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O SPORT

a primit pe tovarășa
Savka Dabcevici Kucear

PETROLUL CONTRACTUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit sîmbătă, 
10 octombrie, pe tovarășa Savka 
Dabcevici Kucear, președintele 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Croația, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat tovarășul Paul

Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent,
P.C.R.

A fost de 
ambasadorul 
București.

In cadrul convorbirii ce a avut 
loc au fost discutate probleme pri
vind continua dezvoltare a legătu
rilor de prietenie șl colaborare 
multilaterală româno-iugoslavă, 
precum și unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

secretar al C.C. al

față Iso Njegovan, 
R.S.F. Iugoslavia la

exploatat rațional, factor organizator
LA PORȚILE DE FIER

Al treilea hidroagregat intr-

valorificat superior
în relația stadiu avansat de asamblare

cercetare-producție
Sărbătorirea Zilei petrolistului pri

lejuiește reafirmarea hotărîrli unani
me a colectivelor de muncitori, ingi
neri șl tehnicieni din această ramură 
de a se situa, în continuare, pe unul 
din primele planuri în dezvoltarea și 
modernizarea producției, de a munci 
cu abnegație, alături de toți oamenii 
muncii, pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor din actualul cin
cinal, pentru înfăptuirea măre
țului program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate e- 
laborat de Congresul al X-lea al par
tidului.

Sublinierile făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut, pri
vind perfecționarea tehnologiilor de 
exploatare, reducerea pierderilor In 
extracția și transportul țițeiului, ex
tinderea forajului de mare adinclme 
și reactivarea fondului de sonde 
inactive, in vederea asigurării canti
tăților de țiței necesare pentru in
dustria prelucrătoare, au stimulat 
energiilo creatoare ale petroliș
tilor. Rezultatele se reflectă in 
bilanțul pozitiv al primelor nouă 
luni din acest an. La produc
ția globală, pe ansamblul mi
nisterului s-a obținut un plus de 137 
milioane lei, realizîndu-se peste plan 
52 700 tone țiței extras, 32 600 tone 
benzină, 2 500 tone petrol, 4 200 tone 
motorină, 49 200 tone păcură. în pri
mele rinduri pentru înfăptuirea aces
tor succese se află petroliștii grupu
rilor Industriale pentru foraj și ex
tracția țițeiului București, Ploiești șl 
Molnești, ai rafinăriilor Ploiești și 
Brazi.

Rezultatele pozitive dobîndite de 
petroliști în acest an se adaugă celor 
înregistrate în primii patru ani ai 
cincinalului actual, astfel că estimă
rile făcute ne dau putința să afir
măm că industria petrolului iși va a- 

' tinge toate obiectivele stabilite de 
directivele Congresului al IX-lea al 
partidului. Planul producției globale 
pentru actualul cincinal va fi realizat, 
potrivit preliminariilor noastre, in

Ing. Alexandru BOABĂ
ministrul petrolului

proporție de 104,1 Ia sută, sporul de 
producție fiind de peste 2 miliarde 
lei. Semnificativ este și faptul că 
producția globală a industriei petro
liere este în acest an cu 29 la sută 
mai mare celei din 1965, nivel supe
rior prevederilor cincinalului.

Succesele obținute au la bază spri
jinul acordat' de partidul și statul 
nostru dezvoltării continue a tuturor 
sectoarelor Industriei petroliere. Grăi
toare este în această privință dotarea 
acestei ramuri industriale cu cele 
mal modeme utilaje și instalații rea
lizate in țară. De altfel, România se 
află printre tarile fruntașe pe plan 
mondial în producerea și exportul de 
utilaje petroliere.

în actualul cincinal au fost date în 
funcțiune rafinăria din Pitești, rafi
năria „Cnișana" de la Suplacu de 
Barcău, complexul de cracare catali
tică, complexul de majorare a pro
ducției de xileni și instalația de coc- 
sare de la rafinăria Brazi, instalațiile 
pentru fabricarea uleiurilor de la ra
finăria Ploiești. Aceste obiective sint 
de mare importanță pentru economia 
națională, permițlnd valorificarea su
perioară a resurselor de hidrocarburi 
ale țării. In această perioadă s-a a- 
dlnciit prelucrarea țițeiului, extinzin- 
du-se procedeele de prelucrare cata
litică, In vederea asigurării bazei de 
materii prime pentru industria petro
chimică și ridicarea calității produ
selor.

Urmașii „păcurarilor" din veacul 
trecut iși însușesc astăzi cu multă 
pricepere tehnologia complicată a noi
lor instalații realizate de construc
torii noștri de utilaj petrolier. 
Experienfa românească în exploata
rea și prelucrarea petrolului este a- 
preciată și solicitată tot mai mult 
peste hotare. în ultimii zece ani, Ro-

mânia a fost prezentă cu un număr 
Însemnat de specialiști în multe țări 
din Europa, Asia, Africa, Ame
rica Latină. Totodată, petroliștii, ro
mâni au îmbogățit patrimoniul mon
dial al tehnicii in acest domeniu cu 
brevete originale, avînd soluții de 
Înaltă valoare tehnico-științlfică, cum 
sint procedeul de hidroflnare catali
tică a uleiurilor, un altul de obținere 
a catalizatorilor, metode noi de re
formare, de hldrofinare și dehidroge- 
nare a uleiurilor.

Pentru cincinalul viitor se pre
vede ca industria petrolieră să ob
țină o producție globală cu 13,5 mi
liarde lei mai mare decit 
lui cincinal. Dinamica 
pentru perioada 1971—1975 
gurată prin 
extensive și 
sonde, prin 
probelor de 
sondelor și aplicarea celor mai 
respunzătoare 
pentru creșterea debitului de
In prelucrarea țițeiului se va pune 
accentul pe valorificarea optimă a 
materiei prime, îmbunătățirea cali-

Anchetă științifică

Cel de-al treilea hidroagregat al 
oentralel electrioe de la Porțile de 
Fier se află intr-un stadiu avansat 
de asamblare. Colectivul șantieru
lui energomontaj a terminat mon
tajul și bobinajul statorului și a 
asamblat cele 12 000 de piese com
ponente ale rotorului din cadrul 
generatorului electric, pășind în 
etapa finală a operației de bobl- 
nare. In același timp a Început

montajul lagărului axial al turbi
nei agregatului, care, potrivit an
gajamentelor asumate, urmează să 
pună in mișcare generatorul pînă 
la sfirșitul lunii decembrie. în pre
zent, pe șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier se află sub operații de mon
taj cea de-a 35 000 tonă de utilaj 
hidromecanic.

(Agerpres)

în actua- 
prevăzută 
va fi asi- 

utilizăi Liîmbunătățirea
intensive a parcului de 
urgentarea efectuării 

punere în producție a 
co

misuri tehnologice 
țiței.

(Continuare în pag. a III-a)
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Cercetătorii 5' specialiștii din uzi
ne au salutat în mod deosebit intra
rea în vigoare, la începutul acestui 
an, a Legii privind organizarea acti
vității de cercetare științifică, care 
precizează, intre altele, cadrul juri
dic al relațiilor contractuale dintre 
știință și producție. S-au încheiat, 
in acest sens, multe contracte și con
venții de colaborare cu uzinele. 
Cum decurg lucrările prevăzute in 
aceste contracte ? Manifestă părțile 
contractante, întotdeauna, acel spirit 
de colaborare indispensabil reușitei ?

O anchetă întreprinsă recent pe 
această temă în județele Mureș, Dolj 
și Timiș confirmă existența 
mai a unor realizări, ci și 
experiențe utile. Demnă de 
cat este mai întîi, tendința 
parteneri de contracte — 
științifice și întreprinderi -

nu nu- 
a unei 
remar- 
multor 
unități 

- de a 
grefa acest important cîștig organi
zatoric, relația contractuală regle
mentată .juridic, pe terenul fertil al 
conlucrării directe și eficiente. „Cele 
mal multe, din temele abordate de

Noi succese pe șantierul 
termoelectrice Devacentralei

Constructorii și mon- 
torii de pe șantierul 
centralei termoelectri
ce de la Deva au creat 
premisele punerii în 
funcțiune, înainte de 
termen, a celui de-al 
treilea grup energetic 
de 210 megawați, pre
văzut să fie racordat 
la sistemul energetic 
național înainte de în-
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acestui tri- 
Au fost ter- 
probele hi- 
ale cazanului 

ale con- 
aferente, iar

cheierea 
mestru. 
minate 
draulice 
de aburi și 
duetelor 
montajul celorlalte o- 
biective principale este 
in avans cu 15—20 de 
zile față de grafic. Se 
lucrează în ritm sus
ținut și la construc-

ția grupului nr. 4, care 
are aceeași capacitate. 
Anul acesta, in de
cursul a trei trimestre, 
pe șantierul termo
centralei de la Deva 
s-au realizat lucrări 
de construcții-montaj 
reprezentind 82,8 la 
sută din prevederile 
planului anual de in
vestiții.

r
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Noi construcții de locuințe Io Buzău
PICĂTURĂ DE CERNEALA

Apar In țara noastră aproape 500. Este o cifră eu 
tare, cred, merită să încep aceste fugare însemnări 
născute dintr-o picătură de cerneală, fiindcă ea în
seamnă totodată ceea ce aș numi o cotă. în 1970, aceas
tă cotă se apropie de 500 ; ea urcase puțin peste... zero 
imediat după război și doar cu cițiva ani în urmă abia 
ajunsese la jumătatea unei sute.

îmi ajunge în miini o anume parte din aceste re
viste. Unele iși aleg nume inspirate dtn primii pași de 
publicistică („Abecedar", „Debuturi", „Start"), altele din 
prospețimea cu care se confundă „vlrsta de aur" („Mlă- 
dițe", „Muguri", „Primăvara"), altele, pur și stmplu, titu- 
larizînd apartenența lor la viața școlară („Colegi", „Noi, 
elevii") ; in sfirșit, o ultimă categorie, metaforizind 
idealuri adolescentine chiar cu riscul — inerent aș zice 
— a.l prețiozității („Excelsior", „Thalasa", „Spirale"). 
Toate, deopotrivă insă, depășesc prin semnificația lor 
simplul (adică : prea evidentul) fapt că invățămintul 
nostru de azi, interesat de îmbogățirea universului

catedrele facultății noastre (Faculta
tea de electrotehnică din Craiova 
n.n.) — arăta conf. dr. Ing. Igor Sa- 
badin — răspund unor cerințe strin
gente ale producției și fac obiectul 
unor contracte. Majoritatea acestora 
— cum era și firesc, dată fiind veci
nătatea — au fost încheiate cu uzina 
„Electroputere“-Craiova. Paralel cu 
îndeplinirea sarcinii noasitre princi
pale." pregătirea temeinică a viitori
lor 
Și 
ale __
didactic al universității craiovene — 
conf. ing. Silviu Pușcașu — sublinia 
avantajele specifice pe care sistemul 
contractelor le oferă invățămintului 
superior : „în funcție de tema con
tractată, îi ducem cu regularitate pe 
studenți la practică, în laboratoarele 
de la „Electroputere**, ceea ce spo
rește eficiența procesului didactic ; 
de asemenea, cu ajutorul uzinei am 
înzestrat propriile noastre labora
toare cu unele tipuri de aparatură 
tehnică de specialitate indispensa
bile**.

Cit de departe poate să ajungă 
această conlucrare, dacă este privită 
cu seriozitate și răspundere de păr
țile interesate, ne releva și un repre
zentant al industriei, ing. Gheorghe 
Constantin, inginer-șef de eoncepție 
Ia uzina „Electromotor" din Timi
șoara : „Colaborarea noastră cu spe
cialiștii de la catedra de mașini 
hidraulice — condusă de prof. dr. 
ing. Ion Anton, care este și directo
rul Centrului de mașini hidraulice, 
recent înființat în orașul nostru 
a atins, cred, un nivel mai mult 
cit mulțumitor. Atunci cînd, 
motive obiective, un partener nu 
putut onora la timp o obligație con
tractuală, cealaltă parte nu numai 
că n-a „exploatat îngust** cazul, cău- 
tind să-și acopere, eventual, unele 
lipsuri proprii — cum se mai întîm- 
plă — 
pentru 
nu de 
întîrziat predarea unui model de în
cercare, de care specialiștii catedrei 
aveau nevoie ; cu un efort suplimen
tar, „universitarii** au realizat ei mo
delul, recuperind astfel întîrzierea".

Este, într-adevăr, o dovadă a unui 
spirit de colaborare care depășește 
obligațiile exprese ale contractului. 
Și, din fericire, nu e singura : „Ade
seori, membrii catedrei noastre acor
dă specialiștilor din laboratorul uzi
nal sau din secții și hale diverse 
consultații de specialitate, asistență 
tehnică — menționa conf. ing. Fran- 
cisc Gyulai. Pe o asemenea cale s-a 
putut ajunge la o abordare din ce 
in ce mai adecvată a nevoilor reale 
și importante ale uzinei, la scurtarea 
apreciabilă a unor termene de cer
cetare și finalizare. Soluția unei 
electropompe, de exemplu, a fost fi
nalizată in numai 3—4 luni, cu mult 
mai repede decît se sconta inițial".

Dar, chiar dacă le-am considera 
caracteristice, asemenea aspecte nu 
sint încă prezente peste tot. In ace
lași 
altă 
ce).

specialiști, contribuim astfel
la rezolvarea unor probleme 

industriei1*. Un alt cadru

de- 
din 
și-a

cl, dimpotrivă, a pus umărul 
rezolvarea situației. De pildă, 
mult, noi, cei din uzină, am

institut politehnic timișorean, o 
catedră (cea de mașini electri- 
deși are un profil apropiat de

Teodor Cazacu, Cezar IOANA, 
Lorand DEAKI, Ț. NISTOR

(Continuare în pag. a IV-a)
spiritual al elevilor, le oferă acestora o verificată po
sibilitate de afirmare a virtualităților creatoare.

Repet: imi trec prin mâini multe asemenea reviste. 
Fie că sint tipărite, șapirografiate ori numai multi
plicate la mașina de dactilografiat, fie că sint prezen
tate artistic cu un simț pe care nu văd de ce m-aș 
sfii să-l numesc talent, sau apar in condiții mai mo
deste, atestind o experiență și un gust mai greu men- 
ționabile, revistele școlărești, luate laolaltă, etalează 
cu maximă sinceritate virtuțile și aspirațiile unei 
vîrste care, cînd știm cum să ne apropiem de ea, nu 
ne mai apare nici pe departe „marea necunoscută", 
planeta inabordabilă. Simplificând, aș spune că toate 
aceste reviste stau sub semnul dorinței de cunoaștere 
și de autocunoaștere a adolescenților. Mai limpede ori 
mai puțin, in versuri patetice sau în poeme voit și — 
tocmai de asta — stîngaci „rafinate", in proze simple 
sau stufoase, în articole pe teme științifice, unele naive 
compilații, altele, dimpotrivă, remarcabile contribuții 
la discutarea unei probleme, in romantice reportaje, și 
note de drumeție, liceenii și alte categorii de elevi în
cearcă să răspundă la întrebări fundamentale ale vîr- 
stei lor, se străduiesc să-și găsească încă de astăzi chi
pul in oglinzile de miine, interesați de evoluția pro
priului destin, de integrarea lor organică, armonioasă 
In viața societății noastre.

Departe de mine, aici, intenția de a recenza una ori 
mai multe asemenea reviste, departe de mine și gtn- 
dul de a preface rindurile de față intr-un toast fes
tiv. Intenționez altceva : să atrag atenția că, intr-un 
domeniu de creație atit de generos și răspunzind unei 
atlt de stringente cerințe — îmbogățirea continuă a 
vieții spirituale a adolescenților — este loc și de mai 
bine. Sint și unele cadre didactice care, fie că se dez
interesează, fie că iii exagerează osteneala, înlocuind 
și munca elevilor. Și e păcat. Merită întreaga înțelegere 
acest mijloc eficient de stimulare a creației adolescen
ților — și, in ultimă instanță, nu numai a creației, ci a 
formării personalităților armonioase de miine.

Octav Pancu-IAȘI

PE VALEA PRAHOVEI

mecanică fină 
conducător a-

PASTEL DE TOAMNĂ

De la o vreme, toam
na mă găsește aici. O 
aștept cu credința că 
va dezvălui ochiului și 
inimii noi frumuseți 
ale rodului. De fie
care dată sint ispi
tit să repet vorbele 
poetului încercat de 
ani: „niciodată toam
na nu fu mai frumoa
să". Dar clipa de aur 
a anotimpului autum
nal fuge prea repede 
și după un an ispita 
mă încearcă iarăși. A- 
cum insă aproape că 
sint convins. Toamna 
aceasta e cea mai fru
moasă I Pe dealurile 
de la Talea — iepuri 
albi se ascund in 
frunzișul ruginiu, in 
Brebii lui Sava Hen- 
ția merele strălucesc 
roșii, aidoma soarelui 
ca o mie, ca zece mii, 
ca o sută de mii de 
sori minusculi și lu
citori. E o pace tai
nică în jurul Comarni
cului, lingă șoseaua de 
știută frumusețe, iar 
la Posada gaterele mai 
taie un cerc de copac, 
umplind de rumeguș 
alb dinții de oțel 
fierăstraielor.

Prahova e la fel 
frumoasă precum 
vedea Coșbuc 
lică încintare. 
Caraiman mai 
pezi din iarna 
ori din iernile 
demult, pentru că aici 
și zăpada înseamnă o 
permanență. Dar a- 
tunci ce să mai spun 
despre oamenii — la 
fel de harnici ca și 
strămoșii lor — oame
nii Prahovei noi, pe 
care ii întîlnesc mai 
puțin pe dealuri cit 
in incinta uzinelor și 
fabricilor.

Pentru că Prahova 
contemporană în
seamnă o puternică 
zonă industrială a ță
rii, un ținut străbătut 
de o puternică rețea 
de fabrici 
sonde ți
Prahova înseamnă tot 
pămîntul acesta de o 
parte și de alta a fiu
lui, de la piscurile A- 
zugăi și pină dincolo 
de flăcările veșnice ale

sărbătoare inițiată de 
consiliul popular o- 
rășenesc și la care au 
fost invitați să parti
cipe toți intelectualii 
acestui oraș, rămași in 
localitate ori muncind 
și trăind in alte col
țuri de țară. De la 
primar aflu că numă
rul lor este mare. Oa
meni cu profesii diver
se : ingineri, medici ori 
profesori se vor intil- 
ni in aerul calm al a- 
cestei toamne intr-o 
sărbătoare unică, re- 
găsindu-și foștii das
căli și concetățeni.

Acum, pe Valea Pra
hovei, toamna s-a in
stalat intr-o revărsare 
splendidă de nuanțe, 
de la roșul brumat al 
ultimilor trandafiri și 
pină la verdele veșnic 
al brazilor. De la A- 
zuga și Bușteni ies 
schimburile de mun
citori ai fabricilor de 
șamotă, postav și hir- 
tie. La Sinaia, ochiul 
se bucură, de aseme
nea, de spectacolul 
magnific și sănătos pe 
care il generează in
stalarea industriei in 
munți. Pină mai 
Prahova insemna 
precădere turism, 
cum înseamnă și
dustrie, in primul rind 
industrie.

Punctul de plecare 
al văii poate fi con
stituit, intr-un anumit 
fel, de orașul Cimpi
na — matrice a in
dustriei noastre pe
troliere. Ce a fost 
Cimpina știm din pa
ginile reportajelor de 
demult. Ce este azi 
Cimpina poate . vedea 
lesne oricine. Blocurile 
de pe străzile 1 Mai și 
Mihai Emine seu, cele 
cu cite 10 etaje de 
pe șoseaua ce duce 
spre Capitală sint doar 
citeva semne ale înnoi
rii prin care trece 
orașul.

De altfel, in Praho
va totul e nou. Doar 
toamna e aceeași aici, 
de milenii, și totuși, a- 
cum 
gată 
decit

Combinatului petro
chimic de la Brazi. 
Mă bucur să-i întil- 
nesc și in toamna a- 
ceasta oamenii, să dis
cutăm despre specta
colul unic al naturii 
generoase, cu tihnă și 
încredere.

încă nu m-am intil
nit cu inginerul Vasi- 
le Cintacu de la Uzi
na de 
Sinaia,
vizat al cabinetului de 
invenții. Știu că voi 
putea discuta cu el o- 
rice, de la poezie și 
pină la problema pro- 
ducției-marfă ori — de 
ce nu — despre cro
matica toamnei'. Am 
abordat acest din ur
mă subiect insă intr-o 
discuție cu tehnicianul 
Stan Gheorghe de 
la Uzina de reparații 
auto din Cimpina. 
Mi-a mărturisit că 
toamna l-a sedus și pe 
el, ca pe orice praho
vean. tinăr ori vîrstnic, 
dar că mai urgent de
cit admirarea naturii 
i se părea în acel mo
ment terminarea lu
crului la cabinele pen
tru tractoarele „Uni
versal".

Este toamnă și nu-i 
pot reproșa nimic, mai 
ales că acum știu că 
nu mi-a făcut o măr
turisire de circumstan
ță. ci una absolut ve
ridică, dar este toam
nă, zic, și cabinele „li
ni versatului" au și ele 
din roșul aprins al 
frunzelor de arțar de 
la Mislea ori Podu-Va- 
dului...

...Și pentru că un 
vechi proverb spune 
că „toamna se numă
ră bobocii", in toamna 
aceasta profesorii li
ceului din Breaza iși 
vor număra foștii lor 
elevi deveniți — peste 
vară — boboci-stu- 
denți. Și numărul lor 
nu e deloc mic.

Și tot la Breaza va 
avea loc in această 
toamnă și o altă nu
mărătoare. Cea a in
telectualilor pe care 
i-a dat țării această 
mică așezare praho- 
veană. E vorba de o Titus VAJEU

ți uzine, 
rafinării.

e parcă mai bo
ți mai frumoasă 
oricînd.

ieri 
cu 
A- 
in-

ai

de 
o 

cu idi- 
Lîngă 

sint ză- 
trecută, 
duse de

Alo, primiți o înscriere pe lista de audiențe?
Depinde de... NUMELE solicitantului

Zilnic, numeroși cetățeni se pre
zintă în audiență la organele de 
partid și de stat, la conducerile 
unor intreprinderi sau instituții. Nu
mitorul comun il constituie convin
gerea solicitanților că, pe calea au
dienței. prin intermediul acelui ca
nal simplu, nemijlocit, care este 
comunicarea directă de la om la om, 
vor găsi nu numai înțelegere, dar și 
o îndrumare competentă, sau chiar 
rezolvarea operativă a chestiunilor ce 
i-au indemnat să aleagă această cale.

Partidul nostru a subliniat in re
petate rinduri că audiența nu e un 
ritual formal, ci o manifestare preg
nantă a legăturii strînse dintre ma
sele de cetățeni și organismele so
ciale, una dintre cele mai impor
tante modalități de aplicare consec
ventă ?n viață a 
crației socialiste, 
solidare a rolului 
angrenajul vieții

Dincoilo de 
rietatea faptelor relev 
prezentei investigații,

sat cu deosebire implicațiile lor de 
ordin social, psihologic, etic. Pen
tru început, am solicitat opinia unul 
specialist in domeniul sociologiei ju
ridice, dr. Dumitru Maziiu :

— In procesul vieții cotidiene — 
ne-a spus el — audiența se definește 
ca o relație necesară, ca un feno
men cu dublă semnificație socială :

limpede asupra Ipostazelor in care 
este pus cetățeanul în decursul exer
citării acestui drept, ne-am prezen
tat in ultimele zile la diferite foruri 
și instituții, folosindu-ne nu de ca
litatea de redactori ai „Scînteii", ci 
de identități împrumutate sau fic
tive...

