb 
inserts de Dumitrescu, precum și fap
tul că olandezii au obținut egalarea 
in urma unui șut slab al tui Jansen, 
în încheierea corespondenței, ziaris-

IC

fotbal U. T. 
cadrul „Cu-

tul francez subliniază că Feijenoord 
a dominat, însă nu a știut să concre
tizeze, balonul lovindu-se întotdeauna 
de... un picior al apărătorilor echipei 
românești, de capul „stoperului" sau, 
in ultima instanță, a fost blocat de 
„paradele" spectaculoase ale porta
rului Gornea. ,

în cronica sa, comentatorul agen
ției U.P.l. arată că deținătoarea 
„Cupei intercontinentale" nu a putut 
ciștiga pe teren propriu In fața echi
pei U. T. Arad. Fotbaliștii olandezi, 
se subliniază în continuare, au fost 
Incapabili să „spargă" apărarea aglo
merată, formată uneori din 8 jucători, 
■ echipei din Arad.

din nou „cap
olimpice din Mexic sau la recentele 
Jocuri mondiale universitare și cam
pionatele europene de juniori.

în programul de astăzi, ce-1 vor 
inaugura decatloniștil (la ora 9,30), 
distingem cîteva probe de mare atrac
ție. La 100 m garduri, marea favorită 
este Valeria Bufanu, care, acum 
citeva zile, a stabilit un nou record 
național. Aruncarea suliței va crea 
reprezentantelor noastre Stancu și 
Prodan posibilitatea confruntării cu 
deținătoarea titlului olimpic, maghia
ra Rudas. La 1 500 m bărbați, italia
nul Del Buono, medaliat cu bronz la 
Universiada de la Torino, apare cel 
mai autorizat candidat la victorie. 
Viorica Viscopoleanu este, fără îndo-

de afiș"»
lalâ, vedeta nr. 1 la săritura în lungi
me. după cum la 800 m mari șanse la 
victorie are Ileana Silai. Aceasta, cu 
condiția insă de a nu pierde din ve
dere faptul că englezoaica Carey este 
in bună formă... Două curse tari se 
anunță la 10 000 m și la 3 000 m ob
stacole. Poate că timpii realizați nu 
vor fi prea valoroși, insă, de regulă, 
spectaculozitatea unor astfel de între
ceri constă in lupta pe plan tactic 
dintre concurenți. Elvețianul Clerc 
are, la rîndu-i, dorința de a se im
pune la 200 m plat, dar duelul său cu 
Zamfirescu — ale cărui intenții sînt 
de a realiza un timp valoros în acest 
final de sezon — nu este dinainte 
cîștigat.
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• Patricia și muzica : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21.
• Sunetul muzicii : PATRIA 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : FESTIVAL -
11,45; 15; 18; 20,45, la grădină
19.30, LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, STADIO
NUL DINAMO — 19. GRADINA 
DOINA — 20.
O în arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 46; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară i 
GRADINA CAPITOL - 19: 21.
• întîlnirea : MELODIA — 9; 12;
15,30; 18,15; 21, MODERN — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20,15, FAVORIT
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. ARE
NELE ROMANE — 19,30.
• Numai mortul va răspunde : 
VICTORIA - 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,30; 20,45.
e Fragii sălbatici : CENTRAL — 
8,45; 10.45; 12,45; 14,45; 16.45; 18.45; 
20,45.
• Degetul de fier : FEROVIAR —
9; 11,15- 13,30; 16; 18,15; 20.30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30.

Tăcerea bărbaților : LUMINA
— 9—1.6 în continuare ; 18,30; 20,30. 
q Asterix și Cleopatra : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Laleaua neagră : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
o Hatari: timpuri noi — 9,30— 
15,30 în continuare.
0 Program de filme sportive do
cumentare românești : TIMPURI 
NOI — 18,30—20,45 în continuare. 
A întoarcerea doctorului Mabuse : 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30. 
A Dreptul de a te naște : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20. MOȘILOR — 15,30; 18. 
UNIREA — 18.
• Noul angajat
15.30,
0 Monștrii : BUZEȘTI 
18, la grădină — 20,15. . DACIA 

.......... continuare.
0 Dragoste și viteză : BUCEG1
— 10: 15,45: 18. la grădină — 20,15,
FLORE ASCA — 15.30: 18; 20,30,
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
0 Operațiunea Lady Chaplin : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20.
0 Jandarmul se însoară : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
RAHOVA — 15,30; 18. la grădină
— 20.
0 Intîlnire Ia vechea moschee : 
GIULEȘTI — 15.30: IR; 20,30.
0 Intrusa : COTROCENI — 15,30. 
0 Marile vacanțe : COTROCENI
— 17,45; 20.
a Petrecerea : VOLGA — 16; 18.15;
20.30, POPULAR — 15,30; 18; 20.15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 19.30.
A Sub semnul lut Monte Cristo î 
VIITORUL — 15,30; 18.
a Așa am venit : VIITORUL — 
20,15.
a Mayerling (ambele serii) : AU
RORA — 9: 12: 16; 19,30, la gră
dină — 19, TOMIS — 9; 12.15: 15.30, 
FLAMURA — 16; 19. GRADINA 
TOMIS — 19.

UNIREA

15.30:

t
18,00 Deschiderea emisiunii • 

Sumarul serii • Atletism (ziua I): 
— România—Elveția—Italia—Unga
ria (masculin), România—An
glia—Ungaria (feminin). Transmi
siune de la Stadionul Republicii. 
18,30 Căminul. Din cuprins : 0 
Strada — un ‘segment de civlliza- 

