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ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Necesitatea unui efort
concentrat pentru

BUNA PREGĂTIRE

A INVESTIȚIILOR
N& aflăm !ntr-o perioadă in care 

pregătirile pentru investițiile anu
lui viitor au atins un maximum de 
intensitate, subordonate cerințelor 
creării de condiții menite să con
fere anului 1971 un demaraj ro
bust, dar și o continuitate ritmică a 
muncii pe șantiere. Dintr-un motiv 
sau altul, factorii cu răspunderi in 
acest domeniu n-au reușit, in toate 
cazurile, să respecte prevederile gra
ficelor de pregătire a noilor lucrări, 
fiind puși in situația să facă ade
vărate tururi de forță pentru recu
perarea rămînerilor în urmă.

Potrivit unei hotărîri a Consiliului 
de Miniștri, la 1 septembrie a.c„ 
Ministerul Industriei Alimentare (ca, 
de altfel, toți titularii de investiții) 
ar fi trebuit să aibă aprobate toate 
studiile tehnico-economice pentru 
cele 25 de lucrări noi din plan. Nu
mai că la acea dată, doar șapte din
tre ele îndeplineau această cerință, 
grosul lucrărilor găsindu-se abia in 
drum spre diverse foruri de avizare. 
Consecințele acestor întîrzieri în de
finitivarea documentațiilor respecti
ve, care in unele cazuri depășesc trei 
luni, se oglindesc în aglomerarea 
unui șir de chestiuni neelucidate pe 
o arie de timp Îngustă, cu consecin
țele de prevăzut asupra încheierii 
contractelor pentru utilaje tehnolo
gice și a contractelor de antrepriză. 
La rîndul lor, constructorii, lipsiți în 
aceste zile de proiecte — deci de 
instrumentul esențial de detaliere a 
activității lor — nu pot să-și traseze 
decît niște coordonate destul de im
precise în această privință.

Ce piedici au barat traiectoria 
normală a elaborării șl definiti
vării documentațiilor tehnice pen
tru o serie din noile capacități și 
obiective ale industriei alimentare ? 
In timpul anchetei noastre am aflat 
că un prim efect negativ s-a resim
țit datorită modului neclar în care 
alte ministere interpretează și aplică 
reglementările privind atribuțiile pe 
care le au în colaborarea lor cu titu
larul de investiții. Se înțelege de la 
sine că asigurarea materiei prime 
joacă un rol decisiv în opțiunea am
plasamentului pentru o nouă capa
citate de producție. Dat, practic, avi
zul dat de Ministerul Agriculturii și 
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„în ziua de 10 mai I960, ora 4.47, la fluxul I... schim
bul maistrului Petruca Emil, avind. operator-pe Arma- 
șu Viorel, a laminat primul sleb...“.

Plăcuța nichelată, purtind inscripția din care am re
produs un fragment, strălucește pe blocul masiv de 
metale așezat ca o bornă de început — început de is
torie — in vasta hală a laminorului de tablă groasă de 
la Combinatul siderurgic din Galați... Anii avind ca 

. semn distinctiv pregnanța vie a faptei — au galopat 
fantastic și au adăugat, in fața oțelăriei, un alt mo
nument — un lingou din prima șarjă plămădită in 
convertizoare. In zilele învăpăiate de razele soarelui, 
coloana de metal azvirle reflexe calme și puternice. 
Înăuntru, in hală, la flecare 50 de minute șarjele de 
oțel reverberează lumini la fel de calme și puternice.

Dacă azi cineva s-ar încumeta să „deșire" firul de 
fibră sintetică românească, ar înconjura cu el pămîn-

tul de milioane și milioane de ori. Undeva, insă, in vi
trinele diferitelor obiective industriale ce aspiră cu egale 
șanse la titlul de „cetăți de scaun ale chimiei" pot. fi 
intilnite primele eșantioane, amintirile debuturilor, 
ca intr-o dioramă a mindriilor, a izbinzilor.

Ne-am obișnuit — înainte de toate, pentru a avea 
la indemină uneltele cu care să ne măsurăm pașii, rit
murile, virstele înfăptuirilor — si lăsăm în urmă sem
ne exacte ale efortului. Cînd se lansează o navă la 
apă evenimentul e însoțit, după tradiție, de clipa „bo
tezului" cu șampanie. Dar dincolo de momentul festiv 
— o machetă, o fotografie, o inscripție se adaugă co
lecțiilor de amintiri durabile ale constructorilor de 
nave, cu indicația expresă : „Bun pentru istorie".

Nu o dată inițierea reportericească intr-un domeniu 
sau altul de activitate umană — așezată sub zodia rit
murilor dinamice ale acestor ani fertili — începe cu
trecerea în revistă a „panopliei", cu eșantloanele întîi- 
lor produse. Machetele, eprubetele pline, inscripțiile 
izbucnite din temperatura emoțională a startului sînt 
mai mult decît simple mărturii ale reușitei. Ele repre
zintă chintesența a ceea ce rămine după fiecare pro
moție sau generație. Adevărate trofee ale muncii, sem
ne care marchează istoria unei evoluții, a unor stră
danii, stimuli pentru continua depășire și perfecționa
re a stadiului atins. „Urne" in care se conservă fie
care etapă de împliniri și aspirații ce au fost viitor și, 
prin dăruire și abnegație, au devenit prezent sau tre
cut.

Istoria vie a acestor ani — de ampla angajare a e- 
nergiilor puse in slujba construcției socialiste — s-a 
imbogătit cu acest original gen de cronică, la fel de vie, 
in care se toarnă pentru viitorime „șarjele" de înce
put ale fiecărei izbînzi.
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Silviculturii nu oferâ nici o garanție 
în ce privește posibilitățile de apro
vizionare cu materii prime. Din a- 
ceastă cauză, specialiștii ministerului 
titular de investiții se angajează în- 
tr-o îndelungată tîrguială, eu diferite 
cooperative agricole de producție și 
direcții agricole județene, pentru 
precizarea unui acord comun. Ast
fel au fost absorbite săptămînl în 
șir, rezultind cîteodată un dezno- 
dămint și mai neplăcut : amînarea 
construirii unor obiective de care e- 
Conomia noastră are acum nevoie, 
pentru o dată ulterioară și improba
bilă.

Se întîmplă însă ca și alți factori 
reuniți în același cerc de interese — 
pregătirea, alături de ministerul titu
lar, a noilor lucrări de investiții — 
să nu-și respecte, pur și simplu, o- 
bligațiiie pe care le au. Cînd s-a ri
dicat chestiunea asigurării cu utila
je a unui abator la Craiova Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și-a dat deplina sa adeziune. Cu o 
omisiune : n-a specificat cine sini 
furnizorii de utilaje, rămînînd ca 
specialiștii serviciului de investiții 
din Ministerul Industriei Alimentare 
să dezlege această enigmă. Știți ciți 
furnizori au ieșit pînă acum la soco
teală ? Nu mai puțiri de 39 ! Ca 
urmare, definitivarea documenta
ției tehnice pentru această unitate 
este în restanță cu cel puțin 50 de 
zile. Amintind eă aceste exemple Dot 
fi completate cu altele, apare 
și mai de neînțeles de ce, 
în pofida tuturor angajamente
lor luate, conducerea Ministerului 
Industriei Construcțiilor do Mașini 
a tărăgănat mult timp soluționarea 
problemei furnizorului genera-!, prin 
care s-ar fi putut evita, datorită com
petențelor sporite caro sînt atribuite 
acestuia, zeci și zeci de discuții pur
tate de titularul de Investiții cu fie
care furnizor în parte.

Punînd în lumină aceste neajun
suri, n-am închis încă cercul cauzelor 
care au perturbat munca de pregă
tire a investițiilor în industria ali
mentară. Nu puține proiecte de exe
cuție sînt raportate de Institutul de 
cercetări și proiectări alimentare din 
Capitală ca fiind terminate și trimi-
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se beneficiarilor, cînd de fapt ele 
sînt insuficient fundamentate, cu
prind soluții neeconomice — cum 
este cazul documentației pentru o fa
brică. de conserve la Făurej — sau 
sînt incomplete. Iar proiectanții în 
cauză primesc, intre timp, conform 
planului lor de activitate, alte sar
cini, trebuind să-și împartă timpul 
intre două sau mai multe proiecte. 
Această manieră de lucru influențea
ză, în primul rînd, calitatea lucră
rilor elaborate. De 9 ori au modificat 
proiectanții unele din soluțiile stu
diului. tehnico-economic pentru fa
brica de lapte din Arad, costul ope
rațiilor suplimentare ridicîndu-se la 
un milion de lei. Urmarea : deși fa
brica trebuie pusă în funcțiune în 
anul 1971, constructorul încheie abia 
acum organizarea șantierului,

în legătură cu aceste serioase caren
țe ale asigurării documentațiilor teh
nice pentru investițiile din anul 
viitor ale industriei alimentare ne-am

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

În Editura politică 
a apărut:

NICOLAE
CEAUSESCU

Cuvîntare la Adunarea 
festivă cu prilejul 
inaugurării noului 

an universitar — 
1 octombrie 1970

Uzina „Vulcan" din Capitală : coloșii se nasc prinlr-o muncâ plină de migală. In fotografie i 
se lucrează la cazanul de 1 035 tone de abur/oră Foto : Gh. Vințilă

Nuanțe inedite ale verbului „a rezolva" ® Rîuri poluate?o
Unele au devenit adevărate „canale colectoare" ® Biscuiții inca- 

sabili și bomboanele de piatră... ® Am primit scrisoarea dv.'!
(Pag. a ll-a)

în legătură cu accidentul de au
tomobil, suferit de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, pe adresa 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
au sosit telegrame din partea se
cretarului general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin1- 
tele cabinetului de miniștri al 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, secre
tarului general al Partidului Co
munist Italian, Luigi Longo, Se
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist Francez.

în telegrame se exprimă regretul 
în legătură cu accidentul suferit 
de tovarășul Ion Gheorghe Maureir 
și se adresează urări calde, tcivără-

Uricănenii au avut în a- 
cest an multe nopți de ne
somn. Fiecare buletin al 
producției Văii Jiului indi
ca sobru, prin citeva cifre, 
o situație alarmantă. Se 
părea, la un moment 
dat, că anul 1970 va fi 
cel. mai sumbru din is
toria de două decenii a mi
nei. Cu excepția lunilor ia
nuarie și februarie. în tot 
restul timpului, pină la în
ceputul lui septembrie, s-au 
acumulat, lună de lună, mi
nusuri de 5-10-17-19 mii 
tone ; in total, un deficit 
de plan de 69 000 tone de 
cărbune — adică echivalen
tul producției exploatării pe 
o lună și jumătate.

După cele mai multe 
prognoze — cel puțin pen
tru 1970 — nu se întreve
dea vreo speranță de schim
bare a cursului lucrurilor. 
Calculele specialiștilor din 
Centrala cărbunelui preves
teau declinul producției. 
S-a spus chiar că ..ar fi un 
succes (!?) dacă pină la 
sfîrșitul anului, la minusul 
„agonisit" s-ar mai adăuga 
numai 20 000 tone de căr
bune". Pornind de la o a- 
semenea stare de spirit fa
talistă, de obișnuință cu 
răul, puțini și-ar mai fi 
putut închipui că ar ti fost 
cu putință corijarea activi
tății pe o orbită normală, 
că ar rtjai putea avea loc 
o cotitură de 180 de grade
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Lucrările agricole Primirea de către tovarășul
cit mai repede

și de bună calitate
(CITIȚI ÎN PAG. A III-A 
RAIDUL „SCÎNTEir ÎN 
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șeștl pentru însănătoșirea lui grab' 
nică. *

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit telegrame din partea: 
premierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, pre
ședintelui Vecei Executive Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia, Mitia Ri- 
bicici, președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, pri
mului ministru al Franței, Jacques 
Chaban-Delmas.

In telegrame se exprimă senti
mente de mâhnire și Compasiune 
pentru accidentul suferit. Totodată, 
șefii de state și guverne adresează 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii
România cordiale urări de grabni
că însănătoșire.

Socialiste

în munca uricănenilor. Par
că prea erau socotite ca 
fiind normale indisciplina, 
lipsa de organizare a pro
ducției și de asistență teh
nică in subteran, defecțiu
nile în aprovizionarea cu 
materiale a brigăzilor...

..început de august. Se

șani le-a dat o replică fer
mă, care 'l-a făcut insă pe 
mulți sceptici să zfmbească 
cu subînțeles ! „începind 
cu luna septembrie — a 
spus forul de partid — la 
Uricani lucrurile sa vor 
schimba radical11.

— Pe ce v-ați Întemeiat

Confruntare
în subteran

trecea în revistă, în cadrul 
unei analize, situația pro
ducției din exploatările mi
niere. „Cum veți încheia 
luna ?“ a fost întrebat in- 
ginerul-șef de atunci al mi
nei Uricani. „Cu minus11 — 
a răspuns. Deci din nou cu 
minus ! Situația devenea 
din ce in ce mai îngrijoră
toare...

Răspunsurilor lamentabi
le de . acest gen, Comitetul 
municipal de partid Petro-

afirmația de atunci t — 
l-am întrebat deunăzi, pe 
primul secretar al Comite
tului municipal de partid 
Petroșani.

— Previziunea noastră se 
baza pe trei elemente : în
crederea in capacitatea or
ganizației de partid și. a 
colectivului minei de a de
păși dificultățile și de a e- 
limina deficiențele proprii ; 
convingerea că ansamblul 
măsurilor pe care le pre-

încă o dată, orice reformă a 
sistemului monetar interocciden- 
tal a fost amînată sine die — 
lată concluzia unanimă a obser
vatorilor după cea de-a 25-a se
siune anuală a Fondului Mone
tar Internațional (F.M.I.), în
cheiată recent la Copenhaga. în 
ciuda semnificațiilor pe care le 
presupunea această cifră „jubi
liară11, actuala sesiune a F.M.I. 
a fost totuși — după cum apre
ciază ziarul „LE FIGARO11 — 
„una dintre cele mai sărace in 
inițiative și în progrese din ul
timii ani11.

Menținerea statu quo-ulul pe 
planul relațiilor financiare lnter- 
capitaliste nu este de natură să 
aducă satisfacție multor membri 
ai Fondului Monetar Internațio
nal. Bazele sistemului valutar ac
tual au fost puse, după cum se 
știe, în 1944, cu ocazia conferin
ței internaționale de la Bretton- 
Woods, F.M.I. revenindu-i rolul 
de a supraveghea și asigura 
funcționarea acestui sistem. Re- 
flectind situația obiectivă ime
diat postbelică, sistemul „Etaîon- 
aur și devize" a proclamat drept 
principale instrumente de plată 
internaționale dolarul și lira 
sterlină, convertibile in metal 
prețios. De-atunci a trecut însă 
o perioadă destul de lungă. Noua 
configurație economică a lumii 
capitaliste se exprimă astăzi cu 
o deosebită acuitate în complexa 
problemă monetară, căreia nu 
i s-a găsit o rezolvare una
nim aoceptabilă. Progresele

Viorel POPESCU

(Continuare în pag. aVI-a)

a delegației P. C. din Canada
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit miercuri 
delegația Partidului Comunist din 
Canada, formată din tovarășii 
Alfred Dewhurst și Normand 
Freed, membri ai Biroului Politic 
al Comitetului Central al partidu
lui, aflată în vizită în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

La primire au participat tova
rășii Manea Măneecu, membru al 
Comitetului Executiv, secretat al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe- 
ciitiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Tn cursul convorbirii, desfășurată 
tntr-o atmosferă caldă, tovără
șească, au fcist abordate probleme 
legate de activitatea actuală a ce
lor două partide și s-a procedat la 
un schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme ale situației in
ternaționale, ale mișcării comunis
te și muncitorești. Cu acest prilej. 
a fost subliniată importanța deo
sebită a întăririi unității mișcării 
comuniste, a 
antiimperlaliste în lupta pentru 
triumful cauzei păcii, democrației 
și socialismului. P.C.R. și P.C. din 
Canada își exprimă hotărîrea de a 
milita pentru depășirea dificultăți
lor actuale din mișcarea comunis
tă, pentru dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești pe baza marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, 
a principiilor independenței, egali
tății în drepturi și neamestecului 
tn treburile interne.

P.C.R. și P.C. din Canada își 
reafirmă solidaritatea cu lupta

tuturor forțelor

conizam Se vor solda cu re
zultate pozitive : conștiința 
că am făcut o alegere bună 
a cadrelor ce urmau să pri
mească învestitura condu
cerii minei, oameni de ca
libru profesional și politic 
superior.

...Sfirșit de august. Din 
nou, in cadrul unei ședin
țe a consiliului de admi
nistrație a Centralei cărbu
nelui — la care participau 
primul secretar al comite
tului județean de partid și 
un adjunct al ministrului 
industriei miniere și geolo
giei, se trece in revistă 
situația producției. întrebă
rile se repetă. Răspunsurile 
diferă față de cele de la 
începutul lunii. Noul șef al 
Exploatării miniere Uri
cani, inginerul Nicolae Nl- 
corici, cîntărind greutatea 
fiecărei silabe, a spus doar 
atit :

— Luna august se va în
cheia cu un deficit de pro
ducție. Va ti, în schimb 
ultima lună în care nu 
ne Îndeplinim planul, 
începind cu septembrie, 
Uricanii vor realiza ni
velul optim de producție. 
Aspirația noastră este ca 
din trimestrul IV al aces
tui an să realizăm nivelul 
sarcinilor pentru 1971.

Constantin MORARU

(Continuare in pag. a V-a)
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TULUI MODERN 

Tovarășului
Secretar general

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naște
re, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează calde 
felicitări frățești și urări de sănătate și viață îndelungată.

Vă dorim succese în activitatea ce o desfășurați ca secretar geheral 
al Partidului Comunist din Statele Unite ale Americii pentru împlinirea 
nobilelor idealuri ale păcii, democrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am primit cu plăcere telegrama dv. de felicitare cu ocazia celei de-a 

VlII-a aniversări a revoluției de la 26 septembrie și vă adresez mulțu
mirile noastre călduroase.

Dorim progres poporului român prieten, sănătate și fericire Exce
lenței Voastre și înflorirea relațiilor dintre cele două țări ale noastre.

ABDUL RAHMAN EL-IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale

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

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru telegrama prietenească adre
sată cu ocazia sărbătorii naționale yemenite.

Apreciind frumoasele dumneavoastră sentimente, vă doresc fericiră 
personală, iar țării dv. prosperitate ți progres.

MOHSEN AL-AINI'
Președintele Consiliului de Miniștri 
și ministru at Afacerilor Externe 

al Republici Arabe Yemen

dreaptă, eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii impe
rialiste ; ele se pronunță pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Vietnam și celelalte țări ale Indo- 
chinei, pentru respectarea dreptu
lui sacru al popoarelor vietnamez, 
laoțian și khmer de a-și hotărî 
singure propriile destine.

Exprimîndu-și îngrijorarea pen
tru agravarea din ultima vreme a 
situației din Orientul Apropiat, 
ambele partide se pronunță pen
tru soluționarea pe baze politice 
a conflictului în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 1967.

Referitor la situația din Europa, 
g-a reliefat însemnătatea unui sis
tem de securitate care să ducă la 
lichidarea împărțirii continentului 
în blocuri militare opuse, la in
staurarea unui climat de destinde
re, înțelegere și cooperare între 
toate țările europene. în acest 
context, cele două partide au men
ționat importanța pregătirii și ți
nerii unei conferințe general- 
europene cu participarea tuturor 
statelor interesate.

Totodată, au fost reliefate evolu
ția pozitivă a relațiilor de colabo
rare româno-oanadiene și posibi
litățile de intensificare a schimbu
rilor în diferite domenii în inte
resul ambelor țări și popoare, al 
înțelegerii internaționale.
•De ambele părți s-a exprimat 

dorința de a dezvolta în continua
re relațiile tovărășești de stimă și 
respect reciproc dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Canada, în interesul 
întăririi prieteniei dintre cele 
două partide, al solidarității comu
niștilor de pretutindeni.

Explorări 
fructuoase

pe un nou tărîm 
interdisciplinar

Convorbire cu acad. 
Gheorghe MIHOC, 

directorul Centrului 
de statistics matematicâ al 

Academiei Republicii 
Socialiste România

Școala veche a educat gene
rații întregi în spiritul așa-zisei 
„opoziții11 dintre științele exacte 
și cele umaniste. Cu trei sau 
patru decenii în urmă, tema re
centei conferințe științifice an- 
glo-române de la Mamaia, „Ma
tematica în arheologie și știin
țele istorice", ar fi apărut ca o 
apropiere arbitrară de noțiuni 
ale căror stere nu se pot în
trepătrunde. Pentru noi — con
temporani cu investigațiile care 
au dat naștere biofizicii, neuro- 
ciberneticii etc. — lucrurile sînt 
întrucîtva mai ușor de înțeles. 
Sau ar trebui să fie...

Convorbirea de față cu acad. 
Gh. Mihoc își propune să in
formeze, succint, despre stadiul 
actual al explorărilor întreprin
se, la noi șl in alte țări, pe acest 
nou tărîm Interdiscipllnar.

— Arheologia și Istoria fo
losesc de o bună bucată de

(Continuare in pag. a IV-a)

GUS HALL
<il P.C. din S.U.A.
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Peste 20 000 de scrisori ale 
oamenilor muncii din jude
țul Sibiu au fost adresate 
în acest an consiliilor popu
lare, organelor sindicale șl 
diferitelor organizații ob
ștești locale. Explicația a- 
cestei atenții șt Încrederi nu 
e greu de găsit. Avind răs
punderi și competențe spo
rite, consiliile populare pot 
găsi acum rezolvări mai o- 
perative și mai bune in 
gospodărirea unul cartier, 
a unui oraș ; la rindul său, 
consiliul — județean sau 
municipal — al sindicatelor 
poate interveni direct in 
chestiuni legate de produc
ție, de drepturi de salari
zare, asigurări sociale și de 
alte asemenea probleme.

...Așadar, 20 000 de scri
sori adresate diferitelor or
ganisme ale vieții sociale 
din județul Sibiu. Mențio- 
nînd posibilitatea ca unele 
dintre ele să conțină cereri 
nelndreptățite, ori a căror 
rezolvare să nu fie cu pu
tință la data respectivă, ne 
interesează dacă solicitan
tul a fost clarificat asupra 
chestiunii ridicate, dacă 1 
s-a dat un răspuns clar și 
întemeiat.

Ca să aflăm cum stau lu
crurile în această privință, 
am parcurs, etapă cu etapă, 
drumul invers a 262 de scri
sori, pentru a sta în final de 
vorbă cu înșiși autorii lor. 
Covîrșitoarea majoritate a 
celor chestionați. au apre
ciat atenția, grija și răb
darea cu care le-au fost 
rezolvate cererile, operati
vitatea, competența și răs
punderea de care dau do
vadă în această muncă cele 
mai multe consilii populare, 
organizații de masă și ob
ștești din județul Sibiu. 
„...Desigur, îmi aduc a- 
minte — ne Spune, oarecum 
surprins de întrebare — 
strungarul Vasile Nistor de 
la uzina „Independența", 
pe care-1 vizităm la locul 
său de muncă. Văzind că 
trece timpul și nu reușesc 
să primesc echipament de 
protecție, un drept al meu, 
am scris, într-adevăr. Consi
liului sindical municipal Si
biu, cerîndu-i sprijin. Cum 
s-a rezolvat 7 S-a luat chiar 
a doua ii legătură cu Con
ducerea uzinei, iar In mal 
puțin de o săptămînă echi
pamentul era sosit în uzină 
și distribuit celor fn drept". 
Ne oprim și la spitalul uni
ficat Cisnădie, de unde, cu 
cîteva luni în urmă, un grup 
de salariați sesiza consiliul 
popular județean despre 
nenumăratele nereguli pro
vocate de abaterile grave 
ale directorului spitalului, 
medicul Simtion. „Sincer 
vorbind, Intr-un caz atit de 

. ,1 răs- 
în spital, puține 
de soluționare ne 
—- ne vorbește u- 
autorli scrisorii.

probitate, de conștiinciozi
tate și solicitudine cu care 
se rezolvă scrisorile oame
nilor muncii".

