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Uzina de fibre si fire sinte
tice de la Sâvinești, anco
rată puternic în peisajul e- 
conomiei românești, este o 
dovadâ expresivâ a avîn- 
tului impresionant al indus
triei petrochimice în anii 

Construcției socialismului. In 
fotografie : imagine din sec
ția poliamid II — înfășurare

Foto c Gh. Vlnțilă
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ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE, IN ALTE RAMURI

ALE ECONOMIEI NAȚIONALE SE RESIMT

CONSECINȚELE LIPSEI

r

Piața Scînteii din București, într-o perspective puțin cunoscute pietonilor

CU PLANUL

CINCINAL

ÎNDEPLINIT

PIESELOR DE SCHIMB AUTO
RĂSPUNDEREA REVINE IN PRIMUL RÎND MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI, CARE CONTINUA SĂ IGNOREZE 0 IMPORTANTĂ SARCINĂ

De mai mulți ani, în toiul toamnei, 
cu o punctualitate exemplară, își 
face brusc apariția lipsa pieselor de 
schimb auto. Fenomenul nu a intîr- 
ziat să se remarce nici în toamna a- 
oestui an. Numai că, spre deosebire 
de alte perioade, in prezent, insufi
ciența pieselor de schimb auto se do
vedește mai accentuată ca orieînd. A- 
cest element nou, survenit in evoluția 
unei carențe de mult croniclzate. ne-a 
fost adus recent la cunoștință de or
ganele de specialitate ale Ministeru
lui Transporturilor, coordonatorul pe 
ansamblul economiei a aprovizionării 
cu piese de schimb auto.

— Aprovizionarea cu piese de 
schimb a fost necorespunzătoare în 
tot timpul anului, dar situația s-a 
agravat considerabil incepînd din 
trimestrul III a.c.. cînd unitățile pro
ducătoare de piese de schimb auto 
au uitat pur și simplu de obligațiile 
contractuale — ne-a spulS ing. Gri- 
gore Eftimic, directorul adjunct al 
Direcției de aprovizionare șl desfa
cere din Ministerul Transporturilor.

Dintr-o situație statistică ce ne-a 
fost prezentată, am reținut, că dacă 
in luna iulie Uzina. 'de autocamioa
ne din Brașov, de exemplu, se aflu ' 
în restanță cu livrarea a 71 de re
pere, în august, numărul reperelor 
restante a sporit la 88 ; datoria neo
norată a continuat să sporească ver
tiginos, cuprinzînd la 1 octombrie 
120 de repere. Un număr de 10 re
pere restante în iulie, 19 în august. 
23 în septembrie, 26 în octombrie a 
înregistrat și Uzina de autoturisme 
din Pitești și nu există nici un in
diciu că lucrurile se vor opri aici. 
Mari restante în livrarea pieselor de 
schimb au. de asemenea, Uzina meca
nică din Mija și uzina „Electropre- 
cizia" din Săcele.

în spatele acestor cifre se afla însă 
altele, mult mai concludente pentru 
înțelegerea neajunsurilor care au 
survenit în aprovizionarea economiei

cu piese de schimb auto. între re
perele restante la 1 octombrie se nu
mărau, bunăoară, 12 000 pistoane, 
5 000 seturi de segmenți, 12 300 supa
pe de evacuare, 23 000 pompe de 
ulei, 1 349 distribuitoare de aprin
dere, 3 733 rotoare de electromotoare, 
32 000 cilindri pentru frînă, 4 720 
servamecanisme de frînă, 4 200 roți. 
1 340 ambreiaje. 1 850 arbori cotiți și 
multe alte cantități de piese de 
schimb.

Am redat acest lung șir de cifre nu 
din pură plăcere de a avea cu orice 
chip o argumentare matematică, ci 
determinați de profundele implicații 
negative pe care le generează proli
ferarea restanțelor în livrări asupra 
folosirii unei mari părți din parcul

ancheta economică

național de autovehicule. Deși nu 
dispunem în momentul de față de o 
cifră globală pe ansamblul economiei 
privind timpul de staționare a au
tovehiculelor din cauza lipsei piese
lor de schimb, avem temeiul să ere-"' 
dem că acesta se ridică la. valori 
considerabile, de vreme ce numai io 
citeva cazuri pe care le-am investi
gat am intîlnit o situație de-a drep
tul ingrijerătoare.

Din întregul parc de autovehicule 
al unităților Ministerului Construc
țiilor Industriale, nu au funcționat in 
perioada ianuarie— octombrie a c. 
465 de mașini. în aceeași perioadă, 
la întreprinderea de forai din Plo
iești s-au aflat pe „butuci" 152 de 
autovehicule din totalul celor 400 pe 
care această unitate le are în do
tare. La patru întreprinderi de tran
sporturi _ — din Baia Mare, Craiova'. 
Galați și Pitești — timpul de blocare

* autovehiculelor totaliza în primele 
nouă luni din acest an 138 893 i" 
mașină în cazul autocamioanelor 
15 141 zile-mașină la autobuze.

Toate aceste fapte sint departe — 
așa cum spuneam — de a înfățișa 
un tablou de ansamblu, situația reală 
fiind mult mai critică. Oameni ai 
muncii din diverse colțuri ale țării 
ne-au semnalat că, o dată cu inten
sificarea campaniei de recoltare și 
de aprovizionare de iarnă a între
prinderilor și populației, s-au în
mulțit vertiginos și numărul avariilor 
tehnice de autovehicule. Și în vre
me ce, în nu puține locuri, recolta 
așteaptă să fie transportată de pe 
cim-p, iar materiile prime și produsele 
finite stau în depozite sau pe rampe, 
sute de delegați au început să bată 
drumurile bazelor de aprovizionare cu 
piese de schimb auto, unde nu li se 
dau decît... asigurări că „azi-miine“, 
cutare sau cutare fabrică O să trimită 
piesele de care se simte acum acută 
nevoie".

O asigurare de aceeași factură 
ne-a fost dată și nouă la Direcția 
generală de aprovizionare și desfa- 
oere din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Ing. Ion Popes
cu, director general adjunct ne-a 
pus la dispoziție un recent grafic de 
reprogramare a livrărilor restante. 
Din primul moment ne-a frapat a- 
glomerarea care planează asupra tri
mestrului IV : importante cantități 
de piese de schimb nelivrate în ce
lelalte trimestre s-au adăugat la co
tele vădit mai mari, prevăzute prin _i ---- j._. perioadă

Se face, 
rămas 

luni 
sau 

din

• Rafinăriile aparținînd Cen
tralei industriale pentru prelu
crarea țițeiului au anunțat înde
plinirea sarcinilor actualului cin
cinal la principalii indicatori.- 
Calculele estimative arată că 
pină la finele anului rafinăriile 
de petrol vor da, peste prevede
rile planului, o producție supli
mentară de circa 1 miliard lei. 
întregul spor de producție — 
benzine, uleiuri minerale, moto
rină, parafină, hidrocarburi aro
matice și alte derivate din țiței 
— se va obține pe seama crește
rii productivității muncii.

• Combinatul de îngrășăminte 
„Azomureș" a îndeplinit preve
derile planului cincinal cu 63 de 
zile inainte de termenul prevă
zut. Față de sarcinile la zi. chi- 
miștii din Tg. Mureș au furni
zat în plus o cantitate însemna
tă de îngrășăminte azotoase cu 
ajutorul cărora pot fi fertilizate 
peste 230 000 ha, 17 500 tone amo
niac și 5 milioane mc oxigen 
tehnic îmbuteliat. Pină la sfirși- 
tul anului, această unitate va 
mai realiza pestă prevederile 
planului 5 000 tone îngrășăminte 
azotoase. precum și 200 000 mc 
oxigen tehnic.

(Agerpres)

COMERȚUL ÎN FAȚA UNEI PROBLEME

DE IMEDIATĂ ACTUALITATE

i A economisi
i
i
i
i

Avarii, cu lăcomia lor proverbială, au compromis no
țiunea de economie, înclinația firească a omului — și 
nu numai a omului — de a-și face o rezervă. Îndemnul 
acesta interior de a economisi nu este o însușire nu
mai a omului, rezultat al unei judecăți și logici care ar 
aparține deșteptăciunii sale.

Aproape toate vietățile pămintului adună în vizuina 
sau lăcașul lor provizii de hrană pentru iarnă sau pen
tru orice împrejurare grea. Bursucul e renumit pentru 
asta. Nu mai vorbesc de furnici care au în labirintul lor 
subteran cămări întregi de provizii, și nici de albine in 
a căror viață figurează tezaurizarea fagurilor de miere.

A face economii nu este așadar un act exclusiv u- 
man. Cind omul a făcut primele economii nu a inventat 
nimic. Descoperirea acestui mijloc de asigurare a viito
rului nu-i o descoperire a omului. El a preluat-o 
eterna experiență a naturii, a ființelor ei.

din

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Este adevărat că în firea omului, și mai ales in firea 
unora dintre ei, există un spirit de aventură care ani
hilează orice gind de prevedere, cu deviza : „om vedea 
atunci". Numai că atunci cind vede, e prea tirziu, și 
nimic nu-l mai poate salva. ■ A face economii este 
un act necesar, căci orice economie particulară sporește 
indirect avuția statului, fondul de circulație publică, 
adică ceea ce duce la înflorire economia națională. Ă 
economisi dă o satisfacție, dă o liniște care te face dis
ponibil pentru o muncă fără preocupări demobilizatoa
re, iți sporește randamentul muncii. Cu toată fantezia 
specifică speciei, omul are în structura lui psihică do
rința și necesitatea de a se ști asigurat prin sine însusi 
pentru ziua de miine. A economisi înseamnă a răspunde 
acestui comandament interior.

Economisirea sistematică te ajută să-ți creezi dispo
nibilități cu care-ți poți satisface anumite cerințe și 
nevoi., in afară de strictul necesar, dar pe care le simți 
foarte necesare pentru o înfrumusețare a vieții. De-ar 
fi numai că economiile te fac să nu te mai gindești 
de o sută de ori înainte de a te decide să cumperi o 
carte ! Sini, apoi cheltuieli absolut necesare pentru o 
viață civilizată, spre care tinde orice om.

Economiile dau și din punct de vedere psihologic o 
anumită siguranță 
știința că. dacă ai 
procura orieînd.

Dar economiile
rarea sănătății sale. Bătrinii cu experiență acumulată 
prin generații nu găsiseră degeaba formula : „strînge 
bani albi, pentru zile negre". Și nu s-a văzut încă ni
meni care să scape de zile dificile. Acestea sint, mai cu 
seamă, cele ale bolii sau ale bătrîneții, zile care cer 
cheltuială de îngrijire mai mare. Și dacă astăzi bătrl- 
nețea e asigurată prin pensia servită de stat, prevederea 
personală nu este totuși de neglijat, își are roiul 
și rostul ei ! Rezervele, adunate lună cu lună, se string 
multe, nici nu știi cind.

de sirqe, un simt de demnitate, con
voi ceva, pe măsura lor, ți-ai putea

ajută omul mai cu seamă in asigu-

Demostene BOTEZ
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plan pentru această 
nală a anului. Așa .. 
la multe sortimente a 
livrat în ultimele trei 
anului cite o treime 
mai mult de jumătate __ __
titățile de piese de schimb contrac
tate. Tn asemenea condiții, Uzina me
canică din Mija și Uzina de mașini 
electrice din București au renunțat 
la vechea tactică a promisiunilor, re- 
cunoscind deschis că nu vor respecta 
integral' obligațiile contractuale. Din 
ce1e_ 45 de repere cite cuprindea 
graficul de reprogramare a livrărilor 
la cele două uzine. în 11 cazuri se 
preciza limpede că nu vor fi respec
tate integral prevederile contracte
lor. Cite oare alte asemenea cazuri 
vor mai apărea ca „surprize" de ul
tima oră ? •

Scuza oficială a ministerului

fi- 
că 
de 

ale 
chiar 
can-

de
loan ERHAN 
Gheorghe CTRSTEA 
Nicolae MOCANU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Aprovizionarea
de iarnă

Aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare pentru perioa
da de iarnă — problemă aflată in 
preocupările imediate ale ministere
lor — a determinat luarea unor mă
suri care să permită ca piețele și ma
gazinele de desfacere să satisfacă 
cerințele oamenilor muncii. Este cu
noscut faptul că in acest an s— mai 
mult decît in anul trecut — condi
țiile climatice au influențat negativ 
asupra producției agricole. La timpul 
cuvenit, presa a subliniat eforturile 
făcute — pe toate planurile — pen
tru diminuarea consecințelor și asi
gurarea unei bune aprovizionări. Mă
surile luate pentru constituirea fon
dului de produse agroalimentare 
permit ca la dispoziția populației să

Interviu cu 
Nicolae BOZDOG 

Ministrul comerțului interior

puse în cantități tot mai mari,fie
în mod ritmic, mărfurile alimentare 
necesare.

Pe această temă, un redactor a! 
ziarului nostru a avut următoarea 
convorbire cu ministrul comerțului 
interior :

și «tocurile, 
alte perioade in 

au fost mai mici, 
nu ne-am intîlnit, 

cazuri de aglo-I
I
I
I
I
I
\ AFIȘUL TEATRELOR NATIONALE

INACTUALA STAGIUNE
REPERTORIUL, în ansamblu, PIESA ORIGINALĂ, in special, solicită atenția,

exigența și energia tuturor colectivelor teatrale

A trecut mai bine de o lună de la în
ceperea noii stagiuni teatrale, timp în care 
în fiecare teatru al țării au avut loc una 
sau chiai- două premiere inaugurale. Condu
cătorii instituțiilor teatrale și-au făcut cu
noscute proiectele de repertoriu — fiecare 
insistind asupra necesității și posibilității 
ca ele să fie îmbogățite, perfecționate.

Aflate in fruntea teatrelor țării, tea
trele naționale sînt cele dintîi cărora le 
revin responsabilități dintre cele mai 
mari și mai înalte. Teatrele naționale sînt 
chemate să consolideze și să dezvolte crea
tor. prin activitatea lor de zi cu zi. solide
le și strălucitele tradiții ale teatrului ro
mânesc : tradițiile unei arte angajate în 
lupta neobosită a poporului nostru pentru 
progres social și spiritual, tradițiile reali
zării unor spectacole cu mare putere' de 
reflectare, cu o mare putere de influen
țare, bazate pe promovarea marii drama
turgii universale și. mai ales, a dramatur
giei originale de valoare. Teatrele națio
nale sînt printre cele dintîi chemate să 
răspundă exigențelor publicului de a ur-

mări pe scenă creații dramatice originale, 
inspirate din realitățile sociale și spiri
tuale ale țării noastre ; o dramaturgie care 
să Slujească edificării și cristalizărilor din 
conștiințe, care să transmită și să conso
lideze la spectatori credința în idealurile 
marj ale societății, care să dinamizeze și 
să însuflețească resursele lor constructive.

Imperativele majore care stau cu deose
bire in fata primelor scene ale tării se pot 
realiza în condiții din ce in ce mai bune, 
cu un succes din ce în ce mai mare, nu
mai printr-o concepție clară cu privire la 
repertoriu. Ele pot fi 
cu conștiința limpede că fiecare 
pusă în scenă trebuie să comunice viu. 
direct cu spectatorul. — potențînd un me
saj generos și dens, un mesaj pe care 
spectatorul să-l recepteze ca autentic și 
actual.

Discutînd cu directori ai teatrelor națio
nale. am nutut remarca — așa cum va 
reieși și din declarațiile reproduse în zia
rul nostru — preocuparea reală a acestora 
de a face ca instituțiile teatrale pe care

Îndeplinite numai
piesă

le conduc să răspundă din ce in ce mai 
bine dezideratelor majore ale culturii 
noastre socialiste. Din aceleași discuții, ca 
și din examinarea titlurilor incluse in pla
nurile de repertoriu, am desprins însă și 
ideea că rămin încă destule spatii albe — 
îndeosebi în ceea ce privește prezența pie
sei originale. Existența acestor lacune 
repertoriale, care nu poate satisface nici 
pe spectatori și nici pe conducătorii tea
trelor. este de natură să îndemne nu nu
mai la meditație, ci și la acțiuni de stimu
lare mai energice a dramaturgie’ originale. 
Ia initiative mai prompte și răspunsuri 
angajante din oartea creatorilor noștri. 
Credem'că numai astfel intențiile pe care 
le întilnim în declarații — de a aduce pe 
scenă probleme și eroi ai contemporanei
tății — vor putea fi considerate, la sfîrși- 
tul stagiunii, nu doar niște lăudabile in
tenții programatice ci și realități semnifi
cative. capabile să confere noi împliniri 
și noi valori, noi dimensiuni teatrului 
nostru.
(CITIȚI ÎN PAG. A TV-A RĂSPUN
SURILE LA ANCHETA NOASTRA).

— Înainte de a. intra în amă
nunte, o întrebare de ordin ge
neral : care este situația fondu
lui de marfă pus la dispoziția 
comerțului ? cum se va desfă
șura aprovizionarea populației, 
in lunile de iarnă, comparativ 
cu anul trecut ?

— La majoritatea produselor ali
mentare, aprovizionarea este și va 
continua .să fie mai bună decît anul 
trecut. Stocurile destinate în exclusi
vitate consumului intern sint, în ge
neral. mai mari decit in urmă cu un 
an. Același lucru se poate spune 
despre volumul desfacerilor : re
zervele de care dispunem asigură, 
atît pentru trimestrul IV a.c. cît și 
pentru trimestrul I al anului 1971, 
posibilitatea unor vînzări sporite că
tre populație, față de realizările din 
perioadele corespunzătoare ale anu
lui precedent.

— Cum explicați, totuși, unele 
dereglări in sistemul de aprovi
zionare, suprasolicitarea unor ca
tegorii de produse ?

— Socotesc că răspunsul la această 
întrebare va fi mai convingător dacă 
vom analiza cifrele, datele concrete

I

privind desfacerea 
comparativ cu 
care acestea 
dar în care 
totuși, cu acele 
merație din anumite unități comer
ciale. Concret, nu există nici o bază 
obiectivă care să justifice temerea că 
vor lipsj de pe piață sau că nu exis
tă posibilitatea satisfacerii cerințelor 
la principalele produse agroaîimen- 
lare. Vreau să informez cititorii 
..Scînteii" că măsurile luate de con
ducerea de partid și de stat, duse la 
îndeplinire de către departamentele 
de specialitate (agricultură, industrie, 
comerț), asigură o aprovizionare co
respunzătoare la majoritatea produ
selor necesare.

— Vă propunem si concreti
zăm. Care sint, in momentul de 
față, la principalele categorii de 
produse alimentare, cantitățile 

. de care se dispune, volumul des
facerilor. rezervele ?

— Să le luăm pe rînd și să începem 
chiar cu piinea cea de toate zilele. Tn 
acest trimestru este pusă Ia dispoziția 
cumpărătorilor cu circa 12 la sută 
mai ntultă piine decit acum un an ; 
acolo unde vor apărea solicitări mai 
mari decit cele preliminate, ele vor 
li satisfăcute integral. In linii mari, 
situația este asemănătoare și la paste 
făinoase, biscuiți, orez. Referindu-mă 
la sesizările pe care mi le-ați făcut 
în legătură cu faptul că în unele lo
calități, în anumite zile, nu a fost 
piine suficientă, menționez că ele s-au 
datorat exclusiv defectuoasei reparti
zări teritoriale, pe sisteme și unități, 
de către organizațiile comerciale lo
cale și direcțiile județene de resort. 
Ministerul Comerțului Interior a luat 
și va continua să ia măsuri pentru

Interviu realizat da 
George POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENNE

Președintele Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu ocazia aniversării zilei naționale a Republicii Algeriene Demo

cratice și Populare. în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, am deosebita plă
cere să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului algerian cele 
mai calde felicitări.

Sîntem convinși că relațiile prietenești dintre România și Algeria 
se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniA
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Statul, se știe, face mari 
șl susținute eforturi mate
riale pentru crearea unor 
bune condiții de locuit în 
imobilele abia eliberate de 
schelele șantierului de con
strucții. Există, în prezent, 
peste 300 000 de apartamen
te termoficate. Numai în 
Capitală se investesc anual 
aproximativ 70 milioane de 
lei pentru lucrări de termo
ficare. Prin această perma
nentă extindere a rețelei 
conectate la mari centrale 
de termoficare se realizea
ză, totodată, considerabile 
economii de combustibili 
din gama celor mult căutați 
în industrie. Acest gen de 
termoficare se practică Ia 
noi de un deceniu. însă 
cum, cu ce eficiență econo
mică și în ce ritm ?

Asaltați de sesizări pe 
tema termoficării, ne-am a- 
dresat unor persoane de 
primă responsabilitate în a- 
cest domeniu, într-o încer
care de a lămuri lucrurile 
temeinic. Poate că reclama- 
țiile nu sînt exagerat de 
multe ; îngrijorător insă 
este faptul că se repetă, că 
vizează aceleași deficiențe.

Investigația noastră se li
mitează, în principal, la 
perimetrul Capitalei. Exis
tă, în realitate, o multitu
dine de probleme încă în 
suspensie, o diversitate de 
cauze de natură deosebită. 
Ne vom opri, însă, la cî
teva aspecte principale. Să 
precizăm : nici unul dintre 
specialiștii audiați nu a 
contestat sistemul de ter
moficare adoptat sau con
cepția de proiectare. Nici 
nu se putea altfel. Este unul 
dintre cele mai eficiente 
sisteme utilizate pe plan 
mondial. Iar dacă azi se 
ridică, totuși, obiecții — și 
nu puține — acestea se da
torase modului cum se rea
lizează în practică sistemul 
de termoficare ales și nu 
concepției.

Sub aspectul proiectării. 
De doi ani încoace a apărut, 
în unele cartiere noi din 
Capitală și din alte orașe 
din țară, problema lndesi- 
rilor. Nu vom discuta acum 
de ce s-a ajuns la constata
rea că, pe alocuri, edilii, 
arhitecții și proiectanțil 
n-au folosit gospodărește 
suprafețele de teren oon- 
struibile. Cert este că se 
procedează, în prezent, la 
sporirea gradului de ocupa
re cu blocuri a terenului 
construit. Printre conse
cințele acestei măsuri nece
sare se numără, din păcate, 
și unele mal puțin îmbucu
rătoare. Să luăm cazul car
tierului Jiului-Bucureștii 
Noi. Interlocutor : Romulus 
Iliescu, inginer-coordonator 
de lucrări de instalații din 
Institutul „Proiect“-Bucu- 
rești.

— Am conceput și reali
zat instalațiile de termofi
care pentru un anumit nu
măr de apartamente, cu u- 
nele rezerve de capacitate 
in plus, firește. Dar cînd au 
început îndesirile și s-a a- 
juns cu căldura pe muchie 
de cuțit, au apărut provizo
ratele. De regulă, în ase
menea cazuri fortuite, se 
reduce cota de apă menaje
ră, pentru a se cîștiga o ca
pacitate destinată încălzirii 
apartamentelor noi.