Automobiliști, aten-v 
• Invitatul emisiu- 

Adamo. Prezintă

ție urbană • 
ție la copii I 
nii : Salvatore"
Sanda Toma șt Ștefan Tapalagă. 
19,15 Anunțuri, publicitate. 19,20 
1 001 de seri — emisiune pentru 
cei mici. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 19,50 Interviul acordat Te
leviziunii române de 
ședințele federal al 
Austria, Franz Jonas, 
siune de știință. „Mai 
trebare ?‘4 „Viteză și..
vitații emisiunii : prof. dr. docent 
Radu Codreânu, membru cores
pondent al Academiei Republicii 
Socialiste România ; prof. dr. ing. 
Nicolae Manolescu : dr. ing. Con
stantin Sabin Ioan ; dr. Ion Mîn- 
zatu. Prezintă Ion Petru. 21,20 
Film artistic : ,,E1 sombrero44 — 
producție a studiourilor de tele
viziune spaniole. 22.00 Concursul 
și Festivalul internațional „George 
Enescu44. Simfonia a IX-a de Schu
bert. Interpretează London Sym
phony Orchestra. Dirijor : AndrS 
Previn. Transmisiune din Sala 
Mare a Palatului Republicii. 33,00 
Telejurnalul de noapte.

către pre- 
Republicil 
20,05 Emi- 

avețl o tn- 
viteze44. In-
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orașul de pe Vah
La Zilina am po

posit intr-o diminea
ță însorită, cind ma
gazinele iși ridicau o- 
bloanele. Pe străzi — 
un furnicar de oa
meni, tineri și vir- 
stnici, se îndreptau 
grăbiți spre școli sau 
locurile de muncă.

Orașul Zilina se re
comandă prin abun
dența de verdeață și 
flori a parcurilor și 
străzilor sale. De jur- 
imprejur, localitatea 
— aflată pe fundul u- 
nei văi largi — este 
străjuită de coline îm
pădurite. Citisem cind- 
va că orașului i se mai 
spune și „perla Slova
ciei de nord-vest“. Zi
lina merită, intr-ade
văr, această denumi
re. Atit pentru așe
zarea sa, cit și pentru 
frumusețile ce le adă
postește.

La comitetul națio
nal raional, gazdele ne 
informează, că Zilina a 
devenit, in ultimii ani, 
un important centru 
industrial și cultural 
al Slovaciei de nord. 
Aici trăiesc aproape 
42 000 de locuitori. Da
că la aceasta se mai 
adaugă circa 20 000 de 
oam.eni care nu lo
cuiesc in Zilina, dar 
lucrează sau studiază 
acolo, rezultă că in a- 
cest ioraș se perindă 
zilnic peste 60 000 de 
oameni. Pe acest plan, 
Zilina se află pe lo
cul al treilea in Slo
vacia, după Bratisla
va și Kosice.

Premisa esențială a 
dezvoltării orașului și 
raionului o constituie 
creșterea permanentă 
a potențialului econo
mic. Din 1945 și pină 
astăzi, producția glo
bală industrială a ra
ionului a crescut de 
aproape cinci ori. Pe 
teritoriul acestuia au

fost construite, in a- 
ceastă perioadă, 19 
mari întreprinderi in
dustriale, iar alte 10 au 
fost reconstruite. în 
centrul raionului — la 
Zilina — se află con
centrate trei pătrimi 
din întreprinderile și 
organizațiile industria
le din raion ; aici își 
au sediul 62 întreprin
deri industriale și 6 
institute de cercetări 
științifice din dome
niul industriei. Ra
murile industriale ce
le mai dezvoltate sînt 
construcția de mașini 
șl prelucrarea meta
lelor, industriile chi
mică, textilă, de pre
lucrare a lemnului și 
cea de materiale de 
construcții.

Combinatul chimic 
de pe Vah și fabrica 
de materiale de con
strucții sînt două din
tre cele mai recente o- 
biective industriale a- 
părute pe harta raio
nului. Dar cea mai ti- 
nără unitate indus
trială a raionului este 
Uzina de rulmenți de 
lingă Vitcice. Construc
ția uzinei a început in 
urmă cu cinci ani ; in 
1970 aici va intra in 
funcțiune o linie com
plet automatizată. A- 
flăm că, in urmă cu 
doi ani. la Zilina și-a 
început activitatea un 
centru de cercetări si 
de. producție al trus
tului „Tesla" ; peste 
puțin timp, in cadrul 
centrului, va fi organi
zată producția de ma
șini de calcul.

Dezvoltarea indus
triei, creșterea popu
lației Zilinei și a ce
lorlalte centre indus
triale din raion a fost 
însoțită de o amplă 
activitate de construc
ție de locuințe și de o- 
biective cu destinație 
social-culturală. în 26 
de ani. in raion au 
fost construite pesta 
17 000 de noi aparta

mente, dintre care 7 000 
numai in Zilina. Lu
crările de construcție 
continuă. în viitorii 
ani, orașul se va îmbo
găți cu un modern 
cartier de blocuri noi : 
Vlcince. Am vizitat 
șantierul respectiv, 
deschis anul trecut; 
nu peste mult timp se 
va inălța aici un ade
vărat orășel, cu 6 000 
de apartamente.

Nu poți vizita Zi
lina fără a face măcar 
un scurt popas la 
institutul de căi ferate 
din localitate, singurul 
de acest gen din Ceho
slovacia. El a fost mu
tat de la Praga la Zi
lina in anul 1960. $i nu 
intimplător; Zilina 
este un important nod 
•le cale ferată prin care 
trece magistrala est- 
vest a țării, el fiind 
intersectat și de re
țelele de căi ferate ce 
fac legătură intre re
giunile de nord și cele 
de sud ale Cehoslova
ciei. în sălile și labo
ratoarele institutului 
sînt pregătiți peste 
3 000 de viitori ingi
neri de căi ferate. 
Pentru a crea studen
ților condiții cît mai 
bune de studiu, la 
marginea orașului se 
construiește un com
plex nou ce va cu
prinde — pe lingă 
institut — și căminele 
studențești. Dacă îi 
mai adăugăm și pe cei 
15 000 de elevi din șco
lile medii de cultură 
generală și de specia
litate ale orașului, re
zultă că din 60 000 de 
locuitori ai Zilinei a- 
proape o tlreime stu
diază.

Toate aceste înnoiri, 
realizate în anii socia
lismului, sînt o măr
turie a capacității crea
toare a locuitorilor Zi
linei, ca și a întregu
lui popor cehoslovac.