E bine să precizăm, dintru început,

Anchetă socială

principiilor demo- 
o pîrghie de con- 
opiniei publice in 

noastre sociale. , 
multitudinea 

ițelor relevate în
, ne-au

și va- 
cursul 

Lnitere-

pe de o parte, de control din partea 
opiniei publice, prin cetățean ca ele
ment component al ei ; pe de alta, 
de autocontrol din partea organelor 
statului asupra bunei funcționări a 
feluritelor lor angrenaje și verigi in 
conformitate strictă cu spiritul legi
lor noastre, cu principiile etice care 
guvernează viata noastră socială, cu 
esența democrației socialiste.

Spre a căpăta o imagine cit mai

că, în majoritatea locurilor, audien
țele se desfășoară in spiritul exigen
țelor formulate mai sus, constituind 
un dialog viu și rodnic, soldat nu 
o dată cu măsuri operative și efica
ce. Aș menționa ca un exemplu de 
stimă faț/i de cetățean modul cum 
am fost primit la conducerea coope
rativei „Constructorul1* din Capitală. 
Cu o zi înainte m-am înscris telefo
nic pentru audiență la președintele

cooperativei, M. Trandafir, pe nu
mele Ioanițoiu. Am fost întrebat de 
la celălalt capăt al firului, cu poli
tețe și solicitudine, dacă am vreo 
problemă referitoare la un grup a- 
nume de șantiere ale cooperativei. 
Am răspuns că este vorba de o se
sizare cu privire la unele lucrări e- 
fectuate de grupul de șantiere nr. 2.

A doua zi, in cursul audienței, 
am constatat cu plăcere că președin
tele cooperativei — fapt nu prea des 
intilnit și, de aceea, vrednic de men
ționat — se interesase cu grijă și 
exactitate dacă grupul respectiv 
efectuase într-adevăr lucrări pentru 
cetățeanul Ioanițoiu. Mas mult : 
șeful șantierului era „mobilizat pe 
loc“ la unitatea sa, pentru eventua
litatea că va avea de dat anumite 
lămuriri în legătură cu problemele 
ridicate de solicitant. Mi s-a părut a

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și 

poporului român pentru amabilul mesaj de fe
licitare și cele mai bune urări transmise cu pri
lejul celei de-a X-a aniversări a independenței 
Nigeriei. La rîndul meu, vă adresez urări sin
cere de fericire personală și de prosperitate pen
tru poporul român.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă

GENERAL-MAIOR 
YAKUBU GOWON

Șeful Guvernului Militar Federal, 
comandant suprem 
al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria
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CETĂȚENESC
Așa cum s-a consemnat șl cu alte prilejuri, piețele orașelor sint bine 

aprovizionate cu legume și fructe. Cifrele, puse la dispoziție de Cen
trala pentru valorificarea legumelor și fructelor din cadrul Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii, vin să demonstreze, prin posibilitatea 
lor de a fi comparate, afirmația de mai sus. Față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, în primele nouă luni ale anului 1970 au 
intrat la fondul de stat cu 42 la sută mai mulți castraveți, cu 66 la sută 
mai multă ceapă uscată, cu 20 la sută mai mulți gogoșari etc. In ceea 
ce privește fructele, numai in prima săptămină a lunii in curs, au in
trat Ia fondul pieței peste 3 400 tone de mere, 6 500 tone prune, 3 200 
tone struguri, 1 000 tone pere ș. a. In rîndurile de față, ne-am propus 
să răspundem insă la numai citeva întrebări : cum este repartizată 
marfa, în ce condiții este oferită cumpărătorilor, cum sint respectate 
prețurile oficiale 7

calamitarea unor mari suprafețe a- 
gricole In primăvară. E adevărat, 
județul a fost afectat de inundații ; 
dar au avut de suferit numai anu
mite zone legumicole. Din situațiile 
Întocmite de I.L.F. reiese că multe 
cooperative agricole — deși nu își 
Îndeplinesc obligațiile asumate prin 
contract, de a livra produse agro- 
alimentare către stat — apar pe 
piață în chip de „comercianți par- 
ticulari'1. Așa au procedat și proce
dează C.A.P.-uri ca Bonțida, Jueu, 
Dăbica, Viișoara, Iclod, Moldove-

Constanța. Piața 
Unirii. Ora 7 — ora 
cumpărăturilor; su
te de gospodine cu 
sacoșele încărcate 
se îndreaptă mul
țumite către casă. 
Abundența produ
selor de sezon este 
evidentă, iar mulțu
mirea gospodinelor
— justificată. în 
piețele Griviței, A- 
hile Mihail, Pescă
ruș, constatăm ace
eași bună aprovi
zionare. Explicația: 
piețele constănțene 
au fost alimentate 
cu mari cantități de 
produse. în luna 
septembrie au fost 
vindute cu circa 
100 de tone mai 
multe legume și 
fructe decit in pe
rioada corespunză
toare a anului tre
cut.

Dar deservirea 
cum se face, sint 
respectate oare in
strucțiunile de bază 
legate de comercia
lizarea legumelor 
și fructelor în piețe 7 Dacă con
statările la fața locului indică în 
general lucruri bune și în această 
direcție, în unele cazuri atribute 
elementare ale comerțului organi
zat, civilizat, sint neglijate. în piața 
Ahile Mihail, mai mult de 100 de 
cumpărători se înghesuiau în drep
tul singurului „ochi" de desfacere 
(e drept, bine aprovizionat) al 
LL.F.-ului — situație de natură să 
macine inutil timpul — in vreme ce 
al doilea chioșc era închis, iar al 
treilea vindea doar mere.

Raidul nostru în piețele constăn
țene ne-a prilejuit și o altă consta
tare : in timp ce intendenții și taxa
torii își petrec vremea prin încăpe
rile anexe și birourile piețelor, 
mercurialul — lista de prețuri „la 
zi", obligatorie pentru toți cei care 
iși comercializează produsele —este 
cu desăvirșire ignorat. Ardeiul gras, 
vinetele, sfecla, roșiile, fasolea ver
de, perele etc. se vînd cu prețuri 
mult mai mari decît cele fixate. Ni
meni din cei obligați să vegheze la 
respectarea acestora nu observă ni
mic, nu se ia nici o măsură pentru 
aducerea la ordine a oontravenien- 
ților.

— De ce nu se respectă mercu
rialul 7 — îl întrebăm pe Alexandru 
Răcoinea, intendentul pieței Grivlța.

— Să știți — se scuză dînsul — nu 
peste tot se vinde fără respectarea 
mercurialului 1

Adică, dumnealui, care pri
mește salariu pentru a veghea la 
desfășurarea corespunzătoare, le
gală, a activității în piețe, așteaptă 
probabil, generalizarea fenomenu
lui, pentru ca abia apoi să-1 ob
serve și să la măsuri. Deși practi
carea unor prețuri superioare celor 
din mercurial oonstituie o contra
venție, nici unul din intendenți n-a 
aplicat sancțiunile corespunzătoare. 
De la Începutul anului și pînă a- 
cum, intendenta Victoria Anghel, 
de pildă, din piața Ahile Mihail, a 
sancționat doar 12 comercianți con
travenient), deși — după cum ne 
spune chiar dumneaei — cum În
toarce capul, cum aceștia schimbă 
prețurile. Nu intenționăm nicidecum 
să pledăm pentru sancționarea cu 
nemiluita, fără dlscemămint, dar 
se impune folosirea rațională, efi
cientă a acestui instrument, in 
scopul aducerii la ordine a celor vi- 
novați.

în piața centrală din Cluj — un 
fel de Obor local — e in aceste zile 
o animație de furnicar. So
licitările față de piața de 
legume și fructe au atins punctul 
culminant : cetățenii și instituțiile 
interesate — școli, cantine, spitale
— se aprovizionează atît pentru 
oonsumul curent, cit și pentru că
mara iernii. După opinia Mioarei 
Criș&n, una dintre numeroasele gos
podine initilnite aici, în ultimele 
zile pulsul pieței a început să se a- 
melioreze. Se găsesc în cantități su
ficiente ceapă, varză, roșii și rădă- 
cinoase.

— Nu putem Înțelege de ce tocmai ’ 
acum, cînd toată lumea se aprovi
zionează pentru iarnă, sectorul de 
stat al pieței continuă să fie desco
perit. Nu găsim la magazine gogo
șari, varză roșie, castraveți, vinete, 
cartofi. (Elisabeta Covaci).

— Sintem de-a dreptul îngrijora
te de prețurile ridicate care persis
tă pe piața Clujului. Unele produse
— cum ar fi roșiile, ardeii grași, 
gogoșarli și fructele — se vînd la 
preț de trufandale. (Maria Cîm- 
peanu).

Acesta ar fi pe scurt diagnosticul 
dat de gospodine. Pornind de la ob
servațiile lor, am Încercat să cerce
tăm punctele slabe ale aprovizio
nării. Trei fapte ne-au reținut în 
mod deosebit atenția :

1. In sistemul de aprovizionare al 
unităților de stat (I.L.F. și Gostat) 
și-au făcut loc tocmai acum o serie 
de manifestări birocratice. Există 
produse — ceapă, roșii, varză — la 
care, deși fondul de marfă poate a- 
coperi în întregime cererea, apar în 
anumite perioade ale zilei „goluri". 
De ce 7 Explicația e cit se poate de 
simplă : aprovizionarea se face o 
singură dată pe zi. Dacă, pină de 
curind, ea ar fi fost poate suficien
tă, în prezent — cînd în cerere 
apar fluctuații de la o oră la alta —

IN PLIN SEZON DE APROVIZIONARE CU LEGUME

O CONSTATARE APROAPE GENERALĂ

PIAȚA E BUNĂ!
ORGANIZATA, DAR COMERȚUL „IȘI• DESFACEREA PRODUSELOR E BINE ORGANIZATA, DAR COMERȚUL „IȘI 

MAI DĂ ÎN PETEC" • COOPERATIVE AFLATE ÎNTR-0 POSTURA NEONORABILĂ : 
AU CONTRACT, AU PRODUSE, DAR PE PIAȚĂ SÎNT „PARTICULARI" • DE CE SÎNT 
LASAȚI SPECULANȚII SĂ FORȚEZE MINA Șl... PUNGA CUMPĂRĂTORULUI ?

Raidul nostru la Constanța și Cluj

aprovizionarea unităților trebuie să 
se facă ori d^ cite ori este ne
voie.

2. în condițiile apariției acestor 
goluri în magazinele statului, exis
tența unor prețuri ridicate nu este 
intîmplătoare. Fondul de marfă 
fiind asigurat In proporție de peste 
70 la sută prin livrări din alte ju
dețe, prețul de cost pe kilogram 
crește cu 0,70 lei numai la cheltu
ielile de transport. Organele locale 
aduc ca justificare a acestei situații

nești, Cășel ș. a. Organele locale au 
obligația 
pentru a 
privință, 
agricole 
în conformitate 
reale de oare dispun.

3. Cetățenii orașului Cluj apre
ciază cum se cuvine prezența ma
sivă în piețele orașului a producă
torilor particulari. Dar, în con- 

aprovizio- 
sus

de a lua urgent măsuri 
pune ordine în această 
pentru a obliga unitățile 
să-și respecte contractele, 

cu posibilitățile

Dar, 
dițiile carențelor de 
nare de care aminteam mai

București : Imagini din unitatea I.L.F. 108 de pe Șos. Ștefan cel 
Mare (sus) și Piața Unirii (jos)
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— și mai alea In condițiile 
inexistenței unui control rigu
ros — în piață Iși fac apariția 
Indivizi puși pe căpătuială, care 
practică vînzarea de produse cu 
mult peste prețurile înscrise în 
mercuriale. De exemplu, în timp ce 
mercurialul prevede pentru ardeii 
grași prețuri între 2—4 lei, Ana Si- 
redan din Arad îi vindea cu 6 lei 1 
Ion Golumbeanu vindea cu 5 lei/kg
— preț superior cu un leu celui co
respunzător calității I — niște go
goșari gata să-și dea... duhul, și

despre care ba spu
nea că sînt produc
ția C.A.P., ba susți
nea că-s recoltați 
de pe lotul lui aju
tător. Un oarecare 
Iordan Nenciu din 
Ciorogirla și-a an
gajat chiar cițiva 
samsari, care fă
ceau speculă cu vi
netele, vînzîndu-le 
o dată și jumătate 
mai scump decît la 
prețul maxim pre
văzut in mercurial, 
în acest timp, ad
ministratorul pieței, 
Nicolae Cotîrlă, se 
mulțumește cu con
statarea că toți co- 
mercianții din piață 
se pricep să-i spu
nă — numai lui, e- 
vident — prețul din 
mercurial.

După cum se știe, 
statul ii apără pe 
cetățeni de practi
carea unor prețuri 
de speculă, prin fi
xarea unor limite 
maxime obligatorii, 
care se afișează în 
mercuriale. Mercu
rialele au rolul de 
a-i orienta atît 

pe cumpărători, cît și pe producă
tori. Organele investite cu contro
lul asupra respectării prețurilor — 
administrațiile de piețe, miliția, ofi
ciile județene de prețuri etc. — 
sînt chemate să-și facă datoria : 
speculanții,- indivizii lipsiți de 
scrupule nu trebuie lăsați să for
țeze punga și mîna cumpărătorului.

Raid realizat de :
George POPESCU 
și Constantin PRIESCU

cu 
care 
s-au 

lor

Se apropie iarna, în u- 
nele localități pe scara 
termometrelor s-au și 
înregistrat primele scă
deri sub zero grade. Este 
vremea cînd centralele 
termice, instalațiile de 
Încălzire — după perioa
da de repaus din timpul 
verii — ar trebui să se 
afle gata de a fi puse sub 
presiune. Se poate afir
ma că, în cele mai multe 
situații, executînd din 
vreme lucrările necesare, 
făcind la timp toate pro
bele instalațiilor, cei mal 
mulți gospodari nu s-au 
lăsat luați prin surprinde
re de scăderea tempera
turii. în alte locuri se lu
crează intens, se fac ul
timele verificări, pentru a 
se deschide cît mai repe
de drum căldurii spre a- 
partamente. în contextul 
acestor eforturi, starea in 
care se mai află încă u- 
nele centrale și instalații 
— a căror funcționare este 
posibilă doar intr-un vii
tor incert — ridică multe 
semne de întrebare 
privire la modul în 
organele responsabile 
achitat de propriile
angajamente și obligații, 

în orașul Craiova, peste 
15 000 de apartamente noi 
recurg la serviciul a 30 de 
centrale termice. Marea 
lor majoritate funcționea
ză corespunzător. Excepție 
face centrala termică nr. 
4, unde din 12 cazane care 
ar trebui să furnize
ze căldură și apă caldă 
unui număr de 3 572 a- 
partamente, școlilor și ce
lorlalte obiective social- 
culturale din cartierul 
Brazda lui Novac, func
ționează doar unul. Soarta 
pare să fi fost vitregă de 
la început cu această cen
trală : preluată în ianua
rie 1968 de la constructor 
(Trustul local de construc
ții Craiova), de către
I.C.F.L., s-a învechit îna
inte de a ti fost gata.
Proeesul-verbal care con
semna recepția parțială a 
centralei provizorii (care 
a costat peste 4 milioane 
lei), cu toate că. specifi
ca o serie de deficiențe pe 
care constructorul se o- 
bliga să le remedieze pînă 
la 15 martie 1968, n-a pre
țuit mai mult decît hîrtia 
pe care fusese scris : au 
trecut de atunci aproape 3 
ani și centrala — prevă
zută să funcționeze doar 
doi ani — nici n-a fost 
măcar terminată.

Vizitînd recent această 
centrală termică, am pu
tut constata faptul câ, 
din totalul de 12 cazane, 
7 erau demontate pentru 
reparații, 4 n-au fost ter
minate de constructor, iar

singurul care funcționa 
slujea la Încălzitul apei 
menajere. Am pus mais
trului de schimb Pavel 
Tecu întrebarea care se 
află pe buzele tuturor lo
catarilor din cartier : 
„Cînd se va furniza căl
dură blocurilor din car
tier ?“ Maistrul a dat 
stînjenit din umeri și ne-a 
răspuns enigmatic : „Dacă 
ar depinde de noi și acum 
am livra căldură. Nu pu
tem face însă nimic. încă 
din vară am făcut adre-

sele-verbale, intervențiile 
noastre, minutele înche
iate cu constructorul, cu 
uzina „Vulcan" care a 
furnizat instalațiile, cu 
comitetul executiv al con
siliului popular județean 
sint adunate în 4 volu
me". Pentru a ne edifica 
asupra acestei situații, 
am cercetat dosarele, filă 
cu filă. Mărul discordiei 
încopciat în 4 dosare re
flectă o atitudine biro
cratică de-a dreptul revol
tătoare, atît din partea

SIMȚUL
RĂSPUNDERII

GRADE
• LA CRAIOVA, celor 12 000 de ce
tățeni din cartierul Brazda lui Novac, 

în locul căldurii li se oferă promisiuni
• Cum va răspunde conducerea uzi
nelor „Vulcan** criticilor cetățenilor ?

să la uzina „Vulcan* (care 
a construit cazanele) să 
vină să le repare. Nu au 
sosit nici pină in prezent. 
Avem promisiuni că so
sesc săptămină aceasta".

A,m vrut să cunoaștem 
și părerea tovarășilor de 
la I.C.F.L. Craiova. „Po
vestea acestei centrale — 
ne-a spus ing. Augustina 
Nistor, șeful serviciului 
mecanic șef — este foarte 
lungă și adresele, proce-

proiectantului (D.S.A.P.C. 
Craiova), a constructoru
lui (T.C.L. Craiova), a be
neficiarului (I.C.F.L. Cra
iova) cit și din partea or
ganului tutelar — Comi
tetul executiv al consiliu
lui popular județean Dolj. 
I.C.F.L. caută să fugă de 
răspundere și să se aco
pere în dosul hîrtiilor. 
Constructorul și proiec
tantul aruncă vina pe u- 
zina constructoare. Uzina

își declină competența. 
Iar comitetul executiv al 
oonsiliului popular jude
țean Dolj tace chitic și nu 
dă nici un răspuns la hîr- 
tiile pe care le primește 
din partea I.C.F.L., după 
cum ne-a relatat tov. An
ghel Găman, inginerul-șef 
al acestei întreprinderi. 
Comisia alcătuită pentru 
recepționarea centralei 
termice pe data de 18 mai 
a.c. a respins reoepția de
finitivă a acestui obiec
tiv, ca necorespunzător. 
I.C.F.L., la rindul său, 
face cunoscut acest lucru 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Dolj, și cere luarea 
măsurilor corespunzătoa
re. întrucît nu s-a între
prins nimic pentru În
dreptarea lucrurilor, con
ducerea I.C.F.L. s-a adre- 
Bat Arbitrajului de stat 
central care, găsind ac
țiunea întemeiată, a obli
gat T.C.L. Craiova și 
uzina „Vulcan" să plă
tească I.C.F.L. daune, 
penalizări, cheltuieli de 
arbitraj și expertiză tn 
6umă de peste 110 000 
lei. în plus, uzina „Vul
can" a fost obligată să 
pună în funcțiune caza
nele centralei, pină la 
recepția definitivă, pe 
cheltuiala sa. Și în timp 
ce dosarele «e îngroașă, 
constructorul și uzina 
„Vulcan" plătesc penali
zări, centrala termică con
tinuă să funcționeze ne- 
cOrespunzător, iar peste 
12 000 de cetățeni ai Cra- 
lovei stau în frig.

Pe bună dreptate, aceș
tia se întreabă : este atît 
de dificilă această proble
mă, încît organele județe
ne să nu fi putut găsi o 
soluție care să 6coată oen- 
trala termică Brazda Iul 
Novac din impasul în ca
re a ajuns 7 Oare cei vi- 
novați pentru greșelile de 
proiectare, pentru soluții
le adoptate și care se 
dovedesc necorespunză
toare, nu trebuie să dea 
soooteală 7 Pînă atunci, 
cu fiecare zi ce trece, vre
mea devine tot mai rece 
și locatarii din acest car
tier au nevoie de căldu
ră. Ei nu se pot încălzi cu 
hîrtiile din dosare. Nu 
țin de cald !

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

N. Red t
Semnale asemănătoare 

am primit și din partea 
corespondenților noștri 
din alte județe ; vom re
veni, deci, intr-un număr 
viitor.

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII" APRECIERI...
cit

AȚĂ ALBĂs-a

Liniște

nefireasca

în problema

zgomotului

transporta

ta

in
nr.

George CUIBUȘ Dinu POPESCU

de 
un

in
se 
de

fel 
(cu

so
il 

cu 
fac 
Ti-

de-
Ln 

se- 
ex- 
din

etc. 
de(...).

noastră

in
cel puțin

o
conform deciziei 

307/23 V-1969 
acelora care 

bună știință 
cetățenilor, la

mai
în întreprin- 

rea-

CUSUTE CUArticolul intitulat „Tă
ceri prelungite în proble
ma liniștii orașului", apă
rut în ziarul nostru din 29 
iulie a.c., a stirnit un pu
ternic ecou printre cititori. 
Adrian p-—’ 
Macaralei 
scrie : 
ti col, 
vat

Paul Dima — str. 
I nr. 22 — ne 
„Foarte util ar- 

dar mi-a rezer- 
și o surpriză. Prin

tre exemplele citate, refe
ritoare la întreprinderile 
care au înțeles să ia mă
suri de reducere a zgomo
telor, este pomenită și Uzi
na „23 August" din Bucu
rești. Exemplul mi se pare 
ciudat, avînd în vedere că 
locuiesc la numai 200 m. 
in spatele uzinei respective, 
zonă în care se află majo
ritatea liniilor ferate din 
incinta fabricii. Locomoti
vele Diesel hidraulice (care 
au un claxon deosebit de 
strident) sună 24 de ore 
din 24, intr-un mod infer
nal. Un al doilea focar 
nor deosebit de intens 
reprezintă locomotivele 
aburi ale trenurilor ce 
transporturi între gara 
tan, depozitul de lemne și 
stația de betoane de la ca
pătul autobuzului 40 (Ză- 
videni). Linia ferată trece 
la circa 30 m. de blocuri, 
Iar respectivele locomotive 
fluieră cu o pasiune deo
sebită, In special între ore
le 23—04 din noapte. Oare 
decretul 153 să nu fie va
labil pentru uzinele „23 
August" și C.F.R." 7

în scrisoarea semnată de 
un grup de locatari din 
cartierul Drumul Taberei 
(Asociația de locatari bloc 
T-7) se menționează că 
„focarul de zgomot Întreți
nut In momentul de față 
de cele cinci sau șase auto
baze de pe strada Bujorenl, 
nu a slăbit în intensitate, 
d dimpotrivă. Sint zile 
și mai ales nopți, în care 
cartierul este supus unui 
adevărat „bombardament" 
de zgomote de tot felul"... 
Am menționat aceste rîn- 
duri pentru a pune în an
titeză modul în care între
prinderile vizate (CICLOP, 
I.S.B., I.T.B., D.G.C.M.,
etc.) au înțeles să 
măsuri de asanare a fo
carelor de zgomot 
zona citată. Dintre acestea, 
doar I.T.B. ne-a trimis un 
răspuns : „Reducerea zgo
motului constituie o pro
blemă importantă, care se 
realizează concomitent cu 
celelalte puncte din pla
nul de acțiuni al întreprin
derii noastre privind îmbu
nătățirea condițiilor de 
servire în transportul 
comun. I.T.B. a luat o 
rie de măsuri privind 
ploatarea vehiculelor 
dotare, în așa fel încît 
acestea să funcționeze tn

condiții tehnice 
bune 
derea 
lizat deja prototipul va
gonului de tramvai 
mare capacitate, cu 
înalt grad de silențiozitate, 
a cărui construcție — prin 
folosirea unor materiale 
fonoabsorbante, a unor la
găre, elemente de suspen
sie și amortizoare cores
punzătoare — va reduce 
la o valoare minimă inten
sitatea zgomotului, atît în 
exteriorul vagonului, cît 
și in interiorul acestuia. 
(N. Red.: Asupra probleme
lor pe care le ridică con

cepția generală și ritmul 
modernizării 
lui în comun bucureștean 
vom reveni, solicitind spri
jinul specialiștilor).