Ați înțeles raționamentul 
(nu numai al interlocutoru
lui nostru, în particular, cl 
al proiectantului, în gene
ral). Faza de îndesire a 
blocurilor n-a Început șl 
continuat paralel cu con
struirea unei capacități co
respunzătoare de termofi
care. De ce ? Pentru că 
exista posibilitatea... redu
cerii cotei de apă menaje
ră. în dauna cetățeanului, 
desigur. Nu se știe de ce, 
dar asemenea „rezolvări"

Btnt socotite mai la înde- 
mînă. Iar cînd s-a ajuns 
„pe muchie de cuțit" — și 
cu apa menajeră și cu căl
dura — cînd s-au adunat, pe 
mesele unor instituții cen
trale, sute de sesizări și re- 
clamații, abia atunci s-au 
luat lucrurile în serios, gă- 
sindu-se și rezolvarea mult 
așteptată. în prezent se 
execută lucrările la o rețea 
suplimentară, care să lege 
cartierul respectiv de Casa 
Scînteii, la a cărei centrală 
termică a fost identificată o 
capacitate disponibilă.

a elementelor de automati
zare neoeSare punctelor 
termice — ne informează 
ing. Ștefan Rădulescu, di
rectorul I.D.G.B. Cîteva în
treprinderi ale Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini au și realizat pro
totipurile. Probele sînt con
cludente și satisfăcătoare, 
însă greu, foarte greu se 
hotărăsc aceste întreprin
deri să treacă la producția 
de serie.

Chestiunea trebuie discu
tată deschis între părți. 
S-ar putea ca aceste ele-

execută instalațiile interi
oare și punctele termice), 
mai sînt și alte întreprin
deri, neaparținînd de consi
liul popular municipal, 
care execută și ele, în pa
ralel, asemenea lucrări de 
termoficare. Foarte mulți 
constructori ! Așa s-a ajuns 
să avem astăzi, în funcțiu- 

’ne, instalații pe care noi 
încă nici nu le-am recep
ționat".

Asemănător stau lucrurile 
și cu exploatarea și între
ținerea instalațiilor. Și cită 
vreme nu vom avea, și în

I

Premiere edilitare
„Vizitatorii Băilor Her- 

culane constată cu plăcere 
că această veche și vestită 
stațiune se află intr-o 
continuă înnoire și înfru
musețare — ne scrie Re
mus Năstase. In mai mul
te puncte s-au deschis 
șantiere care vor îmbo
găți stațiunea cu noi 
strucții. Obiectivul 
mai important ejte 
complex sanatoriul 
zona Parc, care va

con- 
cel 

noul 
din 

avea 
360 locuri.’Lingă Comple
xul hotelier Herculane, 
constructorii de la I.J.C.M. 
Caraș-Severin au înălțat 
un bloc alimentar, care 
va fi dat in folosință la 
sfirșitul acestui an. Tot
odată, s-au reamenajat și 
modernizat localuri mai 
vechi pentru cantine, uni
tăți comerciale și centre 
de deservire ale coopera
ției meșteșugărești, s-a 
dat în folosință o nouă 
piață de alimente in apro
pierea pavilionului nr. 7".

Sub oblăduirea 
controlorului

„Călătoresc deseori cu 
autobuzul ce deservește 
localitățile de pe traseul 
Satu-Mare—Cehu Silvaniei 
— ne scrie prof. Ion Vran- 
cea din Hodod. Am avut 
astfel prilejul să constat, 
pe de o parte, că nici
odată nu poți fi sigur că

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"

Efecte contradictorii

după explozia- mazărei

SECTOARELE
SUPRAÎNCĂLZITE

ALE TERMOFICĂRII
Dacă problema îndesiri- 

lor îmbracă, în Capitală, 
aspectul unui caz singular, 
în alte orașe — Cluj, Iași, 
Reșița, precizau interlocu
torii — ea se află pe a- 
genda activității curente. 
Frecvența acestor cazuri, 
în țară, indică lacunele sis
tematizării și proiectării. 
Este vorba de întinderea 

justificată a cartierelor 
>i, cu mari șl inutile spa-

nej 
noi.
ții între blocuri, cu scoa
terea unor terenuri din 
circuitul agricol. Și o ase
menea viziune de concepție 
de proiectare nu poate fi 
tolerată. Acum se depun e- 
forturi pentru sincroniza
rea lucrărilor de îndesire cu 
cete de asigurare a unei 
capacități corespunzătoare 
de termoficare. O treabă 
mai grea, însă absolut nece
sară.

Sub aspectul echipamen
tului. Sistemul actual de 
termoficare se bazează pe 
așa-zisele puncte termice 
care, asemenea macazului 
în calea ferată, reglează 
distribuția termică în func
ție de cerere și consum. A- 
ceste puncte termice sînt 
echipate, cel puțin teoretic, 
cu elemente de automatiza
re din import. Am spus 
teoretic, pentru că dintre 
cele 360 de puncte termice 
ale rețelei Capitalei numai 
58 sînt automatizate. E 
drept, I.D.G.B. și-a luat din 
vreme măsuri pentru for
marea cadrelor necesare 
punctelor termice. In ulti
mii ani au fost angajați, în 
acest scop, peste 1 000 de 
salariați. însă rezolvarea 
nu se poate limita la atît. 
într-o rețea de termoficare 
cu ramuri și rămurele, cu 
blocuri amplasate aproape, 
iar altele tocmai la căpătui 
rețelei, numai o reglare au
tomată poate fi eficientă 
sub toate aspectele. Parado
xul situației de acum este 
acela că, în timp ce unii lo
catari stau cu ferestrele 
deschise, din pricina unei 
călduri excesive, alții dir- 
dîie de frig — deși sînt co
nectați la același sistem de 
termoficare.

— S-au făcut primii pași 
pentru fabricarea. în țară,

mente de automatizare, 
fiind de serie mică (se a- 
preciază că e nevoie de a- 
proximativ 250 de instalații 
anual) să nu convină în
treprinderilor constructoa
re sub aspectul rentabilită
ții și că ar fi mai avanta
joasă procurarea lor pe alte 
căi. însă, indiferent de con
cluziile studiului tehnico- 
economic, problema trebuie 
să fie rezolvată urgent și 
definitiv, pentru că lucru
rile se agravează pe măsură 
ce termoficarea se extinde. 
Eschivarea de la o discuție 
finală, în ale cărei hotărîri 
sînt interesați aproximativ 
un milion de cetățeni, dacă 
nu și mai mulți, nu intră 
in practica relațiilor exis
tente la not și ea trebuie 
respinsă categoric. La a- 
ceastă concluzie obligă rea
litatea : la 10 ani de la in
troducerea actualului sistem 
de termoficare constatăm 
că, de fapt, acesta este lip
sit de principalul său punct 
forte — reglarea automată 
a circulației agentului ter
mic.

Sub aspectul răspunderii 
unitare pentru urmărirea 
investiției, exploatării și în
treținerii rețetei și instala
ției. Dacă acceptăm că ter
moficarea este o întreprin
dere — și trebuie să fie — 
vom adăuga că in puține 
întreprinderi există o ase
menea răspundere disper
sată ca in termoficare. Iată 
o dovadă. întrebat ce re
proșuri are de făcut con
structorului, directorul teh
nic al Direcției generale de 
gospodărie locativă. ing. 
Codrat Șuteu, afirma Intre 
altele : „Modul de executa
re a instalațiilor interioare 
din blocuri și a canalelor 
de legătură de la bloc la 
punctul termic este defec
tuos. La probe, acestea 
curg. De aici — tot felul 
de remedieri și întîrzieri..."

Răspunsul aveam să-l că
pătăm mai tîrziu, la 
I.D.G.B. : „Ar fi bine să 
existe un singur construc
tor. Dar, în afară de 
I.C.H.F. (care construiește 
rețele) ; In afară de între
prinderea de montaje și in
stalații, din Lipscani (care

termoficare, un singur titu
lar de investiții, un singur 
constructor și o singură în
treprindere de exploatare- 
întreținere, lucrurile nu vor 
evolua normal.

N-a rămas o singură per
soană solicitată la lămuri
rea problemei în discuție 
care să nu afirme : „Defi
ciențele apar, de regulă, în 
perioada trecerii de la se
zonul cald la cel rece". A- 
dică, tocmai atunci cînd in
stalațiile intră în funcțiune. 
De ce ? Pentru că atunci 
se fac și reviziile. Adică, 
atunci, cind instalația tre
buie să intre în funcțiune 
— și nu preventiv, progra
mate eșalonat, cu termene 
bine;, stabilise,' cil răspuțt- , 
deri precise. Responsabilii

termoficării nu vor să înțe
leagă că pentru ei perioada 
pregătirilor (reparații, com
pletări, revizii) înoepe o 
dată cu terminarea timpu
lui rece, deci primăvara — 
și nu 
ușă.

Că 
acum, 
prezență activă, un dome
niu cu parteneri aflați în 
contratimp, cu răspunderi 
fărimițate, cu măsuri și 
hotărîri neîmplinite, toate 
acestea capătă o explicație 
dacă se ține seama ță nici 
în prezent nu există un re
gulament de utilizare a e- 
nergiei termice, aprobat de 
forurile competente, care să 
reglementeze raporturile 
dintre furnizor și consuma
tor, drepturile și îndatori
rile întreprinderilor care 
concură la actul termofică
rii : un regulament în res
pectarea clauzelor de con
tract, a legalității. Conside
răm că Ministerul Energiei 
Electrice și C.S.E.A.L. ar 
trebui să elaboreze cît mai 
curînd acest regulament, pe 
care să-1 supună, spre apro
bare, legiuitorului. Va fi în 
interesul statului și al ce
tățeanului.

Ne-am oprit, desigur, doar 
asupra cîtorva cauze prin
cipale. Pentru că mal sint 
și altele : lipsa unui deca
laj necesar între întreprin
derile de construcții și cele 
de instalații-montaj, calita
tea nu întotdeauna bună a 
unor utilaje și materiale 
etc. Toate acestea trebuie 
să rețină atenția întreprin
derilor interesate. Res
ponsabilii cu termoficarea 
ne asigurau că, de acum 
înainte, în iarna aceasta nu 
vor exista probleme acute 
cu căldura la blocuri. O 
promisiune îmbucurătoare. 
Dar mai tîrziu, în perspec
tivă ? Părerea specialiștilor 
solicitați la ancheta de față 
este aceea că, fără retușu
rile de proiectare necesare, 
fără soluționarea grabnică 
a problemei echipamentului 
tehnic automatizat și fără 
o răspundere unitară siste
mul de termoficare nu va 
putea ajunge la cota maxi
mă de eficiență pe care o 
așteptăm cu toții.

cînd iarna bate

termoficarea este 
după atâția ani

la

?i 
de

„în legătură cu articolul 
rut în ziarul „Scihteia" 
din 26 septembrie 1970, 
„Controlorii de calitate, 
ia o invenție nedorită : 
REA... EXPLOZIVA — scrie redac
ției Gr. Andrei, directorul fabricii 
de oonserve Fetești — vă comu
nicăm următoarele :

De la început ținem să precizăm 
că noi nu negăm faptul că in în
treprinderea noastră sînt și unele 
neajunsuri, pe care nu am reușit 
să le eliminăm, mai ales că fabri
ca este în al doilea an de funcțio
nare, lucrează cu materie primă 
perisabilă (oare celelalte fabrici din 
țară, de aceiași profil, nu lucrează 
cu aceeași materie primă ? — pa
rantezele ne aparțin), cu un nu
măr mare de oameni necalificați, 
iar cei calificați nu au încă expe
riență. (Ciți ani de calificare și ex
periență trebuie — repetăm ceea ce 
am afirmat și in articol — pentru 
alegerea unor cutii etanșe, pentru 
citirea corectă a unui termometru 
sau a presiunii 7)

Referinduz-ne la articolul men
ționat, trebuie să spunem că în 
parte (cit?!) ne însușim cete in
serate, iar pentru restul avem o- 
bligația să le explicăm după cum 
urmează :

în cele 13 tone de mazăre pre
gătite pentru expediere într-un va
gon, Ia controlul făcut de tov. 
Keresteș Dumitru — inspector 
I.G.S. — au fost găsite 5—6 cutii 
bombate. Considerăm că acest lu
cru nu era un motiv de refuz al 
întregului vagon. Noi am Insistat 
să te înlocuim, avînd în vedere 
că vagonul era încărcat și nu era 
cazul să-1 descărcăm. (Să / facem 
mai intii o precizare î cele 5—6 
cutii — recunoscute ca fiind de ca
litate proastă — au fost depistate 
prin sondaj. Ce garanție prezenta 
Iotul intreg, cind un control su
mar a evidențiat intenția producă
torului de a livra marfă necores
punzătoare 7 în legea calității, la 
art. Il pct. d. se menționează : 
„interzice (I.G.S. — n.n.) livrarea 
produselor care nu corespund din 
punct de vedere calitativ..." Legea 
se referă, tovarășe director, nu 
numai la cele 5—6 cutii, ci la În
tregul lot, pină la sortarea cores
punzătoare de către C.T.C.).

Despre ambalajele și sacii cu 
sare sparți, acestea nu sînt în hala 
de fabricație, așa cum se afirmă în 
articol, ci sint depozitate în cele 
două magazii intermediare care asi
gură ambalaje și materiale pentru 
producție și predare la magazie. 
Precizăm că spațiile de depozitare 
au devenit complet neincăpătoare 
din cauza volumului mare de pro
dus finit, circa 130—140 tone pe zi. 
(Și sc rezolvă cumva „criza de 
spațiu" prin debandada ce domneș
te, prin imprăștierea cum se nime
rește a materialelor auxiliare și » 
ambalajelor 7).

anfl-
nr. 8558 
intitulat 
coautori 
MAZA-

în depozitul de produse finite, 
unde se afirmă (Afirmă — în con
cepția tov. director este egal cu 
există — verbul realității din ma
gazii 1) că se află sute de recipient! 
bombați în lăzi și stive, trebuie să 
arătăm că — la o producție de 
peste 11 mii de tone la acea dată 
— bombajele sint totuși fenomene 
care se produc în perioada de ter- 
mostatare ( ? !), lucru ne dorit de 
noi. Acestea nu au putut fi scoase 
din magazie din lipsă de forță de 
muncă și datorită faptului că depo
zitele sînt blocate. (Depozitele sint 
blocate, dar cu mari cantități de 
marfă stricată. Noi nu am criticat 
faptul că marfa se depreciază la 
termostatare, ci faptul că există 
mari cantități de conserve stricate, 
al căror miros te scoate afară din 
depozit... Dacă .fenomenul'' e ne
dorit, de ce nu s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea lui ? De ce, în 
Ioc de măsuri eficiente ne sînt 
oferite scuze puerile 7).

Personal, nu am aruncat aceste 
accidente pe seama tinerilor din 
fabrică, ci m-am referit la faptul 
că fabrica este tînără și lucrătorii 
sînt tineri in fabricarea conserve
lor, încă nu au căpătat experiența 
necesară. Repet, nu am altă părere 
despre tineretul din fabrică, decît 
aceea că sînt lucrători buni, în pli
nă formare, și ei sînt majoritatea 
salariaților din fabrica noastră". 
(Trebuie să subliniem că aceste a- 
l'irmațiî au fost făcute — atunci și 
acum — nu într-un context gene
ral — eî in legătură cu calitatea 
slabă a produselor. în legătură cu 
aceasta, au fost ele „lansate", ca 
o scuză, ca răspuns la întrebarea : 
de ce fabricați marfă de calitate 
necorespunzătoare ?).

Trecînd peste aspectul contradic
toriu și incoerent al scrisorii — 
pe care am reprodus-o aproape în 
întregime — trebuie să remarcăm 
și aspectul formal al atitudinii con
ducerii fabricii din Fetești. Scrisoa
rea începe cu recunoașterea unor 
„neajunsuri care nu au fost încă 
eliminate" și continuă cu contesta
rea, și nu — cum ne-am fi aștep
tat — cu analiza obiectivă, profun
dă a cauzelor care au generat si
tuația „nedorită" Semnalăm foru
lui superior, Ministerului Industriei 
Alimentare, atitudinea refractară la 
semnalele critice a conducerii fa
bricii de conserve din Fetești in 
speranța că, in urma unei analize 
judicioase și severe, vor fi luate 
măsurile cele mai potrivite pentru 
ridicarea calității 
a fabricii.

Iată, referitor 
și răspunsul — _  ______
Combinatului Industriei Alimentare 
Ilfov :

„în urma controlului efectuat 
asupra calității produselor la fa
brica Valea Roșie’ afit de cătrd 
organele de specialitate din cadrul 
combinatului, cit și de către orga-

întregii activități
la același articol, 
in rezumat — al

nete I.G.S., a rezultat o creștet» 
apreciabilă a calității produselor 
față de anii precedenți. Astfel, la 
o producție de 16 300 tone conserve 
legume și fructe, realizată în cam
pania acestui an, depășirea procen
tului de bombaj peste limita admi
să s-a înregistrat la o producție 
de numai 25,8 tone și anume : 13 
tone mazăre extrafină, 6 tone 
compot caise, 6.8 tone compot pru
ne. Analizindu-se cu toată atenția 
cauzele care au generat depășirea 
procentului de bombaje la produse
le menționate, ambalate la cutii 
1/1, s-a ajuns la concluzia că s« 
datoresc unei slabe ermeticități > 
recipienților. S-a constatat că for
mula de sterilizare utilizată a fost 
cea stabilită prin instrucțiunile teh
nologice.

în urma analizelor efectuate, 
cauzele neermeticității corespunză
toare s-au dovedit a fi următoare
le : 1. Standardul în vigoare pen
tru ambalaje metalice admite coefi
cienți de abateri cu influență asu
pra calității ermeticității. 2. Mași
nile de închis au o uzură fizică 
avansată, unele dintre acestea de
pășind mult limita de funcționare. 
3. Lipsa pieselor de schimb origi
nale a determinat fabrica să ape
leze la o serie de improvizații, care 
nu întotdeauna au dat satisfacție 
sub aspectul închiderii corespun
zătoare. 4. în situațiile cind o ma
șină se dereglează în timpul func
ționării în intervalul dintre două 
controale (din oră în oră) se pot 
închide intre 5000—6000 cutii, care 
— deși aparent prezintă închidere 
bună — pot avea falțul Insuficient 
de rezistent și un anumit procent 
de cutii să nu mai reziste în fa
zele următoare de fabricație (1* 
sterilizare).

Față de aceste aspecte, pentru 
a preveni situații asemănătoare, au 
fost luate următoarele măsuri : 
a fost repartizat, prin decizie, un 
reglor pe schimb, care se ocu
pă exclusiv de problema ve
rificării închiderii, dublînd în felul 
acesta controlul C.T.C. la faza de 
închidere ; chiar în cursul campa
niei de producție s-a dispus revi
zuirea prin rotație a tuturor mași
nilor de închis cutii, cu care oca
zie s-au recondiționat și Înlocuit o 
serie de piese uzate ; s-a intensifi
cat controlul ambalajelor, atit la 
intrarea în fabricație, cît și după 
faza de închidere ; s-au constatat 
și o serie de abateri in ce privește 
respectarea indicațiilor de con
trol, luîndu-se măsuri de sancțio
nare (penalizarea la salariu a lu
crătorilor vinovați cu 5—10 la sută 
pe luna respectivă).

Noi apreciem sesizarea ziarului 
și considerăm că realizarea măsu
rilor menționate va duce în viitor 
la eliminarea deficiențelor semna
late".. Două răspunsuri Ia același 
articol — două optici diferite. Ori. 
ce alt comentariu este de prisos.Ștefan ZIDĂRIȚĂ

Vechi și nou : centrul orașului Giurgiu propune o nouâ variontă pentru un binecunoscut cuplu 
Foto : Gh. Vințilă

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
autobuzul va porni și va 
ajunge la destinație la 
orele prevăzute in grafi
cul de circulație, iar pe de 
altă parte, că șoferii înca
sează costul călătoriei fără 
să elibereze bilete, însu- 
șindu-și cu nerușinare, in 
văzul lumii, banii cuve- 
niți autobazei l.T.A.

In legătură cu neres- 
pectarea graficului de cir
culație, dacă s-ar face un 
calcul, s-ar putea vedea 
că doar vreun sfert 
cele peste 700 de 
efectuate

din 
curse 

de la 1 octo al
pină la 1 octom- 
au respectat ora

plecării Satu-Mare
(5,30) și a sosirii la Cehu 
Silvaniei (9,30). Am dori 
să-l vedem pe directorul 
autobazei Satu-Mare aș- 
teptînd 3—4 ceasuri la 
Supuru, in ploaie sau vis
col. Se pare, insă, după 
rezultatele de pînă acum, 
că șefii de la l.T.A. sint

Aprovizionarea
de iarnă

(Urmare din pag. I)
preintîmpinarea și inlăturarea u- 
nor asemenea situații. Mă folo
sesc de acest prilej pentru a 
solicita presei să semnaleze ase
menea accidente, spre a fi înlătu
rate operativ și a nu da naștere la 
concluzii eronate. Cît privește apro
vizionarea populației cu făină, exis
tă unele dificultăți, determinate de 
nivelul realizărilor efective din a- 
gricultură. Cu toate acestea, măsu
rile luate ne-au permis să punem 
în vînzare și în prezent 
cantități ca și în lunile 
cind in magazine nu s-au 
nici un fel de neajunsuri.
viitoare aceste cantități vor crește ; 
de exemplu, în decembrie va fi 
pusă la dispoziția cumpărătorilor cu 
50 la sută mai multă făină decît 
în noiembrie.

aceleași 
de vară, 
semnalat 
în lunile

— Care este situația la 
categorii de produse ?

alte

cantități de cartofi. Aș vrea «ă 
fac citeva precizări în privin
ța fructelor. Deși producția a- 
cestui an este mai mică, au fost lua
te măsuri pentru a se asigura can
tități îndestulătoare : printre altele, 
vor fi importate circa 10 000 tone ci
trice.

— Numeroși cititori ne-au 
scris că întîmpină greutăți in 
procurarea unuia dintre alimen
tele de bază : uleiul.

insensibili la semnalele 
critice ale călătorilor.

Comportarea 
a devenit de-a 
scandaloasă. De 
timp încoace ei 
lează" și sarcina 
casa costul biletelor. Și o 
fac de parcă ar fi auto
buzele lor. Călătoream de 
la Satu-Mare fie la Supu
ru de Jos, fie la Bogdana ; 
cu toate insistențele melc, 
după ce plăteam taxa, șo
ferul nu îmi elibera bile
tul cuvenit. într-o simbă- 
tă, atrăgindu-i eu atenția 
că „uitase" să-mi elibere
ze biletul și văzînd el că 
și ceilalți călători se sesi
zează, s-a răstit : „Da' 
mai taci o dată I N-are să 
ți se intimple nimic. Doar 
dumnealui — și mi-a ară
tat un tinăr — e controlor 
la l.T.A". Deci se intim- ’ 
plă ca șoferul să fure nu 
numai în văzul călătorilor, 
ci chiar mină in mină cu 
controlorul".

