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factorul determinant
în conceptul de organizare 
si conducere științifică

O chestiune actuala de importanța
La Trustul de extracții

majoră în agricultura cooperatistă HUNEDOARA a producției
petroliere Moinești

Bucur ȘCHIOPU
ministrul industriei alimentare

LABORAREA S-au încheiat lucrările

JUDICIOASA A din acest an

PROGRAMULUI
DE PRODUCȚIE

Vasile VILCU
președintele Uniunii Naționale

a Cooperativelor Agricole de Producție

BACĂU. — Colectivul Trustului de extracție petrolieră din Moinești a încheiat lucrările de foraj Ia cea de-a 100-a sondă din acest an. Reducînd timpul neproductiv cu 19 la sută — față de aceeași perioadă a anului trecut — și sporind viteza de lucru, petroliștii din Moldova au reușit să foreze peste prevederi 5 sonde. La obținerea acestor realizări au contribuit măsurile tehnico-organizatorice aplicate în procesul de producție și îndeosebi folosirea cu eficiență sporită a noilor instalații, de mare productivitate, de tipul I.C.-5 fabricate de Uzinele „1 Mai" din Ploiești și a altor utilaje perfecționate, livrate de diverse întreprinderi din țară.(Agerpres)

puternică vatră de oțel 

și de bărbăție a patriei t

Hunedoara. Aici to
tul parcă e tăiat, 
sculptat, profilat în 
fier Acest metal pre
zent în mai toate felu
rile de pietre, in 
brazdele pămîntului, 
în apele izvoarelor și 
ale mării, în verdele 
frunzei și în roșul 
sîngelui, a ajuns de 
neînlocuit. Nimeni în
să n-ar putea să spu
nă exact cînd și unde 
a fost extras el pen
tru prima oară. în
tr-o scrisoare adresa
tă faraonului Ramses 
al 11-lea e confirmată 
o livrare în toată re
gula. în această stră
veche istorie își are 
locul și Hunedoara 
sub alt nume, un nu
me neștiut nici de 
Herodot; munții de 
aici ofereau dacilor și romanilor minereul 
brun-roșcat. și păduri

Reportaj de 
Franz STORCH

pentru cărbune, și a- 
pele Cernei pentru ci
tirea metalului. Dar 
timpul a ridicat valea 
Cernei deasupra mun
ților din împrejurimi, 
la rangul unui centru 
siderurgic important. 
Oare și vîrfurile lăn
cilor și ascuțișul să
biilor pentru luptele 
de apărare în fața ro
manilor au fost fău
rite aici, în vecinăta
tea Cernei ?

Dar să ne întoar
cem în zilele noastre 
și să răsfoim filele noii 
istorii hunedorene. De 
la cîntecele brigadie
rilor de acum douăExperiența acumulată de-a lungul anilor demonstrează suficient de convingător că rezultatele economi- co-financiare ale fiecărei cooperative agricole sînt determinate, în mare măsură, de planificarea cu discer- nămînt a producției, în așa fel îneît îmbinîndu-se armonios interesele generale ale statului cu cele ale țărănimii să se dezvolte acele ramuri care valorifică cel mai bine condițiile naturale și economice locale. Tinînd seama de aceste considerente și de faptul că sîntem în perioada în care cooperativele agricole stabilesc proiectul planului de producție pe anul 1969, se cuvine să facem cîteva precizări în legătură cu planificarea producției, iar uniunile cooperatiste să sprijine direcțiile a- gricole în această importantă activitate.După cum se știe, griul și porumbul prezintă o importantă deosebită în economia cooperativelor agricole, 

a întregii țări. Pe de o parte fiindcă 
au o pondere mare în alimentație — porumbul este, totodată, și principalul furaj concentrat pentru animale — iar pe de altă parte fiindcă griul și porumbul constituie baza retribuirii în natură a zilelor- muncă și principala sursă de formare a veniturilor bănești ale cooperativelor agricole și ale membrilor lor. Aceste considerente trebuie a- vute neapărat în vedere la întocmirea proiectelor de plan pe 1969. Producția realizeze condiții pentru ca obțină recolte mari. Extinderea culturii griului și porumbului în zonele cele mai favorabile, asociată cu măsuri agrotehnice corespunzătoare constituie una din principalele pîr- ghii de sporire a randamentului la hectar, deci și de creștere a potențialului economic al unităților cultivatoare. Faptul că producția marfă se asigură în cooperativele care dispun de cele mai bune condiții naturale dă posibilitatea să se realizeze 
cu ușurință și chiar să se depășească sarcinile contractuale la aceste produse. Exemplul Dobrogei, unde a- ceastă orientare se aplică de multi ani, este deosebit de sugestiv. Aici, în 1967, deși numărul cooperativelor agricole care au vîndut grîu și porumb, pe bază de contract, a fost mai mic decît în 1966, cantitățile valorificate au fost mai mari cu 102 la sută și respectiv cu 79 la sută.Amplasarea griului și porumbului în cele mai potrivite zone dă posibilitate ca și alte culturi să fie planificate mai judicios. îndeosebi în zonele tradiționale cultivării lor. Așa este, de exemplu, cultura car- ' tofului. Pentru majoritatea cooperativelor agricole din județele Brașov, Harghita, Mureș. Cluj, Suceava, Bacău, Neamț și altele această plantă constituie principala sursă de venituri, ea punînd cel mai bine în valoare condițiile naturale și economice locale. După cum se știe, în ultimii ani, nu s-a reușit să se asigure populației, economiei naționale cantități corespunzătoare și de cea mai bună calitate, de cartofi. Cauza constă în nivelul scăzut al recoltei medii obținute de numeroase unități datorită amplasării necorespunzătoare a culturilor și neres- pectării complexului de măsuri a- grotehnice. Trebuie să punem capăt unor asemenea anomalii. Pentru aceasta sînt necesare amplasarea culturii cartofului în cele mai potrivite zone și aplicarea cu rigurozitate a agrotehnicii specifice acestei turi.In ce privește producția de tofi timpurii, s-a constatat că mai bune rezultate se obțin irigarea culturilor, metodă care a- sigură realizarea a 20 000—30 000 kg tuberculi la hectar și de calitate superioară. De aceea se cere să se organizeze, treptat, zone de cultură a cartofului în condiții de irigare. Mă refer în special la unele cooperative din județele Ilfov, Ialomița. Constanța, Dolj. Olt, Timiș, Arad, Bihor, Buzău, Prahova, și altele, care au mari posibilități în această direcție.în ce privește floarea-soarelui, trebuie să arăt că. în ultimii ani, ca urmare a măsurilor luate de Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională s-au realizat progrese însemnate în amplasarea ei.

îndeosebi în 1967, această cultură nu a mai fost zonată în județele Hunedoara, Mureș, Brașov, Harghita, Alba și Maramureș, unde se obțineau recolte necorespunzătoare. In schimb această cultură productivă, bănoasă, a început să ocupe terenuri mai întinse în zonele cu condiții favorabile, cu posibilități de irigare. Este bine ca și în 1969 să se meargă pe linia amplasării florii-soarelui în sudul, estul șl vestul țării și. paralel cu aceasta, să se asigure mecanizarea mai largă a lucrărilor a- gricole și în special a recoltatului. Asemenea măsuri vor conduce la obținerea de producții superioare celor realizate pînă acum.Cooperativelor agricole le revin sarcini deosebite și în ce privește sporirea producției de sfeclă de zahăr ; ele asigură integral fondul de stat la acest produs. De aici și necesitatea ca acum, la întocmirea proiectului de plan pe 1969, să se ia toate măsurile de care depinde obținerea unor recolte mari : înce- pînd cu amplasarea rațională a culturii și terminînd cu creșterea suprafețelor de sfeclă în condiții de irigare, folosirea judicioasă,
(Continuare în pag. a III-a) Foto : M. AndreescuFurnalele de 1 000 mc de la Hunedoara

decenii, de la barăci
le în care aceștia își 
odihneau truda și-și 
făureau visurile, ora
șul de pe Cerna a cunoscut freamătul și e- 
moția unor importan
te și necontenite „pre
miere" industriale.

Furnale și cuptoare 
de mare capacitate, u- 
zina cocso-chimică, la
minoare de dimen
siuni impresionante, 
instalații din ce în ce 
mai complexe s-au a- 
dăugat an după an 
peisajului hunedo- 
rean, constituind o 
cronică bogată și den
să, încărcată de fapte 
eroice și de eforturi 
cotidiene. Succesele 
acestui ari, culminînd 
cu intrarea în func
țiune a imensului blu
nting de 1 300 mm, în
cununează opera în
cepută in urmă cu douăzeci de ani, mar
chează o nouă victorie a industrializării so
cialiste înfăptuite de 
partid, victorie nece
sară pentru că — pri
vind prin prisma pro
gresului economic — 
oțelul a devenit un 
etalon al înfloririi și al întăririi patriei so
cialiste. După cum 
sunetul se măsoară în 
foni, iar lumina în lu
ni eni, oțelul reprezin
tă, am putea spune, o 
veritabilă unitate de 
măsură a civilizației 
moderne. Dar volumul 
producției încă nu spu
ne. totul: în era vite
zelor ultrasonice și a 
mecanismelor minus
cule și a hidrocentra
lelor gigantice se cer 
oțeluri speciale de ca
litate superioară. Si 
din acest punct de ve
dere Hunedoara se a- 
firmă prin livrarea în 
circuitul economic de 
sortimente noi, corn-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

marfă trebuie să se în unitățile care au naturale și economice de la aceste culturi să se

cul-car- cele prin

Solicitudinea organelor de stat

\

Legătura permanentă și nemijlocită cu oamenii muncii, atragerea acestora nu numai la realizarea, ci și la conducerea producției, la viața politică și culturală, la înfăptuirea sarcinilor de interes obștesc caracterizează cît se poate de elocvent realul democratism al orînduirii noastre socialiste. Este, de altfel, în practica partidului și guvernului nostru, a tuturor organelor centrale și locale de partid și de stat de a păstra permanent și nemijlocit un contact viu și direct cu oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a asculta cu atenție părerile lor, pe care apoi Ie

Dr. Dumitru HOLT
secretar qeneral în Comitetul 

pentru problemele administrație 
locale

analizează cu multă atenție pentru a Ie da viată spre binele și în interesul progresului general-al societății noastre.
Una din formele importante prin 

care se realizează contactul viu și 
direct cu cetățenii o constituie scri-

r Telegrame
Excelentei sale YUSOF BIN ISHAK

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORE

Cu prilejul Zilei naționale, adresez Excelenței Voastre și poporului 
singaporez felicitări cordiale și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez
volta în interesul ambelor popoare și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisto România

Excelenfel sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Republicii Singapore și eu personal mulțumim 

Excelenței voastre, poporului și guvernului României, pentru amabilele 
dumneavoastră felicitări transmise cu ocazia celei de-a treia aniversări a 
Republicii Singapore și împărtășim bunele urări și asigurări de priete
nie ale guvernului și poporului României. Am convingerea că relațiile 
cordiale existente intre cele două țări ale noastre se vor consolida în 
anii care urmează.

YUSOF BIN ISHAK
Președintele Republicii Singapore

sorile oamenilor muncii adresate or
ganelor de stat. Militînd consecvent pentru traducerea în viață a indicațiilor partidului nostru, comitetele executive ale consiliilor populare au un îndrumar prețios în prevederile Decretului nr. 534/1966, care reglementează modul de soluționare a scrisorilor cetățenilor, în scopul ridicării la un nivel calitativ superior a activității în acest domeniu. De asemenea, ilustrînd preocuparea continuă a partidului pentru rezolvarea problemelor ce interesează masele largi de cetățeni, plenara C.C. al P.C.R. din aprilie crt. a făcut o amplă analiză asupra activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de stat și obștești, în vederea examinării și soluționării scrisorilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii. S-a subliniat din nou, cu o deosebită tărie, că per
fecționarea continuă a acestei acti
vități este o îndatorire de prim or
din a cadrelor de conducere, a tutu
ror funcționarilor și activiștilor de 
partid, ca una din formele de ma
nifestare a înaltei responsabilități ce 
trebuie să existe pretutindeni față de 
om și nevoile lui, a considerației 
ce se cuvine a fi dată întotdeauna 
opiniei și cuvîntului cetățeanului.

Desigur, organizarea primirii scrisorilor este deosebit de importantă. Pe primul plan stă, totuși, problema de conținut a acestei activități și a- 
nume cum se rezolvă scrisorile ? în județele Galați, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Ilfov ș.a„ îmbunătățirea activității de rezolvare a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor se datorește măsurilor luate de comitetele executive ale consiliilor populare respective pentru instruirea temeinică a aparatului propriu, precum și a cadrelor cu muncă de răspundere de la consiliile populare municipale, orășenești și comunale. în județele Timiș, Iași, Suceava, Brașov, Bacău, Gorj, Dolj, Mureș, Cluj, Arad etc, soluționarea scrisorilor a constituit un obiectiv permanent în munca de îndrumare și control a organelor subordonate. în acest scop au fost organizate și au acționat unele colective alcătuite la nivel județean. Ele au
(Continuare in pag. a Il-a)

Concepută în contextul perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii s-a impus și în întreprinderile industriei alimentare ca o cerință fundamentală a progresului tehnic și economic. îmbrăcînd un caracter de masă, ea a declanșat in întreprinderi o amplă activitate de investigare, de studii și analize, de natură să creeze premise pentru punerea în valoare a capacității creatoare, a potențialului tehnic și uman, în scopul creșterii, în continuare, a eficienței economice în fiecare unitate.Eforturile colectivelor, atît la scara unităților industriale cît și Ia nivelul ministerului, angrenate într-o fertilă efervescență de căutări multilaterale, au fost orientate pe calea rezolvării problemelor majore : elaborarea unor structuri mai corespunzătoare a întreprinderilor, stabilirea mai justă a competențelor, determinarea capacităților maxime de producție și programarea potențială a fabricației, îmbunătățirea structurii forței de muncă și mai buna ei utilizare. Studiile respective au evidențiat o seamă de rezerve interne ale întreprinderilor, în funcție de care s-au conturat soluțiile de aplicat pentru înlăturarea neajunsurilor existente, iar prin compararea efectelor economice ce se pot obține s-au determinat variantele optime, măsurile imediate și de perspectivă ce trebuie să fie adoptate. Au fost elaborate peste 5 000 de studii, din care circa 50 la sută s-au aplicat practic în producție. Ponderea cea mai mare și eficiența economică cea mai substanțială le-au avut studiile legate de problemele organizării producției, de îmbunătățirea procedeelor tehnologice existente, introducerea de noi tehnologii, valorificarea complexă a materiei prime, diversificarea producției, îmbunătățirea calității și prezentării produselor, realizarea de

mecanizări în fluxurile tehnologice. Măsurile aplicate și cele preconizate se vor concretiza în perioada pină la sfîrsitul actualului plan cincinal în sporirea producției globale cu circa 4 miliarde l.ei și a beneficiilor cu peste 500 milioane iei.
Stimulînd dialogul opiniilor, ac

țiunea declanșată cu peste un an în 
urmă a conturat mai veridic conți
nutul activității de organizare, reu
șind să convingă cadrele de condu
cere și specialiștii din întreprinderi 
— ingineri și economiști — că abor
darea și soluționarea științifică a problemelor pun în valoare rezerve în
semnate, că numai pe această cale 
se asigură creșterea eficienței întregii 
activități productive. A apărut clară, totodată, necesitatea ca personalul ce se ocupă de problemele organizării producției și a muncii să fie bine pregătit și, mai ales, să fie instruit în legătură cu modul în care trebuie să fie investigate diMțrsele fenomene și felul în care ele trebuie abordate științific, astfel îneît studiile ce se elaborează în continuare să fie rodul unor cercetări în profunzime, eliminîndu-se rutina, improvizația, fenomene care în perioada ce a trecut s-au făcut simțite în unele întreprinderi.La temelia acestei acțiuni de mare anvergură se cere așezată o concepție modernă, în care organizarea și conducerea științifică să fie înțelese în accepțiunea cea mai largă, cu- prinzînd un perimetru vast de probleme majore, care să permită o viziune de ansamblu asupra întregii activități economice. De la aspectele aș zice „mecanice" ale organizării —■ toate la un loc, o adevărată școală de inițiere în problemă — să trecem la analiza unor alte funcțiuni ale conducerilor întreprinderilor, a unor factori hotărîtori ai productivității muncii și eficientei economice.
(Continuare în pag. a III-a)

Primirea de către tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

a ambasadorului Belgiei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri 4 septembrie 
pe Jan Adriaenssen, ambasadorul

Belgiei la București, într-o vizită 
protocolară.

La întrevedere a participat Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. (Agerpres)

A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI
Din scrisorile sosite la redacțieAprobare deplină, încredere nețărmurită în politica profund patriotică 

și internationalists a partidului nostru, caracterizată printr-o înaltă princi
pialitate, izvorîtă dintr-un autentic umanism socialist, îndreptată spre dez
voltarea prieteniei și cooperării între țările socialiste, între toate popoa
rele lumii — acestea sînt, în esență, sentimentele ce se desprind din ne
număratele scrisori, sosite în aceste zile la redacție. Semnatarii acestor măr
turii sincere de dragoste și atașament profund față de partidul și statul nostru 
— oameni din toate colțurile țării, de toate vîrstele și profesiile — își 
exprimă cu fermitate voința de a munci cu elan și abnegație pentru a-și 
spori aportul la lupta întregului popor 
ției socialiste în țara noastră.

român pentru desăvârșirea construe-

„De aici, dintr-un colțișor din nordul Moldovei, din comuna Ripicenl, județul Botoșani, noi, membrii cooperativei de producție, ai cooperativei de consum, cetățenii întregii comune, tineri și bătrîni, ținem să salutăm din toată inima ca și întregul nostru popor, cu același sentiment de caldă satisfacție și mîndrie, reafirmarea clară a principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, atît în Declarația Marii Adunări Naționale, cît și în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu — ne scrie cetățeanul Constantin Tănase. Toate a- ceste luări de poziții reprezintă noi dovezi vii și elocvente ale devotamentului nemărginit al partidului față de aspirațiile cele mai fierbinți ale poporului nostru, față de cauza socialismului și păcii. Strîns uniți în jurul partidului și guvernului, a- sigurăm Comitetul Central al P.C.R., Consiliul de Stat și guvernul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom munci cu dragoste și elan, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în măreața operă de edificare a socialismului în Republica Socialistă România".„îmi exprim deplinul meu acord și atașament față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, care pornind de la înalta responsabilitate față de patria noastră, față de cauza socialismului și păcii, asigură poporului nostru dezvoltarea liberă și demnă, țn prietenie strînsă cu țările socialiste frățești, precum și cu toate popoarele lumii — ne scrie pensio-

nărui August Gîrneață din București. Doresc viață lungă iubiților noștri conducători, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a ne duce mai departe pe drumul luminos al socialismului, care este drumul fericirii și al bunei stări".în scrisoarea sa avînd drept motto : „Politica partidului se identifică cu interesele poporului", Mihai Mitea, student la Facultatea de medicină veterinară din Cluj, ne scrie: „Am urmărit cu deplină aprobare și încredere activitatea consecventă, profund principială, desfășurată în ultimele săptămîni de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ea este pusă neabătut în slujba intereselor patriei noastre și, în același timp, servește intereselor unității țărilor socialiste, binelui și progresului întregii omeniri. Ca student doresc să asigur conducerea de partid și de stat că studențimea clujeană aprobă în unanimitate politica internă și externă a partidului, fiind gata să răspundă cu entuziasm mărețelor sarcini care o așteaptă în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în scumpa noastră patrie". La rîndul său Dragomir Nicolae, din comuna Nehoiu, județul Buzău, student la Institutul agronomic din aceeași cetate universitară — Cluj, aprobînd din adîncul inimii politica externă a României de colaborare cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, își încheie scrisoarea astfel: „Mulțumim parti-

dului și guvernului pentru atenția și grija părintească cu care se străduiesc să asigure studenților, întregului tineret din patria noastră o viață liberă și fericită, prielnică studiilor, formării unui bogat orizont științific, cultural".„Am fost întotdeauna de acord cu politica externă înțeleaptă și profund internaționalistă a partidului — scrie 
Lupu Bucholtz, pensionar din Bîrlad. Aprob pe deplin conținutul Declarației Marii Adunări Naționale, al recentei Declarații a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și al tuturor documentelor șl luărilor de poziție din ultima vreme nostru — expresie cere a poporului întări prietenia cu toate țările lumii și în primul rînd cu țările socialiste, ca o condiție esențială a păcii și progresului. Vreau să-mi exprim pe această cale mulțumirile și recunoștința față de conducerea partidului și guvernului. Bătrînețile mele sînt astăzi asigurate datorită unei politici pline de umanism șl grijă față de om, care acordă tuturor cetățenilor aceleași drepturi și posibilități de a •„In fiecare ză rostite în rășul Nicolae aceleași sentimente, aceleași gînduri, aceleași idei care ne frămțntau și pe noi în clipele cînd îl ascultam — ne scrie A. Jianu, șeful stației C.F.R. Brașov. Tovarășul secretar general al partidului parcă Vorbea din sufletul și din inima noastră. Traducea prin cuvintele sale tot ceea ce ne frămînta și pe noi. Si eu am simțit la fel. Și sînt sigur că tot așa au simțit milioanele de cetățeni ai patriei noastre socialiste. Noi, feroviarii, vedem zilnic sutele de trenuri care poartă roadele muncii pașnice ale muncitorilor, țăranilor și

ale partidului a dorinței sin- român de a și colaborarea

trăi și munci", cuvînt, în fiecare fra- ultimul timp de tova- Ceaușescu apa întîlnit

(Continuaro în pag. a IV-a)
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Fără foc
nu iese fum

Fabrica de țigarete din Timi
șoara tipărește, la o tipografie 
din Cluj, blanchetele (pachetele) 
de țigări. Există in localitate, la 
Timișoara, tipografic ? Există. 
Ba chiar și fabrica timișoreană 
are două mașini de tipărit blan- 
chetc, pe care le folosește doar... 
partial. Cu aducerea blanchc- 
telor de la Cluj se cheltuiește anual 350 000 lei pentru trans
port și deplasări. Așa se 
ridică, nechibzuit, prețul de cost 
al țigărilor. Și ne mai mirăm 
de ce le arde focul I

La Consiliul orășenesc al sindicatelor din Luduș a venit în audiență, în came și oase, un cetățean despre care se afirmă că ar fi... decedat. Și-a întins mîna respectuos și a vorbit ca toți oamenii. După spusele lui, ar fi Ilie Pogăceanu din B-dul 23 August, blocul 2, apart. 15. Tot ce se poate. Numai că Oficiul de pensii al județului Mureș îl consideră, de 2 luni, în rindurile... celpr drepți. Lipsind, în iulie, de la domiciliu, pensia i-a fost retur- nată, iar Oficiul, convins că cine a trecut apa Stixului nu se mai întoarce din lipsă de ambarcațiune, a operat birocratic în registre : „decedat". Ieri, omul mai trăia (altminteri n-ar fi mers în audiență) dar, după propria-i declarație, va muri ciudă pentru că rocrați. cu adevărat de mai există bi-
în doi

Un cititor din 
(Maramureș) ne 
tru aceeași distanță mașinile 
care circulă pe ruta Boereni 
— Tg. Lăpuș și retur au pre
țuri diferite. Aflăm că diferen
țele s-ar datora faptului că u- 
nele mașini aparțin de județul 
Cluj, iar altele de județul Ma
ramureș. Noi ce putem spune ? 
Ne abținem. Poate că mașinile 
din Cluj or fi albastre, iar cele 
din Maramureș exact invers. 
Ceea ce ar explica întru totul 
diferența de preț.