Pentru edificarea citito
rilor, redăm mai jos frag
mente din răspunsurile tri
mise redacției pe această 
temă de alte unități econo
mice. întreprinderea „AS
CENSORUL" : „împărtă
șim oonduziile și propune
rile de măsuri inițiate de 
autorul articolului. Proble
ma zgomotelor provocate 
de funcționarea ascensoa- 
relor și, în special, 'trans
miterea acestora în imobile, 
se află în studiu în unități
le de cercetare ale Acade
miei, în urma intervenției 
făcute de către întreprin
derea noastră, urrnînd să 
se stabilească atit măsuri

de ameliorare la instalațiile 
existente, cit și planul de 
măsuri tehnice pentru vii
tor". Cooperativa „TEHNO- 
METALICA" : „Specificul 
unității este prelucrarea 
metalelor, operație care 
produce un zgomot mai pro
nunțat. Conducerea UCE- 
COM, înțelegînd greutățile 
procesului de producție, a 
luat măsura ca, pînă în a- 
nul 1973, să-1 concentreze 
intr-un complex in afara 
perimetrului aglomerat al 
orașului. Pină atunci s-au 
mutat unele utilaje ca : 
prese, strunguri, freze etc. 
în spații închise, ajungîn-

peste limitele admise 
Ofițerii și subofițerii 
miliție — in baza Decretu
lui nr. 153/70 art. 2, lit. g. — 
au luat măsuri de sancțio
nare împotriva acelor cetă
țeni care, prin diferite acti
vități, au tulburat liniștea 
publică. Totuși, așa cum 
relatează și articolul, În a- 
numite zone ale orașului 
zgomotele depășesc încă li
mitele admise.
tul miliției 
București

du-se la atenuarea zgomo
telor produse. La unele u- 
nități s-a reorganizat pro
cesul de producție, trecin- 
du-se de la 3 schimburi de 
lucru la 2 schimburi, 
așa fel, incit 
noaptea să se asigure 
liniște deplină".

Fiind vizat In articol, In
spectoratul miliției mu
nicipiului București ne 
scrie : „In tematicile con
troalelor efectuate la gara
jele și depourile marilor 
întreprinderi de transport 
(depoul Bucureștii Noi, Va
tra Luminoasă, Ferentari, 
Floreasca, Șerban Vodă 
etc.), ofițerii și subofițerii 
de miliție au urmărit și 
combaterea surselor de 
zgomot produse de către 
țevile de eșapament defec
te, sistemul de frînare uzat

Inspectora- 
municipiului 

a luat măsura 
intensificării activității de 
combatere a surselor de 
zgomot, aplicînd cu mai 
multă fermitate și exigen
ță dispozițiunile legale. 
Vom urmări, pe cît posibil, 
ca aprovizionarea de noap- 

1 te să se desfășoare în li
niște, vom supraveghea 

. transportul în comun, e- 
fectuarea diferitelor servi
cii de salubritate, respecta
rea cu strictețe a normelor 
de funcționare a localuri- 

_ lor publice și vom trage la 
răspundere pe aceia care 
se manifestă zgomotos la 
ore tirzii, pe străzi sau In 
imobile".

Dacă acesta este tonul 
scrisorilor primite pînă la 
ora actuală, răspunsul al
tor foruri lipsește cu desă
virșire. După mai bine de 
două luni, multe din insti
tuțiile vizate 
respectiv — 
biigația 
scris 
mult ;
riția 
nu au 
viață, 
tal că 
cialitate — Inspectoratul 
Sanitar de Stat al Munici
piului București, care a 
cercetat fenomenul in pe
rimetrul orașului, delimi- 
tînd zonele afectate în
deosebi — nu a catadicsit 
să ja poziție față de cele 
relatate in articol. (Este o 
situație oarecum asemănă
toare cu aceea semnalată în 
problema poluării atmosfe
rei Capitalei). Această tă
cere explică intr-un 
de ce nu s-a trecut 
concursul lucrătorilor mi
liției) la aplicarea de sanc
țiuni — 
C.P.M.B.
— la adresa 
atentează cu 
la confortul 
liniștea orașului.

...In așteptarea unu] răs
puns competent, ne Intere
sează, desigur, mai ales o- 
pinia reprezentanților Con
siliului Popular al Munici
piului București, for direct 
angajat in asigurarea liniș
tii de care au nevoie toți 
cetățenii.

in articolul 
dcșj aveau o- 

să răspundă în 
in termen de cel 
30 de zile de la apa- 

sesizării noastre — 
i dat nici un semn de 

Mal curios este fap- 
i nici organul de spe-

Garanțiile morale pe care trebuie 
să le prezinte lucrătorii din sfera 
comerțului sînt prevăzute, atît în 
legea privind angajarea gestionari
lor, constituirea de garanții și răs
punderea in legătură cu gestiona
rea bunurilor organizațiilor socia
liste, dt și în alte acte normative ce 
reglementează această activitate. 
Totuși, în practică se mai 
tâlnesc destule cazuri în care 
constată că cei răspunzători 
selecționarea și angajarea acestor 
salariați ignoră dispozițiile legale.

Vechea scamatorie de a întoarce 
la iuțeală lucrurile cînd pe o pai-te, 
cînd pe alta, se pare a-și fi găsit o 
nouă întrebuințare, prin grija unor 
reprezentanți ai alimentației pu
blice : trebuind să dea relații des
pre I. Bobină, barman la bufetul 
„Buziaș", conducerea I.A.P.L. Kis- 
seleff îl prezintă, mai Intîi, ca po
sesor al celor mai alese însușiri și 
încheie : „în relațiile cu consu
matorii a avut o comportare cores
punzătoare". Atit de corespunzătoa
re era comportarea, Incît caracteri
zarea fusese cerută In legătură cu 
cercetarea numitului I. B. de către 
organele de urmărire penală, pentru 
comiterea, in luna martie 1970, a 
unor infracțiuni la regulile comer
țului. Văzînd însă că se Îngroașă 
gluma, I.A.P.L. Kisseleff a revenit 
cu o nouă caracterizare, în care — 
comunictnd că pentru gravele aba
teri săvirșite s-a dispus desfacerea 
contractului de muncă — îl face cu 
ou și cu oțet pe fostul său angajat.

...Sentința penală din 5 august 
1970 : fădndu-se vinovat de încăl
carea art. 296 — cod penal (înșe
lăciune la măsurătoare), Ion Bobi
nă, ajuns între timp barman la bu
fetul expres din incinta Gării de 
Nord, a fost judecat conform pro
cedurii de urgență și condamnat la 
6 luni închisoare 1 Același om, ace
eași faptă ! De data aceasta, rolul 
de salvator s-a străduit să-1 joace 
I.H.R. Lido : mai intîi că l-a anga
jat, cu toate că se afla în curs de 
cercetare penală — încâlcind prm 
aceasta prevederile legii nr. 22/1970 
privind angajarea gestionarilor și 
alte dispoziții — apoi, că i-a dat 
pe mină un „vad" bun, urîndu-i 
probabil și... mult spor ! Spor a 
avut : nu trecuseră nici trei săp- 
tămîni de la angajare, și iarăși a 
fost prins cu... ocaua mită. Cît des
pre noua caracterizare: betonl „De 
la data de 7.VII.1970, cînd a venit 
cu repartiție (! 7) la unitatea noas
tră, nu a avut nici un fel de recla- 
mații și și-a dus la bun sfîrșit..." 
și dă-i și dă-i, tot așa o ține A. A- 
postoiu, șeful unității.

Sintem încredințați că justiția se 
va pronunța în curind și în cauza 
privind faptele săvirșite anterior de 
I. B., la bufetul „Buziaș". Dar ce 
zic organele de conducere din co- 
merț/ despre obligația lor de a 
sancționa pe cei care eliberează cu 
atita mărinimie „certificate de 
bună purtare", dînd astfel prilej u- 
nor indivizi compromiși să bage 
mîna in buzunarul cetățenilor 7
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SĂMÎNȚĂ BUNĂ DE GRÎU? republican
în ramura

Răspunsul trebuie dat acum, prin executarea silviculturii
exemplară a lucrărilor de însămmțare

în fermele specializate și pe loturile semincere
în ultimii ani au fost obținute 

rezultate bune în crearea unor so
iuri noi de plante agricole cu capa
citate de producție mai ridicară. 
Nu același lucru se poate spune 
despre sectorul înmulțirii, condițio
nării și păstrării semințelor. Mai 
ales în ce privește producerea^ se
mințelor pentru cerealele păioase 
s-au menținut, ani la rînd. o serie 
de neajunsuri cu repercusiuni ne
gative asupra producției, neajunsuri 
care s-au accentuat continuu.

La indicația conducerii partidu
lui, Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii împreună cu Academia de 
științe agricole și silvice au e- 
laborat un studiu privind organiza
rea produoerii semințelor. Măsurile 
preoonizate vizează atît îmbunătă
țirea activității de ameliorare și 
creare a unor noi soluri și hibrizi 
cu însușiri de producție superioa
re, cît și organizarea pe baze noi 
a sectorului de înmulțire, astfel ca 
să se asigure cantități de 
care să acopere necesarul 
culturile agricole.

Institutele de cercetări 
țlunile experimentale vor 
semințe din categoriile 
superioare, care vor fi preluate și 
înmulțite în cadrul unor ferme 
specializate, organizate în unele 
Întreprinderi agricole 
și cooperative agricole.

semințe 
la toate
șl sta- 
produce 

biologice

de stat
__r___ _ _ ... . Sămînța 

din categoria originală și admisă 
obținută în aceste ferme urmează 
să fie condiționată în stații dotate

cu utilaje moderne și apoi livrată 
unităților agricole. în felul acesta 
va exista garanția că vor fi folosite 
numai semințe cu însușiri biologice 
și valoare culturală ridicată, capa
bile să contribuie la obținerea unor 
recolte mari.

încă din vară, direcțiile agricole 
au ales și propus Ministerului Agri
culturii și Silviculturii fermele care 
au condiții naturale și economice 
pentru producerea de semințe. 
Griul, de exemplu, va fi produs în 
377 ferme organizate în întreprin
derile agricole de stat și 250 ferme 
aparținînd cooperativelor agricole, 
întrucît sîntem în toiul semănatu
lui, să vedem ce s-a .întreprins în 
această direcție și ce se mal poate 
face în timpul care a mai rămas la 
dispoziție 7

Prima întrebare la care am cău
tat răspuns este următoarea : cum 
fși îndeplinesc institutele de cerce
tări obligația de a livra sămînța cu 
Înaltă valoare biologică, pentru a 
fi înmulțită în fermele speciali
zate 7 Pentru această toamnă, In
stitutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea a 
asigurat o cantitate de 3 000 tone 
de sămînță elită. La Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii în 
urma noilor concepții privind pro
ducerea de semințe se consideră 
că este o cantitate insuficientă. Re- 
înmulțită, ea nu poate asigura de- 
cît jumătate din cantitatea necesară

exigenta Înaltă

garanția calității
produselor

Tn sfera construcțiilor de mașinl- 
unelte, cunoscută prin nomenclato
rul bogat de produse destinate di
feritelor sectoare ale economiei 
naționale, cum sînt industria ușoa
ră, alimentară, agricultura, ca și al 
bunurilor de larg consum cu folo
sință îndelungată, Uzina mecanică 
din Cugir s-a afirmat ca un furni
zor cu prestigiu în țară și peste 
hotare. în peste 50 de țări, în care 
s-au exportat pînă acum mașinile-, 
unelte cu marca de fabricație 
„U.M.C.“, la numeroase expoziții și 
tîrguri din Europa, Asia, Africa și 
America de Sud, unde au fost pre
zentate produsele uzinei — con
cepute la nivelul celor mai moder
ne realizări similare din lume — 
au dus mărturia competenței teh
nice, a spiritului inventiv și a ca
pacității de creație a colectivului 
uzinei de pe malul rîului Cugir.

Gama mașinilor-unelte fabricate 
aici cuprinde peste 20 de tipodi- 
mensiuni, acest sector fiind de alt
fel preponderent în producția uni
tății. Discutînd cu tovarășul ingi
ner Nicodim Roșea, directorul ge
neral al uzinei, despre succesele 
recente ale colectivului, acesta ne-a 
spus :

— După cum se știe, sarcinile 
de plan pe primele trei trimestre 
au fost îndeplinite cu cîteva zile 
mai devreme. Acest succes dorim 
să-1 dezvoltăm și să-l transfor
măm, pînă la sfîrșitul anului în 
curs, în realizări cît mai mari. 
Menționez că există condițiile ne
cesare pentru a se realiza o im
portantă producție peste plan. Sîn- 
tem preocupați, in prezent, de par
ticiparea noastră la Tîrgul inter
național din București, prilej de 
exigentă competiție mondială pen
tru creatorii de tehnică modernă. 
U.M.C. își va confrunta acolo va
loarea prin mai multe exponate : 
mașini de frezat universal și ver
tical, mașini de danturat prin ros
togolire, mașini de rectificat (in
terior, plan și universal), mașini de 
ascuțit scule, cuplaje electromag
netice.

— Vor fi expuse și produsele de 
uz casnic realizate în întreprinde
re 7

— Desigur. Ele vor fi reprezen
tate prin cele mai noi tipuri și pu
tem anticipa că se vor bucura, de 
asemenea, de interesul vizitatorilor. 
Am putea afirma că mașinile de cu
sut pentru nevoile industriei (cu 
care au fost dotate fabricile de con
fecții din Cluj, Timișoara, Craiova, 
Arad, Bîrlad, Oradea, Focșani, Si
biu și altele) și pentru uzul casnic, 
precum și mașinile de spălat rufe 
binecunoscute sub denumirea de 
„,Alba-lux", fabricate la Cugir, 
și-au cîștigat o atare faimă îneît 
au devenit aproape nelipsite din

Și 
ale

mai toate unitățile de confecții 
din numeroase gospodării 
cetățenilor. Un calcul aproxi
mativ ne face să credem că la fie
care a 6-a familie din țară revine 
o mașină de cusut livrată de uzina 
din Cugir, iar la fiecare a 9-a fa
milie — o mașină de spălat din 
seria „Alba-lux“. Numai ultimul 
model de mașină de cusut, tipul 
„Ileana", se exportă în peste 25 de 
țări, inclusiv la... „Singer" acasă. 
De altfel, anul acesta, de pe 
banda de montaj din secția a doua 
mecanică a ieșit mașina de cusut 
tip „Ileana" cu numărul de fa
bricație 200 000 ; în ce privește 
„familia" mașinilor de spălat, și 
aceasta s-a mărit recent prin 
asimilarea și fabricarea a încă 
două noi modele, „Alba-lux" 9 și 
„Alba-lux" 10, realizate în linii 
moderne, eficiente în exploatare și 
cu un consum economic de energie 
electrică.

Din ce în ce mai mult marca 
U.M.C. constituie o garanție a ca
lității. Un specialist elvețian își 
exprima recent satisfacția pentru 
felul în care funcționează mașinile 
de frezat roți dințate, importate de 
la Cugir. Asemenea aprecieri au 
primit și alte produse exportate de 
uzină. - Prestigiul cîștigat reflectă 
gradul de specializare ridicat al 
colectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai unității, conștiin
ciozitatea și responsabilitatea cu 
care se lucrează la proiectarea, ex
perimentarea și finalizarea produ
selor fabricate. Atenția acordată 
problemelor calității și competiti
vității produselor, exigența față de 
caracteristicile tehnico-economice 
constituie „cheia" rezultatelor po
zitive obținute de uzină.

Pentru următorii ani se prevede 
ca producția să înregistreze o creș
tere sensibilă. Printre alte măsuri 
menite să contribuie la obținerea 
cît mai grabnică a sporurilor sta
bilite pentru anii viitori figurea
ză și un amplu plan de colaborare 
a uzinei cu o serie de unități mai 
mici din județ și din județul ve
cin — Hunedoara — avîndu-se în 
vedere ca și acestea, în măsura 
posibilităților, să concure la fabri
carea unor repere din planul gene
ral de activitate al Uzinei mecani
ce din Cugir. în principal, însă, 
viitoarele sporuri în producție ur
mează să se înregistreze priq spo
rirea randamentelor utilajelor, 
prin mai buna folosire a materii
lor prime și materialelor, îndeo
sebi gospodărirea cît mai judici
oasă a metalului, prin creșterea 
productivității muncii în fiecare 
secție și atelier, la fiecare echipă 

muncitor.
Ștefan DINICÂ 
corespondentul „Scînteii"

însămînțării suprafeței care se cul
tivă în mod obișnuit cu griu. întru
cît se preconizează să se însămin- 
țeze întreaga suprafață numai cu 
griu rezultat din prima înmulțire, 
stațiunile experimentale vor trebui 
să producă anual o cantitate dublă 
de sămînță elită. In aceste condiții, 
cind materialul existent este limi
tat, Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii a cerut stațiunilor experi
mentale să folosească diferite me
tode de înmulțire, semănatul în 
benzi pentru a se putea folosi o 
cantitate mai mică la semănat. Tre
buie luate asemenea măsuri care să 
asigure ca, în viitor, stațiunile ex
perimentale să producă cantități su
ficiente de sămînță super-elită, eli
tă și originală pentru a putea pune 
la dispoziția fermelor specializate 
pentru înmulțire semințe de oea 
mai bună calitate.

A doua întrebare : ce se între
prinde acum în fermele specializate 
pentru ca, în anul viitor, să se obți
nă cantități îndestulătoare de grîu 
de sămînță și de calitate superioa
ră 7 în cele mai multe locuri, griul a 
fost amplasat după plante premer
gătoare bune, cum sînt leguminoa
sele, iar terenul a fost pregătit cu 
grijă și fertilizat cu doze cores
punzătoare de îngrășăminte chimi
ce. La cooperativa agricolă Dor 
Mărunt, județul Ialomița — unitate 
cu experiență îndelungată în pro
ducerea de semințe — se va pro
duce griu de sămînță pe o suprafa
ță de 600 ha. După cum ne-a de
clarat tovarășul Nicolae Ștefănes- 
cu, inginerul-șef al cooperativei, 
Întreaga suprafață de grîu pentru 
sămînță a fast amplasată după le
guminoase, iar pregătirea terenu
lui s-a făcut cu grijă. Este expli
cabilă atenția ce se acordă acestui 
sector de activitate deoarece coope
rativa realizează, an de an, din va
lorificarea semințelor mari sume 
de bani. O altă unitate mare pro
ducătoare de semințe este între
prinderea agricolă de stat Urleasca, 
județul Brăila. Din cele 3 200 hec
tare se ce vor cultiva cu griu, 
1 590 ha sînt destinate producerii 
de semințe. Și aici terenul a fost 
pregătit cu grijă. Numai că din cele 
1 590 hectare care urmează să se 
cultive cu grîu pentru sămînță doar 
404 hectare urmează după legumi
noase, restul fiind amplasat după 
floarea-soarelui, porumb, iar peste 
100 hectare chiar după grid. 
Or, a cultiva griu de sămînță pe 
loturile care au fast ocupate tot de 
grîu contribuie la impurificarea ca
tegoriei biologice. Specialiștii afir
mă că este de preferat să se însă- 
mînțeze după porumb și alte cul
turi Urzii.

în urma controalelor efectuate 
de către Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a rezultat că, în unele 
cooperative agricole care au ferme 
specializate în producerea griului de 
sămînță nu se respectă tehnologia. 
Există neajunsuri în ce privește 
pregătirea și fertilizarea terenului, 
respectarea epocii optime de semă
nat. Pentru a se obține cantitățile 
prevăzute de semințe și de oea mai 
bună calitate se cere ca terenurile

rezervate In acest scop să fie lucrate 
exemplar, respectindu-se cu stric
tețe epoca optimă de semănat, adîn- 
cimea prevăzută pentru îngroparea 
boabelor, norma la hectar și cele
lalte lucrări care hotărăsc nivelul 
recoltei.

Fermele specializate vor asigura, 
pentru toamna anului 1971, doar 
jumătate din cantitatea de sămînță 
necesară. Restul va trebui să 
se obțină-pe loturile semincere or
ganizate în cooperativele agricole. 
Or, acest lucru a fost și continuă 
să fie neglijat în cele mai multe 
județe. Din moment ce s-a tre
cut la organizarea de ferme 
specializate — deși multe n-au fost 
puse încă pe picioare — s-a descon
siderat organizarea loturilor semin
cere. Se tolerează o practică mult 
criticată, aceea de a nu fixa din 
toamnă lotul semincer ci de a alege 
primăvara dintr-o tarla un lan care 
pare mai frumos. Or, lotul semin- 

1 cer trebuie amplasat pe cele mal 
potrivite terenuri, cărora trebuie să 
li se aplice o agrotehnică superioa
ră încă de la lucrările de pregătire 
a solului și semănat. Toate coopera
tivele agricole să albă lotrul sernin- 
oere, sămînța fiind cartea de vizi
tă a inginerului agronom. Ce se 
poate face acum 7 Mai este timp 
ca unitățile agricole care nu 
și-au organizat loturi «emince- 
re să procedeze la amplasarea 
lor pe cele mat potrivite tere
nuri, folosind semințe din catego
riile superioare. De asemenea, In- 
grășămlntele chimice și ierblcldele 
să fie repartizate și folosite cu 
prioritate pe terenurile fermelor 
specializate în producerea semințe
lor și pe loturile semincere din uni
tățile agricole.

Faptul C9 încă de pe icum se ne
glijează executarea unor lucrări 
obligatorii pe terenurile rezervate 
producerii de semințe se datorește 
lipsei de control pe teren. Acum 
este momentul cel mal indicat ca 
direcțiile agricole, laboratoarele ju
dețene pentru controlul semințelor 
și trusturile „Agrosem" să urmă
rească și să îndrume modul cum 
se fac lucrările necesare asigurării 
seminței de griu pentru anul viitor. 
Că și în această toamnă se consta
tă unele neajunsuri, care au mal 
fost criticate, se datorește, In prin
cipal, lipsei unei reglementări pre
cise în ce privește activitatea de 
producere a semințelor. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii a În
tocmit studiul de care am amintit. 
Numai că el nu a prins un contur 
definitiv. Continuă să 1 se aducă 
„îmbunătățiri". Cînd va fi defini
tivat 7 Greu de spus, din moment 
ce după doi ani de zile nu a ajuns 
lntr-o fază suficient de avansată.

Pentru ca agricultura să aibă un 
program concret de producere a 
semințelor, cu o bază materială co
respunzătoare și responsabilități 
precise, este necesar ca studiul a- 
mlntlt să fie definitivat și sarcini
le care decurg din el să fie Înde
plinite întocmai. Este o problemă 
care trebuie rezolvată o dată pen
tru totdeauna.

I

Ion HERȚEG
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PE:
(Urmare din pag. I)
tativă a produselor și 
asigurarea cu prioritate 
a sortimentelor utilizate 
In procesele de chimi
zare.

O primă problemă asu
pra căreia ne vom con
centra în mai mare mă
sură atenția în anii ur
mători o constituie îm
bunătățirea activității ge
ologice. Pentru extinde
rea zonelor de perspec
tivă s-au început lucrări
le de cercetare a unor 
regiuni noi, insuficient 
sau deloc studiate. în sco
pul sporirii eficienței eco
nomice a lucrărilor geolo
gice s-au prevăzut o se
rie întreagă de măsuri 
legate de extinderea me
todelor și a aparaturii 
geofizice moderne in 
prospecțiunea seismică, 
precum și de îmbunătă
țirea investigării geofizice 
a găurilor de sondă.