șoferilor 
dreptul 
la un 

„cumu- 
de a in-

Dorințe înfrînte 
în satul Biruința
La sate toate forțele 

sint mobilizate acum la 
stringerea recoltei și se
mănatul griului „Dar. 
după o zi de muncă, fie 
ea cit de grea, tinerii vor

să se distreze, să se des
tindă — scrie Mihăiță 
Victor din satul Biruința, 
comuna Topraisar — Con
stanța. Adică, ei vor să 
participe la manifestări 
cultural-artistice și spor-

tive, să meargă la film 
sau la dans. Trebuie spus 
că toate acestea pot avea 
un însemnat rol educativ 
in rindul tinerilor. Avem 
in sat cămin cultural, bi
bliotecă, o echipă artisti
că. echipă de fotbal. Dar 
acestea oferă prea puțin 
tinerilor. După frumoasele 
manifestări de la 23 A u- 
gust, activitatea cultural; 
artistică a stagnat. Abia in 
ultima vreme echipa ar
tistică și-a început repe
tițiile pentru pregătirea 
unor spectacole. Bibliote
ca este deschisă ziua, cînd 
tinerii sint la cîmp ; sea

ra, cînd vin în sat și • 
timpul potrivit pentru a 
lua o carte, biblioteca este 
închisă. De mult timp n-a 
mai rulat un film in satul 
nostru și nici nu prea a- 
vem posibilitatea să mer
gem in alte părți. Vină se 
va repara aparatul de la 
căminul cultural ar fi 
bine să vină mai des pe 
la noi caravana cinemato- 

. grafică.
Tinerii doresc ca măcar 

o dată pe săptămină să se 
organizeze seri de dans. 
Dar neexistind in sat o 
sală potrivită, se dansează 
prin curțile unor gospo
dării. Consiliul de condu
cere al cooperativei agri
cole și consiliul popular 
comunal ar trebui să gă
sească posibilitatea de a 
se organiza dansul intr-o 
sală corespunzătoare".

Dar cu mînzul 
ce-ați avut ?

Din Mehadia, județul 
Caraș-Severin, s-a primit 
o scrisoare semnată de 
mai mulți cetățeni care 
înfățișează citeva mostre 
de proastă gospodărire, cu 
implicații care ar trebui 
să-i facă să roșească pe 
vinovați. lată scrisoarea, 
pe puncte :

1. Smoala din zeci și 
zeci de butoaie depozitate 
la I.R.C. din Mehadia s-a 
topit și s-a întins în toată 
curtea, ca lava dintr-un 
vulcan. Toată vara, cind 
căldura era mare, piște, 
rațe, găini, pisici care au 
intrat in această curte au 
rămas „fixate" in stratul 
de smoală, zbătîndu-se 
pină le salva cineva, sau 
au pierit. Un mînz al 
I.R.I.C.-ului a fost scos 
cu mare greutate din 
smoală și a trebuit să fie 
spălat cu motorină Nu
mai taurul comunei s-a 
dovedit destul de puternic 
ca să iasă singur, dar cu 
niște „pingele" de smoală 
pe copite. Un copil de 6 
ani și-ar fi pierdut viața 
dacă tatăl său nu era prin 
apropiere. Vinovat de ne
glijență în păstrarea bu
toaielor de smoală și de 
pericolul ce-l prezintă se 
face picherul loan Pește- 
nariu, care umblă mai tot 
timpul beat.

2. Un vagon de smoală, 
descărcat neglijent lingă 
rampa gării, s-a prefăcut 
intr-o baltă neagră. Bene
ficiarul a îngrămădit pa- 
mint deasupra, să nu se 
mai vadă, după care s-a 
construit pe acel loc o 
magazie.

3. Lingă un cimitir s-au 
depozitat, sub cerul liber. 
3 vagoane de sare aparți- 
nind districtului de dru
muri si poduri Mehadia. 
Nefilnd protejată, ploile 
au dizolvat toată sarea și 
au cărat-o la vale

— Să ne referim, de pildă, la pre
paratele de carne ; vînzările prevă
zute pentru trimestrul IV sint cu 
peste 11 la sută mai mari decît anul 
trecut La pește — viu sau conser
vat — sporul este de 15 la sută, 
iar la conserve de pește — de o 
treime. La conserve de legume se 
prelimlnă o desfacere mai mare cu 
aproape 3 000 tone.

— Populația a fost mulțumită 
de modul in care s-a desfășurat 
aprovizionarea cu legume. Cum 
va satisface comerțul, in con
tinuare, cerințele de legume spe
cifice consumului de toamnă si 
iarnă ?

— Mai bine decît anul trecut. 
Rețineți cîteva cifre : contitățile de 
ceapă vîndută vor crește în trimes
trul IV față de aceeași perioadă 
a anului trecut cu aproape 3 000 de 
tone, de varză cu 4 000 de tone, în 
total sporul la legume fiind de 
19 000 de tone.

— Cura vor fi satisfăcute ce
rințele consumului de cartofi ?

— Toată lumea își amintește că 
anul trecut au fost cantități sufici
ente de cartofi, pînă tîrziu. in pri
măvară. Dacă la această 
adăugăm faptul că, in 
IV a. c„ putem pune la 
cumpărătorilor cu 19 00(1 
mult decît anul trecut,
este net afirmativ. Sint totuși une
le probleme în cîteva județe, în le
gătură cu aprovizionarea cu cartofi, 
dar. acestea sînt in curs de soluțio
nare prin livrarea unor importante

constatare 
trimestrul 
dispoziția 

tone mai 
răspunsul

— Țin să menționez, d~ la bun 
început, că nu este vorba de o lipsă 
reală: numai in luna octombrie s-a 
vîndut cu circa 2 000 tone mai mult 
ulei decît în aceeași lună a anului 
1969. în întreg trimestrul IV canti
tățile suplimentare față de perioada 
respectivă a anului trecut se ci
frează la 4 000 tone. Se știe că anul 
trecut aprovizionarea a decurs nor
mal și e nefiresc ca acum, cînd dis
punem de un spor substanțial, șă 
apară, în unele magazine, aglome
rația la care ne-am referit.

Simpla examinare a cifrelor ex
puse pînă acum ne îndreptățește să 
facem această apreciere. Există însă 
un fapt asupra căruia aș vrea să 
rețin atenția. Pornind de la greută
țile bine cunoscute din acest an, le
gate nu numai de inundațiile din 
luna mai, ci și de o recol
tă mai slabă, unii cetățeni ma
nifestă temeri cu privire la 
posibilitățile de aprovizionare. El 
consideră, probabil, că aprovizio- 
nindu-se peste necesarul consumu
lui curent, procedează bine. Este o 
gravă eroare, un procedeu întru to
tul nejustificat. Ei nu fac decît să 
amplifice în mod artificial cererea, 

^suprasolicitînd mecanismul aprovi
zionării și desfacerii. Tendința de 
stocare a unora este absolut nejusti
ficată : VA FI MARFA’!

— Și in aprilie ? — ca să re
luăm întrebarea unui cititor.

— Și in aprilie.
— Pe ce 

firmație ?
vă bazați această a-

în condițiile 
faceri sporite, 
an cu rezerve simțitor mai mari de
cît la 31 decembrie 1969. rezerve de 
carne, . pește, conserve de legume, 
legume, cartofi, zahăr, orez ș.a. A- 
ceastă situație — rezultat al măsuri
lor luate la indicația conducerii de 
partid și de stat — ilustrează preo
cupările pentru ca, in paralel cu 
creșterea, vinzării, pe măsura cerin
țelor reale ale cetățenilor, să asigu
răm în permanență o aprovizionare 
corespunzătoare, ritmică.

arătate, ale unei des- 
voin intra în noul
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SEMINȚELE DE LEGUME
POT FI PRODUSE IN TARĂ

PE CARE ACUM LE IMPORTĂM
Ca în orice ramură a agriculturii, 

în legumicultura calitatea producției 
este asigurată în primul rind de va
loarea biologică a setnințelor folosite, 
la care se adaugă condițiile de agro
tehnică șl de întreținere aplicate pen
tru fiecare sortiment în parte. Se
mințele au o însemnătate primordială 
pentru cantitatea și calitatea viitoarei 
recolte, pentru valorificarea condiții
lor create prin extinderea irigațiilor, 
chimizării și mecanizării. Dar tot atit 
de adevărat este că producerea lor nu 
este o treabă ușoară, ea necesitînd un 
plus de muncă oalificată, de compe
tență și pasiune profesională. Spun 
aceasta, gîndindu-mă la cauzele care 
determină ca. aproape an de an, Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
să importe cantități însemnate de 
semințe de legume și de material 
săditor pentru acoperirea nevoilor 
interne. în unele cazuri, chiar în si
tuația cînd există în stoc cantitatea 
de sămință necesară pentru anumite 
sortimente, datorită calității neco
respunzătoare a acesteia se simte 
nevoia de a importa unele soiuri cu 
însușiri de producție ridicate, pentru 
că cele aduse cu 4—5 ani în urmă 
au degenerat. Această situație apare 
ca efect al unei organizări necores
punzătoare în producerea semințelor 
de legume și a altor cauze asupra 
cărora ne vom opri în rîndurile de 
față, cu intenția de a sugera cîteva 
soiuții menite să ducă la îmbunătă
țirea sistemului de produtere a se
mințelor.

în ultimii ani au fost organizate 
ferme specializate în producerea 
semințelor de legume. Acestea pri
mesc sămință pentru înmulțire prin 
Agrosem. Culturilor - - - ■
pentru înmulțire li se 
rile de întreținere și 
pe parcursul perioadei de vegetație 
de aprobatori care certifică sau nu 
dacă corespund pentru extragerea 
semințelor. întreaga producție de să
mință se condiționează la indicii d» 
STAS și se livrează în totalitate la 
Agrosem. care face oficiul de amba
lare și de redistribuire. Precizăm 
că, o dată cu redistribuirea semin
țelor către unități, sămință circulă ■ 
cu actul de calitate, care este garan
ția purității noului lot semincer.
' La prima analiză totul pare per

fect normal, dar din punct de vedere 
tehnic această organizare prezintă 
foarte mari neajunsuri. Poate ga
ranta vreun specialist Că toate semin
țele extrase sînt tipice soiului și în
trunesc calitățile de producție ? So
cotim că nu. De asemenea, fermele 
specializate nu garantează că toate 
fructele din care s-a extras sămință 
au fost perfect sănătoase, că unele 
n-au fost infectate de boli și in 
special de viroze. în consecință, prin 
aplicarea acestui sistem se depre- 
ciază. de la an la an însușirile pozi
tive ale soiului, se înmulțesc viro
zele și alte boli transmisibile prin 
sămință. Așa se face că, in decurs 
de cîțiva ani, soiul degenerează com
plet. Dacă mai adăugam faptul că 
diferite soiuri răspund diferențiat la 
condiții deosebite de climă, rezultă 
că redistribuirea semințelor spre în
mulțire, după ce au fost colectate 
pe centre din mai multe zone, con
tribuie și mai mult la degenerarea 
soiurilor sau, în cel mai bun caz, la 
abateri pronunțate de la însușirile 
inițiale. O alegere riguroasă a fruc
telor din care se extrage sămință ar 
duce la cheltuieli enorme și in final 
la obținerea unor cantități infime de 
sămință. Dar pe cit de greoaie pare 
la prima vedere, pe atît de ușoară 
este rezolvarea acestei probleme.

Mă refer la posibilitatea și nece
sitatea ca unitățile producătoare de 
semințe să fie autorizate să mar
cheze cele mai corespunzătoare 
plante încă din perioada de vegeta
ție, iar mai tîrziu dintre acestea să 
le aleagă pe cele mai sănătoase din 
care să extragă sămință. In acest 
mod se poate constitui stocul de să
mință pentru lotul semincer din anul 
viitor. Această lucrare poate să o 
execute personal șeful de fermă. în- 
trucit este vorba de numai cîteva kg 
de sămință. cit este necesar. Pro- 
cedîndu-se astfel devine posibilă ri
dicarea de la an la an a valorii 
soiului prin înmulțirea calităților 
sale pozitive. Nu este vorba de vreo 
metodă ieșită din comun, ci de apli
carea unora dintre cele mai elemen
tare noțiuni de selecție, care adesea 
sînt ignorate în practică. Ținînd 
seama de marea plasticitate biolo
gică și ecologică a semințelor vom 
reuși ca de la an la an să le ridicăm 
valoarea, să îmbunătățim continuu 
Însușirile de soi. să obținem chiar 
linii superioare ale căror calități se 
vor materializa in producția de 
legume atit cantitativ cit mai ales 
calitativ.

O altă problemă care dorim să fie 
luată în seamă de -direcțiile de re
sort din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii o constituie felul îh care 
sînt dotate cu mijloace mecanizate 
de condiționare și de uscare a se
mințelor fermele specializate în 
producerea semințelor. Cu 3 ani în 
urmă am opinat pentru organizarea 
de întreprinderi specializate în pro
ducerea semințelor, dotate corespun
zător, care să preia sarcina de a pro
duce sămință bună, ambalată și

însămînțate 
aplică lucră- 
sînt urmărite

garantată pentru unitățile de pro
ducție. Numai că după ce s-au orga
nizat ferme specializate în cadrul 
întreprinderilor agricole de stat, a- 
cestea nu au fost dotate cu mijloace 
moderne de recoltare, spălare, us
care și condiționare, ceea ce duce la 
pierderi mari de semințe. Unitățile 
Agrosem dotate cu aceste mijloace, 
în cazul cînd ridică semințele necon
diționate de la fermele legumicole 
specializate, achită la preluare numai 
20 la sută din valoare, restul urmînd 
să se plătească după ce se termină 
condiționarea. Este o situație cu 
totul neplăcută pentru producător 
care-și vede munca lăsată în voia 
soartei. De aceea, considerăm nece
sară dotarea corespunzător a fer
melor semincere. Pînă la realizarea 
acestui deziderat este nevoie ca pre
luarea de către Agrosem să se facă în 
baza unor probe de analiză riguroase 
și să se achite integral valoarea se
mințelor conform buletinelor de cali
tate la preluare. In felul acesta, uni
tățile Agrosem vor fi obligate să acor
de atenția cuvenită condiționării, 
cunoscind că poartă răspunderea 
pentru orice pierdere. Poate că 
unora aceste probleme le par mă
runte, dar rezolvarea lor în spiritul 
practic amintit este de mare însem
nătate pentru producerea semințe
lor in țară și renunțarea la impor
turi costisitoare.

O serie de probleme importante 
necesită să fie soluționate și în ceea 
ce privește asigurarea materialului 
săditor în legumicultura și in spe
cial a arpagicului. Deoarece acest 
ultim sortiment are o mare pondere 
și in structura producției întreprin
derii noastre, supunem atenției o se
rie de anomalii, precum și măsurile 
de rezolvare. Anul acesta, I.A.S. Slo
bozia, de pe suprafața de 34 ha. a 
evaluat încă din luna august o pro-

ducție de 250 tone arpagic. Atunci 
am solicitat, serviciului de resort din 
Departamentul I.A.S. să repartizeze 
această producție pe beneficiari, în- 
trucît cele două ferme specializate 
nu au condiții nici pentru condițio
nare în termen scurt și nici pentru 
păstrarea unei asemenea cantități. 
Repartițiile au sosit însă abia la 
sfîrșitul lunii septembrie. Cum era 
și firesc, în decurs de două luni, 
arpagicul a scăzut prin deshidratare 
(după toate normele tehnice, cu 
15—18 la sută), astfel că la prezen
tarea beneficiarilor au rămas neacope
rite repartițiile cu aproape 50 de 
tone. Deoarece numărul de bulbi a 
rămas același, deși ei au pierdut din 
greutate, densitatea culturii poate 
fi asigurată pentru toți beneficiarii. 
Ar putea fi, și totuși nu este, pen
tru că serviciul de resort din Depar
tamentul I.A.S. nu a socotit și dat 
repartițiile în funcție de numărul de 
bulbi la kg, ci numai după criteriul 
tonajului. Iată cum s-a ajuns în 
situația neplăcută pentru unii bene
ficiari de a nu avea deloc material 
săditor pentru producția de ceapă 
din anul viitor. Or, dacă, tehnologiile 
moderne precizează asigurarea can
tităților de sămință la ha, chiar la 
cereale, în funcție de numărul de 
plante pe mp, cu atît mai mult aces
tea se pot aplica în cazul culturilor 
la care se folosește material săditor.

După părerea mea, a devenit opor
tun ca aspectele semnalate și propu
nerile formulate să fie urmate de mă
suri corespunzătoare pentru asigura
rea semințelor în cantități cit mai 
mari și de calitate superioară. în ve
derea sporirii continue a producției 
de legume.

Dr. ing. Gh. V1LCEANU 
directorul I.A.S. Slobozia 
județul Ialomița

La întreprinderea mecanică Medgidia

Mașini și utilaje cu caracteristici 
funcționale superioare

De mulți ani la întreprinde
rea mecanică pentru utilaje 
din Medgidia se execută uti
laje, mașini, subansamble și 
piese de schimb pentru agri
cultură. Semnificativ pentru 
ritmul dezvoltării acestei în
treprinderi dobrogene este fap
tul că în 1970, în mai puțin de 
24 de ore se realizează întrea
ga producție a anului 1954.

Urmărind sporirea gradului 
de competitivitate a produse
lor sale, întreprinderea din 
Medgidia a trecut la reproiec-

tarea tuturor produselor de 
bază. Pentru acest an s-a pre
văzut reproiectarea a peste 20 
de piese și subansamble de la 
presa de balotat paie și re
morcile auto.

Printre produsele apreciate 
ale I.M.U. Medgidia se numă
ră remorca auto de 5 tone. 
Colectivul întreprinderii do
brogene se pregătește acum 
pentru asimilarea de noi re
morci de 7 și de 10 tone, rea
lizate la parametri tehnici și 
funcționali superiori.

Vedere panoramicâ a aglomeratorului de minereu de la Combinatul siderurgic din Galați 
t

Foto : M. Andreesc
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La parametrii proiectați I
întreprinderea de produse ce

ramice pentru construcții din 
Iași, intrată in funcțiune cu un 
an în urmă, a atins parametrii 
proiectați la producția de că
rămidă cu opt luni înainte de

*

termen. Ca urmare, începind din J 
acest trimestru. întreprinderea ) 
ieșeană produce suplimentar. în i 
fiecare lună, nest.e două milioane ’fiecare lună, peste două milioane 
cărămizi. (Agerpres) |

Cu cît.va timp in urmă, ziarul 
nostru a publicat articolul in
titulat : „Industria ușoară în fața 
unui examen de mare complexitate", 
în cane erau analizate cauzele și im- 
plica-țiile stocurilor supranormative 
de produse finite existente în unită
țile economice ale acestei ramuri. 
„Găsirea soluțiilor optime de rezol
vare (de lichidare și preîntîmpinare 
a acestor imobilizări — n.n.) repre
zintă sarcina de căpătîi a lucră
torilor din industria ușoară, pentru 
îndeplinirea- căreia 
trebuie precupețit" 
vinte încheiam 
articolul amintit. 
$i, desigur, cu 
convingerea că 
această cerință va 
fi bine înțeleasă 
de factorii direct 
vizați, că produ
sele aflate în 
stocuri supranor
mative în diferi
te combinate de 
industrie ușoară 
vor lua integral 
și în timpul cei 
mai scurt dru
mul magazinelor 
de desfacere, vor 
fi reintegrate în 
circuitul 
mic. 
atît 
cit, 
de 
rat 
rea 
Industriei 
re, împreună cu 
birourile execu
tive ale consili
ilor de adminis
trație ale combi
natelor, s-a pre-, 
văzut „negru pe 
âlb" că, pînă Ia 
sfîrșitul acestui 
an, se vor lichida 
70 la sută din 
stocurile supra
normative, exis
tente, la data de 
15 iulie 1970, în magaziile de produ
se finite ale unităților din această ra
mură.

Să vedem cum au evoluat între 
timp lucrurile ? Mai intîi trebuie 
evidențiat faptul că, în comparație cu 
situația din luna august, problema 
stocurilor supranormative din indus
tria ușoară a devenit mult mai... so
lubilă. Altfel spus, în lunile septem
brie și octombrie a.c., în întreaga ra
mură s-a reușit desfacerea unor pro
duse finite stocate în valoare de circa 
200 milioane, lei. „Pentru alte măr
furi din stoc jam primit comenzi din 
partea organelor comerciale — ne-a

nici un efort nu 
— cu aceste cu-

spus tov. Ion Farcaș, director gene
ral adjunct în Ministerul Industriei 
Ușoare. Treptat, pînă la sfîrșitul 
anului, și acest® mărfuri vor fi vîn- 
dute".

Conoluzia este, deci, că se poate, 
că există posibilitatea de a se rea
duce în circuitul economic produsele 
finite stocate în diferite unități din 
industria ușoară. Cum s-a acționat, 
practic, pentru ca situația economică 
și financiară a combinatelor să se 
ușureze de „balastul" mărfurilor sto
cate ? Vizitînd mai multe combinate 
de industrie ușoară am desprins „for

această lună — ne spunea ing. loan 
Babau, director tehnic în combinat. 
Ca să folosim capacitățile de pro
ducție. fabricăm și noi... cam ce cre
dem că o să se ceară. în mod ine
rent, o să rămînă in stoc anumite 
cantități de produse finite. Dacă la 
aceasta mai adăugăm lipsa frec
vență a unor coloranți (unii, cum ar 
fi naftolul, sînt produși în țară, la fa
brica „Getica" din Capitală, care sis
tematic nu-și respectă obligațiile 
asumate) și defectele de calitate 
datorate mai ales indisciplinei teh
nologice, avem imaginea aproape

REVENIND, DUPĂ PUBLICAREA ARTICOLULUI

„INDUSTRIA UȘOARĂ IN FAȚA UNUI EXAMEN

stocurilor de produse finite, in? 
Vasile Leb, directorul comercial « 
acestei unități, ne-a răspuns :

— Am invitat specialiști din co 
merț să vină să-și aleagă orice pro 
duse din stoc, am dat marfă chiar ț 
în custodie unor organizații _ corner 
ciale. Sintem încă „la mina"'corner 
țului, dependenți de bunăvoința re 
prezentanților săi de a ne cumpăr; 
sau nu produsele.

Comerțul, comerțul, comerțul - 
totul prin intermediul său. Singuru 
punct de contact direct între com 
binat și cumpărători este un ma 

gazin propriu di 
Arad, care ar 
în permanență 
mare cifră d 
desfacere.

— De ce nu or 
ganizați mai mul 
te asemenea ma 
gazine proprii ?

ne-ai 
o reței 
ni

DE MARE COMPLEXITATE" un
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Consecințele lipsei
pieselor

(Urmare din pas. I)

ani :resort a rămas aceeași de ani și . 
lipsa capacităților de producție. Fap
tele atestă că este vorba mai 
grabă de nepăsare și dezinteres 
tru rezolvarea radicală a problemei 
pieselor de schimb auto. Nu există 
suficiente capacități de 
pentru fabricația pieselor de schimb 
întrucît, în concepția multor cadre de 
conducere din întreprinderile con
structoare de mașini care au sarcini 
în această privință, asigurarea cu 
piese de schimb este privită ca a 
cincea roată la căruță... Și de această 
dată, diferiți specialiști din M.I.C.M. 
au recunoscut că fabricația pieselor 
de schimb este total neconvenabilă 
pentru întreprinderi; pentru că. chi
purile. depreciază nivelul unor indica
tori de bază ai planului. In virtutea 
acestui interes îngust, cei care au da
toria să asigure, o dată cu autovehi
culele pe care le fabrică, și seturile 
necesare de piese de schimb se fac 
„luntre și punte" pentru a scăpa de 
această firească obligație. Deși an de 
an au crescut simțitor cererile de 
piese de schimb, uzinele producătoare 
le-au respins 
amputat, sub motivul lipsei de ca
pacitate. fără să se străduiască să 
pună ordine o dată pentru totdeauna 
în acest domeniu. Cînd nu mal au 
cum să se eschiveze de la încheierea 
contractelor, ele tergiversează neper- 
mis îndeplinirea obligațiilor asumate, 
afectînd șl puținele capacități rezer
vate fabricației pieselor de schimb în 
favoarea realizării a cit mai multe 
produse finite.