Eugen IONESCU

CUBA

„Retortele"
din Cienfuegos

Una din preocupă
rile majore ale econo
miei cubaneze în anii 
de după victoria revo
luției este mecaniza
rea, chimizarea și di
versificarea agricultu
rii. în cadrul acestor 
eforturi un loc de sea
mă ocupă Droducția de 
îngrășăminte chimice.

Nu departe de Ba
hia de Cienfuegos, îm
pestrițată de pavilioa
nele multicolore ale 
vapoarelor ce poposesc 
aici din toate colțurile 
lumii, se întinde „la 
zona industrial" a o- 
rașului Cienfuegos.
Aici, peisajului i s-a 
adăugat o siluetă 
nouă : Combinatul de 
îngrășăminte chimice 
azotoase, aflat în con
strucție. Combinatul 
este cel mai mare din 
țară de acest fel ; în 
cadrul său vor func
ționa patru fabrici : 
de amoniac, acid azo
tic, nitrat de amoniu 
și uree. Noua „cetate

a chimiei" va fi pri
ma din Cuba care va 
produce nitrat de a- 
moniu și uree — ul
timul din aceste pro
duse fiind deosebit de 
necesar culturilor de 
trestie de zahăr.

în zilele cît ■ m-am 
aflat la Cienfuegos și 
am vizitat șantierul 
combinatului, lucrările 
se aflau intr-un sta
diu avansat : construc
țiile principale fuse
seră deja ridicate în 
proporție de peste 50 
la sută, iar complica
tele instalații ce-ți dau 
senzația că te afli in
tr-un laborator cu re
torte și eprubete plăs
muite pentru giganți 
fuseseră montate în 
proporție de 91 la su
tă. Fabrica de amo
niac era terminată și 
se executau lucrările 
de racordare cu cele
lalte instalații ale 
combinatului.

Aproape toate pro
cesele tehnologice ale 
combinatului vor fi

automatizate ; utilaje 
moderne, la nivelul 
tehnicii internaționale, 
vor asigura o pnoduc- 
ție anuală de 465 000 
tone îngrășăminte a- 
zotoase, 285 000 tone 
nitrat de amoniu și 
180 000 tone de uree. 
„Unul din obiectivele 
noastre fundamentale
— mi-au spus gazde
le — este, de aseme
nea, folosirea cît mai 
judicioasă a resurselor 
de care dispunem. 
Astfel, toate instalații
le de răcire vor func
ționa cu apă de mare, 
ceea ce va reprezen
ta o importantă eco
nomie".

Peste țdteva luni, 
pe porțile Combinatu
lui de îngrășăminte a- 
zotoase din Cienfuegos 
vor ieși primele va
goane pline cu saci 
grei de pulbere albă
— hrana pămîntului 
și chezășia viitoarelor 
recolte bogate.

Dun MUNTEANU



viața internațională______
Agravarea situației din Iordania IERI AU ÎNCEPUT LA O. N. U

o CIOCNIRI VIOLENTE LA AMMAN ÎNTRE TRUPELE GUVER
NAMENTALE ȘI COMANDOURILE PALESTINENE • C.C. AL 
REZISTENȚEI PALESTINENE A CERUT TRUPELOR IRAKIENE 
STAȚIONATE IN IORDANIA SA INTERVINĂ ÎN FAVOAREA 
COMANDOURILOR o POSTUL DE RADIO AMMAN A AVERTI
ZAT ÎMPOTRIVA ORICĂRUI AMESTEC STRAIN ÎN TREBU
RILE INTERNE ALE IORDANIEI • VIE ACTIVITATE DIPLOMA
TICA, DECLARAȚII, LUĂRI DE POZIȚIE

Dezbaterile generale
® COMITETUL GENERAL A H0TĂRÎT ÎN UNANIMITATE 
ÎNSCRIEREA PE AGENDA ACTUALEI SESIUNI A PROPU

NERILOR FĂCUTE DE ROMÂNIA

AMMAN 17 (Agerpres). — Situația din Iordania continuă să se agraveze 
ca urmare a intensificării luptelor între trupele guvernamentale iordaniene 
și unitățile de comando palestinene. In cursul dimineții de joi, postul de 
radio Amman a anunțat că artileria palestinenilor a atacat cartierul gene
ral al armatei iordaniene. La rîndul ei, armata iordaniană a atacat cu arun- 

din capi-cătoare de rachete și mitraliere grele 
tală. comandourile palestinene

Delegația parlamentară 
română își continuă vizita

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ
In problema vietnameza

Un ultim comunicat al noului gu
vern militar de la Amman arată că 
ordinea și securitatea au fost restabi
lite în majoritatea cartierelor capita
lei, cu excepția cîtorva „puncte de 
rezistență". Se afirmă, totodată, că 
numeroși palestineni s-au alăturat 
forțelor armate.

Pe de altă parte, comunicatele re
zistenței palestinene afirmă că uni
tățile de comando ar controla „unele 
cartiere importante din Amman" și 
ar fi stăpîne pe situație în orașele 
Zarka și Kara. Știrile provenite din 
surse palestinene informează că au 
loc lupte violente în jurul Ammanu- 
lui, că forțele de guerilă ar fi res
pins înaintarea unităților blindate 
iordaniene spre capitală. Comitetul 
Central al Rezistenței plastinene a 
cerut trupelor irakiene staționate în 
Iordania (cu un efectiv de 12 000 mi
litari) să intervină în favoarea co
mandourilor palestinene, transmit 
agențiile de presă, citind posturile de 
radio Damasc, Bagdad și cel al rezis
tenței palestinene.

în legătură cu evenimentele din 
Iordania, în mai multe state arabe se 
desfășoară o vie activitate diploma
tică. Nureddin El Atassi, șeful statu
lui sirian, a avut joi întrevederi se
parate cu ambasadorii R.A.U., Suda
nului și Algeriei și cu însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Libiei la Da
masc, cu care a examinat gravitatea 
situației actuale din Iordania. El a 
cerut interlocutorilor săi ca guvernele 
lor să intervină pentru a se pune ca
păt incidentelor sîngeroase din Ior
dania, De asemenea, ambasadorul 
Iordaniei la Damasc a fost convocat

unde 1 s-a
„nu poate

la Ministerul de Externe, 
făcut cunoscut că Siria 
păstra tăcere și rămîne cu brațele în
crucișate" în fața acțiunilor armatei 
iordaniene contra comandourilor pa
lestinene.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Abdel Khalek Hassouna, a adresat un 
apel șefilor statelor arabe, cerîndu-le 
să intervină în vederea încetării cioc
nirilor ce au loc în Iordania între for
țele armate ale acestei țări și uni
tățile de comando palestinene stațio
nate pe teritoriul iordanian.