Practica 
demonstrat 
necesitatea 
ticacitate 
largi in producție a cu
ceririlor științei și teh
nicii, a metodelor mo
derne de lucru. Este ca
zul petroliștilor de pe 
Valea Prahovei, care au 
experimentat cu succes 
optimizarea regimului de

de șantier a 
cu prisosință 
și inalta e- 

a promovării

1*1 RO

PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scînteii"). 
Sîmbătă s-au încheiat la Piatra Neamț lu
crările colocviului avînd ca temă „Măsuri pen
tru intensificarea gospodăririi fondului forestier 
și creșterii eficienței silviculturii în perioada 
anilor 1971—1975“, organizat de departamentul 
silviculturii, la care au participat peste 250 de 
specialiști din acest domeniu. Cu acest prilej 
au fost dezbătute probleme majore ale silvicul
turii rezultate din directivele Congresului al 
X-lea al partidului. Participanțil au examinat 
multilateral măsurile ce se impun pentru apă
rarea, conservarea și dezvoltarea fondului fo
restier al țării .noastre. De asemenea, au fost 
examinate regulile de bună gospodărire ale sur
selor forestiere, corespunzător cu particularită
țile naturale și specificul social-economic al 
fiecărei zone și fiecărui județ în parte. Au fost 
aprofundate concepțiile și tehnicile de lucru 
necesare unei armonizări depline între rolul 
pădurii ca sursă de materie primă și rolul ve
getației forestiere în protecția izvoarelor șl 
cursurilor de ape, în combaterea eroziunilor «to
iului, conservarea unui mediu natural cît mai 
propioe dezvoltării turismului. Ședința de lucru 
de la Piatra Neamț cu specialiștii în silvicul
tură din toată țara a fost totodată și un bun 
prilej pentru cristalizarea unor măsuri concre
te care vor asigura în viitorul apropiat valori
ficarea superioară, completă și eficientă a tutu
ror resurselor patrimoniului nostru silvic.

CONTRASTE
• Spectrul culorilor

• Furfurol

cu picătură

S-au scurs opt ani de 
cînd la' Borzești, în 
cadrul grupului in
dustrial petrochimic, 
s-au cheltuit 26 mi
lioane lei pentru o in
stalație de perclorvi- 
nil. „Vom face cu a- 
jutorul ei niște lacuri 
și vopsele a-ntîia și de 
toate culorile" — au 
adăugat conducerea 
grupului șl specialiș
tii din Ministerul In
dustriei Chimice. A- 
poi, și-au strins mîi- 
nile și s-au despărțit. 
Numai că primul gram 
din noul produs (cu 
trecere mare la ex
port) n-a văzut încă 
lumina zilei. Nu pentru 
că instalația lucrează 
cumva noaptea, ci pen
tru că nu lucrează de-

loc. Toată festa o joa
că o chichiță ivită la 
procesul de uscare. „Cu 
orice preț îi găsim lea
cul" — au spus, cu a- 
ceeași încredere, oei în 
cauză. Și s-au ținut de 
cuvînt : în privința 
prețului, bineînțeles. 
Punînd cap la cap, 
costul lucrării, va
loarea producției ne
realizate timp de opt 
ani și toate celelalte 
cheltuieli, prețul s-a 
ridicat la 200 milioa
ne lei. Ce a Ieșit din 
toată povestea asta 7 
Pînă acum nimic, în 
afară de paguba men
ționată. E timpul să se 
pună punct : proble
ma vopselelor e prea 
„albastră" ca să nu în
gălbenească nimeni.

foraj, aplicarea forajului 
cu jet combinat cu a- 
păsări axiale pe sapă. 
Experimentele efectuate 
pină în prezent aici și in 
alte regiuni ale țării au 
dus la obținerea de eco
nomii de 100—300 mii lei 
pe sondă, in cazul opti
mizării regimului de fo
raj, și la micșorarea pre
țului de cast cu 50—100 
lei pe metru forat, in ca
zul aplicării forajului cu 
jet.

Rezultatele dobîndite 
în aceste domenii vor fi 
extinse larg în anii cin
cinalului următor, prin- 
tr-o conlucrare din ce in 
ce mai strinsă între spe
cialiștii din producție și 
cei din proiectare și cer
cetare. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît în pe
rioada 1971—1975 s-a pre
văzut un volum de in
vestiții destinat forajului 
sondelor superior celui 
din actualul cincinal, pen
tru a cărui înfăptuire 
ponderea procedeului de 
forare cu jet va trebui să 
ajungă la peste 50 la sută 
din volumul lucrărilor.

Avind în vedere că re
zervele cunoscute și de 
perspectivă sînt limitate, 
precum și necesitatea asi
gurării unui raport rațio
nal între rezerve și pro
ducție, la Congresul al 
X-lea al partidului »-a

LUL

Una din noile și modernele instalații construite la 
Rafinâria Pitești

subliniat că este nevoie 
să se urmărească perfec
ționarea metodelor de ex
ploatare în vederea creș
terii randamentului son
delor și a coeficientului 
de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte. Tocmai de 
aceea, in următorii cinci 
ani, petroliștii din sectorul 
de extracție sînt chemați 
să extindă procedeele a- 
vansate de extracție — 
cum sînt cele de intensi
ficare a afluxului de țiței 
in sonde, injecția de flui
de în zăcăminte, ca și 
combustia subterană, — 
să asigure 
mai bună 
intervenții 
de sonde.

în același 
rile petroliștilor din sche
le, ale specialiștilor din 
grupurile de foraj și ex
tracție și din minister 
vor fi orientate mai insis
tent asupra exploatării 
raționale a fiecărui zăcă- 
mînt, ca și a întregului 
parc de sonde forate. în 
acest scop a fost elaborat 
un program de măsuri 
care vizează punerea în 
valoare a tuturor sonde
lor inactive, a cărui în
făptuire solicită din plin 
inițiativa și 
colectivelor din 
petroliere.

Corespunzător 
in ritm susținut

o organizare 
activității de 
și reparații
timp, efortu-

priceperea 
schelele
sporiril 

a pro-

ducției industriale. între
prinderilor din ramura 
noastră le revin sarcini 
mari, mobilizatoare și la 
indicatorii calitativi ai 
planului pe următorii 
cinci ani. Astfel, produc
tivitatea muncii la activi
tatea industrială in pe
trol urmează să crească 
pină in 1975 cu 25 la sută 
față de acest an. în acest 
scop se va acorda o aten
ție sporită aplicării de 
noi măsuri privind orga
nizarea superioară a pro
ducției și a muncii, ridi
carea calificării persona
lului și extinderea cumu
lului de funcții prin poli
calificare, raționalizarea 
locurilor de muncă etc. 
Ridicarea continuă a ren
tabilității producției in
dustriei petroliere va fi 
asigurată, în continuare, 
prin adîncirea prelucrării 
produselor în 
prin diminuarea 
a cheltuielilor 
de producție și 
rea cheltuielilor 
ducttve.

Răspunzînd cu 
ție și patriotism 
sarcini puse în fața lor. 
petroliștii beneficiază din 
plin de sprijin în îmbu
nătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și via
tă. Ei lucrează cu insta
lații de înaltă tehnicitate

rafinării, 
continuă 

materiale 
elimina- 

nepro-
abnega- 
marilor

care le oferă o protecție 
a muncii ridicată. Noul 
sistem de salarizare le 
creează posibilitatea obți
nerii unor cîștiguri spori
te. Un număr de 8 gru
puri școlare, două institu
te de învățămint superior 
asigură o puternică pepi
nieră de cadre pentru 
toate sectoarele de acti
vitate. O rețea proprie 
medico-sanitară contri
buie la menținerea sănă
tății petroliștilor. Vechile 
centre petroliere de la 
Ploiești. Moinești, Băicoi, 
Moreni, Cimpina, ca și 
altele noi au devenit ora
șe cu aspect modern, cu 
o viață 
bogată.

Astăzi, 
tăți, în 
ale industriei 
sînt organizate impresio
nante manifestări închi
nate Zilei petrolistului. 
Detașamentul de peste 
100 000 de petroliști, glo
rios moștenitor al unor 
tradiții seculare, răspun
de prezent în această zi 
de sărbătoare la chema
rea partidului de a con
tribui din plin, cu toate 
forțele, la edificarea unei 
economii socialiste puter
nice și moderne, la făuri
rea unui viitor prosper șl 
fericit, pentru Întregul 
nostru popor.

sociai-culturală
tn aceste locali- 
celelalte centre 

petroliere

La Pitești a fost 
dată in folosință o fa
brică de furfurol, pro
dus necesar atît pentru 
nevoile interne, cit și 
pentru export. După 
opt luni de activitate, 
fabrica nu reușește însă 
să se încadreze în para
metrii proiectați. Zil
nic se realizează nu
mai 35 la sută din ca
pacitatea prevăzută. In 
timp ce furfuroiul 
abia pică, abundă ex
perimentele nereușite. 
Ca acestea să fie cit 
mal bogate, beneficia
rul (Combinatul pen
tru exploatarea și in
dustrializarea lemnu
lui din Pitești) și pro
iectantul (IPROSIN 
din București) au ce
rut forurilor de re
sort din Ministerul In-

dustrlei Lemnului pre
lungirea termenului 
de atingere a parame
trilor proiectați cu încă 
12 luni Se apreciază 
că, în acest interval, 
unitatea va putea să 
fie pusă la punct. 
Principala chestiune 
nerezolvată în fabrică 
de proiectant este sur
sa de încălzire — abu
rul — din care cauză 
utilajele nu func
ționează corespunzător. 
Ce face beneficia
rul 7 Sesizează conti
nuu proiectantul, aces
ta trimite, din cind în. 
cînd, cite un specialist, 
care mai experimen
tează cite ceva și face 
repede calea Intoansă la 
București. Iar produc
ția de furfurol „curge" 
cu picătura.

• Mieii la ping-pong
Asociația intercoope- 

ratistă pentru in- 
grășarea mieilor de la 
Slătioara, județul Vîl- 
cea, a contractat livra
rea, pină la 30 septem
brie, a 3 000 miei la 
o greutate minimă de 
30 kg fiecare. Terme
nul prevăzut a trecutj 
dar nu a vîndut nici 
un miel. Dintr-o ana
liză efectuată recent, 
rezultă că nici nu se 
vor onora prea curind 
obligațiile asumate. 
Explicația e simplă. 
Mieii nu au ajuns la x 
greutatea prevăzută. 
Cauza 7 Neasigurarea 
unei furajări raționale, 
echilibrate, cît și fap
tul că intrarea mieilor

la îngrășat, în loc să 
aibă loc în primele 
zile ale lunii mai, s-a 
tergiversat pînă în 
perioada 24 iunie — 
16 iulie a.c. Factorii 
răspunzători de la di
recția agricolă jude
țeană, prin medicul 
veterinar Florin Nea- 
gu, director adjunct, 
medicul veterinar Con
stantin Duță, șeful î.n- 
grășătoriei, Virgil Cor- 
noiu, președinte, și Ion 
Ivănescu, secretar al 
asociației, pasează vina 
de la unul la altul, în- 
tr-un ping-pong de 
justificări. Numai că 
justificări nu cumpără 
nimeni

• „Perpetuum...

stabile"
Uneori, inventivita

tea n-are limită. Ca, 
de pildă, In cazul de 
față, relatat de Stan 
Teodor, șeful stației 
C.F.R. Mîneciu. Două 
automacarale uzate au 
fost casate ; pe urmă 
insă puse de conduce
rea Combinatului de 
exploatare și indus
trializare a lemnului 
din Ploiești... la des
cărcat vagoane de buș
teni. Norma de lucru 
„pe hîrtie" : 24 de va
goane pe zi ; cea reală 
— doar jumătate, căci 
mașinile se defectează 
mai tot timpul. Și ast
fel se face că lucră
torii mai mult se in- 
virt pe lingă cele două

utilaje. Dacă oame
nii stau, în schimb 
locațiile curg. Cu sute
le de mii ! Mai precis, 
de la începutul anu
lui trecut și pînă azi 
au însumat 220 000 lei. 
îngrijorați, salariații 
au făcut demersuri la 
conducerea combina
tului ploieștean. „Nu 
vă mai frămîntați atî- 
ta, oameni buni, au 
spus cei avizați, le 
punem noi în mișca
re". Și le-au pus... că 
tot înțepenite stau mai 
tot timpul. Cine și cît 
timp va mai -plăti lo
cațiile 7 Pentru că ele 
cresc continuu ; aici e, 
din păcate, „perpe
tuum mobile".

• Cu intenții bune 
și finare goale...

Cooperativele agri
cole din județul Ma
ramureș și-au prevă
zut să însilozeze, în 
acest an, peste 12 000 
tone de nutrețuri care 
să îmbogățească „pă- 
șunea“ de iarnă a ani
malelor. De altfel, 
pentru reușita acțiunii 
de însilozare, direcția 
agricolă județeană a 
organizat mai multe 
schimburi de expe
riență. S-au făcut de
monstrații pe viu 
privind modul de în
silozare a ierburilor 
și plantelor furajere. 
Brumele căzute au a- 
fectat circa 2 500 hec
tare cu porumb aflat 
in faza de coacere 
lapte-ceară. La fel, 
organele agricole au 
identificat circa 2 000 
de hectare cu porumb 
in creștere și în spi- 
care. De pe aceste su
prafețe porumbul ur
mează 
pentru 
verde.

a fi recoltat 
siloz și masă 
Deși „materie 

primă" există din a- 
bundență, însilozarea 
se desfășoară cu în
cetineală. Pînă în pre
zent cooperativele a-

gricole din județ au 
insilozat 
5 550 tone 
La cele 
Berința,
Dumbrava, Vima Ma
re, Vima Mică și al
tele s-au însilozat
cantități minime de 
furaje sau acțiunea
nici n-a început. Cele 
28 de combine de re
coltat siloz, tocătoa
rele și alte utilaje 
puse la dispoziția uni
tăților nu sînt folosite 
rațional. La coope
rativa agricolă din 
Ariniș, de pildă, o 
astfel de combină a 
stat în repaus mai 
multe zile, cu toate că 
există aproape 100 de 
hectare cu porumb 
care ar ti putut să fie 
recoltat și insilozat. 
Este bine că organele 
județene au organi
zat schimburi de ex
periență în 
însilozăril.
și mai bine 
me concret 
rea acestor lucrări. Cu 
alte cuvinte să se 
treacă de la vorbe la 
fapte.

circadoar
de furaje, 
din Ariniș, 

Cărbunari,

problema 
Dar ar fi 
să îndru- 
desfășura-
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CERTIFICATUL
DE ORIGINALITATE
AL SPECTACOLULUI

FOLCLORIC
In ultimii ani manifestările artis

tice de esență folclorică au cunoscut 
o amploare și diversitate deosebite 
ca urmare a consecventelor preocu
pări de valorificare a tezaurului 
inestimabil al artei noastre populare. 
Ampla difuziune a creației populare 
*e întemeiază pe existența filonului 
nostru artistic de o excepțională bo
găție și profunzime, dar și pe faptul 
că toate aceste valori au pătruns sus
ținut, programatic In circuitul cul
tural. Folclorul a devenit, în variate 
laturi, sursă de spectacol pentru nu
meroasele formații și ansambluri ar
tistice amatoare sau profesioniste, car* 
îndeplinesc — de cele mai multe ori 
cu măiestrie — misiunea de propa
gatori ai creației anonime pe dife
ritele meridiane ale țării și chiar ale 
globului. Producțiile artei populare 
sînt concentrate tot mai mult în 
jurul unor manifestări tradiționale, 
ca de exemplu, serbările de pe 
muntele Găina, cele de pe Ceahlău, 
sărbătoarea liliacului de la Ponoare, 
sau a altora de dată mai recentă, ca 
festivalurile artei populare de pe li
toral, aflat la a șasea ediție, „Cîn- 
Itecele Oltului" de la Călimănești, sau 
festivalul călușului românesc de la 
Slatina șl 
manifestări 
concursul 
mai multe 
sub semnul 
partea publicului, adunînd de flecara 
dată în amfiteatrele naturale sau în 
sălile de spectacole un pasionat și 
competent auditoriu. Interesul pentru 
astfel de manifestări se datorează bo
găției și expresivității spectacolelor, 
autenticității și marii diversități ar
tistice, capacității lor de a comunica 
o experiență de viață adunată în- 
tr-un inepuizabil tezaur de metafore, 
muzică, ritm și culoare. Toate acestea 
confirmă 
populare, 
lente, an 
cîștigarea 
torice care permite alegerea cu dis- 
cej-nămlnt a modalităților de valori
ficare șl prezentare scenică, alcătui
rea unor repertorii reprezentativ* 
pentru zona respectivă. Am con
semna în acest sens spectacolul plin 
de farmec șl originalitate, cuceritor 
prin fidelitatea prezentării obiceiuri
lor de Iarnă moldovene, prezentat p* 
litoral de formația din Botoșani.

Se tind*, cu rezultate pozitive, la 
potențarea deplină a unor calități 
specifice obiceiurilor șl datinilor, a- 
devărate monografii spiritual* șl et
nografic* ale unor ținuturi, realizin’ 
du-se spectacole concentrate în jurul 
unor Idei și tem* de mare fidelitate 
folclorică. S-a realizat, de pildă, 
In spectacole prezentat* anul a-

altele. Aceste ample 
culturale, realizate cu 

unor ansambluri din 
județe, se desfășoară 

unul mare Interes din

viitalitatea artei noastre 
imensul rezervor da fa
de an reîmprospătat, ca și 
unei experiențe organiza-

costa pe scena din Călimănești — 
festival la care ne vom referi cu deo
sebire — reconstituirea minuțioasă, 
cu cele mai semnificative elemente, 
a unor obiceiuri de muncă („Buzdu
ganul", „Balada ogoarelor"), a unor 
sărbători de ritual domestic („Fede
leșul"), care au avut'darul de a con
tura o atmosferă specifică și de a 
sublinia psihologia populară. Ar
tiștii amatori au 
nea spectacol* cu atât mal 
cu cit ele reprezentau pentru Inter- 
preți realități vil, celebrate periodic 
în lumea satului contemporan. Am 
regăsit acele manifestări car* re
creează în scenă un moment de au
tentică și tulburătoare viață săteas
că, străbătute de un adînc fior liric. 
Asemenea spectacole par a fi cele 
mai deschise cuprinderii complexe a 
substanței tradițiilor populare, confi
gurării unui peisaj de viață autentic, 
așa cum a fost el înfățișat, printre 
altele, de ansamblul folcloric al că
minului cultural din Dălșoara, jude
țul Brașov. Pe aoeeașl latură a spec
tacolului folcloric de calitate se în
scriu șl anele manifestări care valo
rifică cu preponderență virtuțile și 
calitățile cînteculul și dansului popu-

„trăit” aseme- 
mult
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PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Ma

tineu duminical pentru copil șl 
școlari. „Noile aventuri ale echi
pajului Val-VîrteJ" : Dinozaurul 
misterios. 10,00 Viața satului. 11,15 
în reluare, la cererea telespecta
torilor. Oaspeți al ctnteculul ro
mânesc : Kalinca, Julio'Iglesias, 
lordanka Hrlstova, Rody McNeil. 
Ursula Sziplnska, Mldlnette, Ja
nos Koos, Renata Pacclni, Julie 
Saget, Galina Nenașeva, Jacques 
Hustln, Teres* Steinmetz, Roy 
Black, Marl* Laforăt. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Matineu sim
fonic. In program : „Vitralii” de 
Mihail Moldovan ; Concertul în 
Re major pentru vioară șl orches
tră de Mozart — solist Henryk 
Szerlng. Interpretează orchestra 
simfonică a Radlotelevlzlunll. Di
rijor Emanuel Elenescu. 13,15 Emi
siune în limba maghiară. 14,45 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
15,25 Deschiderea emisiunii de 
după-amlază. Fotbal : România — 
Finlanda — în cadrul campiona
tului european. Transmisiune de 
Ia Stadionul „23 August". Comen
tator Cristian Țopescu. 17,20 Box : 
Finalele turneului internațional de 
la Berlin (aspecte înregistrate). 
Comentator Paul Ochlalbl. 18,00 
Patrlum Carmen. Emisiune con
curs. Participă următoarele for
mații : Județul Vaslui : Corul 
Casei de cultură din Huși; Corul 
„Armonia” al sindicatului învă- 
țămînt din Bîrlad; Corul Cămi
nului cultural din Murgenl. Ju
dețul Bihor: Corul „Hllarla” al 
Casei de cultură din Oradea : Co
rul Căminului cultural din comu
na Ținea ; Corul bărbătesc „Cîn- 
tarea Bihorului”. Județul Boto
șani : Corul Casei de cultură din 
Botoșani ; Corul Căminului cultu
ral din comuna Ștefănești ; Co
rul Sindicatului învățămînt din 
Botoșani. Transmisiune directă de 
la Oradea șl Iași. Prezintă Mlhai 
Florea. 19,15 Desene animate. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Film 
artistlo — premieră pe țară. „Să 
scoți castanele din foc" cu Ginger 
Rogers și Edward G. Ro
binson. Prefață : Ecaterina Oproiu. 
21,40 întâlnire la Copou. Varietăți 
muzical-coregrafice. In distribu
ție : Miluță Gheorghiu, Constantin 
Sava, Camelia Șotrin, Maria Ba- 
raru, Rodica Marlancluc, Ștefan 
Plntllle, Simion Florin, Virgil Ral- 
clu, Cornel Constantlnlu, Dorin 
Cernel, formația „Roșu și negru", 
orchestra șl baletul Operei din 
Iași. 23,10 Telejurnalul de noapte. 
Sport. 23,30 închiderea emisiunii 
programului I.
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Iar din zona respectivă, insistând mai 
puțin pe reconstituirea unor obice
iuri. Acestea întregesc și dau perso
nalitate unor festivaluri folclorice, 
subliniază originalitatea lor artistică. 
Frumusețea și varietatea melodică, 
calitățile vooal-scenice ale interpreți- 
lor, complexitatea expresivă a dan
surilor, ca și strălucirile costumelor 
au darul de a dezvălui virtuțile neîn
trecute ale artei popular*. Tocmai în 
acest sens s-au realizat spectacolele 
unor ansambluri (o șezătoare oșe- 
nească — ansamblul județean Satu 
Mare ; târg moldovenesc — ansamblul 
din județul Neamț, sau „De dor și d« 
joc" tablou folcloric prezentat de for
mațiile din Soorniceștl și Iancu 
Jianu). Fără îndoială, un succes al 
unor asemenea manifestări ample 11 
constituie individualizarea pregnan
tă a repertoriului, astfel alcătuit Incit 
să cuprindă aspectele specifice, pa 
cit posibil „unicatele" zonei folclori
ce pe care o reprezintă, desfășurind 
în profunzime o adevărată hartă fol- 
dorică a ținuturilor. în acest sens, 
unele festivaluri folclorice tind să-și 
contureze o personalitate artistică 
aparte, să valorifice cel* mal bune 
tradiții locale.

Cu toate aceste trăsături distincte, 
capabile să configureze bogăția și di
versitatea creației populare se remar
că, însă, prezența accentuată a unor 
producții nefolclorice, sau în cel mai 
bun caz, degradate prin formalism și 
stilizare. Astfel, nu de puține ori, 
cîntece, dansuri din Argeș capătă 
alura celor din Banat. Aceste aspec
te, pe lingă faptul că introduc mono
tonia imitației, provoacă diminuarea 
calităților artistice ale spectacolului

folcloric, alterindu-i autenticitatea 
profunzimea.

Nu poate fi motiv d« satisfacție, 
imixtiunea în spectacolele folcloric* 
a surogatelor lăutărești, a confecțio
nărilor facile și a mistificărilor d« 
mahala. Procesul de citadinizar* al 
folclorului se observă nu numai în 
compoziția melodică, în ritmica dan
surilor sau substanța strigăturilor, d 
și în aranjamentul scenic și în cos
tumație. întâlnim uneori motive fol
clorice stilizate pînă la sofisticare, 
aranjamente scenice de operetă sau 
abstracțiuni plastice străine folcloru
lui. Asemenea inovații nu au, firește, 
darul de a deschide folclorului au
tentic calea spre publicul larg, după 
cum invazia pantofilor de ultim mo
del, a ciorapilor de nylon, a miniju
pelor, sau a sticlelor de pepsi nu con
stituie semnalul „modernizării" șl 
„inovării" artistice.