Așa a procedat, bunăoară, și con
ducerea Uzinei de autocamioane din 
Brașov. în timp ce la capitolul piese 
de schimb uzina se afla, pe nouă luni, 
sub plan cu 50 de milioane lei, pro
ducția marfă a fost superioară pla
nului cu 121 de milioane lei. Este lău
dabilă strădania colectivului uzinei 
brașovene de a produce cit mai multe 
autocamioane, indiscutabil, necesare 
economiei. Dar cit folos are a- 
ceastă strădanie, dacă o bună parte 
dintre autovehiculele existente nu 
pot fi utilizate .rațional tocmai din 
cauza lipsei unor... banale piese de 
schimb, în contul cărora s-au fabri
cat autocamioane peste plan 7

de- 
pen-

producție

sistematic sau le-au

de schimb auto
Chiar în aceste condiții, produc

ția de piese de schimb ar fi fost in
comparabil mai mare în prezent dacă 
se manifesta interes pentru folosirea 
intensivă a actualelor capacități de 
producție. După cum am avut prile
jul să constatăm la Uzina de auto
turisme din Pitești, rebutul la fabri
cația pieselor de schimb continuă 6ă 
sporească vertiginos. De la 8,5 la 
sută cit a fost anul trecut, în primele 
9 luni din acest an rebutul la piesele 
turnate din fontă a depășit 12 la sulă. 
La sectorul de segmenți, procentul 
de rebut a atins nivele alarmante : 
media ultimelor două luni a fost de 
35 la sută.

Rebutul drămuiește producția de 
piese de schimb și la Uzina de auto
camioane din Brașov. In plus, aici se 
fac puternic simțite și diferite caren
țe organizatorice, după cum a recu
noscut tov. Octav Căpitanu, inginerul 
șef al uzinei. Neritmicitatea livrărilor 
de piese turnate către sectoarele de 
prelucrări mecanice a făcut ca linii 
întregi de fabricație să-și întrerupă 
adeseori activitatea. Potrivit calculu
lui făcut cu specialiștii uzinei, reiese 
că pierderile de producție ocazionate 
de rebuturi și stagnările în funcțio
narea utilajelor depășesc net atit ca 
tonaj, cit și valoric actualele restante 
în livrarea pieselor de schimb.

In timpul investigației a reieșit și 
un alt aspect. La insistența unor u- 
zine constructoare de mașini de a 
nu mai fabrica piese de schimb auto 
sub motivul lipsei de capacitate, anul 
acesta s-a recurs la soluția de a 
trece fabricația unor repere la uni
tățile industriei locale. Așa s-a pro
cedat îndeosebi cu anumite repere din 
sectorul electrotehnic. Se constată in ■ 
prezent că și noii furnizori de piese 
de schimb sînt în restanță cu livra
rea unor însemnate cantități, pentru 
că cei care „le-au predat ștafeta" au 
uitat să le asigure și baza de materii 
prime. Astfel, se constată că dintr-un 
necesar de 14 tone sîrmă pentru bo- 
binaj, unitățile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini nu 
le-au livrat întreprinderilor de in
dustrie locală decît 6,8 tone. Indus
tria locală nu este sprijinită în su
ficientă măsură de uzinele construc
toare de mașini, așa cum s-au anga
jat, nici in ce privește asistența teh-

nică pentru îmbunătățirea calității 
producției și crearea necesarului 
scule și dispozitive.

La actuala penurie de piese 
schimb auto contribuie chiar și 
care o acuză vehement : Ministerul 
Transporturilor. Unul din cele mai 
mari sectoare producătoare de piese 
de schimb ale ministerului, amplasat 
în cadrul Uzinei de reparații auto 
„Grivița" din București, înregistra la 
începutul lunii octombrie restanțe în 
livrări la 30 de repere.

— Sectorul de piese de schimb din 
cadrul întreprinderii noastre s-a dez
voltat considerabil în acest an ca 
urmare a preluării fabricației unui 
număr însemnat de repere de la 
uzinele constructoare de mașini — 
ne-a spus ing. Ștefan Lech. directo
rul uzinei de reparații auto. Lipsa 
forței de /muncă și alte neajunsuri 
care țin de experiența în acest do
meniu au determinat în primele două 
trimestre o rămînere accentuată sub 
plan. Prin măsurile organizatorice 
întreprinse situația a început să se 
amelioreze și estimăm că vom recu
pera integral restanțele in acest ul
tim trimestru.

în timp ce unii dintre producăto
rii de piese de schimb au spus clar 
— și cu cită ușurință 1 — că nu mai 
au nractic la disnoziție timnul util 
pentru a îndrepta lucrurile, alții con
tinuă să promită că totul va fi re
zolvat pînă la sfîrșitul anului. Din 
păcate, în prea puține cazuri ne-am 
putut convinge că aceste noi anga
jamente au o fundamentare reală. 
Nici acum.~ în ultimul ceas, nu se 
simte un interes deosebit pentru im
pulsionarea fabricării pieselor de 
schimb. Este necesar, de aceea, ca 
centralele industriale, care au în com
ponența lor unități cu sarcini în a- 
csst domeniu, să lase la o parte felu
ritele invocări, explicații si motivări 
și să ia neintîrzîat măsuri ferme pen
tru a se folosi cu maximum de ran
dament capacitățile de producție re
zervate producției de piese de 
schimb.

Așa stînd în prezent lucrurile, este 
firesc să ne întrebăm care va fi 
soarta producției de piese de schimb, 
auto în anul viitor ? Răspunsul Ia 
această întrebare îl vom da însă în- 
tr-un viitor articol.

de

de 
cel

mula" lichidării stocurilor anormale de 
produse finite: pe de o parte, eforturi 
in direcția desfacerii mărfurilor su- 
prastocate, iar pe de alta, eliminarea 
cauzelor care duc la perpetuarea 
acestui fenomen neeconomic. De ce 
nu se aplică ea cu hotărîre în toate 
unitățile de industrie ușoară 1 Nu în- 
timplător punem această întrebare. O 
scrisoare primită recent la redacție 
ne făcea cunoscută situația grea (din 
acest punct de vedere — n.n.) in care 
se află Combinatul textil din Arad, 
aici fiind stocate produse finite in 
valoare de zeci de milioane lei. „Cre
dem că acest oombinat bate toate re
cordurile in materie de imobilizări" 
— se încheia scrisoarea amintită.

— într-adevăr, deținem un stoc de 
produse finite însumînd 60 milioane 
lei, de peste trei ori mai mare decît 
normativul aprobat — ne-a spus tov. 
Romulus Licuță. director financiar la 
combinatul arădean. Două treimi din 
acest stoc, întrunind condițiile ne
cesare, sînt creditate de Banca Na
țională. Probleme deosebite avem 
doar la unele produse finite, în va
loare de 1,5 milioane lei, a căror po
sibilitate de desfaoere este cu totul 
incertă.

Deci, mărfuri de zeci de milioane 
lei, pentru fabricarea cărora s-au fo
losit bumbac, coloranți etc., aduse 
în parte din import, sînt stocate de 
multe luni de zile, așteptînd să fie 
vîndute unor clienți care de-abia tre
buie găsiți. Cit privește cele 1,5 mi
lioane lei, ele reprezintă contrava
loarea unor produse finite — trico
taje și confecții — realizate în urmă 
cu ani.

De ce au apărut și se mențin 
toate aceste stocuri la combinatul 
din Arad ? Din discuția avută cu 
diverși specialiști din combinat a 
reieșit că un factor determinant în 
formarea stocurilor de produse fi
nite constă în necunoașterea inte
grală, nici în al 12-lea ceas, a pla
nului de producție. „La 9 octombrie 
nu știam încă ce vom produce în

completă a cauzelor care duc la sto
carea de produse finite în combina
tul nostru" — a încheiat directorul 
tehnic.

Reținem aceste argumente. Dar cit 
de rezistente sînt ele ? Nu ne refe
rim la calitatea necorespunzătoare a 
producției. Această problemă nu ne
cesită comentarii. Simpla ei invocare 
ca o scuză referitoare la formarea 
unor stocuri de produse finite atestă 
că perpetuarea defectelor de fabri
cație a început să fie privită la com
binatul din Arad ca un însoțitor 
aproape inevitabil al producției. Ceea 
ce este de două ori dăunător : o dată 
că provoacă pierderi de producție și, 
a doua oară, că — acceptată ca atare 
— această situație se menține, iar 
amploarea ei crește. Evident, în de
trimentul economicității producției. 
Dar să mergem mai departe. Bună
oară, se aduce în discuție cu insis
tență problema neacoperirli cu con
tracte la export a întregii capacități 
de producție. Cine altcineva dacă nu 
însăși factorii de răspundere din 
combinat au datoria de a asigura 
întreaga desfacere a producției, la 
intern, ca și la export ? Aceasta, cu 
atit mal mult cu cit, de cîteva luni 
de zile, au intrat în vi goaf e regle
mentări noi. care, dînd largj drepturi 
combinatelor, îi apropie pe producă
tori de beneficiari. Ni s-a replicat : 
„Douăzeci de ani am fost doar pro
ducători, acum trebuie să fim și co- 
mercianți. O să fim, dar pentru 
aceasta este nevoie de timp, de ex
periență...".

Este adevărat — argumentul b. fost 
adus in discuție și la alte combinate 
de industrie ușoară — se cere expe
riență. Dar în cit timp va fi ea 
acumulată ? Pentru că e cert : expe
riența se dobîndește acționind. nu 
așteptînd ajutor din afară, de la 
alții. Aprecierea nu este gratuită : 
interesindu-ne ce se întreprinde la 
Combinatul textil din Arad pentru 
readucerea în circuitul economic a

— A, 
trebui 
vastă — 
răspuns.

Facem
cui simplu 
preună cu dilrec- 
torul camercia 
și ajungem li 
concluzia că pen
tru a se asigura 
desfacerea a IC 
la sută din pro
ducția anuală a 
combinatului — 
de fapt partea cu 
„probleme" — a- 
ceastă unitate a 
industriei ușoare 
are nevoie de 
numai... trei ma
gazine. Trei ma
gazine, dar ele 
trebuie deschise, 
nu doar proiecta
te, studiate, a- 
nalizate. Altfel, 
stocurile de pro
duse finite fără 
desfacere nu vor 
putea fi lichi

date. Altfel, cadrele din întreprinderi 
vor putea greu să cunoască cerințele 
cumpărătorilor, să ia măsuri opera
tive pentru orientarea în perspectivă 
a structurii producției.

Este pozitiv că, pe ansamblul in
dustriei ușoare, acțiunea de lichidare 
a’stocurilor anormale de produse fi
nite a demarat în sfîrșit. Totuși, 
existența unor situații ca cea semna
lată la combinatul textil din Arad 
sau la alte combinate, în care ritmul 
de „subțiere" a stocurilor este anemic, 
dovedește clar că această importantă 
sarcină mai este prjvită cu slabă 
mobilizare. Nimeni su subapreciază 
măsurile preconizate și luate de 
minister în ultimele luni, dar, 
după cum se dovedește în practică, 
rezultatele puteau să fie mai bune 
dacă intensitatea eforturilor ar fi fost 
la fel de ridicată în toate întreprin
derile și combinatele care au acumu
lat stocuri supranormative.

Un lucru este limpede : problema 
stocurilor supranormative și fără 
mișcare de produse finite în indus
tria ușoară va fi definitiv soluționată 
numai atunci cînd cadrele de condu
cere, specialiștii din întreprinderi șl 
combinate vor fi convinși — și vor 
acționa în consecință I — că toate 
produsele ce le realizează trebuie să 
corespundă preferințelor și gusturilor 
tot mai diverse ale cumpărătorilor. 
Aceasta însemană calitate superioară 
a produselor, diversificare sortimenta
lă extrem de largă, adaptare la 
cerințele pieței, ale mod,ei. înseam
nă o rețea proprie de desfacere dez
voltată, înseamnă un sondaj per
manent al cerințelor cumpărătorilor. 
Numai prin îndeplinirea concomiten
tă a acestor condiții sînt cu putință 
lichidarea stocurilor existente și, 
mai ales, evitarea formării altora în 
viitor. Altfel spus, dacă se vor în
treprinde în continuare jumătăți do 
măsură, nu numai că stocurile 
supranormative nu vor scădea, ci 
ele vor crește.

Dan MATEESCU

LUMINILE
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în cei 20 de ani care au tre
cut de la adoptarea primului 
plan de electrificare a țării, co
lectivul întreprinderii județene 
de rețele electrice Suceava a 
obținut rezultate deosebite în 
activitatea depusă pentru a face 
să pătrundă lumina electrică 
pînă în cele mai îndepărtate că
tune. Altfel, dacă acum 20 de 
ani erau electrificate numai 7 
sate, în prezent numărul satelor 
electrificate a ajuns la 359. 
Mai sînt numai 5 sate care 
așteaptă să fie în curînd conec
tate la circuitul electric. Linia 
de joasă tensiune din zona ru
rală a județului a ajuns la 2 100 
km, ceea ce reprezintă 56 la sută 
din lungimea totală a dramuri
lor existente în satele electrifi
cate. Edificator este și faptul că 
in perioada actualului cincinal

consumul de energie electrică în 
județul Suceava a sporit de trei 
ori față de anul 1965. De ase
menea, numărul de abonați a 
ajuns în prezent la circa 80 000.

După racordarea județului Su
ceava la sistemul 
țional, colectivul 
de rețele electrice 
pus în funcțiune 
mare importanță, 
tea se află liniile

energetic na- 
întreprinderii 
a realizat și 
obiective de 

Printre aces- 
și stațiile de 

transformare de 110 kV de la 
Fălticeni, Gura Humorului, Cîm- 
pulung și Vatia Dornei, linia și 
stația de transformare de 357 
Volți din orașul Rădăuți.

O realizare remarcabilă o con
stituie punerea în funcțiune, la 
termenul stabilit prin plan (30 
septembrie 1970), a liniei și sta
ției de transformare de 110 kV 
Vatra Dornei, care asigură ali-

montarea cu energie electrică a 
consumatorilor din bazinul Dor- 
nelor și creează condiții pentru 
alimentarea cu energie electrică 
a viitorului centru minier de la 
Călimani. De asemenea, piuă la 
sfîrșitul anului 1970 se va re
zolva o problemă de o deosebiră 
importanță pentru asigurarea 
continuității în alimentarea cil 
energie electrică a tutui or con
sumatorilor din județul Suceava. 
Este vorba de punerea în func
țiune a liniei electrice aeriene de 
110 kV Bicaz — Gura Bai na
iului, prin care se va asigura și 
cea de a doua sursă de alimen
tare a județului din sistemul e- 
t ier get ic național, obiectiv pentru 
realizarea căruia colectivul în
treprinderii județene de rețele 
electrice depune eforturi susți
nute.
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AFIȘUL ,
TEATRELOR NAȚIONALE
IN ACTUALA STAGIUNE
„Oglinda timpului nostru 

cutezător și generos
Datorăm spectatorului 

răspunsuri cu larg ecou
Dacă teatrul este o oglindă a 

■impului, cum il numea Hamlet, a- 
:unci teatrul național trebuie să fie 
— cel puțin în principiu — cea mai 
cuprinzătoare imagine, tinzind spre 
reunirea tuturor creațiilor, tuturor 
I ormfelor de artă, spre o explicație 
globală a lumii in care perspectivele 
diverse nu se exclud, ci se însumează 
Si se întregesc. în adevăr, dacă alte 
ansambluri iși pot ingădui opțiuni 
in repertoriu și stil de joc, chiar 
ofensive intr-o anume direcție artis
tică, prima scenă e chemată să țină 
o cumpănă și să exprime o linie de 
echilibru, dovedindu-se egal de sen
sibilă la varietatea frumosului. Tot 
ceea ce realizează teatrul național 
închide în sine o dublă exigență, căci 
el are datorii la fel de mari față de 
trecut ca și față de prezent, el întru
chipează deopotrivă principiul con
servării valorilor ca și pe cel al îm
prospătării lor. el semnifică deopo
trivă tradiția ca și schimbarea. 
Contrazicerea acestei duble vocații 
neliniștește și pune mai totdeauna la 
grea încercare viața unui teatru na
țional, amenințat cînd de imobilism, 
de împietrire, de repetiție, cînd de 
cutezanță nechibzuită ori de excesivă 
receptivitate arătată ultimelor cu
rente estetice. Urmărind criticile for
mulate la adresa tuturor acestor in
stituții vom constata că ele sint acu
zate îndeobște de a trăi sub semnul 
gustului de ieri printr-un fel de iner
ție, iar, cîteodată, de a se voi înnoi
toare și de a fi cedat forței de șoc 
a noilor școli artistice. Că o sinteză 
este insă posibilă, că Naționalul 
poate infringe atit tendința spre epi- 
gonism și autoimitație, cit și tendința 
de a adăposti operele și manierele de 
interpretare propulsate exclusiv de 
modă, este ambiția și țelul nostru. 
Cu un cuvînt, ne-am propus să insti
tuim, deopotrivă, prin piese și spec
tacole, un dialog între continuitate și 
inovație, încredințați că însăși capa
citatea de a dura a unui fenomen 
artistic coincide cu cea de a se îm
prospăta. Acest dialog noi intențio
năm să-1 „orchestrăm" în spectacole 
de mare anvergură. „Danton" al lui 
Camil Petrescu ori „Regele Lear“ in
dică proporțiile reprezentațiilor în. 
care se va purta această convorbire, 
de la care nu vor lipsi nici operele 
dramaturgilor de astăzi. Mă refer la 
„Săptămîna patimilor" de Paul An- 
ghel. Evident, anvergura unui spec
tacol nu-i determinată de numărul 
de actori, de cantitatea de figurație 
pe care o reclamă, ci de unghiul de 
deschidere al ideilor, de capacitatea 
îOr de a dinamita prejudecăți mo
rale și superstiții teatrale. Mai •

nevoie să reliefez folosul pe care-1 
pot aduce premierele de la Studio, 
cum-ar fi „Cui i-e frică de Virginia 
Woolf" și „Dulcea pasăre a tinere
ții", ori, pentru a cita piese din lite
ratura originală, „Pisica în noaptea 
de anul nou" de D. R. Popescu și 
„Dinastia Domnișor" de Eugen 
Barbu ?

Enunțarea de mai sus a proiecte
lor noastre repertoriale exprimă per
manenta preocupare de a aduce pe 
prima scenă a țarii cele mai valoroa
se piese ale dramaturgiei universale, 
cele mai valoroase piese ale creației 
dramatice originale — selectate in 
lumina unei orientări sociale și este
tice ferme, de o adincă și responsa
bilă angajare în edificarea noii, so
cietăți. Alcătuirea repertoriului făcu
tă in lumina unei concepții unitare 
trebuie să reprezinte un răspuns- con
cret dat rolului pe care se cere să-l 
îndeplinească arta in societate, slujirii 
politicii culturale a partidului.

Sintem insă conștienți că eforturilor 
r.oastre — ca ele să rodească — tre
buie să li se alăture pana celor mai 
buni dramaturgi.

Sintem mulțumiți că în stagiunea 
trecută șaptezeci la sută din numărul 
total al spectacolelor noastre l-am fă
cut cu piese scrise de T. Mușatescu, 
A.. Baranga, Horia Lovinescu sau 
Paul Everac. Sintem mulțumiți că in 
această stagiune se intilnesc pe scenă 
„Ștefan cel Mare" imaginat de Paul 
Anghel cu „Danton" al lui Camil Pe
trescu la Sala Comedia ; sau Eugen 
Barbu cu D. R. Popescu la Studio.

Considerăm că satisfacțiile ar fi cu 
atit mai mari dacă am subordona în
tregul program enunțat oricărei piese 
mari pe care am primi-o azi — pie
să cu adevărat mare, capabilă să a- 
ducă în luna mai, luna aniversării se
micentenarului partidului, omagiul 
nostru solemn.

Dar nu numai spectacolele vor fi 
terenul unde se va purta dezbaterea 
dintre ceea ce e constituit, verificat, 
trăind sub zodia autorității estetice 
și ceea ce conștiința activă a epocii 
ține să impună ca o nouă tematică, 
ca o nouă sensibilitate, ca o nouă 
tehnică. Caietul-program al teatrului 
(care și-a asigurat semnături de pres
tigiu din țară și străinătate, atingînd 
la ora de față un tiraj impresionant) 
reprezintă un auxiliar al nostru pre
țios în această încercare de sinteză 
și de totalitate.

Horea POPESCU 
directorul artistic 
al Teatrului Național 
„I. L, Caragiale" din București

în conștiințe

Slujim imperative 
ideologice, etice 

și estetice majore
tn activitatea Naționalului din Iași 

am pornit de la un principiu ideolo- 
gico-estetic pe care l-am expus și 
altădată, un principiu care este în 
același timp și un program de ac
țiune concretă : teatrul trebuie să 
răspundă imediat, prin toate mijloa
cele de care dispune, marilor proble
me ale umanității și ale contempo
raneității, unei stări de spirit ac
tuale. Mai precis spus, prin spec
tacolele pe care le montează, un 
teatru trebuie să dea primul, în 
ordinea artelor, un răspuns la o pro
blematică de viață ce frămintă o 
societate și un timp dat. Avem im
perative majore ideologice, etice sau 
estetice, pe care sintem chemați să le 
«lujim. Ceea o» aș dori să precizez 
este că acestor probleme li se poate 
da un răspuns în primul rind prin 
dramaturgia scrisă de oamenii de li
tere de azi. Dorința noastră cea mai 
puternică este aceea ca teatrul în 
care lucrăm, teatrele în general să 
fie puse in fața unui număr mai 
mare, din ce în ce mai mare de crea
ții dramatice demne de primele scene 
ale țării, demne de eforturile lor de 
valorificare, piese care, prin dezba
terea lor de actualitate, prin mesa
jul lor uman, prin calitățile lor ar
tistice — să se înscrie pe linia de 
prestigiu a dramaturgiei românești, 
a marii dramaturgii.

Și dacă este adevărat că realizarea 
acestei dorințe depinde în cea mai 
mare măsură de dramaturgi, trebuie 
să recunoaștem însă că și teatrele, 
— prin secretariatele lor literare, 
prin contactele pe care le stabilesc, 
prin climatul creator pe care îl favo
rizează — pot contribui la stimularea 
producției dramaturgice, la orientarea 
și la nivelul său artistic. Teatrele 
pot și trebuie să iși facă din aceasta 
un obiectiv permanent pe agenda lor 
de lucru. Iată de ce, ca și în sta

giunea^ ee s-a încheiat, preocuparea 
noastră de căpetenie este de a pro
mova dramaturgia contemporană. 
Amintesc doar cîteva piese ce Stau 
în atenția noastră : „Duet" de Andy 
Andrieș, „Impas" de Nelu Ionescu, 
„Acești nebuni fățarnici" de Teodor 
Mazilu. Sîntem încredințați că dra
maturgii noștri vor crea noi piese 
care să evoce inspirat epopeea de 
luptă, de jertfe și biruinți a partidu
lui nostru în cei 50 de ani cît au tre
cut de la întemeierea lui.