Din Londra se anunță că guvernul 
britanic, ținînd seama de noua si
tuație creată prin luptele desfășurate 
la Amman și în alte localități ior
daniene, a luat noi măsuri, consultîn- 
du-se cu alte guverne interesate, pen
tru a încerca să protejeze viața și 
securitatea ostaticilor deținuți de 
grupurile de comando palestinene 
în Iordania.

în același timp, postul de radio 
Amman a avertizat împotriva orică
rui amestec străin în treburile inter
ne ale Iordaniei, subliniind că orice 
act în acest sens va fi considerat ca 
o acțiune împotriva guvernului ior
danian.

NEW YORK 17. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : Joi dimineața, în Aduna
rea Generală a O.N.U. au Început 
dezbaterile generale, in cadrul cărora 
șefii delegațiilor au posibilitatea de 
a expune opinia guvernelor lor asu
pra problemelor esențiale care con
fruntă astăzi comunitatea interna
țională. Dezbaterile au fost deschise 
de ministrul afacerilor externe al 
Braziliei, Mario Gibson Barboza, care 
a făcut apel la întărirea autorității 
Organizației Națiunilor Unite prin 
folosirea marii varietăți de mijloace 
și resurse furnizate de Cartă și prin 
respectarea 
principiilor 
ment.

de către toate statele a 
acestui important docu-

★

după-amiază, Comitetul

NEW YORK. — Golda Meir, pri
mul ministru al guvernului israelian, 
care urmează să aibă convorbiri cu 
președintele Nixon și alți reprezen
tanți ai administrației americane in 
probleme privind Orientul Apropiat, 
a sosit 
joi la

în noaptea de miercuri spre 
New York.

Miercuri 
general format din președintele ac
tualei sesiuni, cei 17 vicepreședinți ai 
Adunării Generale și cei 7 președinți 
ai Comitetelor Adunării Generale, 
printre care și Maria Groza, pre
ședinta Comitetului pentru probleme 
sociale, umani tare și culturale și-a 
consacrat prima sa ședință probleme
lor legate de definitivarea ordinii de 
zi a sesiunii, care în forma sa pro
vizorie conținea 108 puncte.

Comitetul general a hotărit in una
nimitate înscrierea pe agenda actua
lei sesiuni a celor 
făcute de România, 
secințele economice 
cursei înarmărilor 
profund dăunătoare 
securității în lume" 
ței și tehnicii moderne în dezvolta
rea națională și necesitatea întăririi 
cooperării economice, tehnice și ști
ințifice între state",

O altă propunere, la care România 
este coautoare, cea privind înscrie
rea pe ordinea de zi a punctului in
titulat „Restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze 
la O.N.U.", a întrunit majoritatea 
voturi. De asemenea, comitetul a 
probat recomandarea conținută

două propuneri 
intitulate „Con- 

și sociale ale 
și efectele sale 

asupra păcii și 
și „Rolul șțjin-

de
a-
în

agențiile de presă transmit

A urmat la cuvînt ministrul aface
rilor externe al Uruguayului, Jorge 
Pierano Facio, care a subliniat prin
tre altele că O.N.U. își poate realiza 
obiectivele sale nu prin revizuirea 
Cartei, ci, din oontră, prin aplicarea 
și respectarea cu strictețe de către 
toate statele a prevederilor acesteia.

în Încheierea ședinței de dimineață 
a luat cuvintul ministrul afacerilor 
externe al Venezuelei, Aristides Cal- 
vani, care a insistat asupra necesi
tății adoptării unor măsuri eficace 
pentru micșorarea prăpastiei ce se
pară țările dezvoltate din punct de 
vedere economic de cele slab dezvol
tate.

★

memorandumul secretarului general, 
U Thant, privitor la organizarea se
siunii, ca lucrările celei de-a 25-a se
siuni a Organizației Națiunilor Unite 
să ia sfîrșitla 15 decembrie.

Al C.A.LR.
MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
între 8 și 17 septembrie au avut loc 
la Mosoova, la sediul secretariatului 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, lucrările Comisiei de redac
tare, constituită de Comitetul Execu
tiv al C.A.E.R., pentru elaborarea 
proiectelor unor materiale, care se 
întocmesc in conformitate cu hotărî- 
rile sesiunilor a XXIII-a (specială) 
și a XXIV-a ale consiliului.

La lucrările Comisiei de redactare, 
care s-au desfășurat sub conducerea 
tovarășului Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consilitilui de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R., au participat 
N, V. Faddeev, secretarul consiliului, 
și reprezentanți ai organelor compe
tente ale țărilor membre ale C.A.E.R.

in R. P. Bulgaria
• MITINGURI ALE PRIETENIEI R0MÂN0-BULGARE

PLEVNA 17 — Trimisul special A- 
gerpres Simion Morcovescu
smite : Joi, delegația Marii
nări Naționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii
Adunări Naționale, a început o că
lătorie prin Bulgaria. Delegația este 
însoțită de Peko Takov, membru su
pleant al Biroului Politic ai C.C. al 
P.C.B., ministrul comerțului interior, 
și Ekaterina Avramova, prim-vice- 
președinte al Biroului Adunării 
Populare, precum și de ambasadorul 
României la Sofia, Nicolae Blejan. 
Oaspeții români au făcut un prim 
popas la Combinatul chimic din 
Vrața, unde au luat cunoștință de 
activitatea acestei moderne unități 
industriale. Delegația a vizitat apoi 
colectivul de muncă de la combina
tul textil din aceeași localitate. în 
cursul vizitei la Vrața a fost depusă 
o coroană de flori la monumentul 
marelui revoluționar bulgar 
Botev.

La amiază, Ivan Abagiev, 
secretar al Comitetului județean 
partid Vrața, a oferit un dejun.