O altă parte dintre inter
locutorii anchetei noastre 
au însoțit insă asemenea re
marci cu observația că, In 
unele cazuri, rezolvarea ce
rerilor rămine încă un pro
ces anevoios, sub baremul 
pretențiilor de astăzi ; că o- 
mul ajunge să-și piardă 
răbdarea în așteptarea răs
punsului, termenele legale 
fiind cu mult depășite ; că 
sistemul aminărilor și ter
giversărilor e însoțit de 
multe ori de răspunsuri 
stereotipe, care ocolesc e- 
sența problemei ; că se mai 
întîmplă ca așteptînd răs-

tează. La 10 august a.e., de 
exemplu, mai multi loca
tari de pe strada Rotarilor 
din Sibiu solicită „de ur
gență" întreprinderii comu
nale un instalator pentru 
remedierea unei defecțiuni 
Ivite la oonducta de gaz 
metan de pe stradă. Se că
dea, evident, ca într-un 
ceas-două, instalatorul să 
fîe la fața locului. „Terme
nul este de 20 de zile — 
și-a spus probabil cel În
sărcinat cu rezolvarea cere
rii. Mai e timp". Și așa, 
intervenția într-o situație 
ultraurgentă s-a produs... 
după 19 zile.

Mai grave Sînt tărăgănă
rile de săptămini și luni de 
zile, dincolo de orice

Biscuiții incasabiliCum se poate

și bomboanelefierbe o fabri

că de lapte de piatră•••

decit 
de 

mate-

din 
in- 
tu- 
in

de oameni 
deopotrivă 

pe

puns. Nu sînt acestea dovezi 
de nesocotire a cererilor cu 
totul îndreptățite ale cetă
țenilor 7

...Dar, într-o bună zi, scri
soarea cetățeanului primeș
te răspuns. în dreptul ei, în 
registrul de evidență, a fost 
trecută mențiunea : „re
zolvat". Omul vede Insă 
bine că nu e vorba de nici 
o rezolvare, că răspunsul 
e formal, dat pur și simplu 
în completă necunoștință de 
cauză. Prin intermediul e- 
xemplului de mai jos ne 
putem da seama și de fap
tul că, în concepția unor 
funcționari, obligativitatea 
rezolvării scrisorilor poate 
fi interpretată „după greu
tatea lor". Cu toate că cedase

Nuanțe inedite
»

ale verbului

A REZOLVA
Parcurgînd în sens invers

itinerarul unor scrisori

Destinul Fabricii de lapte 
și produse lactate din Petro
șani s-a dovedit a fi destul de 
vitreg : abia intrată in func
țiune, unele utilaje au înce
put să fie transferate in alte 
unități, pe motiv că fabrica 
ar avea Capacitate peste ne
cesar. In loc să producă 
smintind, iaurt, brinză etc, ea 
a devenit o furnizoare de... 
utilaje pentru Slatina, Slme- 
ria, Caransebeș. Pe de altă 
parte, după cinci ani de la 
debut, unitatea continuă si 
nu-și îndeplinească planul, 
continuă să fie nerentabilă și 
continuă să fabrice produse 
de calitate slabă. Cauzele ? 
„Avem capacitate mare șl 
produsele lactate nu se prea 
caută in Valea Jiului" — ni 
se spune aici.

Oare acesta să fie adevă
rul ? Organele comerciale lo
cale ne-au sesizat, dimpotri
vă, că fabrica nu-și onorează 
integral comenzile către co
merț la smintind, iaurt și 
brinză, deși produsele ei 
sînt solicitate. In același 
timp, organele inspectoratu
lui sanitar de stat (filiala Pe
troșani) declară că au cerut 
de două ori pînă acum închi
derea fabricii pentru luarea 
unor măsuri radicale In vede
rea igienizării procesului teh
nologic. O vizită prin fabrică 
ne convinge că, intr-adevăr, 
procesul tehnologic se desfă
șoară intr-o dezordine de ne- 
descris. Instalațiile laborato
rului microbiologic, care ar 
trebui să furnizeze zilnic ana
lize asupra calității produse
lor, nu funcționează. Labora
torul nu are încă un om cu 
pregătire de specialitate care 
să lucreze aici. Instalațiile de 
răcire și pasteurizare funcțio
nează cu .intermitențe.

N-avem pretenția că adu
cem la cunoștința organelor 
locale și a Ministerului Indus
triei Alimentare niște noutăți. 
Dimpotrivă. Așteptăm să au
zim noutăți tocmai de la a- 
ceste organe. Pentru că am 
Citit procese-verbale ale dife
ritelor inspecții de la minis
ter, de la județ și chiar indi
cații ale conducerii întreprin
derii din Simeria care cer, 
Insistent, măsuri urgente pen
tru igienizarea procesului 
tehnologic. Dar primii care au 
uitat de necesitatea acestor 
măsuri au fost, ciudat, chiar 
semnatarii actelor de control.

noaște că deprecierea produsului a 
avut loc chiar in incinta depozitelor 
I.C.R.A., menționîndu-se totodată 
că „în intervalul de 10—13 zile, de 
la o analiză la alta, se poate produ
ce o reacție de schimbare, neprevă
zut de rapidă, a compoziției chimi
ce a biscuiților zaharoși, mai ales 
în condițiile de vară, și după o pe
rioadă mai mare de staționare".

Am citat acest exemplu depistat 
de organele sanitare de stat din Ga
lați. Dar sînt cazuri pe care însuși 
cumpărătorul le poate constata în 
momentul in care încearcă să con
sume produsul. Bomboanele fine de 
ciocolată fabricate de „Dezrobirea"- 
Brașov cu prilejul Festivalului de 
muzică ușoară din 1970 mai zac și 
acum în rafturile magazinelor ali
mentare gălățene. Data de fabrica
ție — 5 ianuarie 1970, produs garan
tat 45 de zile ! După șapte luni de 
vegetare în rafturi, produsul este 
astăzi necomestibil. Cu asemenea 
bomboane poți sparge un geam sau, 
la nevoie, poți incărea o armă de 
vinătoare... Cum se explică hiber
narea acestor stocuri de dulciuri in 
rafturile unor magazine, cînd pro
dusele de ciocolată sînt mult solici
tate în altele 7 O explicație ne-au 
servit-o... grlsinele aflate în raftu
rile Complexului comercial Copou : 
în această unitate, poți găsi, de pil
dă, cantități din acest produs cu 
data de fabricație mai 1969, alături 
de stocuri din noiembrie—decem
brie ale aceluiași an. Se înțelege că 
amatorii de grlsine le vor cumpăra 
pe cele fabricate mal recent, cele
lalte continuind să zacă mai depar
te în rafturi. Leonard Vîrgă, res
ponsabilul magazinului, a recunoscut 
că de fapt nimeni n-ar trebui 6ă 
pună in vînzare un produs din mai 
așteptînd ca mai intii să se fi epui
zat cel fabricat in noiembrie. 
La Complexul comercial Copou- 
Iași, de pildă, am găsit in 
rafturi salată de varză albă (pro
dusă în 1969), în cutii bombate de 
efectul reacțiilor chimice interioare.

— Vindeți aceste mărfuri clienți- 
lor 7 — l-am întrebat pe responsa
bilul unității.

— Nu ! Are grijă casiera să re
țină „bombajele" de acest fel ! Le 
returnăm Ta I.C.R.A. în limita pro
centului legal de perisabilitate...

într-o discuție cu Mihal Barac- 
taru, directorul I.C.R.A.-Iași, am 
primit asigurări că așa ar trebui să 
se procedeze cu „bombajele", sem
nalate la Complexul Copou. Se în
tîmplă însă ca asemenea produse 
alterate (șl altele pe cale de a se 
altera) să ajungă uneori în mîinile 
cumpărătorilor. „Ce vreți 7 —- ne-a 
replicat el — să piardă statul 7". O 
asemenea optică ne-a deconcertat. 
Nu, desigur, nu Statul este vinovat 
de faptul că stocurile zac uitate în 
depozite, că modul de conservare 
din unitățile cu amănuntul e defici
tar. Dar nici clientul ! Legile co
merțului nu recomandă nici unui 
lucrător din rețeaua de desfacere să 
„paseze" o marfă alterată unul 
cumpărător neavizat ! Vinovății nu 
trebuie căutați prea departe : ei se 
află chiar printre vînzătotii sau res
ponsabilii unităților și întreprinde
rilor comerciale. Considerăm că 
este absolut necesar ca vina să fie, 
cu fiecare prilej, precis localizată, 
iar pagubele să fie suportate din 
buzunarul celor aflați în culpă.

Investigațiile noastre ne-au rele
vat necesitatea ca, la minuirea unor 
asemenea mărfuri, să se manifeste 
o atenție și o exigență sporite, dat 
fiind caracterul lor ușor perisabil. 
De asemenea, forurile de speciali
tate au obligația să cerceteze pe în
treaga filieră a comerțului cauzele 
care generează astfel de fenomene 
— amintite în treacăt in articolul 
de față — pentru a se evita pe vii
tor situații de felul color descrisa 
mai sus.

Există în momentul de față în 
magazinele noastre alimentare un 
larg evantai de sortimente — peste
2 500 — ca urmare a dezvoltării in
dustriei alimentare. O serie din a- 
ceste produse sînt cuprinse in ca
tegoria bine cunoscută a mărfurilor 
ușor perisabile. în rafturile unor 
magazine mai pot fi intilnite, din 
păcate, și mărfuri depreciate cali
tativ. Nu ne propunem să explicăm 
detaliat cauzele complexe ale aces
tui fenomen. Este, desigur, nevoie 
pentru aceasta de un studiu apro
fundat. Ne limităm să semnalăm 
celor în drept, existența acestui fe
nomen în sfera comerțului din ora
șele Galați și Iași.

Mai întîi, am consultat un vraf 
de buletine de analiză care poartă 
semnătura unor specialiști ai Labo
ratorului de chimie din cadrul In
spectoratului Sanitar de Stat — Ga
lați. în filele lor sînt menționate 
diverse produse zaharoase și de pa
nificație (grislne, biscuiți „Victoria", 
„Extra", „Mozaic", „Farul", „Tis- 
mana", bomboane de ciocolată etc.), 
propuse spre a fi retrase din comerț 
pentru că prezentau semne eviden
te de alterare. Probele indicau ca 
surse magazinele O.C.L.-Alimentara 
nr. 21, 35, 138, depozitul I.C.R.A.- 
Galați. Magazinul Alimentara nr. 
138 avea în stoc la data controlului 
efectuat de organele sanitare locale 
circa- 300 cutii grisine depreciate ca
litativ, iar I.C.R.A. — nouă lăzi cu 
biscuiți „Mozaic" alterați. Mențio
năm Că în magazinele alimentare 
gălățene există în rafturi peste 
10 000 cutii grisine, aflate pe punc
tul de a se deteriora calitativ, după 
un an și jumătate de la data fabri
cației, iar la Iași, numai in depo
zitele I.C.R.A. consemnăm peste 
20 000 de cutii cu acest produs (fur
nizor Combinatul Industrial de Mo- 
rărit și Panificație-Iași), in pericol 
de a deveni necomestibile.

Se știe că orice produs alimentar 
are un termen de garanție (înscris, 
in cel mai fericit caz, pe ambalaje), 
în virtutea căruia se certifică men
ținerea calității sale pe o anume 
perioadă. Intre termenul de garan
ție și condițiile de conservare a 
mărfurilor alimentare există însă 
un raport de strictă dependență. 
Cînd un produs nu se poate 
desface în cadrul termenului de 
garanție al fabricii, se procedea
ză, conform instrucțiunilor Minis
terului Comerțului Interior, la o 
nouă și riguroasă analiză de 
laborator. Se acordă — dacă este 
cazul — un termen suplimentar 
de desfacere, în concordanță cu 
durabilitatea mărfii respective. în 
asemenea cazuri reprezentanții co
merțului iși asumă răspunderea 
față de sănătatea publică și de 
aceea ei trebuie să procedeze cu 
maximum de prevedere. Pentru gri- 
sinele fabricate de C.I.M.P.-Iași in 
perioada mai—decembrie 1969, de 
exemplu, s-a emis un nou buletin 
de analiză I.C.R.A. la 18 iulie 1970, 
cu un termen nou de garanție de
3 luni. Ing. Doina Cotruț de la La
boratorul I.C.R.A.-Iași a acordat a- 
cest termen cu specificarea că „pro
dusul necesită consum imediat". 
Dar cum se potrivește oare această 
specificație, cu termenul de 3 luni, 
de prelungire a garanției 7 Existau 
oare suficiente temeiuri de convin
gere că aceste produse nu se vor 
deprecia în decurs de cîteva zile de 
la părăsirea depozitelor I.C.R.A. 7 
Un caz semnificativ ne-a oferit 
I.C.R.A.-Galați, surprinsă de către 
organele sanitare pe cind transporta 
spre unitățile cu amănuntul o can
titate de biscuiți „Mozaic" alterați, 
într-o scrisoare adresată redacției, 
I.C.R.A.-Galați ne aduce la cunoș
tință că „sortimentul în discuție a 
fost analizat in laboratorul acestei 
întreprinderi la data de 17 VIII 
1970", deci cu zece zile înainte de 
a ft semnalat ca alterat de către 
organele sanitare. Implicit, se recu-

fiotat în grabă în colțul 
unei cereri. Nu este vorba, 
desigur, de lipsa „unui rînd 
în plus", ci de incompeten
ță, de un scăzut simț de 
răspundere față de cererile 
cetățenilor, iar în cazurile 
semnalate — 
care încalcă 
obligații legale, ca șl 
cele de ordin general-uman, 
cetățenesc. Drept concluzie 
a investigației noastre, no
tăm opinia tovarășului Va- 
silc Bărbuleț, secretar al co
mitetului județean de par
tid.

— Am trecut în mod ho- 
tărît la acțiuni pentru im
primarea unui spirit nou, 
prompt, conștiincios, com
petent — tuturor organelor 
și organizațiilor, tuturor 
organismelor vieții sociale 
din județ în rezolvarea ope
rativă și temeinică a cere
rilor șl sesizărilor oameni
lor muncii. Nu este decit o 
lună de cînd, analizînd tn 
ședință de birou această ac
tivitate, comitetul județean 
de partid a luat hotărîrl 
precise pentru curmarea 
oricărei atitudini de dezin
teres. a oricărei nuanțe de 
formalism și superficialita
te, convinși fiind că toate 
acestea nu pot duce 
la irosirea de timp și 
nervi, la prejudicii 
riale și morale nu numai 
pentru cetățean, dar și pen
tru instituția în cauză.

Pentru ca măsurile adop
tate de biroul comitetului 
județean de partid să do- 
bindească deplină eficaci
tate, este necesar ca — spre 
deosebire de anul precedent 
— aplicarea lor de către 
fiecare instituție să fie con
trolată tn mod sistematic. 
Lucrul cel mal Important 
este să se asigure un Înalt 
grad de responsabilitate 
partea conducerilor de 
stituțil și organizații, a 
turor torurilor care au 
subordine pe cei numiți să 
poarte dialogul cu cetățenii.

N. BRUJAN 
corespondentul „Sctntevi’

de cîteva luni o parte din 
locuința sa, Matei Mihai din 
Cisnădie vede cu nedume
rire că 1 se reține In con
tinuare aceeași chirie ca 
mai Înainte. Face o cerere 
prin care solicită direcției 
regionale C.F.R., secția L 4 
Sibiu și I.G.O. Cisnădie, re
calcularea chirie! și resti
tuirea sumelor încasate in 
plus, „Rezolvat" — primeș
te pe loc răspunsul. Reține
rile din salariu continuă 
însă. La Începutul acestui 
an. cedează și restul spațiu
lui deținut șl se mută la 
bloc. „Poate acum !“ — șl-a 
spus el ...Nu numai că re
ținerea nu l-a Încetat, dar 
este anunțat că e dator șl 
cu niște majorări pentru 
neplata la timp a chiriei. 
Zilele acestea se Împlinește 
un an de la primă „rezol
vare" a cereri! sale. „Ce se 
mal aude cu cererea tova
rășului Matei 7" — am în
trebat la secția L <■ „Nu 
găsim unele hirtii, dar totul 
se rezolvă" — ni s-a apus. 
După cum se vede, clasind 
probabil cererea In cauză 
printre „problemele mărun
te", funcționarii au Izbutit 
să încurce ițele rău de tot.

Rezolvat ! Găuno» mai 
sună uneori acest răspuns,

puns de la forul căruia te-ai 
adresat, să-l primești chiar 
de la instituția vizată in 
scrisoare. Cercetind în a- 
mănunțime situația, ajutați 
și de opiniile a numeroși 
cetățeni, ajungem la con
cluzia că — printre alte 
cauze — la originea unor 
asamenea stări de lucruri 
stau în egală măsură doze 
de birocratism, de superfi
cialitate și comoditate, lipsă 
de operativitate și necu
noașterea unor obligații e- 
lementare.

Să ne oprim, pentru În
ceput, la una din aceste o- 
bligații elementare : respec
tarea termenelor fixate de 
legiuitor, în ciuda comple
xității unor probleme, prin- 
tr-un plus de organizare și 
conștiinciozitate, multe ser
vicii de sesizări și reclama- 
ții reușesc chiar să reducă 
termenul de 20 sau de 30 
de zile — stabilit pentru 
rezolvarea unei cereri care 
necesită demersuri compli
cate. Alteori, insă, chit că 
se poate rezolva în aceeași 
zi, cererea intră „oficial" 
în gestația de 20 sau 30 de 
zile. E dovada menținerii 
unui anumit formalism, a 
unei mentalități după care, 
atit timp cit funcționarul 
acționează în limitele pre
văzute de lege, 
cetățeanului nu

limite și orice justifica
re ; ele reprezintă o into
lerabilă neglijare a obliga
ției de a da răspunsuri la 
termen, prilejuită nu o 
dată de tendința de a e- 
vita soluții impliclnd asu
marea de răspunderi pro
prii. Avind și aprobarea 
comitetului 
consiliului 
munal pentru 
unei autorizații de exerci
tare a meseriei, Matei loan 
din comuna Cristian adre
sează primarului o cerere 
pentru semnarea actului. 
Spre surprinderea lui, Insă, 
acestuia „îi e teamă" să 
semneze. Trece o săptâmî- 
nă, trec două, trece de 
mult și termenul legal $' 
primarul nu se înduplecă 
să semneze decit după ce 
petiționarul bate drumurile 
la Sibiu și obține sprijinul 
consiliului popular jude
țean. Sau un alt caz :
19 august direcția sanitară 
județeană
popular județean) primește 
o cerere din partea locui
torilor satului Nucet (co
muna Roșia) prin care soli
citau Îmbunătățirea deser
virii medicale. Că este sau 
nu este cazul, că se va face 
sau nu se va face ceva in 
această problemă, direcția 
sanitară n-a catadicsit nici 
pină astăzi să dea un

executiv al 
popular co- 

eliberarea

C. PRIESCU

(prin consiliul

interesele 
mai con-

la

Eugen TARV
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complicat, discutat și 
discutat 
speranțe 
pusesem 
nul din
Dar, în cîteva zile vedem că 
a început o mare anchetă ; 
ni s-a comunicat în foarte 
scurt timp atit justețea 
celor sesizate, cit și mă
sura luată : înlăturarea me
dicului Simtlon din func
ția de director. A fost un 
act de dreptate. Și. dincolo 
de acest lucru, o dovadă de

în ziarul „Scînteia" din 6 
tembrie 1970 a apărut articolul in
titulat „Poluarea rîurilor moldo
vene — un rău iremediabil 7“ in 
care se arătau unele deficiențe în 
funcționarea instalațiilor de epu
rare de la unități 
orașe din județul Neamț. Proble
ma a fost reluată în ziarul din 22 
sopt. a..c. cînd s-au publicat răspun
surile primite din partea unităților 
criticate. Vreau să arăt, în cele ce 
urmează, că Impurificarea unor 
cursuri de apă nu constituie un fe
nomen limitat la aria județului 
Neamț, ci se tntilnește și in alte 
județe ale țării.

în județul Bacău, rlurile Bistrița, 
Trotuș și chiar Șiret sînt puternic 
impurificate în urma deversărilor 
provenite de la unități industriale 
ca : Fabrica de postav Buhuși, fa
brica de celuloză și htrtle „Le- 
tea“-Bacău, Combinatul de prelu
crare a lemnului Comănești, Rafină
ria Dărmănești, Uzina chimică, 
Uzina de petrol și Uzina de cauciuc 
din Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej precum și de la canalizările 
municipiilor Bacău și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ce preiau și ape pro
venite de la unele unități indus
triale. Prin H.C.M. 311/1963, anexele 
2 și 3, s-au nominalizat unitățile ce 
trebuiau să-și construiască stații de 
epurare corespunzătoare. Mai jos 
voi prezenta unitățile principale ce 
nu și-au îndeplinit aceste sarcini.

Uzina chimică Borzești trebuia 
să realizeze pină la 31. XII. 1965 in
stalațiile pentru demercurizarea și 
decianurarea apelor reziduale. în 
prezent abia se întocmește docu
mentația, termenul cînd se vor 
pune in funcțiune instalațiile res
pective fiind deci, în cel mai bun 
caz, întirziat cu 7—8 ani față de cel 
prevăzut. Zilnic această unitate de
versează în riul Trotuș 10—15 kg 
mercur, 3 kg cianuri. 98 000 kg clo
ruri și altele. La stația finală de 
neutralizare, a cărei capacitate este 
de mult depășită, lucrările de extin
dere vor începe abia în anul 1971, 
pînă la terminarea acestora conti- 
nuîndu-Se impurificarea frecventă a 
riului Trotuș cu ape puternic acide.

O situație specială o prezintă riul 
Trotuș care, datorită impurificărilor 

* masive, a devenit un adevărat „ca
nal colector" de la Borzești și pînă

industriale și

la confluența cu riul Șiret, apa ne- 
maiputind fi folosită nici măcar 
pentru irigații, iar fauna piscicolă 
fiind complet distrusă. în plus, se 
manifestă stinjenlri reciproce ale 
folosințefor : datorită faptului că 
apele sînt puternic încărcate cu 
substanțe organice și cloruri — pro
venite in special de la C.P.L. Co
mănești și unitățile pentru extra-

cele din 
prevăzut __  ___
lor reziduale provenite de la Rafi
năria Dărmăneștl și C.P.L. Comă- 
nești.