Tîrgul Lăpuș 
scrie că pen-

în altă
traistăUn lot cultivat cu cartofi, a- parținînd cooperatorilor din Frîncești (Vîlcea), a fost devastat. Oamenii au cerut, pe bună dreptate, identificarea făptașilor. întregul teren arată de parcă ar fi fost rimat. S-au făcut cercetări. Cel puțin așa se afirmă. $i s-au găsit și autorii. Zice-se că ar fi... gîștele ! De cînd rimă gîsca, nu știm. Se vede, explicația este neverosimilă. Mai curînd sîntem înclinați să credem, asemenea celor ce ne-au scris, că lotul cu cartofi a fost devastat de vitele (personale) ale conducătorilor de atelaje care au păscut, cu voia consiliului de conducere al cooperativei, în cultura de cartofi, gîscă. Ceea ce ar fi... altă
Cu OU SI»
cu otet»

are o fabrică de bere. 
— o secție de otet. Secția

Sibiul 
Fabrica 
— un plan de producție. îndepli
nirea planului dă salariaților 
dreptul de a primi prime. Totul 
pare normal. Neobișnuit însă este 
procedeul folosit aici. Mai precis : 
In trimestrul II al acestui an s-a 
raportat că „totul e In ordine" și 
că se pot acorda prime. Din „or
dine" lipseau însă 15 000 sticle 
(1/1) oțet care s.au fabricat abia 
în trimestrul III. Și tot în trimes
trul III s-au luat măsurile de ri
goare. Cei vinovați de raportarea 
Ireală a îndeplinirii planului la 
oțet șl-au primit „porția". Din 
producție proprie.

Pentru un
uitucIn holul hotelului „Astoria" din Cluj a fost uitată, de o lună și ceva, o valiză în care se află un aparat de radio cu tranzistori, o umbrelă, un ceas și obiecte de îmbrăcăminte. Pe o broșură cu mersul trenurilor se află scris numele : Alexe Curmei, revizor contabil. Oare păgubașul neglijent să fie cu adevărat contabil ? Oricum, noi i-o trecem în cont. La capitolul pierderi. A revizuit contabil o gestiune obștească și pierdut propriile-i lucruri, bine așa, decît invers 1 și-a Mai

de :Rubrică redactată
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ALECum au fost pregătite piețele, magazinele, cum s-a pregătit, în general, comerțul cu legume și fructe pentru a face față acestui traditional asalt de toamnă ?...Piața Obor, ora 6 dimineața. Forfota e în toi. Marfă din abundență. Roșiile incendiază parcă imensele platouri, ardei grași, vinete, struguri, mere, piersici, „munți" de pepeni... 
O primă observație : din piață nu lipsește aproape nici un sortiment de legume sau fructe. Ne apropiem de cumpărători, intrăm în vorbă cu ei. Constatarea generală a cetățenilor corespunde cu a noastră: piața e bine aprovizionată. Cu o excepție : în această toamnă, „problema" nr. 1 a comerțului cu legume continuă să rămînă lipsa (sporadică) poate a celui mai banal dintre sortimente : ceapa de arpagic ! Mai încolo o să vedem însă că această lipsă e o chestiune de moment, un gol care s-a creat artificial.Revenim la aspectele generale ale pieței. Deci, aprovizionarea e satisfăcătoare. O a doua observație tot atît de îmbucurătoare : se practică o mare varietate de prețuri. Roșiile au cel puțin 7 prețuri ! Se găsesc roșii pentru gătit, roșii pentru bulion, pentru salată și așa mai departe. La celelalte legume și fructe situații a- proape similare.

O a treia observație : Spre deosebire de anii anteriori, comerțul cu legume și fructe oferă cantități considerabile de marfă ambalată. Și-au făcut apariția, pentru început cu timiditate, cartofii, legumele și fructele spălate industrial....Piața Unirii, ora 7,30. Desprindem imagini parcă copiate din piața Obor: marfă multă, cumpărători cu miile... ...Piețele „Coșbuc", „Dorobanți", „Ilie Pintilie", „Traian", „Amzei", ,.Rahova", „Vitan", „Berceni". Cămările de iarnă ale orașului sînt, cu excepții neesentiale, bine „garnisite".Facem o vizită „din mers" oficiului de legume și fructe nr. 4. Aceste oficii, pe care, în treacăt fie spus, le-am criticat toată vara, se pare că și-au potrivit (bine că s-a întîmplat acest lucru la timpul optim !) pasul cu cererea magazinelor și deci cu cererile cetățenilor. Directorul unității despre care vorbeam, tov. Nicolae 
Stanca, ne informează că — spicuim: „...datorită unor măsuri energice organizatorice și administrative, depozitul oficiului (nu numai al oficiului nr. 4 — n.n.) nu mai e de mult locul de depozitare, mai exact, de „zăcere" și depreciere a mărfii. Depozitele au devenit (încă parțial — n.n.) ceea ce ar fi trebuit să fie din capul locului : niște „statii" în care marfa — en- gros — e doar tranzitată și în continuare pompată rapid în rețeaua de desfacere cu amănuntul".Iată așadar, în Darte. explicația a- bundenței de marfă, a faptului că legumele și fructele sînt de calitate mai bună.„.Ne continuăm raidul. Acțiunea de modernizare a magazinelor de legume și fructe, inițiată de forurile comerciale de specialitate cu vreo cîțiva ani în urmă, a început, e drept cam tîrziu, să se vadă. Bucu- reștenii, în special gospodinele, cunosc bine toate unitățile în care se comercializează legume. Cunosc și acele „tarabe" care mai dăinuie în virtutea inerției si cunosc și magazinele noi. modernizate. E o deosebire ca de la cer la pămînt ! Magazinul de pe Calea Plevnei, cel de pe Știrbei Vodă, cel de pe Ștefan cel Mare (nr. 182), cele patru din Drumul Taberei și atîtea multe altele sînt tot atîtea cărți de vizită care onorează comerțul cu legume și fructe. Le-am vizitat pe toate cu ocazia raidului. Aprovizionarea — ca si în piețe — e în general satisfăcătoare. Dacă bineînțeles nu luăm în considerație... articolul cu bucluc : ceapa. De fapt ce se petrece cu ceaoa ? Linsește sau nu lipsește ? In aparentă lipsește, dar în realitate... este pentru toti cumpărătorii ! Iată explicația : cu o lună sau două în urmă, din motive cunoscute (influentele secerei), foarte multe unități de producție n-au mai recoltat ceapă (rămăsese prea mică). S-a creat — artificial — un gol. Gospodinelor „grijulii" atît le-a trebuit: au început alergătura după acest articol. Acum, ceapa a crescut mare, se recoltează, depozitele împing spre ma-' gazine sute de vagoane, dar echilibrul se restabilește cu greu : cumpărătorii se aprovizionează cu... temei ! Pentru a demonstra cele afirmate, transcriem din graficele întreprinderii de valorificare a legumei n- și fructelor din județul Ilfov următoarele cifre : în luna august 1967, comerțul cu legume din București a vîndut în total 900 tone de ceapă ; în aceeași lună a anului curent cererea a crescut în mod ..miraculos". Cu cît ? Poate cu cîteva zeci, să zicem, sute de tone ? Nu. Cererea s-a triplat! Au fost vîndute, în 30 de zile, nu 900 de tone, ci peste 2 600 tone de ceapă ! Cifrele vorbesc singure......Și mai lipsește din magazinele de legume și fructe, fie ele modernizate sau. nu, un alt articol de o banalitate și mai notorie : verdeața ! Aici nu mai e însă vorba de vreun fenomen oarecare — e vorba de un luoru bine stabilit: verdeața fiind prea ieftină, vînzătorii refuză să facă comerț cu ea. Ei spun : „Ce cîș- tig eu sau întreprinderea dacă vînd leuștean cu 25 de bani legătura?" Ar trebui ca tovarășii din unitățile de coordonare a acestui sector comercial să explice vînzătorilor și șefilor de unități că nu prețul contează, ci cantitatea desfăcută. La o legătură de mărar beneficiul e, firește, modest. Dar ce rezultă cînd desfaci milioane de legături ?...Am încheiat raidul nostru pe Magistrala Nord-Sud, la unul dintre cele mai originale magazine de legume și fructe din țară. In ce constă originalitatea ? Magazinul practică comerțul cu autoservire. Unitatea este de departe cea mai bine organizată. aprovizionată și dotată din întreaga retea. E o adevărată plăcere să-ți faci aici cumpărăturile. Peste tot domnește o curățenie exemplară, marfa e ambalată sau semiambalată, spălată, orînduită cu pricepere. Priveam magazinul și ne gîn- deam : ce surprize rezervă comerțului cu legume și fructe... pronria-i inițiativă ! Pînă mai ieri, această unitate era un magazin oarecare — a- cura v-am prezentat-o ; eficiența economică ? In trecut realiza cu chiu, cu vai 8 000 lei desfacere zilnică — acum se încasează triplu. Pentru comercianții din sectorul legumelor această unitate ar trebui să fie un motiv de cugetare și analiză adîncă...

TOAMNEITrecem, tot din mers, pe la centrala întreprinderii de legume și fructe. Directorul ei, Eugen Simio- nescu, ne dă cîteva suplimente de explicații : „Ar fi fost absurd — spune el — ca cineva să-și închipuie că torentul acela de reclamații. de critici îndreptățite, căruia a trebuit să-i facem față astă vară, ne-ar fi produs cumva vreo... plăcere. Desigur, și acuma sînt lipsuri, dar, orice s-ar spune, pași spre servirea civilizată și după cerințe a cumpărătorilor au început să se facă. Iată de altfel situația concretă. în acest an am vîndut bucureștenilor, în plus față de anul trecut, peste 700 de vagoane de legume și cartofi și 400 de vagoane de fructe — între care struguri 250 de vagoane. Ce am întreprins pentru a putea prezenta aceste cifre ? Am extins mult forma de aprovizionarecerută de presă și de cumpărători :aprovizionarea directă — livadă-raft. Cîștigul : oferim marfă mai proaspătă, perisabilitățile sînt mai mici; b) am organizat și întărit răspunderea șefilor de oficii și — ca urmare — magazinele sînt mai variat aprovizionate ; c) am instituit o regulă internă cu o mare eficacitate : plătim salarii în funcție de realizările efective ale vînzărilor."în continuare, am înțeles de la tovarășul director că lipsurile care mai există — legate, ca și în trecut, de calitatea mărfii, de golurile „imprevizibile" în aprovizionare etc. sînt generate de doi importanți factori : în primul rînd, cu toate măsurile și hotărîrile luate, I.L.F.-ul își mai încurcă în continuare propriile ițe. E deajuns să se greșească cu puțin în aprecierea cererii pieței, de pildă, și imediat stocurile se epuizează, se creează „golul artificial" — , ca în cazul cepei. Factorii de răspundere ai acestui sector ne-au asigurat însă că mecanismul a- provizionării este în. curs de reglare, că abundenta de marfă va continua să existe. Ce mai putem spune ? Sîhtem ultimii care am dori să avem o probă... contrarie.

Al doilea factor care continuă să mai frîneze echilibrarea definitivă a activității I.L.F.-ului : furnizorii. Este, socotim, timpul să spunem lucrurilor pe nume : nu poți face comerț în conformitate cu cererea pieței dacă nu te sprijini solid pe furnizori serioși, oameni care-și respectă cuvîntul dat la contractare. Pentru a asigura o abundență de marfă și o varietate de sortimente satisfăcătoare, I.L.F.-ul bucureștean are contracte cu întreprinderi similare din tară. Piața e cu adevărat bogată cînd furnizorii respectă următoarele 3 condiții : 1) îndeplinesc cu strictete graficele de livrare ; 2) respectă înțelegerea în ce privește calitatea mărfurilor ; 3) livrează întreaga cantitate contractată.întrebare : respectă furnizoriiI.L.F.-ului aceste condiții „cheie" ? Unii da, alții nu. Tovarășii de la I.L.F. București ne spuneau cu destulă nedumerire că „poartă" cu unii furnizori din județele Neamț, Harghita, Ialomița, Teleorman și cu multi alții discuții interminabile. Pe ce temă ? Pe tema nerespectării contractelor. Una se angajează respectivii furnizori să livreze și alta livrează ; sînt fixate termene de livrare ferme, dar sînt încălcate fără jenă. Ne-am permite să dăm I.L.F.-ului o sugestie : de ce trebuie să poarte neapărat discuții ? Nu ar fi mai echitabil, mai firesc ca cei corigenți la respectarea contractelor să fie trași legal la răspundere ?...La despărțire, directorul I.L.F.-u- lui ne spunea ceva în legătură cu un tren de marfă. Anume : „trenurile grele de marfă — zicea el — pleacă — în aparență paradoxal — mai întîi... înapoi. Pe urmă pornesc înainte cu toată viteza. Așa și întreprinderea noastră".In loc de alt răspuns, ne-am permite să amintim celor responsabili că toamna tine trei luni, iar „asaltul" cumpărătorilor pentru aprovizionarea de iarnă abia a început.

Pe turiștii care vizitează în a- ceste zile frumoasa stațiune Slă- nic-Prahova, grota Miresei, mî- năstirea Crasna, salina Slănic etc îi informăm că pot face un a- greabil popas la noul complex al cooperației de consum din stațiune. Este vorba de un hotel, un restaurant, o cofetărie și locul de parcare a autoturismelor. De menționat că aici se servesc variate specialități culinare și vinuri alese din podgorii renumite.Complexul va funcționa și în sezonul rece.
în ajutorul 
gospodinei

Ușurarea muncii casnice a fe
meii stă in preocuparea a nume
roase foruri de specialitate. Prin
tre mijloacele moderne realizate 
in acest scop se numără și aspi
ratorul de praf „Practic", destinat 
atît uzului casnic cît și semiin- 
dustrial.

Datorită construcției sale mo
derne are o mare putere de aspi
rație, folosindu-se astfel la cu
rățirea eficace, fără efort și re
pede, a covoarelor, mobilelor, 
hainelor, pereților etc. Caracteris
ticile tehnice ale aspiratorului 
dau posibilitatea unei funcționări 
cu un consum de energie foarte 
mic. Pentru asigurarea protecției 
radiorecepției, motorul electric 
este prevăzut cu condensatoare.

Aspiratorul de praf „Practic", 
realizat de uzina „Electromotor" 
din Timișoara, se numără printre 
principalele obiecte electroteh
nice menite să ridice gradul de 
civilizație și confort al vieții noas
tre cotidiene.

Gh. GRAURE

la Eforie

(Urinare din pag. I)urmărit cum sînt traduse în viață indicațiile cu privire la solutionarea scrisorilor, au dat îndrumări concrete cu privire la metodele ce trebuie folosite. Este pozitiv și faptul că 
in munca birourilor pentru scrisorile 
oamenilor muncii din unele judefo (Arad, Brăila, Buzău, Timiș, Ilfov, Galați și altele) s-a statornicit ca me
todă de lucru permanentă informarea 
periodică a comitetelor executive ale 
consiliilor populare respective cu pri
vire la principalele probleme ridicate 
de cetățeni prin scrisori, precum și 
la stadiul lor de rezolvare. Ținînd seama de frecventa fenomenelor ieșite la iveală cu acest prilej, membrii comitetelor executive verifică pe teren situație cu situație și stabilesc măsuri concrete pentru rezolvarea unor probleme de larg interes cetățenesc. Sînt numeroase împrejurările în care președinții sau, după caz, prim-vice- președintii, vicepreședinții, secretarii și alti membri ai comitetelor executive intervin operativ și cu toată răspunderea în rezolvarea concretă 
a unor probleme deosebite pe care Ie ridică cetățenii, fie prin scrisorile trimise, fie cu prilejul audientelor. In județul Buzău, de exemplu, președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții și secretarul comitetului executiv au cercetat și rezolvat personal, în semestrul I a.c., 137 de scrisori.Dintr-o analiză făcută recent de Comitetul pentru problemele administrației locale a reieșit că comitetele executive ale consiliilor populare de toate categoriile au avut de rezolvat, în această perioadă, un număr important de cereri, reclamații, sesizări și propuneri, ponderea cea mai mare printre problemele ridicate de cetățeni avînd-o eliberarea diferitelor acte, prevederile sociale, propunerile de înfăptuire a unor acțiuni gospodărești, de înfrumusețare a localităților, de îmbunătățire a activității unităților economice și so- cial-culturale subordonate consiliilor populare, probleme privind dezvoltarea unităților prestatoare de servicii către populație, de aorovizio- nare și bună deservire etc. Inițiativa 
maselor, manifestată prin sesizări și 
propuneri, a contribuit la cunoaș
terea mai temeinică a problemelor 
de interes local, la îmbunătățirea ac
tivității economice și social-culturale, 
la înlăturarea unor fenomene nega
tive din munca consiliilor populare. Amintim astfel măsurile luate pentru îmbunătățirea circulației în raza u- nor comune din județul Bistrita-Nă- săud, măsurile pentru lărgirea cu cîteva zeci de sortimente a gamei produselor realizate de industria locală 
a județului Gorj, fapt care a contribuit la satisfacerea în mai mare măsură a cerințelor populației și, totodată, la creșterea globală a producției. măsurile cu privire la îmbunătățirea activității comerciale, la grăbirea circulației mărfurilor între depozite și magazine ; după cum nenumărate sînt sugestiile cu caracter gospodăresc, care au și fost aplicate în practică. Toate acestea ilustrează 
interesul crescînd al oamenilor mun
cii pentru desfășurarea unei activi
tăți cMitativ superioare, pentru asi
gurarea rezolvării operative și efi
ciente a tuturor problemelor cu ca
racter general și obștesc.Nu întotdeauna însă verificările se fac în mod temeinic, la fata locului, elarifieîndu-se toate aspectele problemelor ridicate. Din această cauză, chiar în cazuri dintre cele mai simple, răspunsurile trimise petiționarilor nu sînt suficient de întemeiate și convingătoare, ceea ce determină noi reclamații și sesizări, fiind împovărați atît cetățenii, cît și forurile —

locale sau centrale — chemate să le rezolve. Uneori, se constată că pentru rezolvarea unor cereri li se pretind cetățenilor acte justificative care nu sînt prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.De menționat că reclamatiile se da- toresc și faptului că deși unele cereri ale cetățenilor sînt justificate, nu se iau măsuri corespunzătoare de rezolvare decît după ce sînt sesizate organe ierarhic superioare. Astfel, locuitorii de pe str. Căii Ferate din municipiul Oradea, deși s-au adresat în repetate rînduri comitetului executiv al consiliului popular municipal, solicitînd repararea trotuarelor, problema a fost soluționată favorabil abia după ce cetățenii respectivi s-au adresat Consiliului popular județean Bihor.O altă deficientă o constituie faptul că numeroase cereri, reclamații, sesizări și propuneri nu se rezolvă în termenul legal. In județul Brăila, de exemplu, au fost rezolvate cu depășirea termenului aproape 1 500 de scrisori, în Vrancea — peste 1 700 de scrisori. Se constată că, în cele mai multe cazuri, depășirea termenului legal de rezolvare se datorește insuficientului simt de răspundere al unor lucrători cărora li s-au încredințat aceste scrisori, absenței unui control organizat asupra felului cum se desfășoară această activitate, precum și faptului că comitetele executive ale consiliilor populare nu trag la răspundere pe acei salariați care dovedesc delăsare și superficialitate în muncă. Nu mai puțin adevărat este și faptul că unele scrisori se trimit cu întîrziere spre cercetare organelor sau persoanelor cărora le-au fost repartizate, nemaivorbind de situațiile cînd ele se trimit spre rezolvare înseși persoanelor sau organelor reclamate. Este limpede că, și într-un caz și în altul, sînt încălcate nu numai prevederile decretului nr. 534/1966, ci și principii elementare de comportare, norme bine și precis statornicite în viața socială, adueîndu-se prejudicii grave celor în cauză. Luîndu-se măsuri exemplare ca asemenea practici să fie definitiv înlăturate, trebuie să se urmărească totodată și tragerea la răspundere a celor vinovat!.
Ținînd seama de faptul că scriso

rile oamenilor muncii constituie o 
formă a controlului obștesc, exerci
tat de aceștia asupra activității tu
turor verigilor organelor statului, re- 
prezentînd totodată un mijloc impor
tant de întărire a legăturii lor cu 
masele, se impune ca și de aici îna
inte organele locale ale administra
ției de stat să acorde atenția cuve
nită primirii $1, mai ales, rezolvării 
lor cu toată obiectivitatea și răspun
derea. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și municipale au datoria de a instrui, îndruma și controla permanent lucrătorii din cadrul birourilor de sesizări și reclamați!, de a analiza periodic activitatea lor și de a stabili cele mai efipace măsuri în vederea îmbunătățirii necontenite a muncii în acest important sector. De asemenea, comitetelor executive ale consiliilor populare județene le revine datoria de a controla periodic modul cum sînt rezolvate scrisorile oamenilor muncii de către organele și întreprinderile din subordine — comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale — precum și de către instituțiile executive și unitățile locale de specialitate ale administrației de stat. Din capul lo
cului, petiționarul trebuie să pri
mească, la scrisoarea sa, un răspuns 
corespunzător prevederilor actelor 
normative în vigoare, în spiritul 
dreptății și echității sociale.întreaga activitate, desfășurată în lumina documentelor de partid și de stat, cu privire la primirea și rezolvarea cererilor, scrisorilor, sesizărilor și propunerilor oamenilor muncii, indiferent de modul în care a- cestea sînt formulate — direct, pe calea audiențelor, sau prin intermediul birourilor de sesizări și recla- matii — trebuie să se bucure de a- tentie și considerație din partea tuturor celor chemați să le soluționeze, aceasta fiind, cum s-a mai subliniat, 
o obligație de înaltă responsabilitate 
civică ce le revine. La rîndul lor, comitetele executive ale consiliilor populare sînt datoare să urmărească, prin îndrumare, sprijin și control permanent, curmarea la timp a oricăror abateri și încălcări ale legalității socialiste, asigurarea unei legături tot mai trainice între organele locale ale puterii și administrației de stat și cetățeni.