Continuîndu-și vizita, delegația 
sosit, în cursul după-amiezii, 
Cerven Briag, unde a fost întîmpi- 
nată de acad. Sava Ganovski. pre
ședintele Biroului Adunării Populare, 
în piața orașului a avut loc un mi
ting la care au luat cuvintul Sava 
Traikov, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular orășe
nesc, tovarășul Ștefan Voitec și Peko 
Takov.

La Plevna, orașul care amintește 
de frăția de arme româno-bulgară 
din timpul războiului de indepen
dență, delegația a participat la un 
mare miting care a avut loc în piața 
orașului, împodobită cu drapelele de 
stat ale celor două țări. La tribună 
se aflau portretele tovarășilor 
Ceaușescu și Jivkov. Delegația par
lamentară română a fost salutată de 
Liuben Nacev, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului popular 
orășenesc, care a relevat că recenta 
întilnire dintre tovarășii Ceaușescu 
și Jivkov constituie un nou aport

tran- 
Adu-

Hristo

prim- 
de

a 
la

V» M

pe calea întăririi prieteniei dintre 
popoarele român și bulgar. Tovară
șul Ștefan Voitec a mulțumit pentru 
cuvintele calde adresate de vorbitori 
și pentru ospitalitatea cu care este 
înconjurată delegația. El a vorbit 
despre însemnătatea prieteniei ro- 
mâno-bulgare făurită de-a lungul 
secolelor in timpul luptelor duse 
pentru eliberarea națională a popoa
relor român și bulgar.

Acad. Sava Ganovski s-a referit 
în cuvîntarea sa la relațiile strinse 
de colaborare economică, comercială, 
culturală dintre cele două țări.

Seara, Comitetul Executiv al Sfa
tului popular județean Plevna a 
oferit un dineu în cinstea delegației.

Plenara C. C
al P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Chile, la care a fost examinată si
tuația creată în țară în urma suc
cesului în alegerile prezidențiale al 
lui Salvador Allende, candidatul for
țelor de stingă. Raportul Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. din Chile dez
văluie manevrele forțelor de dreapta, 
care încearcă, prin intermediul unor 
mașinațiuni politice, șă bareze calea 
lui Salvador Allende la postul de 
președinte. Pe adresa plenarei a so
sit un mesaj al lui Salvador Allende, 
in care acesta subliniază aportul im
portant al Partidului Comunist din 
Chile la victoria sa în recentele ale
geri. O delegație a partidului, con
dusă de secretarul general al C.C. al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan, i-a 
făcut o vizită lui Salvador Allende, 
cu care a avut un schimb de păreri 
asupra situației politice din tară.

UN GIGANT PARALIZAT

9

Cea de-a 5-a conferință 
în problemele învățămîntu- 
lui superior, la care au par
ticipat reprezentanți din 
mai multe țări socialiste,s a 
desfășurat la Berlin între 14 și 17 
septembrie. Delegația din Republica 
Socialistă România a fost condusă de 
Alexe Popescu, adjunct al ministrului 
învățâmîntului. In cadrul conferinței 
au fost dezbătute aspecte ale educa
ției comuniste a studenților, echiva
larea studiilor și gradelor științifice, 
nomenclatorul de specialități in în- 
vățămîntul superior și alte proble
me. în după-amiaza zilei de 17 sep
tembrie, președintele Consiliului de 
stat al R.D.G., Walter UIbricht, l-a 
primit pe șefii delegațiilor partici
pante la conferință.

Un acord guvernamental Privind livrarea de către U.R.S.S. Româ
niei, in perioada 1971—1975, a unor instalații pentru industria celulozei și hîr- 
tiei, a fost semnat la Moscova la 17 septembrie. Din partea română, acordul 
a fost semnat de Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului industriei lemnului, 
iar din partea sovietică de I. V. Arhipov, prim-adjunct al președintelui Comi
tetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru relațiile economice 
externe.

Tirgul internațional 
de la Helsinki

Muncitorii de la „General

Suspendarea stării de ur
gență instituită la Istanbul 
Și Izmir după incidentele ce au 
avut loc la 16 iunie, soldate cu 4 
morți și 37 răniți, a fost anunțată 
miercuri de autoritățile turcești. în- 
tr-un comunicat oficial se mențio
nează că 263 de persoane inculpate 
de participare la tulburările din 16 
iunie au fost deferite tribunalelor 
speciale, constituite în baza stării de 
urgență, iar alte 38 de persoane ur
mează să fie deferite tribunalelor ci
vile.

0 consfătuire internațio
nală a experților în dome
niul comunicațiilor din 
unele țări socialiste «i_a des- 
chis lucrările în localitatea Drujba 
de lingă Varna. Timp de o săptă- 
mină, peste 40 de experți din Bulga
ria, Cehoslovacia. R. D. Germană. 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria și Uniunea Sovietică vor dez
bate probleme privind comunica
țiile și vor face un schimb de in
formații cu privire la modernizarea 
operațiunilor în domeniul 
lor poștale.

sată incit viața submarină a dispă
rut intr-o proporție de 40 la sută", a 
declarat comandantul Cousteau în- 
tr-o conferință de presă la Monaco, 
intors după aproape trei ani și ju
mătate de cercetări in adincul mări
lor și oceanelor, cu batiscaful „Ca
lypso". Potrivit afirmațiilor sale, stu
diile efectuate de cercetători au ară
tat că, datorită poluării, recifele de 
corali sînt în regres, iar specii în
tregi ale faunei marine sînt pe cale 
de dispariție.

PREȘEDINTELE KEKKONEN, 
OASPETE AL PAVILIONULUI 

ROMANESC
HELSINKI 17 (Agerpres). — Joi a 

fost inaugurată cea de-a cincea edi
ție a Tirgului internațional de la 
Helsinki, la care participă aproxima
tiv 1 500 de firme din 17 țări. Româ
nia este prezentă cu un pavilion in 
care nouă întreprinderi de comerț 
exterior, printre care „Mașinexport", 
„Tehnoforestexport", „Romagricola" 
etc... expun o gamă variată de pro-, 
duse.