Astfel la Rafinăria Dărmăneștl 
ca și la Uzina de petrol din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, abia se elabo
rează documentațiile pentru epura
rea avansată a apelor, termenul sta-

etapa 
epurarea completă a ape.

RlURI POLUATE?

1»

Unele au devenit adevărate
)

canale colectoare"
Ecoul anchetelor „Scînteii"

gerea și prelucrarea petrolului — 
Centrala termoelectrică Borzești a 
avut deseori pierderi însemnate de 
producție, ca și cheltuieli supli
mentare pentru tratarea apelor.

Neasigurarea unităților din plat
forma Borzești cu apă în cantitate 
suficientă și de calitate corespunză
toare poate avea consecințe serioa
se pentru economia națională. în 
vederea prevenirii unor asemenea 
situații, prin H.C.M. 1 157/1964 s-a 
aprobat un plan de măsuri prin 
care se trasează sarcini concrete 
unităților impurificatoare din a- 
monte, cu termene de realizare în 
două etape. Dacă sarcinile prevăzu
te pentru etapa I se poate afirma 
că au fost îndeplinite (cu unele 
excepții, oarecum justificate), nu a- 
celași lucru se poate spune despre

blllt fiind deci cu mult depășit. în 
prezent se evacuează zilnic de la a- 
ceste 2 unități cantități importante 
de ape reziduale, ce conțin peste 
250 kg fenoli și 2 500 kg produse pe
troliere și care sînt epurate numai 
parțial (treapta mecanică). O si
tuație similară prezintă și C.P.L. 
Comănești, unde epurarea totală a 
apelor se prevede a se realiza la 
sfirșitul viitorului cincinal, deci cu 
8 ani intlrziere față de sarcinile 
din H.C.M. 1 157/1964, deși unitatea 
deversează zilnic in riul Trotuș 
peste 6 000 kg substanțe organice.

în municipiul Bacău unde, con
form anexei 3 la H.C.M. 311/1963, 
ar fi trebuit ca pînă la 31. XII. 1970 
să se rezolve integral epurarea ape
lor reziduale, se prevede că va fi 
pusă în funcțiune — abia în cursul

George CUIBUȘ

a II-a, In care s-a

de Nicuță TĂNASENe doriți sănătate?

sănătate ?

în comun.

x

toată aten-

twi

sînt

întrebare n-am

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

acești doi ges- 
cules de mă-

navetiștl 
ne intrea-

ce 
cicostisitoare, 

simplu adăpost.

făceam „grămezi" ca la 
rugbt. N-avem pretenția 
să se facă cine știe 
clădire 
un

Un grup de 
din Alba Iulia 
bă :

— Ne doriți
— Cu carul I
— Mulțumim, dar «In

tern pe cale să ne îm
bolnăvim de nervi din 
cauza întreprinderii de 
transporturi

Ing. Călin CONSTANTIN 
inginer-șef la OCP.G.A. — Bacău

Desen de

anului 1971 — numai treapta meca
nică a stației de epurare, executarea 
treptei biologice amîntndu-se pen
tru o etapă viitoare. Totodată, deși 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej are 
In exploatare o stație de epurare 
subdimensionată, care funcționează 
necoraspunzător, în viitorul cincinal 
nu au rost aprobate fonduri pentru 
extinderea el.

în producerea situațiilor de mal 
sus, o mare răspundere revine con
ducerilor unităților citate, dar șl 
forurilor tutelare ale acestora, care 
nu au luat toate măsurile necesare 
pentru realizarea sarcinilor prevă
zute de H.C.M. 311/1963 și H.C.M. 
1 157/1964, ca și pentru corelarea 
sarcinilor de producție cu capaci
tățile reale ale stațiilor de epurare. 
Este de pe acum de prezumat că 
extinderile prevăzute pentru etapa 
1971—1975 la principalele unități 
industriale din județul Bacău vor 
duce la o agravare și mai mare a 
fenomenului de impurificare. O a- 
6emenea evoluție ar putea ti împie
dicată doar in caz că se vor lua 
măsuri energice de prevenire.

Aș dori să mai menționez că in
stalațiile existente nu sînt întotdea
una exploatate corespunzător, ne- 
existlnd la unele unități o preocu- 
?are susținută in această direcție, 
ntr-o anumită măsură, faptul se 

explică și prin aceea că legislația 
actuală In domeniul protecției ape
lor este destul de blindă, amenzile 
maxime prevăzute fiind de 500 lei, 
o valoare mal mult simbolică față 
de aceea a pagubelor produse.

N. RED. : Scrisoarea Inginerului 
Călin Constantin vine să comple
teze observațiile repetat formulate 
in ziarul nostru cu privire la anu
mite fenomene ingrijorătoare de 
degradare a calității unor cursuri 
de apă. Vom adresa întreprinderi
lor vizate, forurilor lor tutelare, 
unor specialiști, solicitarea de a în
fățișa măsurile, posibilitățile prin 
care, Intr-un timp olt mai scurt, si
tuația înfățișată in cele de mai sus 
ar putea fi remediată.

Cursa care duce din sta
ția C.F.R. Alba lulia ptnă 
in centru vine cind dă 
dumnezeu, fi nicidecum 
după un grafie. Ne apu
ci durerile de cap aștep- 
tind-o... Dar de plămîni 
vreți să ne îmbolnăvim?

— Doamne ferește !
— Atunci, tot In nu

mele navetiștilor care fac 
zilnic ruta Alba Iulia — 
Cugir și retur, vă rugăm 
să insistați pe lingă cei 
in drept să facă in halta 
Cugir un adăpost. A ve
nit toamna cu ploi, vine 
iarna cu viforniță șl în
gheț și noi nu avem 
unde să ne adăpostim în 
așteptarea cursei. Iernile 
trecute, în așteptarea 
mijloacelor de transport 
spre Alba Iulia, de frig

Un birocrat 
prea de tot

Iosif Holzer din Lipova 
a urmat o școală de bu
cătari la Timișoara și a 
fost trimis să dea exa
menul de absolvire la 
Școala profesională de 
alimentație publică din 
Șos. Viilor 38 București. 
A dat examenul. L-a 
luat imediat. I s-a spus 
și bravo. Apoi a fost tri
mis la secretariatul șco
lii să-și ia diploma și 
repartizarea. Ajuns la 
secretariat I s-a spus :

— Te costă 35 de
— Ce mă costă 35 

lei?
— Abonamentul la 

vista școlii. Nu te abo
nezi la revistă, nu-ți dau 
diplomă și nici...

—- Dar n-am 35 de lei. 
N-am de unde să cer, nu 
cunosc pe nimeni tn 
București.

— De unde ești ? Din 
Lipova ? Te urci In tren, 
te duci acasă și vii cu 
banii. Vezi că ai un ac
celerat la ora...

Dumneavoastră nu cre
deți că sînt prea de tot 
birocrații ăștia ?

Tovarășe Iosif, __
foarte prea de tot. Și, ca 
atare, te rugăm ca atunci 
cind vei fi repartizat la 
bucătăria unui restau
rant, invită-i la o masă 
pe toți birocrații și ser- 
vește-i cu o mîncare de 
ciuperci.

Aleg eu ciupercile.

Sînt buruienile 
aducătoare 

de venituri ?
După ce arată prin cite 

aminări trebuie să treci 
pentru a obține un act, 
cititorul nostru L. G. din 
comuna Firtățești — Vîl- 
cea ne invită să facem o 
plimbare pe dealurile a- 
cestei comune.

— De ce să ne plim
băm tocmai pe dealuri.

— Ca să vedeți ce n-a 
văzut Perișul!

— Ce anume ?
— Niște buruieni care 

se bucură de

Pentru a nu ne mai 
contrazice cu cititorul 
nostru, renunțăm la 
continuarea acestui dia
log și cerem o părere 
autorizată a specialiști
lor de la județ.

Cînd doi (gestio
nari) se ceartă al 
treilea (cumpărăto
rul) trebuie să cu

leagă măcieșe

ția conducerii C.A.P.-u- 
lui. Pe hectare întregi 
s-au plantat spațieri dar 
in loc de viță de vie se 
ridică pe ei buruieni. Cu 
îngroparea acestor spo
lieri s-au cheltuit zeci de 
zile de muncă. Șpalierii 
costă și ei bani...

— Dar dacă buruieni
le astea sînt niște buru
ieni mai speciale, care 
au nevoie de îngrijiri 
speciale ? Dacă sînt niște 
buruieni care aduc veni
turi C.A.P.-ului ?

— S-o credeți dv. asta. 
Nu sînt buruieni aducă
toare de venituri, ci din 
contră...

Din comuna Cărbunari 
Caraș-Severin ne-a so
sit o scrisoare dureros 
de hazlie. Zice că dacă 
te duci să cumperi ceva 
de la magazinul alimen
tar iți pune marfa în 
brațe. Gestionarul are și 
pungi și alte ambalaje, 
dar le vinde separat. Și 
in afară de asta nu-ți dă 
voie să pui marfa in am
balajele cumpărate, la el 
în magazin, ei afară. 
Dumnealui, tovarășu ges
tionar, cică mai are un 
tic. Unele mărfuri nu ți 
le vinde, pină nu te duci 
la cules de măcieș. Aduci 
măcieșe și te servește. 
Dar „problema" mal are 
un aspect. In comuna 
asta mai e un magazin 
de textile. Și acest maga
zin are și el un gestio
nar, care e tn „rîcă" cu 
celălalt. Dacă acest ges
tionar află că celuilalt 
i-ai adus măcieșe și lui 
nu, adio marfă. Nu te 
servește nici măcar cu o 
cutie de chibrituri.

Ce-ar fi dacă ar mai fi 
trimiși și 
tionari la 
Cieșe ?

Această 
pus-o noi, ci semnatarii 
scrisorii. Nouă nu ne 
plac măcieșele.
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este insuficient acționat
9

în stimularea chimistilor
9

In unitățile economice din industria chimică, generalizarea 
experimentării noului sistem de salarizare și majorarea sala
riilor cointeresează pe toți salarlații în obținerea unor rezul 
tate superioare tn activitatea productivă Potrivit prevederilor, 
verificate prin calcul, la Uzina de superfosfat șl acid sulfuric 
din Năvodari, cîștigurlle au crescut cu 12,8 la sută la mun
citori și cu 10,7 la sută la personalul tehnic șl administrativ, 
îmbucurător este că efectele aplicării noului sistem de sala
rizare și al majorării salariilor se resimt în toate sectoarele 
uzinei.

Uzina și-a consolidat situația economlco-flnanciară, renun- 
țind — în răstimpul cate a trecut de la aplicarea noului sis
tem de salarizare — la dotațille de la bugetul statului. In 8 
luni din acest an, sporul de producție depășește 3 milioane 
lei. Deși în această perioadă au fost angajați aproape 400 de 
noi muncitori, tehnicieni, maiștri, ca urmare a intrării în 
funcțiune a unor noi capacități de producție, se observă, față 
de trecut, o vădită tendință de reducere a absențelor nemo
tivate, a fluctuației în general. In această direcție, o Influență 
pozitivă considerabilă o are introducerea sporului de vechi
me, care, in cazul uzinei, reprezintă în medie 2,91 la sută din 
totalul cîștigurilor salarlaților.

In cursul investigațiilor făcute ne-au fost reliefate și alte 
efecte pozitive ale experimentării noului sistem de salarizare. 
Ni s-a demonstrat că, prin aplicarea din ce în ce mal rigu
roasă a regulamentului cu privire la penalizarea celor care 
nu-și fac datoria, sarcinile de serviciu sînt îndeplinite mai 
bine, iar disciplina în muncă se respectă mai riguros. în 
toate compartimentele de activitate.

Din discuțiile purtate cu mai mulțl specialiști șl muncitori 
am reținut că experimentarea noului sistem de salarizare în 
uzina de la Năvodari a reliefat și unele lmpreciziunl ale a- 
cestula. După cum se știe, dat fiind specificul industriei chi
mice, munca In regie are caracter preponderent. Aceasta, 
desigur, nu trebuie să ducă la uniformizarea cîștigurilor, ci, 
dimpotrivă, la stabilirea, pe baza unor studii temeinice, a- 
profundate, a unor criterii juste de apreciere a cantității șl 
calității muncii fiecărei categorii de angajați potrivit pregă 
tirll și rolului îndeplinit în procesul de producție. Specialiș
tii de aici apreciază însă că această cerință nu se respectă 
Intrutotul, deoarece actualele instrucțiuni nu sînt funda
mentate riguros, potrivit condițiilor reale din unități. Econo
mistul Gheorghe Vasile, șeful serviciului salarizare și învăță- 
mînt, ne-a argumentat printt-un exemplu concret acest lucru. 
Operatorii chimlștl din rețeaua B de salarizare a industriei

NOUL SISTEM DE SALARIZARE
SI MAJORAREA SALARIILOR

■I __________________________________________________________________________________

chimice, sint salarizați cu 5,40 lei pe oră. In timp ce mașl- 
niștilor de benzi, categorie de salariați al căror aport in 
procesul de producție este indiscutabil măi mic, potrivit 
rețelei de salarizare din industria constructoare de mașini 
— utilizată șl aici — le revin 5.70 lei pe oră. Este o discre
panță nefondată, cel puțin in cazul de față.

Potrivit intențiilor conducerii uzinei, operatorii chimlștl ur
mează să-și însușească cunoștințe de lăcătușerie pentru a pu
tea interveni cu promptitudine la înlăturarea unor mici de
fecțiuni survenite la instalațiile pe care le supraveghează. 
Deci, în curînd, operatorii vor executa și operațiuni specifice 
muncii mașiniștllor de benzi. Pe bună dreptate remarca în
tr-o discuție operatorul chimist Anton Mihăescu ; „Este bine 
să învățăm și meseria de lăcătuș, adică tocmai ceea ce fac as
tăzi mașlniștii de la noi, dar cîștlgui nostru este de pe acum 
mal mic decît al lor...“. Observația este întrutotul îndreptă
țită. Conducerea uzinei a cerut încă din luna ianuarie Cen
tralei Industriale de îngrășăminte chimice de la Făgăraș — 
forul său de resort — să fie înlăturată această anomalie, dar 
nu s-a primit încă nici un răspuns.

Ne-a reținut atenția un alt fapt semnalat de maistrul Petre 
Mihai, șeful atelierului de turnătorie al uzinei. Aici se pro
duc, în afara pieselor de schimb necesare întreținerii instala
țiilor șl utilajelor din uzină, șl un mare volum de piese șl u- 
tilaje, unele unicate, de mare complexitate, necesare altor 
întreprinderi aparținind industriei chimice. Potrivit reglemen
tărilor în vigoare, lucrătorilor din turnătorii li se acordă un 
spor de 10 la sută la salariul tarifar. La uzina din Năvodari, 
această cerere pe deplin îndreptățită nu și-a găsit încă re
zolvare. «

După cum nl s-a spus, cuantumul de salarizare tn această 
Întreprindere a industriei chimice este condiționat de reali
zarea sarcinilor cantitative ale planului de producție. Deși în 
principiile generale de aplicare a noului sistem de salarizare 
s-a preconizat legarea acordării salariului, în egală măsură, șl 
de aspectele calitative ale muncii, se observă în cazul uzinei 
din Năvodari că o asemenea cerință nu este respectată. A- 
ceastă principală lacună ne-a sesizat-o inginerul-șef coordona
tor al uzinei, Nlcolae Popescu. „Normele calitative ale pro
duselor noastre — argumenta el — sînt, ce-i drept, destul de 
largi. Livrăm îngrășăminte chimice în medie cu 16,5 la sută 
substanță activă. Practica celor mai bune schimburi arată că 
acest coeficient poate fi mult mai înalt. Proporția de sub
stanță activă este condiționată direct de munca operatoru
lui chimist, de modul în care supraveghează instalațiile, cum 
intervine pentru reglarea procesului tehnologic. în momen
tul de față, oamenii fiind încadrați Ia aceeași categorie, cîș- 
tigă la fel, indiferent dacă produsele întrunesc minimum de 
calitate sau ating cele mai ridicate cote".

Interlocutorul nostru continuă argumentarea printr-un cal
cul pe cît de simplu, pe atît de edificator. La producția de 
superfosfat din acest an, o creștere de numai 1 la sută — 
dar se poate și mai mult — a proporției de substanță activă 
înseamnă realizarea a peste 5 000 tone substanță activă în 
plus, ceea ce ar adăuga la producția-marfă încă 10 milioane 
Iei. De asemenea, potrivit unul calcul, în secția de fluorură de 
aluminiu, prin creșterea ponderii produselor de calitatea I, 
de la 70 la sută la 90 la sută — nivel ușor de atins — s-ar ob
ține anual ia întreaga producție-marfă circa 600 000 lei în 
plus. . ..

Sînt argumente care pledează convingător pentru perfecțio
narea modalităților concrete de aplicare a noului sistem de 
salarizare în această importantă uzină a industriei chimice. 
Comitetul de direcție al uzinei a preconizat Introducerea unul 
sistem premial pentru sporul de calitate, cît și pentru stimu
larea formațiunilor de lucru și a schimburilor pe baza unei 
stricte determinări a indicilor calitativi superiori. Propunerile 
au fost de mult reținute, apoi date uitării pe drumul care 
duce de la uzină la minister.

Experimentarea noului sistem de salarizare trebuie să ducă, 
Indiscutabil, la obținerea unor rezultate economice mult su-» 
perloare. însăși noțiunea de experimentare obligă conducerea 
Centralei industriale pentru îngrășăminte chimice din Făgă
raș, ministerul — organe care dispun de numeroase atribuții 
șl împuterniciri în materie de muncă și salarii — să-și exer
cite energic și competent răspunderile, să intervină cu su
plețe șl operativitate pentru înlăturarea unor imperfecțiuni 
demonstrate de realitățile uzinei din Năvodari.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ 

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNĂ CALITATE!

JUDEȚUL BUZĂU9
JUDEȚUL CLUJ
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ÎNSĂMÎNȚAREA GRÎULUI

SE POATE ÎNCHEIA

1NTR-0 SĂPTĂMÎNĂI

Dacă buna organizare
ar fi pretutindeni prezentă...

Lucrătorii de pe ogoarele buzoiene 
desfășoară o activitate intensă pentru 
strîngerea recoltei, însămințarea griu
lui și realizarea celorlalte lucrări de 
toamnă. Viteza de lucru a crescut 
simțitor, cu 30—40 la sută peste cea 
înregistrată în primele zile ale cam
paniei. De asemenea, se înregistrează 
un aport mai eficient al specialiștilor 
la rezolvarea a numeroase probleme, 
intervențiile lor sînt mai operative 
in organizarea muncii. Utilizîndu-se 
mai bine forțele umane și mecanice, 
se lucrează concomitent la recoltat, la 
însilozarea furajelor, pregătirea tere
nului și semănat. întreprinderile a- 
gricole de stat din județ au recoltat 
porumbul de pe 73 la sută din supra
față.

Ritmul lucrărilor s-a Intensificat si 
in cooperativele agricole, ceea ce a 
dat putința ca, pe județ, viteza 
zilnică la recoltatul porumbului să 
ajungă la 2 145 hectare — superioară 
celei înregistrate săptămina trecută. 
La însămințarea griului s-au realizat 
16 300 hectare, adică 32 la sută din 
suprafață. Dacă recoltatul porumbului 
și eliberarea terenurilor s-aT e- 
fectua intr-un ritm''mai intens, cu 
actuala viteză zilnică de lucru în- 
sămînțarea griului s-ar putea termi- 

■na într-o săptămînă. Or, pînă in 
prezent, numărul de cooperatori ce 
participă la recoltarea porumbului 
este redus și nici nu se asigură folo
sirea completă a combinelor. Că este 
posibil să se realizeze mai mult o 
demonstrează numeroase exemple. 
Astfel s-a ajuns ca intr-o singură 
zi să se recolteze 2 300 hectare cu po
rumb și să se insămințeze 3 550 hec
tare griu. Sînt, de altfel, cele mai 
bune rezultate pe zi obținute pînă 
acum. în multe cooperative s-au re
partizat lucrările pe grupuri de trac
toare. lucrîndn-se intens, în flux 
continuu, la eliberarea terenului, la 
arat, pregătit și fertilizat. în coope
rativa agricolă Cilibia însămințările 
s-au executat pe 83 la sută din te
ren, întreaga suprafață este pregă
tită pentru semănat. Cum s-a reali
zat aceasta ? Arătura a fost făcută 
la adînclmea la care nu se scoteau 
bolovanii, iar prima lucrare cu gra
pa cu discuri a fost executată după 
cel mult 15—20 minute. în acest scop

au fost grupate cite 5—6 tractoare 
la executarea arăturilor, astfel ca în 
urma lor să poată lucra o grapă cu 
discuri sau un tăvălug. De asemenea, 
la cooperativa agricolă din Puiești, 
toate cele 29 de tractoare lucrează 
fără întrerupere. Datorită repartiză
rii judicioase a forțelor la eliberarea 
și pregătirea terenului, la coopera
tiva agricolă din Limpeziș griul a 
fost semănat pe mai mult de 70 la 
sută din suprafață.

Un bun exemplu de organizare a 
muncii întîlnim la cooperativa agri
colă din Vîlcele. Aici, înainte de ora 
6 dimineața, peste 750 cooperatori 
ieșiseră la culesul porumbului și re
coltatul sfeclei de zahăr. Pînă acum a 
fost recoltat porumbul de pe 70 la 
sută din suprafață.

Ritmul de lucru ar putea fi mult 
intensificat dacă organele agricole ar 
acorda mal multă atenție utilizării 
judicioase a forței de muncă, folosi
rii întregii capacități de lucru a trac
toarelor și mașinilor. Deși secțiile de 
mecanizare care deservesc coopera
tivele agricole din satele C. A. Ro- 
settl și Cotul Ciorii sint dotate cu 
patru combine și 14 remorci, ele au 
fost folosite doar cîteva zile, pentru 

. că nu s-au asigurat oameni suficienți 
să le deservească. în aceste coopera
tive există brațe de muncă care lu
crează la recoltarea manuală a știu- 
leților. în timp ce cooperativele a- 
mintite nu folosesc mijloacele de re
coltare și de transport, tn alte unități 
acestea sint insuficiente. Președin
tele cooperativei agricole din Rușețu. 
Stan Dinu, ne spunea că doar un 
sfert din suprafața cu porumb a fost 
recoltată. Ritmul de lucru este stîn- 
jenit de insuficiența mijloacelor de 
transport, în vreme ce 14 remorci 
stau imobilizate la secția de meca
nizare din comuna C. A Rosetti.

Este nevoie ca organele agricole să 
Intervină operativ pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate, să aSigure 
utilizarea intensă a mijloacelor exis
tente in scopul urgentării recoltării 
culturilor tîrzii și insămînțării griu
lui la timp in fiecare unitate agri
colă.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

adresat lng. Ion Plingu, adjunctul 
ministrului :

— Carențele dezvăluite în activita
tea de proiectare ne-au pus serios 
pe gînduri — ne-a spus d-sa. Cum 
cele mal nevralgice laturi ale activi
tății din proiectare sint calitatea pro
iectelor și slaba răspundere a unor 
proiectanți, am acționat în conse
cință. Mai întîi vreau să arăt că este 
în curs de elaborare un normativ cu 
indicatorii tehnico-economici. socotiți 
plafon minimal, care va trebui să 
formeze baza unui permanent auto
control pentru proiectanți in ce pri
vește eficiența economică a soluții
lor alese de ei. Chestiunea responsa
bilităților vrem să o rezolvăm chiar 
In aceste zile, numind prin ordine 
ale ministrului șefi de proiect, inte
gral răspunzători de activitatea co
lectivului din subordine.