Discrepanțele observate In cadrul 
festivalului de la Călimănești sau cu 
alte ocazii au subliniat și mai mult 
cerința ca spectacolul folcloric să fi* 
ferit de ingerințele deformatoare. Ex
cesul stilistic, datorat în bună parte 
necunoașterii trăsăturilor funcțional* 
ale folclorului, caracterul uneori dis
proporționat între dimensiunile spec
tacolului și numărul artiștilor parti- 
cipanți, impun o reconsiderare a sub
stanței și ținutei spectacolului folclo
ric, mai accentuata orientare spre 
arta autentică, originală, așa cum 
este păstrată în principalele nuclee 
folclorice. Folclorul trăiește prin ges
turi și metafore unice, autentice, păs
trează în sîmburele său substanța 
prin care de-a lungul secolelor a 
pătruns în modul de a simți al oa
menilor.

Nesesizînd substanța umană cuprin
să în cele mai nobile datini, obice
iuri, cîntece și jocuri, unele specta
cole folclorice nu valorifică plenar 
autenticei* tradiții, reduolndu-se la 
gesturi de suprafață, la curiozități 
pitorești, parăzi costisitoare ale unei 
megalomanii culturaliste. Faptul că 
asemenea festivaluri, destul de 
numeroase în ultimul timp, șînt 
destinate în.oea mai mare parte spec
tatorilor citadini sau turiștilor de 
peste hotare nu constituie argumen
te în sprijinul alterării substanței lor 
artistice și transformării lor într-un 
spectacol de amuzamente ieftine. în 
condițiil* actuale, conservarea și di
fuzarea în spectacole de valoare a 
artei populare originale, refuzul mix
turii, al imitațiilor sînt cerințe esen
țiale ale menținerii interesului pen
tru folclor. Efigia originalității, a 
specificului zonei respective e nece
sar să strălucească în orice manifes
tare folclorică mai amplă. Ele se cer 
desfășurate cu rigoarea și înțelege
rea cuvenite cerințelor de valorifi
care a folclorului, în așa fel Incit 
condițiile create peotru dezvoltarea 
activității culturale, pentru sporirea 
efectului ei educativ să se materia
lizeze din plin, iar, nemijlocit legate 
de acestea, noblețea mesajului crea
ției folclorice, generosul său umanism 
să pătrundă în conștiințe !

»î

Invitația la castel 
din „Cher Antoine" o 
fac* Antoine de Saint 
Flour — dramaturg și 
om de teatru fran
cez, devenit personaj 
principal al acestei 
antepenultime comedii 
a lui Jean Anouilh. Și 
o face, ce e drept, în 
condiții 

.Fiindcă 
mort î 
pretextul 
iui* deschiderea testa
mentului. Fiindcă pri
mirea la castel — ul
tima reședință a de
functului — e făcută 
de un corect notar 
german pe baza do
rințelor exprimate de 
Antoine în timpul vie
ții. Fiindcă la acest 
castel foarte depărtat 
din Munții Bavariei 
este convocat un 
treg grup de 
toții, 
teni 
oamenii — 
personajele 
lui Antoine, adică 
„lume". Și mai 
fiipdcă de data aceas
ta Anouilh-Antoine nu 
urmărește să ne pre
zinte o lecție dată or
goliului ca în piesa sa 
„Invitație la Castel", ci 
să ne prilejuiască un 
moment de medita
ție asupra existentei 
și asupra artei.

Scopul este atins 
doar în parte. Cu 
prea multe convenții 
și răsturnări de con
venții, cu gumele lun
gimi „Cher Antoino" 
reține atenția prin 
faptul că ea este o 
chintesență a lui A- 
nouilh : omul și opera. 
Șl tocmai de aceea 
unii cronicari francezi 
s-au grăbit să vor
bească despre ea ca 
despre un testament 
al scriitorului — de 
altfel în viață și la nu
mai 59 de ani !

In factura caracte
ristică pieselor sale 
„roz și negru", cu o 
mizantropie bine tem
perată, cu mai puțină 
acreală, cu un umor 
mai blind, cu o detur
nare în comic a gus
tului său pentru mor
bid, Anouilh face 
Încă o dovadă a 
tuozltăților sala 
noscute. Remarci, 
fără oarecare 
tare, o tehnică 
nioasă și suplă, stăpî- 
nirea fermă a mai 
multor registre, o fină 
nuanțare în dozajul 
tonurilor. Remarci u- 
tilizarea și imaginarea 
plină de fantezie a u- 
nor procedee dintre 
cele mai diverse pen
tru a da i 
întindere 'și 
tramei : momente 
teatru în teatru, < 
tinua schimbare 
„măști", aducerea 
scenă a unor voci 
ființe „d’outre tombe", 
conceperea unor sec
vențe în maniera tea
trului lui Pirandello, 
Cehov ; finețea spiri
tului, a aforismelor și 
a butadelor — aici 
parcă mai lipsite de 
strălucire, mal manie
riste. Dar — aspectul 
cel mai interesant — 
prin intermediul unor 
mijloace atât de di
verse, Anouilh abor
dează — mai precis zis 
atinge — temele cele 
mai grave ale întregii 
șale opere.

A fost iubit An-

neobișnuite.
Antoine • 

și fiindcă 
11 consti-

iubite, 
care au 

sau

în- 
foste 
prie- 

fost 
poate 
vieții 

o 
ales

siei 
vir- 
ou- 
nu 

îneîn- 
inge-

un plus de 
i adîncime 

de 
con- 

de 
în
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Emil VASILESCU

20,00 Seară de teatru. Dramatur
gia secolului XX. „Diavolul și bu
nul dumnezeu" de Jean Paul Sar
tre. Premieră pe țară. 22,3o' Buletin 
de știri. 22,35 Reluarea serialului 
de sîmbătă seara. 23,25 închiderea 
emisiunii programului II.

toine ? A dăruit cuiva 
căldura ? Acestea sînt 
întrebările din pers
pectiva cărora e scru
tată existența eroului 
Iar bilanțul este să
rac, deși Antoine a în
cercat toată viața să 
facă din iubire ceva 
„aere perennius", cum
părând (nu „ridicînd") 
In cinstea fiecăreia o 
casă, un castel — un 
cămin. Căminele astfel 
procurate nu au putut, 
es înțelege, exorciza 
iubirea.

Oamenii vieții tui

teatru ca și in viață — 
presupune un anume 
conflict, ciocnire întră 
valori sau idealuri în- 
trucîtva cristalizate și 
forțele opuse, și tot
odată un oarecare e- 
fort omenesc de învin
gere a adversităților. 
Dar unde și cum caută 
Antoine fericirea ? 
Burghez sentimental 
— submediocru în su
ferință și probabil în 
trăire — contemplativ 
obosit înainte de luptă, 
absurd în gestul său 
final — eroul Iul A-

formulate nu de mult 
în ziarul nostru cu pri
lejul unui interviu : 
Ce anume jucăm din 
opera unui autor p* 
care îl prețuim ? To
tul ? Avem oare acest 
drept, atîta vreme cit 
sîntem încă datori 
față de marile opere, 
față de dramaturgia 
noastră contemporană ? 
Răspunsul este, *vl- 
dent, unul negativ.

Cher Antoine"
sau

„Iubirea ratată 64

de Jean ANOUILH
pe scena 
Teatrului

de Comedie

cronica dramatică

Antoine nu pot asculta 
nici măcar de impera
tivul „de mortuis nihil 
nisi bene". Ceea ce 
tncă nu e o dezlegare 
categorică la acea în
trebare la care Antoine 
n-a avut răspuns nici
odată, deși a înoer- 
cat-o și prin interme
diul teatrului : 
iubiți ? M-ati 
vreodată ?“.

Șl 
cea 
idee 
sânt 
al 
scris, din păcate, fără 
adîncime, greu de de
cupat. Momentul in 
care Antoine, An
toine-Anouilh încearcă 
să creeze viața prin 
artă pentru a pă- 
trunde rțiisterele . vie
ții prin intermediul 
acesteia. încercare e- 
șuată : viața nu poate 
fi creată prin exor
cismul artei ; arta nu 
dă răspunsul necesar 
frămîntărilor vieții.

Prin prisma identi
ficării răspunsurilor la 
întrebări fundamentale, 
iubirile lui Antoine — 
pentru oameni sau 
pentru artă — sînt ire
mediabil ratate.

Cam aceasta ar vrea 
să spună 
Insă...

Nu numai tragedia, 
ci chiar și 
măruntă dramă

„Mă 
iubit

aici ajungem la 
mai interesantă 
șl cel mai intere- 
moment virtual 
acestei piese — Și 

me

Anouilh.

cea mai 
în

nouilh nu suportă po
vara semnificațiilor 
adinei pe care ar fi 
dorit să i le confer* 
tcriitorul.

Din întreaga piesă 
respiră o filozofie de 
viață ușor superficială, 
în care indiferența sau 
mercantilismul bur
ghez se disimulează în 
faldurile unui senti
mentalism de conjunc
tură. Viața pare pen
tru unele din perso
najele piesei o simplă 
glumă, desfășurată în- 
tr-o optică frivolă 
sfîrșind într-un
lodramatism ce poate 
favoriza o stare de 
mulțumire de sine, 
de îngăduință față 
de propriile lașități, 
față de egoism și indi
ferentism. Și dacă est* 
adevărat că prin cîteva 
accente, această come
die burgheză de bu
levard, subțire și sum
bră, reamintește că 
solitudinea, disperarea 
sînt pentru eroii lui 
Anouilh condiția esen
țială a accederii la o 
puritate eliberatoare, 
este tot atît de ade
vărat că substanța ei 
se constituie 
într-o palidă 
a unora din 
veritabile ale 
turgiei 
francez.

Revenim, 
rupra unor

„Cher Antome" — în 
interpretarea Teatrului 
de Comedie — est* 
un exemplu de adec
vare la stilul și tipolo
gia pieselor lui Anou
ilh. Cadrul plastic —, 
decorurile și mai ales 
costumele 
frumusețe 
Nemțeanu 
pretează spiritual, 
un gust sigur și adec
vează inteligent la 
scenă elemente de ves
timentație și decorație 
interioară ale 
și jocul de 
actorilor — 
discreție, 
prea multă 
de Lucian
— fac din recenta pre
mieră un spectacol 
reușit, 
de calofilie 
șionalitate.

Surpriza 
plăcută o 
reapariția pe scenă a 
actriței Nelly Sterian
— cu o compoziție d* 
mare plasticitate și de 
bine disimulat umor în 
rolul Carlottei. Expe
rimentata actriță a 
oonturat foarte bin* 
aspectul bufon, teatra- 
litatea ridicolă, comi
ca alură seniorială ca 
și nebănuitele urme, 
accese de căldură și 
franchețe umană — 
păstrate dincolo de a- 
parența de paiață, • 
venerabilei societare a 
Comediei Franceze. 
Cu un accentuat simț 
al nuanțelor, cu facili
tatea trecerilor de la 
una la alta, dar une
ori cu un plus de 
rigiditate a interpretat 
Sanda Toma rolul E- 
stellei, soția oscilînd 
între răutate, neînțe
legere și autentică su
ferință. Cornel Vulpe 
și, cu cîteva momente 
de ezitare, Aurel Giu- 
rumia au conturat fără 
excese fantoșele egois
te și ridicole, demne de 
dispreț și de milă, 
ale lui Cravatar, și 
Piedeliăvre. Agreabile, 
caligrafiindu-se fru
mos, dar nu și foarte 
•xpresiv, în spațiul sce
nei, ca și în viața lui 
Antoine, ne-au aoărut 
Liliana Ticău. Țarina 
Demian-Chirilă, Ta
mara Cretulescu. E- 
xacțf în rol — M. Pă- 
lădescu si Mircea Șep-

a 
cu 

ro-

de marcată 
ale lui Dan 
(care inter- 

cu

epocii) 
calitate al 
condus cu 
poate cu 

discreție, 
Giurchescu

un
o manifestar* 

și profe

cea mal 
constitui*

cel mult 
amintire 
reușitele 

drama- 
«criitorulul

așadar, a- 
întrebări

țilicl. Nineta Guști 
creat cu grație, 
multă naturalețe, 
Iul Gabriellei — ana- 
ritie insolită prin sim
plitatea și firescul ei 
In lumea bună din 
,.La belle ăpoque". Tar 
Antoine, „cher 
toine", a găsit în 
Stă'ncuiescu un 
preț cu o voce 
plăcută, dar cu 
nută poate cam

An-
Silviu
Inter- 
caldă. 

o ți- 
----- ,------ ---- pre* 
rigidă. Val Plătăreanu 
și-a rămas, cu rolul 
inabil interpretat, da
tor sieși, și dator pu
blicului.

Natalia STANCU
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CONTRACTUL- 
factor organizator 

în relația 
cercetare-producție 
(Urmare din pag. I)
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Sinteza unui 
tradițional colocviu

studențesc
Intrate aproape în tra

dițiile vieții științifice uni
versitare, colocviile na
ționale studențești re
prezintă — atât prin te
mele abordate cît și prin 
modul de dezbatere a lor 
— o mărturie convingă
toare a preocupărilor ma
jore ale tineretului stu
dios.

Cel de-al III-lea coloc
viu desfășurat în primă
vara acestui an în Cen
trul universitar Iași a 
dezbătut o temă deosebit 
de importantă prin multi
plele sale implicații ac
tuale : „Rolul filozofiei 
marxiste și al culturii 
umaniste în formarea vii
torului specialist". Bene
ficiind de participarea 
studenților din toate cen
trele universitare ale țării, 
dialogul desfășurat a sur
prins aspecte multiple ale 
temei discutate, din pers
pectiva diferitelor specia
lități, ceea ce a contribuit 
la un fructuos schimb de 
păreri.

Apare, de aceea, merito
rie editarea într-un vo
lum a lucrărilor coloc-

viului. Parcurgîndu-1 
surprind în mod plăcut țuri 
punctele noi de vedere a- 
duse în analizarea rapor
tului dintre specializare și 
cultura generală. Subli- 
niindu-se rolul filozofiei 
în construirea imaginii 
de ansamblu asupra socie
tății, în volum este rele
vată totodată semnificația 
noțiunii de cultură care 
presupune informarea, se 
sprijină pe aceasta, 
vizează altceva decît 
ciclopedismul steril-', 
adevăratul ei sens ea __
atât creație cît și stil d* 
viață, atitudine activă.

Ancorate în realitățile 
noastre social politice, lu
crările participanților la 
colocviu relevă nivelul 
politic ridicat al studen- 
țimii noastre, caracterul 
angajat al opiniilor, ani
mate de dorința elucidă
rii, în spiritul științific 
promovat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., a multi
plelor probleme cu care 
este confruntată societa
tea noastră.

dar 
en- 
în 

este

D. PAUL

Cărți de vizită...
in alb

Stagiunea teatrală a în
ceput. Au văzut luminile 
rampei și sînt anunțate 
numeroase premiere.

Ce se joacă ? Cînd se 
joacă ? Unde sa joacă ? 
Cine joacă ?

Rubricile inserate prin 
ziarele și revistele bucu-

ne-reștene și în atât de 
cesara „Săptămînă cultu
rală" încearcă să ne in
formeze, în anunțurile lor 
restrinse, despre reper
toriul curent. Este însă 
prea puțin. Unde sînt a- 
ceie adevărate embleme 
ale spectacolelor — afi-

șele mari, atrăgătoare, 
expresive — capabile nu 
numai să anunțe spectaco
lele și să precizeze ziua 
și ora desfășurării lor, ci 
să și „vorbească” prin 
imagine vizuală, foto
grafică despre specificul 
imaginilor scenice, des
pre tema piesei X, despre 
interpreții acestei piese ?

Cîteva corecte anun- 
corecte grama

tical ! — mici afișe scrise 
monocrom, în albastru 
mort sau roșu șters, cu 
caractere identice, care nu 
atrag în nici un fel aten
ția, nu se pot numi, da 
fel, publicitate. Iar pu
blicitatea, afișele nu re
prezintă dtuși de puțin 
un aspect minor, neglija
bil al vieții teatrale. Dim
potrivă, ele au un rol im
portant în dezvoltarea

dintre teatru și 
ele pot stimula 
spectatorilor și 
acestora pentru 
cele mai valo- 

toate acestea, 
F>u- 
or-

legăturii 
public ; 
interesul 
opțiunile 
operele
roase. Cu 
publicitatea este — cu pi 
ține excepții — ternă, fo 
mală, dacă nu chiar l- 
nexistentă. Ar fi firesc și 
necesar ca toata forurile 
de care depinde asigura
rea acestei propagande vii 
în jurul 
trale, al 
litate să 
fructuos, 
blicitatea 
cultură și ca

tea-
ca-
mai
pu-

noutăților 
operelor de 
colaboreze 
considerind 

ca un act de 
____  _ o datorie 

față de public. Nemaivor- 
bind și de interesul de or
din economic, concretizat 
prin numărul spectatori
lor...

necunoașterii Utilității tor 
șah a dezinteresului.

Tratîndu-le ca pe un bo
gat și prețios tezaur al 
patriei, avem datoria de a 
manifesta toată grija și 
dragostea pentru a face 
ca aceste documente să 
ajungă, pe drumul cel mai 
scurt, în depozitele Arhi
velor Statului, unde sînt 
create condiții speciale 
pentru conservarea și va
lorificarea lor. Mă gîn- 
desc în primul rînd la

contribuția pe care ca
drele didactice, lucrăto
rii din domeniul culturii, 
prin natura muncii lor, 
o pot aduce în acest sens.

Este, In primă și ultimă 
Instanță, o obligație de 
conștiință pentru fiecare 
dintre noi de a face ca a- 
ceste documente, file pre
țioase de istorie a patriei, 
să devină un bun al pos
terității perpetue.

Marin MOCANU

„Priveliști stilistice"

Doina IONESCU

Grijă pentru 
documentul istoric!

Intensificarea cercetări
lor din sfera științelor so
ciale este inseparabil le
gată de studierea nemijlo
cită a unor bogate surse 
de izvoare documentare. 
Apelul permanent la in
formația de arhivă poa
te fi cu atât mai bine 
satisfăcut cu cît în depo
zitele Arhivelor Statului 
intră mereu noi mate
riale documentare (pre
luări, donații, achizi
ții) care au darul să în
tregească, să completeze 
sau chiar să elucideze cu
noașterea obiectivă a unor 
evenimente și procese so- 
cial-politice sau cultural- 
științifice. In ultima vre
me, de pildă, au intrat In 
depozitele Arhivelor Sta
tului, prin achiziții și do
nații, numeroase 
mente importante 
soave, discursuri, 
rații, proclamații.

docu-
(hri- 

decla- 
apeluri

și scrisori) referitoare la 
istoria relațiilor feudale 
din Transilvania, Tara Ro
mânească și Moldova, e- 
venimentele din perioada 
1848—1866, activitatea
muncitorească din Valea 
Prahovei și Valea Jiului, 
evoluția economică și e- 
dilitară a unor orașe, ar
borele genealogic al unor 
vechi și însemnate familii 
românești ș.a.

Experiența și practica 
muncii arhivistice au do
vedit că unele materiale 
documentare ajung la Ar
hivele Statului într-o sta
re care le tace greu re
cuperabile, cu toate efor
turile ce se depun In la
boratoarele de restau
rare. S-a constatat, de ase
menea, că mai există încă 
nedescoperite importante 
materiale documentare, 
care se distrug din cauza

„Obsesia priveliștii" este, 
pa.re-se, o realitate a mo
nografiei „Constantin 
Sandu-Aldea" de D. 
Ghițoiu, la capitolul 
care autorul tși 
să-1 prezinte pe 
Aldea ca literat, 
gina 139 a cărții (apărute 
în Editura Ceres) după 
ce se referă la niște cri
tici literari, „pomeniți a- 
dineauri" D. G. Ghițoiu, 
pentru a releva „migă
loasa amănunțime" a pei
sajului realizat de Aldea. 
subliniază că — cităm — 
„două lucruri întâlnim din 
plin în scrierile lui 
Sandu-Aldea : priveliștile 
— mal ales priveliștile — 
și oamenii. Priveliștile din 
povestirile lui Sandu-Al
dea nu sînt însă priveliști 
de oriunde (sic !) și nu sînt 
nici priveliști... ticluite.

G. 
in 

propune 
Sandu- 
La pa-

Ci, după cum s-a văzut 
din extrasele de-adinea- 
uri — sint priveliști ae- 
vea, priveliști văzute, pri
veliști adevărate... sint 
priveliști de o nesflrșltă 
felurime și atât de deose
bite între ele, incit ajungi 
să te miri și să te întrebi 
de unde și cum de le-a 
prins în capcana condeiu
lui său".

Ce să mai spunem ? De 
atâtea priveliști nu ne ră- 
mine decit să ne minu
năm. Nu însă și de stilul 
neglijent al redactării. Șl 
este cazul să cerem ca mo
nografiile, indiferent de 
editura care le publică, să 
corespundă exigentelor 
stilistice. Altfel ne este 
dat să vizionăm niște 
„priveliști" literare peni
bile...

Tr. DUMITRESCU

nalitate minoră, filmele 
respectiv* — îndeosebi d« 
aventuri sau melodrame 
— rămînlnd in genere In 
anonimat ; fie trecut* cu 
vederea (ca „Degetul de 
fier" eau „Catifeaua nea
gră"), fi* reținind atenția 
doar prin vulgaritate 
(„Patricia și muzica"), ori 
printr-o violență excesivă 
(„100 de carabine" — un 
„werstern" a cărui bruta
litate etalată naturalist 
pare a fi constituit princi
palul „obiectiv" al auto
rului său). Inconsistența 
repertoriului a mai făcut 
obiectul unor consemnări 
critice în presă ; s-a mai 
subliniat faptul că cu ba
nii cheltuiți pe trei filme 
proaste, s-ar putea achi
ziționa unul bun... Decla
rațiile făcute, cu diferite 
prilejuri, de factori res
ponsabili ai organelor di
fuzării filmelor au des
chis, de fiecare dată, un 
orizont cinematografic 
plin de promisiuni. Un 
repertoriu cinematografic 
variat și de calitate nu ee 
poate face însă numai cu 
promisiuni care, după 
cît se vede, rămîn neîn
deplinite. Sînt necesare 
măsuri mai decise pentru 
ca făgăduielile privind 
respectarea fermă a crite
riilor de selecție să devi
nă, în sfîrșit, realitate. Le 
așteptăm...