Și pentru că în colaborarea dintre 
autor și teatre mai sint încă multe 
lucruri de făcut, noi înființăm în 
acest an, împreună cu Asociația scrii
torilor din Iași, un cenaclu de dra
maturgie. loc de intîlnire, de discu
ții și confruntări între autori, regi
zori, actori.

Reintorcîndu-ne la repertoriu, ne 
propunem deocamdată să punem în 
scenă, în actuala stagiune, din re
pertoriul clasic românesc, „Cniajna" 
de Ion Luca și „Pribeagă" de Va- 
sile Voiculescu. Deschiderea stagiu-’ 
nii a fost marcată de „Catiheții de 
la Humulești", evocare dramatică a 
lui I. I. Mironescu după amintirile 
lui Ion Creangă.

Profilul repertoriului nostru se' va 
întregi, cum este și firesc, cu o sea
mă de piese din dramaturgia uni
versală, clasică și contemporană. Op
țiunile noastre sînt pînă acum urmă
toarele : „Henrio al IV-lea“ de 
Shakespeare, „Convertirea căpitanu
lui Brassbound" de B. Shaw și o 
piesă a cunoscutului dramaturg j>or 
ldnez Rozewicz. Desigur, intențio
năm și alte premiere în această sta
giune.

Comeliu STURZU
directorul Teatrului Național 
„Vasrle Alecsandri" din lași

lucrările simpozionului național „Rolul 
și locul educatorului in procesul 

de modernizare a invățămintului“
La Universitatea din București au 

început simbătă dimineața lucrările 
primului Simpozion național intitu
lat — „Rolul și locul educatorului 
în prooesul de modernizare a invă- 
țămintului". Această acțiune, orga
nizată de Comitetul Uniunii Sindi
catelor din instituțiile de învățămînt 
și cultură și Ministerul Invățămîn- 
tului, în colaborare cu Institutul de 
științe pedagogice, Institutul central 
de perfecționare a personalului di
dactic și Uniunea societăților științi
fice ale cadrelor didactice, este în
scrisă în cadrul manifestărilor dedi
cate Anului internațional al educa
ției — 1970.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Miron Gonstaniinescu,

președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, reprezentanți ai 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Ministerului în- 
vățămintului, reprezentanți ai vieții 
social-politice, științifice și culturale 
din București și din țară.

în cuvîntul inaugural, Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, a subliniat că actua
la reuniune încheie manifestările 
desfășurate in școlile din întreaga 
țară, în cadrul cărora peste 26 000 
de cadre didactice și specialiști 
și-au spus cuvîntul asupra căilor și 
soluțiilor menite să contribuie la 
modernizarea învățămîntului de toa
te gradele.

(Agerpres)

Craiova și-a mărit oonsiderabil 
populația in ultimii zece ani ; este 
cel măi tinăr centru universitar din 
țară media de virată a muncitori
lor din-marile sale,uzine (și implicit 
media.de virstă a publicului teatrului 
nostru) este de 28—30 ani. Avem 
45 000 de elevi, răspundem dragostei 
de teatru ,a . locuitorilor unei regiuni 
în care, pe, o raza ..de 300 km, sîntem 
singurul teatru profesionist. De a- 
dăugat la aceste practice și imediate 
premise tradiția istorică, etnogra
fică și culturală a Olteniei,. — și se 
va înțelege pentru ce Teatrul națio
nal din Craiova, deși intră acum in 
cea de-a 121-a stagiune a sa, este 
obligat să fie un teatru tinăr, un tea
tru care să meargă mină in mină cu 
tineretul pe care il formează și prin 
care iși justifică la ora aceasta pro
gramul său artistic.

Pentru aceste motive ne-am gîn- 
dit să continuăm tradiția din. secolul 
trecut, în care teatrul nostru a fost 
în același timp, un Ateneu, o tribună 
culturală, un centru de informare, 
documentare și experiență spirituală. 
Polivalență, polimorfie — in orice 
caz. efort continuu de a fi în strinsă 
legătură, in continuu dialog cu pă
turile cele mai largi și mai diferen
țiate ale publicului. Vom oontinua 
așadar seria așa-ziselor noastre 
„conferințe experimentale" prin care, 
bimensual. vom ține publicul în le
gătură cu marile probleme ale poe
ziei și teatrului. Avem o societate de 
elevi, prieteni ai teatrului „Filotha- 
lia“ : am dori s-o extindem. La casa 
de cultură a studenților vom inau
gura, in sfirșit, acel mult dorit „se
minar de teatrologie și filmologie". 
Am pus la punct statutul unui „stu
dio de teatru cu copii, pentru copii". 
Avem in perspectivă două premiere 
(în colaborare cu Casa pionierilor, 
dar sub egida noastră) ; zece din ac
torii noștri instruiesc echipe de 
amatori. Tudpr Gheorghe pregătește 
un nou recital (de balade vechi, ne
cunoscute). alte grupe de actori tineri 
pregătesc recitaluri de teatru „mic". 
Secretariatul literar iși continuă in
vestigațiile sale în cunoașterea pu
blicului și va avea toată grija ca 
inaugurarea, în .1972, a noului local 
al teatrului, să nu ne surprindă fără 
apariția unei temeinice și exhaustive 
„istorii a Teatrului național din 
Craiova".

Ca Teatru Național, avem ca sacră 
obligație, în alcătuirea repertoriului 
fiecărei stagiuni, să promovăm in 
priiiiul rind literele și giiidul româ
nesc. Echilibrul intre tradiție și con
temporaneitate, între clasic și mo
dern, între tragic și comic, prin 
aplicarea unui permanent prin
cipiu: de educație, . validitarea pe

pian național a personalității 
specifice, a stilului teatrului 
nostru — iată numai cîfeva din 
aceie principii fundamentale de 
care trebuie să ținem cont la înce
putul fiecărei stagiuni.

în stagiunea care urmează (1970— 
1971) vor fi prezente pe scena era- 
ioveană șase piese românești. Mih- 
nea Gheorghiu va inaugura prin ul
tima sa lucrare, „Zodia Taurului", 
sărbătorirea a 150 de ani de la răs
coala pandurilor olteni. După 20 de 
ani, se va relua cunoscuta operă a 
lui Zaharia Birsan : „Trandafirii 
roșii".

Problemele acute ale contempora
neității noastre vor fi dezbătute prin 
două lucrări: Horia Lovinescu —„O 
casă onorabilă" — și Paul Everac 
prezent cu ultima sa lucrare „Ca
mera de alături". Scriitorul craio- 
vean Ion D. Sîrbu, tot in premieră 
pe țară, va prezenta una din ulti
mele sale comedii.

O obligație de înaltă onoare ne 
leagă de evenimentul împlinirii a 50 
de ani de la înființarea P.C.R. Sîn
tem preocupați să aflăm lucrări de 
certă valoare prin care să sărbătorim 
pe scena noastră acest moment. Do
rim o lucrare puternică, monumen
tală și avem toată încrederea în 
condeiele românești care ne-o vor 
oferi la timp și în condiții literare 
excelente.

Literatura dramatică universală, 
clasică și contemporană este pre
zentă în repertoriul nostru, deocam
dată, prin patru titluri : „Richard al 
Ill-lea" de William Shakespeare (o 
tragedie ce urmează tradiția shakes
peariană pe scena noastră), „Un om 
egal un „om" de Bertolt Brecht. 
„Paharul cu apă" de E. Scribe și 
„Capcana" de Agatha Christie.

Făcînd un bilanț al acestor zece 
titluri programate, constatăm că 
piesa românească; problemele de 
actualitate ale societății noastre sint 
bine reprezentate. Evantaiul genu
rilor abordate, unitatea in varietatea 
de stil a spectacolelor, precum și 
faptul că toți actorii (și mai ales cei 
buni) vor avea roluri interesante ne 
fac să sperăm că fiecare spectator 
va găsi piesa care îl va satisface. 
Dacă adăugăm la aceste titluri nume
roasele reluări din stagiunile trecu
te. surpriza pe care ne-o rezervă 
studiourile noastre — recitalurile 
Tudor Gheorghe și conferințele ex
perimentale — considerăm că Tea
trul Național din Craiova are toate 
motivele să spere că actuala sta
giune va fi un pas înainte în presti
gioasa sa carieră.

Al. DINCA
directorul Teatrului Național 
din Craiova
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cinema
• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20, FAVORIT — 10; 13,15;
16,30; 19,45.
• Ultima vacanță : CAPITOL —
10; 12,15; 14,15? 16,15; "18,30; 20,30. 
e Sentința : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Ultimul mohican : FESTIVAL 
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Greșeala regelui : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Agonie și extaz : CENTRAL —• 
9,30; 13; 16,15; 19,30.
a în umbra coltului : LUMINA — 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru 
Frumoasa Varvara — 
DOINA.
a întâlnirea : DOINA 
20,45; COTROCENI - 
VOLGA - 15,30; 18,15; 20,45.
• 100 de băieți și o fată — 14,15; 
16,30; 18,45, Povestea viteazului 
Baiaia — 21.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• în arșița nopții : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
• De șapte ori șapte : FEROVIAR
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20,45. MODERN — 9: 11,15: 
13,30: 16; 18.15; 20,30.
• 100 de carabine : GRIVIȚA —
9,30—11,30 în continuare ; 16; 18,15; 
20,30; FLAMURA - 11; 16; 18,15: 
20,30, FLORE%.SCA — 13,30; 18;
20.30, AURORA — 9; 11,15: 13,30: 
15,45: 18; 20,15.
• Aurul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30.
• Păcatul dragostei : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 17.45: 
20.
• Impostorii : BUZEȘTI — 15.30; 
18; 20,30.
• Hibernatus : DACIA — 8,43—20 
în continuare. ARTA — 15,30; 18: 
20,15.
• Patricia și muzica : BUCEGI — 
16; 18,15: 20.30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, MIORIȚA — 10: 
17,30; 20.
• Jandarmul se însoară :
— 18; 20. FERENTARI
17.45: 20, MOȘILOR — 18;
• Tăcerea bărbaților : UNIREA —
15.30.
• Fuga buiestrașulul : MOȘILOR
— 15,30.
• Păsările : LIRA — 15.30: 18: 20. 
VIITORUL — 15.30: 18; 20,30.
• Mayerllng (ambele serii) : DRU
MUL SĂRII — 16: 19, PROGRESUL
— 15.30: 19.
• Canarul yl viscolul : COTRO- 
CENI — 15,30.
• Ambuscada ; POPULAR — 15,30.

copil — 10.
11,30; 13,45 :

12.ÎS; 15

UNIREA
— 15,30: 
20,15.
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teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (ia Sala mică a Palatu
lui) : Recital de vioară susținut 
Semen Snitkovski (U.R.S.S.), 
pian — Leonora Iosiovici — 20.
• Opera Română : Spărgătorul 
nuci — 11; Mireasa vîndută 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana 
10,30; Rosemarie — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — 10.30; Coana Chirița — 
15,30; Camera de alături 20; (sala 
Studio) : Moartea ultimului golan

10.30; Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 15.30 : Cine ești tu ?
— 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Dispariția lui Galy 
Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitul Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 10,30; 
Tandrețe și abjecție — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele 
în ureche — 10,30; Harfa de iarbă 
— 20.

tv

de 
la

de

• Teatrul Mic . Doi pe un balan 
soar - 10,30; Primarul Lunii și 
iubita sa - 16; Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Sus pe acoperiș.. în 
sac — 15,30; Rebelul — 19,30; (sala 
Studio) : O lună la țară — 10,30; 
Năzdrăvanul Occidentului — 16; 
Cercul morții — 20.
• Teatrul Giulești : Tango Ia Nisa 
— 10; 19 30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din insula piraților — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 11; Golem — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din* 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11; Nocturn III — 21,30; 
(sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Divertisment ’70 —.10; Ca
ragiale... dar nu teatru — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Logodnicele a- 
terizează la Paris — 11; 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Eon Vasilescu" : Viața... o come
die — 10; Floare de cactus — 19,30; 
(ia Sala Palatului) : De la Bach 
la Tom Jones — 16; 19,30.
• Ansamblul artistic Rapsodia 
Română" (sala din str. Lipscani) ;
Pe aripile rapsodiei — 20.

PROGRAMUL I

8.45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. 9,00 Matineu 
duminical pentru copii și școlari. 
10,00 Viața satului. 1.1,30 Amfitea
tru muzical. Recitalul pianistului 
Vladimir Horowitz. 12,00 De strajă 
patriei. 12,50 Fotbal ; • Pro

gresul — Petrolul (divizia națională A). Transmisiune de la Stadionul Re
publicii > Austria — Italia (repriza a 2-a). Campionatul European — înre
gistrare de la Viena. 15,00 Emisiune în limba maghiară. Din cuprins : • în
semnări săptămînale de Geza Domokos • Liceul pedagogic din Odoriheiul 
Secuiesc a împlinit 300 da ani de existență > Muzică ușoară. 16,30 Studioul 
N. Din cuprins : • „...Și-mi spunea Sadoveanu..." Amintirile profesorului 
Gheorghe Baltă despre Sadoveanu • Microrecital Corina Chlriac • „Un
deva... o cale ferată" — reportaj filmat de Mircea Radu Iacoban • Jazz pe 
teme folclorice cu Johny Băducanu. 18,35 Rapsodia română. 19,15 Medalion 
Mihail Sadoveanu. 19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 Film artistic : „Adevă
rul, numai adevărul" cu Irene Dune și Cary Grant în rolurile principale. 
21,35 România în 1 000 de imagini. „Pescarii de la gurile Dunării". Film TV 
realizat de Traian Filip și Ștefan Racoviță. 21,55 Vedete ale muzicii ușoare ; 
Gianni Morandi. 22.15 Telejurnalul de noapte. 22,30 Duminica sportivă.

PROGRAMUL H

20,00 Lumea copiilor. 20.30 Stagiune lirică TV. Opera „Faust" de Gounod 
(actul II). înregistrare din spectacol. 21,30 Buletin de știri. 21,40 Actualitatea 
literară în sunet și imagini. Din cuprins ; • Convorbire cu poetul Radu 
Boureanu • „Calendar de noiembrie" • Achiziții rare la Biblioteca Acade
miei. 22,10 Film serial : „Incdruptibilii".

La cinematograful „Capitol" din Capitală :

Festivalul filmului sovietic: „ULTIMA VACANȚĂ0

Regia : VALERI KREMNEV. Cn : ALEKSAADR VDOVIN, ANDREI VDOVIK, IRA BORISOVA, 
MARIA BULGAKOVA, LEV KRUGL1I

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
______________________________________________ o__________________________________________________________________________________

Colocviu consacrat
spectacolului modern
Timp de trei zile (23—25 

octombrie) în cadrul Insti
tutului de artă teatrală și 
cinematografică „I.L. CA
RAGIALE" s-a desfășu
rat un colocviu științific cu 
tema „Creatorul iii spec
tacolul modern și proble
ma formării lui în școala 
națională de teatru, film 
și televiziune". Inițiativă 
bine venită, colocviul a 
prilejuit o amplă infor
mare cu privire la preo
cupările de ordin peda
gogic și științific ale mem
brilor corpului didactic al 
institutului bucureștean, 
precum și ale celor din 
Institutul de artă teatrală 
din Tirgu-Mureș prin 
mijlocirea unui mare nu
măr (37) de comunicări. 
Mult mal puțin a pri- 

coiocviul și olejuit
discuție asupra refera
telor. prezentate.
ce a
ciența

ceea 
din , eti

ci selecție,
scăzut

 __ _ sa. C ,----- r-, 
nu destul de exigentă, 
a făcut ca 
lungimea referatelor 
depășească timpul . desti
nat întregului colocviu, 
astfel îneît pentru dis
cuții’n-a mai rămas decît 
prea puțin loc. Și e păcat 
din mai multe motive. 
Mai întîi. pentru că asis
tenta a trebuit să asculte 
o seamă de expuneri care 
n-aveau decit îritimplă- 

' toâre tangențe cu rigo
rile unei comunicări ști
ințifice. Apoi, pentru că 
unele dintre referate ar fi 
necesitat ample dezba
teri în vederea clarificării 
unor idei, a unor puncte 
de vedere. E păcat, de 
pildă, că referatul pre
zentat de profesorul-regi- 
zor Radu Penciulescu cu 
tema „Tentativă in defi
nirea conceptului de tea
tru azi", care de altfel a 
suscitat cele mai multe 
luări de cuvînt în cadrul 
scurtelor discuții care au 
avut loc. nu a putut fi 
dezbătut în profunzime, 
el rămînînd la stadiul de 
enunțare a unor idei de 
intensă circulație astăzi 

, în teatrul mondial. dar
, insuficient raportate la

numărul si
să

carea. componentele ex
presiei scenice", a adus 
unele contribuții intere
sante la cunoașterea pro
cesului de formare a apa
ratului expresiv al viito
rilor actori, deși aici au 
fost și referate cu un ca
racter evident de diletan
tism sau de falsă erudiție. 
Important e insă faptul 
că la această secție s-au 
pus bazele unei activități 
științifice și 
care asigură 
diferitelor 
vorbirii și arta 
scenice, de pildă, 
actorului) pentru 
tarea armonioasă 
șirilor creatoare ale viito
rilor artiști.

Un moment pozitiv în 
activitatea I.A.T.C., coloc-

realitatea specifică a tea
trului nostru, la relațiile 
sale cu publicul, cu so
cietatea noastră. Această 
raportare la realitatea 
noastră a apărut, de alt
fel, cam firavă și în alte 
referate. Cred, de altfel, 
că studiile și cercetările 
pe plan teoretic ar trebui 
să: aibă mai mult în ve
dere necesitatea unei in
terpretări în spirit mar
xist a diverselor teze și 
teorii care circulă azi în 
lume, pe care e necesar ________________ .
să le cunoașteAi și să ni viul deschide cîmp medi- 
le' însușim în măsura în

. care ele răspund necesi
tăților spirituale ale epo
cii și societății noastre.

Secția a doua a coloc
viului, care s-a ocupat 
de tema ..Cuvîntul și mis-

pedagogice 
colaborarea 

catedre (arta 
mișcării 
cu arta 
dezvol- 
a insu-

tației, indicînd din nou 
nevoia unor dezbateri, a 
unui schimb larg de opinii 
cu privire la finalitatea și 
căile artei noastre.

data scrierii „inspirate" a 
acestor

Ceea 
curios, 
cronică 
leriu Oișteanu lansează 
un fel de program poetic, 
un fel ............ ...
potriva 
se face 
eu 
clamă : , 
♦ei / Al 
indecenței / Al indiferen
tei / Al incipientei / Al 
includentei / AI incoeren
ței / AI inconsecventei / 
Al inconștientei / AI in- 
convenienței / Al incan
descentei / Al inadver
tenței / Și-ai incontinen
tei / Neputința de a re
ține urina / Peste coroa
nele mortuare ale cuvin
telor / Care trebuie să so
sească / Peste aceste

versuri. 
ce este însă 
în această 
de poezie.

mai 
lipsă
Va-

de filipică îm- 
rațiunii. Așa 
că in „Poeme 

pulverizator" pro- 
„Indicele înciden- 

indolenței / Al

M. BARBUTA
Hazard in

ra-
ca 

tre- 
Oi-

brazde liniare ale 
tiunii".

S-o spunem exact, 
să pulverizezi ceva 
buie să ai ce. Or. V.
șteanu nu ne convinge de 
aceste proprietăți. Aseme
nea experimente s-au mai 
încercat în poezie, cu re
zultate minore și ne în
doim că „Proteze" aduce 
ceva proaspăt, viabil. în 
stare să reziste la con
tactul cu universul vast 
al adevăratei noastre 
poezii.

Dar întrucît autorul și 
le-a . tipărit la editura 
Litera, pe cont propriu, 
are dreptul să facă ce do
rește cu protezele perso
nale. Nouă nu ne sint 
necesare.

categorie de 
în special cele 
la fenomenele

Prof. Ion SANDULESCU

călătoria

Logica incoerenței ?
La o lectură grăbită, fă

cută versurilor cuprinse 
in volumul lui Valeriu 
Oișteanu : „Proteze", am 
putea spune că avem de-a 
face cu reflexele unui joc 
infantil, abscons și vag 
cultural, ale unui joc me
canic, cețos, alcătuit din 
cuvinte aruncate la intim- 
plare. din barbarisme șo
cante care, plasate intr-un 
context incoerent, 
lipsite de emoția și 
nălitatea comunicării 
tistice.

impresia generală 
ceea de haos, de învălmă- 
șire a vocabulelor fără 
sens : „Corvete albinoase 
înconjoară tumoarea / Al
pestru pus în mina Wal
kiriei / Ca un velociped 
pendulat / Va trece prin 
cremona lui Tutankamon 
/ Cu gloata de corifei re- 
ticulari / Expansiunea sa
lină oricum este decisă / 
Și fumarolele vestesc iu
birea corolară / Amorul 
lanceolat / Iată lapiliî, 
pietre, lavă / Iar jos nudi
tatea goblenelor / Profa
nată de uriașele roti hi
draulice." Dacă am citat 
acest pasaj am făcut-o

sint 
fi- 

ar-
e a-

pentru a arăta că unicul 
criteriu de derulare a 
fluxului sonor este inco
erenta, iar singurul rost 
al versurilor este a ne 
arăta căile moarte, inter
zise poeziei.. Să nu ne 
imaginăm că versurile. ci
tate constituie o excep
ție în acest volum. Mai 
citim citeva. la întîm- 
plare : „Deci, cuplul ge
latinos părțile lui acetice 
/ Nu pot fi răsfoite / Fără 
acordul misionarului in 
comă / Și nici măcar ex
trase din lada de pian / 
Bacantele albesc și nu a- 
pucă / Să-și mai salveze 
mucoasa de faianță / 
Idolul acela prins de cu
rele / Căci muribundul se 
opune / Laolaltă cu toată 
fonația / Din preajma tri
plului mulaj / El acum 
domină abil conductele 
auditive / In care încăl- 
țătoarele nu mai ajung...", 
exemplificările puțind cu
prinde tot volumul, fără 
ca prin aceasta să aflăm 
ceva demn de reținut, 
poate doar cu excepția 
unor cifre care marchea
ză, posibil (mai poți ști !),

cărților

rituale. în afara celor pri
vind viața social-politică. 
in arhive se află nume
roase documente care a- 
testă dezvoltarea cultu
rală a țării de-a lungul 
veacurilor.

Această 
documente, 
referitoare
și marile Dersonalităti ale 
artei, științei și literatu
rii. ale culturii moderne 
în general, sînt însă prea 
arareori în atenția stu" 
diului oamenilor de spe
cialitate. fapt ce conduce 
la neexploatarea întregii 
cantități a acestor docu
mente atit de utile. Cu 
alți ochi vede, de pildă, 
un istoric sau critic lite
rar memoriul lui L. Re- 
breanu adresat guvernu
lui în 1923 prin care ma
rele romancier avertiza 
(cu soluții) asupra feno
menului de inhibiție a 
culturii românești provo
cat de scăderea procentu-

lui de editare de carte li
terară și științifică. „în 
eternitate nu ne vom pu
tea alimenta — sublinia 
prozatorul — numai din 
ceea ce s-a produs pînă 
azi. Creația continuă e 
principiul vital al cul
turii".