— Cum se conturează, in aceste 
condiții, pregătirea pe ansamblu a 
planului de investiții pe 1971 ?

— Descoperind din vreme toate 
greutățile ivite am luat o seamă de 
măsuri prin care am reușit să asigu
răm în totalitate proiectele de exe
cuție la lucrările in continuare. Pen
tru lucrările noi am întocmit un sis
tem de urmărire a proiectării, in așa

fel incit, dacă la începutul lunii sep
tembrie erau terminate doar 8 la 
sută din proiecte, la 1 decembrie le 
vom avea pe toate. în paralel am 
urgentat încheierea contractelor cu

TERENURI
BLOCATE
însămînțări
i ntîrziate

Zilele acestea, pe ogoarele județu
lui Cluj, a căzut o ploaie măruntă și 
deasă, binefăcătoare atît pentru te
renurile însămânțate, cit și pentru 
cele ce urmează să primească sămin- 
ța. Au fost asigurate astfel condiții 
optime pentru executarea lucrărilor in 
cimp. Pină la 5 octombrie însă, în 
cooperativele agricole, se însămînța- 
seră 10 400 hectare, adică 19 la sută.

în județul Cluj sînt multe coope
rative agricole in care lucrările de 
toamnă, inclusiv semănatul, sint a- 
vansate. Printre acestea sînt cele 
din Cîmpia Tufzii. Tiocu de Sus, Mo- 
ciu și altele. în același timp, mal 
bine de 20 de unități nici n-au în
ceput semănatul. Ritmul de lucru 
la semănat este condiționat, în prin
cipal, de pregătirea terenului. Aproa
pe întreaga suprafață de 4 500 ha cu 
sfeclă de zahăr urmează a tl insă- 
mințată cu griu. Or, pînă la data a- 
mintită, această cultură fusese strînsă 
doar de pe 2 600 hectare. La Ceanu- 
Mare, Frata, Bolduț și în alte părți, 
zeci de hectare continuă să fie ocu
pate cu sfeclă. Aceasta se datorește 
«labei mobilizări a forței de muncă 
la recoltat. La Bolduț, tntr-una din zi
lele însorite ale acestei toamne, se 
ținea adunarea generală/ ă coopera
torilor avind In prezidiu pe instruc
torul U.J.C.A.P., președintele coope
rativei agricole, inginerul și prima
rul. In această adunare, amînată de 
multă vreme nu se discuta despre 
mersul lucrărilor, ci unele probleme 
de perspectivă. Cite hectare de sfe
clă se puteau recolta in acest timp 
cu cei 100 cooperatori care, timp de 
o jumătate de zi, au fost imobilizați 
pe scaune I Nu era mai bine ca a- 
ceastă adunare să aibă loc seara sau 
tn zilele cind nu se poate lucra In 
cimp ?

în alte locuri, pe lingă ritmul lent 
la recoltări, se mai adaugă și lipsa 
mijloacelor de transport la baza de 
recepție. La cooperativa agricolă Co- 
jocna, jumătate din cantitatea de sfe
clă recoltată de pe cele 120 ha se află 
tn grămezi pe cimp. „Am încheiat 
contract cu Întreprinderea 
sporturi auto pentru 10 
zilnic, dar ni se trimit 2—3

de tran- 
camioane 
și acestea

chiar în cursul lui 1971. De 
cum va fi încheiat acest an, 
mensiunile frontului de lucru 
rat pentru timpul friguros, depinde 
nemijlocit punctualitatea finalizării

Investițiile în
5

modul 
de di- 
asigu-

industria alimentară
constructorii și astăzi, dintr-un volum 
de 760 milioane lei, avem perfectate 
lucrări in proporție de 93,1 la sută.

în afara noilor capacități, planul 
de investiții din anul viitor cu
prinde și un număr însemnat de lu
crări in continuare, din care o parte 
au termene de punere in funcțiune

Uzina de fibra sintetice Săvinaști: in peisajul tehnicii moderne Foto : Gh. Vințilă
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execuției acestor obiective. Or, si
tuația grea în care se află unele din
tre ele pune sub semnul îndoielii 
evoluția lor în etapele viitoare. Lu
crările de la fabrica de conserve din 
Constanța, de la abatorul din Calați 
și de la Fabrica de conserve din carne 
din București — ca să enumerăm nu
mai cîteva dintre ele — "înregistrea
ză numeroase restanțe care, după 
calculele făcute In minister, vor pro
voca la sfirșitul acestui an o rămî- 
nere tn urmă, cumulată, in jur de 30 
milioane lei.

Cazul Fabricii de conserve 
București a devenit notoriu 

ne-a spus lng. V. Mitulescu, 
directorul direcției dezvoltării din 
Ministerul Industriei Alimentare. 
Dacă revirimentul promis de con
structor s-ar fi produs, desigur că și 
înfățișarea șantierului ar fi fost cu 
totul alta". La rîndul său, tov. Petre 
Chivulescu, șeful serviciului plan-in- 
vestiții din minister, ne-a reafirmat 
că în aceste cazuri numai slaba ac
tivitate a constructorilor a jucat ro
lul hotărltor în acumularea restan
telor.

Din investigațiile tăcute pe cîteva 
jantiere se desprinde însă că, fără a 
diminua vina unor constructori, 
foarte multe neajunsuri își au obîr- 
șia tocmai din modul defectuos tn 
care unii beneficiari și ministerul 
rezolvă problemele asigurării la timp

CONTRASTE
• Acarul Păun

cară minereu 
pe trotinetă?

Cu O lună in urmă, 
pe adresa Uzinei me
talurgice de metale 
neferoase din Zlatna 
au fost trimise 18 va
goane, cu o încărcătură 
de I 069 tone de mine
reu din import. Toate 
bune, pină aici, numai 
că cineva de la calea 
ferată a dat dispoziție 
ca minereul să fie 
descărcat in gara Vin- 
țu de Jos, cu vreo... 40 
km înainte de desti
nație. Uzina pretinde 
ca minereul să fie a- 
dus la Zlatna. C.F.R.- 
ul obiectează că e prea 
complicat, că n-ar»

forț» suficiente să-l 
reincarce și să-l trans
porte mai departe. 
Uzina, firește, nu poa
te să și-l aducă singu
ră, ea nu are cale fe
rată, vagoane și loco
motive. Și atunci, ce-i 
de făcut ? Căci, intre 
timp, minereul stă pă
răsit — supus riscuri
lor degradării. O solu
ție ar fi să se găsească 
un acar, preferabil cu 
numele Păun, și să t se 
ceară să ducă minereul 
la uzină cu sacoșa pe 
trotinetă.

Dar mai pot exista și 
alte soluții...

• Cu răbdarea
fac un transport—două și pleacă" — 
ne relata inginerul-șef, Alexandru 
Pop.

Suprafețe mari cu griu urmează 
«ă se Insămințeze după porumb. Or, 
recoltarea acestei plante este abia la 
început. Este adevărat că, In această 
zonă, vegetația este mai intîrziată. 
Dar în fiecare cooperativă există su
prafețe cu porumb verde care, potri
vit indicației direcției agricole, tre
buia insilozat. La cooperativa agri
colă „Unirea“-Cluj s-a stabilit ca 
circa 80 ha să fie insilozate. Recol
tarea merge Inoet întrucît Cele patru 
remorci ale I.M.A. au Stat in ulti
mele două săptâmîni mai mult in re
parație. Camioanele cooperativei își 
pierd vremea transportind materiale 
pentru construcția a două grajduri. 
La Feiurdeni, există 100 ha porumb 
verde fără a se lua măsuri energice 
în vederea eliberării terenului. Iată 
de ce se impune grăbirea recoltă
rii porumbului în primul rind de pe 
acele suprafețe care urmează să se 
insămințeze cu griu.

Executarea la timp a semănatu
lui este condiționată și de asigurarea 
semințelor. Deși fiecare unitate tre
buia «ă-și asigure din vreme canti
tățile necesare de semințe care să 
fie condiționate și tratate, acum, la 
mijloc de campanie, sint cooperative 
care nu au preluat de la bazele de 
recepție semințele care le-au fost re
partizate. Din 11 500 tone de sămînță 
pusă la dispoziția cooperativelor 
agricole pe județ au fost ridicate 
doar 7 600 tone. Cooperativele agri
cole Alton, Palatca, „Unirea“-Cluj 
nici pînă astăzi nu și-au ridicat se
mințele. De la cooperativa Dîbja ni 
se semnalează că griul pentru sămin- 
ță a fost păstrat în condiții cu totul 
necorespunzătoare, fapt oe a dus la 
alterarea lui.

Iată cîteva probleme a căror re
zolvare trebuie să preocupe în mal 
mare măsură organele locale agri
cole, conducerile cooperativelor agri
cole astfel ca toate lucrările de se
zon să se poată executa la timp.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Sctnteii*

cu 
ce 
lunii septembrie 
nici o tonă din cele 800 tone de con
strucții metalice și numai aproxima
tiv jumătate din cantitatea de 12 100 
tone utilaje necesare anul viitor pe 
șantierele industriei alimentare. De 
altfel, .după cum ne transmite cores
pondentul nostru din Suceava, la lu
crările ce se execută la fabrica de 
conserve și la antrepozitul frigori
fic din această localitate, constructo
rul Întrevede anumite greutăți toc
mai datorită întirzierii unor utilaje -r 
in valoare de 10 milioane lei, necon
tractate nici pînă la această oră, deși 
trebuie să fie în curind montate. „Va 
fi foarte greu să ne descurcăm dacă 
aceste utilaje de bază nu vor veni 
la timp" — aprecia ing. Ionel Lu- 
chian, șeful șantierului. O părere 
similară are și tov. Emilian Petrescu, 
directorul 
alimentar 
lucrării :

— Atîta

utilaje și echipamente tehnologi- 
a șantierelor. Pină la începutul 

nu se contractase

general al Combinatului 
din Suceava, beneficiarul

timp cît ministerul va 
modifica continuu valoarea Investi
țiilor, cît și structura utilajelor, fără 
să coreleze aceste schimbări cu grafi
cele de execuție a lucrărilor, munca 
pe șantiere va Intîmpina In conti
nuare numeroase dificultăți.

Un lucru e limpede : numeroasele 
elemente care stau la baza pregătirii 
Judicioase a planului de investiții din 
anul viitor, ca asigurarea rapidă a 
tntregii documentații tehnice și intro
ducerea unul climat de 
fermă In activitatea de proiectare, 
încheierea contractării tuturor 
lajelor tehnologice sînt tot atitea pro
bleme care își așteaptă soluționarea 
in cel mai 
ni s-au dat 
rile luate și 
să se aplice 
cursul normal ai pregătirii planului 
pe 1971. Consemnînd aceste promi
siuni. reamintim că, tn calitatea sa 
de titular de investiții, Ministerul 
Industriei Alimentare are datoria 
să-și reconsidere — in lumina noilor 
reglementări — răspunderile mari 
care îi revin și să acționeze ca atare, 
canalizînd cu maximă operativitate 
toate eforturile pentru a lansa, cit mai 
bine pregătit, planul de investiții pe 
•nul viitor.

disciplină

uti-

scurt timp, tn minister 
asigurări că prin măsu- 
prin cele care urmează 
se va restabili In curînd

se trece marea
...dar și termenele
planificate

Cind au început lu
crările de extindere a 
Centralei electroter
mice din Govora cu 
încă două grupuri a 
50 MW, proiectant, 
beneficiar și construc
tor, împreună, au spus 
sus și tare : „Am 
intîrziat noi două luni 
și jumătate, dar de a- 
cum nu ne mat stă ni
mic în cale". Uitin- 
du-se bine prin docu
mentație. s-au mai 
domolit. „Unde e a- 
vizul pentru expro
prierea terenului la 
turnul de răcire ?“ — 
a întrebat constructo
rul. „Vezi șt dumnea- 
ta prin hirtii, s-o fi 
rătăcit" — răspunde 
proiectantul. Și pen
tru că hîrtia lipsea cu 
adevărat, s-au oprit

din lucru. Dar si nu-șl 
închipuie cineva că 
stau degeaba. Au în
ceput să calculeze 
cum să reînceapă lu
crările intr-un ritm și 
mai grozav. Chiar ți 
fără proiecte — pentru 
că Institutul de studii 
ți proiectări energeti
ce din București le 
trimit disparate — și 
chiar fără materiale, 
căci întreprinderea „E- 
nergoconstrucția" din 
Capitală nu prea apro
vizionează șantierul. 
Promisiuni de sprijin 
vin din toate părțile. 
Chiar ți forul de resort 
din Ministerul Energi
ei Electrice le reînno
iește din cind in cind, 
ca să nu-și piardă oa
menii speranța.

• Păsat...

Se știe cit s-a mun
cit pentru recolta de 
porumb din acest an. 
S-a muncit incepind 
din toamna anului tre
cut,’ cind au fost tăcu
te arăturile ; au ur
mat apoi, in primăva
ră, semănatul și lu
crările de Întreținere, 
iar acum se fac efor
turi deosebite peri’ru 
strîngerea recoltei. 
Pentru porumbul Obți
nut în Insula Mare 
a Brăilei s-a dus o bă
tălie memorabilă : a- 
ceastă incintă a tre
buit să fie apăra’ă 
de inundațiile din 
primăvară. Iată de ce 
recolta trebuie păstra
tă cu grijă, nici un 
știulete, nici un bob să 
nu se risipească. Cu

toate că se știe 
porumbul este aur, tn 
unele locuri, depozita
rea și păstrarea lui 
se tace cu o scandaloa
să neglijență. Priviți 
fotografia. Imaginea a 
fost surprinsă la baza 
de recepție din gara 
Zalhanaua, județul 
Dimbovița, unde a fost 
adus porumb din Insu
la Mare a Brăilei. Des
cărcat direct pe pămînt 
a fost aruncat printre 
șinele de cale fe
rată, roțile vagoanelor 
transformîndu-1 In 
păsat — nemaivorbind 
de deprecierea datora
tă intemperiilor. Direc
ția generală de valori
ficare a cerealelor din 
M.A.S. nu are nimic 
de spus ? Și, mai ales 
de făcut 7

cu surprize

agregat 
presare a 
ceramice, 
cu puțin

ele ar conti- 
vinovați sa 

pagubole 
Și ca să li

• „Licențe" I

La întreprinderea 
de produse ceramice 
din Berea, județul 
Buzău, nu funcționea
ză (deși ar trebui să o 
facă) un 
complex de 
cărămizilor 
livrat doar . , 
timp In urmă de uzina 
„Progresul" din Brăila. 
La cîteva zile după 
primire, o parte din 
piesele sale s-au rupt. 
Aceasta deși — sau, 
poate, din cauză că — 
la construcția utilaju
lui s-a lucrat, din lipsă 
de timp, așa cum arată 
actele, după o „licen
ță" proprie, absolut 
nouă. Cind s-a pro
pus remedierea lui.

uzina furnizoare a a- 
vut mai mult timp, 
căci a trimis un mor
man de acte explica
tive și, după mari in
sistente, un lăcătuș ca 
să asiste la reparații. 
După care a pus punct 
chestiunii. Numai că 
„sacul" cu surprize că
mine deschis : utilajul 
tot nu merge.

Cum stilul de lu
cru al furnizorului e 
plin de surprize, ce-ar 
ti dacă 
nua : cei 
plătească 
produse.
se facă o surpriză ca 
lumea, chiar din bu
zunarul lor.
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PROPRIETATEA
Șl EXACTITATEA 
CUVÎNTULUI

Programul 1

ÎN CRITICA LITERARA
Edgar PAPU

nu 
in- 
ar- 
to- 
un

vează corect noțiunii corespunză
toare, reprezintă un indiciu al teme
rii de adevăr, semn al unei culturi 
neevoluate din partea autorului res
pectiv. Există, în sfîrșit, nu numai no
țiuni și atribute generice, ci și cazuri 
mai circumscrise, bunăoară, anumite 
fenomene de artă, cum ar fi oniricul, 
care a suscitat nu cu mult timp în 
urmă discuții. Nimeni, însă, n-a in
terzis și nici n-ar fi putut să inter

Limbajul de idei, implicit cel ra
portat la literatură și artă, urmează 
și el legile generale ale unei limbi vii, 
care se află supusă schimbărilor. 
Aceste legi sint recunoscute de mii 
de ani, așa cum ne mărturisește ves
tita Epistolă către Pisoni a lui Ho- 
rațiu — arta sa poetică — unde se 
compară sugestiv moartea și nașterea 
continuă a cuvintelor cu căderea 
frunzelor toamna și cu înmugurirea 
altora primăvara. Ne apare, deci, 
firesc ca și în sectorul special al 
limbajului cult, aplicat la literatură 
și artă, unele noțiuni depășite să 
mai circule curent, rămînînd a fi 
vocate doar cînd este vorba de 
heologia vreunei idei. Pină acum 
tul se prezintă clar și fără nici 
echivoc.

Numai că, mal cu seamă în ultima 
vreme, s-ar putea vorbi și de o ano
malie pe care nu o putem trece cu 
vederea. Există în domeniul ideilor 
artistico-literare anume termeni vii, 
deloc depășiți și absolut necesari, că
rora li se declară tacit și în modul 
cel mai arbitrar un fel de moarte ci
vilă. Asemenea cuvinte tabu se văd 
ocolite, cu un fel de teamă și super
stiție, în ciuda faptului evident că 
lipsa lor dăunează culturii și gene
rează obstrucții serioase în liberul cir
cuit al noțiunii pe care o denumesc.

Să luăm un exemplu concret la noi, 
acela al noțiunii de realism. După ce 
acest termen a putut crea uneori 
confuzie prin folosirea sa nediferen
țiată, acum aduce confuzie prin ab
sența sa. A înlocui prezența prin 
absență înseamnă a reduce la un 
procedeu gratuit efortul cultural, o 
dată ce adevăratul vinovat, elemen
tul confuzie, rămîne nesupărat la lo
cul lui. Totul se reduce la o pură for
malitate, care se mărginește doar să 
întoarcă pe dos aceeași greșeală. De 
aceea, evitarea adesea a termenului 
realism din limbajul criticii literare 
și de artă ni se pare o eroare tot atît 
de gravă ca și faptul de a califica 
drept realistă orice expresie valabilă 
de artă. Este, evident, o greșeală a 
califica orice artă acceptabilă drept 
realism, dar nu este greșeală a cali
fica astfel o anumită artă recunoscu
tă. Ba mai mult, evitînd să-i acordăm 
această numire, ne vedem expuși să 
coborim la nivelul cînd acest termen 
nu apăruse încă și, în consecință, să 
dibuim în căutarea a ceea ce a fost 
cucerit demult drept o certitudine.

Există și termeni, cum ar fi subiec
tiv, idealist, mistic, tc^tB au devenit 
tabu sub alt aspect, acela ai fugii de 
probleme complexe, care cer o muncă 
de gîpdire și de informație. Fiindcă 
termenii amintiți s-au văzut adesea 
utilizați în mod global și nediferen
țiat — cu confuzia, bunăoară, între 
noțiunea de mistic și aceea de idea
list, fără a se fi ținut seama că între 
ele există o distincție precisă, ca de 
la parte la întreg — s-a găsit mai 
oportun ca, în loc să se depună un 
efort pentru întrebuințarea lor rigu
roasă, ei să nu m'ai fie amintiți îp 
nici un sens. Și în cazul de față s-a 
recurs la veșnicul subterfugiu — elu
darea.

Recunoaștem că este procedeul cel 
mai comod, dar și cel mai lipsit de 
răspundere și de demnitate intelec
tuală. Este greșit a întrebuința ter
menii de mai sus în mod nereflectat, 
generic și lipsit de nuanțe, dar nu este 
greșit a-i întrebuința atunci cînd 
unele cazuri cer cu necesitate inter
venția lor. Un fenomen care aparține 
idealismului cum poate fi numit 
altfel decît idealist 7 Teama de cuvin
te, mai ales atunci cînd ele se adec-

puncte de vedere

zică utilizarea acestui termen. El 
există demult în știință și n-are cu ce 
fi înlocuit. Evitarea lui cu orice preț 
ar avea implicații de-a dreptul pue
rile. A combate un anume fel de 
manifestare a artei onirice, a vorbi 
despre inadecvarea ei față de reali
tățile umane și sociale ale societății 
noastre înseamnă oare a nega feno
menul oniric în genere, adică faptul 
că omul visează cind doarme sau că 
visul există 7 Credem că întrebarea 
însăși ne absolvă de a-i da uh răs
puns Dar chiar în artă pot exista e- 
lemente onirice valabile, bineînțeles, 
fără ca ele 
cipiul ei.

Una din 
le-au adus
civilizația și cultura este și aceea în 
materie de limbaj. Capacitatea comu
nicării de cunoștințe și de idei a de
venit tot mai bogată și mai precisă 
tocmai prin afirmarea modului de 
expresie, prin exactitatea multiplu 
diferențiată a termenilor verbali.

să constituie însuși prin-

marile cuceriri pe care 
Si continuă să le aducă

Stăpînirea lor nu înseamnă. Insă, o 
scutire de efort, așa cum nici simpla 
posesiune a unei unelte sau a unei 
mașini nu-1 dispensează pe deținăto
rul ei de știința și de truda de a o 
manevra. Cuvintele sint și ele unel
te ale intelectului, care cer o cali
ficare în folosirea lor. Ignorarea 
acestei utilizări apare ca un indiciu 
al semidoctismului. Omul semidoct 
este, prin definiție, acela care dispu
ne numai formal de anumite noțiuni, 
de memorizarea lor mecanică — 
foarte adesea și ea defectuoasă — 
fără, însă, a deține și capacitatea de a 
le raporta just la obiect. Pentru el 
„cultura" se dovedește un lucru ușor, 
care îl dispensează de a gîndi. Rezul
tatul este, in primul rînd, abuzul, ex
tinderea la intimplare a unui termen 
la sensuri necorespunzătoare. în al 
doilea rînd, atunci cînd imprejurările 
îl constring, totuși, să gindească 
efectiv asupra acelui termen, semi
doctul preferă să-1 desființeze. Fap
tul devine primejdios cînd afectează 
însăși cultura. Din nefericire, se con
stată uneori o serie de abuzuri și 
contra-abuzuri, de umflări deplasate 
și de desființări arbitrare ale aceleiași 
noțiuni. în amindouă cazurile ne sur
prind atitudini la fel de puțin critice. 
Ele cuprind, în fond, aceeași lipsă 
a discernămîntului și aceeași defici
ență a gindirii.

Pentru o privire superficială, evi
tarea unei noțiuni vii de cultură 
pare că n-ar însemna un neajuns 
capital. în definitiv, iși spun spiri
tele comode, se poate trăi și fără ea. 
Da, dacă n-ar fi simptomul unei 
scăderi cu mult mai grave, simpto
mul lipsei de gîndire și de răspundere 
a ideilor, simptomul minimei rezis
tențe și al indiferenței față de con
dițiile culturii. Fuga e rușinoasă, dar 
sănătoasă, se spune. Numai prima 
afirmație se dovedește invariabil 
adevărată. în speța preocupării noas
tre, fuga de cuvîntui care exprimă 
un adevăr și o gîndire temeinică e 
doar rușinoasă, dar nu și sănătoasă. 
Ea lezează atît caracterul, cit și cul
tura unui popor.