Foto : Gh. Vințiiă

l-am simțit pe 
„vino încoa" 

te îndeamnă s-o

contra-

cucerit.

cu cursa 
nimerit

HUNEDOARA
(Urmare din pag. I)

petitive pe plan mon
dial.

In locuința aranja
tă cu gust a tânăru
lui inginer Michael 
Kelp se aprinde o 
discuție despre viito
rul acestui oraș. Fiind 
constructor cu trup 
și suflet, gazda noas
tră a participat efec
tiv la schimbarea în
fățișării Hunedoarei. 
După o astfel de dis
cuție face să te os
tenești pînă sus, pe 
dealul Chizidului, și 
să arunci o privire 
peste panorama care 
se deschide in fața 
ta. Bulevardele ora
șului au lățime și 
respirație; proiec
tanta acestei zone nu 
au avut de furcă cu 
îngustimi urbanistice 
moștenite dintr-un 
trecut îndepărtat. E 
drept, unor cartiere 
noi le poți ghici cu 
ușurință data naște
rii : la începutul mo
dest al anilor ’50, lip
site oarecum de cu
loare ; apoi mai fru
moase, mai înalte —• pînă la impozantele 
blocuri turn care, re- 
prezentînd contra- 
puncte interesante, 
învie tabloul arhitec
tonic hunedorean. De 
altfel combinatul si
derurgic de pe valea 
Cernei nu realizează 
doar metal ci și o 
materie primă deo
sebit de valoroasă 
pentru construcții. In 
afara fontei, un sin
gur furnal produce 
anual 350 000 tone 
zgură, care, depozi
tate, ar forma în de
cursul anilor un cor
don de piramide e- 
giptene în jurul ora
șului. Dar dirijată 
prin fabrica de gra- 
nulare, această zgură 
este transformată sub 
lovitura jeturilor pu
ternice de apă, în- 
tr-un material 
de construcție.

La consiliul 
Iar, la așa-zisa
verde, se discută des 
despre sistematizare.

popu- 
masă

ideal

E și cazul, dacă te 
gîndești că numărul 
locuitorilor a crescut 
în numai 20 de ani 
de la 7 000 la 80 000 !

Hunedoara cu pro
blemele și 
punctele sale neobiș
nuite m-a _____ ...
încă de la prima vi
zită 
acel 
care 
revezi. Și se întîmplă 
un lucru ciudat: ci
tesc într-un ziar ceva 
despre Londra și mă 
gîndesc la Hunedoa
ra — un drum pavat 
cu laminatele produ
se de laminorul de 
1 000 mm ar ajunge 
de la Hunedoara 
pînă la Londra. Un 
singur cuptor al noii 
oțelării produce azi 
de zece ori mai mult 
decît întreaga Hune- 
doară în anul 1947, 
iar un furnal dintre 
cei doi „gemeni 
mari" întrece în trei 
săptămîni producția 
ultimului an antebe
lic.

Momentul turnării 
unei șarje are ceva 
înălțător. Dar o hală 
înstelată nu-i totul 
ce-ți poate oferi Hu
nedoara. La fel de 
mult mă interesează 
tot ce se află între 
cifrele și tonele, în
tre halele și cartie
rele de locuit, între 
momentul turnării u- 
nei șarje și, spre e- 
xemplu, o seară cu 
prietenii petrecută 
într-una din locuin
țele orașului. In felul 
acesta am aflat că 
maistrul Alexandru 
Cimpeanu, care a 
muncit la montarea 

adinei 
blu
mul, 

de 
sale 

artist,

Ce mobilier prezintă 
in magazine întreprinderile 

Ministerului Economiei Forestiere

Călătorind 
locală, am 
într-o societate vor
băreață și bine dis
pusă. Mult tineret (în 
multe scurte de pie

le), și muncitori mai 
vîrstnici printre ei. 
Unul s-a îndrăgostit 
pentru prima oară la 
18 ani. Nu s-a grăbit 
însă la oficiul stării 
civile. Și atunci, un 
alt flăcău, venit din 
Valea 
luat-o 
urma 
me“ 
mină burlac 
totdeauna. Dar la 
vîrsta de 20 de ani 
s-a căsătorit. „Iar as
tăzi sînt tată a trei 
copii", spune rîzînd.

Poate că m-am în
drăgostit de acest o- 
raș. Motivul ? Cel 
mai frumos chip ră- 
mîne rece dacă nu 
iradiază viață. Hune
doara îmi place fiind
că trăiește ! Îmi pla
ce nu numai seara, 
cînd licăririle furna
lelor se cațără în 
nori sau cînd o des
cărcare de zgură a- 
runcă o rumeneală 
de zori prin noapte 
— asta ar fi o ima
gine idilică prea des 
uzitată. Nu, frumuse
țea Hunedoarei este 
cea a unui vin sec, 
a unei sculpturi cio
plite din bardă, este 
frumusețea tonică a 
tuturor acelor ima
gini care surprind 
forțp clocotitoare a 
focului dimpreună cu 
puterea brațelor și 
incandescența minții 
omenești.

Din aceste energii 
contopite se naște o- 
țelul și fiecare mole
culă de metal înmă
nunchează ■ și înge
mănează în ea efor
turile făurarilor hu- 
nedoreni — români, 
maghiari, germani — 
înfrățiți în același 
elan creator, veghind 
ca 
tre 
să 
așa 
nuie munca și prie
tenia noastră.

Jiului, i-a 
înainte. In 

acestei „dra- 
se hotărî să ră- 

pentru 
Dar

focul acestei ve
de oțel a patriei 
dăinuie veșnic, 
cum veșnic dăi-

2, face totul 
imprima oțe- 
o adevărată 

pentru gin-

cuptoarelor 
ale laminorului 
ming de 1 300 
este considerat 
membrii echipei 
un adevărat 
avînd un simt pro
nunțat pentru tot ce 
este frumos, iar ingi
nerul Cornel Dehe- 
leanu, șeful Oțelăriei 
SM nr.
spre a 
larilor 
pasiune 
direa creatoare.

In magazinele de specialitate se 
găsesc mai multe tipuri de piese și 
garnituri de mobilier din care se 
pot alege, după preferință, ținînd 
seama de spațiul disponibil în lo
cuință, de preț. Iată cîteva : GAR
NITURA DE HOL „NORMA" este 
modernă, suplă, elegantă. Are o 
construcție simplă, dimensiuni con
venabile mai multor genuri de lo
cuințe. Se compune dintr-o cana
pea extensibilă (1 951 lei), 2 fotolii 
(1 200 lei) și o măsuță (250 lei).

Dintre canapelele extensibile se 
remarcă cele cu marca „Sanda" și 
„Mureș".

CANAPEAUA „SANDA", rezis
tentă și comodă, este mult solici
tată de cumpărători pentru avan
tajele pe care le oferă. Avînd di
mensiuni convenabile pentru ori
ce apartament, se poate transfor
ma, după dorință, într-un pat de 
două persoane. Sistemul de exten
sie este simplu, ușor de manevrat. 
Prețurile de vînzare sînt: 2 341,
2 535 și 2 729 lei, în funcție de ca
litatea stofelor folosite.

Rezistența, eleganța și comodita
tea sînt și atributele canapelei ex
tensibile purtînd marca „MUREȘ". 
Avînd materialele, execuția și fi
nisajul de calitate superioară, ca
napeaua „Mureș" întrunește bune 
aprecieri. Lada pentru așternut 
este încăpătoare, tapițeria e reali
zată cu stofe de calitate, în culori 
atrăgătoare. Prețurile de vînzare 
osciiează între 2 228, 2 402 și 2 576 
lei, depinzînd de calitatea tapițe
riei.

Un produs nou, modern și atră
gător, care aduce în orice aparta
ment o notă de confort și bun 
gust, este CAMERA COMBINATA 
„CIBIN" Linia suplă, precum și 
multiplele posibilități de utilizare 
a pieselor fac din camera combi
nată „Cibin" o garnitură prefera
tă. datorită componenței sale: 
dulap cu oglindă — 2 432 lei ; du

lap cu două uși — 1 351 lei ; masă 
extensibilă — 677 lei ; măsuță — 
274 lei ; canapea extensibilă — 
2 805, 3 003 și 3 199 lei ; fotoliu (se 
livrează cu două fotolii) — 766, 809 
și 851 lei; scaun „Olt" (se livrează 
cu patru scaune) — 248, 261 și 275 
lei. Prețurile diferite la canapea 
fotolii și scaune se explică prin 
calitatea stofelor.

Cei ce doresc să-și înzestreze 
apartamentul cu o bucătărie mo
dernă pot alege tipul „MODUL", 
care răspunde tuturor exigențelor 
funcționale și estetice. Se poate 
livra, după preferință, în ansam
blu cu 16 corpuri componente, cu 
utilități diferite, masă și trei scau
ne suprapuse sau în piese separa
te. Prin simpla alăturare și supra
punere a corpurilor componente 
se pot realiza diferite combinații 
ale garniturii „Modul", în funcție 
de spațiul destinat bucătăriei. Pre
țurile de vînzare ale pieselor com
ponente se cuprind între 214 și 
706 lei. Masa costă 161 lei, iar cele 
trei scaune 139 lei.

Garnitura „ASTOR", realizată 
din materiale de cea mai bună 
calitate, furniruită cu mahon, cu 
un fileu decorativ din lamelin, 
este nimerită pentru mobilarea su
frageriei, conferindu-i o notă de 
confort, bun gust și eleganță. Vi
trina costă 1818 lei, bufetul 1214 
lei, masa cu placă extensibilă — 
680 lei, măsuța joasă — 153 lei, un 
scaun tapițat — 183 lei.

Pentru copii, întreprinderile Mi
nisterului Economiei Forestiere 
realizează PUPITRE ȘCOLARE. 
Aceste piese deosebite oferă con
fortul atît de necesar în timpul 
studiului. Avînd dimensiuni conve
nabile, un pupitru școlar se poate 
integra armonios în aranjamentul 
general al oricărui apartament. Un 
pupitru furniruit cu fag costă 418 
lei ; cel furniruit cu nuc are pre- I 
țul de 446 lei.

Excursii

O. N. T.

peste 

hotare
La agențiile Oficiului Națio

nal de Turism se primesc în
scrieri pentru excursiile ce se 
organizează în perioada sep
tembrie — octombrie — no
iembrie — decembrie a.c. în 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Polonia. Ungaria și 
U.R.S.S. De asemenea, se pot 
face înscrieri la croazierele or
ganizate pe Dunăre, cu vizi
tarea orașelor Belgrad, Buda
pesta și Bratislava.

La cererea unor colective se 
organizează excursii pe diverse 
itinerare' în țările mai sus 
menționate.

Programele, datele și orice 
alte informații privind aceste 
excursii se pot obține la agen
țiile și filialele O.N.T. din în
treaga țară.
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Exigența 
organelor bancare in 
realizarea operațiilor 
de creditare 
și decontare

Cu ajutorul pîrghiilor de care dispune — creditele, dobînzile, decontările — Banca Națională, prin organele sale specializate, are posibilitatea să-și facă adine simțită prezența în miezul fenomenelor economice care se petrec în întreprinderi. să influențeze realizarea în condiții tot mai bune a sarcinilor de plan. Dacă insistăm asupra acestei necesități nu o facem din cauză că organele bancare nu și-ar îndeplini importantele atribuții ce le revin. Luăm, de pildă, creditarea — de plan, pentru nevoi temporare — una dintre principalele laturi ale activității bancare. Acordarea de la an la an a unui volum sporit de credite, la momentul oportun și în condiții de eficiență sporită, atestă preocuparea organelor Băncii Naționale de a sprijini tot mai intens, cu mijloace bănești, activitatea economică. De asemenea, creșterea operativității cu care se execută operațiunile de decontare — o altă latură principală a activității depuse pentru mărirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante de care dispun întreprinderile și organizațiile economice.Relevînd aceste aspecte, care conferă o înaltă responsabilitate muncii organelor bancare, nu se pot trece cu vederea unele deficiențe. Să ne oprim, mai întîi, la creditarea întreprinderilor industriale. în acest sens, un recent sondaj efectuat în 28 de unități economice din județele • Mureș și Suceava a stabilit că, în primul semestru, 11 întreprinderi au beneficiat — pe diferite termene, deși nu aveau dreptul — de credite însumînd peste 10,6 milioane lei. Pur și simplu, la acordarea creditelor respective, organele de inspecție bancară nu au ținut seama de unele surse bănești atrase și, mai ales, de disponibilitățile din conturile de decontare, nu au luat în calcul unele normative și nu au determinat just partea neachitată a stocurilor aprovizionate, pentru care s-a solicitat creditarea.Creditarea prin încălcarea normelor în vigoare, în numele „bunelor relații", este deosebit de dăunătoare chiar întreprinderilor. Aceasta, deoarece situațiile anormale nu mal silit prezentate în adevărata lor lumină, măsurile operative de remediere întârzie, iar creditele vin să finanțeze temporar, să legalizeze — am putea spune — unele neajunsuri în aprovizionare, producție și desfacere. Mobilul acestui procedeu este evident: se escamotează deficiențele și, în loc ca întreprinderea să suporte dobînzi penalizatoare pentru actele de indisciplină financiară, banca intervine salvator, ilegal, acordînd credite normale, probabil, în numele bunei „colaborări"...Unele consecințe de acest gen apar și într-un alt moment al activității de creditare, de certă însemnătate, cel în care sumele temporar împrumutate de către unitățile economice sînt înapoiate băncii, adică are loc rambursarea. In acest domeniu nu este permisă nici cea mai mică îngăduință.' Pornind de la necesitatea ca întreprinderile să restituie statului, în cel mai scurt timp, creditele primite, sînt obligatorii unele reguli elementare pentru a se asigura o cît mai chibzuită folosire a fondurilor. Cuantumul rambursărilor trebuie să reflecte sumele înscrise în grafice, precum și toate posibilitățile bănești suplimentare apărute pe parcursul lichidării creditului. Aceasta presupune sinceritate și realism din partea conducerilor de întreprinderi, dar și tinerea „sub lupă" de către organele bancare a activității unității respective. Nu cum s-a procedat la „Antrepozitul frigorific" din Tg. Mureș. Aici, în tot semestrul I, disponibilități substanțiale care, în unele zile, au depășit și 4 milioane lei nu au fost atrase pentru a accelera rambursarea creditelor. Cît privește întreprinderea de industrializare a vinului și băuturilor alcoolice, din același oraș — inspectorul bancar a indicat ca rambursările să se facă doar în... limita posibilităților, nesocotind prevederile graficului stabilit și modul de realizare a planului de desfacere.Nimic nu justifică o asemenea „înțelegere", larghețea organelor bancare față de disciplina elementară a recuperării creditelor. Mai ales că în cele două întreprinderi stăruie, unele neajunsuri în realizarea sarcinilor e- conomice. Cel puțin, așa ne-au relatat înseși cadrele de conducere de aici. Dumitru Moțoc, contabil-șef la I.I.V.B.A.: „Cu ritmicitatea nu prea stăm bine. La noi în unitate există o vădită tendință de a se munci în asalt, cu accent pe sfîrșitul perioadelor de plan". Aceste stări de lucruri pledau oare pentru clemență din partea băncii în cazul indisciplinei în rambursarea creditelor ? întrebarea este pe deplin valabilă și atunci cînd se verifică garanția creditelor. După cum se știe, orice împrumut bancar trebuie să aibă acoperire materială, să fie garantat cu bunuri materiale de către întreprinderi și organizațiile economice. Or, ce se constată ? Re- verifieîndu-se, la 14 întreprinderi din județele Mureș și Suceava, 49 situații de garanție întocmite la sfîrșitul trimestrului I — care, la timpul lor, se spune că ar fi trecut prin „furcile caudine" ale inspectorilor bancari și ale directorilor unităților bancare respective — în 21 de cazuri garanția nu era cea reală, iar întreprinderile respective au beneficiat — 

fără a avea dreptul — de credite în valoare de 4 021 000 lei.Principalele cauze care duc la astfel de situații nu sînt greu de depistat. Ele constau, mai întîi, în ne- excluderea de la creditare a unor stocuri de produse finite fără desfacere asigurată sau de materii și materiale aprovizionate peste necesar, fără mișcare și chiar inutilizabile. De asemenea, în evaluarea stocurilor la prețuri superioare celor reale, în calcularea eronată a volumului cheltuielilor de aprovizionare și desfacere, Sau — ca în cazul întreprinderii „Metalotehnica" — în ignorarea, pur și simplu, a normativului obiectului creditat. Au aceste operații bancare un grad de dificultate care depășește pregătirea inspectorilor respectivi ? Altul este motivul și a- nume, scăzuta răspundere eu care unele din organele bancare efectuează aceste operații. Uneori, se procedează așa : la finele primelor două luni, dintr-un trimestru, aceste verificări au o eficiență scăzută, o atenție sporită acordîndu-se numai controalelor trimestriale. De ce ? Rezultatul verificărilor de garanții se comunică centralei Băncii Naționale numai trimestrial, constituind, în acel moment, unul dintre criteriile de repartizare a fondului de premiere pe unități bancare. Este oare normal ca gradul de probitate și al răspunderii profesionale ale inspectorilor bancari să crească sau să se estompeze în funcție de apropierea perioadelor de acordare a premiilor ?Cîteva reflecții și asupra activității de decontare. Ce neajunsuri se vădesc a fi mai frecvente ? Imediat după reorganizarea teritorială a unităților bancare — acțiune ce a avut loc in primele luni ale anului — inspectorii Băncii Naționale au avut sarcina de a revizui atent și realist, la toate unitățile economice, termenele de depunere și acceptare a documentelor de decontare. Cu toate acestea, revizuirea amintită nu s-a efectuat la timp și în condiții optime. întârzieri mai mari s-au consemnat la Sucursala județeană Suceava a Băncii Naționale, unde în numeroase întreprinderi termenele respective nu mai fuseseră modificate de 2—3 ani. O a- semenea situație, precum și modul defectuos de a acționa al unor organe bancare nu puteau rămîne fără consecințe. S-a ajuns pînă acolo îneît unele întreprinderi au solicitat băncii — în mod nejustificat — amî- narea plății prin decontare, deși mărfurile erau primite și recepționate. In cazul O.C.M.A.D. din județul amintit, „recordmen" în materie de amînări, în trimestrul I inspectorii Băncii Naționale nu au verificat de loc modul de respectare de către această unitate economică a disciplinei decontărilor. Nu era necesar ? Un control ulterior a dovedit că întreprinderea a recurs la falsuri, trecînd în scrisorile de a- mînare remise băncii date nereale cu privire la primirea efectivă a mărfurilor.Legată de problema decontărilor este și situația refuzurilor de plată. In prima parte a anului, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, refuzurile au crescut cu 56 la sută la unitățile economice din raza Sucursalei județene Suceava și cu 46 la sută la cele din județul Mureș. Iar la baza acestor substanțiale majorări se află și unele lipsuri ale controlului bancar. El nu a acționat cu perseverență și exigență pentru depistarea cauzelor refuzurilor și nu a stabilit, împreună cu comitetele de direcție din întreprinderile respective, cele mai potrivite măsuri de remediere sau, atunci cînd era cazul, de aplicare a unor sancțiuni bănești. în această ordine de idei, incredibilă este situația întreprinderii „Industria laptelui“-Tg. Mureș. Aici, din cele aproape 2 milioane lei refuzuri consemnate în prima parte a anului, inspectorul Vastle Gherman s-a mărginit să analizeze cauzele u- nor refuzuri însumînd... 8 000 lei.Neajunsuri de genul celor înfățișate pot fi înlăturate. Iată părerea tov. loan Oțelea, directorul Sucursalei județene Mureș a Băncii Naționale : „Indiscutabil, în activitatea noastră se întâlnesc încă numeroase deficiențe. Lipsa de organizare și insuficienta simplificare a muncii, agravate, de multe ori, de o „avalanșă" de sarcini așa- zise extrem de urgente, sînt principalele cauze care mai contribuie la perpetuarea unor nedorite lacune ale activității de control bancar". Iar tov. Gheorghe Colescu, director-adjunct al Sucursalei județene Suceava a Băncii Naționale, a opinat : „E adevărat, munca noastră, a inspectorilor bancari, mai conține încă destule slăbiciuni. Trebuie însă avut în vedere că actualul sistem de lucru, reglementările în vigoare nu pun în mîna organelor bancare pîrghii suficient de puternice care să garanteze controlului financiar-bancar o eficiență ridicată".Fără îndoială, aprecierile acestea sînt întru totul îndreptățite. Ele confirmă încă o dată necesitatea ridicării neîntârziate a activității organelor bancare pe o treaptă calitativ superioară -— prin măsuri bine chibzuite, care să fie aplicate corespunzător sarcinilor de mare răspundere trasate de Conferința Națională a P.C.R.
Alexandru OPREA
director în Banca Najionalâ
Dan MATEESCU