La fel se poate discuta 
și asupra altor documen
te referitoare la viața și 
activitatea lui Eminescu. 
Topirceanu. Enescu. Gri- 
gorescu, Antipa s.a.

Subsolurile studiilor mo
nografice asupra lui Gri- 
gorescu. Slavici, Enescu 
apărute în ultimii ani nu 
epuizează sursele de ar
hivă. Prezenta specialis
tului. a istoricului și cri
ticului de literatură și 
artă în sălile de studiu 
ale Arhivelor Statului se 
face, astfel, absolut nece
sară.

O 
poate 
timp.

invitație care nu 
să nu fie onorată la

Morin MOCANU

Cartea' de literatură, cu 
deosebire in proză, este 
solicitată, firesc, in toate 
centrele urbanistice : a- 
ceasta mai ales în faza de 
noutate a ei, de prim 
contact cu publicul citi
tor.

Cum se exprimă în prac
tică răspunsul la aceste 
solicitări ? \Iată unul din 
multele răspunsuri primi
te la Birlad : In librăria 
nr. 1 (numai pentru carte) 
n-au ajuns, deși s-au fă
cut comenzi, nici un 
xemplar din edițiile
cente în, versuri ale lui Io
nel Teodoreann și Marin 
So-escu. insistent solicita
te de cititori. In schimb. 
Centrul de librării Iași a 
expediat recent la Bîrlad 
un transport „solid" de 
carte in valoare de 100 000 
lei. Dintre acestea mențio
năm : „Orientări în li
teratura contemporană" 
(1965). „Conflicte literare"

e- 
re-

Studiu despre 
(1965) ș.a.
care — cum se 

fost noutăti

(1966). 
Dante"

Cărți 
vede — au 
acum 5 ani.

Așa stînd lucrurile, nu-i 
firesc să întrebăm centrul 
din Iași de. ce sînt trans
ferate aceste „rafturi" de 
cărți la Birlad ? Există 
cumva intenția de a „spe
cializa" respectiva librărie 
în... stocuri ?

în fata unor asemenea 
situații, s-ar părea în
dreptățită opinia unor li
brari din Birlad. Vaslui. 
Pașcani, Huși potrivit că
reia ar ti mai practic și 
mai eficient să existe cen
tre de librării pe județe. 
Motivele sînt lesne de în
țeles. Răspunsul nu se ce
re Obligatoriu echivalat cu 
înființarea unor asemenea 
centre, dar el impune cu 
obligativitate perfecționa
rea activității centrelor de 
librării existente.

Invitație la arhive
Oglindă « fenomenelor 

vieții sociale in totalitate, 
arhivele conțin mărturii

documentare ce reflectă 
aspecte ale tuturor sfere
lor vieții materiale și spi-

Panoramic literar
Revista „România lite

rară" și-a înscris, de cî
teva luni, printre preocu
pările. de altfel deosebit 
de variate, o mai largă 
reflectare în paginile sale 
a realităților culturale, ar
tistice și literare de pe 
meridianele globului, o 
mai detaliată prezentare a 
climatului spiritual din di
verse țări.

Așa a apărut rubrica 
..Ce e nou în 
care pină în . ___
de față a prezentat as
pecte de o deosebită ac
tualitate din diverse cul
turi, cum ar fi cea italia
nă, franceză, sovietică, 
maghiară, spaniolă, bul
gară, austriacă, poloneză, 
americană, canadiană și 
multe altele. Spațiul larg 
acordat (2—3 pagini) faci
litează întîlnirea instruc
tivă cu aspectele variate, 
de mare actualitate și în 
bună parte reprezentative 
pentru căutările și împli
nirile fiecăreia dintre a- 
ceste culturi. Semnăturile 
unor personalități de pres
tigiu din rîndul artiștilor 
contemporani din țările a

cultura..." 
momentul

căror cultură au constituit 
pină acum obiectul iniția
tivelor publicistice, ca și 
concursul unor apreciati 
scriitori, critici și istorici 
literari români, cunoscă
tori ai diverselor culturi 
asigură competentă și au
toritate paginilor revistei. 
Atlasele lirice — in cea 
mai bună parte excelente 
tălmăciri — paginile de 
prozg. articolele de critică 
literară, discuțiile asupra 
problemelor teatrului, ci
nematografiei sau artelor 
plastice, aspecte variate 
din viața culturală a țări
lor prezentate au darul 
de a informa cititorii asu
pra fenomenului cultural 
pe diverse meridiane. A- 
dăugînd, în unele cazuri, o 
mai susținută atenție față ( 
de actul interpretativ al 
teoriilor și lucrărilor pre- 1 
zentate, întrunind mai ri- 1 
guros caracterul informa- 1 
tiv cu articolele analitice, i 
realizate din perspectiva i 
esteticii materialiste, re- , 
vista „România literară" 
iși va fundamenta una 
din inițiativele sale de * 
prestigiu. 1

media.de
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DIVERS
Din vremea 
lui
Burebista

Săpăturile arheologice efec
tuate la Cetățeni (Argeș), de că
tre un colectiv de cercetători de 
la Muzeul național de istorie, au 
dus la o descoperire neaștepta
tă. Chiar pe locul unde se gă
sește astăzi schitul, așa-numit al 
lui Negru Vodă, au fost date la 
iveală ruinele unei cetăți dacice 
de piatră. Descoperirea are o du
blă însemnătate. Pe de o parte, 
este singura cetate de acest fel 
descoperită la sud de Carpați, iar 
pe de alta, construcția sa datează 
de la începuturile domniei lui 
Burebista, ceea ce înseamnă că 
centrul formațiunii sale statale 
se găsea, în prima fază, în a- 
oeasță regiune.

Pe cînd 
„omolo-

Drumul, plin de hîrtoape, 
care leagă satul Geomal (Alba) 
cu șoseaua națională E. 15 A„ 
a devenit un fel de pistă de 
Încercare pentru automobilele 
„Dacia". De mal multă vre
me, oridecîte ori transporta 
autoturisme la I.D.M.S. Cluj, 
Aurică Preoteasa, salariat la U- 
zina de autoturisme Pitești, șo
fer pe autotrenul 21-Ag.-131, in 
dreptul drumeagului, - amintit 
oprea autotrenul, cobora un ■ 
autoturism „Dacia" și pornea cu 
el spre satul Geomal,. O dată, 
de două ori, de nouă ori... Aii 
intrat oamenii la idei. Pină la 
urmă însă lucrurile s-au lămu
rit. Nu era vorba de o nouă 
pistă de încercare. Șoferul mer
gea la proprietarul unui cazan 
de țuică — socrul Inginerului 
Gheorghe Pristavu, director ad
junct la O.C.L. Pitești, — unde 
făcea „plinul". Asta, In timp ce 
celelalte autoturisme rămîneau 
fără pază în șosea, la 6 km de 
Geomal. Cum se vede, drumea- . 
gul punea la încercare nu nu
mai tăria autoturismelor, ci și a | 
relațiilor neprincipiale dintre 
șofer și directorul adjunct de la 
O.C.L. Pitești. De Sceea, la 
„omologarea" fhzultâtelor., tre- I 
bute să fie luate în discuție 
ambele aspecte.

Devizurxle 
si... deviza »

Se pare că întreprinderea jui- 
dețeană de construcții Suceava 
și-a făcut un adevărat obicei 
din nerespectarea devizurilor în
tocmite pentru construcțiile de 
locuințe proprietate . personală. 
Nu e zi în care cetățenii să nu 
reclame ba că diferite lucrări 
prevăzute în proiect n-au fost 
executate, ba că s-au produs 
abateri de la proiectul inițial și 
altele. Răbdătoare, întreprinde
rea ascultă reclamațiile și pro
mite măsuri de îndreptare. Nu
mai că promisiunile rămnîn... 
promisiuni. Există chiar și 
record. De aproape doi 
Teodor Rădăcină, 
Gura Humorului, 
Lenin, solicită conducerii între
prinderii de construcții să-și 
respecte obligațiile asumate prin 
contractul nr. 52/1967. Dar pînă 
acum n-a primit nici un rezul
tat concret și în curînd va ex
pira termenul de garanție. Oare 
nerespectarea devizurilor a deve
nit o deviză în munca construc
torilor din Suceava '* Cine-i a- 
jută »ă și-o schimbe ?

I

un 
ani, 

din orașul 
Aleea V. I.

! ca 
nu conta

Cu ață albă
: Nu de mult, frații Ntoolae și 

Eugen Ciungu, muncitori fores
tieri din comuna Nucșoara (Ar
geș), au fost invitați la postul 
de miliție din localitate pentru 
o cercetare penală. Aici, șeful 
postului de miliție, Constantin 
Ștefan, le-a pus in vedere ca 
unul dintre ei — nu conta 
care anume — să recunoască 
neapărat că a furat lemne din 
pădure. Acestea fiind zise, după 
răgazul acordat pentru delibe
rare, Nioolae Ciungu a accep
tat ca năpasta să cadă asupra 
sa. în această situație, la rîn- 
du-i, Eugen a trebuit să devină... 
martor. După aceasta, ajutorul 
șefului de post a întocmit pe 
loc un proces-verbal de „consta
tare". Cînd dosarul a fost gata, a 
ajuns în fața instanței de jude
cată, unde, examinat mai Îndea
proape, s-a văzut că era cu
sut cu ață albă. Cercetările 
ulterioare au stabilit nevinovăția 
celor în cauză.' Drept _ pentru 
care, lucrătorii de miliție care 
au falsificat cu bună știință a- 
devărul vor trebui să suporte 
acum consecințele de rigoare.

Doar la 
inspecție?

Deunăzi, deși ora de deschi
dere a bufetului gării Ploiești- 
Vest trecuse de mult, ușile con
tinuau să rămină încuiate. Ce 
se întimplase ? O echipă de 
control a Sanepidului „vizitase" 
unitatea și personalul ei fusese 
iarăși obligat să treacă la... cu
rățenie generală. Din relatarea 
unui cetățean, Octavian Dumi
tru, salariat la uzinele 1 Mai 
Ploiești, nu este pentru prima 
dată cind la bufetul amintit se 
face curățenie, doar... c'nd vine 
inspecția organelor sanitare. Vor 
reuși ele să-i dezbare de acest 
„obicei" ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
C neorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I

la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului 

niștri Emil Drăgănescu a 
simbâtă la amiază pe Anton 
ner, președintele Consiliului 
ral pentru muncă .din R.S.F. 
slavia. care se află într-o vizită in 
țara noastră, la invitația ministrului 
muncii.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat Petre Lupu, minis
trul muncii.

A fost prezent Bojidar Bukumi-

de Mi- 
primit 
Polay- 
Fede- 
lugo-

Delegația Comitetului
de cercetări si schimburi

9

internaționale din S. II. A.
9

a părăsit Capitala
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația Comitetului de cerce
tări și schimburi internaționale din 
Statele Unite ale Americii, condusă 
de prof. Allen Kassof, director exe
cutiv, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Dinu Buznea, vice
președinte al C.N.C.Ș.

(Agerpres)

institutul de Meteorologie și Hidro- 
’ logic informează asupia evoluției pro
babile a vremii în țara noastră, în 
cursul IUnlf noiembrie.

In această perioadă, unele pătrun
deri de aer polar vor determina, des
tul de frecvent, în perioade scurte, zile 
cu aspect de iarnă, în care nu vor 
lipsi precipitațiile sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Intensificările de vînt 
din est șl nord-est șl temperaturi ce 
vor cobor! mult sub zero grade. De 
altfel, încă din luna octombrie au apă
rut diferențieri ale temperaturii aeru
lui între zonele situate în estul țării 
șl cele din vest. Aceste diferențieri se 
vor accentua datorită frecvenței mai 
mari a pătrunderilor de aer rece în 
sudul și estul țării.

Invaziile aerului rece vor fi favori
zate de activitatea anticlclonului euro- 
«siatlc. In nord-vestul țării, tempera
turile aerului vor- tt mal ridicate, în- 
deosebi în zonele de deal, în raport cu 
depresiunile lntramontane. Pe litoral■ ist mai rc iii

- ■ • -.T.- fefittența Mării Negre va determina^®
... . asemenea, nn rdgflh-termic mai rldttăt

'fSșmpewrturi sub aero grade neînr^gT_________ .--W 
trîndu-se In general decit dupS 11 no- 
lembrle.

Precipitațiile, destul de frecvente, 
vor fi totuși sub aspect cantitativ mai 
reduse decît în alte luni ale anului. 
Din datele cllmatolpgice rezultă că ele 
nu vor depăși 30 litri pe mp în regiu
nile din sud-estul țării și 50 litri pe

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT
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Dinamoviștii se distanțează Gala de după - amiaza
Poate că niciodată nu a existat un 

interes alît de mare — deopotrivă 
din partea specialiștilor, ca și a ne- 
specialiștilor — in jurul unui meci 
de campionat, ca acum, pentru acest 
derbi Dinamo-U.T.A., disputat ieri 
după amiază pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare. Desigur, cititorii 
rețin faptul că ambele formații sint 
(incă) angajate în cupele europene 
— similitudinea situației lor fiind, 
de asemenea, binecunoscută... —, că 
Dinamo este lider, iar U.T.A. îl se
condează in clasamentul actualului 
campionat, că cinci dintre titularii 
echipei naționale, anunțați ca atare 
de antrenorul Angelo Niculescu, a- 
parțin acestor două formații, că, in 
fine, la ultimele lor evoluții pe teren, 
in interval de numai patru zile, Di
namo a „încasat" 3 goluri (în depla
sare, la Liverpool) și a marcat 3. (cu 
Steaua, la București), iar U.T.A. a 
primit 3 goluri (la Belgrad, de la 
Steaua roșie) și a inscris 6 (la Arad, 
C.F.R.-ului Timișoara).

începutul de joc a fost relativ calm, 
fără a prevesti, de fapt, nimic din 
ceea ce avea să fie pînă la urmă. în 
primele minute, atacuri periculoase 
in careu, și de o parte și de alta ; 
U.T.A. are o mare ocazie în minutul 
5 (mingea trece însă peste bară, deși 
Axente, autorul șutului, se afla la 
numai 10 metri). La nici un minut, 
Dinamo ratează incredibil, de la nu
mai 6 m. Singura deosebire — min
gea a nimerit bara ! Trecuse o jumă
tate de oră și încă nu se putea anti
cipa nimic. Egalitate perfectă.

Dinamoviștii deschid scorul 
min. 31. O fază controversată mai 
Ies în privința poziției inițiale de. 
care pornise — în șprintul său, irezis
tibil, într-adevăr — Dumitrache. La 
o rninge pasată peste apărarea ară
deană de către, Nunveiller III (rein
trat pe terenurile românești după o 
lungă absență din țară), Dumitrache 
a pornit puternic în urmărirea min- 
gei, (fundașii) arădeni au stat locu
lui (așteptind probabil, fluierul arbi
trului) și golul a devenit inevitabil. 
Prin acest gol, Dinamo ia nu numai 
conducerea pe tabela de marcaj, dar 
începe să-și contureze superioritatea 
ce va deveni către finalul partidei 
atît de netă incit spectatorii se în
trebau cu toții dacă este vorba de un 
meci oficial de campionat sau... de 
un antrenament dinamovist. Nu se 
poate spune, totuși, că U.T.A. s-a de
moralizat intr-atit de posibila eroare 
de arbitraj. Fapt este insă că elanu
lui. poftei deosebite de joc manifesta
te de dinamoviști n-a mai avut ce le 
opune ! Din. pe puțin, patru goluri, 
ce puteau marca pînă Ia pauză, di
namoviștii au reușit doar unul, cu 
numai citeva cecunda Înainte de în-

Primire Cronica zilei

ri-ci, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.S.F. Iugoslavia la București.

★
în aceeași zi s-au încheiat convor

birile . între Petre Lupu. ministrul 
muncii, și Anton Polayner, președin
tele Consiliului Federal pentru mun
că din R.S.F. Iugoslavia. în timpul 
convorbirilor, cane s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost discutate probleme de interes 
comun între cele două instituții și 
s-au stabilit măsuri pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării.

(Agerpres)

VASLUI

COMPLEX DE SEMI- 
INDUSTRIALIZARE 

A LEGUMELOR 
Șl FRUCTELOR 

în orașul Vaslui se află într-un 
stadiu avansat construcția unui 
complex de semiindustrializare 
a legumelor și fructelor cu o ca
pacitate anuală de 1 700 tone 
produse finite. Lucrările de 
montare a utilajelor sînt într-o 
fază avansată. Astfel, au fost . 
instalate cazanele duplex pentru 
pregătirea pastelor, aparatele 
pentru fierberea legumelor și 
fructelor, sterilizatoarele etc. 
Complexul este . prevăzut să in
tre în funcțiune în cursul anului 
viitor.

1954,

ser- 
pre-

mp în zonele de cîmpie din partea de 
vest și jn depresiunile lntramontane.

Ninsorile și lapovițele, destul de rare 
tn luna octombrie, vor deveni mai 
frecvente în noiembrie, mal cu seamă 
în nordul țării. Nu este exclusă apari
ția viscolului, fenomen caracteristic 
iernilor .aspre. In secolul nostru se pot 
menționa patru ani în care s-au pro
dus viscole destul de intense în luna 
noiembrie, și anume : 1904, 1924, 
1969.

Pe baza datelor de care dispune 
viciul de prognoză a timpului se 
vede că luna noiembrie a acestui an 
va evolua în linii mart asemănător cu 
luna noiembrie din anul 1903. Astfel, 
se apreciază că luna noiembrie 1970 se 
va caracteriza prlntr-o vreme !n ge
neral închisă, cu cețuri frecvente seara 
și dimineața. predominînd ploaia și 
burnița.

Din punct de vedere termic, »e vor 
'Înregistra valori normale de tempera
tură sau destul de apropiate de aces
tea. Intervalul cu temperaturile cele 
ÎTiaț jkJărtite din'*ăce^șfă țtshă pare să 
se' situeze tiiti-e S șt 13/.'eîiid valorile 
mininie"vor ajunge pe âîdiburi la —12 
grație; —13 grade. Tn nordul țării, 
ploaia se va transforma tn lapovlță și 
ninsoare. In sud. numărul zilelor cu 
ninsoare va fi mai scăzut. Stratul de 
zăpadă, de altfel neînsemnat, nu va 
persista, exceptînd zonele montane și 
zonele dealurilor mal înalte din nordul 
țării. ’

cheierea minutului 45. Cu un șut nâ- 
praznic, dintr-o poziție destul de di
ficilă, Doru Popescu nu i-a lăsat nici 
o . speranță lui Gornea ,

U.T.A. a schimbat la pauză doi ju
cători ; raportul de forțe, fizionomia 
in sine â partidei au rămas însă ace
leași. într-un sfert de oră, scorul 
luase proporții (4—0, prin golurile lui 
Dinu și Dumitrache ; cel de-al doilea 
a marcat din penalti). Echipa ară
deană, vădit dezorientată, nu mai este 
în stare aproape de nimic.

Aceste minute de final de partidă 
ni-i arată in mare vervă mai ales pe 
Dumitrache și Radu Nunveiller. Miș
carea lor în teren, participarea ne
mijlocită la dinamizarea (mai puțin, 
din păcate, la finalizarea) atacurilor 
echipei devin puncte de atracție, 
pentru cave publicul aplaudă fără 
rezerve. U.T.A., jucătorii ei, nevoi ți 
să stea în apărare, devin uneori spec
tatori. Unii dintre ei (Lereter, Petes- 
cu, Broșovski etc) își pun miinile in 
șold, a neputință, semn . de evidentă 
oboseală fizică și nervoasă. La unul 
din foarte puținele contraatacuri ale 
arădenilor, Domide are inspirația de 
a încerca un dublu-dribling chiar 
printre fundașii centrali Nunveiller 
III și Stoenescu. Și reușește, destul 
de abil, să-și creeze • o foarte bună 
poziție de șut, de unde riscul ratării 
este aproape zero. Trage puternic și 
înscrie, reducând scorul la 4—1 pen
tru Dinamo.

Ion DUMITRIU

Fază din meciul Dinamo — U.T.A., disputat ieri în Capitala
Foto : M. Cio»

Angelo Miculescu. ministrul agri
culturii și silviculturii, care a făcut o 
vizită în Iran, s-a înapoiat în Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii, specialiști din acest minister.

A fost de față Soltan II. V. Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

în timpul vizitei, ministrul român 
a purtat discuții privind extinderea 
colaborării și cooperării în domeniul 
agriculturii între România și Iran.

★
Cornel Onescu, ministrul afacerilor 

interne al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a făcut o vizită în Re
publica India, s-a înapoiat în Capi
tala.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, au 
fost prezenți adjuncți ai ministrului, 
membri ai Colegiului Ministerului 
Afacerilor Interne, generali și ofițeri 
superiori.

A fost de față S. Than, ambasadorul 
Indiei la București.

în timpul șederii în India, minis
trul român a vizitat obiective social- 
culturale din New Delhi și din alte 
orașe și a avut convorbiri cu mem
bri ai guvernului central indian, pre
cum și cu membri ai guvernelor sta
telor Tamilnadu și Maharshtra.

★
Prof. Detlev Bronk, din Statele 

Unite ale Americii, care între 26 și 31 
octombrie a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, a pără
sit sîmbătă dimineața Capitala.

în timpul șederii în România, sa
vantul american a vizitat institute de 
învățămînt superior și de cercetări 
din București și Iași, a ținut confe
rințe pe teme științifice și a avut în
trevederi cu ing. Gheorghe Cioară, 
președintele C.N.C.Ș., acad. Remus 
Raduleț, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, si 
acad. Aurel Mogâ, președintele Aca
demiei de Științe Medicale.

Printre persoanele oficiale prezente 
pe aeroportul Otopeni Ia plecarea 
oaspetelui se afla prof. Nicolae Băr- 
bulescu, vicepreședinte al C.N.C.Ș., 
precum și Daniel Lee McCarthy, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Statelor Unite la București.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, între 25 și 30 
octombrie ne-a vizitat țara o delega
ție a Comitetului polonez al Păcii, 
alcătuită din Edward Duda, deputat, 
secretar al Comitetului Superior al 
Partidului Țărănesc Polonez, mem
bru al Prezidiului Consiliului Polonez 
al Păcii, și Grzegorz Sokolowski, se
cretar al Comitetului polonez al 
Păcii.

Delegația a vizitat instituții și o- 
biective social-culturale din Capitală, 
din județele Prahova și Brașov.

★
în holul Academiei de studii eco- 

nomice din Capitală, s-a deschis 
sîmbătă la amiază expoziția de car
te „Informatica", a Editurii Pren- 
tice-Hall International din Anglia. 
Expoziția cuprinde circa 100 de vo
lume, care tratează probleme pri
vind aplicarea tehnicii electrotehnice 
de calcul în diferite sectoare ale eco
nomiei.

La deschidere au fost prezenți di
rectori de. edituri și de centre de 
calpul,,. gadre didactice din învăță-, 
mîntui superior, directori ai unor 
centre documentare și biblioteci.