17.30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba maghiară

18,00 Mult e dulce și frumoasă
18,25 Laureați ai Concursului in

ternațional „George Enes- 
cu“ — 1070. Soprana Euge
nia Moldoveanu

18,40 Cadran internațional
18,50 Anunțuri — publicitate
19.20 1001 de seri — emisiunea 

pentru cei mici
19.30 Telejurnalul de seară
20,00 Film serial „Aventurile lui 

Huckleberry Finn"
20.30 Conferința de presă TV. 

Participă : general-maior 
Nicolae State, adjunct ai 
ministrului afacerilor in
terne, șef al Inspectoratu
lui General al Miliției și 
ziariștii Vartan Arachelian, 
Stan Vlad și Manase Rad- 
nev

21.20 Festivalul Național de poe
zie „Mihai Eminescu" 
Poșta TV de Ion Bucheru 
Telejurnalul de noapte 
închiderea emisiunii pro
gramului 1

22,30
22,45
23,00

Programul 2
20,00

21,10

22,25

23,00

Opera în foileton „Cavale
rul rozelor" de Richard 
Strauss (actul al III-lea). 
Film artistic : „Prietenul 
meu"
Box : Turneul internațional 
de la Berlin (aspecte înre
gistrate)
închiderea emisiunii pro
gramului 2.

Concurs pentru ocuparea 
unor posturi in orchestra 
Operei Române din Cluj

La 15 octombrie a.c. va avea 
loc la Opera Română din Cluj 
un concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante în or
chestră : la vioară, violă și 
violoncel. Concursul va începe 
la ora 12. Cererile candidați- 
lor, cu studii superioare de 
specialitate, se primesc la se
cretariatul Operei Române 
din Cluj, cu sediul în Piața 
Stefan cel Mare nr. 24.

Foto : Agerprescartierul Tudor VladimirescuNoul orâșel al studenților din lași

aisa/u CAMILAR, 
povestitor inspirat 

al vieții omului simplu
Cînd in 1965, Intr-o 

zt fierbinte de sfîrșit 
de august, se stingea 
prematur, Eusebiu Ca- 
milar lăsa în ur
ma lui roadele unei 
strădanii neobosite de 
mînuitor al cuvîntului, 
ce și-a consumat ener
giile și entuziasmele 
in modestie și sobrie
tate, pentru a evoca 
cu înfiorare de rapsod 
popular destinele unei 
umanități simple, însă 
depline și profunde. 
Povestitorul, născut pe 
tărîmurile de legendă 
ale nordului moldav, 
își transformase locu
ința din satul natal — 
Udești (Suceava) nu 
într-o sărbătorească 
reședință estivală, ci 
tntr-o adevărată „casă 
de creație", implantată 
în miezul realităților 
sătești pe care le-a ex
plorat încrustînd în 
paginile sale dimensiu
nile și semnificațiile is
toriei trecute și con
temporane.

Autorul „Turmelor* 
și-a tras sevele crea
ției artistice, substan
ța problematică a ope
rei, din investigarea 
exclusivă a mediului 
rural ; de altfel, în
tr-un interviu el de
clara cu stăpînita și 
așezata mîndrie a o- 
mului care se simte 
continuatorul unei stir
pe milenare de stră
moși : „Pentru mine 
«problema țărănească» 
este autobiografie". 
Scrierile lui, apărute 
pe parcursul unui sfert 
de veac, oferă expre
sia sintetică a evolu
ției de la evocarea u- 
nei civilizații țărănești 
ancestrale, cu rădăcini 
pierdute în negura 
timpului, pînă la pri
mul roman cu subiec
tul inspirat de mo
mentele încărcate de 
fapte semnificative 
ale cooperativizării — 
„Temelia" (1949).

Scriitorul debutase 
în 1938 cu romanul 
„Condun" pe care 
George Călinescu îl 
numea „un poem tri
bal" și continuase in 
1943 cu „Prăpădul So- 
lobodei", cărți In care 
contura în tonuri vi
neții, apăsătoare, ta
bloul dezolant și sum
bru al unui sat, ieșit

parcă din matca fi
rească a timpului, tră
ind in virtutea practi
cilor străvechi, o viață 
de indescriptibilă mi
zerie. Eroii lui erau 
oameni simpli care, în 
ciuda încercărilor, își 
păstrau nealterată un
da de omenesc. Ace
eași atmosferă legen
dară, aceeași senzație 
că autorul se simte de 
conivență cu persona
jele lui, cu istoria în
săși, e identificabilă și 
în „Valea Hoților" 
(1948), roman (mai 
mult o povestire) ce 
configurează în tonuri 
de 'baladă lupta unor 
cete haiducești împo
triva împilării moșie
rești, în „Poarta Furtu-

EVOCĂRI

nilor" in care sint pre
zentate, nu fără fiorul 
autenticității, faptele 
de vitejie ale strămo
șilor ce-și apărau o- 
cinile.

Marea operă a lut 
Eusebiu Camilar este 
însă romanul „Turme
le" (1946) în care de
rularea firului epic, 
tonul învăluitor — în
dreptățind invocarea 
influenței paginilor 
sadoveniene circum
scriu o poveste a 
migrațieî unor sate 
de ciobani maramu
reșeni plecați in vă- 
leatul 1727 spre Mol
dova pentru a se 
sustrage apăsării ne- 
meșești. Cartea este 
un poem în proză al 
unui exod trist, al unei 
peregrinări prin locuri 
de o aspră sălbăticie 
In care natura își păs
trează grandoarea pri
mordială. în fața as
primii încercărilor, oa
menii își dezvăluie 
întregul lor adevăr su
fletesc, străfundurile 
lăuntrice. Această lu
me în mișcare dăinuie 
numai grație datinilor 
strămoșești surprinse 
de autor cu acut simț 
al observației.

Climatul de robus
tă echitate socială in
staurat după Elibera
re, tumultul înfăptui
rilor istoriei contem
porane l-au apropiat

pe scriitor de realită
țile prezente. Din 
aoești ani datează 
„Mitriță, fiul Dumitri- 
ței" și mai ales „Te
melia" primul roman 
al colectivizării, carte 
citabilă, îndeosebi pen
tru meritele ei de pio
nierat, pentru aborda
rea directă a proble
maticii actuale. în a- 
ceeași perioadă vede 
lumina tiparului „Ne
gura" (1948), viguros 
protest îndreptat con
tra anihilării valori
lor umane prin război. 
Masiva scriere atestă 
din nou abilitatea pro
zatorului în construc
ția scenelor de grup, 
în surprinderea unor 
uriașe mișcări de 
masă.

$i, firește, evocarea 
personalității, preg
nanței scrierilor lui 
Eusebiu Camilar se 
cere întregită prin sub
linierea contribuției pe 
care și-a adus-o în ac
tivitatea publicistică, 
ilustrată In numeroase 
reportaje și articole, 
consacrate, cu deosebi
re, transformărilor so
ciale ce au avut loc în 
viața și conștiința ță
rănimii — dovadă a 
caldului patriotism, a 
responsabilității civice 
cu care autorul se in
tegra, prin scrisul și 
activitatea sa obșteas
că, în viața nouă a so
cietății noastre socia
liste.

înzestrat cu un real 
talent de povestitor, 
stăpînind secretele 
limbii românești al că
rei cult îl avea — așa 
cum este atestat de fi
nețea stilistică, de ex
presivitatea scrisului 
său — scriitorul se 
resimte însă de pe 
urma covirșitoarel in
fluențe sadoveniene 
ca și de un anume 
manierism grandiloc
vent. Eusebiu Cami
lar, de la a cărui naște
re se împlinesc 60 Je 
ani, a creat o operă cu 
rădăcini implantate a- 
dînc în folclor, în is
toria poporului nostru, 
fruct al dragostei de 
oameni, operă al cărei 
conținut educativ și 
patriotic o propune 
patrimoniului litera
turii noastre.

loan ADAM

MUZEUl PELEȘ
se redeschide la 8 noiembrie
Din cau2a unor lucrări de 

renovare, Muzeul Peleș din 
Sinaia va fi închis pentru pu
blic pînă la data de 8 noiem
brie a.c. Face excepție secția 
de artă decorativă, care poate 
fi vizitată zilnic între orele 
8—16, în afară de luni

Funcționînd intr-o societate socia
listă angajată cu toate forțele pe ca
lea dezvoltării economice impetuoa
se, multilaterale, școala, slujitorii 
ei trebuie să aibă ochii permanent 
ațintiți către viitor, către dece
niile ce vor veni, cînd elevii de azi 
vor intra in sfera socială de activi
tate productivă. Problema aceasta se 
pune pentru întregul nostru invăță- 
mint, inclusiv cel liceal. în virtutea 
unor cerințe actuale și de perspectivă 
ale societății, avem menirea să for
măm generații de elevi apți pentru 
munca practică, cu temeinice cunoș
tințe, capabili să-și utilizeze cu fo
los mintea și brațele pentru progre
sul societății. „Tinerii trebuie să în
țeleagă că este necesar să se deprin
dă cu lucrul, cu niuncș practică — 
spunea, pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea ros
tită cu prilejul deschiderii anului u- 
niversitar — astfel încît atunci cînd 
vor termina școala să nu devină pur 
și simplu niște oameni care au învă
țat de toate, dar nu știu să pună mina 
pe un ac". Căile care ne stau la în- 
demînă în procesul de învățămînt 
sint multiple. în cadrul fiecărei dis
cipline, care se predă în școală — 
pe toate treptele și în toate formele 
sale — avem posibilitatea și, în același 
timp, obligația să asigurăm elevilor 
nu numai informația științifică nece
sară formărij culturii lor generale, 
nu numai înțelegerea științifică a fe
nomenelor din natură și societate, ci 
și convingeri și motivații interioare 
trainice pentru muncă, deprinderi 
pentru defășurarea unej activități 
sociale utile.

Dar, pentru a realiza acest țel nu 
este suficient să dăm sfaturi, să mo
ralizăm, ci trebuie să orientăm în 
așa fel procesul de învățămînt încît 
să cultive atît prețuirea muncii, cît 
și deprinderea de a munci. Este îm
bucurător să constatăm că, in ca
drul acțiunii complexe de moderni
zare a învățămîntului, generată de 
programul științific de perfecționare 
multilaterală a școlii noastre de toate 
gradele, cuprins în Directivele C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea învă- 
țămintului, a apărut o adevărată miș
care de creare, extindere, dotare și 
utilizare a laboratoarelor și atelie
relor școlare. în București, ca și la 
Cluj, Craiova, Iași, Turda, Constanța, 
Oradea. Baia Mare, Pitești, precum 
șl în multe alte localități ale țării, 
numeroase școli, cu sprijinul organe
lor locale, au amenajat laboratoare și 
cabinete de fizică, chimie, biologie, 
lingvistică, matematică și altele, do
tate cu aparatură modernă, a căror 
folosire contribuie, în mod evident, la

ancorarea puternică a lecțiildr în 
realitate, la legarea lor de practică, 
la formarea unor deprinderi de lu
cru elevilor. în această direcție sint 
necesare încă eforturi susținute din 
partea forurilor de învățămînt, a co
lectivelor didactice, astfel incit, în 
cițiva ani, întregul invățămînt, chiar 
și cel liceal, să dispună de ateliere 
proprii, pentru ca toți elevii, nu nu
mai in școlile tehnice, ci și in liceele 
de cultură generală, să deprindă o

tru orientarea școlară și profesio
nală, sau activității unor cercuri teh- 
nico-aplicative — laboratorul foto, ca
binetul de automobilism și cabinetul 
de stenodactilografie. Pină in amil 
1972 vor fi create condițiile necesare 
ca întregul proces instructiv-educa- 
tiv, la toate clasele și la toate obiec
tele de învățămînt, să se desfășoare 
folosind laboratoare și cabinete pe 
specialități.

Laboratoarele și cabinetele școlare

șl a altuia de administrație și gos
podărie. Prin asemenea activități, 
liceul teoretic păstrîndu-și întru to
tul caracterul de școală de cultură 
generală, dobîndește virtuți noi, care 
il vor ancora și mai puternic în 
realitățile societății noastre socia
liste.

Activitatea în laboratoare, cabinete 
și ateliere contribuie, în mod deose
bit, la o mai mare apropiere a învă
țămîntului de viață, de practică, de

„CULTUL MUNCII** 
vocație a învățămîntului 

modern
meserie utilă pentru viitoarea lor in
tegrare în activitatea socială.

O interesantă experiență a acumu
lat în această privință colectivul li
ceului nostru, care dispune, în pre
zent, de laboratoare și cabinete pen
tru toate obiectele de învățămînt, ceea 
ce permite desfășurarea întregului 
proces instructiv-educativ într-un ca
dru cît mai apropiat de cerințele 
specifice ale fiecărei discipline inclu
se în planul de învățămînt. în
ceputul l-a constituit amenajarea la
boratoarelor de fizică, chimie și bio
logie. Au urmat primul laborator ling
vistic, cel de matematică și cabi
netele de geografie, istorie, literatu
ră română etc. Un tip aparte de in
stalații îl constituie cele destinate mai 
multor obiecte de învățămînt, cum 
este cazul laboratorului pentru in
struirea programată și al sălii de pro
iecții. Alte amenajări sînt destinate 
în exclusivitate procesului educativ 
— cum este cazul cabinetului pen
tru munca educativă și al celui pen-

oferă posibilități deosebite și pentru 
desfășurarea activității cercurilor cu 
caracter lucrativ, tehnico-aplicativ, 
care pot contribui activ la realizarea 
obiectivului trasat liceului de cul
tură generală — acela de a-i învăța 
pe elevi o meserie concretă. Ca școa
lă experimentală, în care Ministerul 
învățămîntului și Institutul de științe 
pedagogice desfășoară cercetări me
nite să contribuie la modernizarea 
învățămîntului, experimentăm de 
cițiva ani și aspecte concrete ale in
troducerii unor forme de pregătire 
practică profesională în liceul de 
cultură generală. Menționez că anul 
acesta va absolvi cursurile prima pro
moție de elevi care au frecventat cer
cul experimental de automobilism, 
urmind ca o dată cu diploma de 
bacalaureat să obțină si permisul de 
conducere auto ; va continua activi
tatea cercului de stenodactilografie ; 
se va inaugura cercul de biblioteco
nomie ; pregătim condițiile pentru 
crearea ilhui cerc de radioteleviziune

specificul societății noastre contem
porane, de nevoile și exigențele ei 
crescînde. I-am urmărit, de nenumă
rate ori, pe elevii liceului nostru în 
cadrul unor lucrări frontale de labo
rator, i-am cunoscut în momentele 
de maximă concentrare, aplecați a- 
supra microscoapelor sau’ eprubete- 
lor, i-am asistat în timp ce mane
vrau cu abilitate instalații electro
nice complexe sau unelte de produc
ție curente și pot afirma cu toată 
convingerea că lecțiile desfășurate 
în laboratoare și cabinete sau în 
cercurile aplicative îi familiarizează 
pe școlarj nu numai cu mînuirea 
unor instalații moderne, complicate, 
cu care se vor intilni în viață, în 
producție, dar le și dau deprinderea 
de utilizare creatoare, eficientă a 
cunoștințelor teoretice însușite. Cu 
alte cuvinte, lecțiile desfășurate în
tr-un asemenea cadru permit rea
lizarea unei puternice 'suduri între 
cunoștințele științifice, teoretice și 
activitatea practică a școlarilor, con-

trlbuie la stimularea inițiativei șl spi
ritului lor creator, îi pun pe elevi în 
situația de a depăși stadiul de simpli 
înregistratori de cunoștințe devenind 
participanți activi la procesul de in
vestigare, de căutare creatoare, imbo- 
gățindu-le mijloacele de cunoaștere.

Oricare ar fi tipul de școală, este 
necesar să se aibă în vedere ca tu
turor instalațiilor din dotare să li se 
imprime caracteristici funcționale care 
să le justifice rodnic existența. Mi se 
pare util să atrag atenția că, in ul
timul timp, se vorbește fără suficient 
temei despre crearea în diferite licee 
a unor „laboratoare universale", 
„complexe". Dar oricît de frumos 
ar suna numele lor și oricît de mo
derne ar fi mijloacele cu care pot fi 
înzestrate, laboratoare create spre a 
fi folosite și de profesorii de fizică și 
de cei de chimie, biologie, ca și de 
cei ce predau istoria, geografia, lim
bile moderne ș.a., nu vor putea per
mite fiecăruia să realizeze pe par
cursul unui întreg an școlar decît cel 
mult cîteva lecții, nu vor putea per
mite însușirea mai temeinică a spe
cificului vreunei meserii. După păre
rea mea, e foarte important ca pen
tru noile construcții de licee, sălile 
necesare laboratoarelor, cabinetelor 
și atelierelor să fie prevăzute în pro- 
iectele-tip. Ar fi, desigur, necesar ca 
în fiecare școală generală să existe 
un laborator de fizică și chimie, unul 
de biologie și agricultură și un la
borator âudio-vizual, care să poată 
fi utilizat după necesități pentru mai 
multe obiecte de învățămînt. Socotesc, 
de asemenea, că a sosit timpul să se 
realizeze tipizarea laboratoarelor și 
cabinetelor școlare și asigurarea pie
selor auxiliare și de schimb pentru 
acestea. Se înțelege că proiectarea și 
fabricarea unor tipuri de instalații de 
uz școlar în întreprinderile de spe
cialitate, care să poată fi procurate 
de orice școală interesată, nu trebuie 
în nici un caz să frîneze inițiativa 
colectivelor profesorale care au posi
bilități din cele mai largi, prin mij
loace locale, să realizeze labora
toare și ateliere care să răspundă 
foarte bine nevoilor didactice ale șco
lilor respective. O mare importanță 
ar avea și publicarea unei mai bo
gate literaturi de specialitate, atît cu 
privire la dotarea școlilor cît și Ia me
todica utilizării laboratoarelor, ate
lierelor și cabinetelor școlare în pro
cesul instructiv-educativ.

Prof, emerit Ion DRAGU 
directorul liceuiui „Ion Neculce" 
din București
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Hlbernatus : LUCEAFĂRUL —
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45, MODERN — 
9; 11; 12,45; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3353) ; 20,15 (seria de 
bilete — 3377), ARENELE ROMA
NE — 19,15, GRADINA DOINA — 
18,15.
• In arșița nopții : 
8,45; 10,45; 13,15; 16; 
grădină — 19,15.
• 100 de carabine :
— 8; 10; 12,15; 14,30;
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 16, 
18,15; 20,30, GRADINA FESTIVAL
— 19,30, STADIONUL DINAMO — 
19.
• Aurul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 
18,15; 20,30.
• Canarul șl viscolul : GRIVIȚA
— 16, CENTRAL — 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște : CEN 
TRAL — 8,30: 10,45; 13,15; 15,45.
• Hei, tu ! LUMINA — 9,30—16 
tn continuare ; 18,30; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Călugăriță (ambele serii) : 
DOINA — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Hatarl : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
• Cavalerul fără lege : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Păsările : FEROVIAR — 8,30; 
11; 13.30: 16; 18,30: 21, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la 
grădină — 19, TOMÎS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19.
• Patricia șl muzica ; EXCELSIOR
— 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, GLO
RIA — 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20.
FLAMURA - 11; 16; 18.15; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• Urmărirea : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20.30.
• Dragoste și viteză : DACIA — 
8.45—20,30 în continuare. PROGRE
SUL - 15.30; 18, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 19,45.
• Degetul de Her: BUCEGI — 
16: 18.15: 20,30, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Catifeaua neagră : UNIREA — 
15,30.
• Expresul colonelului von Rvan i 
UNIREA — 18; 20,15, Ia grădină
— 20,15.
• My fair lady : LIRA — 15,30, 
18, la grădină — 20.
• Gaudeamus tgltur r DRUMUL 
SĂRII — 15,30.
<* ...să ucizi o pasăre ctntătoare : 
DRUMUL SĂRII — 17.45; 20.
• Tiffany memorandum : FEREN
TARI — 15,30: 18: 20,15.
• Mayerllng (ambele serii) : GIU- 
LESTI — 15.30; 18; 20,30, VIITO
RUL — 16; 19,15.

CAPITOL — 
18,30; 21, la

Explorări 
fructuoase

(Urmare din pag. I)

vreme nu numai metode, dar 
și mijloace tehnice împru
mutate din arsenalul altor 
științe : investigația cu „Car
bon 14", fotografia aeriană, 
analiza chimică a unor ves
tigii etc. Cind s-a făcut a- 
pel și la matematică ?

— E greu de stabilit o dată 
exactă. Pot să vă spun doar că 
realizările obținute pină acum 
au fost determinate de dezvolta
rea tehnicilor de lucru la calcu
latoarele electronice. Primele 
manifestări științifice naționa
le și mai ales internaționale de 
acest fel s-au desfășurat sub 
semnul utilizării calculatoarelor 
In arheologie. Deci, o preocupa
re destul de recentă.

— Și cui ii aparține ini
țiativa : matematicienilor,
sau...

— Ambelor părți. Matematici
enii au creat teorii și metode 
noi de lucru, care-și găseau apli
cații în domenii din imediata 
vecinătate a arheologiei, cum ar 
fi antropologia. Iar arheologii 
au fost puși în fața unor pro
bleme care nu mai puteau fi 
rezolvate cu metodele clasice.

— De pildă ?
— Determinarea precisă a zo

nelor unde să se facă săpături. 
Sau stabilirea criteriilor asemă
nării unor obiecte și grupuri de 
obiecte, pentru scrierea lor cro
nologică. Autorul acestei din ur
mă metode, prof. D. G. Kendall 
(Anglia), a aplicat-o la studiul 
inventarului unor morminte. Fă
ră să cunoască data, sau datele 
îngropării diferitelor obiecte, 
el a reușit să stabilească, prin 
comparații succesive, vechimea 
lor.

Scrierea cronologică s-a do
vedit fructuoasă și în eplgrafie. 
Cu ajutorul unui program pus 
la punct de matematiciană Ilea
na Chivu-Sculy, cercetătoarea 
Alexandra Ștefan, de la Insti
tutul de arheologie al Acade
miei, a studiat cîteva zeci de 
inscripții din epoca elenistică și 
romană, descoperite pe terito
riul țării noastre. în general 
vorbind, aplicarea metodelor 
matematice și folosirea ordina
toarelor în acest domeniu per
mit să se stabilească ordinea 
cronologică a inscripțiilor pro
venind din același Ioc, începînd 
cu caracterele lor paleografice, 
precum și ordinea cronologică a 
trăsăturilor fiecărei litere și a în
tregului alfabet, cu scopul de a 
întocmi tablouri comparative 
sintetizînd evoluția scrierii in
tr-o anumită zonă geografică.

Dintre lucrările românești 
care deschid noi posibilități de 
aplicare a analizei statistice în 
arheologie aș mai cita două : pe 
cea a lui Marius Ioslfescu și 
Petre Tăutu privind determina
rea trăsăturilor distinctive ale 
unor subculturi din epoca mij
locie a bronzului și pe cea a 
Silviei Savu, dedicată clasifică
rii ceramicii antice.

— Ați vorbit pină acum 
despre aplicarea matemati
cii in arheologie. Cum se în
făptuiește această osmoză 
cind e vorba de istorie ?