Ca parte integrantă a preocupărilor actuale pentru ridicarea calitativă și creșterea eficienței întregii activități economice, sarcina trasată de partid privind lichidarea pierderilor planificate a devenit, încă de anul trecut, cuvînt de ordine pentru colectivul întreprinderii miniere Rîm- nicu Vîlcea. Spiritul de răspundere cu care s-a acționat aici pentru înfăptuirea acestei importante sarcini economice a dat rezultate așteptate. Acum întreprinderea este rentabilă, a renunțat la dotațiile de la bugetul statului. Cum, pe ce căi a fost posibilă această trecere hotărită de la pierderi la beneficii? A- ceasta a fost tema convorbirii pe care am avut-o cu ing. NICOLAE TODOR, directorul întreprinderii.— Mai întâi s-ar cuveni cîteva precizări — ne-a spus directorul. întreprinderea noastră este tînără, împlinește în octombrie abia 3 ani de activitate, încă de la semnarea actului ei de naștere ne-am pomenit cu o „zestre" substanțială de la buget: 4,8 milioane în 1966, iar un an mai tîrziu, 4,3 milioane lei. Datorită poate și unei mentalități greșite — „dacă ți se dă, de ce să nu iei" —• în întreprindere se făcea prea puțin pentru înlăturarea pierderilor planificate. Iată însă că a venit trimestrul II al acestui an, cînd, practic, perioada „pierderilor planificate" a rămas de domeniul trecutului. Cu toate că și în primul trimestru întreprinderea a primit o dotație de un milion lei, după primele 6 luni din acest an colectivul nostru a avut satisfacția de a raporta că a îndeplinit sarcina trasată de partid, lichi- dînd pierderile planificate. In timp ce planul la producția marfă vîndută și încasată a fost realizat în proporție de 104,5 la sută, economiile suplimentare la prețul de cost s-au cifrat la 986 000 lei, iar beneficiile peste plan la 350 000 lei.
— Prin urmare, între

prinderea a devenit renta
bilă. Folosind un limbaj 
mineresc, ce anume „ori
zonturi" au fost exploatate 
în vederea rentabilizării 1— încă din primul trimestru al anului trecut, un colectiv larg din întreprindere — format din ingineri, tehnicieni, economiști și muncitori, buni cunoscători ai proceselor noastre de producție — a ajuns la concluzia, pe baza analizelor ce le-a făcut; că nu vom putea ieși din situația de întreprindere cu
(Urinare din pag. I)

Intre aceste noi preocupări 
trebuie să se afle Și studiile referi
toare la psihologia industrială, la re
lațiile umane din întreprindere. Cu , ajutorul cercetării științifice, mai ales din ultimii ani, au fost create mașini și utilaje de mare complexitate. automate și electronice. Au fost dezvoltate larg și într-un ritm foarte rapid științele tehnice cu privire la mașini, cu mare eficiență economică ; însă cercetarea științifică cu privire la om, la muncitorul care trebuie să pună în mișcare aceste mașini în mod eficient. a relațiilor noi psiho-sociale ce apar în aceste fabrici automatizate, relații dintre mașină și om și mai ales relații între oamenii din noile complexe industriale nu s-a bucurat de aceeași atenție. Or, practica a arătat că fără studii temeinice de psihologie și sociologie nu se pot organiza și conduce în mod științific întreprinderile, că cele mai moderne mașini automate și electronice nu pot fi folosite eficient.Apare necesar ca alături de gîn- direa tehnică, de cea economică-fi- nanciară, să se dezvolte și o gîndire care să se preocupe de omul ce organizează și conduce această tehnică modernă. Fără o cunoaștere temeinică a problemelor pe care le ridică munca omului, principalul factor în organizarea producției, investițiile uriașe făcute în tehnica modernă nu pot fi folosite eficient. Caracterul complex al problemelor ce se ivesc în viața întreprinderii moderne splicită în măsură tot mai mare procesele cerebrale, gîndirea, .în toate compartimentele de activitate. în aceste condiții, importanța pregătirii profesionale a muncitorilor, cadrelor și conducerii secțiiloi și întreprinderilor crește pe măsură ce se dezvoltă tehnica, se concentrează și specializează producția. Func
ția de conducere administrativă pre
supune din partea conducătorului 
calități remarcabile de organizator, 
dublate de competență înaltă, cali
ficare in specialitate, personalitate, 
polivalență. Aceleași calități se cer și personalului funcțional și opera
tiv, pe toată scara ierarhică, cu de
osebire că pe măsură ce coborîm 
spre „bază" capacitatea adminis- 
trativ-organizatorică cedează locul 
celei profesionale. în timp ce conducătorul întreprinderii care răspunde de administrarea ei sub toate aspectele trebuie să posede, după teoriile unor cercetători moderni în materie — din totalul de cunoștințe aferente celor șase funcții de bază : administrație, tehnică, comercial*, financiară, contabilă, psihosocială — 50 la sută din arsenalul de informații legate de administrare și conducerea unității respective, pentru celelalte funcțiuni nivelul capacității sale poate să nu depășească 10 la sută din volumul de cunoștințe inerente acestora. In schimb, capacitatea personalului operativ e necesar să cuprindă 85—95 la sută din cunoștințele tehnice aferente funcțiilor îndeplinite.Rezolvarea optimă a acestor probleme ne obligă să apelăm la preceptele psihologiei social-industriale, care pune un accent deosebit pe calitățile personale ale conducătorilor și pe aspectele psihologice ale conducerii. Aprecierea calităților unul conducător de întreprindere se face în raport de capacitatea acestuia de 
a realiza coeziune și relații princi

dotații de la buget — decît acționînd puternic In trei direcții principale: realizarea unui volum mai mare de producție, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție. Totul era cum să acționăm, cu ce să începem? Chiar în aceeași perioadă, în toate unitățile economice a început să se desfășoare acțiunea inițiată de conducerea partidului pentru perfecționarea organizării producției și a muncii. „Acum este momentul 1“ — ne-am spus. Cu sprijinul u-

mestru al acestui an producția suplimentară se cifrează la peste 600 000 lei. Desigur, n-a fost ușor. Dar am ajuns la aceste rezultate aplicînd un complex de măsuri, dintre care aș a- minti : crearea unor noi linii de front la activitățile subterane, ca în cazul minei Cataracte, dotarea eu utilaje de mare capacitate și eliminarea unor locuri înguste — ca, de exemplu, la cariera Bistrița — valorificarea completă a zăcă- mîntului prin folosirea u- nor noi procedee de măci
La întreprinderea minieră

Rîmnicu Vîlcea

Ci//» s-o făcut 
trecerea de la 
pierderi 
la beneficii
nor specialiști din minister, colectivul nostru a rezolvat pe rînd mai toate problemele pentru fiecare din cele trei direcții. Pînă în prezent au fost întocmite și aplicate 22 de studii, dintre care 11 în domeniul organizării producției și a muncii, două în domeniul normării muncii și trei în cel al conducerii producției. Efectul aplicării acestor studii a fost substanțial, obținîndu-se rezultate favorabile pe toate planurile.

— Desigur, pentru revi
rimentul amintit a fost 
nevoie să fie fructifi
cate intens rezervele in
terne existente. Cum a fost 
posibilă însă realizarea. în
tr-un timp scurt, a unui vo
lum mai mare de produc
ție ?— Anul trecut a fost obținută o producție .peste plan în valoare de 3.3 milioane lei, iar în primul se

nare. Esențiale pentru sporurile de producție pe care le-am obținut au fost și măsurile privind îmbunătățirea activității de cercetare și de organizare a producției și a muncii.Conjugate, toate aceste măsuri au facilitat nu numai sporirea volumului producției, ci și creșterea productivității muncii.In 1967, productivitatea muncii a cunoscut o creștere de 13,7 la sută față de plan, iar în primele două trimestre ale acestui an creșterea a fost de 5,8 la sută față de realizările din aceeași perioadă a anului O

piale de colaborare armonioasă și rodnică între el și subordonați, în așa fel ca fiecare să contribuie ia munca de conducere, socotită ca o funcție colectivă, și nu individuală. Rezultă deci că orree conducător trebuie ca în afara pregătirii profesionale să posede și o pregătire psihosociologică temeinică, indispensabilă în conducerea eficientă a întreprinderilor. în selecționarea și promovarea maistrului, care. prin funcția sa de conducător direct al producției, este veriga principală de legătură între organele de conducere și muncitorul care lucrează direct în producție, este necesar să se țină seama de capacitățile lui profesionale și organizatorice, de cunoașterea oamenilor cu care lucrează, a nevoilor și problemelor pe care le au, a priceperii în munca cu oamenii. S-a spus cu drept cuvînt că maistrul trebuie să posede 90 la sută din suma de cunoștințe tehnice aferente funcției 

Organizarea si conducerea 
științifică a producției 
/ a r >

sale, iar restul trebuie, în mod necesar, să reprezinte capacitatea sa înorganizarea producției să cunoască psihologia pe care-i organizează producției. și mai ales muncitorilor în procesulProgresele factorilor tehnologici au adus schimbări în organizarea întreprinderilor, în relațiile inter- personale, în conducerea muncii. 
Perfecționarea proceselor tehnologice 
și automatizările nu renunță la om, 
ci cer o mărire a capacității sale 
de îndemînare, printr-o continuă ca
lificare și policalificare, profilate din 
timp printr-o rațională organizare. între toți acești factori, organizare, relații umane și tehnologie existând o strînsă legătură, este necesar ca la organizarea întreprinderii să se aibă în vedere interferența, gradul de prioritate și influență al fiecăruia. Cercetările analitice efectuate numai asupra principiilor teh- nico-organizatorice care stau la baza organizării, neglijînd obiectivul principal — omul, ne pot duce la concluzii eronate. Trebuie avut permanent în vedere că o caracteristică a tehnicii zilelor noastre este continua extindere și perfecționare a automatizării. Ameliorările tehnologice Ia care asistăm nu merg însă în direcția înlocuirii omului în procesul muncii, ci a schimbării locului său, a funcției sale în acest proces. Subiectul muncii este și rămîne tot omul. Astfel, în toate sectoarele muncii productive se produce înlocuirea continuă a muncii fizice prin munca intelectuală. în a- ceste condiții, analiza raportului dintre om și tehnica modernă impune cu necesitate ideea competen-

velului de cunoștințe profesionale al muncitorilor. Nici normele de muncă nu reflectau în întregime perfecționările aduse în producție. De aceea s-a dat o fundamentare științifică tuturor normelor. S-au valorificat astfel însemnate resurse de timp de lucru care. împreună cu perfecționarea metodelor de muncă, au permis să se ridice cu încă două procente nivelul productivității muncii în trimestrul II al acestui an. Semnificativ pentru eforturile depuse în scopul creșterii productivității muncii este și participarea unui număr din ce în ce mai mare de salariat! la rezolvarea operativă a problemelor mai deosebite ale procesului de producție. Numai în acest an. cabinetul tehnic a aprobat 23 de propuneri de inovații care, pe lîngă cele 6 milioane Iei economii antecalculate, a- sigură o creștere a productivității muncii cu încă 1 la sută.
— După cum ne spunea 

contabilul șef al întreprin
derii, au fost puse în miș
care și resursele de dimi
nuare a cheltuielilor mate
riale de producție, astfel 
incit cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă au putut 
fi reduse cu 50 lei față de 
planul pe primul semestru 
al acestui an. Ce alte mă
suri v-ați propus pentru a 
spori în continuare volu
mul beneficiilor ?— Desigur, nu putem spune că au fost epuizate toate rezervele existente. Fructificarea a noi posibilități de creștere a eficienței economice se află în permanență pe agenda de lucru a comitetului de direcție, iar comisia de rentabilizare și de organizare științifică a producției și a muncii are sarcini precise în acest sens. Ne-am propus să aducem în continuare îmbunătățiri activității de concepție, să perseverăm în abordarea a noi laturi ale organizării pe baze moderne a producției și a muncii, în schimbarea unor tehnologii de fabricație și utilizarea rațională a timpului de lucru, atît în sectoarele de exploatare, cît și în verigile de conducere ale producției. Experiența de pînă acum și tenacitatea cu care vom acționa în continuare ne dau garanția că vom urca noi trepte pe drumul maturizării economice, ridicării gradului de eficiență a întreprinderii.

trecut. O vreme, nu numai capacitățile de producție ale utilajelor erau folosite nerațional, ci și forța de muncă. S-a trecut hotărit la acțiune. In afară .de mecanizarea unor proce- Interviu consemnat ce se de producție, s-au luat Nicolae BRUJAN ; .măsuri pentru ridicarea ni- corespondentul „Scînteii*
țel profesionale, adică a unui nivel de pregătire și pricepere care să-i permită omului să rezolve în chip optim sarcinile ce-i revin într-o unitate de timp dată.Pe de altă parte, și pentru cadrele de conducere din întreprinderi se impune creșterea continuă a competenței profesionale, deoarece, înce- pînd cu șeful de echipă și termi- nînd cu directorul .întreprinderii. Ia toate nivelurile situate între acești poli apare în plus o sarcină nouă — răspunderea pentru selecția, promovarea, stimularea și utilizarea adecvată a valorilor umane. Socialismul pornește de la premisa că, potențial, orice om normal este apt de o dezvoltare armonioasă și de o muncă social utilă. Principiul selectării riguroase a valorii stabilește exact treapta care i se cuvine și felul muncii care 1 se potrivește într-o fază sau alta a evoluției sale.Volumul mare și varietatea mereu mai accentuată a problemelor 

din domeniul organizării și conducerii economiei implică, poate mai mult ca oricînd, o justă selecționare, creșterea și promovarea cadrelor. Astăzi dispunem în industria alimentară de numeroase cadre competente, temeinic calificate și cu o bogată experiență, situație care ne permite să fie pe deplin respectată cerința principiului „omul potrivit la locul potrivit". Practic însă lucrurile nu sînt deloc simple deoarece succesul operei de valorificare și încadrare judicioasă în muncă a factorului uman presupune, dincolo de experiență și intuiție în materie de om, stăpînirea unor criterii științifice de apreciere și selecție. In această direcție, din păcate, s-au manifestat unele lipsuri în întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Alimentare, care nu de puține ori au influențat negativ rezultatele în producție.
în selecția și promovarea cadrelor, 

socotesc că este indicat să se aibă 
în vedere o anumită ierarhizare a 
funcțiilor pentru care cerințele sînt 
diferențiate. Astfel, o primă grupă 
ar fi aceea a personalului nemijlocit 
productiv, care cuprinde muncitorii 
calificați și șeful de echipă. Dacă pentru muncitorii calificați se cere în primul rînd să se țină seama de condiția fizică, de aptitudinile manuale, de cunoașterea perfectă a activității de specialitate și de disciplina în muncă, ca trăsături dominante, calificarea strict profesională fiind de 100 la sută tehnică, pentru șeful de echipă este necesar un nivel de pregătire superior, în care cunoștințele tehnico-prof"S’ona1c. finan- ciar-economice și psihosociale tre-

Elaborarea 
judicioasă 
a programului 
de producție
(Urmare din pag. I)a îngrășămintelor chimice șl organice și îmbunătățirea substanțială a agrotehnicii aplicate.In ce privește celelalte culturi : orez, mazăre, ricin, plante medicinale etc. se observă, pe alocuri, tendința de a micșora an de an suprafața cultivată. Pentru a-și justifica poziția, unii președinți de cooperative agricole susțin că se obțin producții mici. Explicația este lipsită de temei deoarece și la aceste culturi se pot obține recolte mari la hectar. Cu condiția însă ca plantele respective să fie cultivate pe suprafețe mai mari, în acele cooperative care dispun de condiții naturale favorabile. care au cîștigat experiența necesară și, pe această cale, pot realiza venituri bune. Nu întotdeauna se tine seama de asemenea cerințe. Uneori, datorită amplasării fără dis- cernămînt a acestor culturi, în unități care n-au condiții favorabile încă de la început nu se poate pune o bază sigură pentru obținerea unei producții corespunzătoare. De aici și necesitatea de a elimina practicile neștiințifice și neeconomice în amplasarea acestor culturi. Faptele a- rată, totodată, că, în multe cazuri, producțiile se datoresc modului nesatisfăcător în care sînt lucrate terenurile respective. Dacă paralel cu amplasarea mai judicioasă a culturilor amintite, în funcție de posibilitățile reale ale fiecărei unități, se va acționa mai hotărît și asupra agrotehnicii, atunci, așa după cum arată experiența a numeroase unități cooperatiste, rezultatele de producție și financiare vor fi incoțnparabil mai bune.In modul cel mai serios trebuie privită problema planificării și realizării producției legumicole. Asigurarea, încă din toamna anului 1967, a întregii baze tehnico-materiale necesare legumiculturii. extinderea, i- rigațiilor, aplicarea cu mai multă răspundere a măsurilor agrotehnice.

B B S H B BBbuie să fie nelipsite pentru a-i permite înțelegerea procesului tehnologic de ansamblu, cît și orientarea lui în problemele care privesc cheltuielile directe ale producției, organizarea și conducerea oamenilor în procesul muncii, factor de bază în realizarea unei productivități cit mai ridicate.O a doua grupă de personal este 
formată din cadrele medii tehnice 
— șefii de ateliere, controlorii de 
calitate, șefii de secție. Deși, dintr-un anumit punct de vedere, acestea sini cadre de execuție la un nivel mai ridicat, ele trebuie să posede calități de îndrumare și supraveghere, un anumit grad de sociabilitate și arta de a conduce și a îndruma.In ceea ce privește cadrele cu pregătire superioară, cadrele inginerești ale căror cunoștințe tehnice sînt preponderente, ele trebuie să aibă și o temeinică pregătire economică pentru a rezolva cu competență problemele pe care le ridică producția la acest nivel. Conducerea superioară — director, director general — are nevoie, după părerea cercetătorilor moderni, de mai puține cunoștințe tehnice de detaliu, esențialul în activitatea sa fiind pregătirea economică și priceperea organizatorică. Pregătirea economică și de organizare trebuie să fie preponderentă, dublată în a- celași timp de cunoștințe aprofundate de psihosociologie, dată fiind activitatea pe care o desfășoară conducătorul cu o mare masă de oameni. Asigurarea unui raport 
corect între cunoștințele tehnice și 
economice pe diverse trepte ierar
hice trebuie să reprezinte obligatoriu 
un criteriu principal în selecția și 
promovarea cadrelor din întreprin
deri. Cred că respectîndu-se această cerință s-ar soluționa multe din problemele care astăzi generează unele dificultăți în activitatea întreprinderilor.Acțiunea de organizare astfel concepută are menirea de a fi un instrument eficace, capabilă să soluționeze problemele noi ce se ridică continuu, să asigure cu elasticitate adaptarea la sarcinile viitoare. Cunoașterea cu ajutorul psihologiei industriale a omului, a nevoilor lui care apar în condițiile societății industriale moderne, a relațiilor noi sociale care apar în fabricile moderne constituie o necesitate în organizarea științifică a producției, a creșterii eficientei economice și nivelului de trai al societății.Forma și conținutul organizării și conducerii științifice a producției și a muncii s-au îmbogățit continuu, trecînd de la concepția tehnicistă a lui Taylor — „omul trebuie să se adapteze mașinii" — la concepția științifică modernă care are în vedere omul, muncitorul calificat sau necalificat, cadrele și conducerea, viața lor de fiecare zi, pregătirea și selecția lor în vederea unei munci cît mai ușoare și mai eficiente.

In condițiile dezvoltării teh
nicii moderne trebuie să cunoaș
tem mai bine nevoile omului, 
psihologia lui nouă care apare în 
contact cu tehnica modernă, relațiile 
sociale care se dezvoltă în procesul 
de producție și al muncii, pentru a 
putea organiza și conduce producția 
mai eficient, a ridica continuu ni
velul de trai al oamenilor muncii, a 
ridica țara noastră pe treptele mni 
înalte ale civilizației și culturii 
umane. 

valorificarea în condiții mal bune a producției obținute au permis cooperativelor agricole ca, pînă la 1 septembrie a.c., să livreze la fondul de stat 441 321 tone legume — cu 117 949 tone mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru ca agricultura cooperatistă să poată aduce o contribuție și mai substanțială la aprovizionarea populației cu legume — sarcină de seamă pusă de partid și de stat, de întregul popor în fața țărănimii — este necesară organizarea mal temeinică a producției și a muncii în această ramură. în primul rînd este nevoie ca uniunile cooperatiste, cu sprijinul direcțiilor agricole și al stațiunilor experimentale, să se ocupe. în continuare, de zonarea producției de legume. Prin aceasta ele trebuie să orienteze într-o mai mare măsură cultivarea legumelor timpurii și a celor care necesită temperaturi mai ridicate în timpul vegetației — în zonele de sud ale tării, iar a rădăcinoaselor, bulboa- selor și vărzoaselor — în regiunile mai umede, unde sînt posibilități pentru obținerea de producții mari și de calitate superioară. Totodată, este necesar ca, pentru satisfacerea nevoilor membrilor cooperatori, să se cultive legume în toate unitățile, ur- mînd ca producția marfă să fie concentrată în cooperativele agricole situate în zonele cele mai favorabile, care dispun de suficientă forță de muncă și experiență și care obțin recolte tot mai mari.Cu toate succesele importante înregistrate de-a lungul anilor în dezvoltarea patrimoniului vitipomicol, în sporirea producției de struguri și fructe, acest sector nu contribuie pe măsura posibilităților la sporirea veniturilor bănești ale unităților cooperatiste. la satisfacerea nevoilor de fructe ale populației. Principalul motiv îl constituie producțiile mici obținute în destul de multe locuri ca urmare a neajunsurilor manifestate în aplicarea complexului de măsuri agrotehnice. în combaterea bolilor și dăunătorilor. Paralel cu grija de a include în noul p’an măsuri eficiente, care să înlăture mai bine decît pînă acum asemenea neajunsuri, este necesar ca acesta să conțină și prevederi menite să asigure orientarea mai judicioasă a eforturilor materiale ce se fac pentru înființarea de noi plantații. Prin noile plantații de pomi care vor fi realizate în anul viitor să se îmbunătățească raportul dintre specii, iar cultura vitei de vie să fie concentrată în cooperative agricole din podgoriile consacrate sl, în mod deosebit. în acelea care dispun de forță de muncă necesară aplicării la timp a întregului complex de lucrări agricole.Aceste plantații se vor înființa, desigur, în primul rind pe terenurile in pantă și nisipoase. Ingrijindu-se de valorificarea superioară a tjnor asemenea terenuri, organele agricole au datoria să se ocupe în măsură mai mare și de înființarea unor plantații intensive, irigate, de struguri de masă și pomi fructiferi, care să asigure producții foarte mari. Totodată, să se pună capăt practicii, des semnalate in anii anteriori, de a realiza în cadrul fiecărei unități un adevărat mozaic de soiuri de struguri sau fructe.Uniunile cooperatiste vor trebui să se ocupe mai mult și de orientarea producției zootehnice. In această privință ar fi foarte multe de spus. Esențial este însă ca planul pe 1969 să asigure — în mai mare măsură decît pînă acum — concordanta necesară între condițiile natural-eco- nomice ale fiecărei unități și speciile care se cresc, precum și între suprafețele destinate bazei furajere și efectivele stabilite prin plan, astfel îneît să se asigure hrănirea corespunzătoare a tuturor animalelor proprietate obștească. Această măsură trebuie să fie însoțită și de altele — permanentizarea cadrelor de îngrijitori, respectarea programului de grajd, aplicarea operativă și cu discernămînt a măsurilor zootehnice și veterinare, cointeresarea materială a îngrijitorilor — care constituie condiția hotărîtoare în sporirea producției animale, în creșterea veniturilor din acest sector. Totodată, este necesar ca organele a- gricole județene, cooperatorii să acționeze mai hotărît în vederea extinderii creșterii industriale a porcilor și păsărilor, organizării de noi îngrășătorii de taurine și îmbunătățirii activității celor existente. Practica acumulată pînă acum demonstrează că pe această cale se pot a- sigura indici economici și financiari net superiori celor înregistrat! în fermele mici și o mai mare certitudine în realizarea ritmică și integrală a contractelor încheiate de cooperativele agricole cu statul.întocmirea proiectelor de plan pe 1969 este o acțiune extrem de importantă și de mare responsabilitate. Pentru a da roadele scontate se impun studii amănunțite și mult discernămînt. eliminarea oricărei manifestări rutiniere, superficiale, birocratice. Prin grija consiliilor de conducere și a specialiștilor din cooperativele agricole, a uniunilor cooperatiste si direcțiilor agricole, prin consultarea largă a membrilor cooperatori aceste cerințe trebuie satisfăcute integral, astfel îneît proiectele de plan care se vor întocmi să oglindească cu fidelitate posibilitățile reale de dezvoltare a cooperativelor agricole și a producției a- cestora. să îmbine strîns interesele țărănimii cooperatiste cu necesității» economiei naționale.
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Rațiunea de a fi a scriitorului t ADEZIUNE DEPLINĂ
ANGAJAREA ÎN MARELE
FREAMĂ T AL EPOCH