Au rostit alocuțiuni Ludovic Td- 
vessi, prorector al Academiei de stu
dii economice din București, și An
thony W. Murray, din partea Editu
rii Prentice-Hall International — An
glia.

(Agerpres)

Sîmbătă după-amiază în 
sporturilor de la Floreasca au 
tinuat întrecerile din cadrul 
lelor campionatelor naționale de 
box. In cel mai așteptat meci, la 
cat. ușoară, C. Cuțo» (Dinamo) a 
dispus la puncte de colegul său de 
sală N. Păpălău. La cat. mijlocie.

In citeva rînduri

sala 
con- 
fina-

CAMPIONUL DE BOX AL FRAN
ȚEI la categoria semimijlocie, Ro
ger Menetrey, a repurtat un remar
cabil succes în gala internațională 
desfășurată la Marsilia. El l-a invin' 
prin KQ in repriza a 9-a pe olande
zul Fighting Mack, fost campion 
al Europei.

ITALIANUL BRUNO ARCARL 
campion mondial la categoria ușoară 
(clasa juniori — recunoscută de 
W.B.C.), și-a păstrat titlul, învingîn- 
du-1 prin KO în rundul 3 pe șalan- 
gerul său, brazilianul Raimundo 
Dias. Brazilanul a rezistat două re
prize, - însă, „contrat" în repriza ur
mătoare, nu a mai putut relua lupta 
în timpul regulamentar.

LA OSLO, în cadrul competiției de 
tenis „INDOR" rezervată echipelor

învățămîntul sovietic 
—într-un amplu proces

de perfecționare

sociale 
avînt în 
Anul a- 
de clasă

cu a- 
simul-

«tu- 
tehni-

acest an șco- 
cibernetică ți

învățămîntul

care au intrat in 
în clasa întîi. Pen- 
menționăm că pro- 
era în 1965 de nu- 
Peste 95 Ia sută din

Apropierea datei de 7 noiembrie, 
cind se vor împlini 53 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă înfăptuită 
de muncitorii și țăranii ruși, prile
juiește în aceste zile, din partea oa
menilor sovietici, o amplă trecere în 
revistă a realizărilor dobîndite, ca și 
a perspectivelor de dezvoltare conti
nuă a economiei și culturii patriei lor 
pe calea comunismului.

Unul din domeniile vieții 
care cunoaște un deosebit 
U.R.S.S. este îhvățărnîntul. 
cesta au ocupat loc în sălile
ale școlilor din Uniunea Sovietică 49 
de milioane de elevi, iar amfiteatrele 
universităților și ale celorlalte i-nstitu- 
te de învățămînt superior sînt popu
late de patru milioane și jumătate 
de studenți.

Noul an școlar a adus șl nume
roase elemente noi, atît în învățn- 
naîntul de cultură generală cît și in 
cel superior. Se extinde și se îmbu
nătățește oontinuu baza materială a 
învățămîntului. Statisticile arată câ 
în ultimii patru ani au fost date m 
folosință, în fiecare zi, cite 12 loca
luri de școală. De asemenea, în ul
timii cinci ani au luat ființă 48 de 
noi instituții de învățămînt superior, 
printre care 8 universități și 15 in
stitute tehnice-inginerești. Chiar in 
acest an, în preajma deschiderii 
cunsurilor, Universitatea „Lomono
sov" din Moscova a primit un nou 
edificiu cu 11 etaje, care a fost pus 
la dispoziția facultăților de economie, 
filozofie, istorie și filologie. în au- 
ditoriile lui spațioase, utilate 
paratură modernă, pot «tudia 
tan mii de studenți.

Se diversifică specializările 
denților. Astfel, Institutul de
că electronică din Moscova a început 
să pregătească specialiști în dome
niul respectiv, Institutul politehnic 
din orașul.Togliatti formează ingineri 
pentru industria de automobile, iar
un institut din Kirovograd va da
specialiști pentru uzinele producă
toare de mașini agricole. în cadrul 
universității din Moscova a fost în
ființată, începînd cu 
Iar, o facultate de 
matematică aplicată.

Se dezvoltă intens 
mediu. în acest an vor primi o pre
gătire medie completă peste 3 250 000 
de școlari, adică aproximativ 70 la 
sută din copiii 
urmă cu 10 ani 
tru comparație, 
centul respectiv 
mai 45 la sută, 
adolescenții care au absolvit școala 
de 8 ani continuă să învețe fie in 
clasele a 9-a și a 10-a ale școlilor 
medii, fie în școlile medii speciale 
sau în cele tehni-ce-profesionale. 
Astfel,- directivele Congresului a) 
XXIIIrlea al P.C.U.S. cu privire ia 
introducerea , învățământului. mediu i 
general se înfăptuiesc cu succes.

Progresul social și tehnico-știin- 
țific reclamă perfecționarea și mo
dernizarea in continuare atît a con
ținutului învățămîntului cît și a me
todelor de predare. Se află în curs 
de aplicare un plan de trecere trep
tată ia programe școlare și la ma
nuale noi. Pentru ultimele clase ale

dinamovistul I. Petrea a cîștigat 
prin abandon, în rundul trei, în fa
ța lui C. Cojocaru.

Alte rezultate : Gh. Bădol b.ab. 
A. Popescu ; Antoniu Vcsile b.ab. 
Șt. Mihalcik ; P. Dobrescu b.ko N. 
Paraschiv ; H. Stumpf b.p. I Giur- 
că.

ilispus 
Melander. 
învins cu

europene, întâlnirea dintre selecționa
tele Norvegiei și Poloniei s-a înche
iat cu scorul de 4—1 în favoarea oas
peților. în ultimele două partide de 
simplu, Wieslaw Gasiorek a 
cu 6—3, 1—6, 6—1 de Erik 
iar Tadeusz Nowicki l-a
6—1. 6—2 pe Erik Boss.

LA BAYONNE a început întîlnirea 
dintre selecționatele Franței și Iugo
slaviei, conțind pentru competiția de 
tenis „INDOR" rezervată echipelor 
europene. După prima zi de între
ceri scorul este de 2—0 în favoarea 
gazdelor. Jean Baptiste Chanfrean 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe Nicolas 
Spear, iar Georges Goven a cîștigat 
cu 6—3, 6—4 în fața lui Zeliko Fra- 
nulovici.

LA BUDAPESTA, atletul maghiar 
Ferenc Tegia a stabilii un nou re
cord al țării sale in proba de arun
carea discului cu performanța de 
65.30 m.

CONCURSUL DE PENTATLON 
desfășurat la Viena a fost cîștigat de 
cunoscuta atletă austriacă M. Sykora. 
care a totalizat 4831 puncte.

ECHIPA IUGOSLAVA DE HAND 
BAL PARTIZAN BJELOVAR a sus
ținut un meci amical la Darmstadt 
(R. F. a Germaniei) cu o selecționa
tă locală. Handbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 22—17 
(12—7). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost iugoslavul Pribauici, 
care a marcat 9 goluri.

C ONCURSUL DE CĂLĂRIE DE
LA AMSTERDAM a continuat cu 
desfășurarea unei noi probe de ob
stacole în care victoria a revenit 
Sportivei engleze Anneli Drumond- 
Hay. învingătoarea, care i. concurat 
pe calul „Mereley", l-a învins în baraj 
pe compatriotul ei Harvey Smith (pe 
„Gold"). Pe locul trei s-a clasă t 

. vest-germanul Fritz Ligges pe „Ro
bin", urmat de suedezul Olaf Wannius 
ne „Shirocco" și olandezul Anton 
Hebben pe „Kairouan". 

școlii medii s-au introdus in acest 
an școlar noi manuale și noi pro
grame de predare a chimiei, biolo
giei, istoriei, astronomiei, geografiei, 
literaturii. înainte de a fi generali
zate, noile programe au fost experi
mentate într-o serie de școli din cî- 
teva mari orașe sovietice, au fost 
examinate cu atenție .de colective 
largi de cadre didactice și de sa- 
vanți., Ele țin seama și de progresele 
științei pedagogice care au dus la 
descoperiri neașteptate. De pildă, s-a 
dovedit că intelectul și psihicul co
piilor dispun de vaste resurse, că 
cei mici sint capabili să asimileze 
unele noțiuni ce ni se păreau pînă 
acum accesibile numai elevilor din 
clasele mari. S-a dovedit că copiii 
sint perfect capabil) să asimileze

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 
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formule algebrice. Cunoștințele care 
cer un simplu efort de memorizare, 
care transformă creierul într-o case
tă de informații au fost triate și 
reduse la un volum rezonabil în fa
voarea unui spațiu mai larg pentru 
cunoștințele care reclamă o „gimnas
tică a spiritului", care pretind ele
vilor să se deprindă cu deducțiile lo
gice.

Numărul de ore consacrate mate
maticilor, fizicii, chimiei, biologiei a 
fost sporit pentru a se putea in
clude predarea și a unor elemente 
de matematică superioară, a princi
piilor de funcționare a mașinilor e- 
îectrohice de calcul și ale progra
mării, a reprezentărilor actuale asu
pra naturii compușilor chimici etc.

Totodată se acordă o pondere mai 
mare invățămîntului politehnic și 
lucrărilor practice. în clasele a 9-a 
și a 10-a sînt prevăzute, ca lucrări 
practice, desenul tehnic, electroteh
nica, tehnologia chimică, tehnologia 
mecanică și altele. In multe școli de 
la orașe s-a introdus studierea și 
conducerea automobilului, iar în 
șooli sătești — a tractorului. In șco
lile de cultură generală s-au intro
dus, începînd cu clasa a 8-a, pentru 
elevii care manifestă înclinații deo
sebite, cursuri facultative suplimen
tare de matematici, științele naturii 
și umanistice. A fost sporit în acest 
an numărul școlilor speciale în cate 
se studiază — . mai intens decil în 
celelalte — matematica, fizica, artele, 
muzica și care aprofundează unele 
limbi străine. Intr-un cuvint, siste
mul de învățămînt sovietic devine 
mai suplu, ținînd seama într-o mă
sură toț mai mare de capacitățile, 
talentele și înclinațiile individuale-, 
ale elevilor.

Metodele de predare s-au îmbogă
țit la rîndul lor nu numai cu idei 
noi, ci și cu mijloace didactice mo
derne, cum. sint : televiziunea, pro
iecțiile cinematografice, benzile mag
netice, mașinile electronice, care spo
resc eficiența predării.

Paralel cu introducerea noilor pro
grame, se elaborează și se tipăresc

O dată memorabilă
în istoria

Poporul algerian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 16 ani de la de
clanșarea amplei mișcări de luptă 
pentru eliberare națională. Declan
șată în munții Aurea, la 1 noiem
brie 1951, insurecția a ieșit victo
rioasă după șapte ani și jumătate 
de bătălii crîncene, pline de eroism. 
Algeria dobîndindu-și independen
ța la 5 iulie 1962. Peste un milion 
și jumătate de fii și fiice ale po
porului algerian s-au jertfit pentru 
eliberarea patriei lor.

Cucerirea independentei politice 
a însemnat începutul unei noi pe
rioade de luptă și eforturi pentru 
depășirea stării de înapoiere, pen
tru propășirea economică și socjală. 
Au avut loc ample prefaceri demo
cratice, au fost create structuri noi 
politice și sociale, pășindu-se la na
ționalizarea principalelor mijloace 
de producție, la înfăptuirea refor
mei- agrare. în vederea recuperării 
și punerii în valoare a rezervelor 
naturale ale tării au fost naționali
zate minele, resursele de hidro
carburi, industria prelucrătoare, 
transporturile, societățile de asigu
rare. s-a instituit un sistem bancar 
național, s-a asigurat controlul de 
stat asupra comerțului exterior.

Prin intermediul unor societăți 
naționale, cum sînt societatea de 
hidrocarburi „Sonatrach", societatea 
de exploatări miniere „Sonarem". 
statul algerian conduce în mod 
direct operațiile de intensificare și 
lărgire a activității de prospectare 
și exploatare a resurselor solului și 
subsolului, de comercializare a deri
vatelor lor, potrivit intereselor na
ționale. în ultimii ani a fost con
struită o vastă rețea de conducte de 
petrol și gaz metan, s-au ridicat 
uzine de prelucrare a acestor pro
duse. Au fost create noi ramuri in
dustriale. între care complexul si
derurgic de la „Ei-Hadiar“. combi
natul de îngrășăminte chimice de la 
Arzew, fabrici textile, uzine con
structoare de mașini, fabrici de pre
lucrare superioară a produselor ali
mentare etc.

Mineralierul „Cugir" 
a plecat în cursă de probă

De la cheiul de armare al Șan
tierului naval din Galati a ple
cat în cursă de probă, pe mare, 
mineralierul „Cugir" de 12 500 
tone. în acest voiaj, specialiștii 
șantierului gălățean și cei ai be
neficiarului urmăresc compor
tarea cargoului in situații dife
rite de navigație, funcționalitatea 
motoarelor și a aparatelor de

ți noile manuale. în prezent se edi
tează anual in U.R.S.S. pînă la 300 
de milioane de exemplare de 
nuale diferite, în 47 de limbi 
popoarelor sovietice. O mare

xna- 
ale

______ _______ _ __ parte 
din cei 260 000 institutori sovietici au 
urmat sau urmează stagii de reci
clare sau cursuri speciale în cadrul 
institutelor de perfecționare.

Exigențele actuale cer ca absol
venții învățămîntului superior să 
aibă o înaltă pregătire științifică, să 
fie capabili să aplice în practică re
zultatele obținute de știință, să fie 
pregătiți pentru munci creatoare, in 
cele mai variate domenii ale produc
ției și activității de cercetare. Pentru 
a realiza aceste cerințe, se iau mă
suri variate în toate instituțiile de 
învățământ superior și in primul 
rînd în universități și institutele po
litehnice, unde se pregătesc specia
liști cu cunoștințe teoretice largi în 
astfel de domenii de o deosebită 
importanță, cum sint : tehnica elec
tronică, construcția de aparate elec
trice, automatica, radiotehnica, ci- 

. bernetica sistemelor energetice, etec- 
trofizica inginerească, cercetarea fi- 
zico-chimică a metalelor, texmoflzi- 
ca, aparatura electronică medicală și 
multe altele.

în condițiile diferențierii (dar tot
odată și ale întrepătrunderii) științe
lor, învățămîntul superior sovietic a 
trecut la pregătirea unor specialiști 
cu un profil complex, cum sînt: in
gineri — matematicieni — cercetător i, 
ingineri — fizicieni — cercetători, 
biochimiștl, biofizicieni, bioniști. Ex
periența obținută pînă acum în 
U.R.S.S. în această direcție arată că 
pregătirea optimă a specialiștilor cu 
profil complex se realizează cel mai 
bine în cooperare strînsă de către 
institutele de învățămînt superior cu 
ramurile industriei și cu organiza
țiile științifice și de proiectare cores
punzătoare. Astfel, studenții institu
telor îngemănează cunoștințele știin
țifice, teoretice cu cele practice, au 
posibilitatea de a cunoaște cele mai 
noi realizări ale organizațiilor știin
țifice, de proiectare și de producție, 
în care vor lucra după absolvirea 
institutului.

Alte probleme pe care învățăimln- 
tul superior sovietic le rezolvă in 
prezent sînt generate de procesele 
ce se desfășoară în economia țării. 
De exemplu, acum se valorifică intens 
bogățiile naturale ale Siberiei, Orien
tului îndepărtat, Extremului nord și 
Asiei centrale — ceea ce a dus la 
apariția unor concentrări umane pe 
teritorii pină nu de mult nelocuite. In 
tundră, în taiga sau în stepă au 
răsărit noi orașe, a căror populație 
este alcătuită, în cea mai mare par
te. din tineret. Pentru a se crea 
cele mal bune. condiții de învățătură, 
în ■ a țeste regiuni șe. orga n izează njai 
întîi' filiale 'ale uhor instituții de in- 
vățăthint.superior, urmînd ca ele-că- 
devină institute independente.

învățămîntul sovietic se îmbogă
țește și se perfecționează an de an, 
ținînd pasul cu cele mai noi cuceriri 
ale științei contemporane, cu cerin
țele actuale de dezvoltare a țării pa 
drumul comunismului.

Algeriei
Consiliul național economic și so

cial — organism de stat, insărcinat 
cu studierea și căutarea de soluții 
pentru toate problemele puse de 
dezvoltarea economică și socială a 
țării — a examinat zilele acestea 
proiectul de reformă agrară, care 
prevede așezarea agriculturii pe noi 
baze, pornind de la principiul că 
pământul trebuie să aparțină celor 
ce-1 muncesc. Paralel cu aceste 
preocupări se acordă o atenție deo
sebită formării de cadre naționale 
de specialiști, lichidării neștiinței 
de carte.

După cum se știe. România a ma
nifestat solidaritate și simpatie față 
de lupta de eliberare a poporului 
algerian, a acordat sprijin moral a- 
cestei lupte. S-au pus in acea pe
rioadă bazele unor sentimente de 
statornică prietenie și stimă intre 
oele două popoare. După dobîndl- 
rea independenței de către Algeria, 
relațiile de colaborare dintre cele 
două țări au cunoscut o dezvoltare 
continuă. in interesul ambelor 
state.

Aici, în capitala Algeriei am «- 
vut de nenumărate ori prilejul să 
aud cuvinte de apreciere față de le
găturile de prietenie româno-alge- 
riene. Pe baza acordurilor încheiate 
între țările noastre, în Algeria lu
crează numeroși specialiști români 
care întreprind studii, montează și 
dau în exploatare echipament in
dustrial, in special petrolier. Echipe 
de geologi români și algerieni pros
pectează imensul pustiu al Saharel 
și regiunea munților Hoggar ; în u- 
niversități, colegii și licee din Al
geria întilnești profesori români ; 
au loc numeroase schimburi cultu
rale, științifice și de altă natură, 
vizite ale unor delegații din diverse 
domenii de activitate. Toate acestea 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
între popoarele român și algerian. 
la întărirea relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări.

C. BENGA
Alger 

bord/ regimul de viteză, mane
vrabilitatea. stabilitatea și anco
rarea.

Mineralierul „Cugir" este cea 
de-a noua navă din cele 11 pre
văzute în planul de producție al 
șantierului gălățean pe anul în 
curs.

(Agerpres)



viața internațională
CHILE N.U. IN DEZBATEREA ADUNĂRII GENERALE MlINE LA HELSINKI

FORMAREA NOULUI GUVERN
• REPREZENTANȚII PARTIDULUI COMUNIST DEȚIN TREI 

PORTOFOLII

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager
pres). — Salvador Allende, președin
te ales al Republicii Chile, care va 
fi instalat oficial la 3 noiembrie a.c., 
a anunțat vineri seara componența 
cabinetului său, format din 15 mem
bri. Conform agențiilor internaționale 
de presă, în noul cabinet, reprezen
tanților partidului comunist le-au

revenit 3 portofolii, socialiștilor 4, 
radicalilor 3. Celelalte ministere re
vin reprezentanților altor partide și 
grupări politice. Observatorii politici 
din Santiago de Chile apreciază . că 
noul cabinet chilian reprezintă o ex
presie concretă a dorinței exprimate 
de președintele Salvador Allende de 
a crea un guvern de largă cuprindere 
politică.

■■

JAPONIA

DUPĂ
CONVENȚIA 
PARTIDULUI 
LIBERAL- 
DEMOCRAT
La mijlocul acestei săptămini, 

fa Tokio a avut loc cea de-a 24-a 
convenție a Partidului liberal
democrat, de guvernămînt. Cu 
acest prilej, premierul Eisaku 
Sato a fost, după cum se știe, 
reales, pentru a patra oară con
secutiv, in funcția de președinte 
al partidului, urmând in mod au
tomat să rămână in fruntea gu
vernului japonez încă doi ani, 
pină la încheierea actualei legis
laturi. Majoritatea observatorilor 
politici apreciază realegerea lui 
Sato ca pe un indiciu clar că 
actuala administrație dispune de 
o platformă cu un larg sprijin 
in rândurile diverselor curente 
ale Partidului liberal-democrat.

Comentând lucrările conven
ției, presa de aci consideră ca o 
surpriză de proporții hotărârea 
‘premierului de a nu remania — 
în ciuda revendicărilor în acest 
sens ale unor lideri llberal-demo- 
crați — nici guvernul, nici con
ducerea partidului. Acest lucru 
este motivat prin preocuparea 
de a asigura continuitatea poli
ticii guvernului într-uh moment 
in care acest lucru este necesar 
datorită unor dificultăți atit pe 
plan intern cit și extern. Gu
vernul Sato este pus in situația

MOMENTE
DE TENSIUNE

IN IRLANDA DE NORD
BELFAST 31 (Agerpres). — Ca

pitala Irlandei de nord a cunoscut 
în noaptea de vineri spre simbătă 
noi momente de tensiune ca urmare 
a ciocnirilor violente dintre grupuri 
de tineri manifestanți catolici și pro
testanți. De asemenea, au fost sem
nalate ciocniri între manifestanți și 
trupele britanice, care au intervenit 
folosind grenade lacrimogene. După 
cum apreciază agențiile internaționale 
de presă, ciocnirile care au avut loc 
la Belfast joi și vineri par să fie 
cele mai grave înregistrate în cursul 
ultimelor săptămini.

în fotografie : pe o stradă din Bel
fast în aceste zile.

și
BRUXELLES 31 (Agerpres). T în 

capitala Belgiei au început convor
birile la nivelul miniștrilor adjuncți. 
în vederea aderării Norvegiei la Pia
ța comună. încă din ședința inaugu
rală, între delegația norvegiană și re
prezentanții „celor șase" au ieșit la 
iveală divergențe, legate în special de 
politica Pieței comune în domeniul 
pescuitului. Regulamentele politicii 
C.E.E. in problema pescuitului au fost 
adoptate la 19 octombrie și urmează 
să intre în vigoare la 1 februarie 
1971. Delegația norvegiană a cerut re
examinarea acestor regulamente.

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 
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de a tua hotărîri în probleme 
de însemnătate deosebită pen
tru stabilitatea internă, intre care 
stoparea procesului inflaționist, 
reconsiderarea politicii agricole, 
promisa reformă administrativă, 
.revizuirea sitemului de impozite 
și a învățământului. Un loc im
portant in preocupările admi
nistrației Sato in perioada ur
mătoare îl va ocupa problema 
poluării excesive a aerului și 
apelor, fenomen ale cărui efecte 
nocive au căpătat proporții alar
mante. Aceasta este și explicația 
pentru care a fost anunțată con
vocarea unei sesiuni speciale a 
Dietei, la 24 noiembrie, consa
crată exclusiv dezbaterii pro
blemei poluării.

lncercind să liniștească pe 
unii din oamenii politici care 
dețin poziții influente in par
tid și care vizau posturi ministe
riale, premierul Sato a anunțat 
vineri că va supune spre apro
bare Dietei un proiect de lege care 
prevede crearea de noi portofo
lii. Aceasta ii va oferi posibili
tatea ca, menținind actuala com
ponență a guvernului, să-i poată 
coopta pe unii din activiștii mai 
tineri ai partidului.

Cit privește programul de po
litică externă pe următorii doi 
ani, ministrul de externe, Kiichi 
Aichi, a afirmat la o conferință 
de presă că elaborarea proiec
tului de retrocedare a Okinawei 
pină in 1972, relațiile cu R. P. 
Chineză, relațiile japono-sovie- 
tice, cooperarea economică cu 
alte țări constituie principalele 
direcții spre care guvernul isi 
va îndrepta atenția. In linii ge
nerale — așa cum a ținut să 
sublinieze șeful diplomației ni
pone — politica tradițională 
Japoniei pe plan internațional 
nu va suferi modificări esen
țiale.