I. DINU

Pe ecrane, căldură mare
Am văzut filmul „Hi- 

o comedioară 
amuzantă, 
cu pof- 
al celor 

umorul și

Și 
rîsul
ales

bernatus", 
tonică 
stârnind 
tă, mai
care agreează 
mimica actorului Louis de 
Funăs. Este un divertis
ment de serie, datorat u- 
nui regizor versat, o peli
culă asupra căreia nu 
ne-am fi oprit dacă — ru-

iind la șase cinematografe 
— nu ne-ar fi amintit 
(prin titlul său) că deși,., 
sosește iarna, repertoriul 
cinematografic 
să aibă un 
„specific" estivai. Cu alte 
cuvinte, ecranele noastre 
sînt in continuare domi
nate de producții fără un 
relief deosebit. Cu puține 
excepții, premierele men
țin repertoriul într-o to-

continuă 
pronunțat

P.S. Evident, avem In 
vedere „măsuri" mai efi
ciente decît... închiderea 
„pentru renovare" a unuia 
dintre principalele cine
matografe ale Capitalei 
— „Republica", scos din 
uz nu în timpul verii, 
cînd publicul prefera 
spectacolele în aer liber, 
ci acum, în plin „sezon" I 
Și nu ne referim nici 
cinematograful 
care se 
schimbat 
„Sunetul

la 
„Patria" 

pare că și-a 
denumirea în 

muzicii"...
D. COSTIN

cel al uzinei „Electromotor” — eu 
care a întreținut, în trecut, relații 
de colaborare multiple — n-a pre
văzut în planul său de cercetare pe 
1970 nici o temă contractată cu 
această uzină. Motivul ? Neonorarea 
unor luarări efectuate de specia
liștii catedrei, care — așa cum men
ționa prof. dr. ing. Toma Dordea — 
„și-au îndreptat atenția în această 
perioadă spre „Electroputere“-Cra- 
iova. „Desigur, nu putem fi de acord 
cu nerespectarea unor obligații con
tractuale. Este greșită însă concep
ția că apariția unei reglementări re
zolvă automat problemele colaborării) 
că n-ar mai fi necesare eforturi sus
ținute, in acest sens, din partea tutu
ror factorilor direct interesați. In a- 
ceastă lumină trebuie privit și co
mentariul ing. Ghcorghe Constantin : 
„Asemenea fenomene de dezinteres 
față de folosirea unor rezultate ale 
cercetării nu se mai fac simțite în ca
drul uzinei noastre. Iar dacă au exis
tat In trecut, asta nu trebuie să sa 
răsfringă în continuare asupra coope
rării dintre uzină și catedră". Prof, 
dr. ing. Toma Dordea a indicat chiar 
o pistă concretă pentru reluarea co
laborării dintre uzină și catedră : 
„Colectivul nostru a realizat anul 
trecut un stand pentru încercarea 
bobinajelor la motoarele electrice de 
gabarit care pune în evidență dife
ritele defecțiuni, inclusiv cele ce pot 
apărea între două spire. Este o nou
tate chiar pe plan mondial, ducînd 
la ridicarea simțitoare a calității mo
toarelor pe care le produce „Electro
motorul". Din păcate, lipsa de co
laborare a făcut ca, pînă acum, la 
secția 10 a uzinei 6ă nu poată fi 
realizat un asemenea stand de gaba
rit mare".

In alte cazuri, unii, parteneri din 
întreprinderi, deși recunosc in vorbe 
rolul și importanta cercetării știin
țifice, in fapt manifestă adesea re
zerve exagerate, ci nd este vorba să 
asimileze unele rezultate. Se invocă, 
in «sprijinul acestei atitudini, consi
derente ca „riscul" potențial, 
necesității* planului, lipsa timpu
lui etc. Directorul Institutului 
de oercetărl miniere-iignit (I.C.M.L.) 
Craiova, ing. Ion Popescu, ne relata 
un episod semnificativ : „Printr-un 
contract încheiat cu întreprinderii® 
miniere din cadrul Combinatului căr
bunelui — Tg. Jiu, ne-am angajat să 
cercetăm „Portanța amestecului do 
roci din bazinul Rovinari". Combi
natul trebuia să ne pună la dispozi
ție, între altele, utilajele necesar* 
pentru efectuarea forajelor de studiu. 
Pe baza graficelor Întocmite pînă la 
începutul lunii septembrie, trebuia 
să efectuăm nu mai puțin da 25 fo
raje (12 geotehnice și 13 de hidro- 
observații), dar nu am realizat deoît 
4 (geotehnice). Explicația? Solicitînd 
utilajele, Combinatul ne-a răspuns, 
de cele mai multe ori, că nu ni le 
poate pune la dispoziție pentru că 
are alte sarcini la zi. Se creează ast
fel întârzieri, dereglări în realizarea 
contractului amintit".

La aoelași institut, ffllți specialiști 
relevau câ asemenea reticențe al* 
producției împiedică extinderea a- 
plicării unor cercetări — chiar a 
unora care și-au dovedit practio uti
litatea și s* impun a fi grabni* 
generalizate, cum este cazul perfec
ționărilor aduse „combinei K-52-S" : 
„Realizat pe bază de contract — ni 
s-a spus — acest studiu a permis 
îmbunătățirea organelor de tăiere al* 
combinei ; prin aplicarea la între
prinderea minieră Motru. s-a sporit 
productivitatea combinei cu 10—15 
la sută. Totuși, pînă astăzi soluția 
n-a fost introdusă zpe scară largă".

Există și cazuri contrarii, în sensul 
că uneori se constată o tendință de 
aplicare rigidă, mecanică, a spe
cificațiilor contractelor. Astfel, după 
ce specialiștii de la Facultatea 
de electrotehnică din Craiova au do
tat un tip de motor (de 1 600 kw) cu 
„răcitoare aer-apă", Uzina „Electro- 
putere" a luat îndată motorul unicat 
și — conform contractului — l-a ex
pediat beneficiarului. ,Nu ar fi fost 
nimic rău în această... promptitudine, 
dacă — așa cum menționa conf. dr. 
ing. Igor Sabadin — „cercetătorii ar 
mai fi avut și posibilitatea să în
cerc* sistemul de răcire, să-i deter
mine toți parametrii de funcționar* 
și să-i aducă eventual* îmbunătă
țiri".

în finalul acestei anchete privind 
modul în care spiritul de colaborare 
„animă" în momentul de față con
tractele cercetare-producție, mențio
năm și o propunere care ni s-a 
părut interesantă. Ing. Ionel Chiriță. 
inginer-șef la I.I.S. „Prodcomplex" 
din Tg. Mureș, s-a referit mai întîi 
la multiplele piste fructuoase pe care 
le oferă cercetătorii de diverse pro- 
file producției din unitățile industriei 
locale. Cu Institutul de cercetări 
pentru pielărie, cauciucuri, mas* 
plastice, aparținînd Ministerului In
dustriei Ușoare, s-au încheiat con
tracte utile pe teme ca : determinări 
pe acceleratori pentru îmbunătățirea 
condițiilor de vulcanizare ; îmbună
tățirea parametrilor de funcționar* 
la cuptoarele de sticlă, avînd drept 
combustibil gazul metan ; analizarea, 
pentru prima oară în țară, a aspec
tului arderii combustibililor gazoși 
în cuptoarele de topit și recoacerea 
sticlei, pentru reducerea consumului 
de combustibil și mărirea vieții cup
toarelor respective etc. „In general, 
spune jng. Chiriță, ar trebui ca insti
tutele de cercetare cu profil depar
tamental să fie mai aproape de pro
blemele industriei locale, unde apar 
frecvent tehnologii noi. S-ar putea 
pune în discuție chiar înființarea 
unui Institut central de cercetări 
științifice pentru industria locală. 
Căci acest sector oferă neîncetat 
multiple aspecte noi ce pot faoe o- 
biectul unor contracte cercetare-pro
ducție de un real interes".

Se constată, deci, că în marginea 
tendinței generale de a se asigura 
relațiilor contractuale rolul organi
zator ferm și precis cuvenit, per
sistă încă unele optici și atitudini de 
tratare a prevederilor contractului ca 
stipulații facultative, generale, ce pot 
fi desconsiderate sau chiar încălcate. 
Sînt aspecte ce trebuie să stea ne
apărat in atenția forurilor de con
ducere și coordonare centrale și lo
cale, pentru a asigura contractului 
funcția și menirea de instrument e- 
ficient al introducerii noului în pro
ducție și de stimulare a cercetării 
științifice legate strîns de producție,
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SOSIRI DE DELEGAȚII 
LA TlRGUL INTERNAȚIONAL

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Sîmbătă la amiază, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri Iosif Banc 
a primit pe dr. Lucien Bernard, di
rector general-adjunct al Organizației 
Mondiale a Sănătății, care se află în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a luat 
parte Dan Ehăchescu, ministrul să
nătății.

(Agerpres)
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ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 15,30 FAPTUL
DIN BUCUREȘTI

Delegația guvernamentală a R. P. D. Coreene

Delegația Republicii 
Socialiste România la cea

SESIUNE
ROMÂNIA - FINLANDA
în campionatul european DIVERS

Vineri noaptea a sosit în Capitală 
o delegație guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Hong Won Gi, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, pentru a participa la 
deschiderea Tîrgului internațional 
din București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întâmpinată de Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale economice.

Erau prezenți Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpre^)

de-a XVI-a sesiune
a Conferinței generale

Delegația guvernamentală a R. P. Albania
Sîmbătă dimineața a sosit In Capi

tală o delegație guvernamentală a 
Republicii Populare Albania, condusă 
de Zenel Hamiti, adjunct al minis
trului industriei și minelor, pentru a 
participa la deschiderea Tirgului in
ternațional din București.

La sosire, în Gara de Nord, oas

peții au fost salutați de Radu Bote- 
zatu. adjunct al ministrului industriei 
miniere și geologiei, de funcționari 
superiori din minister.

Au fost prezenți Nikolla Profi, am
basadorul R. P. Albania la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația guvernamentală a R. S. F. Iugoslavia
Delegația guvernamentală a 

R.S.F. Iugoslavia, condusă de Draghișa 
Djokovici, membru al Vecei Executive 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, care va lua parte la des
chiderea Tirgului internațional din 
București, a sosit sîmbătă la amiază 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,"

oaspeții au fost Intîmpinați de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior.

Erau prezenți Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La 12 octombrie a.c. se 
de la Paris lucrările celei 
sesiuni a Conferinței 
UNESCO.

La sesiune, din partea țării noas
tre va participa o delegație condusă 
de ambasadorul Valentin Lipatti, 
delegatul permanent al Republicii So
cialiste România pe lingă UNESCO.

Din delegație fac parte Ion Voicu, 
director adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe, supleantul șefului dele
gației, Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului național al inginerilor și 
tehnicienilor, Virgil Cîndea, cercetă
tor științific la Institutul de studii 
sud-est europene al Academiei Re
publicii Socialiste România, și Petre 
Burloiu, secretar științific în Ministe
rul învățămîntului.

Delegația este însoțită de consilieri 
și experți.

vor deschi- 
die-a XVI-a 
generale a

ȘTIINȚIFICA
J J

Sub egida Uniunii societăților de 
științe medicale, Societății de neuro
logie și neurochirurgie, în zilele de 
9 și 10 octombrie, la Tg. Mureș s-au 
desfășurat lucrările unei sesiuni 
științifice pe tema „Somnul normal 
și patologic". înalte personalități 
ale vieții medicale românești din 
București, Cluj, Tg. Mureș, Iași, 
Craiova, precum și din alte locali
tăți ale țării, au prezentat comuni
cări științifice — rod al activității 
de cercetare din ultimii ani în acest 
nou domeniu al medicinii moderne. 
O atenție deosebită a fost acordată 
cercetărilor electropoligrafice de 
somn, în diverse afecțiuni neurolo
gice. Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte ale somnului normal și 
patologic, precum și probleme ale 
electroencefalografiei, neurofiziolo- 
glei clinice și electromiognafiei.

Organizarea sesiuni; la Tg. Mureș 
a fost determinată de faptul că aici, 
la clinica de neurologie, a fost creat 
primul laborator din țară pentru cer
cetări poligrafice de somn, în care 
se fac complexe investigații neuro- 
patologice pentru punerea în evi
dență, in stare încă incipientă, , a 
unor afecțiuni ale sistemului nervos

(Agerpres)

de fotbal

Delegația guvernamentală a R. P. Bulgaria
Sîmbătă a sosit în Capitală o de

legație guvernamentală din R. P. Bul
garia, condusă de Apostol Pașev, mi
nistrul aprovizionării și rezervelor 
de stat, pentru a lua parte la deschi
derea Tirgului internațional din Bucu
rești — 1970.

La sosire, la Podul Prieteniei de la

CONFERINȚE
în pavilionul național al Republi

cii Socialiste România de la Tîrgul 
internațional din București a avut loc 
sîmbătă dimineața o conferință de 
presă, la care au participat repre
zentanți ai presei centrale, Agenției 
române de presă — „Agerpres", Ra- 
dioteleviziunii, ai unor publicații de 
specialitate, corespondenți at presei 
străine, precum și ziariști de peste 
hotare sosiți la această manifestare 
economică.

în numele comitetului de organi
zare a tîrgului a luat cuvîntul pre
ședintele Camerei de Comerț, Victor 
Ionescu, care a arătat că această 
importantă manifestare economică 
vine să confirme posibilitățile între
prinderilor românești pentru lărgi
rea participării țării noastre la divi
ziunea internațională a muncii, la 
circuitul mondial de valor; mate
riale, la intensificarea cooperării în 
domeniul industrial, tehnic și știin
țific.

Vorbitorul și-a exprimat satisfac
ția pentru interesul cu care țările

Giurgiu, delegația a fost întâmpinată 
de Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, și de alte persoane oficiale. 

Au fost de fată Borislav Konstan
tinov, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DE PRESĂ
și firmele expozante au răspuns in
vitației de a participa la tîrg, în 
speranța că prezentarea produselor 
noastre, paralel cu cele similare ex
puse de țările și firmele participante, 
va permite crearea climatului de 
competiție, în care achiziționarea de 
mărfuri, lioențe și tehnologii, ca și 
alegerea partenerilor pentru coo
perarea economică și tehnico-științi- 
fică, se va putea efectua în mod efi
cient.

în încheierea conferinței de presă, 
președintele Camerei de Comerț a 
răspuns la întrebările puse de zia
riști.

*
Directorul pavilionului Statelor 

Unite ale Amerioii din cadrul Tîr- 
Igulul internațional., din București, 
Frank A. Ursino, a organizat sîmbătă 
dimineața o conferință de presă, în 
cadrul căreia a făcut o trecere în 
revistă a produselor cu care este 
prezentă la târg industria acestui 
stat.

(Agerpres)

Bogat material informativ%
la dispoziția

Sîmbătă a apărut primul nu
măr al Buletinului de informații 
al Tirgului internațional din 
București, editat în limbile ro
mână. engleză, franceză, ger
mană și rusă. Alături de arti
colul „Târgul internațional din 
București la prima ediție", bu
letinul cuprinde informații de 
ordin general destinate ex
pozanților și vizitatorilor, lista 
țărilor participante cu pavili
oane naționale, programul de

vizitatorilor
desfășurare a tîrgului, progra
mul de conferințe tehnice or
ganizate de expozanți români 
și al filmelor tehnice.

De asemenea, a apărut cata
logul Tîrgului internațional din 
București, care în cele aproape 
1 300 pagini prezintă lista ex
pozanților, precum și principa
lele produse expuse în pavilioa
nele naționale și în standurile 
firmelor individuale partici
pante.

(Urmare din pag. I)LA TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 28 OCTOMBRIE

C.E.C. acordă:
400 cîștiguri în autoturisme 

și excursii peste hotare

Casa de Economii și Consemnațiuni 
face cunoscut că tragerea la sorți 
pentru trimestrul IH/1970 a libretelor 
de economii cu dobindă și ciștdguri 
în autoturisme va avea loc miercuri 
28 octonfbrie ave. orele 16,00 în Ca
pitală, In sala Clubului finanțe-bănci 
din str. Doamnei nr. 2. Cu acest pri
lej, Casa de Economii și Consemna
țiuni va acorda titularilor de librete 

■de economii cu dobindă și câștiguri în 
autoturisme 400 cîștiguri in autotu
risme din mărcile : Dacia 1300, Mosk- 
vici 408, Renault 10, Dacia 1100, Skoda 
100 S, FIAT 850 și Trabant 601. Re
amintim că la tragerile la sorți par
ticipă libretele de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autoturisme care 
au un sold minim de 5 000 de lei 
provenit din depuneri anterioare tri
mestrului pentru care se efectuează 
tragerea la sorți.

Tot la 28 octombrie a.c. va avea loc 
tragerea la sorți pentru trim. III/ 
1970 a libretelor de economii pentru 
turism. Se vor acorda 22 excursii în 
Franța și Italia cu vizitarea orașelor 
Paris, Roma, Neapole etc., organizate 
de O.N.T., precum și numeroase cîș
tiguri în bani pentru efectuarea de 
excursii individuale, din care câștigă
torii primesc, la oerere, o parte 
(3 000 lei) în valuta țării în care se 
deplasează.

In plus, depunătorii pe libretele de 
economii pentru turism beneficiază și 
de dobînzi anuala

descifra aici un adevăr cu valoare 
de generalitate, și anume că audien
ța nu poate fi privită ca o simplă 
formalitate funcționărească, ci nece
sită și o anume pregătire, menită să 
confere eficiență convorbirii ce ur
mează.

Dar... Joi 1 octombrie, orele 14. Ne 
aflăm in halul direcției mu
nicipale pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale. Este ora cind, după 
anunțul afișat la poartă, ar trebui să 
înceapă audiențele la șeful acestei 
instituții, directorul Andrei Popa. 
Simt de-acum adunate peste douăzeci 
de persoane. Desprind citeva nume 
de pe lista de înscrieri : Maria Trifu, 
loan Ichim, Anghel Gavrilă, Maria 
Potîrcă, Ioana Trandafir etc. Lista a 
fost alcătuită in cursul dimineții, dar 
unii s-au înscris chiar cu o zi îna
inte.

Minutele se scurg lent, timpul se 
tîrîie tot mai anevoios. Multe dintre 
persoanele din jurul meu — oameni 
cu părul cărunt care solicită barem 
respectul in virtutea vînstei ■— au 
venit cu mult înainte de ora afișată 
spre „a prinde un loc" la audiență. 
După o oră de așteptare fac un cal
cul : 20 de oameni înmulțit cu
cele 60 de minute măcinate pînă a- 
cum la moara timpului pierdut = 
1 200 de minute răpite muncii (pentru 
că unii dintre cei prezenți și-au luat 
învoiri de la serviciu spre a se pre
zenta în audiență) sau odihnei. Și a- 
ceasta la o direcție închinată toc
mai... muncii și ocrotirilor sociale !

Ne interesăm la secretafă unde se 
află tovarășul director Popa și ce a- 
nume treburi 11 împiedică să fie pre
zent la intîlnirea fixată cu cetățenii. 
Ni se răspunde că e la Ministerul 
Muncii, la directorul general adjunct 
Marcel Chirtic. Formăm un număr te
lefonic :

— Alo, tovarășul Chirtic ? Tovară
șul Andrei Pona de la municipiu se 
găsește cumva la dumneavoastră ?

— Nu mai e. A fost mai de mult.
îl informăm pe interlocutorul nos

tru despre situație. Rămîne stupefiat 
și-și exprimă dezaprobarea față de 
o asemenea practică :

— E adevărat, tovarășul Popa a 
fost pe la noi, dar, precizez, nu la 
chemarea noastră, ci din proprie ini-

A început noua campanie
de recoltare a stufului

în Delta Dunării a început 
noua campanie de strîngere a 
recoltei de stuf. Primele canti
tăți au fost recoltate pe grin
duri și în zona maritimă.

în această campanie, stuficul- 
torii folosesc o serie de mașini 
și utilaje adeovate condițiilor de 
lucru din zonele stuficole. Pen
tru ca dotarea tehnică să poată 
fi utilizată cit mai eficient, în

punctele Iacubova și Zabara vor 
funcționa puternice stații de 
pompare pentru evacuarea apei. 
Zece stații de pompare plutitoa
re vor fi instalate și în incinta 
Pandina, de unde se scontează 
să se obțină jumătate din cele 
peste 100 000 tone de stuf pre
văzute a se strînge în noua cam
panie.

N-a fost prea lungă vacanța echi
pei naționale. Iată că nici nu s-au 
stins bine ecourile „mondialelor" și 
unsprezeoele tricolor ia startul în 
Campionatul european, întâlnind în 
meciul de debut reprezentativa Fin
landei, devenită peste noapte un par
tener de întrecere de la care te poți 
aștepta la rezultate surprinzătoare.

Neașteptata egalitate înregistrată 
de formația antrenorului Olavi Laak- 
sonen în partida de miercuri după- 
amiază de la Fraga, în fața echipei 
Cehoslovaciei, a creat din arul
Heinonen și jucătorii de c lau-
tonen, Heikkila, Paateâainen sau Toi- 
vola vedete valabile cel puțin pînă la 
începerea întîlnirii de azi după-a- 
miază de pe stadionul „23 August". 
Aoelași fapt a făcut să crească brusc 
și cota de interes în jurul meciului 
din această duminică, considerat 
pînă miercuri simplă formalita
te pentru jucătorii noștri. Acum, 
„formalitatea" a căpătat exact 
cadrul care-i trebuia, pentru a ne 
feri de surprizele despre care vor
beam, solicitînd din partea jucă
torilor noștri angajarea lor integrală 
în această primă partidă oficială in- 
terțări pe care o susțin după campio
natele mondiale.

Lotul nostru reprezentativ —'după 
cum se știe — și-a limitat pregătirile 
pentru această întâlnire la un cidu 
săptămânal de antrenamente, cu deo
sebirea doar că a programat două 
jocuri de verificare și omogenizare, 
în aceste jocuri s-a căutat mai ales 
integrarea noilor veniți în echipă — 
Vigu și Florian Dumitrescu. în ce 
privește „unsprezecele" alcătuit 
pentru meciul cu Finlanda, merită să 
fie subliniate reintrările lui Răducanu 
și Dobrin, precum și faptul că noul 
său căpitan este fundașul central 
Cornel Dinu.

Reapărînd pe arena internațională 
într-o confruntare oficială, echipa 
noastră reprezentativă se găsește de 
fapt la începutul unui drum de spo
rită dificultate, mai dificil chiar de- 
cî-t cel care a dus-o la turneul final 
al C.M. Nu spunem o noutate amin-

tind aici că fotbaliștii noștri au obli
gația — In competiția care pentru noi 
începe azi — să reconfirme ceea ce 
au realizat în ultima vreme. De altfel, 
acest aspect a fost deseori relevat de 
către toți specialiștii din țară sau de 
peste hotare care au comentat com
portarea lor la trecuta ediție a C.M. 
Aceasta este optica prin care trebuie 
să fie privită, de către fotbaliștii ro
mâni, intîlnirea cu Finlanda, ca și în 
general participarea lor la Campio
natul european.

Urînd succes fotbaliștilor români în 
Campionatul european, să dăm aici 
formațiile anunțate de către cei doi 
antrenori :

ROMANIA : RADUCANU — SAT- 
MAREANU, LUPESCU, DINU. VIGU
- DUMITRU, RADU NUNWEILLER
— NEAGU, DOBRIN, DUMITRACIIE, 
FLORIAN DUMITRESCU.

FINLANDA : HEINONEN — MAA- 
KIPAA, KILPONEN, RAJANTIE, 
KAUTONEN - SUOMALAINEN, 
HEIKKILA — TOIVANEN, TOIVO- 
LA, LITMANEN, PAATELAINEN.

Meciul, care se va desfășura pe sta
dionul „23 August", va începe la ora 
15,30 și va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Grecia : LEONIDA VAM- 
VAKROPOULOS, la centru, și THEO
DOR ELEFTERIADIS și DEMETRE 
BOTONATARIOS, la tușe.

La Turku se dispută intîlnirea din
tre reprezentativele de tineret.

în cîteva rînduri

cinema

18,30; 21, la

CINEMA- 
11; 13; 15;

20,30. 
NOI '

IN RUNDA A 7-A a turneului in
ternațional feminin de șah de la So
fia, Sikova a cîștigat la Iovanovici, 
iar Todorova a învins-o pe Asenova. 
Suzana Makai a remizat cu Kono- 
pleva, rezultat consemnat și în parti
dele Hecklein-Eretova și Cardosso- 
Pitelj. In clasament conduc Sikova 
(Bulgaria) și Konopleva (U.R.S.S.) cu 
cîte 4,5 puncte, urmate de Veroczi 
(Ungaria) — 4 puncte, Eretova (Ceho
slovacia), Todorova (Bulgaria) — 3,5 
puncte, Makai (România) — 3 punc
te etc.