Marxismul e, prin excelență, o filozofie activă, adînc umanistă, legată organic de viață, de realitate, de actualitate, de concret, de adevărurile fundamentale ale existenței, de idealurile nobile ale societății, de interpretarea în spirit dialectic a fenomenelor. Postulate din care decurg, în ceea ce privește literatura, 
o sumă de principii și sugestii de indiscutabilă importanță teoretică și practică. Izvorînd deopotrivă din caracterul prin definiție creator, antidogmatic, dinamic, viu al marxismului, acestea favorizează dezvoltarea multilaterală, diversificată a literaturii, înflorirea personalității artistice, orientarea scriitorilor în direcția sprijinirii eforturilor de au- todepășire ale umanității, de promovare a ideilor înaintate și a valorilor etice superioare.Cu alte cuvinte, ca să subliniez cî- teva din principiile la care mă refeream, marxismul relevă rolul social al literaturii și funcția militantă a creatorilor de frumos, acordînd artei, în genere, caracterul implicit de factor însemnat în procesul de transformare a lumii. Ceea ce presupune, între altele, din partea omului de litere, mai ales în condițiile epocii noastre, o atitudine angajată, în sensul conștiinței că menirea lui e «ă fie, în fapt, un poet al cetății, cum au fost și sînt, de altminteri, toți scriitorii reprezentativi. Poet al cetății în înțeles polivalent. De exponent al aspirațiilor progresiste ale colectivității. De sol al umanismului socialist. De animator al elanurilor patriotice. De interpret avizat al realității cotidiene. De interlocutor chemat să răspundă comandamente- lor majore ale timpului său. De educator al gustului estetic. Văzut astfel, scriitorul e, prin însăși rațiunea lui ultimă de a fi, un militant căruia nimic din ce e omenesc nu-i este străin. Deschizător de drumuri și propagator de idealuri înălțătoare. Demistificator și critic al racilelor. Investigator al psihologiei individului și maselor. Sociolog și moralist. Istoric și vizionar. Gîn- ditor și estet. Căutător de esențe definitorii, alchimist și demiurg. Personalitate complexă așadar, își a- limentează energia din contactul an- teic cu viața și cu ideile cele mai avansate. Firesc, literatura lui e de semnificație, de cunoaștere, de îmbogățire a orizonturilor, de adînci- re a adevărurilor, de sondare a lumilor spirituale, de coborîre în adîncuri și de zbor la altitudini a- mețitoare, stabilind relații de comunicare emoțională ce presupun adeziunea intelectuală și afectivă a cititorilor.Angajarea e, în accepție marxis- ______ _____ _______  _______ ____sîhtem martori, cu idealurile. aspirațiile și înfăptuirile sociale ce ne însuflețesc pe toți și pe fiecare în parte.Angajarea nu e, se înțelege, o chestiune de circumstanță, de sezon. în fapt, ea are un caracter permanent. angrenîndu-1 pe scriitor în rezolvarea problemelor esențiale ale modificare dezbaterea de bază ce aspectul implicit politic și implicit umanist al intervențiilor, grija ca a- cestea să corespundă idealurilor majore și perspectivei obiective. împrejurarea că sentimentul angajării vizează, tematic vorbind, mai a- les abordarea curajoasă a motivelor

nici aiurea. Nici ca realitate afectivă. Nici ca principiu. în înțelesurile arătate, dar mai ales în acela de expresie a sentimentului civic, ea se impune ca notă tradițională în multe literaturi. Cu deosebire în a noastră : de la cronicari pînă Ia scriitorii de astăzi. Trăsătură manifestă la modul atitudinii, în special în momentele de răscruce, vi-

tale ale națiunii, cînd rolul activ, militant al artei nu mai poate fi pus la îndoială de nimeni, cînd cu- vîntul e considerat a fi, efectiv, o armă dintre cele mai eficace, iar mînuitorii lui, situați în primele rîn- duri, participă cu trup și suflet la păstrarea și amplificarea stării revoluționare, la răspîndirea concepțiilor înaintate, la procesul de educare și mobilizare a maselor.A da exemple mi se pare Inutil. Ele pot fi spicuite din orice etapă importantă a istoriei noastre și din opera oricărui creator notabil. Pentru că fiecare și-a legat prouriu-i destin de acela ai patriei și al ideilor de libertate și progres. Pentru că, mai ales în momente ca acelea amintite, fiecare (părăsind la rigoare tentația izolării, mirajul turnului de ivoriu, gesturile de pură contemplație) și-a dat seama că angajarea are valoare de imperativ. Așa se explică masiva prezentă a oamenilor de litere în avangarda bătăliilor sociale și politice revoluționare, funcția lor de înaintemergători. calitatea lor de conștiință vie a colectivității sociale și naționale. Mărturie stau situația actuală a poeziei, prozei și dramaturgiei noastre, expresie a a- tașamentului autorilor la cauza poporului și a socialismului, unirea tuturor generațiilor sub același steag de luptă, patriotismul înflăcărat ce animă lumea literară, efortul lucid al fiecărui membru al obștei scriitoricești de a-și aduce contribuția activă la progresul estetic, de a se integra cu timbrul său propriu în concertul general al literaturii române angajate. Al unei literaturi în care ne recunoaștem pe noi înșine, cu modul nostru de a gîndi și de a simți, de a ne comporta și de a visa, în care recunoaștem anii aceștia cu întrebările, răspunsurile, mutațiile și încleștările cărora le-am

lirice, epice și dramatice cu încărcătură precumpănitor socială și patriotică.Fără îndoială actul nu conferă, de la sine, valoare estetică operei de artă. îi conferă însă, indiscutabil, una morală. Cum aceasta din urmă e ineficientă sau palid eficientă dacă nu e încorporată organic în cea dinții, efortul de a demonstra angajarea la nivel artistic superior se înscrie printre datoriile elementare ale oricărui slujitor al cuvîntului. Căci a fi angajat însemnează a fi exigent. Cum au fost, la vremea lor, Emi- nescu, Caragiale, Coșbuc, Goga, Sa- doveanu, Arghezi, Camil Petrescu, G. Călinescu. Și cum țintesc și nu arareori izbutesc să fie astăzi nu puțini din cei pentru care angajarea sub steagul de luptă al partidului e însăși rațiunea de a fi ca scriitori.E dincolo de orice dubiu : marxismul a deschis scriitorilor și literaturii căi noi, fertile, de incontestabilă frumusețe și de revelator elan.

Programul X
10,00—10,30 — Telecronica econo
mică. Comitetul de direcție (re
luare). 17,30 — Pentru copii. 18,00
— T.V. pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină" : Anorexia. Prezintă 
Dr. Iuliana Țîrlea. 18,30 — Curs 
de limba rusă (reluarea lecției a 
7-a). 19,00 — Studioul pionierilor. 
„Din rucsacul vacanței" 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologic. 20,00 — 
Film serial : „Lagardăre". 20,50 — 
Poșta TV. 21,00 — întrebări la 
care s-a răspuns, întrebări la care 
nu s_a răspuns încă... Emisiune de 
știință. In cuprins : De la radio
activitate la reactor. Reportajul fil
mat „Combustibil nuclear". 21,30 — 
Teleglob — emisiune de călătorii 
geografice : „Niger". 21,50 — Să 
rîdem cu... Faty (Grăsunul). 22,10
— Artă plastică. Realismul (V). 
Prezintă Ion Frunzetti. 22,30 — Va
canță pe portativ. Interpretează : 
Anca Agemolu șl Ivănuș Șugăr. A- 
companlază formația Gerhard 
R6mer. 22,50 — Telejurnalul de 
noapte. 23,00 — închiderea emisi
unii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Document : o Vasari des
pre Michelangelo. 0 Histria, He- 
raclăea și Lebede. 20,45 — Telejur
nal. 21,00 — O seamă de cuvinte. 
„Urmașilor mei Văcărești..." 21,30 
— Concert simfonic. Orchestra 
simfonică a Radloteleviziunii. In 
program : Concertul pentru 3
plane și orchestră de Mozart. Di
rijor : Michel Ganot (Franța). So
liste : Victoria Ștefănescu, Suzana 
SzSrony, Viorica Diaconu. 22,00 — 
Vitrina discului. 22,30 — închiderea 
emisiunii programului II.

Aurel MARTIN

cinema

LA PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE
A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

POLITICA PARTIDULUI ÎMI ÎNTĂREȘTE 
Șl MAI MULT CONVINGEREA 

ÎN VIITORUL LUMINOS AL ȚĂRII

In strînsă prietenie 
cu țările socialiste I

«ul la universalitatea Și. 19 perenitatea, operei. PentrU că se întemeiază pe abordarea artistică'"a Undr probleme ce interesează vital umanitatea, perspectiva din care le valorifică e a actualității și a viitorului, iar viziunea corespunde unei concepții filozofice chemată a susține realmente progresul social. Ea se întemeiază, nu mai puțin, pe sentimentul dăruirii, pe participarea complexă la viața națiunii, pe punerea în lumină maximă a însușirilor artistice individuale. împrejurare ce îngăduie, la nivelul literaturii naționale, realizarea unității în varietate, a diversificării accentuate, tematice și stilistice, potrivit temperamentului și experienței personale a fiecărui protagonist.Evident, angajarea nu e o descope
rire de dată recentă, nici la noi și

existenței, în lupta de a condiției umane, în deschisă a preocupărilor agită omenirea. De unde,

• Wlnnetou — seria a III-a : SALA PALATULUI — 17,30 (seria de bilete 
2540); 20,15 (seria de bilete 2536), FESTIVAL - 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30 ; 21.
O Trei copil „minune" : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, CAPI
TOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; Ia grădină — 19,30.
• Vin cicliștii : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Căderea Imperiului roman : LUCEAFĂRUL — 9 ; 12,15 ; 16,30 ; 19,45, 
GRĂDINA DOINA — 19,15.
0 Bomba de la ora 10,10 : Lumina — 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
o Șapte oameni de aur : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Minunile doamnei Venus : SALA CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 18 ; 
18,15 ; 20,30.
• Un bărbat și o femele : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
• Rebus miraculos : CENTRAL — 18,30 ; 21.
O Călușarii, Performanțele mișcării, Timpul Brăilei, Noi unde ne Jucăm?, 
Aventura, Orizont științific nr. 7 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Piramida zeului Soare : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIO
RIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Ea va rîde : UNION — 15,30 ; 20,30, la 18 — desene animate.
• Tarzan, omul maimuță : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 19,30, STADIONUL DINAMO — 20.
• Roata vieții : FEROVIAR — 8—15,45 în continuare ; 18.30 ; 21, EXCEL
SIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,45, PARCUL HERĂSTRĂU — 19,30.
• Bela : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Aventurierii : DACIA — 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20.
® Duelul lung : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
o Valea : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ------
• Viva Marla : BUCEGI — 9
— 20, ARTA — 8,45 ; 11J 13,15 ; :
O I11 orașul „Sr
A Eu, eu, eu...
• O sută unu dalmațieni
O Premiere strict secrete 
FLAMURA - 9 ; 11,15
O

18 ; 20,30.
1 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Ia grădină 
15,45 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 19,30.

1“ : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
șl ceilalți i UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină — 20. 
................... VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30, îă grădină — 

FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Hatari : AURORĂ — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, la grădină — 20.
Studiu despre femei : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Taffy și vînătorul : VOLGA — 9,30 î 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Alegere de asasini : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 
Judecata : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Eddie Chapman, agent secret : MUNCA — 15 ; 17,30 ; 20.
Intre noi : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Dacii : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
Falsa liră de aur : DRUMUL SĂRII — 15 ------
Mesteacănul : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Contele Boby, spaima vestului sălbatic : PROGRESUL — 15,30 î 13 

20,30.
• '
O

17,30 ; 20.

Prin Kurdistanul sălbatic > CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
întoarce-te : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Freddy, lovește tu Intîi ! : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Un dolar găurit : COSMOS — 14,30 ; 16,30 ; 20,30.
Leul african : GRĂDINA RAHOVA — 20.
Intîlnlre în munți : GRĂDINA EXPOZIȚIA — 19,30.

0 @ B

19.30.
20.30,

19,30.

Săpfămîna medicală balcanicăPrintre organismele profesionale a căror activitate confirmă largile posibilități de colaborare științifică internațională se numără și Uniunea medicală balcanică. între X—8 septembrie a.c., la Istanbul ea a organizat o nouă manifestare științifică de prestigiu a medicilor din această parte a lumii — a IX-a Săptămînă medicală balcanică. Pentru a afla amănunte privind această acțiune tradițională ne-am adresat tovarășului dr. docent M. Popescu-Buzeu, membru fondator al Uniunii medicale balcanice și.
— Vă rugăm să ne vorbiți 

despre elementele ce conferă 
în prezent o importanță deose
bită acestui for de colaborare — 
Uniunea medicală balcanică. 
Care este contribuția țării noas
tre la susținerea și intensificarea 
activității lui ?

^Fondată la București încă 
’din anul 1932, Uniunea medicală 
balcanică are scopul de a desfă
șura o activitate pe cît de complexă, 
pe atît de importantă pentru epo
ca noastră: promovarea studiului 
aspectelor de morbiditate, a me
todelor și măsurilor curative și 
profilactice moderne, cercetarea a- 
fecțiunilor specifice zonei balcani
ce și luarea, pe plan regional, a 
acelor măsuri menite să asigure un 
înalt nivel de sănătate a populați
ei. Din perspectiva acestor strin
gente și actuale preocupări, mem
brii titulari ai Uniunii — medici, 
farmaciști, chimiști, biologi, stoma
tologi sau specialiști de alte profile 
din Albania, Bulgaria, Cipru, Gre
cia, Iugoslavia, România, Turcia — 
ca și cei netitulari, oameni de ști
ință din alte țări interesați de o 
asemenea problematică și. conlu
crare, au posibilitatea să-și extin
dă propriul orizont cu cele mai noi 
rezultate și direcții de cercetare, 
stimulînd totodată lucrările de a- 
cest gen din țările lor. Căci, prin
tre obiectivele de seamă ale acestui 
organism se situează nu numai 
conlucrările strict profesionale, ci 
și încurajarea schimbului larg de 
informații și cunoștințe științifice, 
popularizarea realizărilor impor
tante ale medicinii contemporane, 
cultivarea contactelor și legături
lor cordiale, prietenești, pe fondul 
preocupărilor medicale umaniste și 
umanitare.

Numărîndu-se printre țările fon-

din 1936, secretarul ei general:
datoare, România se dovedește a 
fi și astăzi unul dintre susținăto
rii și animatorii fervenți ai acestui 
important for de colaborare știin
țifică internațională pașnică, în 
principalele lui sfere de activitate. 
Prin specialiștii ei, țara noastră 
contribuie activ la organizarea și 
desfășurarea diferitelor manifes
tări și activități științifice inițiate 
în cadrul Uniunii, așa cum a fost, 
nu de mult, cursul internațional 
tratând despre „Toxi-infecții ali
mentare'1, ținut la București, sau 
cel de „Actualități în medicină", 
găzduit la Sarajevo și la Plovdiv. 
Se adaugă contribuțiile aduse la 
alte numeroase forme de activita
te ale Uniunii: editarea unei re
viste științifice proprii și a unui 
buletin de informare, organizarea 
de reuniuni pe specialități, schim
buri de vizite, de bursieri, delega
ții, conferențiari, organizarea din 
doi în doi ani a acestor Săptămîni 
medicale balcanice.— Ce reprezintă de obicei o a- 

semenea „săptămână" și ce ele
mente specifice o disting pe cea 
actuală de cele precedente ?

— Așa cum s-au conturat de la 
prima ediție (Atena, 1932) și con- 
tinuînd cu următoarele (Belgrad, 
București, Istanbul, Sofia), Săptă- 
mîriile medicale balcanice apar as
tăzi ca perioade de intensă efer
vescență creatoare în sfera unor 
mari probleme ale medicinei con
temporane, adevărate momente de 
vîrf ale colaborării științifice. în 
cadrul diferitelor simpozioane, co
locvii, reuniuni pe specialități, con
ferințe, gale de film, expoziții, vi
zitări de laboratoare și mari uni
tăți sanitare aparținînd țării-gazdă,

se fac cunoscute șl se dezbat con
cluziile a doi ani de muncă, se schi
țează noi direcții și perspective de 
cercetare, se perfectează conlucrări 
și manifestări menite să grăbească 
elucidarea unor aspecte urgente, 
încă insuficient adîncite de oamenii 
de știință. Actuala „săptămînă" 
și-a propus ca temă esențială unul 
dintre aspectele patologice ce con
fruntă acut lumea modernă — 
lupta împotriva bolilor cardiovas
culare în țările balcanice — într-un 
context de preocupări ce merg de 
la chirurgia inimii pînă la medica- 
mentația de profil. Se vor prezen
ta rapoarte sintetice, comunicări 
reflectînd date noi, originale, filme 
de specialitate privind combaterea 
acestor maladii, pe care specialiș
tii tind să le includă în sfera „bo
lilor civilizației contemporane". 
Mi se pare semnificativă, în acest 
sens, solicitarea făcută de Organi
zația Mondială a Sănătății de a i 
se pune la dispoziție întregul ma
terial documentar pe care îl vor 
scoate la iveală aceste dezbateri, 
în vederea unor eventuale colabo
rări științifice mai largi în acest 
domeniu. Alte teme de discuție se 
referă la traumatismele oculare, la 
cele ale bazei craniene sau maxi- 
lo-faciale, la stomatologie, pedia
trie și bolile generale, precum și Ia 
unele aspecte complexe endocrino
logie sau neuropsihiatrice. Conco
mitent vor avea loc unele manifes
tări științifice de renume, printre 
care aș vrea să amintesc prima 
„Reuniune a oftalmologilor", a pa
tra „Reuniune O.R.L.", a doua „Re
uniune a oncologilor" etc.

De remarcat prezența, în cadrul 
acestui complex de acțiuni, a unor 
personalități reprezentative ale ac
tivității științifice și sanitare din 
rețeaua medicală a țărilor din a- 
ceastă zonă a Europei, precum și 
o serie de savanți de prestigiu din 
alte țări nebalcanice — Olanda, 
Portugalia, R.A.U., Belgia, Spania, 
Canada, Venezuela, Siria.

— In ce constă aportul dele
gației române la această comple
xă activitate ? Ce alte manifes
tări proiectează pentru etapa 
imediat următoare Uniunea me
dicală balcanică ?

— Pe lîngă contribuția organiza
torică adusă de specialiștii români, 
care dețin posturi în sistemul Uni
unii, pot menționa și participarea 
puternicei delegații de medici — 
cercetători, cadre universitare, spe
cialiști din rețeaua medico-sanita- 
ră — trimisă la Istanbul. Ca o do
vadă a multiplelor preocupări exis
tente în cercetarea științifică națio
nală privind problemele medicale 
consacrate acestei săptămîni, este 
faptul că la Istanbul au fost trimise 
circa 180 de lucrări și comunicări, 
în marea lor majoritate originale. 
Multe dintre ele poartă semnătura 
unor savanți români de prestigiu, 
cum sînt prof. dr. I. Țurai, prof, 
dr. Ana Aslan, prof. dr. Ciogolea 
din Capitală, sau prof. dr. O. Fodor, 
de la Cluj, prof. dr. P. Brînzeu, de 
la Timișoara, prof. dr. O. Rancke, 
de la Iași, iar altele reflectă crea
ția valoroasă a unor cadre tinere.

în legătură cu unele proiecte 
mai importante ale Uniunii medi
cale balcanice consemnez că la ac
tuala Săptămînă medicală balca
nică, se va stabili și tematica celei 
ce urmează să aibă loc în septem
brie 1970, la Belgrad, precum și 
problematica celui de-al patrulea 
curs internațional de perfecționare 
în stomatologie, proiectat pentru 
1969 în Italia sau a „Zilelor Uniu
nii medicale balcanice" (a 2-a edi
ție) ce vor fi găzduite în capitala 
patriei noastre, în toamna anului 
viitor. Sînt numai cîteva dintre ac
țiunile viitoare mai importante ale 
Uniunii noastre — for ce contri
buie nu numai la dezvoltarea știin
țelor medicale, dar și la consolida
rea relațiilor seculare de prietenie 
și pace, încetățenite între popoarele 
din această zonă și între ele și 
cele ale altor țări ale globului.