— Trebuie să pornim de la 
faptul că volumul datelor care 
se cer prelucrate și analizate a 
erescut într-o asemenea măsură 
încît tehnicile tradiționale nu 
mai pot face față în condiții op
time. S-a recurs, deci, la meto
de cantitative, cu ajutorul că
rora se rezolvă probleme deo
sebit de complexe, cum ar fi 
comportamentul popoarelor în 
funcție de condițiile economice 
și politice, reflectarea acestor 
condiții în atitudine și limbaj, 
dinamica populațiilor etc. în a- 
cest domeniu al demografiei 
istorice mi se par deosebit de 
interesante lucrările lui J. B. 
Kruskal (S.U.A.), despre rela
țiile istorice dintre 353 limbaje 
și dialecte malayopolineziene.

Prof. D. G. Kendall, despre 
care am mai vorbit, este autorul 
și al unei metode originale de 
reconstituire a amplasamentului 
satelor dispărute. Prof. L. L. Ca- 
valli-Sforza (Italia) se ocupă cu 
succes de reconstituirea genea
logiilor sau a arborelui filoge- 
netic. Iar Sorin Cristian Niță a 
ajuns la rezultate încurajatoare 
studiind filiația manuscriselor 
letopisețului Cantacuzinesc.

— Toate aceste preocupări 
și rezultate marchează o creș
tere a interesului pentru do
meniul despre care discu
tăm?

— Evident. Am chiar impresia 
că abia în ultimul timp au în
ceput să fie dezbătute, lntr-a- 
devăr, chestiuni legate de apli
carea teoriei probabilităților șl 
statisticii matematice în arheo
logie și istorie, depășindu-se 
stadiul în care se recurgea doar 
la folosirea calculatoarelor. Pe 
de altă parte, în cadrul unor 
recente manifestări de presti
giu, cum ar fi al XIII-lea Con
gres internațional al științelor 
istorice (Moscova. 16-23 august), 
sau conferința anglo-română 
„Matematica în arheologie și 
științele istorice" (Mamaia, 
16-24 septembrie), au fost tre
cute în revistă rezultatele ob
ținute și metodele existente și 
s-au pus bazele viitoarei cola
borări dintre matematicieni, ar
heologi și istorici.

— Deci perspectivele sint 
promițătoare...

— Fără îndoială. Se contu
rează chiar constituirea unei 
noi științe de graniță, care va 
contribui în mod substanțial la 
Investigarea trecutului mai mult 
sau mai puțin îndepărtat.

Convorbire realizatâ de 
Ion HOBANA

j teatre
t ... ..........

• Opera Română i Madame But- 
1 terfly — 19,30.
> • Teatrul de operetă s Rosemarie
l — 19,30.
.' • Teatrul Național „I. L. Cara-
1 glale" (sala Comedia) : Fanny — 
! 20; (sala Studio) : Moartea ultlmu-
ț lui golan — 20.

V________________

• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru Iubire — 
20; (sala din str. AleX. Sahla) i 
Transplantarea inimii necunoscu
te — 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — premieră — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care 
a Văzut moartea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: 
Lumpacius Vagabundus — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

\
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SOSIREA ÎN CAPITALA 
A TOVARĂȘULUI P. RAMAMURTI

Miercuri seara a sosit în țara 
noastră P. Ramamurti, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist (marxist) din In
dia, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat, la 
aeroportul București-Otopeni, de

tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala senatorul chilian Um
berto Aguirre Doolan, care, împre
ună cu soția, a vizitat țara noastră.

în timpul vizitei, oaspetele a a- 
vut întrevederi la Marea Adunare 
Națională, la Ministerul Afacerilor 
Externe și a vizitat diferite obiec
tive industriale și social-culturale 
din București și din județele Ar
geș și Brașov.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, senatorul chilian a fost 
condus de Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., și de Fernando Contreras, 
ministru consilier, însărcinat cu a- 
faceri al Republicii Chile la Bucu
rești.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în 

Capitală Dumitru Bej an, președin
tele Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, care a partici
pat la reuniunea Comitetului Cen
tral al Alianței Cooperatiste In
ternaționale, desfășurată la Lon
dra între 1 și 3 octombrie 1970.

★
Miercuri a sosit tn Capitală o 

delegație de cooperatori condusă 
de Alfred Lomas, secretar politic 
al Societății cooperatiste din Lon
dra, care, la invitația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum 
din România, va face o vizită de 
trei zile în țara noastră.

Dimineața, delegația a avut 
convorbiri cu Ion Smedescu, secre
tar general al CENTROCOOP, pri
vind organizarea cooperației de 
consum din țara noastră și posibi
litățile de colaborare între cele 
două organizații.

în cursul zilei, delegația a fost 
primită de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

★
Miercuri a avut loc ședința Co

misiei centrale pentru sprijinirea 
acțiunii de economisire la C.E.C., 
în cadrul căreia s-au dezbătut mă
surile de organizare, între 25 și 30 
octombrie, a tradiționalei „Săptă- 
mîni a economiei".

Au participat reprezentanții con
ducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații obștești, ai 
presei și radio-televiziunii —*• mem
bri ai acestei comisii. în cadrul șe
dinței, președintele Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, Mircea 
Popovici, a făcut o expunere pri
vind activitatea desfășurată de 
C.E.C. în acest an și măsurile luate 
pentru organizarea în bune con- 
dițiuni a „Săptămînii economiei".

în încheiere a luat cuvîntul mi
nistrul finanțelor, Florea Dumi
trescu.

A apărut nr. 9 al

Studii și articole i CONSTANTIN 
VLAD, Revoluția științifică-tehnică. 
determinismul și conducerea vieții 
sociale ; ANETA BUSUIOC, Aspec
te teoretice și metodologice ale cate
goriei „societate socialistă multilate
ral dezvoltată “; PANTELIMON 
GOLU, Omul și procesele psihice 
în perspectiva psihologiei sociale ; 
FLORICA NEAGOE, Antecedente ale 
conceptului hegelian ; dialectica lui 
Fichte.

Comunicări : ION MORARU, Gîn- 
direa și afectivitatea.

Opinii despre cărți : D. STOIA- 
NOVICI, Lekton-ul și propoziția în 
logica 6toică.

Cercetarea critică a 
sofiei Românești : N. 
despre concepția 
Barbu Paris Mumuleanu, ELENA 
VOICULESCU, Mihai Ralea și proble
ma determinismului social.

Istoriei Filo-
ISAR, Note 

iluministă a Iul 
Mumuleanu,

(Urinare din pag. I)

De pe fața colectivului 
mir.ei Uricani începea să se 
șteargă umbra resemnării. 
Pentru prima oară, după a- 
tîtea deziluzii, cineva cu
teza să sintetizeze voința 
colectivului, să se angajeze 
Jn numele lui cu toată res
ponsabilitatea. Și încă o 
dată scepticii și-au dat coa
te. Chiar din prezidiul ace
lei ședințe cineva s-a ex
primat cam așa : „Poate 
să fie Nicorici poleit cu 
aur din cap pînă în picioa
re și tot nu-și va îndeplini 
planul".

Acestor cuvinte de „îm
bărbătare" li se opuneau 
însă antecedentele bine cu
noscute ale noului șef al 
exploatării, care 11 reco
mandau ca pe un cadru care 
a făcut proba capacității 
lui, a dovedit și în alte 
Împrejurări că știe să-și o- 
noreze cuvîntul dat. Ex
ploatarea minieră Petrila 
șchiopătase doi ani tn șir. A 
fost trimis acolo Inginerul 
Nicorici și lucrurile s-au 
îndreptat pe făgașul dorit. 
Apoi, multă vreme Lupenli 
s-au zbătut sub plan. Tot 
inginerului Nicorici i s-a 
încredințat sarcina de a 
redresa producția celei mai 
mari mine de cărbune coc- 
sificabil din țară. Ceea ce 
a și izbutit să facă intr-un 
timp scurt.

...în septembrie am ur
mărit zi de zi, pe cadranul 
producției, impulsurile de 
accelerare ale Uricanilor. 
Au trecut prima, a doua și 
a treia zi din lună. La Cen
trala cărbunelui din Petro
șani se spunea : „Ne în
doim că vor putea realiza 
1900 tone de cărbune pe zi.

(Agerpres)

Miercuri, la librăria „Junimea" 
din Iași, a fost deschisă o expoziție 
cuprinzînd lucrări ale editurilor 
Academiilor cehe și slovace de 
știință. Sînt expuse circa 500 de 
cărți și reviste. Au participat re
prezentanți ai Academiilor cehe și 
slovace, ai Academiei Republicii 
Socialiste România, cadre didactice 
din învățămîntul superior, studenți.

Expoziția va rămîne deschisă 
pînă la 16 octombrie.

★

La împlinirea vîrstei de 70 de ani, 
prof. univ. Stanciu Stoian, membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, a fost 
sărbătorit miercuri seara în cadrul 
unei festivități ce a avut loc în 
aula Academiei.

La festivitate au luat parte acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- 
cademiei, Alexe Popescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, academicieni, profesori uni
versitari, cercetători.

★

Se împlinesc 225 de ani de la 
moartea lui Ion Neculce. Cu acest 
prilej, Academia Republicii Socia
liste România și Uniunea Scriito
rilor au organizat, miercuri după- 
amiază, la sala Dalles, în cadrul 
Universității populare București, o 
manifestare dedicată marelui căr
turar și precursor al literaturii 
mâne.

ro-

In 
ar-

*
Miercuri dimineața a plecat 

R. S. Cehoslovacă Ansamblul 
tistic „Doina" al armatei, care va
face un turneu în această țară, ca 
răspuns la turneul întreprins anul 
trecut în România de Ansamblul 
artistic militar din Bratislava.

(Agerpres)
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Sosiri de delegații la Tirgul 
internațional din București

Delegația guvernamentală
din R. P. Chineză

Miercuri seara a sosit în Capi
tală‘o delegație guvernamentală 
din R.P. Chineză, condusă de Lai 
Tzi-fa, ministrul industriei ma
terialelor de construcții, pentru a 
participa la deschiderea Tîrgului 
internațional București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ma
tei Ghigiu, ministrul construcții

lor industriale, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale e- 
conomice.

Erau prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

De la Ministerul învătâmintului
Ministerul Invățămintului comu

nică :
La Institutul de Construcții din 

București se organizează un nou con
curs de admitere în perioada 12—20 
octombrie 1970, pentru secțiile de la 
învățămîntul de subingineri, la care 
au mai rămas locuri neocupate.

Concursul se organizează la urmă
toarele specialități :

1. — învățămînt de subingineri — 
cursuri de zi »

a. — Construcții și întreținere 
feroviară

b. — Cadastru funciar.
c. — Tehnică edilitară

2. — învățămintul de subingineri — 
cursuri serale

a. — Construcții civile și in
dustriale.

înscrierile se fac la Institutul de 
construcții din București pînă la 11 
octombrie, ora 14,00.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 9, 10 șl 11 octombrie. In țară : 
în timp ce în regiunile din sud- 
estul țării vremea se va menține 
frumoasă, in rest cerul se va în-

nora treptat și in a doua parte a 
intervalului, pe alocuri 
iar temperatura aerului 
ușor. Minimele vor fl 
între 4—14 grade iar 
între 16—26 de grade.
rești : Vremea se menține căldu
roasă șl tn general frumoasă în 
prima parte a intervalului. Apoi, 
cerul se va înnora treptat șl tem
porar va ploua. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura va înregis
tra o ușoară scădere la sflrșitul 
intervalului.

LA ALBA IULIA

ALBA IULÎA (Corespondentul 
„Scînteii"). Numărul de ieri .(7 oc
tombrie) al ziarului „Unirea", organ 
ai Comitetului județean Alba al 
P.C.R. și al Consiliului popular jude
țean, a fost tipărit la Alba lulia. Ieri, 
în acest municipiu, s-a dat în folosin
ță o modernă tipografie, dotată cu

va ploua, 
va scădea 

cuprinse 
maximele 
tn Bucu-

utilaje de inaltă tehnicitate. Tipogra
fia este Înzestrata cu secții de zinco- 
grafie, linotipie, stereotipie, rotativă. 
Prin tipărirea ziarului „Unirea" la 
Alba lulia, care a apărut pînă acum 
la Deva, se asigură o difuzare mai 
operativă a acestuia.

Rezonanțe noi în primul or<iș
pe care îi întîlnește Oltul

în fiecare dimineață, pe ar
tera asfaltată ce împarte în 
două localitatea Bălan se poa
te auzi binecunoscutul salut 
al minerilor : „Noroc bun". Ei 
coboară în adîncuri, de unde 
— folosindu-se de utilaje mo
derne de mare randament — 
smulg subsolului, trimițînd la 
suprafață, mari bogății — mi
nereuri neferoase. Din an în 
an cantitățile scoase sînt mai 
mari, ceea ce sugerează dez
voltarea permanentă a activi
tății de producție a unității, 
efortul minerilor de a spori 
mereu eficiența muncii lor, de 
a adăuga la realizările ante
rioare, altele și mai bune. în 
perioada 1965—1970 Combina
tul minier Bălan și-a dublat 
capacitatea, urmînd ca în cin
cinalul viitor să se înregis
treze o nouă creștere. în 
vederea realizării acestui 
la Bălan se lucrează 
tens pentru pregătirea 
noi rezerve de minereu,
deschiderea altor orizonturi 
în adîncime, bogate. în ace
eași vreme atenția colectivu
lui de aici s-a concentrat asu
pra îmbunătățirii calității

spor, 
in- 

unor 
prin

producției, creșterii producti
vității muncii. Un întreg șir 
de măsuri tehnico-organizato. 
rice s-au pus în practică în 
acest scop. Ca și pînă acum 
în viitor accentul va cădea 
pe introducerea și extinderea 
unor metode de exploatare da 
mare productivitate, dintre 
care o parte au și fost expe
rimentate cu succes de-a lun
gul ultimului an. Și în conti
nuare se va insista pe inten
sificarea mecanizării lucrări
lor din abataje, creîndu-se, 
totodată, minerilor condiții de 
muncă cit mai bune. în ca
drul acestor preocupări, se 
poate arăta că în abataje s-a 
introdus metoda de exploatare 
ascendentă, în felii orizontale, 
că în curs de experimentare 
sînt și altele cum ar fi: ex
ploatarea prin subetaje mici, 
metoda de rambleaj hidrau
lic, cu rambleu de cariere la 
orizonturile superioare etc.

Metodelor de mare eficiență 
în exploatarea minereului le 
sînt aici asociate și alte lu
crări care concură la creșterea 
productivității muncii pe uni-

tate, de exemplu extinderea 
mecanizării la operațiunile de 
încărcat și de transport în a- 
bataje. Pentru realizarea pro
ducției sporite de minereu cu
prifer, în anii care vin, la Bă
lan urmează să se mai execu
te peste 20 km de lucrări mi
niere de deschidere a unor 
noi orizonturi.

O dată cu dezvoltarea pro
ducției miniere, orașul Bălan 
cunoaște profunde înnoiri și 
sub aspect urbanistic. Aparta
mentelor construite pînă acum 
11 se vor mal adăuga încă 
peste 1 800 de noi apartamen
te. De asemenea, urmează să 
se termine lucrările de con
strucție de la o serie de obiec
tive social-culturale din oraș, 
printre care un grup școlar 
minier, o policlinică ș.a. în 
planurile edililor din tînăra 
urbe a minerilor din Bălan 
— primul oraș pe care îl în
tîlnește Oltul, de la izvor în 
jos — sînt cuprinse și alte o- 
blective, a căror construcție 
urmează să înceapă.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii
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CU PRILEJUL CELEI DE-A XXI-A ANIVERSĂRI 

A ÎNTEMEIERII REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Recepție oferită de 
ambasadorul R.D. Germane

Cu prilejul celei de-a XXI-a a- 
niversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, ambasadorul 
acestei țări la București, Hans 
Voss, a oferit, miercuri seara, o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Vîlcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte ai Consiliului de Stat, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Moldovan, Teodor Va

st

Cu prilejui celei de-a XXI-a a- 
niversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, Hans Voss, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a depus miercuri dimineața 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism și la Monumentul eroilor so
vietici din Capitală.

La solemnități au luat parte 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor noastre 
armate.

La monumentul eroilor sovietici 
au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La magazinul „Muzica" din Ca

pitală s-a deschis miercuri la amia
ză o expoziție, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunea' Compozitorilor din 
Republica Socialistă România cu 
prilejui celei de-a XXI-a aniver
sări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane.

Intitulată „Muzica în Republica 
Democrată Germană", expoziția 
cuprinde panouri foto cu imagini 
din viața muzicală a țării prietene, 
însoțite de explicații și date statis-

siliu, Ion Crăciun, miniștri, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai C.C. 
aj P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★

tice, precum și cărți și reviste de 
specialitate, partituri și anuare, 
care exemplifică grăitor înflorirea 
artei muzicale în această țară.

La vernisaj au participat Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, muzicieni, alți oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu ocazia deschiderii expoziției 
au rostit alocuțiuni Zeno Vancea, 
vicepreședinte al Uniunii Compo
zitorilor, și Wolfgang Lesser, se
cretar general al Consiliului Mu
zicii din R. D. Germană, prim-se- 
cretar al Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor din această țară.

★

Ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București, Hans 
Vosis, a rostit, miercuri seara, o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune, cu prilejul ce
lei de-a XXI-a aniversări a înte
meierii R. D. Germane.

(Agerpres)
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HOCHEI PE GHEAȚĂ 

Steaua, învingătoare 
la Fuessen

Echipa de hochei pe gheață 
Steaua București, care se află în 
turneu în R. F. a Germaniei, a în
vins miercuri la Fuessen cu 5—3 
(1—1, 1—1, 3—1) echipa E.V. Fues
sen. Punctele oaspeților au fost 
realizate de Iordan (2), Kalamar 
(2) și Gheorghiu. Meciul revanșă 
are loc vineri la Miînchen.

Finala campionatului 
național de oină

Turneul final al campionatului 
național de oină va avea loc înce- 
pind de. astăzi pînă duminică la 
Cimpulung Muscel. La competiție 
participă 10 echipe, în frunte cu 
formațiile C.P.B., Avîntul Frasin 
și Dinamo.

între 16 și 18 octombrie la Con
stanța vor avea loc întrecerile com
petiției de oină pentru „Cupa 
U.G.S.R.".

! FAPTUL 
I DIVERS

| Se va găsi
| cheia 
| cetății?

IPe unul din dealurile comu
nei Goranu din apropierea ora
șului Rm. Vîlcea, membrii clu
bului ce funcționează pe lingă

I filiala din localitate a Arhivelor 
statului au descoperit urmele u- 
nei cetăți necunoscute. Existen-

Ița ei nu este menționată în nici 
un fel de documente sau izvoa
re istorice. Elementele date la

I iveală in cursul acestui prim 
sondaj — obiecte de ceramică 
datînd din secolul al XlV-lea 
și urmele unui incendiu care

Ia mistuit, probabil, așezarea — 
sint, deocamdată, departe de a 
permite să se spună că s-a gă-

Isit' cheia cetății. Să sperăm că 
arheologii care vor porni in cău
tarea eț iși vor vedea eforturi
le încununate de succes.

j Cum „se
I spală“
| benzina?
INicolae Tincău, primitor-dis- 

tribuitor de ambalaje la fabri
ca „Sinteza" din Oradea, avea

I nevoie de cițiva litri de benzină 
pentru spălat. S-a dus cu o gă
leată la responsabilul stației de

I benzină din întreprindere fi a- 
cesta i-a satisfăcut cererea pe 
loc. După un timp, a constatat 
că i-ar mai trebui cițiva litri. De 
data aceasta a procedat altfel.

IA găsit un moment cind 
credea el că n-o să fie observat 
și s-a dus direct la robinet. La

I plecare, din grabă, a uitat insă 
să-l închidă bine. De seara și 
pină dimineața, cind a fost ob-

Iservat robinetul deschis, s-au 
scurs la canalul colector peste 
20 000 litri de benzină. Nicolae 
Tincău se întreabă acum cum

I„să spele" o pagubă care se ri
dică la circa 50 000 lei. Se pare 
că, in curind, va trebui să des-

Ichidă robinetul... propriilor bu
zunare. Pentru că, într-un ase
menea caz, nu există nici o altă 
soluție.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Aseară la Praga, în campionatul 

european de fotbal interțări, s-a 
disputat meciul dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Finlandei. Fotbaliș
tii finlandezi au obținut un rezultat 
nescontat, term ini nd la egalitate 1—1 
(1—1) cu formația gazdă. Scorul a 
fost deschis de echipa cehoslovacă 
in minutul 31 prin extrema atingă 
Albrecht. A egalat Paatelainens ‘ în 
minutul 42.

In turneul internațional feminin de 
șah de la Sofia după 4 runde în frun
tea clasamentului se află Konopleva 
(U.R.S.S.) și Vereczi (Ungaria) cu cite 
3 puncte. Urmează Eretova (Ceho
slovacia) și Makai (România) cu cite 
2,5 puncte.

In cadrul unui concurs desfășurat 
la Torino, cunoscutul atlet italian 
Renato Dionisi a ciștigat proba de i 
săritură cu prăjina cu performanta

de 5,20 m. în proba de săritură tn 
Înălțime pe primul loc s-a clasat Schi- 
vo cu 2,10 m.

Cunoscuta echipă braziliană de fot
bal F.C. Bangu va întreprinde un 
turneu în Europa. Fotbaliștii brazi
lieni vor evolua la Belgrad (10 octom
brie). Liege (14 octombrie), Reims (17 
octombrie) și București (21 octom
brie). între 25 octombrie ți 19 noiem
brie Bangu va susține mai multe par
tide în Alger.

Cursa internațională automobilistică 
(formula III) desfășurată la Montlhe- 
ry s-a încheiat cu victoria concuren
tului brazilian Wilson Fittipaldi, care 
a concurat pe o mașină „Lotus". El a 
realizat o medie orară de 129,747 km, 
fiind urmat in clasamentul final de 
francezul Jean Pierre Jarier ți de 
italianul Giovanni Salvați — ambii pe 
mașini „Tecno".

De la 1 400—1 500 tone me
die zilnică, cu cit ne-au o- 
bișnuit, pînă la un aseme
nea nivel, ar ti un salt neo
bișnuit".

La 4 septembrie Uricanii 
raportau : 2 231 tone, cu 12 
peste prevederile planului! 
A fost atins nivelul cel mai 
înalt al producției din ’970. 
12 tone peste planul zilei 
reprezenta o cantitate in
fimă, „o bagatelă — cum 
ne-a spus șeful exploatării
— dar ea are o mare greu
tate morală pentru că, in- 
tîia dată după atîta amar 
de vreme, producția noas
tră este înregistrată cu 
semnul plus".

Am ajuns la Uricani in 
ziua ce a urmat acestui 
modest record. Mi-am no
tat atunci un dialog între 
primul secretar al comite
tului municipal de partid, 
tovarășul Clement Negruț, 
și șeful exploatării. „Nu 
cred în minuni" — spunea 
primul, cu Intenția vădită 
de a-și stîrni interlocutorul. 
„Nici noi nu credem în ele
— 1 se răspunse. Orice mi
nune ține trei zile. Cu rea
lizarea de ieri n-am aprins 
un foc de paie ; ea a fost 
temeinic pregătită și va fl 
consolidată In viitor".