Președintele țării gazdă, Urho Kek
konen, a fost oaspetele pavilionului 
românesc, exprimînd aprecieri asu
pra calității exponatelor.

Motors'* in grevă
■ mii de au- 

tra doare și 
stau imo- 

de-a lungul 
asambla-

legături-

Uniunea„Cosmos-363". In
Sovietică a fost lansat joi 
artificial al pământului „Cosmos-363". 
La bordul satelitului se află apara
tură destinată cercetării in continuare 
a spațiului cosmic.

satelitul

Circisprezece noi cazuri 
do holeră au £ost semnalate 
miercuri la Ierusalim și în împreju
rimile orașului, numărul total de 
îmbolnăviri înregistrate în Israel de 
la izbucnirea epidemiei ridicindu-se 
astfel la 135. Se anunță, totodată, 
că aproximativ 100 din persoanele 
lovite de flagel s-au însănătoșit, 
părăsind spitalele în care au fost 
internate.

Legătură radio între creierul

La sediul congresului 
sindicatelor britanice a avut 
loc o consfătuire a reprezentanților 
sindicatelor muncitorilor și funcțio
narilor din comerț, consacrată elabo
rării unei tactici comune in desfășu
rarea acțiunilor greviste. In aceste 
zile, peste 770 000 de lucrători muni
cipali din Marea Britanie se pregă
tesc să declanșeze spre sfîrșitul lunii 
septembrie o serie de greve în spri
jinul revendicărilor lor economice, 
in timp ce aproximativ 170 000 de 
lucrători de pe liniile de autobuze re
fuză să accepte un program prelun
git de lucru.

în Libia a avut loc o re
maniere guvernamentală,în 
urma căreia patru miniștri civili au 
fost inlocuiți cu militari, anunță 
postul de radio Tripoli. în funcția 
de ministru al afacerilor externe a 
fost numit maiorul Mohamed Najm, 
fost președinte al Tribunalului mili
tar special. El îl înlocuiește pe Saleh 
Bussir. Maiorul Mochtar Al Girwi îl ’ 
înlocuiește la Ministerul Comunica
țiilor pe Omar Al Hadi Ramadan. 
Alte schimbări au afectat Ministe
rul de Finanțe și Ministerul Agri
culturii și Reformei Agrare. La Mi
nisterul de Interne, in locul maio
rului Abdu Sallam Jalloud, care a 
devenit ministru al economiei și 
industriei, a fost numit maiorul 
Abdel Moneim El Huni.

mondial de sociologie
• INTERVENȚII 

ALE REPREZENTANȚILOR 
ȚARII NOASTRE

„Poluarea apelor mărilor
și oceanelor esbe atît de avan*

NEGOCIERI ANGLIA-PIAȚA COMUNĂ

Rezerve serioase
față de cererile britanice
BRUXELLES 17 (Agerpres). — Cea 

de-a treia rundă a tratativelor pri
vind aderarea Marii Britanii la Piața 
comună, desfășurată miercuri la Bru
xelles, a demonstrat că pozițiile ce
lor două părți rămin încă îndepăr
tate. Delegația britanică, condusă de 
negociatorul adjunct Con O’Neill, a 
formulat o serie de cereri care, după 
cum subliniază agenția Associated 
Press, „au fost primite cu puțin en
tuziasm" de negociatorii „celor șase". 
Astfel, Marea Britanie a solicitat a- 
cordarea unei perioade de tranziție 
de un an, după semnarea tratatului 
de aderare, înainte de a aplica regu
lamentele comunitare. De asemenea, 
Con O’Neill a cerut o perioadă mai

lungă de tranziție pentru produsele 
agricole și acordarea unui „tratament 
special" produselor unor țări și teri
torii membre ale Commonwealth- 
ului.

Potrivit agenției A.P., negociatorii 
C.E.E. „au exprimat rezerve serioase 
față de cererile britanice". Ei au in
dicat, de asemenea, că, după părerea 
lor, perioada de tranziție va trebui 
să fie aceeași atît pentru produsele 
industriale, cit și pentru produsele a- 
grare.

S-a stabilit ca răspunsul final al 
C.E.E. la Cererile formulate de Marea 
Britanie să fie dat cu prilejul reu
niunii următoare ce va avea loc în 
zilele de 1 și 2 octombrie la Bru
xelles.

SOFIA 17 — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : La 
Congresul mondial de sociologie de 
la Varna s-a discutat, in cadrul unei 
ședințe plenare, problema sociologiei 
în țările în curs de dezvoltare. In ca
drul discuțiilor pe această temă a 
luat cuvintul și prof. Gh. Badros din 
țara noastră.

La masa rotundă, consacrată teo
riilor evoluției sociale, prof. Con
stantin Vlad, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Sociale și Politice, 
conducătorul delegației române, a 
prezentat raportul „Coordonate so
ciologice privind evoluția și rolul na
țiunii in epoca contemporană". în ra
port s-a insistat asupra înfloririi na
țiunii in condițiile socialismului, a 
lost evidențiată legătura strinsă între 
dezvoltarea națiunii și adincirea re
lațiilor între state, popoare și națiuni, 
pe baza principiilor suveranității și 
independenței naționale. în secția care 
a dezbătut tema transformării relații
lor sociale, prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, a analizat 
premisele teoretice și metodologice 
ale problemei și a informat pe parti- 
cipanți asupra cercetărilor ce se des
fășoară in cinci zone din țara noastră 
in această privință. în ședința spe
cială consacrată lui V. I. Lenin, prof. 
C. Ionescu, secretar general al Acade
miei de Științe Sociale și Politice, și 
prof. Ioan Matei, director adjunct a] 
centrului de sociologie, au prezentat 
comunicarea „Lenin și .... 
socială". în comunicarea „Dezvolta
rea structurii sociale a 
prof. C. Ionescu a vorbit 
dificările sociale din țara noastră pe 
fundalul marilor transformări poii- 
tico-economice.

unui cimpanzeu 
si un calculator electronic!»