Teodor CAZACU

în aceste zile am urmărit cu profundă atenție — alături de întregul nostru popor — lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, cuvîntările pline de căldură și convingere rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de alți membri ai conducerii de partid și de stat în fața zecilor de mii de cetățeni adunați în toate marile centre ale țării. Aceștia, cu un entuziasm fierbinte, și-au exprimat totala adeziune la politica internă șl externă a partidului, încrederea nestrămutată în înțelepciunea și clarviziunea cu care el conduce opera de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră și acționează pentru a asigura patriei noastre un loc demn între națiunile lumii.Ca cetățean al tării, alături de milioanele de compatrioți, mi-am întărit în aceste zile și mai mult convingerea în justețea politicii marxist- leniniste a partidului nostru, care consideră pe bună dreptate realizările obținute în construcția socialismului în țara noastră ca o concretizare a internaționalismului militant. Totodată, aprob întru totul orientarea consfințită în Declarația Marii Adunări Naționale privind dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării eu Uniunea Sovietică, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia, Cehoslovacia, cu toate celelalte țări socialiste, solidaritatea cu toate partidele comuniste. cu toate forțele car® militează

pentru înfăptuirea aspirațiilor de independență, progres și pace ale omenirii contemporane. în același timp, țara noastră dezvoltă colaborarea cu toate țările, indiferent de orînduirea socială, ca o cerință importantă a progresului, a participării la circuitul mondial de valori materiale și spirituale.Iată de ce întregul nostru popor — români. maghiari, germani si alte naționalități — face zid în jurul conducerii de partid și de stat, fiind ferm hotărît să nu-și cruțe nici un efort pentru dezvoltarea șl înflorirea economiei naționale, a industriei și agriculturii, a Științei și culturii noastre.Ca geolog și om de știință, ca om al muncii, alături de milioanele de muncitori și țărani, sub conducerea partidului, sînt ferm hotărît să particip cu întreaga mea forță de creație la transpunerea în viață a mărețelor idei marxist-leniniste, la făurirea societății socialiste. în cadrul numerosului și entuziastului colectiv de geologi ai țării, prin muncă neobosită, ne vom strădui cu toții să introducem în circuitul economiei noi și noi resurse minerale, prin a căror valorificare superioară să asigurăm îndeplinirea și depășirea planurilor însuflețitoare de dezvoltare a societății noastre, în permanentă ascensiune spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului.
Acad. Alexandru CODARCEA

In interesul viitorului fericit 

al tuturor locuitorilor patriei, 
al progresului și păcii

Există în adîncul convingerii mei® 
o siguranță de neclintit, fiindcă știu că responsabilitatea pentru soarta și destinele țării se găsește în mîini încercate, în inimi hotărîte, în voințe de otel.Am urmărit pe ecranul televiziunii vizita conducătorilor de partid și de stat în județele Brașov, Covasna și Harghita. Am citit după aceea literă cu literă cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunările oamenilor muncii din orașele pe care Ie-a străbătut. Iar convingerea mea a devenit și mai fermă, liniștea mea și mai profundă.Ca scriitor maghiar sînt acasă în această patrie, deoarece — așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia mitingul de la Miercurea Ciuc — „în orice limbă — română, maghiară, germană — conținutul culturii este același". O știm cu toții că partidul nostru acționează în așa fel da cetățenii patriei noastre să poată avea acces Ia cuceririle științei și culturii folosind limba pe care o cunosc cel mai bine.Or, dac# sînt acasă, atunci adeziunea mea Ia principiile politice e- nuntate ea calm, cu fermitate și cu rațiune în Declarația Marii Adunări Naționale și în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al partidului devine șl mai fierbinte. Dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, unirea eforturilor țărilor socialiste pentru slujirea idealurilor comune, independenta si suveranitatea fiecărui stat și neamestecul în treburile interne ale altor state — iată ideile • la care mă refer, cînd îmi exprim atașamentul la politica justă și chibzuită propovăduită de conducerea patriei noastre.Tocmai bizuindu-se pe forța a- cestor principii, pe outerea lor de a- firmare tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat din nou glas, la mitingul de la Brașov precum și la alte întîlniri pe care le-a avut în ultimul timp cu oamenii muncii, hotărîrii partidului de a acționa cu toată fermitatea si priceperea pentru a contribui la lichidarea cît mal rapidă a neînțelegerilor existente, pentru normalizarea relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste si muncitorești, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor de colaborare frățească dintre toate statele care făuresc noua orînduire.Am desprins din ultimele documente^ ale partidului și chemările înflăcărate de a ne concentra toate forțele, toate capacitățile, toate cunoștințele spre înfăptuirea, într-un

înalt spirit de răspundere, a programului Congresului al IX-lea de desăvîrșire a construcției socialiste în tara noastră, aport însemnat al României la întărirea forței sistemului socialist mondial, la creșterea influentei ideilor comunismului în lume.Chemări însuflețitoare, de largă rezonantă ! La ele subscriu toți cetățenii țării noastre, muncitori, țărani, intelectuali, indiferent de naționalitate, deoarece exprimă ferma noastră hotărîre de a înfăptui opera socialistă în care sîntem angajați, în interesul viitorului fericit al tuturor locuitorilor patriei, al progresului și păcii.
Szeml&r FERENC 
poet

Lucrez ca matrițer într-una din întreprinderile constructoare de mașini agricole din Craiova ce s-a dezvoltat odată cu Republica noastră socialistă. Istoria uzinei noastre este, de fapt, similară cu istoria multor întreprinderi din țară și reflectă în mic progresul uriaș obținut de patria noastră în dezvoltarea economiei. De la fabricarea de ceaune și plite pentru sobe, am ajuns să fabricăm o gamă largă de mașini moderne pentru agricultură. Acest lucru a fost desigur posibil datorită politicii înțelepte a partidului nostru, a conducerii sale, care a știut să cîr- muiască țara cu pași siguri pe drumul făuririi unei economii puternice, al construcției și desăvîrșirii construcției socialiste.Dar nu numai în politica internă ci și în cea externă partidul nostru a dovedit înțelepciune și clarviziune. Declarația Marii Adunări Naționale, Declarația Comitetului Executiv al C.C., alte documente de partid, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu demonstrează cu prisosință că, în elaborarea politicii interne și externe, Partidul Comunist Român, statul nostru, pornesc de la interesele națiunii socialiste române, ale sistemului socialist mondial, de la interesele progresului și păcii. Eforturile partidului, și statului nostru sînt îndreptate neabătut spre dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești.în semn de totală adeziune față de politica înțeleaptă a partidului, muncitorii din uzina noastră își sporesc eforturile pentru a da agriculturii, economiei naționale, un număr sporit de mașini și utilaje agricole. De la începutul anului și pînă în prezent, noi am îndeplinit și depășit planul de producție marfă vîndută și încasată, iar la mia de lei producție marfă am redus simțitor cheltuielile. Vom depune eforturi și mai mari ca, prin rezultatele obținute în producție, să contribuim la întărirea patriei noastre socialiste, aportul principal pe care țara noastră îl aduce la întărirea socialismului, la sporirea prestigiului Ideilor socialismului în lume, la asigurarea păcii.
Horea LEPADATESCU 
muncitor la uzinele 
„7 Noiembrie" din Craiova

Realizările în producție — 
expresie concretă a adeziunii

Călăuzit cu mini 
sigură de partid, po
porul nostru constru
iește cu succes socia
lismul. Cu fiecare fa
brică nouă, cu fieca
re șantier, cu fiecare 
realizare în produc
ție ne îndreptăm spre 
înfăptuirea planului 
cincinal, a obiective
lor fixate de Congre
sul al IX-lea al 
P.C.R. Se realizează 
astfel mărețul pro
gram de creștere a 
nivelului de trai, 
material și spiritual 
al poporului, de dez
voltare și înflorire a 
patriei noastre. La e- 
forturile întregului 
popor își aduce con
tribuția și uzina noa
stră. In cele opt luni 
care s-au scurs din 
acest an metalurgiș- 
tii de la „Oțelul ro
șu" au produs peste 
plan 3 000 tone oțel, 
4 300 tone platine, 
1200 tone tablă, 420 
tone profile și 400 
tone laminate la 
rece. Așa cum ne-a 
învățat partidul, noi

privim realizările 
noastre și ca o con
tribuție proprie a. ță
rii noastre la întări
rea sistemului mon
dial socialist, a tutu
ror forțelor socialis
mului și păcii.

Pătrunși de senti
mente profund inter
naționaliste, eu, ca și 
întregul colectiv de 
muncă, aprobăm din 
toată Inima politica 
externă a partidului 
și statului nostru, 
care — așa cum a 
fost din nou oglindi
tă în Declarația Ma
rii Adunări Naționa
le — este îndreptată 
în mod consecvent 
spre întărirea priete
niei și solidarității 
cu toate țările socia
liste, cu toate parti
dele comuniste, cu 
forțele care în lumea 
întreagă luptă împo
triva imperialismu
lui, pentru indepen
dență națională, pro
gres și pace. Ca om 
al tehnicii, cunosc și 
prețuiesc însemnăta
tea relațiilor de co
laborare și de întra
jutorare tovărășeas

că dintre țările so
cialiste și constat cu 
satisfacție că țara 
noastră militează ne
obosit pentru extin
derea diferitelor for
me de cooperare eco
nomică.

Văzînd în întreaga 
politică a partidului 
reflectarea interese
lor oamenilor muncii 
din patria noastră, 
îmi exprim profunda 
adeziune față de a- 
ceastă politică, față 
de poziția adoptată 
de partidul nostru în 
diferite probleme in
ternaționale actuale, 
așa cum s-a reflectat 
în documentele de 
partid, în cuvîntările 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Socot că 
cea mai bună și mai 
concretă formă de 
a-mi manifesta ata
șamentul față de par
tid este aceea de a 
contribui ca uzina 
noastră să obțină noi 
realizări în produc
ție, să dea patriei mai 
mult oțel.
Ing. Ion STĂLINESCU 

Uzina „Oțelul roșu*

Din scrisorile sosite Io reducție
(Urmare din pag. I)intelectualilor noștri, și știm că toate acestea se datoresc conducerii înțelepte a partidului nostru. Ne aflăm cu trup și suflet alături de partid, de guvernul țării noastre".„Aducem pe această cale adeziunea noastră completă la politica internă și externă a partidului și guvernului nostru, politică profund realistă și științifică, pătrunsă de spiritul unui înalt patriotism și internaționalism proletar" — ne scriu în mesajul lor, venit tot din Brașov, veteranii Scipione Popovici, Gheorghe Georgescu si Matei Verzea.„Aș vrea să aflați . că, așa cum m-a învățat dintotdeauna partidul meu, al comuniștilor, sînt trup șl

suflet pentru prietenie și o largă colaborare între toate statele ce construiesc socialismul, între toate detașamentele clasei muncitoare — ne scrie N. Baicu, ospătar la restaurantul „Ambasador". Din Declarația Marii Adunări Naționale, a Comitetului Executiv al Comitetului Central, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale altor conducători de partid și de stat, am rămas cu convingerea fermă că partidul nostru va continua să depună eforturi și mai stăruitoare pentru dezvoltarea raporturilor prietenești dintre țările socialiste. El va face totul pentru înflorirea patriei, a- ducîndu-și totodată contribuția la lupta forțelor socialismului și păcii. A sprijini prin fapte această poziție înțeleaptă este o chestiune de

răspundere pentru fiecare comunist, pentru fiecare cetățean al României socialiste".„îmi alătur glasul milioanelor dM'i; oameni ai muncii din patria noas».' tră care susțin cu tărie, toți într-o inimă și un gînd, politica internă și externă a partidului și guvernului — declară Iliescu Daniel, din comuna Greci, județul Mehedinți. Prietenia și buna înțelegere cu celelalte neamuri ale pămîntului, stima și res- ' pectul față de realizările și munca unui popor sînt idealuri scumpe ale națiunii noastre socialiste. îmi exprim hotărîrea fermă de a munci'; tot mai bine, alături de tovarășii ’ mei de muncă, pentru a făuri tuturor locuitorilor României socialiste o viață fericită, liberă și îmbelșugată".
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1NTILNIRE LAC.C. AL P.C.R.
Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.G. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
șef de secție la C.G. al P.C.R., s-au 
întîlnit miercuri cu tovarășul 
Martti Malmberg, membru al Bi
roului Politic al C.G. al Partidu

lui Comunist Finlandez, care se 
află în țara noastră.

Cu acest prilej, într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească au fost dis
cutate probleme ale situației in
ternaționale actuale și alte pro
bleme de interes comun pentru 
cele două partide.

Vizitele delegației 
parlamentare olandeze

PRIMIREA LA MAREA
Președintele Marii Adunări Na

ționale, Ștefan Voitec, a primit 
miercuri delegația parlamentară 
olandeză, condusă de G. M. Ne- 
derhorst, -vicepreședinte al celei 
de-a doua camere a statelor gene
rale, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au parti-

ADUNARE NAȚIONALĂ
cipat acad. IIie Murgulescu și Mia 
Groza, vicepreședinți ai M.A.N., 
Dumitru Popescu, Ștefan Milcu, 
Vasile Mateescu, Traian Ionașcu, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale M.A N., și deputați.

A fost de față Jonkheer Dirk 
van Evsinga, ambasadorul Olandei 
la București.

• (Agerpres)

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului econo

mic, Manea Mănescu, a primit 
miercuri la amiază la Consiliul de 
Miniștri pe membrii delegației 
parlamentare olandeze, condusă de 
G. M. Nederhorst, vicepreședinte 
al celei de-a doua camere a state
lor generale, care la invitația 
Marii Adunări Naționale face o vi
zită în țara noastră.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au participat 
Florea Dumitrescu și Constantin 
Ionescu, vicepreședinți ai Consiliu
lui economic.

A luat parte Jonkheer Dirk van 
Evsinga, ambasadorul Olandei la 
București.

★
In aceeași zi, Ilie Murgulescu, 

vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, a oferit în cinstea oas
peților olandezi un dineu în sa
loanele hotelului Athenăe Palace.

★
în cursul după-amiezii, membrii 

delegației parlamentare olandeze 
au vizitat Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

AL TREILEA COLOCVIU
TEORIA PROBABILITĂȚILOR"

11BRAȘOV. — Miercuri au continuat la Brașov lucrările celui de-al treilea colocviu de „Teoria probabilităților" organizat de Centrul de statistică matematică al Academiei, în colaborare cu Societatea de științe matematice. In cadrul ședințelor de lucru pe secțiile „Teoria probabilităților" și „Cercetări operaționale", prezidate de prof. P. L. Hennequin (Franța) și M. Siotani (Japonia) au fost prezentate expuneri și comunicări privind unele a- îlicații ale programării matematicii.In legătură cu această manifestare științifică dr. Ferencz Dukati, cunoscut specialist din R. P. Ungară, a declarat corespondentului „Agerpres" din Brașpv, Traian .Ca-fe. tincescu : „Sînt încîntat că am a-,...

mai frecvente. In condițiile cînd știința și tehnica mondială fac uriași pași înainte de la un an la altul, asemenea întîlniri ne a- jută să stabilim puncte îmbogățim continuuAm venit plin de în- la colocviul comune,ex-să ne periența. credere ce cunoaștem de mult pe colegii noștri din România pentru succesele obținute de ei în acest domeniu științific".Prof. E. S. Andersen (Danemarca) a declarat : „M-a impresionat în mod deosebit modul în care am fost primiți, numărul mare de participant! cate au prezentat comunicări în cadrul colocviului, și mai ales calitatea lucrărilor". .uucescu. „onn u.vuuat- «t: «iu ^®f®rind“-s®’laCățelăși" evenimentvut ocazia de a participa la acest științific, M. Siotani (Japonia) a a- colocviu, unde am avut posibilita- tea să lucrez alături de specialiști de renume mondial, care și-au consacrat întreaga lor activitate acestui sector atît de important al matematicii. Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima toată recunoștința pentru ospitalitatea care am întîlnit-o în țara dumneavoastră".Prof. F. Weiling (R. F. a Germaniei) a spus : „Contactele științifice directe între oameni de știință din diferite țări trebuie să fie cît

dv., deoare-

pe
rătat: „Nu mă voi mai referi la importanța și utilitatea deosebită a întrunirii noastre. Au făcut-o colegii mei și eu mă raliez lor. Tin însă să subliniez că am rămas deosebit de impresionat de frumusețea locurilor unde a fost organizat colocviul, de spiritul ospitalier al poporului român, de tradițiile sale bogate. Mărturisesc că modul de viată al poporului român a constituit pentru mine o plăcută surpriză. Păstrez o prietenie sinceră și a- devărată poporului român".

deTimpul probabil pentru zilele
6, 7 și 8 septembrie a.c. In țară : Vreme ușor instabilă și relativ călduroasă. Cerul va fi temporar noros.

Vor cădea ploi slabe locale. Vînt slab pînă la potrivit. Minimele vor fi între 10 și 20 de grade iar maximele între 20 și 30 de grade. în București : Vreme relativ călduroasă, cu cerul schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura staționară.
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A TOVARĂȘULUI CORNELIU MĂNESCU

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Cornel iu Mănescu, președintele 
celei de-a XXII-a sesiuni a Adu

nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, s-a înapoiat 
miercuri seara în Capitală, venind 
de la New York. (Agerpres)

Lucrările Congresului internațional 
al viei și vinului

Miercuri, lucrările celui de al 
XII-lea Congres internațional al viei 
și vinului au continuat în secții re
unite. Au fost prezentate rapoarte 
generale privind „Dimensiunile și 
structura optimă a întreprinderilor 
viticole și vinicole", de către 
J Branas (Franța), și „Interesul 
economic al diversificării produc
ției viticole", de către P. Golodriga 
(U.R.S.S.).

Tot în cursul dimineții a fost 
prezentată de J. Exarchos (Grecia) 
expunerea în legătură cu tehnolo
gia modernă de producere a stru
gurilor pentru stafide. Rapoartele 
generale și expunerea au fost ur
mate de discuții, care au subliniat 
realizările obținute în ultimii ani 
în diferite țări, ca și tendințele ac
tuale în specializarea producției 
viticole și în organizarea întreprin
derilor viticole și vinicole.

★
După-amiază, Consiliul Superior 

al Agriculturii a oferit participan- 
ților la cel de al XII-lea Congres 
internațional al viei și vinului o 
degustare a vinurilor românești 
premiate la Concursul internațio
nal care a precedat congresul.

După cum s-a mai anunțat, la 
concurs au luat parte firme și in
stituții de specialitate din 22 de

țări. ..Juriul, format în majoritate 
din experți de peste hotare, a 
acordat 353 medalii de aur, 702 de 
argint și 48 de bronz. Pe primele 
locuri, după medaliile de aur atri
buite, în raport cu numărul pro
belor de vin prezentate, s-au si
tuat România, Franța. U.R.S.S., 
Portugalia, Spania Austria și Ce
hoslovacia. Din cele 374 probe de 
vin prezentate de țara noastră, 165 
au primit medalii de aur. Aprecie
rea unanimă a juriului și nota 
maximă au fost obținute de vinul 
Muscat Ottonel din producția anu
lui 1957 a stațiunii experimentale 
Blaj. Au fost, de asemenea, bine 
calificate Tămîioasa românească, 
Grasa de Cotnari, Traminer, Char
donnay de Murfatlar, Cabernet 
Sauvignon de Valea Călugărească 
și altele.

Pentru prima dată au participat 
la un concurs internațional coope 
rativele agricole care au obținut 
un frumos succes primind 8 me
dalii de aur, 18 de argint și două 
de bronz pentru cele 30 de probe 
prezentate.

Participanții la degustare au a- 
preciat proporția mare de vinuri 
românești de calitate superioară 
edificîndu-se asupra potențialului 
podgoriilor noastre.

(Agerpres)

LUCRĂRILE
INTERNATIONAL

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a transmis, cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii 
Singapore, o telegramă ministrului 
de externe, Sinnathamby Rajarat
nam, adresînd felicitări și urări de 
prosperitate și progres pentru po
porul singaporez.

In răspunsul său, S. Rajaratnam, 
ministrul de externe al Republicii 
Singapore, a mulțumit, exprimîn- 
du-și, totodată, speranța că rela
țiile cordiale existente între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Singapore se vor dezvolta în 
continuare în interesul celor două 
țări.

★

Miercuri după-amiază s-a des
chis la București un seminar in
ternațional organizat de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor pentru activiști ai sindi
catelor din unele țări africane de 
limbă franceză. La seminar parti
cipă activiști cu funcții de răspun
dere în conducerile centralelor 
sindicale dintr-o serie de țări afri
cane, printre care Angola, Bu
rundi, Dahomey, Guineea, Mali, 
Mauritania.

Pe baza unor expuneri, partici- 
panții vor lua cunoștință de prin
cipalele aspecte ale dezvoltării
țării noastre, de activitatea sindi
catelor în diferite domenii. In a- 
celași timp, lucrările seminaru
lui vor oferi oaspeților un cadru 
corespunzător, pentru a putea e- 
fectua între ei un schimb de păreri 
și de experiență cu privire la pro
blemele și preocupările sindicate
lor de pe continentul african.

COLOCVIULUI
DE LA MAMAIA
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Crucea Roșie a Republicii Socia
liste România a trimis Societății 
„Leul și soarele roșu" din Iran un 
ajutor constînd în alimente, medi
camente și alte produse pentru 
populația sinistrată în urma cu
tremurelor de pămînt care au avut 
loc în această țară.

Marți și miercuri au continuat la 
Mamaia lucrările Colocviului in
ternațional cu tema „Sursele arheo
logice ale civilizației europene", or
ganizat de UNESCO, Asociația in
ternațională de studii sud-est euro
pene și Academia Republicii So
cialiste România.