în ziua aceea s-au primit 
mai multe telefoane de la 
centrală. Unii încercau să 
verifice dacă raportarea 
este veridică, dacă nu cum
va s-a exagerat. Cifrele 
le-au fost reconfirmate 
pînă la ultima tonă de căr
bune.

...Ne îndreptăm spre a- 
bataje. Acolo ne-am pro
pus să dezlegăm enigma a- 
prigei confruntări din sub
teran j acolo îți dau exa
menul măsurile de organi
zare a producției, abnega

ția oamenilor, disciplina ți 
ordinea in muncă, compe
tența cu care 6e exercită 
conducerea exploatării.

înaintăm pe galerii. Sînt 
Întreținute cu grijă ; o par
te din liniile ferate — se 
vedea — au fost reamena- 
jate în vederea eliminării 
strangulărilor din transpor
tul subteran. Cu fiecare om 
tntîlnit în drum, Ia puț, pe 
galerii, în abataje, șeful de 
exploatare are de schimbat

6tantin Grădinaru, Iar un
deva, in vecini, pe aceea 
a Iul Carol Balij. Pregăti
rile pe care aceste brigăzi le 
execută cu minuțiozitate, 
viteza de avansare a gale
riilor au o mare Însemnă
tate pentru deschiderea u- 
nor noi fronturi de lucru, 
deci pentru producția zilei 
de miine. Cei doi șefi de 
brigăzi vorbesc despre sa
tisfacția minerilor pentru 
măsurile recente luate de

rlaților in comitetul de di
recție, are obligații supli
mentare și că, tocmâi spre 
a le onora exemplar a che
mat la întrecere toate bri
găzile de la pregătiri în ve
derea atingerii, unei viteze 
sporite de avansare. „In 
septembrie ne-am propus 
să realizăm 90 de metri li
niari de galerie în profil 
dublu. Mulți și-au exprimat 
la început îndoială față de 
acest angajament. Spuneau

pentru remedierea defec
țiunilor organizatorice care 
apar.

— Care sînt orele prefe
rate pentru „turul" în sub
teran : dimineața, seara, 
noaptea ? — îl întreb pe 
inginerul Nicorici.

— în toate trei schimbu
rile. Fără... discriminare. în 
locul unor ședințe de ra
port ținute în birou, pre
fer ca el să aibă loc între 
schimburi, la locul de mun-

Confruntare in subteran
citeva cuvinte : se Intere
sează de te miri ce, dă o 
dispoziție, face o observa
ție, controlează îndeplini
rea unor măsuri stabilite 
anterior. In uzina aceasta 
subterană lanțurile trans
portoarelor blindate scriș- 
nesc sub povara cărbunelui. 
La locul de confluență al 
rîurilor de cărbune extras 
din abatajele cameră ale 

“brigăzii lui Miron Năsălea- 
nu, încărcătorii sînt puși in 
fața unei dificultăți... plă
cute. Nu le ajung mărcile 
pentru pontarea cărbunelui 
încărcat in vagoneți. „Atîta 
producție nu s-a mai po
menit pe aici” — spune 
un muncitor.

Pătrundem mai adine în 
labirintul de galerii. La 
„capătul pămintului" întîl- 
nim brigada minerului Con-

noua conducere tehnico-ad- 
ministrativă a exploatării 
in vederea mal bunei orga
nizări a muncii, a aprovi
zionării ritmice cu mate
riale, a Îmbunătățirii asis
tenței tehnice. „Aceste mă
suri — spun ei — au deter
minat un suflu înviorător la 
fiecare loc de muncă. A 
trecut vremea cînd condu
cerea competentă a pro
ducției era înlocuită cu a- 
bilitatea fabricării de justi
ficări pentru scuzarea lip
surilor ce persistau".

Interlocutorii aduc în dis
cuție nu numai problemele 
stricte ale locului lor de 
muncă. Optica, viziunea lor 
asupra îndatoririlor ce le au 
este mult mai largă. Con
stantin Grădinaru arată că, 
in calitatea sa de comunist 
și de reprezentant al 6ala-

chiar că am fl prea Îndrăz
neți. Acum trec pe la noi și 
se conving că e posibil să 
atingem o asemenea vi
teză".

De la Carol Balij, mem
bru al comitetului jude
țean de partid, aflăm, între 
altele, că măsura recent ini
țiată aci ca, incepind cu șe
ful exploatării, cu șefii de 
zone și terminînd cu fie
care șef de brigadă, toți 6ă 
urmărească cum 60 reali
zează sarcinile de plan pe 
fiecare schimb in parte, se 
aplică riguros. In fiecare 
seară șefii de brigăzi vin 
la mină și verifică, prin 
legătura telefonică cu aba
tajele sau intrînd in sub
teran, felul cum se face, la 
locul de muncă, predarea 

, „ștafetei" intre schimbul II 
și III, iau pe loc măsuri

că. Atunci, intîlnlnd forma
țiile a două schimburi, poți 
rezolva multe din proble
mele de organizare ale pro
ducției.

(Cred că am început să 
descifrez una din sursele 
scepticismului care se mai 
lntilnește pe la Centrala căr
bunelui. Atîta timp cit unii 
„trag obloanele" în minu
tul care marchează sfirși- 
tul programului, luindu-se 
ca etalon, e firesc ca ei să 
nu înțeleagă cauzele reviri
mentului din mină).

...După ce am escaladat 
subteranele Uricaniului. tu
ciurii, revenim „la zi" în- 
dreptindu-ne spre baia mi
nei. Un fapt, in aparență 
banal, are totuși puterea de 
a ne da unele explicații des
pre starea de spirit de 
aici. Un tînăr echipat ca

pentru intrarea „în șut" a- 
ține calea șefului exploa
tării. Dezinvolt, îi spune :

— S-a dus vestea în mină 
că puneți mult suflet pen
tru producție. De aceea 
mi-am zis să vin direct și 
să vă fac p propunere. Aveți 
timp să mă ascultați ?

Șefului exploatării i se 
spune că minerii apreciază 
ca binevenită recenta mă
sură de a se constitui, pes
te tot, în abataje, brigăzi 
complexe în care să fie in
cluși și mecanici, electri
cieni, lăcătuși — oameni 
pregătiți pentru a remedia 
pe loc orice defect al uti
lajelor și instalațiilor ca și 
pentru a le întreține în sta
re bună de funcționare. 
E bine ; pinâ atunci, con
ducerea minei ar proceda 
foarte bine dacă ar lua mă
suri pentru dotarea fiecărui 
schimb de produâție cu o 
trusă de scule. N-ar mai 
fi nevoie să se umble după 
o cheie, după o șurubelniță 
sau după te miri ce de la 
un loc la altul de muncă și 
s-ar ciștiga timp prețios.

— Ideea este atît de 
bună, incit nici nu mal e 
nevoie s-o notez — îi spune 
tinărului inginerul Nicorici. 
Am reținut-o și să fiți siguri 
că ne vom îngriji să vă do
tăm cu truse de scule. Și 
asta cit mai curind.

Cînd tînărul dă să plece, 
bucuros pentru solicitudi
nea cu care a fost luat în 
seamă, îl opresc pentru o 
clipă. Notez : „Șuipea Pe
tru din brigada lui Iosif 
Madarasz : „Profesia ?“.
„Deocamdată, muncitor ne
calificat. Dacă lucrurile 
merg tot așa ca-n ultimul 
timp și dacă primim și tru
sa cu scule, rămîn la Uri
cani. Și mă calific".

Vasăzică, nu este deloc 
întimplător faptul că de o 
vreme, in timp ce produc
ția crește, fluctuația pro
nunțată de cadre a început 
să scadă.

...In urmă rămîne Urica- 
niul dominat de silueta 
zveltă a turnului de ex
tracție. în creștetul lui mo
fetele se rotesc metodic, 
ceea ce, după spusele șefu
lui exploatării, reprezintă 
semnul cel mai bun că a- 
dîncurile își trăiesc intens 
viața de muncă și trimit 
fără zăbavă, la suprafață, 
într-un torent continuu, 
cantități sporite de cărbu
ne. După toate semnele 
producției, uricănenii călă
toresc acum cu forme in 
regulă, cu „suplimentul d« 
viteză" în buzunar.
.— Este inginerul Nicorici 

poleit, cu aur ? — 11 întreb 
pe tovarășul Negruț.

— La drept vorbind, In a- 
bataje întilnești sute de oa
meni poleiți cu aur, aur 
fiind, prin aceste locuri, 
praful fin, sclipitor, de căr
bune. El cu toții sînt autorii 
revirimentului de la Uri
cani !

P.S.
O știre cu adinei semni

ficații pe care am dori s-o 
adăugăm numelui colecti
vului Exploatării miniere 
Uricani : prin realizarea u- 
nei producții medii zilnice 
de circa 2 300 tone de căr
bune. luna septembrie a 
fost încheiată cu un plus 
de producție față de sarci
nile de plan de 1 400 tone 
de cărbune. Concomitent. 
Uricaniul a atins unul din 
cele mai înalte randamente 
realizate pe exploatările 
miniere din Valea Jiului.

Galy Gay și... 
' caloriferele
I Intrigați de „Dispariția lui 
’ Galy Gay", sute de spectatori se I îndreaptă spre Teatrul de Come

die. Pînă la urmă, misterul dis
pariției lui Galy Gay a fost cla- 

Irificat. in chip amuzant și edifi
cator. Publicul a avut însă o altă 
surpriză, de astă dată neplăcută: 
dispăruseră caloriferele. Sala s-a 

I transformat intr-o ghețărie, lu- 
I indu-i pe nepregătite pe specta- 
• tori, care riu știau că trebuie 
I să-și aducă echipamentul de iar

nă. Nici actorii, deși avizați, nu 
pot veni pe scenă cu paltoane 

Isau șoșoni.
Este o „lovitură de teatru" 

cam nedibace, pusă la cale de 
I.C.R. 2, care execută reparații 

Ila Spitalul Poștei, afectînd și 
instalațiile Teatrului de Come
die. La I.C.R. — sau, dacă nu, la 

Imai marii acesteia — nu se poa
te găsi ceva mai multă înțele
gere pentru actul de cultură ? 
Intîrzierea lucrărilor peste data 
deschiderii stagiunii nu poate fi 
primită cu aplauze. Spectatorii o 

• întîmpină chiar cu destulă... ră- 
| ceală.

■ Corida
de la Palas

| într-una din zilele trecute, la 
I Centrul de reproducție și se

lecție a animalelor Palas-Con- 
stanța, a scăpat din lanțuri un 
taur. Firește, din neglijența în- 

Igrijitorilor. O dată văzut liber, 
animalul a început să alerge 
după îngrijitorii din Imediata 

Ilui apropiere. Doi dintre aceș
tia, Marin Zaharia și Dumitru 
Tița, au fost loviți cu coarnele 
și căleați în picioare. Cu toate

I îngrijirile ulterioare, ei nu au 
mai putut fi salvați. Un acci
dent care, din păcate, se adaugă

Iunui șir de cazuri similare din 
alte unități ale județului. De ce 
oare toate acestea nu au servit, 
pînă acum, aa avertisment 7

Minori
tatea...

I hotărîtoare

I Comuna. Lueta își are asigu
rat, de mai multă vreme, un loc

Ide frunte in județul Harghita 
prin procentul cel mai ridicat 
de nașteri înregistrate aici. Res- 
trins la această arie, sporul de

I populație a ajuns la 120 de lo
cuitori. In prezent, un sfert din 
cei 4 300 de locuitori sint... mi-

Inori. Mulți dintre ei fiind elevi, 
vor învăța in curind într-un 
nou local de școală (în valoare

Ide 320 000 lei), mai încăpător 
decit toate celelalte 7 școli vechi, 
luate la un loc. Încă de pe acum 
insă gospodarii comunei se gin- 

Idese la mărirea spațiului școlar 
pentru anii viitori. Pentru că, 
deși și atunci copiii vor fi in

I minoritate, cei mari se simt da
tori să o ia tot mai mult in 
«eamă.

I
 Rubrică redactată de :

Dumitru TIRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



internațională
Adunarea Națională a R. A. U. 

a ratificat candidatura

HAGA O N U. LUCRĂRILE comitetului CONTACTE INTERNAȚIONALE

lui A. Sadat
PENTRU PROBLEMELE SOCIALE,

UMANITARE Șl CULTURALE

la nivel Înalt

Problemele europene in centrul
CAIRO 7. — Corespondentul Agerpres 

Constantin Oprică transmite : Reu
nită miercuri în sesiune extraordina
ră, Adunarea Națională a R.A.U. a 
ratificat în unanimitate propunerea 
Comitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe care a reco
mandat candidatura lui Anwar Sa
dat la funcția de președinte al țării, 
rămasă vacantă după decesul lui Ga
mal Abdel Nasser.

Conform procedurii constituționale, 
candidatul propus de Adunarea Na
țională trebuie să fie confirmat ulte
rior de către corpul electoral în ca
drul unui referendum național. Re
zultatele referendumului, ce urmează 
să aibă loc la data de 15 octombrie, 
vor fi anunțate in decurs de 24 de 
ore, după care se va întruni Aduna
rea Națională pentru a le valida.

CUVINTUL CONDUCĂTORII 
LUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

Interviul ministrului
de externe egiptean

CAIRO 7 (Agerpres). — Republica 
Arabă Unită este gata să prelungeas
că durata încetării temporare a fo
cului în zorui Canalului de Suez pen
tru o nouă perioadă de trei luni, spre 
a da posibilitate lui Gunnar Jarring 
și O.N.U. să-și îndeplinească misiu
nea, a declarat ministrul de externe 
egiptean, Mahmud Riad. într-un in
terviu acordat televiziunii egiptene. 
Șeful diplomației egiptene a arătat, 
■totodată, că „R.A.U. nu va accepta 
o încetare permanentă a focului la 
Canalul de Suez, pentru că aceasta 
ar însemna capitularea Egiptului". 
(Reamintim că actuala peripadă de 
încetare a focului pe o durată de 90 
de Zile ia sfîrșit la 5 noiembrie a.c.)

Mahmud Riad a respins acuzațiile 
potrivit cărora R.A.U. ar fi violat 
acordul de încetare a focului în zona 
amintită. El a arătat că Statele Unite

★
BEIRUT 6 (A.F.P.). — Yasser Ara

fat, președintele Comitetului Central 
al Rezistenței palestinene, a adresat 
Comitetului superior arab de conci
liere de la Amman un mesaj de pro
test împotriva comunicatului difuzat 
la 5 octombrie în capitala iordaniană 
asupra normalizării situației din Ior
dania. în acest mesaj, al cărui text a 
fost distribuit la Beirut de către Bi
roul organizației „Al Fatah", Arafat 
a declarat : „Am luat cunoștință cu

sînt cele care încalcă acordul livrind 
arme Israelului.

★
După cum anunță agenția Taniug 

și alte agenții de presă, postul de 
radio Cairo a transmis o declarație 
a Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe în care se arătă că 
poporul egiptean este hotărît să lupte 
pentru eliberarea tuturor teritoriilor 
ocupate și de a continua politica pre
ședintelui Nasser. C.C. al U.S.A, ara
tă că „R.A.U. va continua să fie în
tru totul alături de poporul pălești* 
nean reprezentat prin mișcarea de 
rezistență". în declărație se afirmă 
hotărîrea poporului egiptean de a 
continua prieteriia și de a dezvolta 
colaborarea constructivă cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socialis
te, relațiile de prietenie cu toate po
poarele.

★
regret de comunicatul difuzat ieri de 
către radio Amman privind restabili
rea securității și reîntoarcerea la Via
ța normală. Sînt dezolat pentru că 
trebuie să anunț că acest comunicat 
este în contradicție cu realitatea. Co
mitetul superior arab de conciliere 
este, de asemenea, la curent cu ope
rația militară întreprinsă la 5 octom
brie împotriva unei baze a rezisten
ței în regiunea Harima in nordul Ir- 
bidului".

RĂSTURNĂRI DE SITUAȚIE
In bolivia

• JUNTA MILITARĂ DE DREAPTA A CEDAT LOCUL UNUI „GU
VERN REVOLUȚIONAR' CONDUS DE GENERALUL TORREZ
• SINDICATELE ȘI STUDENȚII ÎN SPRIJINUL NOULUI GU

VERN • INCERTITUDINEA PERSISTA

Capitala boliviana, La Paz, se află 
in întregime sub controlul trupelor 
generalului Juan Jose Torrez care, 
după demisia fostului președinte, 
Alfredo Ovando Candia, s-a opus 
juntei militarilor de dreapta și a 
declarat instituirea unui „guvern re
voluționar" format din civili și mili
tari. Generalul Torrez a sosit la 
palat după ce trupele sale, staționate 
la baza aeriană „El Alto", au înde
părtat „fără să fi intimpinat rezis
tență" trupele care sprijineau junta. 
Imediat, membrii fostei junte militare 
s-au raliat generalului Torrez. Numai 
generalul Rogelio Miranda, inițiato
rul , loviturii de stat, a declarat că 
se opune preluării puterii de către 
Torrez și a părăsit capitala plecind 
intr-o direcție necunoscută.

Pe străzile capitalei și in fața pa
latului unde s-a instalat generalul 
Juan Jose Torrez au loc manifestații 
ale muncitorilor și studenților in 
semn de solidaritate cu acțiunea îm
potriva juntei militare și in sprijinul 
„guvernului revoluționar" al lui Tor
rez.

Programul acestui guvern constă 
din următoarele puncte principale : 
1) Respectarea strictă a liniei stabi
lite de forțele armate in septembrie 
1969, după preluarea puterii de către 
ex-președintele Candia. 2) Poziție 
antiimperialistă, de eliberare socială 
a păturilor majoritare. 3) Restabilirea.

libertăților democratice, eliberarea 
deținuți lor politici, revocarea decre
telor anti-grevă și a acelora care pre
văd privarea de cetățenie și exilarea 
din motive politice. 4) Naționalizarea 
băncilor străine, a altor sectoare con
trolate de capitalul nord-american și 
expulzarea din țară a tuturor Orga
nismelor imperialiste. Torrez a,contat 
de la început pe sprijinul a trei re
gimente, ca și pe cel al unor perso
nalități influente, ca liderul sindical 
Juan Lechin, ex-președintele Hernăn 
Sites Suazo și liderul sindical Nuflo 
Chavez Ortiz. Simultan cu acțiunea 
generalului Torrez, sindicatele au 
intrat în grevă generală, paralizind 
complet principalele centre ale țării, 
la fel procedind apoi și studenții.

Generalul Torrez este considerat 
exponentul curentului progresist din 
sinul armatei. El a comandat detașa
mentul militar care a preluăt instala
țiile firmei „Gulf Oii", naționalizată 
la scurt timp după preluarea puterii 
de guvernul Ovando Candia. Tot 
Torrez a, fost și principalul suport 
militar al miniștrilor civili din guver
nul Ovando Candia. Situația nu 
e clarificată pe deplin In Bolivia, in- 
trucît par să existe incă focare active 
ale militarilor de dreapta.

V. OROS
corespondentul „Scînten" 
pentru America Latină

HAGA — Trimisul special Ager
pres, Mircea Moarcăș, transmite : în 
capitala Olandei se desfășoară lucră
rile celei de-a 58-a conferințe a 
Uniunii Interparlamentare, la care 
participă 650 deputați și experți din 
60 de țări, printre care și o delega
ție română, condusă de Mihail Le
vente, președinte al grupului român 
al Uniunii interparlamentare, ales 
vicepreședinte al actualei sesiuni. 
Pe ordinea de zi a acestei reuniuni 
figurează o serie de probleme prin
tre care : contribuția parlamentarilor 
Ia întărirea securității pe plan re
gional și mondial ; măsuri privind 
lichidarea colonialismului și neocolo- 
nialismului in lume ; utilizarea paș
nică a fundului mărilor și oceanelor 
etc. In dezbateri va figura și un pro
iect de rezoluție în problema Orien
tului Apropiat.

în raportul prezentat de secretarul 
general al Uniunii interparlamenta
re, Carlo Pio Terenzio, s-a cerut ca 
parlamentele să joace un rol tot mai 
activ în acțiunea de frînare a cursei 
înarmărilor, de stingere a focarelor 
de război și de asigurare a unei 
atmosfere constructive de pace și în
credere, bazată pe respectarea strictă 
a principiilor dreptului internațional 
și a Cartei Națiunilor Unite.

în cadrul discuțiilor generale au 
luat cuvintul o serie de delegați. 
M. Daftary (Iran) a subliniat că țara ’ 
sa condamnă cu vehemență folosirea 
forței în relațiile internaționale. Con
ducătorul delegației sovietice, Ale
xei Șitikov, a arătat că țara sa de
pune eforturi in vederea reducerii 
tensiunii internaționale, că aspiră 
spre un acord în vederea dezarmării 
și că se pronunță pentru o convocare, 
cît mai curind posibil, a unei confe
rințe privind securitatea europeană.

Luînd cuvintul, conducătorul dele
gației țării noastre, Mihail Levente, a 
subliniat satisfacția că problemele 
păcii și cooperării între națiuni con
stituie pentru Uniunea interparlamen
tară obiectul esențial al preocupărilor 
sale. El a menționat faptul că în 
anul care s-a scurs de la ultima 
reuniune interparlamentară, cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice îm
părtășesc convingerea că unicul drum 
de urmat în relațiile internaționale 
este cel al destinderii și cooperării. 
Delegatul român a relevat sporirea 
căutărilor unor soluții practice pen
tru demararea și desfășurarea dialo
gurilor internaționale a căror finali
tate va trebui să fie înlăturarea ac
tualelor tensiuni și conflicte, așezarea 
relațiilor dintre state pe baze noi, in 
măsură să ofere tuturor țărilor, mari 
și mici, securitatea de care au atita 
nevoie pentru a-și consacra efortu
rile progresului social. în acest spirit, 
a adăugat vorbitorul, trebuie apre
ciate și căutările referitoare Ia con
vocarea unei conferințe pentru secu
ritatea în Europa. în continuare, vor
bitorul a expus poziția României în- 
tr-o serie de probleme majore ale 
vieții internaționale.

Sesiunea conferinței Uniunii inter
parlamentare a consacrat o ședință 
festivă celei de-a 25-a aniversări a 
Organizației Națiunilor Unite.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
Președinta Comitetului Adunării 
Generale pentru problemele sociale, 
umanitare și Culturale, Maria Groza 
(România), a declarat încheiate dez
baterile generale asupra primului 
punct al agendei de lucru a acestui 
organism — „Tineretul, educația sa 
în spiritul respectului drepturilor 
omului și libertăților fundamentale, 
problemele și necesitățile sale, parti
ciparea lui la dezvoltarea națională".