WASHINGTON 17 (Agerpres). — O 
echipă de cercetători americani de la 
Universitatea Yale, condusă de pro
fesorul Jose Delgado, a reușit pen
tru prima dată să stabilească o legă
tură radio între creierul unui 
panzeu și un calculator electronic, 
care a funcționat în ambele sensuri, 
în cursul experiențelor, inițiate în 
1968 și continuate timp de un an și 
jumătate, impulsurile transmise de 
creierul cimpanzeului au fost înre
gistrate de computer, care, ulterior. 
Ia intervale diferite de timp, le-a re
transmis creierului cimpanzeului, 
provocind aceleași reacții emoționale 
sau motorii ca in momentul produ
cerii lor de către creier.

Prezentînd rezultatele cercetărilor, 
profesorul Delgado a declarat că ex
periența demonstrează posibilitatea 
stabilirii unor legături de comuni
cații electronice directe intre două 
sau mai multe creiere.

cim-

Zeci de 
tomobile, 
camioane 
bilizate i 
benzilor de 
re din circa 150 de u- 
ztne americane și ca
nadiene aparținind 
'rustului „General 
Motors" La numai un 
minut de la expira
rea vechiului contract 
de muncă colectiv, 
323 810 muncitori ame
ricani și 22 100 mun
citori canadieni, de la 
uzinele „General Mo
tors", au părăsit lu
crul marți, ca urmare 
a eșuării negocierilor 
dintre patronat și con
ducerea sindicatului 
lucrătorilor din in
dustria automobilelor. 
Avind sprijinul una
nim al muncitorilor, 
președintele sindica
tului, Leonard Wood
cock, a cerut ca in 
viitorul contract de 
muncă, pe următorii 
3 ani, să se introdu
că, printre altele, așa- 
numita „clauză de a- 
părare a muncitorilor 
împotriva inflației", 
care prevede majora
rea automată a sala
riilor pe măsura creș
terii costului vieții. 
Totodată, muncitorii 
cer majorarea pensi
ilor și înlăturarea din 
contract a unor pre
vederi înscrise de pa
tronat, privitoare la 
reducerea ajutorului 
acordat in caz de boa
lă, spitalizare și ac-

cidente de muncă. Toa
te revendicările au fost 
însă respinse, munci
torilor nerăminîndu-le 
altă alternativă decit 
calea grevei.

„General Motor» 
Corporation" este cea 
mai mare firmă pro
ducătoare de autove
hicule din lume. Ea 
are angajați in tară și 
străinătate 
787 000 de 
„General Motors" 
ducea 
100 000 de 
fl 
in Statele Unite și al
te 
în ---------  .......
cut a vindut 7,2 mili
oane autovehicule, ob- 
țlnînd astfel 24 mili
arde dolari și un pro
fit net de aproape 2 
miliarde dolari. Ca ur
mare a grevei, compa
nia pierde zilnic din 
desfacerile neefectua
te 90 milioane dolari. 
Ca o consecință di
rectă, circa 39 000 de 
atte întreprinderi în
registrează zilnic a- 
proape 40 de milioane 
dolari pierderi. în a- 
celași timp, agențiile 
fiscale guvernamen
tale pierd și ele pes
te 20 de milioane do
tări în fiecare zi. ca 
urmare a neincasării 
impozitelor pe mași
nile pe care, in mod 
normal, le-ar fi vin
dut această firmă.
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Canada. Anul tre-

mentar de 
pentru a 
conducerea 
să satisfacă 
cările 
conducerea 
lui a hotărit ca 73 540 
muncitori să-și con
tinue munca în 27 de 
Uesste. care fabrică di
verse părți și piese de 
schimb pentru cele
lalte două mari firme, 
„Chrysler" și „Ford", 
cu care „General Mo
tors" se află într-o a- 
cerbă concurență. Tot
odată, prin această 
măsură se urmărește 
restrîngerea intr-o oa
recare măsură a con
secințelor negative ale 
grevei asupra econo
miei țării, pentru a nu 
provoca o 
din partea 
lui federal.
dată, în cazul in care 
greva se va prelungi, 
produsul național glo
bal al S.U.A. va fi 
redus, potrivit calcu
lului experților econo
mici, cu cel puțin 
miliarde dolari in 
cest ultim pătrar 
anului.

In ciuda faptului 
greviștii pierd 
circa 12 
dolari sub formă 
salarii, ei sint hotărîți 
să nu cedeze presiu
nilor patronatului și 
să continue greva.
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SECVENȚE CHILIENE
Prin conformația sa geografică 

Chile este una din țările cele mai 
originale, prezentindu-se ca o fîșie 
de pămint lungă de 4 200 kilometri, 
strimtorată intre apele Pacificului 
și lanțul munților Anzi. Alături de 
suprafața teritoriului (741 767 km 
pătrați), varietatea solului și climei 
fac din Chile una din țările cele 
mai înzestrate cu resurse naturale 
in ansamblul continental. Agricultu
ra etalează o vastă gamă de produ
se, incepind cu fructele citrice din 
zona tropicală, continuind cu cerea
lele, leguminoasele sau vița de vie 
din zona temperată și terminind cu 
culturile specifice ținuturilor reci 
din sud Pășuni intinse favorizează 
creșterea vitelor și oilor, iar veci
nătatea cu oceanul, pe o foarte mare 
întindere, oferă chilienilor posibili
tăți excepționale de pescuit.

Anul trecut, producția acestui 
sector totaliza aproximativ 300 00(> 
tone de pește, adăugîndu-se vină- 
toarea de balene (peste 5 000 tone) 
Se remarcă îndeosebi generozitatea 
subsolului, grație căreia Chile este

primul producător mondial de sal
petru și unul din cei mai mari pro
ducători de cupru, dispunind tot
odată de însemnate cantități de 
fier, cărbune, petrol, gaz natural, 
plumb, aur, argint, mercur, iod, 
zinc, sulf, feldspat, sare, molibden.
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fosfor, gips șt multe altele. Intre 
toate aceste bogății, cuprul se deta
șează ca cea mai importantă nu nu
mai prin volumul rezervelor, ci și 
prin locul dominant ce-l ocupă în 
ansamblul economiei țării. In ul
tima vreme, in Chile s-au 
luat o serie de măsuri pe linia in
dustrializării, vizind îndeosebi ex- 
oansiunea ramurilor de bază, ca 
energetica, metalurgia, construcția 
'le mașini și altele. Pentru anul a- 
cesta se așteaptă o creștere de 6 la 
rută a produsului național brut,