Au fost prezentate mai multe re
ferate și comunicări privind „Moș
tenirile epocii metalelor", „Contri
buția elenică", „Italia preromană și 
romană", „Contribuția lumii sud- 
est europene și a lumii celtice laci-

TURUL CICLIST

AL ROMÂNIEI
GALAȚI (prin telefon). Marele 

„învins" de marți — Emil Rusu — 
era considerat, și nu de puțini cunos
cători, „mare favorit" în proba de 
miercuri: contratimp individual pe 
distanța de 25 kilometri. Afectat de
sigur de insuccesul din etapa prece
dentă, Rusu a dorit cu tot dinadin
sul ca la numai 24 de ore să se re
vanșeze priiitr-o victorie în această 
etapă Brăila — Galați. Plecat în 
cursă cu această mare speranță, Emil 
Rusu nu și-a menajat deloc forțele, 
înfruntînd, de altfel ca toți cei 55 de 
concurenți, vîntul puternic și duri
tatea șoselei. La sosirea pe stadionul 
„Portul Roșu", Rusu înregistrase 
timpul de 42 minute 17 sec. Pînă în 
acel moment performanța lui era cea

m TARILE SOCIALISTE

LA 9 SEPTEMBRIE, POPORUL BULGAR VA SĂRBĂTORI

24 DE ANI DE LA VICTORIA INSURECȚIEI ARMATE

prieteniei româno-bulgare

vilizația europeană", comunicări 
susținute de specialiști din Franța. 
Italia, Iugoslavia și România.

Participanții la colocviu au vizi
tat cîteva obiective arheologice din 
Constanța, printre care Monumen
tul roman cu mozaic și Muzeul ar
heologic.

Intr-o scurtă convorbire avută cu 
corespondentul Agerpres la Con
stanța privind această manifestare, 
secretarul științific al Institutului 
de arheologie din Sofia, Stamen Mi
hailov, a spus: „Consider că între 
oamenii de știință români și bul
gari, mai . ales în domeniul în care 
lucrez, există o colaborare fructu
oasă. De'altfel,’ în acest sens s-fiu 
făcut propuneri pentru efectuarea 
unor săpături arheologice comune.

8
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Nu spunem nici o noutate, afirmînd că luptătorii de greco-romane se numără printre acei sportivi români de care se leagă multe dintre speranțele noastre în ceea ce privește cucerirea unor locuri fruntașe — medalii — la marea confruntare de la Ciudad de Mexico (Pista-Hielo, patinoarul „Insurgenței", locul unde vor avea loc întrecerile luptătorilor, în cadrul Jocurilor Olimpice de vară). Aceste speranțe, aceste așteptări sînt îndreptățite atît de frumoasa comportare pe care au avut-o reprezentanții noștri la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, cît și de valoarea pe care o au, și la ora actuală, unii dintre ei ; Ion Baciu este campionul mondial al categoriei, Si- mion Popescu a pion european, Martinescu de etc.Recent, biroul române de lupte calitatea muncii tire, precum și care se află cei dintre luptătorii a procedat la restrângerea numărului de oameni aflați în pregătire directă pentru turneul din capitala Mexicului. Din cei 18 luptători de greco-romane au rămas doar 12, număr care a suferit și el o modificare după „internaționalele" de la Brașov ; în urma acestora, fiind scos din lot Florea Ciorcilă (categoria 78 kg), pentru comportare necorespunzătoare. Un semn de întrebare există și în legătură cu Gh. Popovici — încă indisponibil. După cum ne-a informat conducerea F.R.L., chiar și la categoriile 70 kg și peste 97 kg unde sînt titularizați Ion Enache și Constantin _ Bu- șoiu mai sînt prevăzute teste, determinate de faptul că „internaționalele" de la Brașov nu au fost concludente, din cauza slabei participări sub raport valoric. Spunem aceasta refe- rindu-ne — în special — la

fost cam-Nicolae asemeneaFederației a analizat de pregă- forma în mai buni noștri, și

oaspeți. De altfel, inconsistența concursului internațional de la Brașov a dus și la prelungirea perioadei de selecție a celor opt sportivi ce vor fi * turneul olimpic, ceasta, numai plecării spre Mexico vom ști este echipa ' specialitate a propus Comitetului Olimpic Român înscrierea de sportivi la toate

înscriși în și, prin a- în preziua Ciudad de exact care (federația de

în activitatea biroului federal, cît și a conducerii directe a lotului olimpic de lupte greco-romane este absența unor preocupări e- fective pentru climatul psihologic al acestui colectiv, al fiecăruia dintre compo- nenții săi.Problema pusă în discuție este de foarte mare importantă, cu atît mai mult, cu cit ea privește sportivi care au nevoie stringentă
MEXICO ’68

Factorul psihologic
si întrecerile
3

de la Pista-Hielo
mcele opt categorii, deci e- chipă completă) pentru J.O. de vară.„Sitele" care privesc categoriile 70 kg și peste 97 kg, ca și „centurile de siguranță" puse la categoriile 52, 57 și 87, unde au rămas în pregătire cîte doi luptători sînt mărturii ale unor preocupări atente pentru a se evita o surpriză — dacă poate fi numită așa — de talia celei de la Văsteras. La formarea acestei impresii contribuie și declarațiile conducerii forului de specialitate, care a asigurat biroul federal de profunzimea pregătirilor ce se fac, de seriozitatea cu care-și îndeplinesc programul de instruire sportivii în cauză, de spiritul de disciplină întronat de către antrenorul ■ emerit Ion Corneanu.Ceea ce considerăm, însă, că reprezintă un gol, atît

de augmentarea acestei laturi a procesului lor de instruire.Luptătorii români de greco-romane au fost obiș- nuiți — în general — să primească numai cuvinte de laudă pentru comportarea lor, cuvinte de laudă justificate prin realizările prestigioase obținute. „Căderea" de la Văsteras a fost succedată, la fel de justificat, de aspre critici, recepționate de sportivii respectivi cu dificultate. Și nu este vorba numai de criti- cile primite, ci și de efectele nocive — sub raport psihic — ale insuccesului quasitotal înregistrat competiția respectivă.Iată pentru ce considerăm că „rezolvarea" simplistă a acestui aspect — factorul psihologic — al pregătirii luptătorilor de greco-romane ar fi o gravă
în

eroare. (Nici chiar maniera de a crea condiții „mai u- șoare“ de concurs, cum a fost cazul „internaționalelor" amintite, nu poate contribui eficient la recăpătarea încrederii în propriile forțe).Ceea ce nedumerește în mod deosebit e că, alături de alte cauze, pe prim-plan — în explicațiile date după discutatele „europene" — au stat și insuficiența pregătirii psihologice, ruptura de echilibru psihic care s-a produs după insuccesele din primul tur, stare care a fost considerată determinantă pentru desfășurarea ulterioară a evenimentelor. Empirismul, nivelul primar al acestei laturi din pregătirea sportivilor noștri, în general, au mai fost semnalate și cu alte prilejuri, dar — exceptînd cîteva măsuri administrative — nu sîntem nici astăzi în posibilitatea de a consemna, sub acest raport, existența unor acțiuni decisive. De ce ?Marea întrecere de la Ciudad de Mexico va cere sportivilor noștri — și cu atît mai români ce au de prestigiu maximă sporturile de natura luptelor, unde „minimul olimpic" — așa-zisele norme o- limpice — nu există, nu avem deci nici măcar această unitate de măsură care să favorizeze comparațiile pe bază de date concrete, posibilitățile de a stabili o bază morală de susținere a sportivilor, în funcție de realizarea acestora. Este motivul pentru care considerăm că pregătirea psihologică se impune cu atît mai mult, impunîn- du-se totodată, pentru realizarea ei, solicitarea serviciilor unor specialiști cu înaltă calificare, care să lucreze efectiv în cadrul lotului, în perioada care a mai rămas DÎnă la plecare.

mai bună. Victoria de etapă îi apă
rea oarecum clară. Bucuria insă i-a 
fost de scurtă durată; in minutele 
imediat următoare un alt alergător
— cunoscut și el ca specialist la con
tratimp, dar cu un sezon destul de 
slab — înregistrează fix 42 minute. 
Performerul este Ion Ardeleana 
(Steaua) căruia i-a revenit pînă la 
urmă cinstea de a urca pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului de o- 
noare.

In urma lui Ardeleana ți Rusu, 
ocupanți ai primelor două locuri în 
etapa de ieri, s-au clasat în ordine : 
Ciocan (42'20”), Sofronie (42’36”), Tu
dor V.
etc.

Etapa 
destul 
partea 
general. 
Tudor Vasile. Dar secondantul său 
direct este acum Ardeleanu, de ca- 
re-l separă doar 12 sec. Pe locul trei 
se află Ciocan (la 19 sec.). Grigore și V. Selejan sînt pe locurile 4 (la 48 sec.) 
și respectiv 5 (la 49 sec). N. Ciumeti
— fost pe locul III — se află acum 
pe poziția a 8-a (la 1 min. 21 sec.).

Cursa tși păstrează intact marele 
său interes, lucru demonstrat de en
tuziasmul cu care pe tot traseul îl 
manifestă mii și mii de cetățeni. Di
ferențele mici de timp dintre frun
tașii clasamentului și faptul că mai 
sînt încă 10 etape, însumând circa 
1 400 km, oferă șanse la victorie mul
tor alergători din caravana ciclistă.

Pentru astăzi este programată eta
pa Galați — Tecuci — Mărășești — 
Bacău, cea mai lungă de pînă acum : 
170 km.

Asemănarea dintre culturile noas
tre este un element important care 
creează condițiile apropierii între 
oamenii de știință români și bul
gari, între popoarele noastre. Con
sider că există încă suficiente po
sibilități pentru dezvoltarea aces
tor relații de colaborare, nu numai 
pe tărîm științific și cultural, ci în 
toate domeniile de activitate".

In încheiere, oaspetele bulgar a 
scos în evidență calda ospitalitate 
și atenția cu care au fost înconju
rați participanții la colocviu în tot 
timpul prezenței lor în România

(42’40”), V. Selejan (42’46”),

de ieri a produs schimbări 
de importante de locuri în 
superioară a clasamentului 
Liderul cursei este același:

I. DUMITRIU

în cîteva rînduri

(Agerpres)

La 9 septembrie, poporul bulgar vecin și prieten va sărbători împlinirea a 24 de ani de la victoria insurecției armate — eveniment memorabil al istoriei sale — care a dus la răsturnarea dictaturii fasciste și instaurarea puterii populare. Succesele dobîndite de oamenii muncii bulgari pe drumul deschis la 9 septembrie 1944, realizările lor în munca pașnică de edificare a socialismului, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, sînt urmărite cu satisfacție de poporul român.Aceste sentimente dau expresie unei prietenii trainice, ce are puternice tradiții, rădăcini în trecutul îndepărtat. Secole de-a rîndul românii și bulgarii au luptat animați de a- celeași idealuri ale eliberării naționale și sociale. Deseori destinele lor au fost aceleași — așa cum același a fost dușmanul împotriva căruia au trebuit să lupte. Colaborarea și întrajutorarea frățească, prietenia dintre cele două popoare, au dobîndit prin veacuri contururi și consistențe temeinic încrustate în filele istoriei și în conștiința oamenilor.încă de la sfîrșitul secolului al 14-lea, cînd formațiunile statale bulgare au căzut sub stăpînirea Imperiului Otoman, statele de la nord de Dunăre — Țara Românească și Moldova, izbutind să se mențină ca principate autonome, au oferit, timp de 5 secole, un frățesc sprijin și ajutor luptei de eliberare a poporului bulgar. „România — scria în urmă cu un secol revoluționarul bulgar G. S. Rakovski — a fost pentru na
țiunea bulgară un azil liber și invio
labil, iar casa săteanului român a 
fost deschisă bulgarului cu cea mai 
mare și cordială ospitalitate".In România au trăit și au activat mult timp unii dintre cei mai de seamă oameni de cultură bulgari, ca călugărul Paișie Rîlscki, episcopul Sofronie Vracianski și alții. Pe meleagurile României au găsit posibilitatea de a organiza, în veacul trecut, numeroase din acțiunile pentru eliberarea patriei lor, străluciții fii ai poporului bulgar, revoluționarii Hristo Botev, Liuben Karavelov, Vasil Levski etc.în țara noastră au luat naștere și au activat intens numeroase comitete revoluționare bulgare, precum și un Comitet Central revoluționar la București, au fost organizate cete de luptători bulgari, ca a- cele conduse de Hadji Dimităr, Stefan' Karagea, care treceau sistematic peste Dunăre, dînd lovituri asupritorilor. La Giurgiu a fost elaborat de către conducătorii mișcării naționale revoluționare bulgare planul marii răscoale desfășurate la sud de Dunăre în aprilie 1876 în Bulgaria. Intr-un „Apel din partea luptătorilor bulgari din Balcani" lansat cu acest prilej se aduceau mulțumiri poporului român pentru ajutorul moral și material acordat. „Cu voi — se spunea în acest vibrant document — 
ne-au legat totdeauna simpatiile cele 
mai vii și niciodată aceste simpatii 
n-au fost tulburate prin neînțelegeri. 
De la voi. ca de la niște vecini buni, 
așteptăm un ajutor eficace și fră
țesc".Lupta comună a celor două popoare vecine contra dominației străine a căpătat ample dimensiuni în timpul războiului pentru independen

ță din 1877—1878. Luptînd alături d« ostașii ruși și de voluntarii bulgari, dorobanții, roșiorii, călărașii și arti- leriștii români și-au legat pentru totdeauna numele de biruințele de la Grivița, Plevna, Rahova, Smîrdan, Opanez, Vidin. Faptele de arme să- vîrșite împreună în bătăliile împotriva armatelor otomane au cimentat și mai mult prietenia frățească dintre popoarele noastre. Cu toate că Bulgaria rămăsese încă vasală Porții, România a recunoscut-o ca stat suveran încă din 1879, cînd la Sofia și București au fost instalați agenți diplomatici ai celor două țări.Ca demnă continuatoare șl militantă hotărîtă pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre cele două popoare s-a afirmat clasa muncitoare din România și Bulgaria. Partidele social-democrate. create în ambele țări încă înainte de 1900, au colaborat strîns între ele, această colaborare materializîndu-se în numeroase acțiuni de solidaritate si sprijin în timpul unor greve și lupte muncitorești.Tradițiile luminoasei prietenii șl solidarități româno-bulgare au fost ridicate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român și de Partidul Comunist Bulgar în lupta împotriva exploatării și reacțiunii, pentru dreptate socială, democrație și suveranitate națională. Un moment edificator al unității în această luptă l-a constituit ridicarea fermă a oamenilor muncii români, alături de cei bulgari, în apărarea Iui Gh. Dimitrov, împotriva înscenării hitle- riste din 1933. Lupta antifascistă din țările noastre a culminat cu insurecțiile naționale, din august 1944 în România și septembrie 1944, în Bulgaria. Cele două popoare vecine și prietene au adus contribuții de seamă, împreună cu popoarele Uniunii Sovietice, la obținerea victoriei asupra fascismului.Tradiționala prietenie româno-bul- gară a căpătat dimensiuni și valențe noi în anii construcției socialiste, baza ei de nezdruncinat fiind comunitatea orînduirii sociale și de stat, comunitatea ideologiei marxist-leni- niste1, unitatea țelurilor fundamentale care animă popoarele noastre. 
„Această prietenie tradițională — sublinia în 1948 Gh. Dimitrov — 
constituie un uriaș capital național 
atît pentru poporul bulgar, cit și 
pentru poporul român. Acest capital 
este baza trainicelor și solidelor le
gături de frăție vcșpică intre ele... 
Acest capital este... o comoară din 
multe pietre prețioase de mare va
loare istorică".An de an între România și Bulgaria s-au dezvoltat relațiile de colaborare pe planuri multiple — politic, economic, cultural, tehnico-științific — în spiritul marxism-leninismului, al internaționalismului socialist. în folosul construcției socialiste din țările noastre, al popoarelor român și bulgar.înflorirea prieteniei și colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria corespunde intereselor vitale ale ambelor popoare, fiind o contribuție la cauza unității sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperia- liste, la lupta pentru victoria cauzei generale a socialismului și păcii.

Ion SPALĂJELU

PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul nr. din 4 septembrie 1968EXTRAGEREA I : 6 45 30 34 29 
— 9 13.Fond de premii : 367 643 lei 194 135 lei report categoria I.EXTRAGEREA A II-A : 15 35 
17 6 — 8 2.Fond de premii : 279 044 lei33 988 lei report categoria I.
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Industria chimică a

populare — in plin
PEKIN (de la corespondentul 

nostru I. GĂLĂȚEANU).
După cum relatează presa din R.P. 

Chineză, în ultima vreme întreprin
derile industriei chimice au repur
tat un șir de noi succese în pro
ducție. Veștile sosite din diferite 
colțuri ale țării anunță crearea de

Chinei

avint

mult luptătorilor de greco-romane, apărat un frumos — eforturi de cantitate. Iar în

Valentin PAUNESCU

concursului În
de la Mamaia, obținut 5 victorii în faza optimilor de finală a probei de simplu bărbați. Iată rezultatele : Ilie Năstase — Velev (Bulgaria) 6—2, 6—2 ; Sever Dron — Ghenov (Bulgaria) 6—2, 6—1 ; John Alexander (Australia) — G. Bosch (România) 6—3, 6—0 ; Viorel Marcu — Trettin (R.D.G.) 6—1, 6-4 ; Philippe Dent (Australia) — Kerekes (România) 6—0, 6—0 ; Sergio Palmieri (Italia) — Iașmakov (Bulgaria) 5—7,6—4, 6—0 ; Toma Ovici — Mureșan 2—6, 6—2, 7—5 ; C. Popovici a cîști- gat prin neprezentarea lui Mărmu- reanu.In primul tur al probei de simplu femei Mariana Ciogolea a învins-o cu5— 7, 6—3, 8—6 pe Borckert (R.D.G.), Lesley Hunt (Australia) a cîștigat cu6— 2, 6—2 la Agneta Verone (România), Zoica Tudose (România) a eliminat-o cu 6—4, 4—6, 8—6 pe Pozek (Iugoslavia), iar Kerry Harris (Australia) a întrecut cu 6—4, 6—3 pe Liliana Cobzuc (România).

• In ziua a doua a 
ternațional de tenis jucătorii români au

o Ieri selecționata României a susținut un joc de verificare în compania formației locale F. C. Argeș. Scor final : 5—2 pentru selecționa- bili, prin golurile înscrise de Tară- lungă (2), Dinu (2) și Martinovici. Rafinăria pe petrol din Taking (R P Chineză) a fost utilată cu mașini și 
utilaje dintre cele mai moderne

noi capacități de 
tă importantă 
naționale, lărgirea continuă a sor
timentelor, ridicarea productivității 
muncii, îndeplinirea și depășirea sis
tematică a sarcinilor de plan. Iată 
cîteva din știrile recente.

La uzinele chimice Wuching din 
Sanhai a fost proiectată și construi
tă prima instalație pentru obținerea 
metanolului. Instalația se află în 
probe tehnologice și va intra în 
funcțiune pînă la sfîrșitul acestui 
trimestru. Muncitorii de la fabrica 
de acid sulfuric din același oraș au 
îmbunătățit procesul de producție, 
reușind să sporească cu 20 la șuti 
cantitatea de acid furnizată.

In prima jumătate a anului în curs, 
la unele produse chimice, ca amo
niac sintetic, insecticide, sodă causti
că, clorură de polivinil, antibiotice, 
cauciuc pentru anvelope etc. s-a obți
nut lună de lună o producție apreciabil 
sporită. O fabrică de medicamente 
din China de nord, una din cele mai 
mari întreprinderi de acest gen din 
țară, și-a îndeplinit sarcinile de plan 
cu mult înainte de termen, realizând 
o creștere substanțială a valorii pro
ducției globale.

La uzina de mașini pentru indus
tria petrochimică din localitatea Lan- 
cijou un grup de specialiști a pro
iectat și construit cel mai mare cup
tor rotativ de ciment produs pînă-n 
prezent în China, instalație cu o capacitate anuală de 300 000 tone. Vești 
despre sporirea producției de îngră
șăminte pentru agricultură au sosit 
de la fabrica din Pekin care produce 
amoniac sintetic, de la întreprinde
rea din provincia Șensi, situată în 
nord-vestul țării, unde se fabrică îngrășăminte azotoase, din întreprinde
rile provinciei Guicijou, unde anul 
trecut au intrat în funcțiune 7 fabrici 
de îngrășăminte, și din alte locuri.

In unele unități industriale ale in
dustriei chimice au fost realizate în 
ultima vreme însemnate economii la 
materii prime.

Oamenii muncii din întreaga ramu
ră și-au luat angajamentul să-și in
tensifice activitatea, să-și îndepli
nească sarcinile de plan în mod 
exemplar, să dea patriei produs» 
chimice mai multe și mai bune.

producție în aceas- 
ramură a economiei



Președintele Republicii 
Congo (Brazzaville) 

a demisionat
S DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

NAȚIONAL AL REVOLUȚIEI © PRIMUL MI
NISTRU ÎNSĂRCINAT SĂ EXERCITE PROVIZO

RIU FUNCȚIILE PREȘEDINTELUI
BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — In evoluția crizei politice din 

Republica Congo (Brazzaville) a intervenit miercuri după-amiază
un element nou, concretizat 
dintele Massamba-Debat.

F1" Postul de radio „Vocea revolu- 
' țîei congoleze" a transmis o decla
rație a căpitanului Marien Ngoubi, 
-președintele Consiliului Național 
'.al Revoluției și comandant-șef al 
armatei naționale, în care se sub
liniază că membri ai acestui orga
nism au examinat în cadrul unei 
reuniuni extraordinare cererea de 
^demisie a președintelui țării. 
î/iassamba-Dăbat a arătat în scri
soarea adresată consiliului că a 
liuat hotărîrea de a demisiona „pen
tru a asigura pacea și unitatea na
țională" și că ar dori .ca ministrul 
apărării, locotenentul Augustin 
Poignoit, să-și asume provizoriu 
prerogativele șefului statului.

Consiliul Național al Revoluției, a arătat în continuare căpitanul 
Slgouabi, „a ajuns la concluzia că 
președintele republicii nu a reușit 
#ă îndeplinească principala sa mi
siune, și anume asigurarea respec
tării instituțiilor, unității naționale 
și a păcii" și a hotărît să accepte 
demisia sa. In același timp, el a 
subliniat că „Consiliul Național al 
Revoluției încredințează poporul 
că va garanta securitatea națională 
«i fostului președinte al republicii".