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9: 12,45; 16,30; 20,15.
• Hibernatus : 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, 
ARENELE ROMANE — 19,15, 
GRADINA DOINA — 18,15.
• In arșița nopții : CAPITOL —
8,45; 10,45; 13,15; 16;.....................
grădină — 19,15.
• 100 de carabine : BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GRADINA FESTIVAL
— 18,15. STADIONUL DINAMO — 
19.
• Aurul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45; GRIVIȚA — 
18,15: 20,30.
• Canarul și 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—10 
în continuare ; 18,30; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Călugărița (ambele serii) : DOI
NA — 11,30; 14,30; 17,30; “ " 
« Hatari : TIMPURI 
9—20 în continuare.
• Cavalerul fără lege : 
TEC A (sala Union) — 9; 
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 gră
dină — 19. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19.
• Patricia șl muzica : EXCEL
SIOR — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FLAMURA —■ 11; 16; 18,15; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta: IN-

FRATIREA INTRE POPOARfc — 
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 fler: 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 Ryan : 
UNIREA — 18; 20,15, la grădină
— 20,15.
• My fair Lady : LIRA — 15,30;
19, la grădină — 20.
• Gaudeamus igitur : DRUMUL 
SĂRII — 15.30.
• ...să ucizi o pasăre clntătoare : 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• Tiffany memorandum : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Mayerling (ambele serii) : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VII
TORUL — 16; 19,15.
• Intîlnirea : MIORIȚA — 9.30; 
12,15; 15; 17,45; 20.30, FLOREASCA
— 11; 15,30; 18; 20,30.
• Alfa-Romeo și Julieta : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 19.
• Rio Bravo ; POPULAR — 
17,45; 20,30.
• Clipa de libertate : POPULAR
— 15.
• Ultimul drum : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Petrecerea : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul se însoară : PACEA
— 15,45; 18; 20.
• Numai mortul va răspunde : 
FLACĂRA — 16; 18; 20, CRlN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• In umbra coltului : VITAN — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Străinii : RAHOVA — 18, la 
grădină — 20.
• Flacăra olimpică : RAHOVA — 
15,30.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert de muzică de came
ră susținut de formația „Musica 
Nova". In program, prime audiții 
de compozitori români contem
porani — 20.
• Opera Română : Coppella — 11; 
Recital de canto și balet — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; Secretul lui Marco Polo — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
10,30; Alizuna — 15,30; Coana Chi- 
rița — 20; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 10,30; Al patrulea ano
timp — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic 
— 10,30; Cher Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena —
10,30; D-ale carnavalului — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche —10,30; Viraj pe
riculos — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Rebelul — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cercul morții — premie
ră — 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisban — 10,30; Primarul Lunii șl 
iubita sa — 16; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 10; Tango la 
Nisa — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Ac
tul de căsătorie — 11; Lumpacius 
Vagabundus — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș1* — 19,30.

*

*
*

AFLATA ÎN TURNEU în R.F. a 
Germaniei, echipa de hochei pe ghea
ță STEAUA BUCUREȘTI a întâlnit 
la Munchen in meci-revanșă formația 
E.V. Fiissen, Hocheiștii vest-germani 
au terminat învingători cu scorul de 
10—2 (2—1, 6—0, 2—1). în primul joc, 
disputat la Fiissen, echipa Steaua 
București cîștigase cu scorul de 5—3.

PENULTIMA ETAPA A TURULUI 
CICLIST AL BULGARIEI, desfășu
rată pe distanța Pazardjik-Blagoev- 
grad (161 km), s-a încheiat cu victoria 
sportivului elvețian Kamermann, cro
nometrat cu timpul de 3h 48’17". Ci
clistul român Tudor Vasile a sosit la 
un minut de învingător, intr-un grup 
din care mai făceau parte, printre al
ții, olandezii Den Hertog, Osterhof, 
bulgarul Tanev și polonezul Demelj.

în clasamentul general individual, 
pe primul loc se află olandezul Den 
Hertog, urmat de Mickein (R.D. Ger
mană) — la 2’43’’, De Koning (Olan
da) — la 3'19”.

în clasamentul pe echipe conduce 
Olanda cu 90 h 52'30”, urmată de Bul
garia — 91h 10’, R. D. Germană — 
91 h 10’06” etc. Echipa României ocupă 
locul 9 cu 91 h 49’29”.

IN PRIMA ZI a turneului inter
național feminin de baschet de la 
Cracovia, echipa sovietică Politeh- 
nika Kaunas a învins la limită cu 
58—57 (30—30) formația Wisla Cra
covia. într-un alt meci, Dinamo 

scorul de 78— 
Partizan Novi

covia. fntr-un alt i 
Moscova a dispus cu 
48 (38—22) de echipa 
Sad.

MECIURILE 
DE-A

S-AU ÎNCHEIAT 
GRUPEI FINALE A CELEI 
TREIA EDIȚII A CAMPIONATULUI 
UNIONAL DE RUGBI. Ca și în a- 
nul trecut, titlul de campioană a re- 

Moscova, 
întrecut cu 

Academiei

11U1 UVLUt,---------------------- -------------- r-

venit echipei „Fiii" din 
care în meciul decisiv a 
scorul de 8—6 formația 
militare de aeronautică.

BBBBBBBBBBBBB BBBBB BBBBBBBB
țiativă. în al doilea rind, n-a suflat 
nici o vorbă că la orele acestea are 
fixate audiențe. Dumneavoastră fâ- 
ceți-vă datoria și criticați-1 pentru 
nesocotirea unei obligații funda
mentale.

Dar mai e un aspect legat tocmai 
de puterea de contagiune a exemplu
lui oferit de conducătorul unei in
stituții. Cu o zi înainte, prezentin- 
du-mă la orele de audiență ale ofi
ciului de pensii al sectorului 7, am 
fost martorul unei scene care se situa 
în sfera aceleiași practici. O

încă pînă la capăt nici odiosul „miș
cat din urechi").

...Zi de audiență la tovarășul Tibe- 
riu Turcuș, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al sectorului 6. 
Dis-de-dimirjeață formez numărul 
de telefon al cabinetului. .

— Mă numesc Traian Mihalcea. 
Sînt muncitor la I.T.B. și aș dori să 
prezint tovarășului vicepreședinte 
unele probleme de spațiu locativ.

— Lista de audiențe este încheia
tă — vine răspunsul de la celălalt capăt 
al firului. Tovarășul vice are timpul

ță s-au împărțit pentru azi... Totuși... 
puteți reveni cu un telefon peste ur» 
sfert de oră ?

Un sfert de oră mai tîrziu :
— Florin Piersic la telefon...
— O, dar v-am recunoscut ! Pu

teți veni la ora unu ? Tovarășul 
prim-vicepreședinte vă așteaptă 
(menționăm că începerea audiențe
lor era programată pentru unu și ju
mătate !).

Testul — in a cărui reușită atât 
de totală, mărturisim, nu crezusem — 
s-a dovedit relevant pentru o altă

Primiți o înscriere pe lista de audiențe ?
cetățeană, Gherghina Stan din str. 
Zburătorilor 8, a intrat la șefa ofi
ciului, Eliza Ionescu — subliniez că, 
și de astă-dată, era vorba tot de timpul 
afectat oficial audiențelor — pentru 
a o ruga s-o ajute în clarificarea unei 
situații destul de încilcite. N-a stat 
nici un minut in cabinet, că șefa ofi
ciului a și invitat-o să părăsească În
căperea deoarece dumneaei avea de 
rezolvat niscaiva treburi ce nu su
portau aminare : o s-o cheme înapoi 
cind va termina aceste treburi. După 
vreo jumătate de oră de așteptare, 
m-am dus să văd ce treburi ocupau 
timpul pe care tovarășa Ionescu ar 
fi trebuit să-l consacre cetățenilor. 
Am găsit-o efectuând în timpul ser
viciului — și încă al orelor de au
diență — o sarcină obștească ce pu
tea fi dusă la bun sfirșit și după 
aceea.

Se petrece astfel în asemenea ca
zuri o inversare a rolurilor: un drept 
cuvenit prin lege se „metamorfozea
ză" — prin însuși felul cum e tratat 
cetățeanul — într-un privilegiu, care 
poate sau nu poate fi atribuit, după 
buna sau proasta dispoziție a func
ționarului (sau după alte „criterii" ar
bitrare, din care n-a fost înlăturat

de primire limitat. înscrieți-vă pen
tru audiențe săptămâna viitoare, în 
aoeeași zi. Dar mai din vreme...

O oră mai tîrziu, cu vocea puțintel 
schimbată, rechem același post tele
fonic :

— Sînt inginerul Ioniță de la uzina 
de pompe. Am unele probleme de 
spațiu, pe care aș vrea să le comu
nic tovarășului prim-vicepreședinte. 
Ați putea să mă Înscrieți pentru au
diență ?

Glasul ezită cîteva clipe, apoi răs
punde răspicat :

— Pentru azi lista e încheiată. Dar, 
dacă doriți, aș putea să vă înscriu 
pentru miine la tovarășul vicepreșe
dinte Pîrvu...

La orele 11,45, un nou telefon :
— Alo, aici Florin Piersic, presu

pun că mă cunoașteți ! (N.A. — ce
rem scuze pentru folosirea meritatei 
sale popularități).

— Se poate, vai cum, dar vă re
cunosc după voce ! (sic !).

— Mi-aș ipgădui să solicit o au
diență la tovarășul prim-vicepreșe
dinte pentru niște probleme de spa
țiu locativ...

— Știți, toate bonurile de audien-

mentalitate care deformează sensul 
audiențelor : discrepanța dintre tra
tamentul de care se bucură un cetă
țean sau altul in ochii acelora pen
tru care n-ar trebui să prevaleze de- 
cit un unic și fundamental etalon — 
respectiv Legea. în fața funcționa
rului public, ca și în fața legii în ge
neral, cetățenii sint egali, iar orice 
diferențiere capătă, vrind-nevrînd, 
aspecte de favoritism.

O remarcă evidențiată din nou în 
cursul prezentei anchete se referă la 
faptul că adesea organele de stat 
sau de partid sînt invadate de sesi
zări și reclamații pentru probleme 
care și-ar fi putut găsi soluționarea 
operativă chiar in întreprinderi sau 
instituții. Corespondentul nostru din 
județul Sibiu, N. Brujan, ne infor
mează că numai anul acesta cetățe
nii de aici s-au adresat la comite
tul județean de partid cu circa 900 
de scrisori și in cadrul a aproxima
tiv 700 de audiențe, în care ridicau 
probleme ce intră vădit în compe
tența și atribuțiile organelor sindica
le din cuprinsul județului. Iar în 
același răstimp, ia consiliul județean 
al sindicatelor, cu competențele sale 
mqlt mai largi decât altădată, nu s-au

prezentat in audiență decît 94 de sa- 
lariați ! Cum se explică ? Consultând 
registrul de audiențe al consiliului, 
în dreptul rubricii „Cine a efectuat 
audiența" au fost găsite cele mai 
diverse nume, ba chiar și numele ce
lui care... înregistrează merrioriile și 
sesizările. E firesc însă ca solicitan
tul să dorească a sta de vorbă cu 
președintele, secretarul sau un alt 
membru al comitetului executiv, și 
asta din fireasca grijă ca probleme
le sale să fie înfățișate nemijlocit 
cuiva care are posibilitatea practică 
de a le rezolva.

— Mai sînt și alte cauze care fac 
ca anumite probleme să ajungă la 
noi cind ar putea fj foarte bine re
zolvate la fața locului, în unitățile 
productive sau in instituțiile admi
nistrative — ne spune tovarășul Paul 
Cojocaru, prim-seoretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 8. E vor
ba de formalismul unor soluții, care 
s-ar putea exprima prin „las’ să 
fie bifat într-un registru", fără nici 
o preocupare pentru eficiența reală. 
Și mai este ceva : pasarea răs
punderilor, de jos în sus, ceea ce 
echivalează, In fond, cu abdicarea de 
ia obligațiile elementare ce incumbă 
fiecărui slujitor al interesului pu
blic. De oele mai multe ori, în urma 
intervenției noastre directe, lucrurile 
se rezolvă, firește, în cadrul strict al 
legii, fără nici un fel de derogare de 
la litera și spiritul ei. Și atunci, pe 
drept cuvânt, te întrebi : de ce oare 
nu puteau funcționarii, plătiți exclu
siv pentru a interpreta și aplica le
gea, să ia aceleași măsuri, răspun- 
zind cu promptitudine solicitării per
fect legale a cetățeanului ? Poate că 
n-ar strica să se introducă și noțiu
nea de rebut administrativ, aplica
bilă la cazurile nerezolvate — sau 
rezolvate greșit — ce au dus la 
pierderi de timp sau au provocat 
alte daune, ajungind în mod nejusti
ficat la organul superior. Iar acest 
rebut, ca și în economie, să fie im
putat celui ce l-a produs.

Nimic nu întrece, ca valoare so
cială și umană, contactul nemijlocit 
cu cetățenii. Căci democrația socialis
tă e un climat social concret, viu, în 
care audiența, accesul cetățeanului 
la orice for pentru a-și susține drep
turile și doleanțele reprezintă o coor
donată de bază.

După 1800 
de ani

Pe șantierul noii zone turis
tice „Oii mp", din complexul 
Mangalia-Nord, cupa unui ex
cavator a scos la iveală un sar
cofag de tip roman, datînd din 
secolul al II-lea e.n., care va 
fi expus in 6ălile muzeului dc 
arheologie din Constanța. Deși 
nu este singulară, descoperirea 
prezintă un Interes deosebit 
pentru conservarea, în condiții 
neobișnuite, a obiectelor găsite 
în interiorul sarcofagului : cîte
va perechi de încălțăminte cu 
talpă de plută, un opaiț de 
bronz, o casetă de lemn cu mici 
bijuterii, precum și două mone
de purtind efigia împărătesei 
Faustina. Nu mai puțin pre
țioase sînt însă și zecile de ghir
lande de flori, despre care, din 
moment ce au rezistat aproape 
două milenii, în nici un caz nu 
se poate spune că sînt... trecă
toare ! După cîte se pare, des
coperirea i-a pus pe gînduri pe 
arheologi și pentru un alt mo
tiv : ea le întărește convingerea 
că în această zonă, la nord de 
Calatis, pe malul mării, a exis
tat o așezare antică, încă nei
dentificată. Nu cumva tot... con
structorii îi vor da de urmă ?

În aștepta
rea sentinței•

O anchetă efectuată la ma
gazinul alimentar nr. 58 din Re
șița a stabilit că, de-a lungul 
mai multor ani de zile, gestio
narii Sebastian Dezideriu și 
Elisabeta Bazso — in prezent 
arestați — au produs o pagubă 
care depășește 4 400 000 lei. Cum 
a putut fi săvirșită o fraudă de 
asemenea proporții ? In această 
perioadă, magazinul a fost con
trolat de nenumărate ori de că
tre revizorii contabili Titus 
Liuba și Pavel Mindruț. Dar 
cum aceștia — arestați acum și 
ei — au primit mită in valoare 
de citeva sute de mii de lei, in
ventarele indicau întotdeauna o 
situație de casă excelentă. Pe 
de altă parte, Aurel Rițiu, fost 
director al direcției comerciale 
județene, și Ilie Mănescu, fost 
director la O.C.L. Alimentara, 
transformaseră unitatea respec
tivă in propria lor cămară. După 
terminarea cercetărilor, dosarul 
va fi înaintat instanței de ju
decată. Toți cei vinovați iși vor 
primi, după fapte, nota de plată.

Un capac 
la... o idee

Un cititor s-a prezentat la 
subredacția noastră din Piatra 
Neamț și ne-a invitat la o pro
bă de îndemânare cel puțin ne
așteptată : racordarea unei bu
telii de aragaz la ceasul regula
tor ! A încercat mai întîi el. Du
pă ce a renunțat, a chemat doi 
vecini. Ea urmă, cind s-au lăsat 
și ei păgubași, ne-a invitat pe 
noi. Nici unul n-am reușit să 
deșurubăm cu patentul căpă- 
celul de ebonită care acoperă o- 
rificiul de scurgere a gazului. 
Pentru că, fiind rotund, nici o 
cheie 
numai 
fi 
urmă,

fixă nu-1 prinde, iar 
cu mina nu poate 

desțepenit. în cele din 
unuia din cei puși 

la încercare i-a sărit capsa : 
a luat un ciocan șl l-a spart! 
Și cit de simplu s-ar putea de- 
șuruba căpăcelul respectiv, dacă 
ar avea o formă hexagonală și 
ar fi făcut pe măsura cheii fixe 
cu care se strînge și ceasul re
gulator ! Este o idee. Cine-i pu
ne... capacul ?

Tragem 
semnalul
de alarmă

• re
curgem la această soluție. Con
stantin R. Stanciu din Gura Oc- 
niței (Dîmbovița) a expediat din 
stația C.F.R. Cobadin (scrisoarea 
de trăsură nr. 275 065) două co- 
lete care, nici după o lună de 
zile, n-au ajuns la destinație. 
Șeful biroului de resort din sta
ția Tîrgoviște le-a căutat din 
gară în gară, dar parcă au in
trat In pămînt în ziua de 13 
septembrie a.c., loan Rus, Îm
preună cu alți trei consăteni, a 
expediat din stația Segarcea spre 
Cărând (Arad) un vagon. După 
trei zile, în stația Sebiș, au so
sit doar... actele ! Vagonul nici 
acum nu se știe pe unde călă
torește. Ce-i de făcut în această 
situație ? Dacă nu tragem acum 
alarma, cine garantează că, 
ne-poimîine, nu vom 
chiar despre un tren întreg 
luat-o razna 1

Două sesizări ne obligă să

mîi- 
auzi 
că •

Hora 
cerbilor 

în pădurile din nordul 
dovei a început noul sezon de 
vânătoare la cerbi. După zile și 
nopți întregi de cercetări, au 
fost stabilite zonele in care au 
loc horele turmelor de cerbi — 
Cîrlibaba, Broșteni, Barnar, Po- 
jorita și Rișca. Pînă în prezent 
au și fost capturate 14 piese, 
în valoare de peste 200 000 let 
Multe din exemplarele vânate 
depășesc cele 170 de puncte ne
cesare pentru a fi declarate 
trofee de concurs. Cea mai spec
taculoasă horă a avut loc în 
fondul de vinătoare Rișca, la 
care au fost numărați nu mai 
puțin de 17 cerbi. în prezent, în 
pădurile sucevene se fac 
cetări pentru depistarea 
mai mari trofee.

Rubricâ redactata 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"

Mol-

cer- 
ceior

de t



CAMBODGIALA PAZ CONTACTE INTEREUROPENE A 25-A ANIVERSARE A CREĂRII PARTIDULUI

NUMIREA NOULUI GUVERN
BOLIVIAN

• Vizita președintelui
Puternice atacuri MUNCH DIN COREEA

® 0 declarație a președintelui Torrez cu privire la obiec 
tlvele politice ale noului cabinet • Situație calmă în capi 

tală și în celelalte regiuni ale țării

la paz io (—___;, 
ședințele Bolivlei, generalul 
Jose Torrez, a numit vineri 
guvern al țării format din 17 
niștri. Șase dintre membrii l____
cabinet sînt generali. Trei miniștri 
au făcut parte și din guvernul fos
tului președinte Ovando Candla. 
Portofoliul afacerilor externe a fost 
acordat generalului Emilio Molina 
Pizarro.

Vineri seara noul guvern a 
depus jurămîntuL Intr-o cuvîntare 
rostită cu acest prilej, președintele 
Torrez a declarat că guvernul său 
va promova o politică de „pace, 
prietenie și cooperare cu toate sta
tele, bazată pe principiile autodeter
minării și neintervenției". El a pre
cizat că această politică pornește de 
la premisa încrederii în „reglemen
tarea pașnică a disputelor internațio
nale, respectul pentru principiile 
dreptului internațional", și a afir
mat că „va menține și respecta toate 
obligațiile internaționale contractate 
de guvernele anterioare*.

Referindu-se la politica internă, 
generalul Torrez și-a exprimat in
tenția „de a ataca cauzele funda
mentale ale unul sistem de exploa
tare și dependență". „Statul, a men
ționat el, își va asuma în acest sens

(Agerpres). — Pre-
Juan 
noul 

' mi- 
noulul

CHILE întocmirea unui

„statut al garanțiilor

în vederea desemnării

noului președinte
Consiliul național al Partidului de- 

moarat-creștin din Chile, de guvernă- 
mint, a aprobat 
te condițiile în 
săi in parlament își vor acorda 
la 24 octombrie votul lui Salvador 
Allende, candidatul la președinție al 
frontului „Unității populare". „Statu
tul garanțiilor", care înmănunchează 
aoeste condiții, a fost întocmit de o 
comisie constituită din reprezentanții 
frontului „Unității populare" și cei ai 
Partidului democrat-creștin. Aprobat 
In unanimitate și de conducătorii 
grupărilor șl partidelor politice din 
cadrul frontului „Unității populare", 
documentul urmează să fie supus 
dezbaterii parlamentului și aprobat 
Bub forma unui amendament consti
tuțional.

După cum se știe, senatorul Sal
vador Allende are nevoie, pentru a fi 
ales președinte, de voturile deputați- 
lor democrat-creștint din parlament.

La Santiago de Chile a avut loc 
plenara Consiliului național al Cen
tralei unice a oamenilor muncii din 
Chile care a analizat situația poli
tică din țară șl sarcinile ce revin or
ganizațiilor sindicale în perioada ac
tuală. Participanții la lucrările ple
narei au adoptat o hotărire privind 
sprijinirea lui Salvador Allende, can
didatul frontului „Unității populare", 
care a întrunit cel mai mare număr 
de voturi în alegerile prezidențiale 
din 4 septembrie anul acesta. Sindi
catele au hotărlt, totodată, declanșa
rea unei greve generale în cazul în 
care forței® de dreapta ar împiedica 
desemnarea de către Congres a lui 
Allende în funcția de președinte al 
Republicii.

în unanimita- 
care deputății

responsabilitatea construirii indus
triei grele, a industriilor chimice de 
bază, petrochimiei și metalurgiei, 
precum și a valorificării resurselor 
naturale".

Prezentând poziția organizațiilor 
sindicale față de noul guvern, se
cretarul general al Confederației 
muncitorilor bolivieni, Juan Lechin, 
a declarat că, deși organizațiile sin
dicale și studențești și-au retras ce
rerile de a participa la guvern, ele 
își mențin revendicările formulate 
și vor coopera cu guvernul „pentru 
a Înlătura dușmanii poporului și ai 
muncitorilor".

Situația din țară continuă să fie 
în general calmă. Un purtător 
ouvint al guvernului a precizat că 
noul regim deține controlul in în
treaga țară. El a arătat că în loca
litatea Oruru, unde miercuri unități 
militare rebele au deschis focul a- 
supra unor ooloane de muncitori și 
studenți care demonstrau în favoa
rea generalului Torrez, 18 persoane 
au fost ucise și peste 50 rănite.

Opoziția militară a cercurilor de 
dreapta față de noul guvern pare 
să se diminueze. Deși unii ofițeri 
aparținînd garnizoanei Mlraflores 
din capitală au refuzat să participe 
vineri seara la reuniunea convocată 
de șeful statului, nu se semnalează 
nici o acțiune ostilă. Agențiile de 
presă transmit că în garnizoana Mi- 
raflores situația e calmă, iar în ca
pitală și în restul țării nu se înre
gistrează nici un fel de mișcări de 
trupe. Generalul Rogerio Miranda, 
inițiatorul loviturii militare de 
dreapta de duminica trecută, s-a 
lntîlnit vineri cu locotenentul colo
nel Miguel Ayoroa, comandantul re
gimentului Ingavi, încartiruit în 
garnizoana Mlraflores, care se de- 

. clarase împotriva noului președinte, 
și cu alți ofițeri superiori. Miranda 
a declarat unui corespondent al a- 
genției Prensa Latina, după aceste 
întrevederi, că dorește „să dispară 
momentan de pe scena politică boll- 
viană", deoarece prezența sa „ar 
putea provoca tulburări".

de
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R. S. F. Iugoslavia in Luxemburg
LUXEMBURG 10 (Agerpres). Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, și-a Început vineri vizita 
oficială in Luxemburg. Timp de 
două zile, el va fi oaspetele Marelui 
Duce de Luxemburg, Jean.

In aceeași zi au început convor
birile oficiale dintre președintele 
Tito șl Pierre Werner, prim-mlnie- 
tru al guvernului luxemburghez.