observindu-se o sporire a ponderii 
industriei in raport cu anii trecuți. 
Chile se distinge peț meridianele 
America Latine printr-o notabilă 
stabilitate politică, trăsătură înrădă
cinată in tradiția acestei țări. Anul 
acesta, cind Chile sărbătorește cea 
de-a 160-a aniversare a eliberării 
sale de sub dominația colonială, 
ie observă un reviriment pe scena 
politică internă : recentele alegeri 
prezidențiale au oferit victoria la 
urne candidatului forțelor de stin
gă, ceea ce deschide Republicii 
Chile perspective deosebit de favo
rabile de dezvoltare pe linia pro
gresului multilateral. Semnificația 
scrutinului este dovada expresivă 
a opțiunii poporului chilian pentru 
reforme structurale menite să ducă 
la valorificarea plenară a potenția
lului material și uman de care dis
pune Chile, pentru o viață prosperă, 
lipsită de exploatare, intr-un cli
mat de pace și securitate inter
națională, de relații de prietenie și 
colaborare cu toate țările.

„Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se Iac la oliciile poștale și diluzorii din Întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell.

a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Repu

blicii Vietnamului 
de Sud

PARIS (de la corespondentul nos
tru). Pentru prima dată după aproa
pe zece luni, cele patru delegații la 
conferința cvadripartită de la Paris 
asupra Vietnamului s-au întrunit la 
17 septembrie sub conducerea șefilor 
lor titulari : d-na Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, Xuan 
Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam, 
David Bruce, șeful delegației S.U.A., 
și Fan Dang Lam, reprezentantul gu
vernului de la Saigon.

D-na Nguyen Thi Binh a prezentat 
o declarație care prin conținut ei 
constituie o nouă inițiativă cons, ac
tivă, menită să ducă la soluționarea 
pe oale pașnică a problemei vietna
meze. Aoeastă declarație aduce o se
rie de precizări asupra unor puncte 
fundamentale ale planului în zece 
puncte al F.N.E. și al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Astfel, în legă
tură cu punctul privind retragerea 
tuturor trupelor americane din Viet
nam, d-na Nguyen Thi Binh a de
clarat că dacă S.U.A. consimt să rea
lizeze aceasta pînă la 30 iunie 1971, 
forțele Armatei populare de elibe
rare ale Vietnamului de sud nu vor 
mai ataca unitățile americane pe tot 
parcursul operațiunilor de retragere. 
In consecință, părțile ar putea an
gaja imediat discuții asupra măsu
rilor care să asigure securitatea re
tragerii trupelor americane, ca și a 
măsurilor privind eliberarea tuturor 
prizonierilor americani. Problema 
forțelor armate vietnameze din sudul 
Vietnamului urmează să fie regle
mentată de către vietnamezii înșiși, 
în același timp, se subliniază necesi
tatea creării la Saigon a unui guvern 
de ooaliție de largă concentrare de
mocratică, fără actualii conducători 
ai săi — președintele, vicepreședin
tele șl primul ministru — un guvern 
care să se pronunțe imediat asupra 
păcii, independenței, neutralității ță
rii și democrației. Reprezentanții 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
sînt gata să intre imediat în tratati
ve cu un asemenea guvern pentru 
găsirea modalităților practice care să 
ducă la desfășurarea unor alegeri 
generale libere, în cadrul căro > po
porul din Vietnamul de sud a-și 
poată alege singur calea de dezvol
tare în viitor.

Precizările făcute de ministrul afa
cerilor externe al Guvernului Revo
luționar Provizoriu nu se substituie 
planului în zece puncte prezentat la 
8 mai 1969, ci, dimpotrivă, clarifică 
unele puncte, lărgindu-le caracterul 
practic pentru imediata lor aplicare, 
în interesul tuturor părților, demons- 
trînd încă o dată atitudinea construc
tivă și bunăvoința reprezentanților 
poporului vietnamez pentru obține
rea unui progres real la tratativele 
de la Paris, pentru instaurarea păcii 
pe pămîntul însingerat al Vietna
mului.

Sub semnul 
cooperării 
economice 

internaționale5
BELGRAD. — La Belgrad a fost 

semnat un acord privind înființarea 
consorțiului bancar iugoslavo-bul- 
gar, anunță agenția TANIUG. Con
sorțiul urmează să finanțeze coope
rarea în producție pe termen lung și 
alte forme de colaborare dintre între
prinderile celor două țări.

Afacerile pe termen lung, încheia
te intre întreprinderile celor două 
țări, care vor fi creditate de băncile 
membre ale consorțiului, vor fi de
contate și achitate în valută conver
tibilă.

VARȘOVIA. — După cum infor
mează agenția P.A.P., între 13 și 16 
septembrie, în Polonia s-a aflat o 
misiune comercială americană cu- 
prinzind reprezentanți ai firmelor 
pentru producerea de instrumente 
și aparatură de precizie. Misiunea a 
prezentat produse de precizie, în spe
cial instrumente medicale, în scopul 
stabilirii unor legături comerciale cu 
Polonia și al unei posibile cooperări.

Membrii misiunii au purtat convor
biri cu reprezentanți ai industriei 
poloneze, ai întreprinderilor de co
merț exterior și cu o serie de bene
ficiari.

Agenția P.A.P. precizează că vizita 
misiunii comerciale americane în 
Polonia a fost organizată de Camera 
poloneză de comerț exterior, cu con
cursul Ministerului Comerțului al 
S.U.A.

PRAGA. — O delegație comercială 
argentineană, condusă de E. Ayersz, 
președintele lui „Banco de Galicia" 
din Buenos Aires, și-a încheiat vizita 
în Cehoslovacia, relatează agenția 
C.T.K.

în timpul vizitei delegația a fost 
primită de Andrej Barcak, ministrul 
comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace, a vizitat tirgul de la Brno și 
a purtat convorbiri cu reprezentanți 
ai firmelor cehoslovace de comerț ex
terior.

40 366