In continuarea declarației sale 
radiodifuzate, Ngouabi a relevat că 
Consiliul Național al Revoluției își 
teatirmă prietenia și solidaritatea

In timpul unei demonstrații organizate de participantele la Convenția ma
melor japoneze din Fukushima împotriva războiului dus de S.U.A. în Viet
nam, pentru retrocedarea Okinawei, pentru abolirea tratatului de securitate 

americano-japonez

de științe sociale a Universității San Andres. Studenții au protestat împotriva vizitei lui Galo Piaza în Bolivia și au afirmat că „O.S.A. este un organism aflat în serviciul S.U.A.".agențiile de presă transmit:
Cea de-a Il-a sesiune a 

Consiliului Ministerial al 
Organizației Unității Afri
cane a deschisă oficial miercuri la Palatul Națiunilor de la Club des Pins de lîngă Alge®,

Violente ciocniri între 
studenți și forțele de poli
ție s-au produs miercuri dimineața în incinta Universității din Tokio. Aproximativ 2 500 de studenți au ocupat de cîteva zile localul universității, cerînd satisfacerea revendicărilor lor privind democratizarea învățămîntu- IdL Forțele ele poliție, care au încercat să împrăștie pe studenți, au în- timpinat o puternică rezistență din partea acestora. în urma acestor ciocniri, 87 de persoane au fost rănite.

prin demisia șefului statului, preșe-

cu toate popoarele iubitoare de 
pace din lume, că va garanta res
pectarea tuturor acordurilor și tra
tatelor încheiate de Republica 
Congo cu țările străine și organi
zațiile internaționale și cheamă 
poporul să-l sprijine în acțiunile 
sale de asigurare a unității națio
nale, democrației și păcii".

După demisia șefului statului, 
Consiliul Național al Revoluției a 
însărcinat pe primul ministru, că
pitanul Alfred Raoul, să exercite 
provizoriu funcțiile președintelui 
țării.

Pe de altă parte, agenția congo
leză de informații a anunțat că 
organele de conducere ale organi
zațiilor „Mișcarea națională revo
luționară a tineretului", „Uniunea 
revoluționară a femeilor din Con
go" și „Confederația congoleză a 
sindicatelor" au fost dizolvate.

Din știrile transmise din Brazza
ville de agenjiile de presă nu se 
poate contura o imagine clară asu
pra actualei situații din Congo și 
a orientării multiplelor schimbări 
care au avut loc pe arena politică 
din această fără. Informațiile, une
ori contradictorii, nu exclud nici 
posibilitatea unei noi reveniri a 
lui Massamba-Debat la conducerea 
statului.

CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI 
DINTE AL CONFERINȚEI

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 
3 septembrie s-au deschis la se
diul O.N.U. din New York lucră
rile primei Conferințe internațio
nale a miniștrilor pentru proble
mele protecției sociale, la care par
ticipă 350 de delegați din 88 de 
țări.

Conducătorul delegației române, 
Petre Blajovici, ministrul muncii 
al Republicii Socialiste România, a 
fost ales, în unanimitate, în funo- 
ția de vicepreședinte al acestei 
conferințe. Candidatura sa a fost 
propusă de ministrul sănătății din 
Iran și susținută de conducătorii 
delegațiilor Austriei, Iugoslaviei și 
Republicii Chile. în cuvîntul de 
mulțumire adresat conferinței, 
ministrul român al muncii, Petre 
Blajovici, a arătat că alegerea sa 
în această funcție constituie apre
cierea unanimă a politicii externe 
a României și a eforturilor între
prinse în scopul promovării coope
rării internaționale în domeniul

La Atena au luat sfîrșit convorbirile dintre președintele Consiliului de Miniștri al Greciei, Papadopoulos, și președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios. La convorbiri au participat și miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, Panaiotis Pipinelis și Spiros Kyprianou. în comunicatul comun dat publicității se arată că „președintele Makarios a informat guvernul grec asupra mersului negocierilor dintre ciprioții greci și ciprioții turci, care se află în curs de desfășurare, precum și în legătură cu măsurile de pacificare adoptate de guvernul cipriot". Comunicatul subliniază că „guvernul grec își exprimă satisfacția în legătură cu eforturile depuse de guvernul cipriot" în vederea rezolvării problemei cipriote. De asemenea, se relevă că ambele părți și-au exprimat speranța că în curînd în insulă va domni calmul și se va ajunge la un acord dorit de toate părțile.
IIBIIItlULUlMMBMB

Consiliul do Miniștri al 
FrOnțOi a aPr°bal> în ședința sa ordinară de miercuri, proiectul bugetului pe anul 1969. Cheltuielile prevăzute de noul buget sînt mai mari cu 12,9 la sută față de cele din anul în curs.

Președintele Columbiei,Carlos Lleras Restrepo, a procedat la o remaniere guvernamentală. Din cei 13 membri ai cabinetului, trei au fost

CONVORBIRILE OFICIALE 
ÎNTRE REPREZENTANȚII 
R.D. VIETNAM Șl S.U.A.

PARIS 4 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris cea de-a 20-a 
ședință a convorbirilor oficiale în
tre reprezentanții guvernelor R. D. 
Vietnam și S.U.A.

Șeful delegației nord-vietna- 
meze, ministrul Xuang Thuy, a de
clarat în cursul ședinței că înce
tarea bombardamentelor și a ce
lorlalte acte de război împotriva 
R.D. Vietnam ar deschide calea 
unei reglementări pașnice a pro
blemei vietnameze pe baza respec
tării drepturilor fundamentale ale 
poporului vietnamez. Xuang Thuy 
a adus un omagiu tuturor acelora

APELUL C. C.
SAIGON 4 (Agerpres). — Cu o- 

cazia anivers'ării revoluției din au
gust și a celei de-a 23-a sărbători 
naționale a R.D. Vietnam, Comite
tul Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
a lansat un apel populației și for
țelor armatei populare din regiu
nile sud-vietnameze.

După ce a reamintit semnificația 
victoriei din august și a creării 
R.D. Vietnam, C.C. al F.N.E. subli
niază în apelul său „că populația 
Vietnamului de sud s-ar fi putut 
bucura de fericire și pace de acum 
12 ani, după semnarea acordurilor 
de la Geneva, dacă americanii n-ar 
fi venit în țară".

în cursul ultimilor ani, se men
ționează în apel, populația Viet
namului de sud a obținut mari vic
torii împotriva trupelor agresoare. 
„Sîntem hotărîți să învingem toate 
dificultățile și să facem orice sa
crificiu pentru a dobîndi victoria 
finală. Obiectivul nostru este aces
ta, se subliniază în apelul C.C. al 
F.N.E. i Vietnamul de sud trebuie

O. N. U.

Deschiderea Conferinței 
internaționale a miniștrilor 

pentru problemele 
protecției sociale

ROMANE ALES VICEPREȘB-

înlocuiți, și anume deținătorii portofoliilor educației, agriculturii și dezvoltării. De asemenea, au fost înlocuiți 18 din cei 22 de guvernatori de provincii.
Delegația guvernamenta

la bulgară *n ^run*:e cu Tan- cev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și-a încheiat vizita oficială în Algeria. Delegația a avut convorbiri cu oficialități algeriene în legătură cu 

care se ridică în Statele Unite 
împotriva războiului din Vietnam, 
în special celor care au manifestat 
pe străzile orașului Chicago în 
timpul Convenției Partidului de
mocrat, și celor care au fost con
damnați în urma refuzului de a 
lupta în Vietnam.

Reprezentantul S.U.A., Averell 
Harriman, a repetat cunoscuta pre
tenție a părții americane de a ob
ține „reciprocitate" în dezescalada- 
rea războiului. Viitoarea ședință a 
convorbirilor oficiale a fost fixată 
pentru 11 septembrie.

AL F.N.E.
să trăiască în independență, de
mocrație, pace, neutralitate și pros
peritate și să lupte pentru reunifi- 
carea pașnică a țării". „Iar poziția 
noastră, adaugă apelul, este urmă
toarea : Atîta timp cît imperialiștii 
americani vor fi în Vietnamul de 
sud, noi vom lupta și îi vom în
vinge".

★SAIGON 4 (Agerpres). — Una din cele mai importante lupte s-a desfășurat miercuri, după cum relatează agențiile de presă, la aproximativ 20 km sud de Saigon, unde două batalioane ale trupelor de infanterie saigoneze au fost atacate de detașamente ale F.N.E. Comandamentul saigonez a cerut să fie trimise ca întăriri unități americane de elicoptere. Luptele au avut loc în lungul șoselei nr. 4, la cîteva Bute de metri de orașul Binh Chanh, șosea prin care se face aprovizionarea capitalei sud-vietnameze. Potrivit primelor informații sosite la Saigon, mai mulți soldați și ofițeri saigonezi au fost uciși sau răniți, iar un elicopter american a fost doborît.

economic și tehnico-știînțific. A- 
ceastă politică, a subliniat condu
cătorul delegației române, are la 
bază respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității naționa
le, egalității în,drepturi și neames
tecul în treburile interne.

Ca președinte al conferinței * 
fost ales Gregorio Feliciano, mi
nistrul pentru protecția socială din 
Filipine. Ga vicepreședinți au mai 
fost aleși I. C. Bauer, ministrul 
pentru protecția socială al Argen
tinei, și H. D. Banda, ministru pen
tru cooperație, tineret și dezvoltare 
socială al Zambiei.

In discursul de deschidere, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
subliniat necesitatea unor reforme 
radicale pe plan social în intere
sul îmbunătățirii nivelului de trai 
al popoarelor și al participării ac
tive a oamenilor la realizarea pro
gramelor de dezvoltare socială și 
economică.

posibilitățile lărgirii relațiilor economice dintre cele două țări.
Ministrul afacerilor ex

terne al Siriei, Ibrahim Makhos, a avut marți o nouă întrevedere cu colegul său libanez, Fouad Boutros, în vederea soluționării unor probleme litigioase dintre cele două țări, a anunțat postul de radio Cairo.
KEHESSR3EKZSB

Secretarul general al Or
ganizației Statelor Ameri
cane, Galo Plaza, care a sosit în capitala Boliviei, a fost declarat „persona non grata" de studenții Facultății

Forțe polițienești dominicane au pătruns marți în clădirea Universității din Santo Domingo, unde au arestat peste 300 de studenți. Pentru a justifica această măsură, autoritățile au pretins că studenții s-au dedat la demonstrații și activități interzise. în realitate, studenții Universității din Santo Domingo au manifestat în semn de solidaritate cu șoferii din transporturile publice, aflați în grevă. Ei au calificat acțiunea poliției drept „o nouă violare a autonomiei universitare".

„0 MĂRTURIE 
A DEZVOLTĂRII 
SCHIMBURILOR 
INTEREUROPENE11

Mesajul președintelui Confede
rației Helvetice, Willy Spiihler, 
dă un relief deosebit apropiatului 
Tîrg de toamnă de la Lausanne — 
„Comptoir Suisse“ — manifesta
re a cărei importanță depășește 
cadrul strict național. „Cel de-al 
49-lea „Comptoir Suisse", declară 
președintele Spiihler, reînnoiește o 
tradiție bine stabilită. O dată mai 
mult, el este chemat să ilustreze 
tripla vocație pe care și-o asumă 
de multă vreme: aceea de a face 
cunoscute în cadrul producției 
naționale realizările Elveției ro- 
mande, subliniind totodată acest 
aspect esențial al economiei na
ționale, care rezidă în faptul de 
a se afla în strînsă conexiune cu 
cel al altor națiuni. Anul acesta, 
sîntem fericiți să urăm bun sosit 
la Beaulieu Olandei și României. 
Prezența acestor două națiuni di
namice pe malurile Lemanului 
constituie mărturia dezvoltării pe 
care o capătă schimburile inter- 
europene și va contribui la sti
mularea eforturilor pe care le 
facem în favoarea lor pe plan in
ternațional".

Datînd din 1920, Tîrgul de la 
Lausanne are — precum se vede 
— o veche tradiție. Palatul 
Beaulieu, care-l adăpostește, este 
un vast ansamblu de construcții

CORESPONDENȚA 
DIN GENEVA DE LA 

HORI A LIMAN

ocupînd o suprafață globală de 
142 000 mp, într-un cadru in 
care grădinile și fîntînile artezie
ne realizează o atmosferă sărbăto
rească. Așa se și explică popu
laritatea lui, cifra medie a vizita
torilor fiind de 1 500 000, respec
tiv 1/5 din totalul populației el
vețiene. Anul trecut, turiști din 
52 țări s-au asociat vizitatorilor 
autohtoni, conferind tîrgului un 
caracter internațional.

Incepînd din 1945, în fiecare 
an „Comptoir Suisse" prezintă 
ca invitate de onoare două țări 
din diferite colțuri ale lumii cu 
care Elveția întreține relații co
merciale și culturale permanente. 
Este un admirabil prilej de a le 
face cunoscute realizările, prin- 
tr-o expresivă ilustrare panora
mică.

Cu excepția aspectelor folclo
rice, prezența României va fi 
marcată în primul rînd prin re
ușitele din diferite domenii eco
nomice. Industria constructoare 
de mașini va ocupa un loc prin
cipal ; industria electrotehnică îi 
va ține pasul. Strungul „Carusel" 
S.O.-1250, macheta instalației de 
foraj 3-DH, instrumente de mă
surat și de control, motoare elec
trice, realizări în domeniul elec
tronicii etc vor oferi imaginea 
unei țări al cărei caracter indus
trial se accentuează mereu mai 
mult. In același timp, mobila ro
mânească va sta alături de pro
duse ale industriei de confecții și 
de artă populară. Puncte de a- 
tracție ale întregului tîrg, un ta
raf de muzică populară și un res
taurant cu „specialități" româ
nești. vor completa imaginea unei 
țări care se bucură aci de un in
teres deosebit.

Sînt puține zile pînă la des
chiderea Tîrgului de la Lau
sanne. Pavilionul românesc se află 
situat între clădirea principală a 
Palatului Beaulieu și halele expo
ziției dinspre miazănoapte ale 
complexului. Se poate spune că 
inima României va bate în inima 
totdeauna fremătătoare a presti
giosului „Comptoir Suisse".

La 3 septembrie, cu Putin înainte de a ateriza pe aeroportul din Burgas, în păturile dense ale atmosferei a explodat un avion aparținînd aviației civile bulgare, care efectua o cursă pe linia Dresda-Burgas. Din cei 89 de pasageri și membri ai echipajului, 50 de persoane și-au găsit moartea. A fost constituită o comisie guvernamentală specială pentru anchetarea acestui caz. (B.T.A.)
Un cutremur de pămînt 

a fost înregistrat miercuri după-a- rniază la Neapole. Potrivit calculelor seismologice de la observatorul Vezu- viului, epicentrul s-a aflat la aproximativ 80 km de Neapole. Cutremurul a provocat panică în rindul populației, care și-a părăsit locuințele și a fugit pe străzi.

ȘEDINȚA GUVERNULUI
CEHOSLOVAC

PRAGA 4 (Agerpres). — Luni a 
avut loc la Praga o ședință a gu
vernului cehoslovac condusă de
O. Cernik. La ședință au partici
pat, de asemenea, F. Vlasak, mi
nistrul planificării economiei na
ționale, și St. Gasparik, președin
tele Comisiei Centrale de Control 
Popular, care s-au întors din străi
nătate.

Guvernul a discutat situația în 
domeniul mijloacelor de infor
mare, a căror activitate normală 
constituie una din premisele con-

★

PRAGA 4 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță : Președintele Repu
blicii, L. Svoboda, a primit cere
rea vicepreședintelui guvernului, 
Ota Sik, care este în prezent la 
Belgrad, de a fi eliberat din func
ția pe care o deține. Președintele 
republicii, printr-un decret din 
ziua de 3 septembrie 1968, a accep
tat această cerere și a revocat pe

DECLARAȚIA 
BIROULUI 
POLITIC AL
P. C. FRANCEZ

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite: 
Ziarul „lTIumanitâ" de marți pu
blică declarația Biroului Politic al 
P.C.F. în care se spune : „Biroul 
Politic al P.C.F. a procedat la un 
examen în linii mari al acordului 
încheiat la 27 august între condu
cătorii sovietici și cehoslovaci, pre
cum și al evenimentelor care s-au 
succedat ca urmare.

Partidul Comunist din Cehoslo
vacia își afirmă voința sa de a apă
ra bazele și cuceririle socialismului 
și de a rămîne fidel angajamente
lor sale față de Tratatul de la 
Varșovia, în timp ce Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice de
clară că forțele de intervenție vor 
fi retrase progresiv, că ele nu se 
vor amesteca în afacerile interne 
cehoslovace și că cooperarea în
tre cele două țări se va dez
volta prin respectarea mutuală 
a egalității, a integrității teritoriale, 
a independenței și solidarității so
cialiste.

Biroul Politic, care a dezaprobat 
de la început intervenția militară 
și preconizase o soluție politică a 
crizei, confirmă că el consideră ca 
pozitiv faptul că convorbirile de 
ld Moscova au dus la un acord. El 
apreciază că punerea în aplicare a 
acestui acord de o parte și de cea
laltă poate și trebuie să deschidă 
calea reîntoarcerii la o situație 
normală în Cehoslovacia și în co
munitatea socialistă". 

R. A. YEMEN

Demisia guvernului 
și a comandanților armatei

SANAA 4 (Agerpres). — După cum 
a anunțat postul de radio Sanaa, 
miercuri în capitala Republicii Arabe 
Yemen a avut loc o ședință extraor
dinară comună a Consiliului Prezi
dențial Republican și a Cabinetului 
de Miniștri la care au participat și 
ofițeri superiori ai armatei. La a- 
eeastă ședință, prezidată de șeful 
consiliului, Âbdul Rahman Iriani, 
s-a liotărît acceptarea demisiei gu
vernului actual, oondus de Hassan 
EI-Amri, precum și a demisiilor co
mandanților unităților militare. Ra
dio Sanaa a anunțat, de asemenea, 
că pînă la formarea unui nou gu
vern miniștrii au fost însărcinați să 
rămînă în funcțiile lor. Aces
te măsuri au fost adoptate în 
urma unor divergente serioase ivite 
între guvern și un grup de coman
danți militari.

£3 O O O £3

între Tanzania și Zambia a fost 
construită o conductă petrolieră, 
prin care Zambia va fi aprovizio
nată cu petrol. în fotografie : am
plasarea ultimilor metri de conduc

tă pe teritoriul Tanzaniei

solidării rapide a vieții economica 
și politice pe teritoriul întregii re
publici. în cadrul ședinței au fost 
dezbătute cele mai urgente sarcini 
ale comitetelor naționale și a fost 
adresat conducătorilor lor și popu
lației un apel în care li se cere să 
depună eforturi în vederea norma
lizării și consolidării întregii vieți 
sociale și economice a țării.

In încheiere, guvernul a adoptat 
o serie de măsuri menite să ducă 
la consolidarea unor domenii ale 
vieții publice.

★

Ota Sik din funcția de vicepreșe
dinte al guvernului. .

★
PRAGA 4 (Agerpres). — Lud- 

vik Svoboda, președintele R. S. 
Cehoslovace, însoțit de Oldrich 
Cernik, președintele guvernului, și 
de Miroslav Galuska, ministrul cul
turii, a avut o întîlnire cu reprezen
tanți ai uniunilor de artiști și ai 
intelectualității.

★
PRAGA 4 (Agerpres). — Ziarul 

„Rude Pravo" a reapărut la Praga 
în formatul obișnuit. Ziarul publi
că documente ale partidului și gu
vernului și știri din diferite colțuri 
ale țării privind aspecte ale nor
malizării situației în țară.

După cum s-a făcut cunoscut la 
Praga, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.C., tov. Jiri Sekera, care a 
fost ales membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.C., a fost numit redac- 
tor-șef al ziarului „Rude Pravo" în 
locul lui O. Svestka, căruia i-a fost 
încredințată conducerea săptămîna- 
lului teoretic al C.C. al P.C.C. — 
„Tribuna". j

om și 
oiosm

Pe neașteptate, omul își dă 
seama că nu mai poate con
tinua să risipească liniș- ' 
tit, în decurs de cîteva se- 
cole, resursele naturale acu
mulate timp de milioane și mi
lioane de ani; că nu-i mai ră- 
mîne deloc timp pentru salva
rea patrimoniului natural ame
nințat de o iremediabilă epui
zare ca urmare a creșteiii 
populației, a dezvoltării in
dustriei și altor activități u- 
mane. Cu alte cuvinte, omul 
trebuie să învețe să trăiască 
în armonie cu natura, într-un 
echilibru dinamic.

în acest spirit s-au întrunit 
la Paris 300 de oameni de 
știință din 50 de țări în cadrul 
conferinței interguvernamen- 
tale consacrate modalităților 
folosirii raționale și conser
vării resurselor biosferei. •) 
Sarcina conferinței este de a 
demonstra legătura existentă 
între folosirea biosferei și 
populației, sănătatea ei, ne
voile ei alimentare, necesită
țile ei de spațiu fizic.

Rapoartele pregătite cu a- 
cest prilej de către oameni de
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știință do talie internațională 
din diferite țări în legătură cu 
problemele ce le pune pro
tecția mediului și ruperea e- 
chilibrului om-natură, rapoarte 
la care și-au adus concursul 
și oameni de știință din Româ
nia, scot în evidență impor
tanța temei aflate în discuție. 
Problema poluării apelor, ae
rului și solului interesează 
numeroase țări din toate con
tinentele. Oamenii de știință 
francezi susțin că sporirea cu 
25 la sută a populației din 
Franța, în ultimii 20 ani, „a 
perturbat echilibrul existent 
pînă atunci între om și natu
ră*. Mecanizarea intensivă a 
agriculturii a provocat feno
mene de eroziune în nordul 
țării și în regiunea pariziană. 
In Alpi, solul se deteriorează. 
Distracțiile, ca vînatul și pes
cuitul excesiv, operează și ele 
o breșă în resursele biosferei. 
Condițiile de locuit în imobi
lele prea, mari fac și ele o- 
biectul unor critici deoarece 
— spun specialiștii — dau o- 
mului un sentiment de izolare, 
îl copleșesc, îl introduc în
tr-un mediu artificial și incom
plet. Acestea sînt doar cîteva 
aspecte din problemele ce 
urmează a fi abordate.

Scopul fundamental al con
ferinței este de a crea în rîn- 
durile oamenilof de știință un 
așa-numit climat „de gîndire 
ecologică*, favorabil unei mai 
bune înțelegeri a necesității 
protejării biosferei. Raportul 
final al conferinței va fi pre
zentat apropiatei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.*) Biosfera este definită ea acea parte a globului terestru unde poate exista încă viată.
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