• Călătoria președintelui Franței
t in U.R.S.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Georges Pompi
dou, care faice o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică, a fost ieri oaspe
tele orășelului academic de lingă 
Novosibirsk. Aici, înaltul oaspete a 
făcut cunoștință cu activitatea celor 
20 de institute ale Academiei da 
Științe a U.R.S.S., unde lucrează 73

de membri ai academiei, peste 2 000 
de doctori și candidați în știință și 
numeroși alți cercetători.

Apoi, președintele Franței, însoțit 
în călătoria sa prin U.R.S.S. de Ni
kolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, a sosit la 
Tașkent, capitala R.S.S. Uzbece.

• Comunicat comun bulgaro-turc
SOFIA 10 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei în R. P. Bulgaria a 
premierului Turciei, Suleyman De- 
mirel, la Sofia a fost dat publicită
ții un comunicat comun în care se 
arată, printre altele, că vizita a pri
lejuit efectuarea unul util schimb 
de păreri In legătură cu stadiul de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale, 
precum și cu unele probleme inter
naționale actuale. Părțile au consta
tat că relațiile bilaterale se dezvoltă 
Intr-un spirit de sinceritate, pe baza 
principiilor independenței, suverani
tății, neamestecului in treburile in
terne, egalității în drepturi și res
pectului reciproc.

Bulgaria și Turcia, se arată în 
continuare, consideră că diversele 
contacte pe baze bilaterale și mul
tilaterale trebuie continuate cu 
scopul de a crea o atmosferă pozi
tivă convocării unei conferințe sau a 
unei serii de conferințe în proble
mele securității și colaborării în Eu
ropa. De asemenea, părțile subliniază 
importanța existenței unor relații de 
prietenie șl bună vecinătate pentru

evduția favorabilă a situației din 
Balcani și reafirmă hotărirea lor de 
a contribui activ la dezvoltarea unor 
astfel de relații în Balcani, în in
teresul asigurării păcii în această 
zonă a lumii.

® încheierea vizitei

india: Premierul Indira Gandhi
despre principalele sarcini

ROMA 10 — Corespondentul Ager
pres Nicolae Pulcea transmite : De
legația parlamentară a Republicii 
Democrate Germane, care, la invitația 
grupului de legătură interparlamen
tar Italia-R.D.G., a vizitat pentru pri
ma oară Italia, și-a încheiat vizita în 
această țară. In cadrul unei confe
rințe de presă, șeful delegației, pfof. 
Max Seydewitz, a declarat că în tim
pul șederii în Italia au avut loc „ln- 
tilniri utile cu deputați și senatori. 
Un rezultat concret al acestor întîl- 
nirl a fost, printre altele, hotărirea de 
a se face un schimb de delegații par
lamentare". Prof. Seydewitz a vorbit, 
de asemenea, despre necesitatea nor
malizării relațiilor dintre R.D.G. și 
Italia, despre eforturile pe care tre
buie să le facă parlamentarii în «co
pul destinderii șl securității în Eu
ropa.

care stau in
DELHI 10 (Agerpres). — îmbună

tățirea condițiilor de viață ale ma
selor largi populare $1 înfăptuirea 
unor reforme agrare radicale sînt 
principalele sarcini care stau în 
prezent în fața țării, a declarat pre
mierul Indira Gandhi la reuniunea 
de la Ajmer a membrilor Partidului 
Congresul Național Indian din statul 
Rajastan. Premierul indian a che
mat pe membrii partidului de gu- 
vemămînt, toate forțele democratice 
șl de stînga din India să sprijine 
Înfăptuirea grabnică a programului 
de transformări economice radicale 
adoptat de congresul de la Bombay 
al Partidului Congresul Național In-
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Testul alegerilor
comunale

1

fața țării ECUADOR

ale forțelor populare
de rezistență

PNOM PENH 10 (Agerpres). 
Forțele populare de rezistență 
Cambodgia, sprijinite de un puternic 
baraj de artilerie, au atacat pozi
țiile deținute de trupele regimului 
Lon Noi—Sirik Matak, îndrepțindu-se 
spre orașul Tang Kauk, situat la 83 
km nord de Pnom Penh, au anun
țat surse militare din capitala țării, 
citate de agenția U.P.I. Ele au pre
cizat că în cursul luptelor liniile de 
apărare ale trupelor regimului de 
la Pnom Penh au fost străpunse.

Sursele militare citate recunosc că 
pătrunderea forțelor populare 
zistență In orașul Tang Kauk 
zintă un important succes al 
tora.

Pe de altă parte, în cursul 
de vineri spre simbătă, forțele 
rezistență populară din ~ 
au lansat un nou atac asupra pozi
țiilor deținute de trupele adminis
trației Lon Noi la Moat Krasas Prao, 
la numai 8 kilometri est de Pnom 
Penh.

din

de re- 
repre- 
aces-

nopții 
de 

Cambodgia

Divergențe
în guvernul norvegian

In legătura cu problema 
aderării la Piața comună

OSLO 10 (Agerpfes). — Problema 
aderării Norvegiei la Piața comună 
a stîrnit reacții contradictorii în 
sinul guvernului, datorită pozițiilor 
diferite ale celor patru partide (con
servator, liberal, agrarian și creștin- 
popular), care alcătuiesc guvernul 
norvegian de coaliție, prezidat de 
Per Borten.

Recent, M. Austrehein, liderul 
partidului de centru (agrarian), din 
care face parte și premierul, a afir
mat că Norvegia nu trebuie să ac
cepte decît cel mult obiectivele eco
nomice ale Tratatului de la Roma, 
nu și implicațiile politice ale aces
tuia. De altfel, în sinul partidului de 
centru, relevă ziarul francez 
Monde", punctele de vedere 
împărțite. O fracțiune foarte 
temică a acestuia și-a 
opoziția față de Intrarea 
in C.E.E., temîndu-se de 
țele economice și politice 
rării la acest organism 
vest-european.

„Le 
sînt 
pu- 

exprimat 
Norvegiei 
consecin- 
ale ade- 
economlc

ADUNAREA FESTIVĂ DE EA PHENIAN
PHENIAN 10 (Agerpres). — Cea 

de-a 25-a aniversare a creării Par
tidului Muncii din Coreea a fost ser
bată la Phenian printr-o adunare fes
tivă. La adunare au fost prezențl 
conducători de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință și culturi, generali 
și ofițeri, precum și un mare număr 
de oameni ai muncii.

Yang Hyong Sop, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, a 
prezentat raportul intitulat „Parti
dul Muncii din Coreea, întemeiat și 
condus de tovarășul Kim Ir Sen, a 
parcurs o cale glorioasă de victorii 
și activitate creatoare". După ce a 
trecut In revistă principalele etape 
din istoria partidului, raportorul a 
relevat că, în urma intensei activi
tăți constructive conduse de Parti
dul Muncii în R.P.D. Coreeană au 
fost realizate mari transformări pe 
calea progresului în toate domeniile,

Intr-un timp deosebit de scurt. A fost 
construită o economie națională in
dependentă și puternică, au fost ob
ținute succese deosebite în înflorirea 
culturii naționale.

De asemenea, a fost întărită capa
citatea de apărare a R.P.D. Core
ene.

în continuare, Yang Hyong Sop a 
relevat că, pornind de la interesele 
fundamentale ale mișcării revoluțio
nare coreene, Partidul Muncii din 
Coreea și-a adus și își aduce con
tribuția la realizarea unității țărilor 
socialiste și a mișcării comuniste in
ternaționale în lupta împotriva im
perialismului.

Adunări festive cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la întemeierea 
Partidului Muncii ------- --------
vut loc, de asemenea, șl în alte loca
lități ale țării, relatează agenția 
A.C.T.C.

din Coreea au a-

ANGLIA

încheierea conferinței
Partidului conservator

CORESPONDENȚA DE LA N. PLOPEANU

De obioel, alegerile 
comunale trec în “ 
gia drept simple 
sultări de rutină, 
implicații politice . 
mari. In ce privește 
scrutinul de duminică, 
la care 6,5 milioane de 
alegători 6Înt chemați 
în fața urnelor pentru 
a alege, în cele 2 500 de 
comune, aproximativ 
20 000 de consilieri co
munali, situația se pre
zintă cu totul altfel. 
Venind la 
după noua

Bel- 
con- 
fără 
prea

a 
cabinetului de coaliție, 
prezidat de premierul 
Gaston Eyskens, de 
soluționare a mult dis
putatului „contencios 
comunitar* (astfel sînt 
numite în mod curent 
chestiunile generate de 
conflictul lingvistic 
dintre valoni și fla
manzi), alegerile co
munale sînt apreciate 
ca avînd valoarea unui 
test pentru modul în 
care alegătorii privesc 
politica internă a gu
vernului și, implicit, 
pentru viitorul aces
tuia.

Este știut că In ulti
mii cincisprezece ani, 
viața politică a Belgiei 
a suferit în repetate 
rînduri convulsiuni da
torate conflictului din
tre cele două comuni
tăți lingvistice. De fapt 
însă aceste dispute nu 
sînt numai lingvistice, 
ci reprezintă expresia

unor neconcordanțe, a 
unor inegalități în dez
voltarea economică a 
diverselor regiuni ale 
țării, în speță nordul 
flamand și sudul va
lon, la care se adaugă 
regiunea bilingvă a 
Bruxelles-ului.

Cînd a venit la pu
tere, în urmă cu doi 
ani, cabinetul Eyskens 
(format din sociali- 
creștini șl socialiști) a 
înscris în programul 
său o reformă consti
tuțională care să adu
că unele soluții în a- 
ceste probleme. Dar 
fiecare din propuneri
le sale de revizuire a 
unor paragrafe consti
tuționale s-a lovit de 
o puternică opoziție în 
parlament, niciodată 
neputîndu-se întruni 
acea majoritate de 
două treimi necesare 
adoptării proiectelor. 
Recent, la capătul unei 
sesiuni parlamentare 
agitate, singurul lucru 
pe care guvernul a pu
tut să-1 facă a fost să 
reporteze din nou re
zolvarea problemei co
munitare. Dar între 
timp au venit alegerile 
comunale care nu vor 
putea, așa cum arătam 
mai Înainte, să nu 
influențeze lucrările 
sesiunii parlamentare, 
care își va începe lu
crările la 13 octombrie, 
adică la două zile după 
consumarea scrutinu-

lui. Este adevărat că 
majoritatea de 128 din 
cei 212 deputați pe care 
se sprijină cabinetul 
de coaliție nu va fi a- 
fectată în mod direct 
de alegerile de dumi
nică. Nu trebuie igno
rat insă faptul că în 
situația creată în capi
tala belgiană se vor
bește tot mal insis
tent despre posibilita
tea unor alegeri legis
lative anticipate. Iar, 
în această privință, re
zultatul alegerilor de 
mîine ar putea avea 
un rol însemnat.

Deși scurtă ca întin
dere, campania electo
rală s-a dovedit a fi 
foarte disputată, prile
juind deseori adevăra
te ciocniri între liderii 
locali ai diverselor 
formațiuni politice. în 
ce privește pronosticu
rile, observatorii poli
tici din Bruxelles scot 
în evidență necunoscu
ta care o constituie 
pentru scrutin votul 
tinerilor. Aproximativ 
250 000 de tineri între 
18 și 21 de ani (repre- 
zentînd circa 4 la sută 
din corpul electoral) se 
prezintă acum pentru 
prima dată In fața ur
nelor. Limita de vlrstă 
a alegerilor 
te, din 1964, 
de ani.

preceden- 
era de 21

R. B.

f

dian, relevă agenția Trust Press of 
India".

Vorbind despre recenta victorie a 
Frontului unit de stingă, condus de 
partidul comunist, în alegerile par
țiale din statul Kerala, premierul 
Indira Gandhi a relevat că Înțele
gerea intervenită între Partidul 
Congresul Național Indian — Parti
dul Comunist din India și alte forțe 
democratice în perioada electorală 
din Kerala corespunde intereselor 
naționale.

Primul ministru al Indiei a cri
ticat acțiunile și uneltirile forțelor de 
dreapta și care urmăresc zădărnici
rea evoluției țării pe calea refor
melor democratice.

QUITO 10 (Agerpres). — Situația 
politică din Ecuador s-a înrăutățit 
in ultima perioadă ca urmare a mă
surilor luate de guvern împotriva 
demonstrațiilor din provincia Gua
yaquil. Poliția a recurs vineri la 
gaze lacrimogene șl focuri de aver
tisment pentru a împrăștia demon
strațiile de protest organizate în a- 
cest oraș, al doilea ca mărime din 
țară. Intervenția poliției a dus 
puternice * ‘ *
în cursul 
restări și 
so ane.

. , _______ _ _____J I»
ciocniri cu demonstranții, 
cărora au fost operate a- 
rănite numeroase per-

Actuala 
arestarea 
na torului 
Bucaram 
Francisco 
o mare majoritate de' voturi, 
cunoscuți ca unii dintre cei 
proeminenți lideri ai opoziției 
potriva guvernului președintelui 
Jose Velasco Ibarra șl cotați ca ex- 
ponenți ai cercurilor liberale din 
țară. Arestarea lor a provocat un 
val de demonstrații de protest care 
continuă aproape fără întrerupere.

criză își are originea In 
la 27 septembrie a guver- 
acestei provincii Asaad 
și a primarului orașului,
Huerta. Aceștia, aleși cu 

sînt 
mai 
îm-

Simbătă s-au încheiat la Blackpool 
lucrările conferinței anuale a Parti
dului conservator. Delegații au as
cultat în final cuvîntarea rostită de 
primul ministru Edward Heath, care 
a sintetizat liniile directoare ale po
liticii interne și externe ale partidu
lui și, implicit, ale guvernului.

O concluzie care se impune, după 
părerea ziarului „Daily Mirror", este 
aceea că „problemele care se pun în 
fața conservatorilor par a fi aceleași 
pentru care au fost înfrinți labu
riștii". Intr-adevăr, cu toată atmo
sfera sărbătorească (conservatorii ve
neau la Blackpool după succesul în 
alegerile din iunie care i-a readus la 
putere după șase ani), asupra lucră
rilor conferinței au planat permanent 
ca o umbră dificultățile economice 
pe care le parcurge Anglia. Așa cum 
s-a prevăzut, aceste probleme s-au 
aflat în centrul atenției și au prilejuit 
dezbateri furtunoase. Săptămâna tre
cută, în aceeași sală, laburiștii cri
ticau „politica economică dezastruoa
să a conservatorilor". Acum a fost 
rîndul conservatorilor să reliefeze 
„eșecul politicii economice a laburiș
tilor în ultimii șase ani". Dar, indife- 

” Tonale, 
__ ‘ șase 
prețurile 
cifre re-

rent de aceste dispute tradiție 
un lucru este cert : în ultimele 
luni producția stagnează, 
cresc, iar șomajul a atins 
cord.

Evident, mulțl vorbitori 
cu insistență respectarea promisiuni
lor electorale. Recunoscind că „gu
vernul nu poate face minuni", minis
trul finanțelor, Antjjony Barber, a fă
cut totuși multe promisiuni, a spus 
cuvinte de încurajare pentru toate 
categoriile de cetățeni. Desigur, după 
cum remarcă majoritatea observato
rilor, rămîne de văzut cum vor fi tra
duse în viață toate declarațiile de in
tenții.

Deocamdată însă trebuie să se con
state că intenția conservatorilor „de 
a reglementa relațiile în industrie", 
intenție care a căpătat contur sub 
forma unui proiect de lege, a stârnit

au cerut

agențiile de presă transmit
Demisia celor trei depu

tați din partidul liber-de- 
mOCrOt suscit‘* numeroase discuții 
în cercurile politioe vest-germane. 
Cancelarul Willy Brandt, președintele 
P.S.D., și Walter Scheel, președintele 
P.L.D., și-au exprimat încrederea in 
coeziunea coaliției. La rîndul său, 
Enrich Mende, fost președinte al libe
ralilor, unul dintre principalii dizi- 
denți, este de părere că actuala coali
ție ar putea fi pusă în dificultate cu 
prilejul alegerilor din landul Hessen 
de la 8 noiembrie. Pentru moment, 
guvernul continuă să dețină majori
tatea absolută în Parlament cu 251 
voturi, contra 245.

Guvernul suedez a apro
bat propunerea primului 
ministru Olof Palme privind 
înghețarea prețurilor to ve- 
derea combaterii inflației din econo
mia Suediei. Această măsură afec
tează prețurile tuturor produselor și 
ale prestărilor de servicii.

Patru extremiști nord-lr- 
landezi, înarmați cu puști 
mitraliere, au atacat vlneri seara 
un post vamal situat la frontiera 
dintre Ulster și Republica Irlanda. 
Atentatorii au evacuat personalul va
mal, după care au aruncat în aer 
imobilul cu ajutorul unei puternice 
încărcături de dinamită.

de tipul

Deturnarea unui avion de 
pasageri. Du?ă cum anunță agen
țiile internaționale de presă, un 
avion de pasageri
„Boeing-727", aparținînd companiei 
naționale iraniene „Iranair" a fost de
viat simbătă dimineața, fiind obligat 
să aterizeze la Bagdad. Aparatul

avlnd la bord 44 de pasageri efectua 
cursa obișnuită Teheran—Kuweit. Nu 
au fost date publicității amănunte 
privind autorii deturnării avionului.

anunță agenția Taniug. în timpul vi
zitei, ministrul danez va avea con
vorbiri cu șeful diplomației iugoslave, 
Mirko Tepavaț, și cu alte persoane 
oficiale din R. S. F. Iugoslavia.

Ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko, va face o vizită ofi
cială In Marea Britanie, Intre 26 șl 
29 octombrie a.c., anunță agenția 
T.A.S.S. Vizita ministrului sovietic va 
avea loc Ia invitația guvernului bri
tanic.

Ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Poul 
Hartling, și-a Inoeput vizita oficială 
de patru zile In R. S. F. Iugoslavia,

Sesiunea plenară a Uni
unii Europei Occidentale va 
avea loc la Paris între 16 și 21 oc
tombrie. Din acest organism fac parte 
țările membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Pe ordinea de zi a 
sesiunii sînt Înscrise probleme legate 
de relațiile Est-Vest, securitatea euro
peană și lărgirea C.E.E.

Organizația „Interpol" 8 
oerut vineri ca lupta împotriva stu
pefiantelor să nu fie lăsată numai in 
seama poliției criminale. Două sute

Franța. — Imagine de la Salonul internațional al automobilului, deschis re
cent la Paris

de reprezentanți ai poliției criminala 
din 98 de țări, care sînt afiliate la 
Interpol, s-au adresat țărilor cultiva
toare de plante din care se prepară 
stupefiante să limiteze sau să dis
trugă asemenea culturi. Ei s-au pro
nunțat, de asemenea, în favoarea În
tăririi măsurilor de control pe aero
porturi și liniile aeriene internațio
nale.

Senotul italian a aprobat 
proiectul de lege asupra 
instituirii divorțului,111 
cu 164 voturi, contra 150. Votarea le
gii este considerată practic realizată, 
deoarece partizanii ei dețin și în Ca
mera Deputaților o majoritate con
fortabilă. Amendamentele ce au fost 
adoptate cu acest prilej de Senat 
tind să asigure cit mai mult posibil 
unitatea familiilor.

Sporirea prețurilor la pe
trolul brut extras din Libia 
a fost acceptată de campaniile petro
liere americane „Esso“ și „Mobil Oii", 
precum 
anunțat 
premier 
biene.

și „British Petroleum", s 
Abdel Salam Jalloud, vice- 
și ministru al economiei li-

Epidemia de holeră, d€SPr® 
care se credea că se află in regres, 
oontinuă să se extindă in Africa, re
levă săptămânalul epidemiologie aii 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). Revista precizează că au 
fost semnalate noi cazuri în alte două 
țări africane. Este vorba de Liberia, 
unde au fost diagnosticate 20 de ca
zuri de holeră, și de Sierra Leone, 
unde 56 de persoane prezintă simpto- 
mele holerei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sctnteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele sa iac la oficiile poștala *1 dlfuzorll din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Pollgrafio Casa Sctntell,

o puternică reacție negativă în rân
durile sindicatelor. Secretarul gene
ral al sindicatelor minerilor a nu
mit aceasta drept „o cartă a patro
natului", întrucît încearcă să știrbeas
că drepturile sindicatelor și ale mun
citorilor. De asemenea, intenția gu
vernului de a stăvili așa-zisele „ce
reri inflaționiste de mărire a sala
riilor" a declanșat o serie de greve șl 
anunță altele de proporții și mal 
mari.

O dezbatere aprinsă a avut loc șl 
asupra problemei aderării la Piața 
comună. După cum s-a anunțat, în 
final conferința a adoptat o rezoluție 
care sprijină politica guvernului cu 
privire la aderare, dacă vor fi obți
nute condiții satisfăcătoare. Cu oca
zia votării (prin ridicare de mîini) 
s-a produs un incident. Președintele 
ședinței a apreciat că rezoluția a fost 
adaptată cu „o substanțială majori
tate". Adversarii Pieței comune au 
oerut însă ca să se voteze cu buleti
ne pentru a se vedea adevărata opi
nie a conferinței, dar președintele a 
refuzat. „Pentru mulți, scrie „Daily 
Expres", a fost clar că rezultatul vo
tului era mult mal strâns".

în cuvîntarea sa, ministrul apără
rii, lordul Carrington, după ce a 
chemat guvernul „să revizuiască de 
urgență actuala politică în domeniul 
apărării" (este vorba de politica dusă 
de laburiști) a repetat formulele cu
noscute privind „întărirea alianței 
N.A.T.O.", „asigurarea securității 
Angliei șl a intereselor Common- 
wealth-ului în restul lumii" etc. Prin
tre altele, el a menționat intenția,gu
vernului „de a-și onora obligațiile în 
Asia de sud-est", adică de a crea în 
regiunea respectivă o nouă alianță 
militară împreună cu Malayezia, 
Singapore, Australia și Noua Zee- 
landă.

La conferință s-au manifestat pu
ternice divergențe de opinie și în le
gătură cu politica față de Rhodesia 
și față de vînzarea armelor către 
Africa de sud. în cuvîntările rostita 
de ministrul de externe Alec Dou
glas Home s-a văzut că liderii parti
dului au fost nevoiți să țină seama 
de reacția opiniei publice din Anglia 
și din Commonwealth în legătură cu 
cele două teme. Astfel, a fost respin
să rezoluția care propune ca imediat 
să se pună capăt sancțiunilor împo
triva Rhodesiei. De asemenea, minis
trul de externe a declarat că guver
nul își rezervă dreptul să ia o hotă- 
rîre definitivă cînd toate consultările 
cu țările Commonwealth-ului vor fi 
încheiate ; deocamdată nu s-a luat 
nici o hotărâre în privința vînzării 
armelor către Africa de Sud.

Succese
ale artei

muzicale
românești

Palmaresul Concursului inter
național al cintecului de la Tou
louse înscrie intre cele 12 pre
mii ale sale trei nume româ
nești. Marele , premiu la canto 
feminin a fost cucerit de so
prana Eugenia Moldoveana, so
listă a Operei române din Bucu
rești. Alte două premii au fost 
cucerite de doi baritoni români : 
Dan Serbac, căruia i-a revenit 
al doilea mare premiu la con
cursul de canto bărbați, șl A- 
lexandru Farcaș de la opera din 
Cluf, cuceritorul medaliei de 
argint la aceeași categorie. Tri
pla prezență a României în pal
maresul concursului a impus 
încă o dată marile valori ale 
școlii noastre interpretative, de- 
monstrind resursele artei noas
tre in acest domeniu.

Tot simbătă. i-a fost decernat 
violonistului Nicu Stănescu „Chi
tara de bronz pe 1970“ pentru 
discul „Europa" al Asociației de 
muzică recreativă. Violonistul 
român, împreună cu formația sa, 
a dat luni seara, in cadrul unui 
spectacol internațional ținut in 
sala „Pleyel" din Paris, un con
cert de muzică populară româ
nească, la care au participat pes
te 4 000 de spectatori.
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