Reprezentanții a 116 state, prinitre 
care și ai țării noastre, au luat parte 
la aceste dezbateri, evidențiind con
tribuția și participarea tineretului la 
promovarea în lume a păcii și justi
ției, progresului social și economic, 
la procesul de autodeterminare și

emancipare a popoarelor în 
rea viitorului omenirii

Miercuri au început. în i 
dezbaterile pe marginea unui 
de rezoluție care cheamă guvernele 
statelor membre ale Națiunilor Unite 
să răspundă cit mai deplin aspirații
lor tineretului, să ia noi și urgerite 
măsuri de sprijinire a luptei tinerei 
generații, pentru pace, justiție, secu
ritate internațională. Proiectul de re
zoluție cere ca secretarul general al 
O.N.U. și instituțiile specializate ale 
organizației să continue acțiunile pe 
plan regional și mondial în vederea 
transpunerii în practică a programe
lor și proiectelor privind tineretul și 
participarea sa la dezvoltarea națio
nală.

edifica-
Comitet 
proiect convorbirilor sovieto-franceze

(Urmare din pag. I)

industriale obținute de o serie de 
state vest-europene, ca și de Japonia, 
Canada au devenit adevărate „ra
chete propulsoare" ale monedelor ță
rilor respective. Experți financiari 'și 
oameni politici din aceste state se 
pronunță pentru așezarea monedelor 
lor pe trepte superioare de ierarhie. 
Pe fondul acestei lupte pentru 
poziții privilegiate, elaborarea u- 
nor măsuri coricertate în vederea so
luționării crizei sistemului rinonetar 
interoccidental este, desigur, mult în
greunată.

De altfel, timp de aproape o săptă- 
mînă, sesiunea de la Copenhaga, la 
care au participat peste o mie de per
soane — miniștri, guvernatori ai băn
cilor centrale, bancheri, experți, di
verși observatori și invitați ai acestui 
forum monetar — „a evidențiat senti
mentul de neputință în fața acelorași 
probleme, de o-mie de ori denunțate: 
Inflația, deficitul balanței de plăți, 
datoria externă sporită a țărilor lumii 
a treia..." („LE MONDE").

Dintre toate marile probleme în
scrise pe agenda sesiunii F.M.I., in
flația, cu întregul el cortegiu de con
secințe economice, sociale și politice, 
a polarizat cu deosebire atenția par- 
ticipanților. Extinderea ariei de ma
nifestare, precum și virulenta cres- 
cîndă a proceselor inflaționiste au 
dus la formularea unor cereri mani
feste la adresa autorităților financiare 
din Occident de a adopta măsuri ur
gente și eficace în vederea înlătu
rării acestor fenomene.

Discuțiile cele mai controversate 
le-au suscitat dereglările produse de 
inflație pe planul structurilor mone
tare interoccidentale. S-a remarcat, 
astfel, faptul că tendința de „interna
ționalizare" a Inflației ridică problema 
unei reconsiderări în scară a actuale
lor parități ale monedelor față de 
aur. Modificarea oficială a cursu
lui lirei sterline (prin devaloriza
rea din toamna anului 1967) a sur
venit după 18 ani, iar a cursurilor 
francului francez și mărcii vest-ger-

JAPONIA

R.D. Germană si securitatea internațională5
BERLIN 7 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N., mi
nistrul afacerilor externe al R.D.G., 
Otto Winzer. a remis președintelui 
celei de-a 25-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. o declarație a 
guvernului său cu privire la punctul 
de pe ordinea de zi intitulat „Dezba
tere asupra măsurilor pentru întări
rea securității internaționale". De
clarația a fost difuzată ca document 
oficial, la cererea reprezentantului 
permanent al R. P. Polone la O.N.U.

Guvernul R.D.G. reafirmă în acest 
document hotărîrea sa „de a spri
jini activ toate măsurile menite să 
ducă la întărirea securității interna
ționale și la menținerea păcii mon
diale și să acționeze 
toate statele 
lume pentru 
practică".

Subliniind 
conflictelor și 
din diverse regiuni ale globului, de
clarația arată că „cerința fundamen
tală a asigurării securității europene 
este recunoașterea caracterului defi
nitiv al rezultatelor obținute în al 
doilea război mondial de popoarele

împreună cu 
iubitoare de pace din 
transpunerea lor în
necesitatea eliminării 
focarelor de încordare

Cu prilejul aniversării
lî. D. Germane

BERLIN 7. — Corespondentul 
gerpres, Ștefan Deju, transmite : 
prilejul celei de-a 21-a aniversări a 
Republicii Democrate Germane, în 
cursul dimineții de 7 octombrie, con
ducători de partid și de stat, dele
gații ale oamenilor muncii, precum 
și reprezentanți ai corpului diploma
tic au depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor clasei muncitoare 
din Berlin — Friedrichsfelde și la 
Monumentul ostașului sovietic din 
Treptow.

în după-amiaza aceleiași zile, In 
capitala R.D.G. și în celelalte orașe ale 
țării au avut loc serbări populare.

Cu prilejui aniversării au fost a- 
cordate premii de stat in diferite do
menii, precum și decorații și alte 
distincții unor colective și persoane 
care s-au evidențiat' în opera 
construcție a socialismului.

Cereri pentru o revizuire 
a politicii guvernamentale

fată de R. P. Chineză
5

TOKIO 7. — Corespondentul A- 
gerpres, Florea Țuiu, transmite : Un 
riuinăr tot mai mare de politicieni 
japonezi se pronunță pentru strînge- 
rea legăturilor, pe toate planurile, cu 
Republica Populară . Chineză. Eiichi 
Nishimura, președintele Partidului 
Socialist Democratic (P.S.D.) 
cooperează cu 
mocrat, aflat 
— s-a declarat 
terii de către 
guvernului R. 
reprezentant al Chinei.
afirmat că politica actualului cabinet 
japonez, potrivit căreia ar exista „o

, care
Partidul Liberal De- 

In prezent la putere 
in favoarea recunoaș- 

guvernul japonez a 
P. Chineze ca singur 

Nishimura a

dintre state, regimul plăților interna
ționale sint afectate, păgubind cînd 
pe unul, cînd pe altul dintre parte
neri.

în acest context, reuniunea de la 
Copenhaga a reluat ideea unui re
gim monetar mai elastic, care să se 
adapteze mai bine ritmului diferit al 
creșterii prețurilor din fiecare țară, 
in condițiile unei inflații generalitate. 
Au fost analizate, în speță, mai multe 
propuneri, avînd ca trăsătură comu
nă abolirea rigidității cursurilor va
lutare. Una dintre ele se bazează pe

DISCURSURI PENTRU ARHIVE?
mane, după circa zece ani de „imobi
lism". Iar Italia, Belgia, Suedia, Ja
ponia nu au procedat la modificarea 
cursului monedelor lor din anul 
1949.

Or, ca urmare a dezvoltării econo
mice inegale a țărilor capitaliste și 
a deosebirilor dintre cadențele infla
ției, factorii ce determină raportul 
real al cursurilor valutare (mai ales 
puterea de cumpărare a monedelor) 
acționează cu intensități diferite, ast
fel incit, astăzi, compararea parită
ților oficiale a încetat să corespundă 
raporturilor reale dintre devize. în fe
lul acesta, schimburile comerciale

instituirea unui curs flotant (practi
cat, în prezent, in cazul dolarului ca
nadian). care să oscileze liber pe 
piață. Numărîndu-se printre cei mai 
fervenți susținători ai acestei teorii, 
profesorul american Milton Fried
man este de părere că monedele fi
ind niște mărfuri, cursul valu
tar reprezintă un preț al aces
tora, care ascultă de jocul cererii și 
ofertei pe piața liberei concurențe. 
Adversarii acestei teorii aduc drept 
principal argument faptul că moneda 
este o unitate de măsură și nu se 
poate admite ca unitatea de măsură 
să fie supusă unor variații aleatorii.

A- 
Cu

de
/

Chină și un Taivan", este O ficțiune 
și nu va putea fi recunoscută în via
ța politică internațională.

Ocupindu-se de aceeași chestiune, 
secretarul general al Partidului So
cialist Japonez (P.S.J.), Saburo Eda, 
a sugerat crearea unui front comun 
din care să facă parte chiar și 
membri ai Partidului Liberal Demo
crat de guvernămint, pentru a deter
mina guvernul să stabilească relații 
diplomatice cu R. P. Chineză. De 
altfel, membri de frunte ai acestui 
partid fac parte și din Liga pentru 
promovarea comerțului japono-chi- 
nez.

scăpate de sub rigorile unui control. 
A fost lansată, de asemenea, ideea 
efectuării unor devalorizări și reva
lorizări de mică amploare, dar frec
vente ale monedelor în funcție de si
tuația concretă, care prezintă însă 
dezavantajul de a crea în permanență 
dificultăți în * ' ' ' “
merciale.

Numeroși 
însemnătatea 
inflației și din punctul de vedere al 
țărilor în curs de dezvoltare. Se știe 

că, in condiții de inflație, valoarea 
reală a ajutorului și a investițiilor 
în țările „lumii a treia" se reduce ; 
paralel, are loc o scumpire a credite
lor acordate și implicit a datoriei 
externe a acestor state. în aceeași or
dine de idei, unii delegați au arătat 
că politica ajutorului către țările în 
curs de dezvoltare reclamă in mod 
necesar un comerț echitabil, reciproc 
avantajos cu aceste state.

în nici una din complicatele pro
bleme de mai sus, sesiunea F.M.I. nu 
a depășit stadiul discuțiilor, care, de 
fa.pt, durează de mal mulți ani. A re
ieșit că nici una din soluțiile preconi
zate nu este acceptabilă unanim de o 
parte și de alta a Oceanului. „Mini
mum de flexibilitate" — expresie fo
losită in cadrul reuniunii de Giscard 
d’Estaing, ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, sintetizează. în 
bună măsură, spiritul care a domi
nat la reuniune. Cele 116 discursuri 
pronunțate de către reprezentanții ță
rilor membre ale F.M.I. „nu au ser
vit decit pentru arhive" — a conchis 
un delegat pe culoarele clădirii-gazdă, 
„Bella Center", din capitala daneză.

sfera schimburilor co-
participant! au relevat 

rezolvării problemei

ș
coaliției antihitleriste, în lupta lor 
plină de jertfe, în special recunoaș
terea statu quo-ului teritorial pe 
acest continent și a frontierelor 
existente". Un imperativ al securită
ții europene și internaționale este 
stabilirea de relații normale, potrivit 
normelor, dreptului internațional, cu 
Republica Democrată Germană. în 
acest sens, R.D.G. acordă, de aseme
nea, o importanță deosebită încheie
rii unor acorduri bi și multilaterale 
asupra renunțării la amenințarea cu 
forța și la folosirea forței în relațiile 
interstatale.

In declarație se relevă că în cali
tatea sa de coinițiator al propunerii 
de convocare a unei conferințe de 
securitate general-europeană, guver
nul R.D.G. își exprimă convingerea 
că o asemenea conferință ar fi în 
măsură-să contribuie la crearea unui 
sistem de securitate european, care 
să servească menținerii și întăririi 
păcii internaționale.

Declarația subliniază, de asemenea, 
că O.N.U. își poate îndeplini pe de
plin sarcina sa grea și plină de răs
pundere numai „dacă toate statele 
care desfășoară o politică conformă 
cu Carta acestei organizații capătă 
posibilitatea de a contribui cu drep
turi egale la realizarea acestei sar* 
cini". în acest sens, R.D.G. formu
lează „cerința legitimă de a parti
cipa ca membru cu drepturi egale la 
activitatea Națiunilor Unite. Aparte
nența R.D.G. la organizația mon
dială ar fi conformă realităților și ar 
corespunde principiilor unanim recu
noscute ale dreptului internațional".

BONN 7 (Agerpres). — Aripa de 
dreapta a Partidului liberal democrat 
din R.F. a Germaniei a hotărît să 
creeze un partid propriu, în urma 
unei reuniuni a comitetului director 
al acestei fracțiuni, ce a avut loc la 
Diisseldorf sub președinția lui Sieg
fried Zoglmann, deputat în Bundes
tag. într-un interviu televizat, Zogl
mann a declarat că noul partid, care 
nu și-a ales încă un nume, va pre
zenta candidați proprii la alegerile 
din luna noiembrie pentru parlamen
tele landurilor HesSa și Bavaria, pre
cum și la alegerile provinciale din 
landurile Schleswig-Holstein și Rhe- 
nania-Palatinat, prevăzute pentru pri
măvara anului viitor. El a precizat că 
numai un mic număr de deputați în 
Eundestag ai Partidului liberal demo
crat vor intra in noul partid.

Convorbirile sovieto- 
frșmceze începute marți 
au Continuat și în cea 
de-a doua zi a vizitei 
președintelui Franței, 
Pompidou, în Uniunea 
Sovietică. Din partea 
sovietică, la tratative 
au participat Leonid 
Brejriev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Kosî
ghin, președintele Con
siliului de Miniștri, 
Vladimir Kirilin, vice
președinte al Consiliu
lui de Miniștri, pre
ședintele Comitetului 
de Stat pentru Știință 
și Tehnica, și Andrei 
Gromîko, ministrul afa
cerilor externe, iar din 
paftea franceză au 
participat președintele 
Poimpidou și ministrul 
afacerilor externe, Mau
rice Schumann. Au fost 
examinate o serie de 
probleme majore refe
ritoare la continentul 
nostru, inclusiv proiec
tata conferință pentru 
securitatea europeană. 
După cum a anuhțât a- 
genția T.A.S.S., tratati
vele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de since
ritate, înțelegere mu
tuală și cooperare.

Președintele Pompi
dou a oferit, la amba
sada Franței, un prînz 
în onoarea Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernului 
sovietic. Au fost pre- 
zenți Leonid Brejnev,

Alexei Kosîghin, Niko
lai Podgornîi și alte 
persoane oficiale.

Georges Pompidou și 
Alexei Kosîghin au ros
tit toasturi.

Evocînd relațiile exce
lente dintre cele două 
țări, șeful statului fran
cez a subliniat că în 
ansamblu colaborarea 
franco-sovietică a în
deplinit în mare mă
sură așteptările promo
torilor ei. Vorbitorul a 
arătat că schimburile 
comerciale au crescut 
de peste două ori în 
perioada 1965—1969, și 
că noul acord interve
nit în mai 1969 oferă 
speranțe să se apre
cieze că volumul co
merțului se va dubla în 
decurs de cinci ani. Pre
ședintele Franței s-a 
pronunțat pentru ex
tinderea schimbului de 
păreri și de informa
ții, pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

în răspunsul său, pre
mierul sovietic Alexei 
Kosîghin a relevat că 
primele două zile ale 
convorbirilor sovieto- 
franceze au dovedit o 
dată în plus că politi
ca de apropiere și co
laborare promovată de 
U.R.S.S. și Franța în 
ultimii ani are un am
plu viitor. Lărgirea și 
adîncirea practicii con
sultărilor politice oferă 
posibilități de a ridica 
pe o treaptă nouă, su
perioară colaborarea pe 
plan politic. Acordăm 
o mare importanță și

dezvoltării relațiilor e- 
conomice și tehnico- 
științifice dintre cele 
două state.

Premierul sovietic a 
elogiat, de asemenea, 
personalitatea fostului 
președinte al Franței, 
generalul de Gaulle.

în cursul după-amie- 
zii, președintele Pom
pidou s-a întîlnit cu 
numerosul grup de zia
riști francezi care-1 în
soțesc în actuala vizită, 
subliniind importanța 
acordată în cadrul vizi
tei problemelor bilate
rale, colaborării în do
meniul economic și teh- 
nico-științific. în legă
tură cu aceasta, el a 
menționat că noile uzine 
și industrii pe care U- 
niunea Sovietică doreș
te să le realizeze cu co
laborare franceză sînt 
de o anvergură care de
pășește posibilitățile fi
nanciare și tehnice ale 
Franței singure sau ale 
Republicii Federale a 
Germaniei singure. De 
aceea, Franța și R.F.G. 
nu se vor concura între 
ele, ci vor participa in 
comun la reali. *a ■' 
nor proiecte. Acua„ 
lucru pot să-1 facă si 
alte țări, printre care 
el a menționat Italia și 
Marea Britanic.

Seara, înalții oaspeți 
francezi au asistat la 
un spectacol de gală la 
Teatrul Mare.
Moscova 7,

Silviu PODINA

VIZITA PREȘEDINTELUI
IUGOSLAVIEI ÎN BELGIA

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvintul cu prilejul recepției ofe
rite în cinstea sa de către regele Bau
douin al Belgiei, președintele Iugo
slaviei, Iosip Broz Tito, care a sosit 
marți în această țară în cadrul unei 
vizite oficiale, a declarat că țara sa 
acordă o importanță deosebită schim
bărilor intervenite in Europa, deoa
rece ele creează un climat favorabil 
promovării continue a cooperării și 
apropierii între popoarele europene, 
eliminării diviziunii de pe acest con
tinent. „Noi dorim să contribuim la 
eforturile popoarelor europene de a 
asigura o securitate trainică — a spus 
vorbitorul *~ deoarece o Europă sta
bilă pe plan politic și dezvoltată eco
nomic poate juca, după părerea noas
tră, un rol important în soluționarea 
problemelor arzătoare și a crizelor 
din alte părți ale lumii". Președintele 
Iugoslaviei a declarat în continuare 
că sesiunea jubiliară a O.N.U. trebuie

să constituie un prilej pentru ca or
ganizația mondială să facă un pas 
hotărît spre rezolvarea a numeroase 
probleme ce au grevat de atîta vreme 
și în mod atit de primejdios rela
țiile internaționale. „Este timpul 
— a spus el — ca Organizația Națiu
nilor Unite să devină mai eficientă 
în susținerea principiilor Cartei. O 
condiție pentru aceasta este asigura
rea universalității depline a O.N.U.".

în cuvîntarea de răspuns, regele 
Baudouin a declarat că ^Belgia este 
gata „să subscrie la eforturile care 
tind să sporească eficacitatea O.N.U.". 
Suveranul belgian a spus că trebuie 
dat un imbold pentru a face posibilă 
începerea într-un viitor mai mult sau 
mai puțin apropiat a unor tratative 
multilaterale, în vederea pregătirii 
unei conferințe asupra securității eu
ropene.

Miercuri, președintele Tito a între
prins o călătorie în Flandra.

BUDAPESTA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Pintea, transmi
te : Președintele Republicii India, 
Varahagiri Venkata Giri, și-a înche
iat vizita oficială în Ungaria și a pă
răsit Budapesta. în comunicatul dat 
publicității cu acest prilej se subli
niază că, in cadrul convorbirilor pe 
care președintele Giri le-a purtat cu 
Losonczi Pal, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, a 
fost relevată eu satisfacție dezvoltarea

continuă pe care o Înregistrează In 
ultimii ani relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări. Am
bele părți și-au exprimat, de aseme
nea, convingerea că există perspecti
ve favorabile pentru dezvoltarea în 
continuare a acestor relații, acordul 
semnat recent la Budapesta privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
ungaro-indiene și a colaborării econo
mice constituind în acest sena un 
exemplu convingător.

agențiile de presă transmit
Acord între R. P. Chineză 

Și R. D. Vietnam. Agenția Chi
na Nouă anunță că la Pekin a fost 
semnat un acord în virtutea căruia- 
R. P. Chineză va oferi ajutor econo
mic, tehnic și militar Republicii De
mocrate Vietnam. Acordul a fost sem
nat, din partea chineză, de Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, iar din partea 
vietnameză, de Nguyen Con, vice
președinte al guvernului R. D. Viet
nam. La ceremonia semnării a par
ticipat, de asemenea, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

Observatorul astrofizic so
vietic lansat zilele trecute cu aju
torul unei rachete a avut ca scop stu
dierea coroanei solare, cromosferei și 
unei explozii solare. în zona razelor 
ultraviolete și Roentgen. Agenția 
TASS menționează că printre primele 
rezultate ale experienței se numără 
descoperirea unei emisiuni deosebit 
de puternice de raze Roentgen pe 
marginea discului solar.

Lucrările sesiunii Comi
siei mongolo-iugoslave de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică s-au încheiat la Ulan Batof. Cu 
acest prilej a fost aprobat planul de 
lucru pentru perioada următoare și 
un protocol referitor la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări, 
anunță agenția Montame.

Lucrările celei de-a 88-a 
conferințe anuale a parti
dului conservator din Ma
rea Britanie, prima duPă °®n- 
servatorii au revenit la glivern au 
început miercuri la Blackpool. Cu
vintul de deschidere a fost rostit de

primul ministru, Edward Heath, li
derul partidului. în prima zi a lucră
rilor au fost luate in discuție pro
bleme privind învățămîntul și rela
țiile dintre salariați și patronat. în 
cursul după-amiezii, Robert Carr, mi
nistrul forței de muncă și productivi
tății, a prezentat documentul consul
tativ publicat marți de guvernul con
servator. document care conține prin
cipalele prevederi ale proiectului de 
lege privind reforma legislației mun
cii.

Secretarul general al 
N.A.T.O., Manlîo Brosio, a 
hotărît să se retragă din 
funcția sa, a anunțat un purtător de 
cuvint al Pactului Nord Atlantic. 
Surse neoficiale, citate de agenția 
Reuter, menționează că printre can
didați! la postul rămas vacant se află 
fostul ministru britanic al apărării, 
Denis Healey.

Formarea noului cabinet 
libanez este amînată ixmlru 
o scurtă perioadă. Potrivit observa
torilor politici, se pare că anumite 
personalități politice, cooptate în noul 
guvern fără a li se fi obținut în prea
labil oorîsimțămintul, ar fi formulat 
o serie de obiecții care ar pune în 
cauză întreaga componență a cabi
netului. De asemenea, se pare că 
principalele formațiuni politice n-au 
ajuns încă la un acord deplin în ceea 
ce privește repartizarea celor mai im
portante portofolii în guvernul con
dus de Saeb Salam.

Agenția spațială ame
ricană, N.A.S.A., va e- 
fectua în curind un ex
periment destinat să 
soluționeze dificultățile 
puse de debarcarea pe 
Marte a unui labotator 
automat. Experimentul 
constă în lansarea, cu

Guvernul canadian nu va 
satisface cererile răpitorilor 
diplomatului britanic Jaiwes 
Richard Cross — a anunțat în Came
ra Comunelor ministrul afacerilor 
externe, Mitchell Sharp, care și-a 
exprimat speranța că va putea fi gă
sită o cale de compromis care să asi
gure securitatea atașatului comercial 
englez. Răpitorii acestuia, care au 
anunțat că sînt membri ai Frontului 
pentru eliberarea Quebec-ului, miș
care separatistă care a apelat frec
vent în ultimii ani la practici tero
riste, au cerut, în schimbul punerii în 
libertate a lui Cross, 500 000 dolari în 
lingouri de aur și eliberarea unui 
număr de deținuți politici.

Lucrările adunării gene
rale a Interpolului s au des- 
chis la Bruxelles. Cu acest prilej, se
cretarul general al acestei organizații, 
Jean Nepote, a prezentat bilanțul ac
tivității din ultimul an.

Primul volum al „Memoriilor 
speranței", semnat de fostul pre
ședinte al Franței, generalul 
Charles de Gaulle, a fost pus in 
vînzare miercuri in 1" iriile 
franceze. El se intitulează . Re
înnoirea" și se referă la per^-.,- 
da de după 1958. Tirajul acestui 
volum se ridică la 250 000 de 
exemplare.

ajutorul unei rachete 
„Castor Recruit", a unei 
încărcături de 1 350 kg 
care, o dată ajunsă la 
altitudinea de 91 km, ar 
urma să revină pe Pă
mânt frinată de o para
șută cu diametrul de 
16,5 m. Viteza atinsă in

cursul căderii spre Pă- 
mînt a încărcăturii va 
fi de două ori și jumă
tate mai mare decit cea 
a sunetului, adică cea 
pe care o va atinge, 
conform calculelor, la
boratorul automat ce 
urmează să fie plasat 
pe Marte.
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