Situația din
5

Orientul Apropiat
0 nouă etapă 
a convorbirilor 

sovieto americane

Lucrurile Conferinței
Uniunii Comuniștilor

NAȚIUNILE UNITE 31 — Cores
pondență de la trimisul special A- 
gerpres. Adrian Ionescu : Adunarea 
Generală a O.N.U. dezbate, în aceste 
zile, două proiecte de rezoluție — unul 
prezentat de 16 țări din grupul state
lor neangajate, iar altul de către 
S.U.A. — în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat.

Pe marginea acestor rezoluții au 
luat cuvîntul o serie de delegați. 
Fwono, reprezentantul Ugandei, 
sublinia că : „O pace reală in regiune 
implică dreptul suveran al popoare
lor de aici de a-și alege propriul lor 
destin". Cerind retragerea forțelor 
israeliene din teritoriile ocupate, 
delegatul Ugandei s-a pronunțat pen
tru găsirea unei formule care să 
permită asigurarea existenței tuturor 
statelor din zona respectivă. Repre
zentantul Marocului. Benhima. a su
gerat Adunării Generale să reactt- 
veze misiunea lui Gunnar Jarring, 
pentru ca problema Orientului Apro
piat să fie readusă in cadrul inițiati
vei O.N.U.. iar elementele unei so
luții să tină cont cu prioritate de in
teresele țărilor din această zonă. 
Exprimînd sprijinul S.U.A. față de 
rezoluția Consiliului de Securitate, 
ambasadorul american Yost a cerut 
menținerea încetării focului în ve
derea facilitării soluționării situației 
din această regiune. în același timp, 
el a exprimat opoziția țării sale față 
de adoptarea de către Adunarea Ge
nerală a unor rezoluții care să „com
pleteze, să interpreteze sau să deta
șeze doar unele elemente din rezolu
ția Consiliului de Securitate, al cărei 
echilibru a fost cu grijă asigurat 
după lungi și laborioase negocieri".

Au uzat de dreptul de replică de
legații R.A.U. și U.R.S.S., El Zayyat 
și,. respectiv, Iakob Malik. El Zayyat 
a susținut dreptul Adunării Gene
rale de a recomanda o anumită linie 
de conduită Consiliului de Securitate. 
La rindul său. Iakob Malik a expri
mat părerea că discursul delegatului

S.U.A. a urmărit să distragă atenția 
Adunării Generale și a opiniei publi
ce mondiale de la conținutul propriu- 
zis al rezoluției Consiliului de Secu
ritate, de la necesitatea de a fi pusă 
în aplicare în ansamblul ei, inclusiv 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate.

Reprezentantul Franței la O.N.U.. 
Kosciusko Morizet, a cerut Adunării 
Generale „să-și facă auzită vocea" 
in vederea aplicării rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 noiembrie 
1967, El a reafirmat sprijinul Franței 
pentru misiunea lui Jarring, relevind, 
totodată, necesitatea găsirii unei so
luții unanim acceptabile de către 
părțile interesate și care să aibă ga
ranția O.N.U.

HELSINKI 31 (Agerpres). — ,.Con
siderăm că primele două runde ale 
convorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea cursei înarmărilor 
strategice au constituit etap.e utile", 
a declarat vineri seara Gerard Smith, 
șeful delegației americane la trata
tivele SALT, la sosirea în capitala 
Finlandei, unde se va desfășura ur
mătoarea etapă a negocierilor. „Sper 
— a spus el — că negocierile c^re 
vor începe luni vor marca un pro
gres".

Delegația sovietică la convorbirile 
SALT urmează să sosească la Hel
sinki duminică.

din Iugoslavia
Cuvîntarea lui Mitia Ribicici

REUNIUNEA COMANDAMEN
TULUI FORȚELOR PALES
TINENE DE REZISTENȚA 

DIN LIBAN
BEIRUT 31 (Agerpres) — La Beirut 

a avut loc o reuniune a comandamen
tului forțelor palestinene de rezisten
ță din Liban, prezidată de șeful Or
ganizației pentru eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat. După cum a in
format un purtător de cuvînt al or
ganizațiilor palestinene de rezistență, 
în cursul reuniunii au fost adoptate 
o serie de măsuri destinate consolidă
rii relațiilor dintre fedair.i și guver
nul libanez. Printre aceste măsuri fi
gurează și desființarea unor oficii lo
cale de conducere ale diferitelor or
ganizații de rezistență ca-e activează 
pe teritoriul libanez.

Un comunicat dat publicității la 
sfirșitul reuniunii subliniază, printre 
al tele,_ că în centrul relațiilor dintre 
organizațiile de rezistență și guver
nul libanez stau suveranitatea și in
dependența Libanului.

Cooperarea internațională
în sprijinul dezvoltării

Alegeri
prezidențiale 
in Republica 
Democratică
Congo (K)

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — La sediul O.N.U. a avut loc 
o conferință pentru anunțarea con
tribuțiilor statelor membre la fon
dul Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).

Inaugurînd lucrările conferinței, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a subliniat că rezultatele ob
ținute de P.N.U.D. au demonstrat e- 
ficacitatea cooperării internaționale 
în acest domeniu. U Thant a relevat 
faptul că contribuțiile anunțate cu 
acest prilej vor constitui o parte im
portantă a bazei de plecare a celui 
de-al doilea deceniu pentru dezvol
tare.

A luat apoi cuvîntul directorul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, Paul Hoffman, care a 
trecut în revistă activitatea din ulti
mii ani a acestui organism. între 
1959 și 1969, P.N.U.D. — principalul 
element financiar al sistemului pen
tru dezvoltare al Națiunilor Unite — 
și-a extins activitățile în aproape 
toate sectoarele economice și socia
le, sprijinind realizarea a 1234

prpiecte, naționale în domenii!# .pla
nificării economice, aplicării cerce
tărilor științifice și tehnicii, formă
rii de cadre, studierii resurselor na
turale. în ultimii doi ani, P.N.U.D. 
a realizat un program de activități 
în valoare de 353 de milioane de 
dolari.

Reprezentantul român, Constantin 
Ene, după ce a făcut cunoscută con
tribuția României la asistența teh
nică a O.N.U. pentru anul 1971, a 
arătat că țara noastră participă Ia 
această acțiune cu convingerea că 
aceasta reprezintă o formă utilă de 
cooperare internațională, în cadrul 
căreia fiecare țară poate să ofere și 
să primească asistență.

KINSHASA 31 (Agerpres). — Cor
pul electoral din Republica Demo
cratică Congo (Kinshasa) s-au pre
zentat simbătă in fața urnelor in ve
derea desemnării președintelui țării 
pentru următorii șapte ani. Pentru 
magistratura supremă a țării candi
dează actualul șef al statului, gene
ralul Joseph Deșiră Mobutu. Obser
vatorii politici de la Kinshasa subli
niază, în comentariile lor, că spriji
nul larg acordat programelor preco
nizate și aplicate de generalul 
Mobutu de către populația țării per
mite să se întrevadă reînnoirea 
mandatului prezidențial.

Politica promovată de autoritățile 
congoleze în ultimii ani a avut ca 
principal rezultat asigurarea stabi
lității economiei, prin aplicarea unei 
reforme monetare și a celei politice, 
prin unificarea tuturor grupărilor 
politice în jurul unui nou partid — 
Mișcarea Revoluționară a Poporului 
—- adoptarea unei noi constituții și 
înlocuirea structurii federale a sta
tului cu cea unitară. Președintele a 
reușit, de asemenea, să pună capăt 
prezenței mercenarilor străini pe te
ritoriul Congoului.

Pe plan extern, guvernul de la 
Kinshasa a adoptat o politică de 
nealiniere și a întreprins acțiuni 
menite să contribuie la soluționarea 
diferendelor apărute între unele 
state africane

Președintele Mobutu a anunțat, în 
timpul campaniei electorale că, ape- 
lîndu-se în continuare la investiții 
străine, va fi acordată prioritate îm
bunătățirii mijloacelor de comuni
cație, o problemă de importantă na
țională. Printre măsurile preconizate 
de actuala administrație se numără 
și cele avînd ca scop ridicarea nive
lului de trai al populației.

Mișcare grevistă de amploare
in Marea Britanie

BELGRAD 31 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor primei 
Conferințe a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Mitia Ribicici, membru al 
Prezidiului U.C.I., președintele Vecei 
Executive Federale, a vorbit despre 
condițiile în care își desfășoară ac
tivitatea guvernul federal iugoslav, 
menționînd că este în curs de desfă
șurare procesul de reexaminare a in
stituțiilor de bază ale sistemului po
litic și de transformare a lor conform 
cerințelor dezvoltării social-economi- 
ce din Iugoslavia.

Explicind procesele curente din e- 
conomia iugoslavă. Mitia Ribicici a 
spus : „Procesele economice nefavora
bile nu sînt un fenomen surprinzător. 
De o perioadă îndelungată de timp, 
din momentul în care am hotărît să 
eliberăm economia de chingile admi
nistrative și să valorificăm rezulta
tele muncii în mod tot mai deschis 
pe piața internă, au început să se a- 
cumuleze în economie probleme la 
care n-am reușit să găsim soluții 
adecvate la momentul oportun. Tre
buie să subliniem în mod deosebit că 
am trecut la aplicarea reformei so- 
cial-economice cu o serie de defecte 
în funcționarea sistemului economic, 
cară s-au reflectat tot mai mult, in 
special cu începere din 1967. Cu ex
cepția primului an al reformei, în 
care au fost returnate eoonomiei o 
parte din fondurile cu care federația 
a subvenționat exportul pină la apli
carea. reformei, federația și celelalte 
comunități social-politice au putut și 
au adoptat în realitate, pe baza siste
mului economic existent, asemenea 
măsuri și instrumente ale politicii e- 
conomice care au dus la o nouă re
partizare a fondurilor în dauna eco
nomiei. Prin sistemul reproducției 
lărgite s-a oferit posibilitatea băn
cilor și altor organizații financiare să 
devină, sub influența nemijlocită a 
comunităților social-politice, factori 
tot mai importanți în politica de in
vestiții. în loc să fie expresia intere
selor și instrumentul dezvoltării eco
nomiei înseși, băncile apar ca o mină 
întinsă comunităților social-politice 
care se orientează numai spre pro
pria lor dezvoltare economică, gene- 
rînd, în același timp, tulburări per
manente în procesele economice. în 
realitate, pentru a acoperi cheltuielile 
în continuă creștere ale statului și 
aie altor factori extraeconomîci, eco
nomia se împovărează din an în an 
cu obligații fiscale șl parafiscale tot 
mai mari. Este firesc că creșterea 
cheltuielilor de trai condiționează 
creșterea accelerată a veniturilor per
sonale, mai ales în situația în care 
valoarea muncii rămîne încă în urma 
dezvoltării economice a țării. în pro
cesul inflaționist crește, în același 
timp, numărul cazurilor de sporire 
nejustificată a veniturilor personala 
Creșterea împovărărilor economiei cu 
dobînzi îngustează esențial capacita
tea ei concretă de reproducție și cere 
ieșirea din această situație prin 
creșterea prețurilor. Astfel, prețurile 
devin principalul mod de acumulare 
a fondurilor necesare nu numai pen
tru reproducția simplă, ci și lăr
gită".

Ribicici s-a referit, în continuare, 
la unele cauze ale inflației, subli
niind că „cheltuielile globale se ridică 
mult deasupra posibilităților reale 
ale economiei, se investește peste 
măsură și fără a ține seama de mij
loacele disponibile, pe baza epuizării 
lichidității curente a economiei".

Presiunea inflaționistă nu numai 
că a influențat în direcția slăbirii in
teresului pentru export și a creșterii 
importului, dar a tulburat relațiile 
din reproducția primară și a contri
buit, astfel, la înrăutățirea relațiilor 
Intre republici și între ramurile eco-

norniei, a spus In continuare vorbi
torul. O parte tot mai importantă a 
economiei se adaptează în mod firesc 
la asemenea procese.

„în măsura în care menținem ac
tualul instrumentar economic, In a- 
ceeași măsură nu schimbăm nimic în 
actualele hotărîri ale federației și ale 
altor comunități social-politice referi
toare la investiții, a spus Mitia Ribi
cici. în măsura în care continuăm să 
aplicăm sistemul existent de finanța
re a unei părți importante din așa- 
numitele servicii sociale, toate măsu
rile pe care le vom adopta, chiar dacă 
vor fi drastice, vor fi neutralizate 
rapid. De aceea, trebuie să lovim 
din rădăcină fenomenele ce generează 
tulburări. Acest lucru, desigur, va 
afecta pe unii participant la repar
tiția produsului social și va reclama 
schimbări în comportarea lor In ca
drul consumului și reproducției lăr
gite. Dar fără aceasta nu trebuie aș
teptată stabilitatea — nici politico- 
economică, nici socială, nici în țară, 
nici în schimburile cu străinătatea — 
precum nu se poate aștepta un grad 
satisfăcător de creștere a producției 
și a angajării forței de muncă în pe
rioada următoare".

Subliniind că Vecea Executivă Fe
derală a adoptat acum cîteva zile u- 
nele măsuri esențiale, printre care 
menținerea prețurilor, modificarea 
condițiilor de import și ale credite
lor de consum, Ribicici a declarat că 
aceste măsuri au un caracter tempo
rar și ele trebuie să permită pregă
tirea cit mai urgentă a ceea ce se nu
mește program de stabilizare și la a 
cărui bază trebuie să stea schimbări 
eu adevărat radicale în repartiție și 
în poziția economiei.

..Este limpede că linia noastră nu 
este și nu poate fi o blocadă a prețu
rilor, ci o blocadă a cheltuielilor pe 
care le-am inclus în prețuri, a spus 
el. Numai aceasta poate influența mai 
durabil asupra stabilizării prețurilor".

Subliniind că Iugoslavia se află prin
tre primele țări in Europa in ceea ce 
privește alocațiile pentru nevoile a- 
părării naționale, pentru dezvoltarea 
regiunilor slab dezvoltate, în privin
ța numărului de pensionari, grija față 
de asigurații activi, precum și în ceea 
ce privește o serie de alte prevederi 
ale consumului venitului național, 
Ribicici a adăugat că nu mai poate fi 
tolerat faptul că economia iugoslavă 
plătește pentru diferite obligații sta
tale, semistatale și contractuale peste 
100 miliarde dinari noi pe an și, în 
același timp, alocă pentru acumulă
rile proprii aproximativ 3 miliarde. 
Tot ceea ce depășește posibilitățile 
reale ale economiei, a continuat Ri
bicici, trebuie supus revizuirii.

„Situația se prezintă astfel, a spus 
în continuare Mitia Ribicici, incit 
pentru cîtva timp trebuie să ne res- 
t.ringem, unele programe de investiții 
trebuie aminate, iar la multe dorințe 
frumoase trebuie să se renunțe. Este 
timpul ca economia, ca munca socială 
și cunoașterea să devină purtătorii 
reali ai drepturilor și răspunderii 
pentru propria stabilizare, iar, prin 
aceasta, și pentru stabilizarea între
gii economii și societăți. Economia 
trebuie să fie aceea care în organiza
rea sa și in proprie regie să rezolve 
cea mai mare parte a problemelor 
care continuă să fie rezolvate pe lin
gă ea. fie în organele federației, re
publicilor sau comunelor, fie în așa- 
zisele comunități de interese pe calea 
diverselor fonduri statale sau semi
statale etc. Sînt convins .că economia, 
despovărată de numeroasele impu
neri, poate să aloce mijloace mult mai 
mari pentru învățămînt, cultură, artă, 
ocrotire socială și aite cermțe, pen
tru dezvoltarea proprie și pentru ni
velul de trai al oamen'Tor muncii, 
decât așa cum se intimplă acum".

LONDRA 31 — Corespondentul A- 
gerpres N. Plopeanu transmite : 
Peste 20 000 de mineri din bazinele 
carbonifere din Scoția, Yorkshire și 
Țara Galilor au declarat grevă în 
sprijinul revendicărilor lor economi
ce. în zilele următoare se așteaptă 
să intre în grevă alți 50 000 de mi
neri din Nottinghamshire și Derby
shire. în toate bazinele miniere din 
țară, majoritatea celor ce muncesc 
în subteran și la suprafață s-a pro
nunțat pentru declanșarea unei gre
ve generale pină la satisfacerea in
tegrală a revendicărilor lor.

De cîteva săptămini sînt în grevă

peste 65 000 muncitori de la servi
ciile comunale care, de asemenea, 
cer majorarea salariilor. La Londra 
s-a anunțat, de asemenea, că 125 000 
muncitori din industria energetică 
au avertizat că vor declanșa grevă 
dacă nu le vor fi satisfăcute reven
dicările de majorare a salariilor.

„Morning Star" anunță că alte u- 
niuni sindicale se alătură propunerii 
privind declararea unei greve gene
rale în ziua în care guvernul va pu
blica proiectul privind „reglemen
tarea relațiilor în industrie", îndrep
tat, după cum se știe, împotriva 
drepturilor fundamentale ale sindi
catelor.
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In ultimele sâptâmîm, în R. F. a Germaniei s-a desfășurat o largă mișcare 
revendicativă a oamenilor muncii. în numeroase centre industriale ale țării 
au avut loc greve și demonstrații ale muncitorilor în sprijinul revendicărilor 
lor economice. In imagine : un aspect de la o manifestație organizată la 

Frankfurt pe Main

BERLIN.
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vîntul în 
electorale

Corespondentul nostru 
transmite : Luînd cu- 
cadrul unei adunări 

în cartierul Wedding,

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Mon
gole, condusă de J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și-a 
încheiat sîmbătă vizita oficială in 
Uniunea Sovietică, plecind spre pa
trie.

Convorbiri polono-pakis- 
tanOZ6« La RawalPindi au început 
convorbirile polono-pakistaneze. De
legația poloneză este condusă de Ma
rian Spychalski, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, care 
face o vizită oficială în Pakistan, iar 
delegația țării gazdă de Yahya Khan, 
președintele Pakistanului. Obiectul a- 
cestei convorbiri îl formează proble
me ale relațiilor bilaterale, precum 
și probleme ale situației internațio
nale actuale, arată agenția P.A.P.

La Sofia a fost semnat un do
cument cu privire Ia coordonarea 
planurilor eoonomice ale R.P. Bul
garia și R.D. Germane pe viitorii 5 
ani, Informează agenția B.T.A.

agențiile de presă transmit
Partidul Congresul Na

țional Indian <de guvernămînt) a 
obținut o victorie importantă în ale
gerile municipale organizate în statul

Rajasthan. Referindu-se la rezultatele 
alegerilor, presa indiană relevă spri
jinul de care Congresul Național In
dian se bucură din partea populație' 
ca urmare a măsurilor economice și 
sociale adoptate de guvernul prezi
dat de Indira Gandhi.

eoonomică anunțată de primul mi
nistru Hilmar Baunsgaard, la 6 oc
tombrie, ca urmare a deficitului ba
lanței de plăți a Danemarcei, ce se 
ridică la 4 miliarde coroane (500 mi
lioane dolari).

tuturor statelor să adopte măsurile 
necesare pentru a se pune capăt acte
lor de piraterie aeriană.

La Osaka, s-a deschis cel 
de-al cincilea tirg internațional 
de mașini-unelte. In cele 3 600 
de standuri, amplasate in nouă 
pavilioane, expun 750 de firme 
și companii din 19 țări, 
care și România. Țara noastră 
prezintă mașina universală de 
frezat și alezat „AF-85", produs 
al Fabricii de mașini-unelte și 
agregate din București, mașina 
de frezat roți dințate „FD-320", 
produs a.l Uzinei mecanice Cu- 
gir, și shapingul „SH-700", fa
bricat de întreprinderea „Înfră
țirea" din Oradea. Exponatele 
românești prezentate la Osaka 
au și fost vîndute.

intre

In Bolivia a fost descope
rită o organizație reacțio
nară teroristă care pregătea ° 
Jovitură 
actualului regim
Jorge Gallardo, ministrul afacerilor 
interne al țării. Ministrul de interne 
a arătat că din organizație făceau 
parte foști miniștri și senatori, 
ofițeri de poliție și conducători 
ai unor formațiuni de dreapta.

de stat in scopul înlăturării 
a anunțat vineri

Guvernul danez a anuntat 
adoptarea unui plan de reducere a 
cheltuielilor bugetare cu 2.9 miliarde 
coroane pină în anul 1975. Măsura 
se înscrie în politica de austeritate

încheierea reuniunii 
LA.T.A. La Teheran s'au încheiat 
lucrările . reuniunii anuale a Asocia
ției internaționale pentru transportu
rile aeriene (I.A.T.A.). Participanții 
au adoptat o rezoluție în care se cere

Comitetul de „planifi
care nucleară" al N.A.T.O. 
și-a încheiat lucrările desfășurate la 
Ottawa in secret timp de două zile. 
Comunicatul publicat precizează că 
miniștrii apărării ai țărilor membre 
ale comitetului au examinat „directi
vele politice pentru utilizarea defen
sivă a armamentelor atomice".

președintele Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental, Ger
hard Dahelius, și-a exprimat sa
tisfacția față de înțelegerea dintre 
guvernele R.D.G. și R. F. a Germa
niei privind schimbul de păreri in 
probleme care pot duce la destin
dere în Europa. Vorbitorul a salutat 
și întilnirile la nivel de ambasadori 
ale celor patru puteri, care au loc în 
Berlinul occidental. „Este de la Bine 
înțeles — a spus Danelius — că 
partidul nostru sprijină orice pas 
care contribuie la destindere în cen
trul Europei". Președintele P.S.U. 
din Berlinul occidental a expus apoi 
poziția partidului său în ceea ce 
privește problema Berlinului occi
dental.

Precizind 
face parte 
Danelius a 
ca Berlinul
cu Republica federală relații 
conomice, științifice, financiare și 
culturale. P.S.U. dorește ca Ber
linul occidental să dezvolte schim
buri comerciale și relații nelimitate 
atit spre est, cit și spre vest, pentru a 
asigura locurile de muncă, pentru a 
da economiei și industriei o perspec
tivă". în încheiere, vorbitorul a 
precizat că „P.S.U. este pentru orice 
acțiune care servește păcii șl secu
rității, progresului social".

că Berlinul occidental nu 
din R. F. a Germaniei, 
arătat : „P.S.U. dorește
occidental să întrețină 

e-

„Pământul* ar putea 
reveni la era glaciară 
dacă poluarea atmo
sferică va depăși o a- 
numită limită", a de
clarat prof. Yoshikazu 
Yamamoto de la Uni
versitatea din Tokio.

Savantul japonez a re
levat că numai 50—80 
la sută din razele so
lare, care se îndreaptă 
spre Pământ, ating su
prafața sa, întrucit 
ele sînt absorbite de 
către vaporii de apă.

azotul, bioxidul de 
carbon și particulele 
de praf din atmosferă. 
Dacă volumul de praf 
depășește o anumită 
limită, a spus Yama
moto, Pământul se va 
răci ca urmare a lipsei 
razelor solare.
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